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∆ήλωση 

Η µελέτη αυτή υποβάλλεται στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς και αποτελεί µέρος της 

εργασίας µου για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος. 

Αυτή η ∆ιδακτορική ∆ιατριβή είναι διαθέσιµη για χρήση από βιβλιοθήκες υπό τον 

όρο ότι οι φοιτητές, οι µελετητές, οι ερευνητές ή και κάθε άλλος ενδιαφερόµενος 

σέβεται και αναγνωρίζει ότι τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στον συγγραφέα. 

∆ηλώνω ότι αυτή η ∆ιδακτορική ∆ιατριβή είναι αποτέλεσµα προσωπικής µου 

εργασίας και όπου έχω κάνει χρήση στοιχείων και άλλων εργασιών και έρευνας 

που ανήκουν σε άλλους συγγραφείς, ερευνητές, ιδρύµατα, οργανισµούς και 

εταιρείες, αυτό έχει καταχωρηθεί στο κείµενο µου, µε αναφορά στις 

υποσηµειώσεις, καθώς και στη βιβλιογραφία. 

 

 

Υπογραφή ............................................ 

 

 

 

∆ήµος Πετρόπουλος 

∆εκέµβρης, 2003  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η προσπάθεια αυτής της διατριβής επισφραγίστηκε σήµερα ύστερα από µία 

συνεχή προσπάθεια η οποία επίσηµα ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1997, όταν το 

Πανεπιστήµιο Πειραιώς µου ανέθεσε την εκπόνησή της. Οι δικές µου προσπάθειες 

είχαν φυσικά ξεκινήσει πολύ πριν, όταν το Ιούνη του 1994, είχα συναντηθεί -στα 

πλαίσια των εκδηλώσεων των Ποσειδωνίων ’94- µε το καθηγητή µου από την τότε 

Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς, ∆ρ. Γιώργο Βλάχο.  

Ήµουν τότε δηµόσιος υπάλληλος στο Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας της Κύπρου και 

ήθελα έντονα να ασχοληθώ ξανά µε την έρευνα και τις µελέτες, ειδικά  σε ένα 

Πανεπιστήµιο, που µου είχε προσφέρει τόσα πολλά, αφού το 1987 µε έστειλε στο 

City University του Λονδίνου, απονέµοντας µου τον προηγούµενο χρόνο την 

υποτροφία της Ναυτιλιακής Λέσχης του Πειραιά. Περίµενα δύο και πλέον χρόνια 

για την προκήρυξη της θέσης, παρ’ όλο που είχα πρόταση για διδακτορικό σε ξένο 

Πανεπιστήµιο. Οφείλω πολλά στο Καθηγητή Γιώργο Βλάχο, επιβλέποντα 

καθηγητή µου, για την επιµονή και την κάθε βοήθεια που µου παρείχε µαζί µε τις 

ατέλειωτες ώρες που µου πρόσφερε όταν συναντιόµαστε τόσο στην Αθήνα, όσο 

και στην Κύπρο. Ευχαριστώ, επίσης, τους Επίκουρους Καθηγητές -µέλη της 

τριµελούς επιτροπής- κ. Ερνέστο Τζαννάτο και κ. Σωτήρη Θεοδωρόπουλο για τις 

συνεχείς συµβουλές και τις παρατηρήσεις τους. 

Στο καθηγητή µου από το City University κ. Κώστα Γραµµένο, οφείλω την επιµονή 

και την αυτοπεποίθησή µου, ο οποίος σε κάθε µας συνάντηση προσπαθούσε να 

µετρήσει την πρόοδο αυτής της δουλειάς µου, υπενθυµίζοντας µου πάντοτε ότι 

«το αποτέλεσµα είναι αυτό που µετράει».  

Όταν το Σεπτέµβρη του 1997, συζήτησα την πρόοδο της εργασίας µου µε το φίλο 

∆ρ. Martin Stopford, ένιωθα ότι πλησίαζα στη µέση του δρόµου, αλλά στη 

συνέχεια αντιλαµβανόµουν ότι βρισκόµουν απλώς στα πρώτα σκαλοπάτια µίας 

µεγάλης και ατέλειωτης ανηφορικής σκάλας.  
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Η συλλογή υλικού συνεχής και η έρευνα ασταµάτητη εκεί που ένιωθα ότι 

εξάντλησα όλα τα στατιστικά στοιχεία, νέα στοιχεία, νέες εκδόσεις, αρκετές φορές 

και από τον ίδιο οίκο, ανέτρεπαν τα υπάρχοντα στατιστικά και µαζί τους έπρεπε να 

αλλάξει και η δική µου τοποθέτηση.  

Όταν το Μάη του 2000, αποφάσισα να εγκαταλείψω τη θέση µου στη δηµόσια 

υπηρεσία, για να επιστρέψω στον ιδιωτικό τοµέα, ως διευθύνων σύµβουλος µίας 

νεοσυσταθείσας ναυτιλιακής εταιρείας, όλοι πίστεψαν ότι η προσπάθεια για 

διδακτορικό θα είχε ένα άδοξο τέλος. Τότε ξανά, µέτρησα τις δυνάµεις και την 

θέληση µου, µαζί µε τις γνώσεις που όλα αυτά τα χρόνια είχα πάρει από τα 

σχολεία και τη εργασία µου και  πίστεψα περισσότερο στον µικρό αλλά 

ασυµβίβαστο εαυτό µου. Ακολούθησε η πρώτη επιτυχής επένδυσή µας, η 

ναυπήγηση 6 φορτηγών πλοίων χύδην ξηρού φορτίου 27.000 τόνων, συνολικής 

επένδυσης 93 εκατοµµυρίων δολαρίων, τότε ένιωσα  πραγµατικά την 

πραγµάτωση ενός ονείρου, τη µετατροπή της θεωρίας σε πράξη.  

Τώρα µε την συµπλήρωση αυτής της ∆ιατριβής, βλέπω το δεύτερο µεγάλο όνειρο 

µου, µετά την επαγγελµατική µου σταδιοδροµία να γίνεται πραγµατικότητα. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στο Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος για τις 

υποτροφίες που µου παραχώρησε κατά τη διάρκεια των σπουδών µου και στη 

Ναυτιλιακή Λέσχη του Πειραιά µε την υποτροφία της οποίας τελείωσα το 

µεταπτυχιακό µου στο Λονδίνο (MSc in Shipping Trade and Finance, City 

University). 

Ευχαριστίες, επίσης, οφείλω:  

Στο φίλο ∆ρ. Martin Stop ford, ∆ιευθυντή του Clarkson Research Studies για τις 

πολύωρες συζητήσεις µας σχετικά µε τον ρόλο και τη σηµασία των ανοικτών 

νηολογίων.  

Στο φίλο και συµφοιτητή µου από το µεταπτυχιακό του Λονδίνου κ. Arjun Batra, 

∆ιευθυντή των Drewry Shipping Consultants Ltd 
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Στον Captain Charles Arthur Vanderperre, Εκτελεστικό Γενικό ∆ιευθυντή και 

Πρόεδρο της Univan Shipmanagement στο Χογκ Κογκ 

Στο Χαράλαµπο Χ”Μιχαήλ, Γενικό ∆ιευθυντή της Tsakos Shipping στην Αθήνα 

Στο φίλο Μανώλη Νικολαΐδη για τη συνεχή συνεργασία µας όλα αυτά τα επτά 

χρόνια 

Στους συνεργάτες µου στη ναυτιλιακή εταιρεία Lemissoler Shipping Co Ltd, 

Φίλιππο Φιλή, Χρυσόστοµο ∆ηµητρίου, και Χάρη Μιχαηλίδη για τις ατέλειωτες 

ώρες των συζητήσεων µας. 

Στους συνεργάτες µου στο SFS Group, Στέλιο Άδωνη, Κυριάκο Μαυρή  και 

Αντώνη Βιολάρη για την τεχνική υποστήριξη που µου έδωσαν  

Στην Μαρίνα Μανιάτη για την τεχνική βοήθεια που µου πρόσφερε 

Στο Θωµά Καζάκο, Γενικό Γραµµατέα του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συµβουλίου 

Στον Άδωνη Βιολάρη, ∆ιευθυντικό Στέλεχος στη Hanseatic Shipmanagement Ltd  

Στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 

κ. Σέργιο Σεργίου και στους πρώην συναδέλφους µου Επιθεωρητές Πλοίων και 

τους Λειτουργούς Εµπορικής Ναυτιλίας  

Τέλος, ευχαριστώ το κάθε Έλληνα πολίτη ξεχωριστά, µε την δραχµή του οποίου 

έµαθα τα ελληνικά γράµµατα, σπούδασα στις Ανώτερες ∆ηµόσιες Σχολές 

Εµπορικού Ναυτικού στη Νέα Μηχανιώνα, φοίτησα στην τότε Ανωτάτη 

Βιοµηχανική Σχολή και σήµερα, συµπλήρωσα την παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή 

στο Πανεπιστήµιο του Πειραιά.  

 

∆εκέµβρης, 2003 
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Κεφάλαιο 1 

1 Η έρευνα για τα Ανοικτά Νηολόγια 

1.1 Εισαγωγή 

Σκοπός αυτής της διατριβής, είναι η ανάλυση του ρόλου των Ανοικτών Νηολογίων 

(Α.Ν.) στη σύγχρονη παγκόσµια οικονοµία και οι σηµαντικές αλλαγές που 

επέφεραν τα Α.Ν. µε την εµφάνιση και την παρουσία τους, τα τελευταία 50 και 

πλέον χρόνια, στο τοµέα της ναυτιλιακής βιοµηχανίας και του θαλάσσιου 

εµπορίου.  

Για πολλά χρόνια, οι σηµαίες των ανοικτών νηολογίων έχουν αποτελέσει το στόχο 

αυστηρών επικριτών, µε επικεφαλής πάντοτε την ∆ιεθνή Συνοµοσπονδία 

Εργαζοµένων στις Μεταφορές (International Transport Worker’s Federation, ITF1). 

Η εµφάνιση αυτών των σηµαιών έχει ταυτιστεί µε τις έννοιες του 

«υποβαθµισµένου», του «πρόχειρου», του «τυχοδιωκτικού» και έχουν δεχθεί 

βαριές κατηγορίες τόσο από το διεθνή τύπο, όσο και από διάφορες κυβερνήσεις, 

διεθνείς οργανισµούς, ενώσεις ναυτεργατών και πολλούς άλλους φορείς της 

ναυτιλιακής βιοµηχανίας. Ο βαθµός αυτής της κριτικής, µάλιστα, παρουσίασε 

διαχρονικά αξιόλογες διακυµάνσεις και ακολούθησε την πορεία των ναυτιλιακών 

κύκλων, µε πολύ έντονη την κριτική στις περιόδους ύφεσης και µε χαµηλούς 

τόνους όταν οι ναύλοι ακολουθούσαν ανοδική πορεία.  

Η ταύτιση των Ανοικτών Νηολογίων µε τα αυξηµένα ατυχήµατα και τα 

υποβαθµισµένα πλοία δεν ήταν αδικαιολόγητη. Τη περίοδο µετά το Β’ Παγκόσµιο 

πόλεµο, όλοι οι µελετητές, αναφέρουν µε έµφαση τη µεγάλη συµµετοχή των 

νηολογίων αυτών στην απώλεια ανθρωπίνων ζωών και το πολύ υψηλό κοινωνικό 

(περιβαλλοντολογικό κυρίως) κόστος που αυτά δηµιουργούσαν, παράλληλα µε την 

ενδυνάµωση της θέσης τους στο κατάλογο των ναυτιλιακών κρατών. Η εντύπωση 

                                            

1 ITF Seafarers’ Bulletin No. 4, 1989 
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ήταν για όλα αυτά τα χρόνια καθολική και ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που 

αξιόλογοι µελετητές της ναυτιλιακής βιοµηχανίας επιστράτευσαν τα στοιχεία, τις 

γνώσεις και την εµπειρία τους, για να υποστηρίξουν και τα «ελάχιστα» θετικά 

στοιχεία, που έφεραν µαζί µε την εµφάνισή τους τα ανοικτά νηολόγια (Α.Ν.). 

1.2 Ιστορικό της έρευνας 

Ενώ όλα αυτά συνέχισαν στη µεταπολεµική περίοδο να συµβαίνουν, τα Εθνικά 

Νηολόγια (Ε.Ν.), τα οποία το 1948 κατείχαν το 82% της παγκόσµιας 

χωρητικότητας στους εµπορικούς τους στόλους, υποχρεώθηκαν να µοιραστούν 

την παγκόσµια χωρητικότητα διατηρώντας µόνον το 50% το 1982 και σήµερα, 

περιορίζονται σχεδόν στο 33% της παγκόσµιας χωρητικότητας2. 

Οι σηµαντικές αυτές αλλαγές στο χάρτη των ναυτιλιακών σηµαιών δεν µπορούσαν 

να παραµείνουν ασχολίαστες και τα τελευταία 50 χρόνια, υπάρχει µία πλούσια 

βιβλιογραφία, για το ρόλο των σηµαιών των Α.Ν. Ένας ρόλος που είναι 

πολυδιάστατος και χρειάστηκε πέραν των έξι και πλέον χρόνων να µελετηθεί, να 

καταγραφεί και να αξιολογηθεί παρά την σηµαντική βοήθεια που είχα από την 

τεχνολογία, τις υπηρεσίες του κυβερνοχώρου, τις τράπεζες πληροφορικής την 

βοήθεια από αρκετά νηολόγια, κυβερνήσεις, οργανισµούς και τη συνεχή βοήθεια 

και στήριξη από τους επιβλέποντες καθηγητές µου. 

Από την αρχή, γνώριζα τη µεγάλη σηµασία που είχαν τα Α.Ν. στη διεθνή οικονοµία 

και το διεθνές εµπόριο, χωρίς όµως ποσοτικά να µπορούσα να υπολογίσω τα 

οφέλη τόσο τα άµεσα, όσο και τα έµµεσα, από την ύπαρξη τους. Καθώς 

προχωρούσα την διατριβή µου, τα αρχικά ερωτήµατα και οι εµπλεκόµενοι 

συντελεστές και παράγοντες πολλαπλασιάζονταν, ενώ παράλληλα η µεγάλη 

προσφορά στοιχείων δηµιουργούσε νέα ερωτήµατα και νέες προκλήσεις για 

περαιτέρω έρευνα.  

Χωρίς όµως, σε καµιά περίπτωση να υποτιµούµε το επιπλέον κόστος που 

δηµιούργησαν ή και συνεχίζουν να δηµιουργούν µε την ύπαρξή του σχετικά 

                                            

2 Lloyd’s Register World Fleet Statistics, various editions 
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αυξηµένου αριθµού υποβαθµισµένων πλοίων. Αυτά τα υποβαθµισµένα πλοία, τα 

ανοικτά νηολόγια (Α.Ν.) τους παρείχαν ή και τους παρέχουν ακόµη την νοµική 

υπόσταση, για να παραµένουν ενεργά και ανταγωνιστικά στη διεθνή ναυτιλιακή 

βιοµηχανία.  

Η διδακτορική διατριβή ξεκινά µε µία σύντοµη ιστορική αναδροµή για την 

παρουσία των Ανοικτών Νηολογίων, µε αναφορά στην επιδίωξη κάποιων 

αναπτυσσοµένων χωρών να έχουν τα δικά τους νηολόγια, στην προσπάθεια 

αύξησης των κρατικών τους εσόδων. Η αναφορά σε όλους τους άλλους λόγους 

που οδήγησαν στη δηµιουργία των Ανοικτών Νηολογίων ή/ και των Σηµαιών 

Ευκαιρίας, σε αυτό το διαχωρισµό ο οποίος από κάποιους γίνεται αποδεκτός και 

από άλλους αµφισβητείται, αποτέλεσε την βάση για το αρχικό ξεκίνηµα. Οι σχέσεις 

πλοίου και σηµαίας στη συνέχεια, ο ρόλος και η σχέση του πλοιοκτήτη µε τη χώρα 

του νηολογίου, καθώς και ο ρόλος της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου 

συγκαταλέγονται στους βασικότερους παράγοντες που καθορίζουν το καθεστώς 

του νηολογίου, την ποιότητα του πλοίου και παράλληλα, το ρόλο και του ίδιου του 

νηολογίου.  

Ακολούθως, εξετάζεται  η προσπάθεια των πλοιοκτητών να περιορίσουν τα 

λειτουργικά έξοδα του πλοίου, η οποία  ήταν ίσως η πιο σηµαντική παράµετρος 

για την εµφάνιση και την επιβίωση, αλλά και την άνθιση αυτών των νηολογίων. Η 

στροφή προς τα Ανοικτά Νηολόγια και η έξοδος από τις Εθνικές Σηµαίες υπήρξε 

για αρκετούς πλοιοκτήτες ο µονόδροµος, αφού έτσι εξασφαλίστηκαν χαµηλότερα 

κόστη επάνδρωσης των πλοίων, ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκε πίεση πάνω στα 

ναυτεργατικά σωµατεία των εθνικών σηµαιών µε άµεσο αποτέλεσµα να 

περιορίζεται συνεχώς το µέγεθος των ναυτεργατικών διεκδικήσεων. Σαν 

αποτέλεσµα, οι µισθολογικές συµβάσεις κυµάνθηκαν σε χαµηλότερα από τα 

αναµενόµενα για τους ναυτεργάτες επίπεδα, καθώς η προσφορά εργασίας 

διευρύνεται µε την έξοδο από τα αυστηρά ή µερικώς καθορισµένα εθνικά πλαίσια. 

Αποτέλεσµα ήταν ο περιορισµός των εξόδων επάνδρωσης σε όλα τα πλοία και 

εξασφαλίστηκαν µε αυτόν τον τρόπο, χαµηλότερα συνολικά κόστη λειτουργίας, 

περιορίζοντας σηµαντικά το τελικό κόστος των θαλάσσιων µεταφορών, το οποίο 
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όπως εκτιµούµε καταλήγει τις περισσότερες φορές στο καταναλωτή. Η ύπαρξη 

χαµηλότερων κόστων στις µεταφορές, είναι παράγοντας σηµαντικός για την 

αύξηση του εµπορίου και ταυτόχρονα, παράγοντας που από µόνος του δηµιουργεί 

αύξηση στο µέγεθος των µεταφεροµένων φορτίων και εποµένως, οδηγεί 

παράλληλα σε αύξηση της ζήτησης, η οποία µε την σειρά της, όπως θα δούµε στα 

επόµενα κεφάλαια - εκφράζεται σε τονοµίλια και οδηγεί στην ναυπήγηση νέων 

πλοίων, για να δηµιουργήσουν τέτοια προσφορά, που να ικανοποιεί τη συνεχώς 

αυξανόµενη ζήτηση.  

Αυτή είναι η θετική πλευρά του φαινοµένου των ανοικτών νηολογίων, η οποία µε 

αρκετές άλλες παραµέτρους έχει συµβάλει σηµαντικά στη διεθνή οικονοµία και 

εξασφάλισε, ενώ πολλές φορές έµµεσα µάλιστα επέβαλε, χαµηλότερο κόστος στις 

θαλάσσιες συγκοινωνίες και µεταφορές. 

Η παρουσία των ανοικτών νηολογίων έχει όµως και τις αρνητικές της πλευρές και 

θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια, όχι µόνον να κωδικοποιηθούν, αλλά και να 

υπολογιστούν όλα τα µεγέθη εκεί όπου αυτά είναι υπολογίσιµα. Είναι γνωστό ότι οι 

σηµαίες ευκαιρίας παρουσιάστηκαν σαν η λύση - κλειδί για πολλά πλοία που δεν 

θα µπορούσαν να συνεχίσουν την εκµετάλλευση τους κάτω από συγκεκριµένες 

παραδοσιακές ναυτικές σηµαίες. 

Η έλλειψη της αναγκαίας υποδοµής για την επιθεώρηση των πλοίων στα ανοικτά 

νηολόγια, καθώς και η έλλειψη ή ακόµα και τα κενά της νοµοθεσίας που αφορούν 

τα ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας οδήγησαν στην αύξηση των ατυχηµάτων και σε 

αυξηµένο κοινωνικό κόστος για την διεθνή κοινότητα. Αυτή ήταν και είναι ακόµη η 

θέση πολλών ναυτιλιακών οργανισµών, αλλά και η εικόνα στη συνείδηση του κάθε 

ανθρώπου, ο οποίος διαµορφώνει τη δική του εικόνα και θέση από τα 

προβαλλόµενα σχεδόν καθηµερινά από τα ειδησεογραφικά µέσα ενηµέρωσης. 

Αν και η ύπαρξη υποβαθµισµένων πλοίων δεν αποτελεί προνόµιο µόνον των  

ανοικτών νηολογίων. Υπάρχουν εθνικές σηµαίες όπως η Τουρκία, η Συρία και 

άλλες χώρες που έχουν δικά τους πλοία, χωρίς να έχουν τους αναγκαίους 

µηχανισµούς, ώστε να τα επιθεωρούν και να επιβάλλουν στις πλοιοκτήτριες 

εταιρείες την ναυτιλιακή τους νοµοθεσία. Τα αποτελέσµατα αυτών των χωρών σε 
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ό,τι αφορά στους ελέγχους που γίνονται στα πλοία που φέρουν τη σηµαία τους, 

είναι όπως θα δούµε και στην συνέχεια άκρως πειστικά ότι αυτές οι χώρες δεν 

έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό,τι αφορά τις διεθνείς προσπάθειες για ποιοτική 

ναυτιλία.  

1.3 Η ιδέα της ∆ιατριβής 

Στην πορεία της µελέτης τέθηκε το ερώτηµα: Είναι πραγµατικά τόση µεγάλη η 

ζηµιά από τα πλοία των ανοικτών νηολογίων ή τα ατυχήµατα είναι ανάλογα του 

µεγέθους των στόλων, ανεξάρτητα από το αν το πλοίο ανήκει σε παραδοσιακά- 

εθνικά ή σε ανοικτά νηολόγια; 

Το κόστος των ατυχηµάτων θα µελετηθεί από όλες τις απόψεις και θα 

στοιχειοθετηθούν τα αποτελέσµατα στα επόµενα κεφάλαια µε βάση όλα τα 

στατιστικά στοιχεία που θα προκύψουν, αφού µελετηθούν όλα τα στοιχεία που ήδη 

έχουν εξασφαλιστεί από τους εµπλεκόµενους διεθνείς και άλλους ναυτιλιακούς 

οργανισµούς, ασφαλιστικούς, κυβερνητικούς, και µη. 

Η µελέτη θα αναλύσει τα δεδοµένα των κατακρατήσεων των πλοίων κατά χώρα, 

ούτως ώστε να υπολογιστεί η ποιότητα του κάθε εµπορικού στόλου, το οικονοµικό 

κόστος που δηµιουργείται µε την παρουσία των εµπορικών πλοίων κάθε σηµαίας, 

το επιπρόσθετο οικονοµικό κόστος των καθυστερήσεων το οποίο αν και µικρό 

επιβαρύνει το τελικό κόστος των θαλάσσιων µεταφορών. Θα υπολογιστούν και θα 

αναλυθούν για µεγάλες χρονικές περιόδους τα ναυτικά ατυχήµατα που οδήγησαν 

σε ολική καταστροφή πλοίων (total losses). Θα προσπαθήσουµε να βρούµε τη 

σχέση αυτών των πλοίων µε τα πλοία που παρουσίασαν αρκετές ελλείψεις και 

κρατήθηκαν από τις Αρχές Κρατικού Ελέγχου Λιµένος (Port State Control), τους 

τελευταίους 18 µήνες πριν από το ατύχηµα που οδήγησε στην καταστροφή τους.  

Είναι δε γνωστό ότι η αύξηση των ατυχηµάτων οδηγεί σε αύξηση των 

ασφαλίστρων, τα οποία επιβαρύνουν το συνολικό κόστος λειτουργίας του πλοίου 

και αυξάνουν το τελικό κόστος των θαλάσσιων µεταφορών. 

Θα γίνει αναφορά στο περιβαλλοντολογικό κόστος και θα παρατεθούν τα διάφορα 

αριθµητικά στοιχεία όπου αυτά έχουν υπολογιστεί ή έχουν δοθεί οι σχετικές 
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αποζηµιώσεις από τα διάφορα ασφαλιστικά ταµεία. 

Μια άλλη πτυχή του ρόλου των ανοικτών νηολογίων είναι κατά πόσο αυτά έχουν 

βοηθήσει στην αύξηση του παγκόσµιου εµπορικού στόλου. Η συνεχής αύξηση του  

εµπορικού στόλου σε αριθµούς πλοίων παρουσιάζει παράλληλα αύξηση  στην  

προσφορά χωρητικότητας η οποία εξυπηρετεί την παγκόσµια ζήτηση και διατηρεί 

τους ναύλους σε χαµηλά επίπεδα, συµβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο σηµαντικά 

στο διεθνές εµπόριο και την διεθνή οικονοµία.  

Η παραγωγή ναυτεργατών, η οποία έχει βοηθηθεί ουσιαστικά και ενισχύθηκε µε το 

θεσµό των ανοικτών νηολογίων, στο χώρο των αναπτυσσοµένων χωρών, έχει δε 

σε σηµαντικό βαθµό απαµβλύνει το πρόβληµα της ανεργίας στις αναπτυσσόµενες 

χώρες της Ανατολής, δηµιουργώντας παράλληλα ανεργία στους συγκριτικά 

ακριβοπληρωµένους ναυτεργάτες της Ευρώπης. Μελετώνται, επίσης, όλοι οι άλλοι 

παράγοντες οι οποίοι έχουν προκαλέσει ποικιλόµορφες επιδράσεις στο διεθνές 

θαλάσσιο εµπόριο και στην διεθνή οικονοµία γενικότερα. 

1.4 Η έρευνα 

Η τεχνολογική πρόοδος, ιδιαίτερα οι τράπεζες πληροφορικής και η πληθώρα 

στοιχείων στο κυβερνοχώρο µάς επιτρέπουν να ασχοληθούµε µε ένα τεράστιο 

όγκο στοιχείων και δεδοµένων και η προσπάθεια θα είναι να γίνει η µεγαλύτερη 

δυνατή χρήση των δεδοµένων, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η πιθανότητα 

στατιστικού λάθους στην έρευνα και στα τελικά µας συµπεράσµατα.  

Οι διάφορες εκθέσεις διεθνών ναυτιλιακών και άλλων οργανισµών, µε πρώτο το 

∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (ΙΜΟ), την Ε.Ε., τον ΟΟΣΑ, την Συνδιάσκεψη των 

Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD/ United Nations 

Conference for Trade and Development), τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), 

την ∆ιεθνή Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις Μεταφορές (ITF), τις εκδόσεις των 

Lloyd’s Register-Fairplay Publications Ltd, Clarkson, SSY, Drewry, τα διάφορα 

ναυτιλιακά έντυπα, οι εκθέσεις των  Μνηµονίων των Παρισιών (Paris MOU) και του 

Τόκυο (Tokyo MOU), τα διάφορα έντυπα και ανακοινώσεις των διαφόρων 
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Νηολογίων, χρησιµοποιήθηκαν για να ενισχύσουν την πλούσια βιβλιογραφία που  

είναι διαθέσιµη για την ναυτιλιακή βιοµηχανία. 

Οι τοποθετήσεις είναι µερικές φορές  και αλληλοσυγκρουόµενες, µε εγκυρότητα ή 

χωρίς, ενώ τα εµπλεκόµενα συµφέροντα χωρών, οργανισµών, πλοιοκτητών, 

ναυτεργατών και όχι µόνον, δεν καταθέτουν µία δίκαιη και ολοκληρωµένη 

τοποθέτηση για το τι συµβαίνει στη ναυτιλία τα τελευταία 50 και πλέον χρόνια. 

Ο σκοπός λοιπόν της έρευνας είναι να ασχοληθεί µε όλα τα θετικά και αρνητικά 

της εµφάνισης και έντονης πλέον παρουσίας των ανοικτών νηολογίων. Οι ακραίες 

τοποθετήσεις από τη µία, ορισµένων που αποκαλούν τα Α.Ν. ως το καρκίνωµα 

της εµπορικής ναυτιλίας ή την ολοκληρωµένη έκφραση του φιλελευθερισµού και 

της νέας οικονοµίας από την άλλη, µε µόνον θετικές ή µόνο αρνητικές  επιδράσεις 

για την  παγκόσµια οικονοµία, δεν µας βρίσκουν σε καµιά περίπτωση σύµφωνους. 

Υπάρχουν τρόποι εκτίµησης πολλών στοιχείων από τα οποία θα προσπαθήσουµε 

να στηρίξουµε την έρευνα και τα συµπεράσµατά µας. Υπάρχουν, όµως, και 

παράγοντες και δεδοµένα που δεν ερµηνεύονται µε αριθµούς και µε οικονοµικές 

φόρµουλες. Οι απώλειες ανθρώπινων ζωών θα µας απασχολήσουν, αλλά δεν 

είναι δυνατόν να µπορέσει ο ερευνητής να τους αποδώσει το πραγµατικό 

οικονοµικό κόστος, που δηµιουργείται, χωρίς να παραβλέπει το κοινωνικό κόστος 

που υπάρχει και δεν µπορεί µε κανένα επιστηµονικό τρόπο να ποσοτικοποιηθεί. 

Αν και υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία περιπτώσεις που αποδίδονται κάποιοι 

αριθµοί για ναυτικούς που έχασαν την ζωή τους ύστερα από κάποιο ατύχηµα στη 

θάλασσα, αυτές οι τοποθετήσεις ήταν καθαρά υποκειµενικές.  

Θα προσπαθήσουµε λοιπόν, να εκτιµήσουµε το κόστος των ατυχηµάτων και αφού 

αναλύσουµε αυτό το κόστος θα µπορέσουµε να βρούµε το επιπλέον κόστος που 

καταβάλλει η παγκόσµια οικονοµία, λόγω της ύπαρξης των υποβαθµισµένων 

πλοίων. Η έρευνα θα προσπαθήσει να εκτιµήσει ποιο είναι το ποσοστό των 

πλοίων µε σηµαίες Α.Ν. στα υποβαθµισµένα πλοία, για να καταλήξουµε εάν αυτό 

θα είναι δυνατό, στο επιπλέον κόστος που δηµιουργούν τα Α.Ν. σε σύγκριση 

πάντοτε µε τα πλοία των Εθνικών Νηολογίων (Ε.Ν.). Παράλληλα, θα γίνει  δε 

προσπάθεια να βρεθεί η σχέση που πιθανόν να έχουν τα πλοία µε ιστορικό 
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κρατήσεων (detentions), µε τα πλοία που έχουν εµπλακεί σε σοβαρά ατυχήµατα, 

και προστίθενται στον ετήσιο  κατάλογο των ολικών απωλειών (total losses). 

Επίσης, θα ερευνηθεί το όφελος που αποκοµίζει το διεθνές εµπόριο από την 

ύπαρξη των Α.Ν. και µε διάφορους τρόπους θα γίνει προσπάθεια να 

υπολογίσουµε αν τούτο είναι δυνατόν  ποιο θα ήταν το κόστος µεταφοράς στη 

θάλασσα, εάν δεν θα υπήρχαν τα νηολόγια αυτά.  

Οι σχέσεις της πορείας των ναύλων και του συνολικού κόστους λειτουργίας των 

πλοίων θα εξεταστεί σε βάθος, για να µπορέσουµε να εκτιµήσουµε το µέγεθος των 

θετικών επιδράσεων στο συνολικό κόστος µεταφοράς, µε τα δεδοµένα που 

υπήρχαν τις τελευταίες δεκαετίες και τις συνθήκες της διεθνούς αγοράς. 

Ο ρόλος των ανοικτών νηολογίων θα εξεταστεί και µέσα από την πορεία και τον 

όγκο του διεθνούς θαλάσσιου εµπορίου, ενώ θα γίνει προσπάθεια να µελετήσουµε 

τη συνεισφορά αυτών των νηολογίων και την σηµασία τους στο καθορισµό των 

ναύλων. Θα γίνει επίσης αναφορά στα θέµατα χρηµατοδότησης της ναυτιλίας και 

θα εξετάσουµε το ρόλο των εµπορικών τραπεζών και εάν αυτές χορηγούν δάνεια 

σε ναυτιλιακές εταιρίες µε γνώµονα τη σηµαία που θα φέρουν τα πλοία τους. 

1.5 Μεθοδολογία 

Η ανάλυση του παγκόσµιου εµπορικού στόλου, όπως αυτός διαµορφώθηκε τις 

τελευταίες δεκαετίες µε µεγαλύτερη επεξεργασία των στοιχείων της τελευταίας 

πενταετίας, θα µας δώσει την εικόνα του πραγµατικού µεγέθους των µεγαλύτερων 

ναυτιλιακών χωρών. Η επεξεργασία των στοιχείων, αρχικά, έγινε για το σύνολο 

των Ανοικτών Νηολογίων και παρουσιάστηκαν σηµαντικά στατιστικά λάθη στα 

ευρήµατα µας. Με την σύµφωνη γνώµη των καθηγητών που επιβλέπουν την 

διατριβή, καταλήξαµε ότι είναι καλύτερα να ασχοληθούµε µε τα µεγαλύτερα 

νηολόγια, αφού οι πρώτες 20 ναυτιλιακές χώρες έχουν στα νηολόγια τους το 

77,72% του παγκόσµιου στόλου από πλευράς χωρητικότητας. Τα στατιστικά 

στοιχεία θα είναι ακόµη πιο συγκεκριµένα στην εξέταση των πρώτων 10 

µεγαλύτερων σηµαιών, αφού και αυτές κατέχουν πέραν του 60% της παγκόσµιας 

χωρητικότητας. 
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Η ανάλυση στη συνέχεια στο κεφάλαιο 3, των επιθεωρήσεων των πλοίων από τις 

Αρχές Κρατικού Ελέγχου Λιµένος (Port State Control), όταν θα έχουν υπολογιστεί 

οι κατακρατήσεις των πλοίων κατά σηµαία, θα µας βοηθήσει να αναλύσουµε τους 

τύπους των πλοίων ανά σηµαία και να προχωρήσουµε στην ανάλυση των 

ναυτικών ατυχηµάτων, για να µπορέσουµε να αντιληφθούµε το µέγεθος και το 

πραγµατικό οικονοµικό κόστος, ενώ θα γίνει προσπάθεια να αναφερθούµε 

αναλυτικά στα µεγέθη του κοινωνικού κόστους και του κόστους περιβάλλοντος. 

Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων θα δώσουν µία πιο δίκαιη και ακριβή εικόνα 

για την ποιοτική κατάσταση των εµπορικών πλοίων του κάθε νηολογίου. Επίσης, η 

αξιολόγηση αυτών των ελέγχων θα µας επιτρέψει να αντιληφθούµε που 

βρίσκονται τα υποβαθµισµένα πλοία και ποιες χώρες τους παρέχουν τη νοµική 

υπόσταση  ώστε να παραµένουν ενεργά στο τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών. 

Οι στόχοι µας µέσα από αυτή τη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή θα είναι:  

- Να αναλύσουµε τους εµπορικούς στόλους των πλέον σηµαντικών σηµαιών 

των Ανοικτών Νηολογίων (Παναµά, Λιβερίας, Μπαχάµες, Μάλτας, Κύπρου). 

- Να αναλύσουµε τα στοιχεία των επιθεωρήσεων των πλοίων, µε τις 

κατακρατήσεις ανά σηµαία. 

- Να βρούµε το ποσοστό των κατακρατήσεων αυτών ανά τύπο (κατηγορία) 

πλοίων. 

- Να βρεθεί το ποσοστό των µη ποιοτικών πλοίων και σε ποια νηολόγια αυτά 

κυρίως ανήκουν και εάν αυτά είναι µόνον ανοικτά ή και ρυθµιζόµενα νηολόγια. 

- Να αναλύσουµε τη συχνότητα και τις αιτίες των ναυτικών ατυχηµάτων µε 

ιδιαίτερη αναφορά στα ποσοστά των πλοίων που καταστράφηκαν ολοσχερώς 

(total loss). 

- Να υπολογίσουµε το συνολικό κόστος των ατυχηµάτων αυτών. 

- Να εξετάσουµε τους οικονοµικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

ποιότητα στη ναυτιλία. 
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- Να προσδιορίσουµε τις οικονοµικές συνέπειες της υποβαθµισµένης 

πλοιοδιαχείρισης (τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές). 

Μια ενδελεχής εξέταση των οικονοµικών δαπανών και των κινήτρων που οδηγούν 

στην υποβαθµισµένη πλοιοδιαχείριση, θα µας βοηθήσει να εξηγήσουµε την 

αδικαιολόγητη, αλλά υπαρκτή συµπεριφορά των πλοιοκτητών και των 

πλοιοδιαχειριστών των υποβαθµισµένων πλοίων, που πιστεύεται ότι βρίσκουν 

καταφύγιο σε ένα µεγάλο βαθµό στις σηµαίες ευκαιρίας.  

Σχετικά µε το διεθνές νοµικό καθεστώς, η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα έχει 

επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στην εφαρµογή των υφιστάµενων κανονισµών, 

καθώς επίσης και την ενδυνάµωσή τους. Στην αντίπερα πλευρά, στην πλευρά των 

πλοιοκτητών υποστηρίζεται ότι οι υπάρχουσες νοµοθεσίες είναι ήδη αρκετές για να 

εξασφαλιστεί η ποιοτική ναυτιλία, εάν και εφόσον µπορέσει να εφαρµοστεί δίκαια 

και σωστά σε όλη την ναυτιλιακή βιοµηχανία. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, οι 

νοµοθεσίες είναι τόσο αυστηρές που τις κάνουν να χαρακτηρίζονται σαν µη 

παραγωγικές. Η οικονοµική ανάλυση που ακολουθεί θα µας βοηθήσει να 

αξιολογήσουµε την αποτελεσµατικότητα του διεθνών κανονισµών πάνω στην 

ποιοτική πλοιοδιαχείριση, όπως επίσης πώς σχετίζεται αυτό µε τα εθνικά και τα 

ανοικτά νηολόγια.  

Η ανάλυση των επιθεωρήσεων των πλοίων από τα διάφορα Μνηµόνια 

Συνεννόησης, καθώς και η αξιολόγηση των ναυτικών ατυχηµάτων µαζί µε την 

εκτίµηση για το συνολικό κόστος των ετήσιων ατυχηµάτων και τη σχέση τους µε τα 

διάφορα νηολόγια θα αποτελέσουν το βασικό άξονα της έρευνας µας. Αυτές οι 

πληροφορίες θα χρησιµοποιηθούν έπειτα, για να υπολογίσουµε το επιπλέον 

κόστος που προκαλείται από την υποβαθµισµένη πλοιοδιαχείριση και γίνεται 

αναφορά στις σηµαίες αυτών των πλοίων και τη σχέση τους µε τα ατυχήµατα 

αυτά.  

Για σκοπούς ελαχιστοποίησης των λανθασµένων συµπερασµάτων, ο στόχος µας 

θα είναι να αποφύγουµε να εξεταστούν µεµονωµένες αιτίες και περιπτώσεις 

ναυτικών ατυχηµάτων, όπως επίσης περιοχές αυξηµένης κυκλοφορίας ή κακών 

καιρικών συνθηκών, άλλα πιο γενικευµένα θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε 
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τους λόγους που οδήγησαν σε αυτά τα ατυχήµατα. Οι γεωγραφικές περιοχές των 

ατυχηµάτων έχουν διαχωριστεί από τους Lloyd’s και αυτή η επισήµανση θα 

υιοθετηθεί και στη δική µας µελέτη, µε αναφορά στις περιοχές όπου έχουν γίνει τα 

σοβαρά ναυτικά ατυχήµατα για το έτος 2001. 

Θα εξετάσουµε, παράλληλα την οικονοµική λογική πίσω από την «κακή» 

πλοιοδιαχείριση και ποια είναι τα οικονοµικά οφέλη - εάν υπάρχουν που οδηγούν 

τις ναυτιλιακές εταιρείες σε τέτοιου είδους πλοιοδιαχείριση. Επίσης, θα εξεταστεί 

εάν αυτό σχετίζεται και σε ποιο βαθµό µε τη σηµαία στην οποία είναι 

εγγεγραµµένο το κάθε υποβαθµισµένο πλοίο ή απλώς η σηµαία προσφέρει το 

κατάλληλο καθεστώς, ώστε να υπάρχει η αναγκαία ελαστικότητα η οποία να 

ανέχεται την ασυδοσία κάποιων πλοιοκτητών. 

1.5.1 Κόστος και αιτίες των ατυχηµάτων  

Ο αρχικός στόχος είναι να υπολογιστεί το γενικό κόστος των ναυτικών 

ατυχηµάτων. Θα εξεταστούν βασικά οι τέσσερις κύριες περιοχές δαπανών, οι 

οποίες είναι σχετικές:  

Με την ασφάλεια Κύτους & Μηχανηµάτων (H&M)  

Με την προστασία και αποζηµίωση από την ασφαλιστική κάλυψη των Συνδέσµων 

Αλληλασφάλισης για Προστασία και Κάλυψη (P&I Clubs)  

Με τις δαπάνες ρύπανσης έξω από την κάλυψη των Συνδέσµων Αλληλασφάλισης 

για Προστασία και Κάλυψη (P&I Clubs)  

Με το κόστος των καθυστερήσεων στα πλοία.  

∆ιάφορες άλλες δαπάνες σηµειώνονται, αλλά δεν ποσολογούνται στους 

οικονοµικούς όρους σε αυτήν την περίπτωση. Αυτές περιλαµβάνουν την απώλεια 

ανθρώπινης ζωής, επακόλουθων απωλειών ενός ατυχήµατος (π.χ. απώλεια που 

προκαλείται από τις καθυστερήσεις στο φορτίο), ζηµιές του φορτίου που δεν 

καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια και περιβαλλοντικές ζηµιές πέρα 

από αυτές που καλύπτονται συγκεκριµένα από τις ασφαλιστικές καλύψεις που 

έχουµε αναφέρει.  
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Οι απώλειες ασφαλιστικής κάλυψης Κύτους και Μηχανηµάτων (H&M) έχουν 

υπολογιστεί µε δύο τρόπους.  

Η πρώτη µέθοδος ήταν µε το να υπολογίσουµε το συνολικό αριθµό ατυχηµάτων 

διεθνώς, κάθε χρόνο από τις διάφορες πηγές στοιχείων της ασφαλιστικής 

βιοµηχανίας. Αυτοί οι αριθµοί θα χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια, σε συνδυασµό 

µε την ανάλυση των χαρακτηριστικών των δαπανών ανά γεγονός για να 

υπολογίσουµε το γενικό ετήσιο κόστος. Οι δαπάνες ανά γεγονός αξιολογήθηκαν 

µετά από λεπτοµερή ανάλυση των περιπτώσεων Γενικής Αβαρίας3 (General 

Average, GA) και επιβεβαιώθηκαν από ένα σηµαντικό δείγµα των πλοίων που 

ασφαλίστηκαν για µία τετραετία από την Νορβηγική Ασφαλιστική Αγορά. Οι 

δαπάνες που προέρχονται από τις περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας (GA) 

αντιστοιχούν κατά προσέγγιση στους κινδύνους που καλύπτονται από την 

ασφάλεια Κύτους και Μηχανηµάτων, Hull and Machinery (H&M).  

Η δεύτερη µέθοδος για τον υπολογισµό των ασφαλίστρων για τις ασφάλειες (H&M) 

µε την χρήση των δεδοµένων των σχετικών αποζηµιώσεων, όπως αυτά τα 

δεδοµένα είναι διαθέσιµα από την ασφαλιστική βιοµηχανία. Καθώς τα δεδοµένα 

των ασφαλίστρων είναι εύκολο να εξασφαλιστούν και να τύχουν της επεξεργασίας 

µας, τα δεδοµένα των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων είναι πολύ δύσκολο να τα 

έχουµε στη διάθεση µας, λόγω της µεγάλης χρονικής διάρκειας που συνήθως 

διαρκεί ο διακανονισµός, αλλά και η νοοτροπία που υπάρχει και δύσκολα αυτά τα 

δεδοµένα βλέπουν το φως της δηµοσιότητας τις περισσότερες φορές. Για το 

σκοπό αυτό, η χρήση µίας σειράς στατιστικών δειγµάτων είναι αναγκαία για να 

µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε κάποια συµπεράσµατα και να εξάξουµε  τα 

ζητούµενα στοιχεία.  

Οι αποζηµιώσεις των Συνδέσµων Αλληλασφάλισης για Προστασία και Κάλυψη 

(P&I Clubs) θα χρησιµοποιηθούν, επίσης, για να καλύψουν τις πρόσθετες 

                                            

3 Γενική Αβαρία (GA) .Υπάρχει περίπτωση Γενικής Αβαρίας όταν και µόνον όταν µια έκτακτη θυσία 

ή δαπάνη έχει ηθεληµένα και εύλογα γίνει ή προκληθεί για την κοινή ασφάλεια µε σκοπό τη 

διαφύλαξη από κίνδυνο της περιουσίας που ενέχεται στην κοινή θαλάσσια περιπέτεια. 
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δαπάνες που δεν συµπεριλαµβάνονται στις προηγούµενες κατηγορίες. Αυτό 

έπρεπε να γίνει, αφού τα περισσότερα ατυχήµατα αφορούν είτε καλύψεις από τις 

ασφαλίσεις Κύτους & Μηχανών (H&Μ) είτε καλύψεις των Συνδέσµων 

Αλληλασφάλισης για Προστασία και Κάλυψη (P&I Clubs).  

Τα οικολογικά ατυχήµατα που δεν καλύπτονται από την ασφαλιστική κάλυψη P&I 

ασφάλεια θα εξεταστούν, επίσης, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία από τη διεθνή 

ετήσια έκθεση των Ταµείων Αποζηµιώσεων Ρύπανσης Πετρελαίου (IOPC) και τις 

δηµοσιευµένες µελέτες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία.  

Το κόστος των καθυστερήσεων των πλοίων υπολογίζεται στη βάση των στοιχείων 

για κρατήσεις των πλοίων και στην περαιτέρω ανάλυση των περιπτώσεων Γενικής 

Αβαρίας (GA). Αυτές οι δαπάνες περιλαµβάνονται στους ασφαλιστικούς H&M 

απολογισµούς. ∆εδοµένου ότι οι δαπάνες καθυστέρησης είναι χαρακτηριστικά 

αποποιηµένο εισόδηµα, αφού κανένα χρηµατικό ποσό δεν αλλάζει πραγµατικά τα 

χέρια. Οι δαπάνες καθυστέρησης θα έπρεπε επίσης να µειωθούν για οποτεδήποτε 

το πλοίο θα ήταν µη απασχοληµένο για κανονικούς εµπορικούς λόγους. 

Εποµένως, αυτοί οι αριθµοί είναι ενδεικτικοί και παρουσιάζονται χωριστά, ώστε να 

υπολογιστεί και αυτό το κόστος το οποίο επωµίζεται έµµεσα η διεθνής κοινότητα, 

αφού όλα τα επιπλέον κόστη µεταφέρονται στην τελική αξία του προϊόντος το 

οποίο καλείται να πληρώσει ο χρήστης/ καταναλωτής.  

1.5.2 Το οικονοµικό κόστος της ποιοτικά κακής πλοιοδιαχείρισης  

Ο δεύτερος, στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να υπολογιστεί το κόστος λόγω 

της κακής ποιοτικά πλοιοδιαχείρισης. ∆υστυχώς, δεν υπάρχει κανένας άµεσος 

τρόπος, για να προσδιορίσουµε επακριβώς ποια πλοία είναι ποιοτικά 

υποβαθµισµένα ή και ποια ατυχήµατα οφείλονται καθαρά στην ποιοτικά φτωχή 

πλοιοδιαχείριση. Εντούτοις, οι συγκριτικές µετρήσεις για την αξιολόγηση και 

µέτρηση του προβλήµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή των 

σχετικών συµπερασµάτων.  

Οι κρατήσεις πλοίων από τις Αρχές Κρατικού Ελέγχου Λιµένων (PSC), µε τις 

ειδικές αναφορές, όταν τα πλοία κατακρατούνται για τις ουσιαστικές ελλείψεις που 
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θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, παρέχουν έναν σηµαντικό δείκτη για την µέτρηση 

και την επισήµανση των υποβαθµισµένων πλοίων και της κάτω του µέτριου 

ποιοτικής πλοιοδιαχείρισης. 

Εάν καταλήξουµε ότι τα υπό κράτηση πλοία έχουν την υψηλότερη πιθανότητα της 

ανάµειξης σε ένα ναυτικό ατύχηµα αυτό δείχνει ότι οι αρχές των Μνηµονίων 

Συνεννόησης και οι  Αρχές Κρατικού Ελέγχου Λιµένων (PSC) στοχεύουν άµεσα 

στο περιορισµό της «κακής» πλοιοδιαχείρισης. Τα πλοία αυτά είναι στατιστικά 

σηµαντικά για να υποθέσουµε ότι είναι η µικρογραφία του παγκοσµίου στόλου. Η 

ανάλυσή µας στη συνέχεια παρουσιάζει µία τέτοια σύνδεση. Ο αριθµός λοιπόν των 

εµπορικών πλοίων που διενεργούσαν διεθνείς µεταφορές φορτίων για το 2001, οι 

επιθεωρήσεις όλων αυτών των πλοίων που διενεργήθηκαν τους τελευταίους 18 

µήνες πριν από το ατύχηµα, τα ατυχήµατα που είχαν ως αποτέλεσµα την ολική 

καταστροφή πλοίων µέσα στο 2001, αποτελούν το πλέον σηµαντικό δείγµα για να 

εξάξουµε τα βασικά συµπεράσµατά µας για το χρόνο που εξετάζουµε.  

Το επιχείρηµα ότι η χρησιµοποίηση των κατακρατήσεων του PSC (Αρχές 

Κρατικού Ελέγχου Λιµένων) ως δείκτη πιθανόν  θα επισηµάνει, αλλά µπορεί και να 

µεγεθύνει αδικαιολόγητα τον αριθµό των πλοίων µε «κακή πλοιοδιαχείριση»,  

αντισταθµιστεί από το εξίσου πειστικό επιχείρηµα ότι οι αρχές των PSC, ούτε και 

µπορούν να επιθεωρήσουν, ούτε και µπορούν να κατακρατήσουν όλα τα 

υποβαθµισµένα πλοία. Σηµαντικά, επίσης, θα είναι τα συµπεράσµατα από τις 

επιθεωρήσεις και κατακρατήσεις ιδίων πλοίων από τις Αρχές Κρατικού Λιµενικού 

Ελέγχου του Μνηµονίου Συνεννόησης του Παρισιού και του Τόκυο. 

Ο στόχος µας θα είναι, επίσης, να βρούµε τις σχέσεις πλοίων που τους έχει 

απαγορευτεί ο απόπλους και των πλοίων που λόγω  σοβαρού ατυχήµατος 

προστέθηκαν στις ετήσιες ολικές απώλειες και όχι να προσδιορίσουµε τα 

υποβαθµισµένα πλοία ή τους τεχνικούς παράγοντες που τα κατατάσσουν σε αυτή 

τη κατηγορία. Υπάρχουν αρµόδιοι φορείς  που  ο ρόλος τους είναι να επιβλέπουν 

την τήρηση των νόµων και κανονισµών στα νηολόγια, υπάρχουν οι νηογνώµονες, 

έχουµε τους Κρατικούς και Λιµενικούς Ελέγχους (Flag State and Port State 

Control) για να προσδιορίσουν και να περιορίσουν τον αριθµό των 
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υποβαθµισµένων πλοίων. Στόχος µας είναι να βρούµε και να επισηµάνουµε το 

κόστος που η διεθνής οικονοµία έχει από την ύπαρξη τέτοιων πλοίων και να 

προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε την οικονοµική λογική  που οδηγεί τις εταιρείες 

και κάποιους πλοιοκτήτες σε  επιλογές για χαµηλή ποιοτικά πλοιοδιαχείριση.  

1.5.3  Οικονοµική ανάλυση της κακής πλοιοδιαχείρισης  

Το Κεφάλαιο 4 εξετάζει τα πλεονεκτήµατα (εάν υπάρχουν) του λειτουργικού 

κόστους των υποβαθµισµένων πλοίων µε την σύγκριση των προϋπολογισµών 

λειτουργικού κόστους των υποβαθµισµένων πλοίων µε τα πλοία µε 

πλοιοδιαχείριση που συνάδει µε τους διεθνείς κανονισµούς και τις ελάχιστες 

απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται από τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό 

(IMO) και τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς και υπηρεσίες.  

Με την παρακάτω ανάλυση αποδεικνύεται, έστω και αν η “κακή” πλοιοδιαχείριση 

έχει µεγαλύτερες δαπάνες δεξαµενισµού (dry-docking), ότι τα υποβαθµισµένα 

πλοία απολαµβάνουν -σύµφωνα µε µελέτη των Clarksons- κατά µέσο όρο 

χαµηλότερο λειτουργικό κόστος κατά 14%4 από ένα παρόµοιο πλοίο, άλλα µε 

αποδεκτή πλοιοδιαχείριση. Αυτή η θέση θα διερευνηθεί και θα δώσουµε τα δικά 

µας αποτελέσµατα. 

Με αυτή την ανάλυση εξετάζεται, επίσης, η επίδραση των πλεονεκτηµάτων λόγω 

της αισθητής µείωσης του λειτουργικού κόστους που απολαµβάνουν κάποιοι 

πλοιοκτήτες από την κακή πλοιοδιαχείριση και αξιολογείται η αδυναµία της 

ναυτιλιακής βιοµηχανίας να παρασχεθεί επαρκής αποζηµίωση (ψηλότεροι ναύλοι) 

στους ποιοτικούς πλοιοκτήτες. Επίσης, η ανάλυση εστιάζει στην ανικανότητα της 

ασφαλιστικής αγοράς για να απεικονίσει επαρκώς το κίνδυνο της “κακής” 

πλοιοδιαχείρισης µε τη διαφοροποίηση των ασφαλίστρων που είναι ένα από τα 

σηµαντικότερα λειτουργικά έξοδα.  

                                            

4 Economic Incentives for Quality Shipping, Netherlands Ministry of Transport, Clarkson Research 

Studies, 1999 
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1.6 Ορισµός της σηµαίας ανοικτού νηολογίου 

Στην διεθνή βιβλιογραφία οι σηµαίες ανοικτών νηολογίων (Α.Ν.) συναντώνται µε 

διάφορα ονόµατα όπως «σηµαίες ευκαιρίας ή ευκολίας ή ανάγκης ή καταφυγής ή 

διευκολύνσεων ή φτηνές ή βολικές ή ασυδοσίας ή σκιώδεις ή και πειρατικές». ∆εν 

υπάρχει ένας µοναδικά αποδεκτός από όλους τους παραπάνω ορισµούς που να 

εξηγεί τη σηµασία του θεσµού. Ως σηµαίες ανοικτών νηολογίων, θεωρούνται οι 

σηµαίες εκείνων των κρατών που ναυτιλιακές επιχειρήσεις νηολογούν τα πλοία 

τους, µε σκοπό τη µεγέθυνση των ιδιωτικών τους συµφερόντων και τη µείωση του 

ιδιωτικού τους κόστους µε την αποφυγή : 

α) Των οικονοµικών και άλλων ρυθµίσεων, και 

β) Των συνθηκών και των όρων απασχόλησης των συντελεστών της παραγωγής, 

που θα εφαρµόζονταν εάν τα πλοία τους ήταν εγγεγραµµένα στα νηολόγια των 

χωρών της εθνικής προέλευσης της επιχείρησης5 .  

Η χρησιµοποίηση των σηµαιών ανοικτών νηολογίων (A.N.) αποτελεί ένα από τα 

πλέον σηµαντικά φαινόµενα στον ναυτιλιακό χώρο τα τελευταία πενήντα και πλέον 

χρόνια, που απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την διεθνή 

ναυτιλιακή κοινότητα, εξαιτίας των σηµαντικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει σε 

όλους τους τοµείς και κατ’ επέκταση στους συντελεστές των θαλάσσιων µεταφορών 

(µεταφορικό κόστος, αγορά ναύλων, κόστος εκµετάλλευσης των πλοίων, 

ναυτασφαλίσεις, τραπεζική χρηµατοδότηση, επενδύσεις, κλπ.). 

Η προέλευση του όρου σηµαία ευκαιρίας δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά πιστεύεται πως 

η ευρύτερη της χρήση ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του 1950, αφού χρησιµοποιήθηκε 

το 1954 στην αναφορά του Οργανισµού Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας, 

Organisation of European Economic Co-operation (OEEC, σήµερα OECD) όσον 

αφορά στις σηµαίες του Παναµά, της Ονδούρας και της Λιβερίας6. Αυτό δεν 

                                            

5 Βλ. Β.Ν.Μεταξά, «Αρχές Ναυτιλιακής Οικονοµικής», Τόµος ΙΙ, εκδόσεις Παπαζήση, 1992 

6 Βλ. Boczek “Flags of Convenience. An International Legal Study”, 1962 
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σηµαίνει πως ο όρος σηµαία ευκαιρίας δεν προηγείται της δεκαετίας του 1950 

όπως θα δούµε και στη συνέχεια. 

Το 1958, η Επιτροπή Θαλάσσιων Μεταφορών (Maritime Transport Committee του 

OEEC) όρισε σαν σηµαία ευκαιρίας, τη σηµαία χωρών όπως για παράδειγµα του 

Παναµά, της Λιβερίας, της Ονδούρας και της Κόστα Ρίκα, των οποίων οι νόµοι 

επέτρεπαν –και πράγµατι διευκολύνουν- σε πλοία ξένων εταιριών ή πλοιοκτητών 

να ευρίσκονται κάτω από τη σηµαία τους. Αυτό εναντιώνεται στην πρακτική των 

ναυτικών χωρών και πολλών άλλων όπου το δικαίωµα της σηµαίας εξασφαλίζεται 

µετά από αυστηρούς όρους και συνεπάγεται σειρά σηµαντικών υποχρεώσεων. 

Για τους σκοπούς αυτής της διατριβής οι όροι ανοικτό νηολόγιο και σηµαία 

ευκαιρίας θα είναι ανταλλάξιµοι, έστω και αν εξ’ ορισµού έχουν διαφορετική 

σηµασία. 

Οι σηµαίες Α.Ν. αρχικά χρησιµοποιήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά από ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους σε συναγωνιστικές αγορές, όπως 

είναι οι αγορές χύδην φορτίων. Παρά την µεγάλη άνθιση που γνωρίζει στις µέρες 

µας ο θεσµός των Α.Ν. προκαλούν ακόµη ποικίλες αντιδράσεις, καθώς για άλλους 

συµβάλλουν στη δηµιουργία κλίµατος ασυδοσίας και απορύθµισης, ενώ για άλλους 

η ύπαρξή τους και οι γενικότερες πολιτικές και στρατηγικές τους συνέπειες 

ερµηνεύονται ότι συµβάλλουν στην ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου και στην ενίσχυση 

της διεθνούς ανάπτυξης.  

Κατά τον Καθηγητή Γ. Π. Βλάχο7 η επιλογή της σηµαίας νηολόγησης ενός πλοίου 

αποτελεί στρατηγικής σηµασίας απόφαση, που επηρεάζεται από το 

διεθνοποιηµένο περιβάλλον δράσης της ναυτιλιακής διαχειρίστριας εταιρείας, 

καθώς και από τους επιδιωκόµενους στόχους και τα συµφέροντα της. 

Σύµφωνα µε τον Boczek, ως σηµαία ευκολίας ή διευκόλυνσης ορίζεται αυτή της 

οποίας το κράτος επιτρέπει την εγγραφή πλοίων ξένης πλοιοκτησίας και ελέγχου 

                                            

7 Βλ. Γ.Π. Βλάχο, «∆ιεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική», εκδόσεις Αθ. Σταµούλης, Αθήνα 2000 
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κάτω από όρους που για οποιουσδήποτε λόγους ευνοούν και εξυπηρετούν τα 

πρόσωπα που πραγµατοποιούν τη νηολόγηση.8 

Κατά µία τρίτη άποψη, ως σηµαίες ανοικτών νηολογίων θεωρούνται οι εθνικές 

σηµαίες εκείνων των χωρών των οποίων οι νόµοι επιτρέπουν και διευκολύνουν να 

νηολογούνται υπό τη σηµαία τους πλοία αλλοδαπής ιδιοκτησίας, σε αντίθεση µε 

όσα ισχύουν στις παραδοσιακές ναυτιλιακές χώρες, στις οποίες το δικαίωµα 

χρησιµοποίησης της σηµαίας τους παρέχεται κάτω από αυστηρούς περιορισµούς 

και µε σηµαντικές υποχρεώσεις9. 

O Sturmey10 όρισε ως ανοικτό νηολόγιο, τη σηµαία της οποιασδήποτε χώρας η 

οποία επιτρέπει σε άτοµα  ή εταιρείες, άλλους από αυτούς που έχουν γνήσιους 

δεσµούς µε τη χώρα, να εγγράψουν τα πλοία τους στο νηολόγιο της. Όµως, 

σηµείωσε πως αυτό που αποτελούσε γνήσια σχέση µε τη χώρα ήταν θέµα 

ορισµού, µιας και για την διευκρίνιση της γνησιότητας αυτής επιστρατεύονταν µία 

υπερβολική δόση σοφιστείας. 

Άλλοι ορισµοί αναφέρουν ως σηµαίες ανοικτού νηολογίου τις σηµαίες των χωρών 

εκείνων που παρέχουν εξαιρετικά ελαστικές συνθήκες σε αλλοδαπά πλοία, 

περιορισµένους κανονισµούς και αφορολόγητα κέρδη.  

Με απλά λόγια, µπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι στις σηµαίες ανοικτών νηολογίων 

καταφεύγουν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις µε σκοπό τη µεγιστοποίηση του ιδιωτικού 

τους κέρδους και την ελαχιστοποίηση του ιδιωτικού τους κόστους. 

Στο παρελθόν, ο χαρακτηρισµός ενός νηολογίου ως σηµαία ευκαιρίας βασιζόταν 

κυρίως στα ονοµαζόµενα «κριτήρια Rochdale»11. Η αναφορά Rochdale για την 

                                            

8 ‘Οπως υποσηµείωση  6 

9 Βλ. OECD Maritime Transport Committee, “Study of the Expansion of the Flags of Convenience and on 

Various Aspects thereof”, Paris.  

10 S.G.Sturmey, British Shipping and the World Competition 1962, London, Athlone Press 

11 Πρόκειται για τα κριτήρια που έθεσε η Επιτροπή “UK Committee of Inquiry into Shipping”, το 1970, υπό 

την προεδρία του Λόρδου Rochdale. 
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Αγγλική κυβέρνηση, όπως τη µεταφέρει ο Ν. P. Ready, επικεντρώνεται σε κάποια 

στοιχεία, κοινά για τις σηµαίες ευκολίας τα οποία είναι τα εξής έξι: 

1. Η χώρα νηολόγησης επιτρέπει την ιδιοκτησία ή/και τον έλεγχο των 

εµπορικών της πλοίων από µη-πολίτες της. 

2. Η πρόσβαση στο νηολόγιο είναι εύκολη. Η εγγραφή του πλοίου µπορεί 

συνήθως να γίνει και στο γραφείο του προξένου στο εξωτερικό και 

εξίσου σηµαντική είναι και η µεταφορά σε άλλο νηολόγιο η οποία και δεν 

απαγορεύεται και ακολουθεί µία απλή και γρήγορη διαδικασία. 

3. ∆εν επιβάλλεται ή είναι χαµηλή η φορολόγηση των εσόδων του 

πλοίου. Συνήθως οι µόνες χρεώσεις αφορούν το τέλος εγγραφής και 

ένα ετήσιο τέλος, βάσει της χωρητικότητας του πλοίου. Μπορεί, επίσης, 

να δοθεί εγγύηση ή συνεννόηση για µελλοντική απαλλαγή από φόρους. 

(Αυτό γινόταν παλιά και τελευταία εκτιµάται ότι σχεδόν έχει εκλείψει). 

4. Η χώρα νηολόγησης είναι µία µικρή δύναµη χωρίς εθνικές απαιτήσεις 

για οποιεσδήποτε µελλοντικές περιστάσεις. Οι µικρές χρεώσεις όµως 

που λαµβάνει για µεγάλη χωρητικότητα µπορεί να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στο εθνικό εισόδηµα και στο ισοζύγιο πληρωµών. 

5. Η επάνδρωση του πλοίου µε αλλοδαπούς επιτρέπεται ελεύθερα. 

6. Η χώρα νηολόγησης δεν διαθέτει ούτε τη δύναµη, ούτε τον διοικητικό 

µηχανισµό που θα επιβάλλει αποτελεσµατικά, τους οποιουσδήποτε 

κυβερνητικούς ή διεθνείς µηχανισµούς, ούτε όµως και η ίδια η χώρα 

έχει την επιθυµία ή την δύναµη να ελέγξει αυτές τις εταιρείες».  

Ο Sturmey12, σχολιάζοντας τον ορισµό του Rochdale σηµειώνει πως υπάρχουν 

εννοιολογικά και συγκεκριµένα προβλήµατα στο καθορισµό κατηγοριών και στην 

οριοθέτηση, γιατί µερικά νηολόγια αν και δεν είναι ενταγµένα στα ανοικτά 

νηολόγια, είναι σχετικά βολικά (Sturmey, 1983). Αυτή η γραµµή σκέψης οδήγησε 

                                            

12 Βλ. Sturmey, S.G., The Open Registry Controversy and the Development Issue, Bremen, 1975 
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παλαιότερα στο χαρακτηρισµό ορισµένων σηµαιών σαν σχεδόν σηµαίες ευκολίας 

(quasi-flags of convenience), όπως για παράδειγµα την περίπτωση της αγγλικής 

σηµαίας, λόγω της παρουσίας ορισµένων χαρακτηριστικών τα οποία καθιστούσαν 

τη ναυτιλία µε τις πολιτικές της, βολική, (Μεταξάς και ∆ογάνης) και γι’ αυτόν το 

λόγο πρέπει τα ανοικτά νηολόγια να αντιµετωπίζονται σαν ακραία περίπτωση 

βολικής ναυτιλίας. Με αυτήν την εκτίµηση, ο Sturmey σηµειώνει πως αν και ένα 

ανοικτό νηολόγιο είναι αδιαµφισβήτητα βολικό, δε σηµαίνει πως όλα τα βολικά 

νηολόγια είναι και ανοικτά. Συνεπώς, αυτή η µελέτη έχει να κάνει µε εκείνες τις 

χώρες µε προκηρυγµένη πολιτική ανοικτής νηολόγησης και δεν καλύπτει τα νέα 

∆ιεθνή Νηολόγια, όπως το ∆ιεθνές Νηολόγιο της Νορβηγίας (NIS), για τα οποία θα 

αναφερθούµε στην συνέχεια. Αν και όλοι οι χαρακτηρισµοί Rochdale µπορεί να 

µην εφαρµόζονται σε συγκεκριµένο ανοικτό νηολόγιο, θα δούµε πιο κάτω πως οι 

όροι εγγραφής ενός πλοίου σε όλα τα µη-ανοικτά νηολόγια είναι πολύ πιο 

αυστηροί από αυτούς στα ανοικτά όσον αφορά την εµπλοκή υπηκόων του 

κράτους, την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των πλοίων. Αυτοί οι όροι, τουλάχιστον, 

διασφαλίζουν τον αποτελεσµατικό έλεγχο των εγγεγραµµένων πλοίων και 

εγγυώνται σε σηµαντικό βαθµό το δεσµό πλοίου-πλοιοκτήτη και σηµαίας. 

Οι Μεταξάς και ∆ογάνης στην πρωτοποριακή για την εποχή ποσοτική τους 

έρευνα13 αναφορικά µε τα ανοικτά νηολόγια, όρισαν όπως προαναφέραµε σαν Α.Ν. 

“τις εθνικές σηµαίες εκείνων των χωρών µε τις οποίες πλοιοκτήτες έχουν 

εγγεγραµµένα τα πλοία τους µε σκοπό την αποφυγή α) οικονοµικών υποχρεώσεων 

β) τους όρους εργασίας παραγόντων παραγωγής οι οποίοι θα ήταν εφαρµόσιµοι 

αν το πλοίο εγγραφόταν στη χώρα καταγωγής τους. 

Ο Grundey14 το 1978, σχολιάζοντας τον πιο πάνω ορισµό, υποστηρίζει πως δεν 

είναι ακριβής και σε περίπτωση υιοθέτησης του θα προέκυπταν εύλογες ανησυχίες 

σε θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες εδρεύουν εκτός της χώρας τους και σε άλλες 

εξωτερικές βιοµηχανίες, οι οποίες εµπίπτουν στον πιο πάνω ορισµό αφού 

                                            

13 Βλ. Μεταξάς και ∆ογάνης, Η σηµασία των Σηµαιών Ευκολίας, Πολυτεχνείο Κεντρικού Λονδίνου, 1976.  

14 Βλ. Grundey K., Flags of Convenience in 1978, Transport Studies, Polytechnic of Central London. 
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αποφυγή οικονοµικών επιβαρύνσεων και όροι εργοδότησης παραγόντων 

παραγωγής δεν περιορίζονται µόνον στη ναυτιλία. Η ύπαρξη «παραδείσων» 

φορολογίας για άλλες επιχειρήσεις εκτός της ναυτιλίας, θα σήµαινε πως τέτοιοι 

«παράδεισοι» είναι τα ανοικτά νηολόγια. Παρ’ όλα αυτά στο δικό του ορισµό δεν 

κατάφερε ούτε αυτός να χωρίσει τα ανοικτά νηολόγια, από το γεγονός πως τα 

οικονοµικά πλεονεκτήµατα είναι πολύ σηµαντικά στις υπηρεσίες που παρέχουν. 

Μία σηµαία ευκαιρίας είναι η σηµαία της χώρας της οποίας η κυβέρνηση βλέπει τη 

νηολόγηση όχι σαν διαδικασία αναγκαία για την επιβολή κυριαρχίας και συνεπώς 

ελέγχου στη ναυτιλία της, αλλά, σαν µία υπηρεσία η οποία µπορεί να πωληθεί σε 

ξένους πλοιοκτήτες οι οποίοι επιθυµούν να ξεφύγουν των οικονοµικών και άλλων 

συνεπειών από τη νηολόγηση του πλοίου τους στην ίδια τη χώρα τους. 

Ο Grundey συµπεριλαµβάνοντας στον ορισµό του το γεγονός πως η ανοικτή 

νηολόγηση είναι µία υπηρεσία που προσφέρεται σε χώρες ανοικτής νηολόγησης 

µε σκοπό το κέρδος, έφερε στον ορισµό των Α.Ν. µία βαρυσήµαντη αλήθεια. Η 

ιδέα αυτή των πωλούµενων υπηρεσιών σηµαδεύει τη θεµελιώδη λογική πίσω από 

την προκηρυγµένη πολιτική των ανοικτών νηολογίων για την κάθε χώρα. Στη 

σύνδεση είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως το Λιβεριανό νηολόγιο εγκαθιδρύθηκε 

από µία οµάδα αµερικανών επιχειρηµατιών καθαρά σαν διαφηµιστικό εγχείρηµα. 

Ο ανταγωνισµός µεταξύ των Α.Ν και η προώθηση των υπηρεσιών τους τώρα 

αντανακλά την κυριαρχία και την επιτυχία των πωλήσεων τους. Εάν η κυριαρχία 

είναι για τις πωλήσεις και δεν στοχεύει στην προστασία και έλεγχο των πολιτών 

και των συµφερόντων τους, ο Grundey υποστηρίζει πως τα κίνητρα για επιβολή 

κυριαρχίας για σκοπούς ελέγχου και προστασίας δεν υφίστανται στο παρόν 

στάδιο, ειδικά αν τα νηολογηµένα πλοία είναι ιδιοκτησία, διαχείριση και 

επανδρωµένα από ξένους πολίτες προς τη χώρα της σηµαίας. 

Το πρόβληµα µε τους δύο πιο πάνω ορισµούς είναι πως και οι δύο τονίζουν το 

γεγονός πως τα κίνητρα των πλοιοκτητών µε σηµαία των Α.Ν. είναι να 

«αποφύγουν» ή να «ξεφύγουν» από τις οικονοµικές υποχρεώσεις των χωρών 

τους. Αυτό ίσχυε µέχρι την κρίση της δεκαετίας του 1970. Στη συνέχεια βλέπουµε 

ότι υπάρχουν αρκετές οικονοµικές παραχωρήσεις στις περισσότερες Εθνικές 
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Ναυτιλίες και έτσι, λοιπόν, τα οικονοµικά ωφελήµατα δεν αποτελούν το θεµελιώδες 

κίνητρο. Οι λέξεις «αποφεύγω» και «ξεφεύγω» είναι, επίσης, πολύ δυνατές για την 

περιγραφή του συστήµατος σήµερα. Κάποιος θα προτιµούσε την έκφραση 

«ψάχνω για καλύτερα οικονοµικά πλεονεκτήµατα» παρά αυτές που 

χρησιµοποιούν οι Μεταξάς, ∆ογάνης και Grundey. Εκείνες οι εκφράσεις ήταν 

σίγουρα έγκυρες το καιρό που ειπώθηκαν, αλλά αδιαµφισβήτητα είναι πολύ 

υπερβολικές για τις µέρες µας15. 

Το άλλο πρόβληµα µε τον ορισµό των Μεταξά και ∆ογάνη είναι πως το δεύτερο 

σκέλος του ορισµού τους, είναι χαρακτηριστικό αρκετών ανοικτών νηολογίων και  

δεν θέλησαν να εστιάσουν και να αποσαφηνίσουν πως υπάρχουν υπεύθυνες και 

αξιόλογες επιχειρήσεις, όπως οι εταιρείες πετρελαίων και οι πολυεθνικές οι οποίες 

προσφέρουν συγκρίσιµες ή ακόµα και καλύτερες συνθήκες εργασίας των 

παραγόντων παραγωγής, µε ποιοτικά πλοία, από αυτές στην ίδια την  χώρα τους. 

Ένα γεγονός το οποίο αναγνώρισαν στην έρευνά τους και δεν είναι µόνον γνωστό 

στη ∆ιεθνή Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων στις Μεταφορές (ITF) αλλά και στην 

ευρύτερη ναυτιλιακή βιοµηχανία.  

Ένας τέτοιος χαρακτηρισµός αναφέρει ο Tolofari16 θα έτεινε να σκιάσει την αλήθεια. 

Ο κατάλληλος ορισµός πρέπει να αντανακλά την κατάσταση του φαινοµένου των 

Α.Ν. σήµερα. Τέτοιος ορισµός -κατά τον ίδιο- φαίνεται να ισορροπεί µεταξύ των 

δύο προηγούµενων ορισµών. Έτσι:  

Μία χώρα ανοικτής νηολόγησης είναι αυτή που έχει ανακηρύξει πολιτική πώλησης 

της υπηκοότητας της σε πλοιοκτήτες για την νηολόγηση των πλοίων τους στη 

χώρα αυτή πρωτίστως σαν µέσο απολαβών για το εθνικό εισόδηµα και όχι 

απαραίτητα σαν µέσο αποτελεσµατικού ελέγχου και δικαιοδοσίας. Προσφέρει δε 

στους πλοιοκτήτες συνθήκες νηολόγησης, τις οποίες θα τις έβρισκαν εµπορικά και 

οικονοµικά ελκυστικές, συγκριτικά µε τις συνθήκες υπό τη δική τους σηµαία, µε 

                                            

15 ‘Οπως υποσ. 6 

16 S.R.Tolofari, Open Registry Shipping, Gordon and Breach,1989 
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σκοπό την απόκτηση οικονοµικών πλεονεκτηµάτων και τέτοιων κόστων τα οποία 

να τους κάνουν διεθνώς ανταγωνίσιµους17. 

1.7 Συµπεράσµατα 

Λαµβάνοντας υπόψιν όλους τους ορισµούς που δόθηκαν και δηµοσιεύτηκαν τα 

τελευταία σαράντα και πλέον χρόνια έχουµε καταλήξει ότι: 

Σηµαία ανοικτού νηολογίου (Α.Ν.) είναι η σηµαία της χώρας η οποία δεν φαίνεται 

να θεωρεί την νηολόγηση εµπορικών πλοίων ως απόλυτα  διαδικασία επιβολής 

της κυριαρχίας και του ελέγχου της (µίας και το υπό τη σηµαία της πλοίο αποτελεί 

επέκταση της επικράτειας της), αλλά ως την διαδικασία εκείνη η οποία της 

εξασφαλίζει σειρά νέων εσόδων από το εξωτερικό, θέσεις εργασίας, ενίσχυση της 

κρατικής της υπόστασης και για το σκοπό αυτό, προσφέρει σειρά οικονοµικών 

µέτρων και κινήτρων, όπως χαµηλή φορολογία, µέτρα ως αποτέλεσµα διµερών 

συµφωνιών που έχει υπογράψει για αποφυγή φορολογίας µε τρίτες χώρες, µε 

άµεσο στόχο την εξασφάλιση σηµαντικών οικονοµικών πλεονεκτηµάτων µε τα 

οποία οι πλοιοκτήτριες εταιρείες θα είναι πιο ανταγωνιστικές.  

Η εµφάνιση λοιπόν των Ανοικτών Νηολογίων, καθώς και η µετέπειτα διαχρονική 

διαδροµή τους, όπως παρουσιάζεται στο επόµενο κεφάλαιο δικαιολογεί τον πιο 

πάνω ορισµό. Ανεξάρτητα από τις εκτιµήσεις του κάθε ερευνητή και τη διαφορετική 

θέση του για τα ανοικτά νηολόγια, αυτό που όλοι δέχονται είναι το ότι η εµφάνιση 

των νηολογίων αυτών αποτέλεσε το µεγαλύτερο γεγονός στην µετέπειτα εξέλιξη 

της εµπορικής ναυτιλίας, δηµιουργώντας σηµαντικές δοµικές αλλαγές σε όλες τις 

χώρες που είχαν σχέση µε τις θαλάσσιες µεταφορές. Οι αλλαγές αυτές δεν 

αφορούν µόνον τον αριθµό των πλοίων που µετακινήθηκαν από το ένα νηολόγιο 

στο άλλο, αφορούν ένα σηµαντικό σύνολο συντελεστών παραγωγής και 

συντελεστών που επηρέασαν σηµαντικά το επίπεδο των ναύλων, αλλά και τον 

όγκο του διεθνούς εµπορίου και όχι µόνον. 

                                            

17 ‘Οπως υποσ. 10 
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Κεφάλαιο 2 

2 Η εµφάνιση των ανοικτών νηολογίων και η θέση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

2.1 Ιστορική εξέλιξη του φαινοµένου  

Η ιστορία της πρακτικής της ανοικτής νηολόγησης ξεκινά στη ρωµαϊκή εποχή, 

όπου Ρωµαίοι πλοιοκτήτες νηολογούσαν τα πλοία τους κάτω από την ελληνική 

σηµαία. Επίσης, ιστορικά στοιχεία αναφέρουν πως στη διάρκεια των 16ου και 17ου 

αιώνα Άγγλοι πλοιοκτήτες µετέφεραν τα πλοία τους στη γαλλική και στην ισπανική 

σηµαία, έτσι ώστε να παρακάµψουν περιορισµούς απαγόρευσης η οποία δεν 

ίσχυε στα υπό ισπανική σηµαία πλοία και να συµµετέχουν στο επικερδές εµπόριο 

των ∆υτικών Ινδιών και περιορισµούς στα δικαιώµατα ψαρέµατος, (Williamson18, 

1941). Επίσης, Άγγλοι πλοιοκτήτες κατά τους Ναπολεόντειους πολέµους 

νηολόγησαν τα πλοία τους υπό τη γερµανική σηµαία για να παρακάµψουν το 

ηπειρωτικό εµπάργκο. 

Τη δεκαετία του 1770, όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή, Υδραίοι 

πλοιοκτήτες κατόρθωσαν να πετύχουν την έκδοση διπλών ναυτιλιακών εγγράφων, 

δηλ. Τουρκικών και Ρωσικών, τα οποία έδειχναν ανάλογα µε την περίσταση, ενώ 

µε τη συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774) εµφανίστηκαν Ρωσικές, Αγγλικές 

και λίγο µετά Γαλλικές και Αυστριακές σηµαίες σε πλοία ελληνικών συµφερόντων.  

Κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα πολλοί Άγγλοι πλοιοκτήτες ύψωσαν στα πλοία 

τους τη Νορβηγική σηµαία, ενώ από την εποχή της ποτοαπαγόρευσης στις Η.Π.Α. 

άρχισαν οι πρώτες εγγραφές πλοίων στο Παναµαϊκό νηολόγιο. Η εµφάνιση των 

σηµαιών ανοικτού νηολογίου, συνδέεται στενά µε την πορεία της διεθνοποίησης 

και αποδίδεται στην πολιτική αβεβαιότητα που επικρατούσε στην Ευρώπη πριν 

από το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, στην ροπή για φορολογική αποφυγή, καθώς και στην 

                                            

18 Όπως Boczek 1962 
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αποφυγή υπερβολικών γραφειοκρατικών τάσεων από τους τότε άπειρους 

κρατικούς µηχανισµούς στο ναυτιλιακό τοµέα19 .  

Κατά τον ίδιο τρόπο, Αµερικανοί πλοιοκτήτες στη Μασαχουσέτη στον πόλεµο του 

1812 µεταξύ των Η.Π.Α και της Μεγάλης Βρετανίας νηολόγησαν τα πλοία τους 

υπό την πορτογαλική σηµαία προς αποφυγή αιχµαλώτισης τους από τους 

Βρετανούς. Η ιστορία της ναυτιλίας του 19ου αιώνα, επίσης, περιέχει υποθέσεις 

πλοιοκτητών να αλλάζουν σηµαίες προς αποφυγή των µειονεκτηµάτων των 

κυβερνητικών διαταγµάτων και των πολιτικών προστασίας και για να κερδίσουν 

προστασία έναντι της πειρατείας και των κατασχέσεων. Για παράδειγµα, πριν ο 

Χίτλερ να βγει στην εξουσία στη Γερµανία, η Esso είχε 25 πλοία υπό την σηµαία 

του ελεύθερου κρατιδίου του Danzig, αλλά προβλέποντας τις επικείµενες 

επιπτώσεις του πολέµου η εταιρεία µετέφερε τα πλοία της υπό τη σηµαία του 

Παναµά, (Gold20 1978, σ.88).  

Αυτά τα ιστορικά στοιχεία του φαινοµένου των ανοικτών νηολογίων είναι αρκετά 

καλά καταχωρηµένα από τους Boczek το 1962, Μεταξά και ∆ογάνη το 1976 και 

τον Β. Μεταξά το 1981. Σε πρόσφατους καιρούς, το 1986 στο Κουβέιτ, η 

κυβέρνηση νηολόγησε µερικά από τα δεξαµενόπλοιά της υπό την αµερικάνικη 

σηµαία έτσι ώστε να κερδίσει ναυτική προστασία ενάντια στις Περσικές και 

Ιρακινές επιθέσεις στα πλοία της κατά την περίοδο της τότε κρίσης στον Περσικό 

Κόλπο. Τη ίδια περίοδο βλέπουµε τα δεξαµενόπλοια της µεγαλύτερης σε 

χωρητικότητα ανεξάρτητης ναυτιλιακής εταιρείας Troodos Shipping, µε σηµαία 

Κύπρου να δέχονται κτυπήµατα µε πυραύλους και από τα δύο στρατόπεδα, 

αποδεικνύοντας έτσι ότι οι χώρες ανοικτών νηολογίων δεν τυγχάνουν του 

σεβασµού ή και της προστασίας σε εµπόλεµες περιόδους ειδικά όταν τα εµπόλεµα 

µέρη δεν έχουν λόγο να σέβονται ή και να επηρεάζονται τα συµφέροντα τους από 

τις χώρες των νηολογίων των πλοίων.  

                                            

19 Βλ. Β.Ν.Μεταξά, «Η Οικονοµική των Σηµαιών Ευκολίας», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα  

20 Gold E., Flags of Convenience. In New Directions in Maritime Law, Proceedings of an 

International Conference. Faculty of Law, Dalhousie University, Canada 1978.  
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∆εν ήταν καθόλου παράξενο το γεγονός, όπως ο Boczek σηµειώνει πως πολύ πιο 

πριν την ανακήρυξη των νηολογίων  του Παναµά και της Ονδούρας σαν σηµαιών  

ευκαιρίας, η πρακτική ήταν καλά εφαρµόσιµη στη ναυτιλιακή πρακτική πριν από 

τις αρχές του 20ου αιώνα. Για παράδειγµα, η νηολόγηση του Dhows υπό τη γαλλική 

σηµαία από τους υπηκόους του Σουλτανάτου του Μουσκάτ, το οποίο ήταν 

Βρετανική αποικία κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, παρακινήθηκε από την επιθυµία 

να ξεφύγουν από τους κανονισµούς και τις επιθεωρήσεις στο Μουσκάτ. Αυτή η 

υπόθεση η οποία έφτασε στο Μόνιµο ∆ικαστήριο Επίλυσης ∆ιαφορών (Permanent 

Court of Arbitration) το 1905, δηµιούργησε τη βάση στην οποία στηρίζεται η αρχή 

της εθνικότητας στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο. Έτσι η νηολόγηση ή η επανανηολόγηση 

πλοίων µε απώτερο σκοπό την αποφυγή αυστηρών ναυτιλιακών κανονισµών στη 

χώρα καταγωγής τους δεν αποτελεί ιστορικό φαινόµενο του 20ου και του 21ου 

αιώνα. 

Η ιστορία της προέλευσης και εξέλιξης των σηµερινών ανοικτών νηολογίων 

εντοπίζεται σε πέντε σηµαντικά γεγονότα, (βλέπε Boczek, και Carlisle21, 1981): 

Οι απαγορευτικοί νόµοι στις Η.Π.Α. το 1922. 

Η αύξηση στα αµερικάνικα κόστη εργασίας για τα υπό Αµερικάνικη σηµαία πλοία 

και κατά συνέπεια τα υψηλά κόστη λειτουργίας. 

Ο επικείµενος 2ος παγκόσµιος πόλεµος στη διάρκεια του µεσοπολέµου. 

Οι νόµοι ουδετερότητας των Η.Π.Α. το 1939. 

Ο ανταγωνισµός στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά µετά το 2ο παγκόσµιο πόλεµο. 

Το 1922, οι απαγορευτικοί νόµοι στις Η.Π.Α. κατέστησαν την πώληση και τη 

µεταφορά αλκοολούχων ποτών πάνω στα αµερικάνικα πλοία παράνοµη και 

απαγορευτική. Σαν αποτέλεσµα, η αµερικάνικη εταιρεία United America Line, το 

1922, µετέφερε δύο από τα υπό αµερικανική σηµαία πλοία της, τα “SS Resolute” 

και “SS Reliance” υπό τη σηµαία του Παναµά. Αυτό είχε σαν σκοπό την 

                                            

21 Carisle R., Sovereignty for Sale: The Origins and Evolutions of the Panamanian and Liberian 

Flags of Convenience, Naval Institute Press,1981. 
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παράκαµψη αυτού του νόµου, γιατί είχε σαν συνεπακόλουθο τεράστιες απώλειες 

καθώς οι προσφερόµενες υπηρεσίες γίνονταν µη ανταγωνιστικές, σε σχέση µε τις 

αντίστοιχες Ευρωπαϊκές. 

Αυτή η µετάθεση η οποία εγκρίθηκε από το Αµερικανικό Ναυτιλιακό Συµβούλιο 

(US Shipping Board), τη συγκεκριµένη στιγµή, η έγκριση αποτελούσε εκδήλωση 

διαµαρτυρίας από το συµβούλιο ενάντια στην τροπολογία του Volstead Act του 

1920, η οποία απαγόρευε την πώληση αλκοολούχων ποτών σε υπό αµερικανική 

σηµαία πλοία, οπουδήποτε στο κόσµο. Στην αρχική θέση του ο νοµοθέτης έθετε 

την απαγόρευση µόνον εντός των χωρικών υδάτων των Η.Π.Α. Αν και η µεταφορά 

των δύο προαναφερθέντων πλοίων είναι ευρέως γνωστή ως το πρώτο πείραµα µε 

τα µοντέρνα ανοικτά νηολόγια. Στη συνέχεια άλλα 7 πλοία αµερικάνικης εταιρείας, 

µεταβιβάσθηκαν στη σηµαία του Παναµά, υπό την αιγίδα του Shipping Board. 

Αυτές οι αρχικές µεταβιβάσεις ακολουθήθηκαν και από άλλους πλοιοκτήτες, λόγω 

των ανερχόµενων αµερικάνικων κόστων εργασίας, τα οποία οφείλονταν στις 

απαιτήσεις των αµερικάνικων ναυτιλιακών νόµων, όπως ένα µεγάλο ποσοστό 

(75%) του πληρώµατος ενός πλοίου υπό αµερικάνικη σηµαία, να είναι πολίτες των 

Η.Π.Α. Για να αποφύγουν την υποχρέωση αυτή και να ξεφύγουν από τα 

ανερχόµενα κόστη εργασίας λόγω πιέσεων από τις συντεχνίες, οι σηµαίες του 

Παναµά και της Ονδούρας ονοµάστηκαν τότε «σηµαίες αναγκαιότητας». 

Αν και τα αυξανόµενα κόστη εργασίας στις Η.Π.Α. αποτελούσαν την κύρια αιτία µε 

µοναδική την διέξοδο στα ανοικτά νηολόγια, οι συνθήκες για τους Ευρωπαίους 

πλοιοκτήτες ήταν διαφορετικές υπό την έννοια ότι κύριος λόγος για την στροφή 

τους στα ανοικτά νηολόγια αποτελούσε η πολιτική αστάθεια που επικρατούσε στην 

Ευρώπη λόγω του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου. Ο φόβος επίταξης των πλοίων τους, 

και για τους Έλληνες ο φόβος εθνικοποίησης των πλοίων τους στα πρώτα 

µεταπολεµικά χρόνια, σε συνδυασµό µε τη βαριά φορολογία, οδήγησαν τους 

Ευρωπαίους πλοιοκτήτες να καταφύγουν στις σηµαίες ευκαιρίας. Η πολιτική 

αστάθεια στην Ελλάδα, για παράδειγµα, αποθάρρυνε τους Αµερικανούς 

χρηµατοδότες από το να επενδύουν ή ακόµη και να χρηµατοδοτήσουν πλοία υπό 

την ελληνική σηµαία. 
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Η µεταφορά των 25 πλοίων της Esso από τη σηµαία του ελευθέρου κρατιδίου που 

προαναφέραµε (Free State of Danzig) στη σηµαία του Παναµά είχε, επίσης, σαν 

κίνητρο το φόβο των συνεπειών του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η πράξη περί 

ουδετερότητας του 1939 των Η.Π.Α. η οποία απότρεπε τα αµερικάνικα πλοία και 

τα πληρώµατα από το να συναλλάσσονται στο Ευρωπαϊκό θέατρο του πολέµου, 

σε µία προσπάθεια να αποφύγουν την εµπλοκή των υπό αµερικανική σηµαία 

πλοίων στον πόλεµο. Αξίζει εδώ να αναφέρουµε ότι  η εµπλοκή των Η.Π.Α. στον 

1ο Παγκόσµιο Πόλεµο είχε επίκεντρο τη ναυτιλία και αποτελεί ένα σηµαντικό 

προηγούµενο στην ιστορία της ναυτιλίας των ανοικτών νηολογίων. Οι Η.Π.Α. αν 

και υπήρχαν οι νόµοι περί ουδετερότητας, θέλησε να προσφέρει τα αναγκαία υλικά 

όπως πετρέλαιο και φαγητό στους συµµάχους χωρίς όµως να παραβιάσει τους 

νόµους. Σαν αποτέλεσµα ένας µεγάλος αριθµός πλοίων υπό την αµερικάνικη 

σηµαία, κυρίως δεξαµενόπλοια εντάχθηκαν υπό τη σηµαία του Παναµά, υπό την 

αιγίδα της Αµερικανικής κυβέρνησης. Αυτά τα πλοία και υπό τη διοικητική µέριµνα 

της Αµερικανικής κυβέρνησης έλαβαν µέρος στον πόλεµο κατά την περίοδο 1939-

1942. 

Κατά τον ίδιο τρόπο περίπου βοήθησε και το Ηνωµένο Βασίλειο κατά τον πόλεµο 

στα νησιά Falkland  το 1982, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να διαπραγµατευτεί 

ένα διπλωµατικό διακανονισµό µεταξύ Αργεντινής και Ηνωµένου Βασιλείου. Η 

σηµαία του Παναµά η οποία ήταν ουδέτερη έδωσε και εκεί τη λύση. Εδώ αξίζει να 

αναφέρουµε και την δέσµευση των νηολογίων του Παναµά και της Λιβερίας που 

αναλαµβάνουν την υποχρέωση επιστράτευσης των αµερικανικών συµφερόντων 

πλοίων σε περίπτωση που το ζητήσει η αµερικανική κυβέρνηση.  

2.2  Αλλαγή στην πορεία των ανοικτών νηολογίων (Α.Ν.) 

Η πορεία της εξέλιξης των ανοικτών νηολογίων άλλαξε κατά τα µεταπολεµικά 

χρόνια. Στα παρεπόµενα του πολέµου, υπήρξε µία δραµατική αύξηση στον όγκο 

του παγκόσµιου εµπορίου, αλλά υπήρχε παράλληλα και έλλειψη πλοίων για την 

ικανοποίηση της αύξησης αυτής. Συνεπώς, οι στόλοι αναπτύχθηκαν µε σκοπό την 

ικανοποίηση της αυξανόµενης ζήτησης. 
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Αλλά µετά τα κερδοφόρα για την ναυτιλία χρόνια µέχρι και το κορεάτικο Πόλεµο 

(1953), µέσα από το κλείσιµο του καναλιού του Σουέζ (1956), η ναυτιλία βίωσε µία 

πρωτοφανή ύφεση ακολουθούµενη από πλεόνασµα χωρητικότητας στα 

δεξαµενόπλοια που ναυπηγήθηκαν µέσα στα επιτυχηµένα για την ναυτιλιακή 

βιοµηχανία χρόνια. Το φαινόµενο αυτό δηµιουργήθηκε, κυρίως, από το κλείσιµο 

της διώρυγας του Σουέζ η οποία και καθιστούσε αναγκαία τη δηµιουργία 

καινούργιων πορειών από το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας, για τα δροµολόγια 

που καλύπτονταν από τη διώρυγα. Η διευθέτηση αυτή αύξησε το διεθνές εµπόριο 

σε τονοµίλια ακόµη και για το ίδιο µεταφερόµενο φορτίο. 

Η απότοµη αύξηση των ναύλων η οποία προκλήθηκε από το κλείσιµο της 

διώρυγας του Σουέζ, ενθάρρυνε την παραγγελία νέων και µεγαλύτερων 

δεξαµενόπλοιων και φορτηγών πλοίων, ενώ αποθάρρυνε την καταστροφή παλιών 

πλοίων, αφού τότε µπορούσαν να λειτουργούν, δηµιουργώντας σηµαντικά κέρδη. 

Αυτή η κατάσταση οδήγησε στη συνέχεια σε ένα τεράστιο πλεόνασµα 

χωρητικότητας µε το άνοιγµα του καναλιού και πάλι, τόσο µεγάλο ώστε η 

καθέλκυση πλοίων τα οποία παραγγέλλονταν τις «καλές χρονιές» αυξήθηκε από 

5-6 εκατοµµύρια grt ανά έτος στο πρώτο µισό της δεκαετίας του ’50, σε 

περισσότερο από 8 εκατοµµύρια grt ανά έτος στην επόµενη πενταετία. Παρά την 

αποµάκρυνση πολλών πλοίων, το σύνολο της προσφοράς παγκόσµια συνέχισε να 

αυξάνει, καθώς νέα πλοία συνέχισαν να εµφανίζονται στην αγορά. Ο 

ανταγωνισµός που προέκυψε στην περίοδο αυτή έκανε τα κόστη λειτουργίας ένα 

σηµαντικό στοιχείο για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 

Η Αµερικανική Επιτροπή των Σηµαιών Αναγκαιότητας δηµιουργήθηκε το 1958 

(σήµερα Federation of American Controlled Shipping, FACS) για την προώθηση 

των ανοικτών νηολογίων. Το αποτέλεσµα ήταν, πως ενώ το 1948 τα υπό 

αµερικανική σηµαία πλοία µετέφεραν το 53% του αµερικανικού εισαγωγικού  

εµπορίου, µόλις το 12% µεταφερόταν από αυτά πλοία µέχρι το 1960, το µικρότερο 

ποσοστό για µία περίοδο 40 χρόνων, (βλέπε Boczek). 

Καθώς τα υψηλά κόστη λειτουργίας καθιστούσαν στους Αµερικάνους πλοιοκτήτες 

αναγκαία τη µεταφορά των πλοίων τους σε ανοικτά νηολόγια, έτσι και η 
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φορολογική επιβάρυνση στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ανάγκαζε τους 

πλοιοκτήτες της να µεταφέρουν τα πλοία τους σε αυτά τα νηολόγια. Οι νόµοι περί 

φιλελεύθερων εταιριών και ναυτιλίας και, ακόµα πιο σηµαντικά οι ουσιαστικές 

φοροαπαλλαγές τις οποίες απολάµβαναν οι διαχειριστές πλοίων σε ανοικτά 

νηολόγια, τους έδωσε ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των 

ανταγωνιστών τους. Καθώς ο Sturmey αναφέρει (1962, σελ. 228-233) 

παραθέτοντας µία αναφορά των Times, ότι οι Βρετανοί πλοιοκτήτες δεν 

ενδιαφέρθηκαν για τα ανοικτά νηολόγια µέχρι το 1956 (µέχρι τότε το 40% των 

κερδών των κεφαλαιουχικών επενδύσεων και τα περιορισµένα ναυτιλιακά κέρδη 

έκανε τις µεταφορές σε ανοικτά νηολόγια να µην αξίζουν). Μέχρι τότε για λόγους 

γοήτρου, οι περισσότεροι από τους Βρετανούς πλοιοκτήτες αγνοούσαν τα 

πλεονεκτήµατα που πρόσφεραν τα ανοικτά νηολόγια. Τα πράγµατα, όµως, 

άλλαζαν ραγδαία και η ναυτιλία γινόταν ολοένα και πιο ανταγωνιστική έτσι δεν 

χρειαζόταν να τους υποδείξει κανείς πως ...για να επιβιώσουν στις επόµενες 

δεκαετίες θα πρέπει να θέσουν τους εαυτούς τους στο ίδιο επίπεδο µε τους 

ανταγωνιστές τους από τα ανοικτά νηολόγια. 

O Sturmey υποστηρίζει ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος για τα ανοικτά νηολόγια από 

τους Βρετανούς πλοιοκτήτες µέχρι και το 1957 οφειλόταν σε δύο βασικούς λόγους. 

Πρώτον, η ύπαρξη ξένων συναλλαγµατικών ελέγχων στη Βρετανία τότε, το οποίο 

και αποτελούσε πλεονέκτηµα για τα ανοικτά νηολογηµένα πλοία και δεύτερον, το 

γεγονός πως δεν υπήρχε πρόβληµα πλεονάσµατος χωρητικότητας µέχρι και µετά 

το 1957, οι πλοιοκτήτες µέχρι τότε είχαν ικανοποιητικά κέρδη, γι’ αυτό και δεν 

υπήρχε πίεση για ανταγωνισµό. 

Ενώ υπήρχαν ισχυρισµοί πως το 1956 κανένα πλοίο υπό σηµαία Α.Ν. δεν ανήκε 

σε Βρετανό υπήκοο, το 1959 εµφανίστηκαν 156,000 τόνοι dwt Βρετανικών 

συµφερόντων υπό τη σηµαία των ανοικτών νηολογίων. 

Ήταν αυτή η τάση και η αναγκαιότητα ανταγωνισµού στην παγκόσµια ναυτιλιακή 

αγορά στα µεταπολεµικά χρόνια, που έδωσε σιγά-σιγά την θεαµατική ανάπτυξη 

στο στόλο των ανοικτών νηολογίων.  
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Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως στο παρελθόν, οι λόγοι για εγγραφή ενός 

πλοίου υπό άλλη χώρα από τη χώρα προέλευσης του διέφεραν από πλοιοκτήτη 

σε πλοιοκτήτη. Ιστορικά, αυτοί οι λόγοι διέφεραν από την ανάγκη στρατιωτικής 

προστασίας υπό ένα δυνατότερο ναυτικό στόλο, στην ανάγκη για παράκαµψης 

πολιτικών κυρώσεων στο εµπόριο, στην επιθυµία για ελευθερία των συναλλαγών 

και πρόσφατα στην ανάγκη απόκτησης οικονοµικών πλεονεκτηµάτων. 

Σήµερα, ενώ η πρακτική περιέχει µερικά από αυτά τα αρχικά κίνητρα, ο κύριος 

λόγος για ένταξη σε ανοικτά νηολόγια είναι κατευθυνόµενος από την ανάγκη 

απόκτησης οικονοµιών κόστους µε σκοπό να παραµείνουν οι πλοιοκτήτες αυτών 

των πλοίων ανταγωνιστές στην βιοµηχανία. Γι’ αυτό και ο κύριος λόγος εγγραφής 

σε άλλο νηολόγιο, σύµφωνα µε πλοιοκτήτες, είναι για µείωση των γενικών κόστων 

διαχείρισης και όχι, όπως µερικές φορές αναφέρεται, για εταιρικούς φορολογικούς 

λόγους,(Αναφορά στο House of Lords 1986, σελ.23), ένα πλεονέκτηµα γνωστό 

στη βιοµηχανία από τη δεκαετία του ’20 και νωρίτερα.  

Φυσικά, η άποψη αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις των γερµανικών πλοίων και 

εταιρειών που επέλεξαν τα ανοικτά νηολόγια για να αποφύγουν τη βαριά 

φορολογία που η κυβέρνηση της τότε ∆υτικής Γερµανίας αποφάσισε να φορολογεί 

το ύψος της επένδυσης και όχι το οικονοµικό αποτέλεσµα των επενδύσεων. 

Με την ευκαιριακή µεταφορά των Reliance και Resolute22 στα Α.Ν. 

παρουσιάστηκαν και τα πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα µε την εξοικονόµηση σε 

µισθούς πληρώµατος και στον προϋπολογισµό για φαγητό, του ποσού που 

έφταναν τις $17-18 χιλιάδες  δολάρια το µήνα ανά πλοίο. 

Τα κίνητρα όσων χρησιµοποίησαν το θεσµό των σηµαιών ανοικτού νηολογίου την 

εποχή εκείνη δεν επικεντρώνονταν στις φορολογικές απαλλαγές, στις 

ελαστικότερες συνθήκες λειτουργίας και γενικά στους παράγοντες που ισχύουν 

σήµερα, αλλά στην επιβίωση των µικρών επιχειρήσεων από κινδύνους όπως η 

                                            

22 Βλέπε, Carlisle (σελ. 17) και επίσης Sturmey (1962, σελ .232) 
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πειρατεία, ο προστατευτισµός και άλλα τεχνητά εµπόδια που στέκονταν τροχοπέδη 

στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα.  

Η παναµαϊκή σηµαία, η πρώτη σηµαία ευκολίας, χρησιµοποιήθηκε ως σηµαία 

ανοικτού νηολογίου τόσο στα προπολεµικά χρόνια όσο και µετά τον Β' Παγκόσµιο 

Πόλεµο. Στην µεταπολεµική περίοδο οι σηµαίες ανοικτού νηολογίου που 

κυριάρχησαν ήταν αυτές του Παναµά και της Ονδούρας. Στην συνέχεια, το 1949 

εµφανίζεται η σηµαία της Λιβερίας, το 1953 της Κόστα Ρίκα, το 1960 του Λιβάνου, το 

1963 της Κύπρου, το 1968 της Σοµαλίας και της Σιγκαπούρης, οι Μπαχάµες το 1976 και 

του Αγίου Βικεντίου το 1981. 

 Η σηµαία του Παναµά είχε µία ανοδική πορεία µέχρι το 1954. Την περίοδο εκείνη 

άρχισε να κάνει εντονότερη την εµφάνιση της η σηµαία της Λιβερίας, η οποία 

διατήρησε την υπεροχή της ως σηµαία ευκολίας µέχρι το 1982 περίπου. Τη σηµαία 

αυτή χρησιµοποιούσε κι ένας σηµαντικός αριθµός ελληνικών πλοίων την εποχή 

εκείνη, γεγονός που συνέβαλε ώστε η ναυτιλία της Λιβερίας να πάρει την πρώτη 

θέση σε παγκόσµιο επίπεδο. Η πρώτη κρίση εµφανίστηκε την περίοδο 1960-69, 

που ενδεχοµένως οφείλεται στις ευκολίες που έδωσε η Ελλάδα και µετέτρεψε την 

σηµαία της σε σχεδόν σηµαία ευκολίας, µε απόρροια την φυγή των ελληνικών πλοίων 

υπέρ του ελληνικού νηολογίου. 

Όµως, οι εσωτερικές πολιτικές αλλαγές που έγιναν στην Λιβερία, η έλλειψη 

κυβερνητικής σταθερότητας  καθώς και το καθεστώς ασυδοσίας που φαινόταν πως 

θα εξακολουθούσε να ισχύει,  οδήγησε την εµπιστοσύνη των ναυτιλιακών  

επιχειρηµατικών κύκλων προς την παναµαϊκή σηµαία και βοήθησε σε µία σχετική 

αύξηση στον παναµαϊκό εµπορικό στόλο.). 

Η Κύπρος, η οποία αποτέλεσε τη θαλασσοκράτειρα των νησιών της Μεσογείου 

τον 8ο αιώνα π.χ. διαδραµάτισε στη δεκαετία του 1990  ένα σηµαντικό ρόλο στη 

ναυτιλία23. Η κυπριακή σηµαία εµφανίστηκε το 1963 ακολουθώντας αρχικά µία 

                                            

23 Cyprus: A Maritime Centre by Demos Petropoulos, page 102, American Chamber of Commerce, 

International Business Policy 1995  
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σταθερή και ανοδική πορεία που όµως δεν κράτησε για πολύ. Από το 1974 µέχρι 

το 1981 έχασε κάτι παραπάνω από ένα εκατ. τόνους, γεγονός που οφείλεται εν µέρει 

στη τουρκική εισβολή και στην αβεβαιότητα που δικαιολογηµένα δηµιουργήθηκε. 

Παρ' όλα αυτά, ύστερα από συστηµατικές προσπάθειες που έγιναν από την 

πλευρά των επιχειρηµατιών για την ενίσχυση του κυπριακού νηολογίου η 

κατάσταση βελτιώθηκε και το ευνοϊκό κλίµα εξακολουθεί να επικρατεί µέχρι και 

σήµερα. Η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνές ναυτιλιακό κέντρο το οποίο 

συγκεντρώνει το µεγαλύτερο αριθµό πλοιοδιαχειριστριών εταιριών. Επίσης, ενεργό 

ρόλο ως σηµαία ευκαιρίας διαδραµάτισε και η σηµαία της Σιγκαπούρης, η οποία 

όµως σήµερα έπαψε να αποτελεί σηµαία ανοικτού νηολογίου ύστερα από απόφαση 

της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Εργαζοµένων στις Μεταφορές (International 

Transport Worker’s Federation, ITF). 

∆εδοµένου του γεγονότος πώς µερικές από τις κύριες χώρες ανοικτών νηολογίων, 

όπως ο Παναµάς, η Λιβερία, η Κύπρος και οι Μπαχάµες έχουν εφαρµόσει αλλαγές 

στην πολιτική τους, θα ήταν ακατάλληλο να χαρακτηρίζαµε όλα τα ανοικτά 

νηολόγια µε τα 6 χαρακτηριστικά της αναφοράς του Rochdale. Με την πάροδο του 

χρόνου οι χώρες µε ανοικτά νηολόγια, αντέδρασαν στην αρνητική δηµοσιότητα 

που αφορούσε τη λειτουργία πλοίων εγγεγραµµένων στα νηολόγιά τους, (ειδικά οι 

αναφορές για την παντελή έλλειψη µέτρων ασφαλείας), καθιερώνοντας υπηρεσίες 

επιθεώρησης πλοίων για να διασφαλίσουν τη συµµόρφωση των πλοίων τους µε 

τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. 

Το 1971 πρώτη η Λιβεριανή κυβέρνηση εγκαθίδρυσε ένα πρόγραµµα 

επιθεώρησης πλοίων µέσω του Liberian Bureau of Maritime Affairs στη Νέα 

Υόρκη. Το σχέδιο ήταν υπεύθυνο για την εφαρµογή της ετήσιας επιθεώρησης 

όλων των πλοίων που είναι εγγεγραµµένα στο Λιβεριανό νηολόγιο και επίσης 

εποπτεύει όλα τα θέµατα που αφορούσαν την ασφάλεια και την σωστή κατάρτιση 

του πληρώµατος. Πλοία τα οποία ήταν παροπλισµένα, άλλαζαν ιδιοκτήτη ή 

συµπλήρωναν το 15 έτος λειτουργίας τους, αυτοµάτως καθίσταντο αναγκαία η 

επιθεώρηση τους. Επίσης από το 1975, η πολιτική νηολόγησης της Λιβερίας δεν 

επιτρέπει σε πλοία µεγαλύτερα σε ηλικία από 20 χρόνων να εγγραφούν για στο 

νηολόγιο της χώρας. 
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Το Λιβεριανό σχέδιο επιθεώρησης ήταν περιληπτικό και κάλυπτε την τεχνική 

επιθεώρηση των πλοίων αλλά επίσης περιλάµβανε και πρόγραµµα για τις άδειες 

του πληρώµατος. Το πρόγραµµα στο οποίο συµµετείχαν 200 επιθεωρητές σε 180 

λιµάνια 40 χωρών το 1980 χαρακτηρίστηκε σαν πρωτοποριακό διεθνές. Το 

πρόγραµµα το οποίο βρίσκεται σήµερα σε πλήρη λειτουργία καθορίζει τις 

διάφορες απαιτήσεις για έλεγχο των  πλοίων µέχρι και τη πλήρη συµµόρφωση 

τους µε τους απαιτούµενους κανονισµούς, ελέγχει επίσης τα πιστοποιητικά των 

Νηογνωµόνων οι οποίοι επιβεβαιώνουν πως το πλοίο πληρεί τις απαιτήσεις των 

διαφόρων αποφάσεων του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (IMO), καθώς και 

των άλλων ναυτιλιακών οργανισµών. Το πρόγραµµα αδειών του περιλαµβάνει 

εξετάσεις αναπροσαρµοσµένες βάση αυτών που διεξήγαγε η Αµερικάνικη 

Ακτοφυλακή ενώ επίσης ασκεί έλεγχο µέσω Η/Υ σε χιλιάδες ναυτικούς οι οποίοι 

κατέχουν Λιβεριανή άδεια. 

Οι αρχές νηολόγησης στον Παναµά επίσης, ξεκίνησαν να εντείνουν τον έλεγχο των 

πλοίων τους το 1977 όταν δηµιουργήθηκε το Department of Maritime Safety για 

την επιθεώρηση των πλοίων του Παναµά. Μεταξύ των ετών 1979 και 1982, ο 

Παναµάς24 τριπλασίασε τους επιθεωρητές του φτάνοντας του 950 και σαν 

επακόλουθο αύξησε τα λιµάνια στα οποία γίνονταν οι επιθεωρήσεις σε 300. Το 

1982, οι αρχές του Παναµά, επίσης, ανακοίνωσαν την καθιέρωση του Port State 

Control στα ξένα πλοία, κάτι παρόµοιο µε το πρόγραµµα της δυτικής Ευρώπης 

(ευρύτερα γνωστό και σαν Paris Memorandum). Οι Μπαχάµες ξεκίνησαν την 

δίκτυο επιθεώρησης τους το 1982, ενώ η Κύπρος ξεκίνησε ένα πολύ υποσχόµενο 

δίκτυο διορισµού εξωτερικών επιθεωρητών, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στα 

σηµαντικότερα λιµάνια του κόσµου µετά το 1996. Το σύστηµα από τις αρχές του 

2004 θα αποτελεί το πλέον σύγχρονο σύστηµα µηχανογράφησης που θα διαθέτει 

νηολόγιο όχι µόνο ανοικτού αλλά και εθνικού νηολογίου και έχει στοιχίσει 5 

εκατοµµύρια δολάρια. 

                                            

24 Seatrade, Ιούνης 1982 
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Με τις προσπάθειες που κατέβαλαν µερικές από τις χώρες µε ανοικτά νηολόγια τα 

τελευταία χρόνια, ανέτρεψαν την εικόνα από νηολόγια µε χαµηλές απολαβές σε 

αρχές που νοιάζονται και είναι πρόθυµες να ελέγχουν την ποιότητα των πλοίων 

τους που δεν πληρούν τις διεθνείς απαιτήσεις. Γι’ αυτό και οι χαρακτηρισµοί της 

Rochdale (και πιο συγκεκριµένα οι χαρακτηρισµοί 2 και 6) δεν θα έπρεπε και δεν 

µπορούν να εφαρµόζονται στην ολότητα τους σε όλα τα ανοικτά νηολόγια.  

Παρ’ όλα αυτά, σε σύγκριση µε τα Ρυθµιζόµενα Νηολόγια (Ρ.Ν.), η εισδοχή σε 

Ανοικτά Νηολόγια  (Α.Ν.) είναι εύκολη και η όλη διαδικασία µπορεί να φανερώνει 

ότι είναι σχεδόν αδύνατον για τη χώρα νηολόγησης να ασκήσει οποιοδήποτε 

αποτελεσµατικό έλεγχο και δικαιοδοσία πάνω στα πλοία της, λόγω δυσκολίας 

αναγνώρισης των πραγµατικών ιδιοκτητών και αδυναµίας να τους καταστήσει 

υπεύθυνους για την ασφαλή διαχείριση των πλοίων τους. Σε αυτό µπορεί να 

προστεθεί και η έλλειψη γνήσιου δεσµού πλοίου και σηµαίας. 

Είναι επίσης αµφίβολο το γεγονός όπως αναφέρει ο Tolofari25 ένα νηολόγιο το 

οποίο συστάθηκε µε πρωταρχικό στόχο την προσέλκυση ξένων πλοίων έτσι ώστε 

να έχει εισόδηµα, το ίδιο νηολόγιο να επέβαλλε οποιοδήποτε από τους 

περιορισµούς οι οποίοι οδήγησαν στην διαγραφή των πλοίων αυτών από τα άλλα 

νηολόγια. Αυτή θα ήταν σίγουρα µία ατυχής  προσέγγιση στην ανοικτή νηολόγηση 

όχι µόνον από πλευράς των χωρών που προσφέρουν την υπηρεσία αυτή αλλά και 

από πλευράς των πλοιοκτητών που την αποζητούν.  

2.3 Ο παγκόσµιος εµπορικός στόλος τα τελευταία 60 και πλέον χρόνια 

Η συµµετοχή των Α.Ν. κατά την περίοδο 1939-2002 στον παγκόσµιο στόλο 

παρουσιάζεται µε το πιο κάτω ∆ιάγραµµα 2.1:  

                                            

25 S.R.Tolofari, Open Registry Shipping, Gordon and Breach,1989 
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∆ιάγραµµα 2.1 Το ποσοστό των ανοικτών νηολογίων την περίοδο 1939-2001 

Ποσοστό χωρητικότητας των σηµαιών Α.Ν. στο παγκόσµιο 
στόλο
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Πηγή:World Fleet Statistics, Lloyd's Register-Fairplay 

Ο παγκόσµιος εµπορικός στόλος το 1952 αριθµούσε 31.461 πλοία συνολικής 

χωρητικότητας 90.180.359 κόρους ολικής χωρητικότητας, κ.ο.χ., (gross registered 

tons, grt). Η πορεία του εµπορικού στόλου ήταν συνεχώς ανοδική, µε µία µικρή 

εξαίρεση το 1984 και 1985, όταν ο αριθµός των πλοίων παρουσίασε µικρή µείωση 

και την περίοδο 1984-1988 όταν η χωρητικότητα παρουσίασε µία µείωση της 

τάξης του 1%. Από το 1952, για 50 χρόνια δηλαδή, µέχρι το 2001, ο αριθµός των 

πλοίων παρουσίασε συνολική αύξηση της τάξης του 179,5% φθάνοντας τα 87.939 

πλοία, συνολικής χωρητικότητας 574.551.264 GT26, παρουσιάζοντας µία πολύ 

µεγαλύτερη αύξηση από πλευράς χωρητικότητας της τάξης του 537,1%. Το 

∆ιάγραµµα 2.2 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη του παγκόσµιου εµπορικού 

στόλου τη τελευταία 50ετία. Η σηµασία του εµπορικού πλοίου αποκτά ιδιαίτερο 

                                            

26 Το GT αποτελεί τη νέα µονάδα που αντικατέστησε τους κόρους ολικής χωρητικότητας και το 

αντίστοιχο αγγλικό GRT το οποίο ήταν µονάδα όγκου 100 κυβικά πόδια, 2,83 κυβικά µέτρα. 

Η αλλαγή στα υπάρχοντα πλοία επιβλήθηκε µε την απόφαση του ΙΜΟ MSC/653 στις 8 Ιουνίου 

1994.  
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ρόλο στις δραµατικές εξελίξεις που ακολουθούν σε ότι αφορά το διεθνές εµπόριο 

και τη διεθνή οικονοµία. 

∆ιάγραµµα 2.2 Ο Παγκόσµιος εµπορικός στόλος τα τελευταία 50 χρόνια 

Ο παγκόσµιος εµπορικός στόλος  (1952-2001)
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Πηγή: Lloyd's Register Statistics, 1981-2001

 

 

Οι αλλαγές αυτά τα πενήντα χρόνια ήταν τόσο σηµαντικές που άλλαξαν όχι µόνον 

τους δείκτες της διεθνούς οικονοµίας αλλά και την ζωή και του τελευταίου 

ανθρώπου στον πλανήτη µας, µε την εµπορική ναυτιλία να διαδραµατίζει ένα πολύ 

σηµαντικό ρόλο στην ευηµερία και το τρόπο ζωής µας. Τα µειωµένα µεταφορικά 

κόστη επέτρεψαν σε ξεχασµένες περιοχές να επανακτήσουν τη ζωή και τη 

σηµασία τους ενώ λαοί που ζούσαν εγκλωβισµένοι στη φτώχεια τους, ξαναβρήκαν 

εργασία και νέες ευκαιρίες στην ζωή τους. 

Οι µεγάλες ναυτιλιακές χώρες το 1952 διαφέρουν κατά πολύ από τις µεγάλες 

ναυτιλιακές χώρες του 2001. Τις πρώτες θέσεις κατείχαν την περίοδο εκείνη οι 

Η.Π.Α. µε 27.244.778 τόνους grt, ποσοστό 30,21% της παγκόσµιας χωρητικότητας 

και 4876 πλοία, ενώ η Αγγλία ακολουθούσε µε µεγαλύτερο αριθµό πλοίων, 

συγκεκριµένα µε 5912 πλοία και 18.623.653 τόνους χωρητικότητα, η Νορβηγία µε 

2181 πλοία και 5.905.942 τόνους, ενώ ο Παναµάς που σήµερα κατέχει την πρώτη 
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θέση είχε µόνον 606 πλοία και 3.740.451 τόνους χωρητικότητα. Για την εποχή 

εκείνη σηµαντικούς στόλους είχαν η Γαλλία µε 3,64 εκατ. τόνους, η Ιταλία µε 3,29 

εκατ. τόνους, η Ολλανδία µε 3,26 εκατ. τόνους, η Ιαπωνία µε 2,8 εκατ. τόνους, η 

Σουηδία µε 2,33 εκατ. τόνους, η ∆υτική Γερµανία µε 1,39 εκατ. τόνους όπως και η 

∆ανία ενώ η Ελλάδα είχε τότε 372 πλοία συνολικής χωρητικότητας1,27 εκατ. 

τόνους, ενώ η µετέπειτα ηγέτιδα του παγκόσµιου στόλου Λιβερία, κατά τη 

εικοσιπενταετία 1968-93, είχε µόνον 105 πλοία χωρητικότητας µόνον 897898 

τόνων.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το νέο κράτος της ∆υτικής Γερµανίας, το οποίο 

µετά την ήττα του Β’ Παγκοσµίου πολέµου ουσιαστικά έµεινε χωρίς εµπορική 

ναυτιλία, ενώ το 1939 υπήρχαν 2459 πλοία 4,49 εκατ. κ.ο.χ. στο νηολόγιο του. 

Άρχισε όµως µε την ανασυγκρότηση της χώρας, η οποία έχασε και ένα µεγάλο της 

µέρος την τότε Ανατολική Γερµανία και κατάφερε να πετύχει µία συνεχή ενίσχυση 

του εµπορικού της στόλου. Η συνεχής αυτή πορεία την ανέδειξε σε σηµαντική 

ναυτιλιακή χώρα µε το νηολόγιο της να φτάσει τα 9,74 εκατ. κ.ο.χ. το 1978, όταν 

µάλιστα η στροφή των Γερµανών πλοιοκτητών προς τα ανοικτά νηολόγια ήταν 

σχεδόν ένας µονόδροµος, µετά που η νοµοθεσία επέβαλλε φορολογία στη 

ναυτιλία όχι στα οικονοµικά αποτελέσµατα αλλά στο µέγεθος της επένδυσης27. 

Το ∆ιάγραµµα 2.3, αναφέρεται στη µέση χωρητικότητα των πλοίων, η οποία 

παρουσιάζει µία συνεχή αύξηση από το 1952 µέχρι και το 1979 ενώ στη συνέχεια 

παρουσιάζει µία µικρή µείωση για να συνεχίσει µε αυξητική πορεία µετά το 1991 

και να συνεχίσει µέχρι και το 2001. Συγκεκριµένα το 1952 η µέση χωρητικότητα 

ήταν 2866.4 κ.ο.χ., το 1970 αυξήθηκε στους 4337.8 κ.ο.χ, το 1980 5687.4 κ.οχ., 

5407.8 κ.ο.χ. το 1990 ενώ το 2001 έφτασε τους 6533,5 κ.ο.χ. 

                                            

27 Η απόφαση αυτή της ∆υτικής Γερµανίας βοήθησε σηµαντικά τα ανοικτά νηολόγια, ενώ 

δηµιουργήθηκαν νέα ναυτιλιακά κέντρα µε πιο σηµαντικό τη Λεµεσό, στη Κύπρο όπου µετάφεραν 

οι µεγαλύτερες πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες τις δραστηριότητες τους.  
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∆ιάγραµµα 2.3 Παρουσίαση της µέσης χωρητικότητας των πλοίων σε GRT, την περίοδο 
1952-2001 
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Πηγή: Lloyds Register Statistics 

Αυτό φανερώνει την τάση που επικράτησε για ολοένα και µεγαλύτερα πλοία, ειδικά 

στις περιοχές που δεν υπάρχουν προβλήµατα µε βυθίσµατα των πλοίων και τα 

πλοία χρειάζεται να µεταφέρουν φορτία για κάποιες χιλιάδες µίλια. Είναι επίσης τα 

πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την πολιτική των οικονοµιών κλίµακος και τον 

περιορισµό του µεταφορικού κόστους ανά τόνο µεταφερόµενου φορτίου που θα 

δούµε και στη συνέχεια. 

Οι αλλαγές λοιπόν στον παγκόσµιο εµπορικό στόλο ήταν συνεχείς και άρχισαν να 

αναπτύσσονται ναυτιλιακές εταιρείες που αναλάµβαναν την διαχείριση πέραν των 

εκατόν και µερικές φορές και διακοσίων και πλέον πλοίων28.  

                                            

28 ‘Οπως οι ναυτιλιακές πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες, Coloumbia Shipmanagement, Hanseatic 

Shipping µε έδρα τη Λεµεσό και αρκετές άλλες µε έδρα το Χογκ Κογκ και τη Σιγκαπούρη. 
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Πίνακας 2.1 Ο παγκόσµιος στόλος τα τελευταία 20 χρόνια 

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ GRT / GT Ετήσια αύξηση % στον αρ. Πλοίων Ετήσια αύξηση % στη χωρητικότητα
1981 73.832 419.910.651
1982 75.151 424.741.682 1,76% 1,14%
1983 76.106 422.590.317 1,25% -0,51%
1984 76.068 418.682.442 -0,05% -0,93%
1985 76.395 416.268.534 0,43% -0,58%
1986 75.266 404.910.267 -1,50% -2,81%
1987 75.240 403.498.122 -0,03% -0,35%
1988 75.680 403.406.079 0,58% -0,02%
1989 76.100 410.480.693 0,55% 1,72%
1990 78.336 423.627.198 2,85% 3,10%
1991 80.030 436.026.858 2,12% 2,84%
1992 79.845 444.304.919 -0,23% 1,86%
1993 80.655 457.914.808 1,00% 2,97%
1994 80.676 475.859.036 0,03% 3,77%
1995 82.890 490.662.091 2,67% 3,02%
1996 84.264 507.873.011 1,63% 3,39%
1997 85.494 522.197.193 1,44% 2,74%
1998 85.828 531.893.296 0,39% 1,82%
1999 86.817 543.609.561 1,14% 2,16%
2000 87.546 558.053.957 0,83% 2,59%
2001 87.939 574.551.264 0,45% 2,87%  

Πηγή:World Fleet Statistics, Lloyd's Register-Fairplay 

Η µεγαλύτερη αύξηση του εµπορικού στόλου παρατηρήθηκε από πλευρά αριθµού 

πλοίων το 1990 όταν ήταν της τάξης του 2,85% και έφτασε τα 78.336 πλοία 

χωρητικότητας 423.627.198 κ.ο.χ. Η µεγαλύτερη, όµως, αύξηση χωρητικότητας 

παρατηρήθηκε το 1996 όταν σε σύγκριση µε τον προηγούµενο χρόνο η αύξηση 

ήταν της τάξης του 3,39%. Ο Πίνακας 2.1 παρουσιάζει τις ετήσιες αυξήσεις και το 

µέγεθος του στόλου τα τελευταία 20 χρόνια. 

2.3.1 Τα 10 µεγαλύτερα νηολόγια 

Για να έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα στις συγκρίσεις και τα στατιστικά στοιχεία 

που θα ακολουθήσουν, επιλέξαµε να εξετάσουµε την πορεία των δέκα 

µεγαλύτερων σηµαιών, οι οποίες καλύπτουν ένα πού µεγάλο µέρος της διεθνούς 

χωρητικότητας και ξεπερνούν µάλιστα το 60%.  

Στο Πίνακα 2.2, παρατηρούµε ότι to 1996, οι 10 µεγαλύτεροι εµπορικοί στόλοι 

καλύπτουν µία χωρητικότητα της τάξης του 60,82% µε 308.904.977 gt, όταν για 

την ίδια χρονιά η παγκόσµια χωρητικότητα ήταν 507,87 εκατ. gt, ενώ ο αριθµός 

των πλοίων ήταν 84264 πλοία.  
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Από τις 10 µεγαλύτερες χώρες οι Παναµάς, Λιβερία, Μπαχάµες, Μάλτα, Κύπρος 

και το ∆ιεθνές Νηολόγιο της Νορβηγίας (NIS) θεωρούνται ότι είναι ανοικτά 

νηολόγια (Α. Ν.) και η χωρητικότητα τους για το 1996 είναι το 45,04%, και για το 

1997 46,56% της παγκόσµιας χωρητικότητας. Εποµένως οι υπόλοιπες τέσσερις 

χώρες, Ελλάδα, Σιγκαπούρη, Κίνα και Ιαπωνία έχουν το 15,78% της παγκόσµιας 

χωρητικότητας.  

Πίνακας 2.2 Οι 10 µεγαλύτερες ναυτιλιακές χώρες το 1996-1997  

ΣΗΜΑΙΑ Αρ. Πλοίων Εµπορικός 
στόλος σε GT

Μέση Ηλικία Στόλου Αρ. Πλοίων Εµπορικός 
στόλος σε GT

Μέση Ηλικία Στόλου

ΠΑΝΑΜΑΣ 6105 82130668 18 6188 91127912 17
ΛΙΒΕΡΙΑ 1684 59988908 12 1697 60058368 12
ΜΠΑΧΑΜΕΣ 1186 24408787 15 1221 25523201 16
ΕΛΛΑ∆Α 1743 27507109 24 1641 25288452 24
ΜΑΛΤΑ 1247 19479431 19 1378 22984206 19
ΚΥΠΡΟΣ 1652 23798904 16 1650 23652626 16
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 1480 16448536 11 1656 18874767 11
ΝΟΡΒΗΓΙΑ (NIS) 685 18948844 15 715 19780346 15
ΚΙΝΑ 3121 16992863 17 3175 16338610 18
ΙΑΠΩΝΙΑ 9399 19200927 10 9310 18516363 11
ΣΥΝΟΛΟ 10 ΧΩΡΕΣ 28302 308904977 14 28631 322144851 14
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 55962 198968034 21,5 56863 200052342 21,5
ΣΥΝΟΛΟ 84264 507873011 19 85494 522197193 19

1996 1997

 

Πηγή:World Fleet Statistics, Lloyd's Register-Fairplay 

Εδώ προκύπτει επίσης και το θέµα κατά πόσο το νηολόγιο της Σιγκαπούρης είναι 

ανοικτό ή όχι;  

Η εκτίµηση µας είναι ότι αν και πρέπει να θεωρείται ανοικτό νηολόγιο, ανεξάρτητα 

εάν η ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Εργατών Μεταφορών (ITF), την έχει θέσει εδώ και 

χρόνια εκτός του καταλόγου των σηµαιών ευκολίας, επειδή τo ποσοστό των 

πλοίων που διαθέτει και που ανήκουν σε πολίτες της, είναι πολύ µεγάλο όπως θα 

δούµε και στη αξιολόγηση του νηολογίου της στη συνέχεια, αποφεύγουµε να την 

υπολογίζουµε στη χωρητικότητα των Α.Ν. και την θεωρούµε ουδέτερη αφού δεν 

θα ήταν σωστό σε καµιά περίπτωση να υπολογιστεί στο στόλο των Ρυθµιζόµενων 

Νηολογίων (Ρ. Ν.). Η απόφαση της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Εργατών 

Μεταφορών κρύβει κάποιες άλλες σκοπιµότητες και την εξάρτηση της από χώρες 

όπου τα συνδικάτα έχουν πρωταρχικό ρόλο στις αποφάσεις της Συνοµοσπονδίας 
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στο Λονδίνο. Το συνδικάτο των εργαζοµένων στη διακίνηση των 

εµπορευµατοκιβωτίων στη Σιγκαπούρη έχει σηµαντική οικονοµική δύναµη και 

συνδράµει σηµαντικά την ITF, µε αποτέλεσµα να µπορεί και να επιβάλλει τις 

θέσεις του όπου εξυπηρετούνται καλύτερα τα συµφέροντα του και τα συµφέροντα 

του νηολογίου της χώρας του. 

Ο πίνακας 2.3 παρουσιάζει ακριβώς τα αντίστοιχα στοιχεία για το 1998 και το 

1999. Για το 1998 οι 10 µεγαλύτεροι εµπορικοί στόλοι καλύπτουν µία 

χωρητικότητα της τάξης του 62,782% της παγκόσµιας χωρητικότητας ενώ για το 

1999 το ποσοστό είναι 62,63%. Τα έξη ανοικτά νηολόγια για τα ίδια χρόνια είχαν 

το 47,70% και 47,92% της παγκόσµια χωρητικότητας αντίστοιχα. 

Πίνακας 2.3 Οι 10 µεγαλύτερες ναυτιλιακές χώρες το 1998-1999 

ΣΗΜΑΙΑ Αρ. Πλοίων Εµπορικός 
στόλος σε GT

Μέση Ηλικία Στόλου Αρ. Πλοίων Εµπορικός 
στόλος σε GT

Μέση Ηλικία Στόλου

ΠΑΝΑΜΑΣ 6143 98222372 16 6143 105248069 16
ΛΙΒΕΡΙΑ 1717 60492104 12 1629 54107214 12
ΜΠΑΧΑΜΕΣ 1286 27715783 16 1294 29482531 16
ΕΛΛΑ∆Α 1545 25224543 24 1491 24833280 24
ΜΑΛΤΑ 1416 24074712 19 1574 28205481 19
ΚΥΠΡΟΣ 1602 23301517 16 1556 23641000 16
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 1677 20370399 11 1736 21780112 11
ΝΟΡΒΗΓΙΑ (NIS) 750 19918331 15 749 19795504 15
ΚΙΝΑ 3214 16503355 19 3285 16314512 19
ΙΑΠΩΝΙΑ 8921 17779454 11 8462 17062556 11
ΣΥΝΟΛΟ 10 ΧΩΡΕΣ 28271 333602570 14 27919 340470259 14
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 57557 198290726 21,5 58898 203139302 22
ΣΥΝΟΛΟ 85828 531893296 19 86817 543609561 20

1998 1999

 

Πηγή:World Fleet Statistics, Lloyd's Register-Fairplay 

Το ίδιο και ο Πίνακας 2.4, παρουσιάζει τη χωρητικότητα των 10 µεγαλυτέρων 

χωρών από πλευρά χωρητικότητας, µε τις χώρες αυτές να ελέγχουν το 62,18% για 

το 2000 της χωρητικότητας ενώ οι χώρες µε τα ανοικτά νηολόγια είχαν το 2000 το 

47,91% και το 48,10% το 2001 της παγκόσµιας χωρητικότητας.  
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Πίνακας 2.4 Οι 10 µεγαλύτερες ναυτιλιακές χώρες το 2000-2001 

ΣΗΜΑΙΑ Αρ. Πλοίων Εµπορικός 
στόλος σε GT

Μέση Ηλικία Στόλου Αρ. Πλοίων Εµπορικός 
στόλος σε GT

Μέση Ηλικία Στόλου

ΠΑΝΑΜΑΣ 6184 114382270 16 6245 122352071 16
ΛΙΒΕΡΙΑ 1557 51450917 12 1566 51784010 12
ΜΠΑΧΑΜΕΣ 1295 31445118 16 1312 33385713 16
ΕΛΛΑ∆Α 1529 26401716 24 1529 28678240 23
ΜΑΛΤΑ 1505 28170010 19 1421 27052579 19
ΚΥΠΡΟΣ 1475 23206439 16 1407 22761778 16
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 1728 21491085 11 1729 21022604 11
ΝΟΡΒΗΓΙΑ (NIS) 743 18692052 15 762 19004803 16
ΚΙΝΑ 3319 16498790 20 3280 16646097 21
ΙΑΠΩΝΙΑ 8012 15256624 12 7924 14564840 13
ΣΥΝΟΛΟ 10 ΧΩΡΕΣ 27347 346995021 14,6 27175 357252735 15
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 60199 211058936 22,4 60764 217298529 22,2
ΣΥΝΟΛΟ 87546 558053957 20 87939 574551264 20

2000 2001

 

Πηγή:World Fleet Statistics, Lloyd's Register-Fairplay 

2.3.2 Πλοιοκτησία του παγκόσµιου εµπορικού στόλου  

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τους στόλους των 35 µεγαλύτερων ναυτιλιακών 

χωρών. Το σύνολο των 26.246 πλοίων που είχαν αυτές οι χώρες το τέλος του 

1998, ήταν ουσιαστικά 14.085 πλοία κάτω από τις σηµαίες τους και άλλες 12.161 

πλοία υπό σηµαίες άλλων χωρών, χωρών µε το καθεστώς των ανοικτών 

νηολογίων. 

Η παρουσίαση του Πίνακα 2.5 αναφέρεται στο µέγεθος των 35 µεγαλύτερων 

χωρών και στη συνέχεια θα δούµε πως έχει αλλάξει αυτή η εικόνα, τέσσερα χρόνια 

αργότερα στα τέλη του 2001. Η σηµασία των ελληνόκτητων πλοίων είναι πολύ 

µεγάλη, µίας και καλύπτουν το 17.9% του παγκόσµιου στόλου µε συνολική 

χωρητικότητα 129,8 εκατοµµύρια GT και µε µεγάλη διαφορά από τους Ιάπωνες οι 

οποίοι ακολουθούν µε το 13,07% και 94,8 εκατ. GT.  

Η αναφορά εδώ καλύπτει όλα τα πλοία άνω των 1000 τόνων (gt). Οι άλλες χώρες 

που ακολουθούν είναι η Νορβηγία, η οποία έχει και το διεθνές νηολόγιο NIS, οι 

Η.Π.Α. και µετά η Κίνα, το Χογκ Κογκ το οποίο µε την επανένωση του µε τη Κίνα 

απoτελεί Eιδική ∆ιοικητική Περιοχή της Κίνας (Special Administrative Region), η 

οποία δικαιούται να έχει το δικό της νηολόγιο. Μετά ακολουθεί η Γερµανία, η 

Νότιος Κορέα, η Σουηδία και στη δέκατη θέση η Αγγλία µε ποσοστό 2,74% της 
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παγκόσµιας χωρητικότητας και µε το 69,37% να φέρει σηµαίες ανοικτών 

νηολογίων. 

Πίνακας 2.5 Οι σηµαντικότερες 35 ναυτιλιακές χώρες το 1998 

Αριθµός Πλοίων DWT

Εθνική 
Σηµαία 

Ξένη 
Σηµαία Σύνολο Εθνική Σηµαία Ξένη Σηµαία Σύνολο

Ποσοστό στο 
Σύνολο 
Ξένης 
Σηµαίας 

Ποσοστό 
στο 
Παγκόσµιο 
Σύνολο 

Ελλάδα 800 2 353 3 153 42 779 308 87 055 822 129 835 130 67.0 17.90
Ιαπωνία 854 2 107 2 961 19 235 050 75 553 460 94 788 510 79.71 13.07
Νορβηγία 893 732 1 625 29 159 263 24 955 190 54 114 453 46.12 7.46
Ηνωµένες Πολιτιές Αµερικής 472 818 1 290 11 264 259 34 359 434 45 623 693 75.31 6.29
Κίνα 1 592 472 2 064 21 978 708 16 367 886 38 346 594 42.68 5.29
Χογκ Κόγκ 106 467 573 5 775 128 26 876 742 32 651 870 82.31 4.50
Γερµανία 599 1 193 1 792 9 368 652 17 631 440 27 000 092 65.30 3.72
Νότια Κορέα 436 428 864 7 103 861 18 062 188 25 166 049 71.77 3.47
Σουηδία 159 244 403 1 329 804 19 459 860 20 789 664 93.60 2.87
Ηνωµένο Βασίλειο 388 457 845 6 092 823 13 800 234 19 893 057 69.37 2.74
Σιγκαπούρη 454 286 740 11 229 246 7 822 562 19 051 808 41.06 2.63
Ταϊβάν 167 313 480 7 617309 10 370 568 17 987 877 57.65 2.48
Ρωσσία 2 198 314 2 512 8 974 812 6 968 540 15 943 352 43.71 2.20
∆ανία 409 268 677 6 630 008 7 110 456 13 740 464 51.75 1.89
Ινδία 363 66 429 10 675 879 1 452 937 12 128 816 11.98 1.67
Ιταλία 451 134 585 7 350 167 4 627 974 11 978 141 38.64 1.65
Σαουδική Αραβία 59 67 126 1 027 055 10 200 313 11 227 368 90.85 1.55
Τουρκία 434 56 490 8 595 095 706 575 9 301 670 7.60 1.28
Βραζιλία 171 24 195 6 064 433 2 545 180 8 609 613 29.56 1.19
Βέλγιο 23 136 159 97 812 7 597 029 7 694 841 98.73 1.06
Ελβετία 14 213 227 695 502 5 554 514 6 250 016 88.87 0.86
Μαλαισία 239 51 290 5 158 178 991 586 6 149 764 16.12 0.85
Ιράν 148 2 150 5 670 42 82 087 5 752 329 1.43 0.79
Φιλιππίνες 356 18 374 5 080 755 360 456 5 441 211 6.62 0.75
Ολλανδία 525 177 702 3 068 962 2 344 337 5 413 299 43.31 0.75
Γαλλία 175 103 278 2 361 751 2 300 179 4 661 930 49.34 0.64
Ινδονησία 491 99 590 3 241 250 1 106 774 4 348 024 25.45 0.60
Ρουµανία 171 28 199 2 454 011 1 453 069 3 907 080 37.19 0.54
Κουβέιτ 32 5 37 3 390 652 331 128 3 721 780 8.90 0.51
Ισπανία 116 183 299 334 338 3 282 245 3 616 583 90.76 0.50
Φιλλανδία 117 48 165 1 153 480 2 260 824 3 414 304 66.22 0.47
Ουκρανία 420 93 513 1 614 087 1 786 686 3 400 773 52.54 0.47
Αυστραλία 59 30 89 2 306 897 1 083 858 3 390 755 31.97 0.47
Καναδάς 159 67 226 753 859 2 462 762 3 216 621 76.56 0.44
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 35 109 144 744 542 2 233 927 2 978 469 75.00 0.41
Σύνολο (35 χωρών) 14 085 12 161 26 246 260 377 178 421 158 822 681 536 000 61.80 93.96
Ποσοστό 53.7 46.3 100.0 38.2 61.8 100.0
Παγκόσµιο Σύνολο 16 452 13 241 29 693 284 309 431 441 072 349 725 381 780 60.81 100.00
Ποσοστό 55.4 44.6 100.0   39.2 60.8 100.0
* Πλοία άνω των 1000 GT

Πηγή: UNCTAD στη βάση των δεδοµένων του Lloyd's Maritime Information Services (London)

Χώρα
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Η σηµαία της Σιγκαπούρης βλέπουµε να έχει ποσοστό σε ξένη σηµαία 41,06%, 

ενώ το δικό της ποσοστό στον παγκόσµιο στόλο εκτιµάται στο 2,63%. ∆ηλαδή, 

υπήρχαν το 1998, 740 πλοία µε συµφέροντα πολιτών της Σιγκαπούρης από τα 

οποία τα 454 έφεραν σηµαία της χώρας, ενώ τα υπόλοιπα 286 έφεραν σηµαία 

άλλων νηολογίων. 

Εδώ είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι το 1998 υπήρχαν 29693 πλοία άνω των 

1000 GT και τα 16452 δηλαδή ποσοστό 55,4% έφεραν σηµαία της χώρας τους 

(εθνική σηµαία) και το υπόλοιπο 44,6% έφερε σηµαία άλλων νηολογίων (σηµαία 

ανοικτών νηολογίων). Βλέπουµε, επίσης, ότι τα πλοία που έφεραν σηµαία 

ανοικτών νηολογίων ήταν πολύ µεγαλύτερα από πλευράς µεγέθους. Η µεταφορική 

ικανότητα των πλοίων, λοιπόν, µε σηµαία Α.Ν. ήταν σε τόνους νεκρού βάρους 

441.072.345 dwt, δηλαδή ποσοστό 60,8% του παγκόσµιου στόλου, ενώ µε εθνικές 

σηµαίες το ποσοστό ήταν 39,3% και 284.309.431 dwt. 

Ο Πίνακας 2.6 παρουσιάζει τις µεγαλύτερες 20 πλοιοκτήτριες χώρες και 

αποφύγαµε να παρουσιάσουµε τις χώρες που έχουν ποσοστό παγκόσµιας 

χωρητικότητας πολύ κάτω από το 1 %.  

Πρώτη πλοιοκτήτρια χώρα και πάλι είναι η Ελλάδα µε αύξηση στο ποσοστό της σε 

σύγκριση µε τον προηγούµενο πίνακα και χρόνο αναφοράς το 1998. Παρατηρούµε 

λοιπόν ότι µόνο µικρές αλλαγές έχουν επέλθει στο κατάλογο µε το Χογκ Κογκ να 

ανταλλάσσει την έκτη θέση µε την έβδοµη που είχε η Γερµανία τέσσερα χρόνια 

προηγουµένως. Η Σουηδία από την 9η θέση βρέθηκε στη 19η, και τη θέση της 

πήρε η Ταϊβάν που 4 χρόνια προηγουµένως κατείχε τη 12η θέση. Η Αγγλία 

εδραιώθηκε στη 10η θέση το ίδιο και η Σιγκαπούρη µε τη 11η θέση. Η ∆ανία από 

14η βρέθηκε στην 12η θέση ενώ η Ρωσία κράτησε την 13η θέση που είχε και 

προηγουµένως.  

Ο παγκόσµιος στόλος ενώ ήταν στα τέλη του 1998 (σε πλοία άνω των 1000 τόνων 

GT), 26693 πλοία 725.381.780 τόνων νεκρού βάρους (dot), στο τέλος του 2001, 

αυξήθηκε στα 30.465 πλοία και 759.298.765 τόνους νεκρού βάρους (dwt). 

Ο Πίνακας 2.6 δείχνει επίσης το ποσοστό επί τοις εκατό της χωρητικότητας που 

έχουν οι µεγαλύτερες 20 πλοιοκτήτριες χώρες, σε ξένα νηολόγια ως προς το 
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σύνολο της χωρητικότητας που ανήκει σε υπηκόους τους. Η σχέση αυτή είναι 
περισσότερο ενδεικτική µιας και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθοριστεί τι 

ποσοστό ενός πλοίου ανήκει σε ποιο. 

Πίνακας 2.6 Οι µεγαλύτερες 20 πλοιοκτήτριες χώρες την 1η Ιανουαρίου 2002 

Πλοία άνω των 1000GT
Χώρα
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Ελλάδα 789 2374 3163 45707599 100084762 145792361 68,65% 19,20%

Ιαπωνία 793 2201 2994 14243067 88505212 102748279 86,14% 13,53%

Νορβηγία 904 815 1719 27983264 34638082 62621346 55,31% 8,25%

Ην. Πολιτείες 542 886 1428 10198991 31971694 42170685 75,81% 5,55%

Κίνα 1584 652 2236 21673682 20250807 41924489 48,30% 5,52%

Γερµανία 422 1798 2220 7172889 30746578 37919467 81,08% 4,99%

Χογκ Κογκ 197 360 557 11305695 25055645 36361340 68,91% 4,79%

 Κορέα Νοτιος 467 405 872 7760866 17928141 25689007 69,79% 3,38%

Ταϊβάν 144 398 542 6697751 14995465 21693216 69,13% 2,86%

Ην. Βασίλειο 424 420 844 8330039 10857257 19187296 56,59% 2,53%

Σιγκαπούρη 455 262 717 11828401 6131682 17960083 34,14% 2,37%

∆ανία 386 343 729 8048977 8993460 17042437 52,77% 2,24%

Ρωσία 2156 369 2525 8323628 7106843 15430471 46,06% 2,03%

Ιταλία 518 128 646 8601392 4432127 13033519 34,01% 1,72%

Ινδία 363 48 411 10202571 1577447 11780018 13,39% 1,55%

Σαουδική Αρ. 58 67 125 994200 9150583 10144783 90,20% 1,34%

Τουρκία 447 116 563 7762415 1516449 9278864 16,34% 1,22%

Βραζιλία 153 28 181 5384908 2684919 8069827 33,27% 1,06%

Σουηδία 166 180 346 1376337 6620120 7996457 82,79% 1,05%

Βέλγιο 26 145 171 155155 7397224 7552379 97,95% 0,99%

Σύνολο 20 χωρών 10994 11995 22989 223751827 430644497 654396324 65,81% 86,18%

Άλλες χώρες 5050 2426 7476 55623839 49281602 104902441 46,98% 13,82%
Παγκόσµιος στόλος 16044 14421 30465 279375666 479926099 759298765 63,21% 100,00%

Πηγή: UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2002 

Επίσης, να αναφέρουµε ότι κάποιοι πλοιοκτήτες πολίτες µίας χώρας µπορεί να 

κατοικούν πλέον µόνιµα σε µία άλλη χώρα ή και σε περισσότερο από µία χώρα 

µερικές φορές. Στη συνέχεια θα συναντήσουµε περιπτώσεις που χώρες όπως η 

Κύπρος θα έχουν ποσοστό πλοίων πραγµατικής πλοιοκτησίας πολύ µεγαλύτερο 

από αυτό που τους αναφέρει ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας & 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ή και η Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο 

και την Ανάπτυξη UNCTAD. Στα τέλη του 2001 για τη Κύπρο αντιστοιχούν µόνον 
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75 πλοία από τα οποία τα 39 έχουν τη Κυπριακή σηµαία και τα 36 έχουν ξένες 

σηµαίες. 

Το παράδειγµα αναφέρεται γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει ο σχετικός έλεγχος. Οι 

Κύπριοι πλοιοκτήτες που ζουν στην Αθήνα έχουν πέρα των 140 πλοίων και τα 

περισσότερα µάλιστα είναι νηολογηµένα κάτω από τη σηµαία της Κύπρου. Εάν 

αυτοί δεν υπολογίζονται σαν Κύπριοι και ο στόλος τους προστίθεται στον 

ελληνόκτητο στόλο που αυτό µάλλον έχει γίνει τότε οι Γερµανοί πλοιοκτήτες που 

ζουν για 20 και πλέον χρόνια µόνιµα στη Κύπρο πρέπει τα πλοία τους να 

υπολογιστούν στα κυπριακών συµφερόντων και πλοιοκτησίας πλοία. Αυτό σε 

καµιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. 

∆ιάγραµµα 2.4 Οι 20 µεγαλύτερες ναυτιλιακές χώρες και το ποσοστό τους στα Α.Ν. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΣΗΜΑΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΝΗΟΛΟΓΙΩΝ
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         Πηγή: UNCTAD, Review of Maritime Transport

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία στις 31/12/2002 η σηµαία του Παναµά αποτελεί το πρώτο 

νηολόγιο στο κόσµο έχοντας το 21% της παγκόσµιας χωρητικότητας, ενώ 

ακολουθούν η Λιβερία µε 9%, οι Μπαχάµες µε 6%,η Ελλάδα µε 5%, το ίδιο και η 

Μάλτα, η Κύπρος µε 4% όπως και η Σιγκαπούρη, ενώ το ∆ιεθνές Νηολόγιο της 

Νορβηγίας, της Κίνας και της Ιαπωνίας µε 3%. 
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Η διαχρονική εξέλιξη των εµπορικών στόλων του Παναµά της Λιβερίας, των 

νησιών Μπαχάµες, της Μάλτας και της Κύπρου που αποτελούν τα κύρια ανοικτά 

νηολόγια, παρουσιάζεται στο Πίνακα 2.7 που ακολουθεί. 

Τα στοιχεία του 2002 που µόλις ανακοινώθηκαν περιλαµβάνουν 89010 πλοία 

(άνω των 100 GT) συνολικής χωρητικότητας 585.583.396 GT, µε τα πλοία του 

Παναµά να έχουν την πρώτη θέση µε χωρητικότητα 124.729.059 GT, της Λιβερίας 

την δεύτερη θέση µε 50.400.182 GT, ενώ τα πέντε µεγαλύτερα ανοικτά νηολόγια 

να έχουν συνολικά το 44,44% της παγκόσµιας χωρητικότητας. Οι Μπαχάµες 

κατέχουν την τρίτη θέση από πλευράς χωρητικότητας µε 35.798.075 GT, η Μάλτα 

µε 26.331.381 GT την πέµπτη θέση αφού την τέταρτη κατέχει η Ελλάδα µε 1548 

πλοία και 28.782843 GT. Η Κύπρος βρίσκεται στην έκτη θέση µε 1325 πλοία και 

22.997.023 GT. 

Πίνακας 2.7 ∆ιαχρονική εξέλιξη κυριότερων πέντε σηµαιών ανοικτού νηολογίου κατά τα έτη 
1981-2002 

 

GRT % αύξηση GRT % αύξηση GRT % αύξηση GRT % αύξηση GRT % αύξηση
1981 27656573 14.33 74906390 6.7 196682 125.24 1818997 13.01 231353 74.13
1982 32600278 17,88% 70718439 -5,59% 432502 119,90% 2149869 18,19% 425563 83,95%
1983 34665508 6,34% 67564201 -4,46% 860952 99,06% 3450241 60,49% 906736 113,07%
1984 37244233 7,44% 62024700 -8,20% 3191971 270,75% 6727887 95,00% 1366149 50,67%
1985 40674201 9,21% 58179717 -6,20% 3907267 22,41% 8196056 21,82% 1855807 35,84%
1986 41305009 1,55% 52649444 -9,51% 5985011 53,18% 10616809 29,54% 2014947 8,58%
1987 43254716 4,72% 51412029 -2,35% 9105182 52,13% 15650207 47,41% 1725984 -14,34%
1988 44604071 3,12% 49733615 -3,26% 8962892 -1,56% 18390642 17,51% 2685888 55,61%
1989 47365362 6,19% 47892529 -3,70% 11578891 29,19% 18134011 -1,40% 3329120 23,95%
1990 39298123 -17,03% 54699564 14,21% 13626335 17,68% 18335929 1,11% 4518682 35,73%
1991 44949330 14,38% 52426516 -4,16% 17541196 28,73% 20297661 10,70% 6916325 53,06%
1992 52485614 16,77% 55917675 6,66% 20616451 17,53% 20487370 0,93% 11004869 59,11%
1993 57618623 9,78% 53918534 -3,58% 21224164 2,95% 22842009 11,49% 14163357 28,70%
1994 64170219 11,37% 57647708 6,92% 22915349 7,97% 23292954 1,97% 15455370 9,12%
1995 71921698 12,08% 59800742 3,73% 23602812 3,00% 24652547 5,84% 17678303 14,38%
1996 82130668 14,19% 59988908 0,31% 24408787 3,41% 23798904 -3,46% 19479431 10,19%
1997 91127912 10,95% 60058368 0,12% 25523201 4,57% 23652626 -0,61% 22984206 17,99%
1998 98222372 7,79% 60492104 0,72% 27715783 8,59% 23301517 -1,48% 24074712 4,74%
1999 105248069 7,15% 54107210 -10,55% 29482531 6,37% 23641000 1,46% 28205481 17,16%
2000 114382270 8,68% 51450917 -4,91% 31445118 6,66% 23206439 -1,84% 28170010 -0,13%
2001 122352071 6,97% 51784010 0,65% 33385713 6,17% 22761778 -1,92% 27052579 -3,97%
2002 124729059 1,94% 50400182 -2,67% 35798075 7,23% 22997023 1,03% 26331381 -2,67%
Πηγή: World Fleet Statistics, Lloyd's Register of Shipping 1981-2002

Έτος ΜάλταΠαναµάς Λιβερία Μπαχάµες Κύπρος
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Ο Πίνακας 2.8 µας παρουσιάζει τα στοιχεία αυτά για τα πέντε ανοικτά νηολόγια, 

δηλαδή τα νηολόγια του Παναµά, της Λιβερίας, της Μπαχάµας, της Κύπρου και 

τέλος, της Μάλτας. Παρατηρώντας τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, εύκολα 

διαπιστώνει κανείς την συνεχή αύξηση του νηολογίου του Παναµά, µε εξαίρεση το 

έτος 1999, όπου σηµειώθηκε µία πτώση της τάξης του 17,03%. Οι αυξοµειώσεις 

στην Λιβερία – για την περίοδο των ετών που εξετάζουµε – ήταν σχετικά µικρές. 

Περαιτέρω, στην περίπτωση του νηολογίου της Μπαχάµας, το 1984 

παρουσιάστηκε σχεδόν τριπλασιασµός όσον αφορά στην χωρητικότητα σε 

σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Η Κύπρος την ίδια χρονιά, είχε και αυτή την 

µεγαλύτερη αύξηση, µε ένα ποσοστό της τάξεως του 95%. Τέλος, η Μάλτα είχε την 

µεγαλύτερή της αύξηση (σε όρους χωρητικότητας) το έτος 1983 (ποσοστό 

αύξησης 113,07%)  

Πίνακας 2.8 Το ποσοστό % της χωρητικότητας των πέντε Α.Ν. στον παγκόσµιο στόλο 

Παναµάς Λιβερία Μπαχάµες Κύπρος Μάλτα

GT GT GT GT GT
1981 27656573 74906390 196682 1818997 231353 104809995 24,91% 420834813
1982 32600278 70718439 432502 2149869 425563 106326651 25,03% 424741682
1983 34665508 67564201 860952 3450241 906736 107447638 25,43% 422590317
1984 37244233 62024700 3191971 6727887 1366149 110554940 26,41% 418682442
1985 40674201 58179717 3907267 8196056 1855807 112813048 27,10% 416268534
1986 41305009 52649444 5985011 10616809 2014947 112571220 27,80% 404910267
1987 43254716 51412029 9105182 15650207 1725984 121148118 30,02% 403498122
1988 44604071 49733615 8962892 18390642 2685888 124377108 30,83% 403406079
1989 47365362 47892529 11578891 18134011 3329120 128299913 31,26% 410480693
1990 39298123 54699564 13626335 18335929 4518682 130478633 30,80% 423627198
1991 44949330 52426516 17541196 20297661 6916325 142131028 32,60% 436026858
1992 52485614 55917675 20616451 20487370 11004869 160511979 36,13% 444304919
1993 57618623 53918534 21224164 22842009 14163357 169766687 37,07% 457914808
1994 64170219 57647708 22915349 23292954 15455370 183481600 38,56% 475859036
1995 71921698 59800742 23602812 24652547 17678303 197656102 40,28% 490662091
1996 82130668 59988908 24408787 23798904 19479431 209806698 41,31% 507873011
1997 91127912 60058368 25523201 23652626 22984206 223346313 42,77% 522197193
1998 98222372 60492104 27715783 23301517 24074712 233806488 43,96% 531893296
1999 105248069 54107210 29482531 23641000 28205481 240684291 44,28% 543609561
2000 114382270 51450917 31445118 23206439 28170010 248654754 44,56% 558053957
2001 122352071 51784010 33385713 22761778 27052579 257336151 44,79% 574551264
2002 124729059 50400182 35798075 22997023 26331381 260255720 44,44% 585583396
Πηγή: World Fleet Statistics, Lloyd's Register of Shipping 1981-2002

Παγκόσµιος 
στόλος

Ποσοστό 
των 5 Α.Ν. 
στο διεθνή 

Σύνολο  
χωρ/τας των 5 

Α.Ν.
Έτος
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2.3.3 Το πρόβληµα µε τα στατιστικά στοιχεία του παγκόσµιου εµπορικού 
στόλου. 

Το πρόβληµα µε τα στατιστικά στοιχεία είναι πολύ σηµαντικό και δηµιουργεί συχνά 

σοβαρά προβλήµατα τόσο στους διεθνείς οργανισµούς όσο και σε κάθε 

ενδιαφερόµενο.  

Πίνακας 2.9 Τα µεγαλύτερα 20 νηολόγια στις 31.12.2001 σύµφωνα µε τους Lloyd’s Register-
Fairplay 

Σηµαία Αρ. Πλοίων                G.T. Μέση Ηλικία
Παναµάς 6.245 122.352.071 16
Λιβερία 1.566 51.784.010 12
Μπαχάµες 1.312 33.385.713 16
Ελλάδα 1.529 28.678.240 23
Μάλτα 1.421 27.052.579 19
Κύπρος 1.407 22.761.778 16
Συγκαπούρη 1.729 21.022.604 11
Νορβηγία (NIS) 762 19.004.803 16
Κίνα 3.280 16.646.097 21
Ιαπωνία 7.924 14.564.840 13
Χογκ Κογκ 646 13.709.660 12
Νησιά Marshall 360 11.718.971 14
Η.Π.Α. 5.824 10.907.179 23
Ρωσσία 4.727 10.247.803 21
Ιταλία 1.476 9.654.983 21
Άγιος Βικέντιος 1.318 7.072.895 23
Ινδία 1.018 6.668.153 17
∆ανία (DIS) 472 6.603.437 17
Νότιος Κορέα 2.426 6.394.994 22
Γερµανία 906 6.300.177 19
Σύνολο 20 σηµαιών 46.348 446.530.987 18
Παγκόσµιος στόλος 87.939 574.551.264 20

Πηγή: World Fleet Statistics 31 Dec. 2001. Lloyds Register-Fairplay 2002  

 

Στις 31/12/2001 σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Lloyd’s Register-Fairplay Ltd, 

2002, ο αριθµός των πλοίων άνω των 100 GT που έφεραν δική τους κίνηση ήταν 
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87939 µε χωρητικότητα 574.6 εκατοµµύρια GT, ενώ η µέση ηλικία του παγκόσµιου 

στόλου ήταν τα 20 χρόνια. Από αυτά τα πλοία τα 46373 ήταν πλοία µεταφοράς 

φορτίου και επιβατών, δηλαδή ποσοστό σε αριθµό πλοίων 52.73% και η 

χωρητικότητα τους ήταν 544.9 εκατ. GT και µε ποσοστό στην παγκόσµια 

χωρητικότητα 94.83%. 

Πίνακας 2.10 Τα µεγαλύτερα 20 νηολόγια στις 31.12.2001 σύµφωνα µε την εγκυκλοπαίδεια 
του Fairplay 

Παναµάς 5774 131666175 22,91% 15,6
Λιβερία 1724 55241338 9,61% 13,7
Μπαχάµες 1379 36491289 6,35% 17
Ελλάδα 1102 29845933 5,19% 20,8
Μάλτα 1490 28517231 4,96% 19,6
Κύπρος 1402 23968714 4,17% 17,2
Σιγκαπούρη 1242 21935516 3,82% 13,7
Νορβηγία (N1S) 773 19908310 3,46% 16,7
Κίνα 1666 15636735 2,72% 21,2
Ιαπωνία 2413 12450782 2,17% 12,8
Χογκ Κογκ 572 14686742 2,56% 11,2
Νησιά Μάρσιαλ 373 13463269 2,34% 14,2
ΗΠΑ 1899 17937793 3,12% 23,5
Ρωσία 2184 8198404 1,43% 21,7
Ιταλία 843 10594933 1,84% 17,8
Άγιος Βικέντιος 1116 7303717 1,27% 25,3
Ινδία 512 6593669 1,15% 16,5
∆ανία (DIS) 309 5255047 0,91% 17
Κορέα (Νότιος) 867 6291272 1,09% 18,7
Γερµανία 676 8250591 1,44% 12,4

Σύνολο 28316 474237460 82,53% 17,5
Πηγή: Fairplay World Shipping Encyclopaedia

 Μέση 
Ηλικία 

Σηµαία Αριθ.    πλοίων  GT Ποσοστό στη 
Παγκόσµια 

χωρητικότητα

 

Η επεξεργασία των στοιχείων τα οποία να σηµειώσουµε ότι θεωρούνται από 

όλους τους αναλυτές ως τα πλέον έγκυρα δηµιουργεί σωρεία ερωτηµάτων και µας 

υποχρεώνει να προχωρήσουµε σε περαιτέρω ανάλυση τόσων αυτών των 

στοιχείων όσο και των άλλων πηγών που είναι διαθέσιµα. 
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Μετά την σύµπραξη του Lloyd’s µε τον οίκο Fairplay αναµέναµε να υπάρχουν πιο 

ολοκληρωµένα στοιχεία και ο νέος πλέον οργανισµός να µας απαλλάξει από την 

ανάγκη να ψάχνουµε και σε άλλους ανταγωνιστές προς αυτούς οργανισµούς για 

επιβεβαίωση ή και συµπλήρωση των στοιχείων µας. 

Πίνακας 2.11 Ανάλυση των πλοίων του παγκόσµιου εµπορικού στόλου  

Τύπος πλοίου Αριθµός Εκατ. DWT Εκατ. GT Ηλικία
Άλλα ∆/Ξ µετ. Υγρών φορτίων 348 763 533 24

Άλλα ξηρού φορτίου 259 2123 2022 25

Άλλα Χύδην ξηρού φορτίου 1104 9093 6798 18

Γενικού φορτίου 16466 75370 53194 22

∆/Ξ µετ. Αερίων παραγ. Πετρελαίου 1025 11096 9399 16

∆/Ξ µετ. αργού πετρελαίου 1793 242496 130846 13

∆/Ξ µετ. παραγώγων  πετρελαίου 5191 41586 25222 22

∆/Ξ µετ. Φυσικού αερίου 128 7929 10781 14

∆/Ξ µετ. Χηµικών προϊόντων 2598 30417 18646 14

Επιβατηγά 2710 531 1376 20

Επιβατηγά/Γενικού φορτίου 339 314 619 31

Επιβατηγά/Κρουαζιερόπλοια 372 1336 8939 23

Επιβατηγά/Ρο-Ρο 2634 3998 14194 21

Μετ. Εµπορευµατοκιβωτίων 2756 76552 66767 10

Ρο-Ρο 1871 13683 27501 17

Χύδην ξηρού φορτίου 5000 268127 149553 14
Χύδην ξηρού φορτίου/µε αυτοεκφόρτωση 171 5662 3345 26

Χύδην ξηρού φορτίου/πετρελαίου 201 14456 8304 17

Ψυγεία 1407 7319 6869 19

Σύνολο 46373 812851 544908 19
Πηγή: World Fleet Statistics 2001,Lloyd's Register-Fairplay Ltd, 2002  

*πλοία άνω των 100GT που µεταφέρουν όλων των ειδών τα φορτία και επιβάτες 

Η µεγάλη διαφορά στα διαθέσιµα στοιχεία επιβεβαιώνεται και από τη δυσκολία 

που στην ίδια την έκδοση World Fleet Statistics 2001, αναφέρεται ότι τα στοιχεία 



53 

 

για κάποια νηολόγια δεν είναι συµπληρωµένα και φέρουν ως παράδειγµα, αυτό 

της Κίνας29. 

Στην ίδια έκδοση γίνεται ανάλυση των 46.373 πλοίων που όπως αναφέραµε πιο 

πάνω αποτελούν τα πλοία άνω των 100 τόνων που µεταφέρουν όλων των ειδών 

τα φορτία. Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε ότι αυτά τα πλοία αποτελούν το 94,83% της 

παγκόσµιας χωρητικότητας και αυτός είναι ο αριθµός που ουσιαστικά θα µας 

απασχολήσει στις διάφορες έρευνες µας που θα ακολουθήσουν. 

Εάν προσπαθήσουµε να οµαδοποιήσουµε τον πιο πάνω πίνακα θα έχουµε τις 

επτά πιο κάτω κύριες κατηγορίες πλοίων: 

Πίνακας 2.12 Οµαδοποίηση των πλοίων του παγκόσµιου εµπορικού στόλου  

Τύπος πλοίου Αριθµός Εκατ. DWT Εκατ. GT
Γενικού φορτίου 16725 77493 55216
∆εξαµενόπλοια 11083 334287 195427
Επιβατηγά 6055 6179 25128
Μετ. Εµπορευµατοκυβωτίων 2756 76552 66767
Ρο-Ρο 1871 13683 27501
Χύδην ξηρού φορτίου 6476 297338 168000
Ψυγεία 1407 7319 6869
Σύνολο 46373 812851 544908
Πηγή: World Fleet Statistics 2001,Lloyd's Register-Fairplay Ltd, 2002  

*πλοία άνω των 100GT που µεταφέρουν όλων των ειδών τα φορτία και επιβάτες 

Η τράπεζα πληροφορικής που ετοιµάζει ο οργανισµός των Clarkson και ειδικά η 

αντίστοιχη εγκυκλοπαίδεια δυστυχώς περιορίζεται σε 27.000 πλοία και δεν µπορεί 

έτσι να µας δώσει την πλήρη εικόνα των πραγµατικών µεγεθών στα διάφορα 

νηολόγια. Οι διάφοροι, όµως, πίνακες και τα στατιστικά στοιχεία του Clarkson 

Research Studies (Φθινόπωρο 2002), αν και δεν έχουν αναφορές στις σηµαίες 

                                            

29 World Fleet Statistics 2001, Lloyd’s Register-Fairplay Ltd, 2002, “Preface … It is recognized that 

information pertaining to certain ship registries is not complete e.g. China” 
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των πλοίων, παραθέτουν πληθώρα στατιστικών στοιχείων για τις διάφορες 

κατηγορίες πλοίων και τους σχετικούς αριθµούς. 

Η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια του Fairplay παραθέτει σωρεία στοιχείων και οι 

κατάλογοι των πλοίων φιλοξενούν σηµαντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη των πλοίων αφού εκτός από την σηµαία τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα 

στοιχεία των πλοιοκτητών, των πλοιοδιαχειριστών, των κατασκευαστών µε τις 

σχετικές ηµεροµηνίες παραλαβής από το σχετικό ναυπηγείο δίνεται σχεδόν σε 

όλες τις περιπτώσεις και ο αριθµός του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (IMO 

Number).  

2.4 Συνθήκες για τη νηολόγηση πλοίων 

Οι διαφορές στις συνθήκες νηολόγησης σε κάθε χώρα αποτελούν την οροθετική 

γραµµή µεταξύ ανοικτού και ελεγχόµενου νηολογίου. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της 

Σύµβασης της Γενεύης το 195830, (United Nations, 1958): 

«..Κάθε κράτος θα πρέπει να καθορίσει τις συνθήκες για παραχώρηση της 

εθνικότητας σε πλοία, για την νηολόγηση τους στην επικράτεια του κράτους αυτού, 

και για το δικαίωµα της σηµαίας του. Τα πλοία έχουν την εθνικότητα του κράτους 

στο οποίο είναι νηολογηµένα. Πρέπει να υφίσταται ένας γνήσιος δεσµός µεταξύ του 

κράτους αυτού και του πλοίου. Συγκεκριµένα η πολιτεία πρέπει αποτελεσµατικά να 

ασκεί τη δικαιοδοσία και τον έλεγχο της στα διοικητικά, τεχνικά και κοινωνικά 

ζητήµατα των νηολογηµένων σε αυτήν πλοίων..». 

Μέχρι και σήµερα, το 2003, η σύµβαση στη νηολόγηση αποτελούσε τη µόνη 

διεθνή συνθήκη σχετικά µε το θέµα νηολόγησης και εθνικότητας του πλοίου. Οι 

αναφορές του άρθρου 5 έχουν, ερµηνευτεί ποικιλοτρόπως (βλέπε Boczek), ειδικά 

αναφορικά µε την έννοια του γνήσιου δεσµού(genuine link) µεταξύ πλοίου και 

πολιτείας νηολόγησης. Η αντίθεση σχετικά µε τη σηµασία και την πρακτική 

ερµηνεία της έννοιας γνήσιος δεσµός, παρέµεινε το κύριο θέµα συζήτησης για τα 

ανοικτά νηολόγια µέχρι τις 7 Φεβρουαρίου, 1986, όταν η σύµβαση των Η.Ε. 

                                            

30 Geneva Conventions on the High Seas, United Nations 1958 
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αναφορικά µε κανονισµούς νηολόγησης, υιοθετήθηκε. Αυτή η σύµβαση είναι το 

πρώτο διεθνές και νοµικό όργανο το οποίο ξεκάθαρα καθορίζει τα στοιχεία του 

δόγµατος του γνήσιου δεσµού µεταξύ πλοίου και χώρας νηολόγησης, έστω και αν 

το κύριο θέµα του ποίος καθορίζει τη γνησιότητα του δεσµού αυτού συνεπώς και 

το status quo πριν το συνέδριο. 

2.4.1 Η έννοια του γνήσιου δεσµού 

Αυτή η έννοια αρχικά αναφέρθηκε στις συζητήσεις της Επιτροπής του International 

Law Commission (ILC), οι οποίες και οργανώθηκαν από τα Ηνωµένα Έθνη (U.N.) 

για τη δηµιουργία ενός διεθνούς νόµου της θάλασσας από τη Γερµανική 

αντιπροσωπεία µε την πλήρη στήριξη των παραδοσιακά ναυτιλιακών χωρών, 

ειδικά του Ηνωµένου Βασιλείου31. Ο σκοπός τότε ο οποίος υφίσταται και σήµερα, 

ήταν να περιοριστεί η ανάπτυξη της ναυτιλίας ανοικτών νηολογίων. Στο 

προσχεδιασµένο συνέδριο, το οποίο ακολούθησε, η Επιτροπή του International 

Law Commission (ILC) συµπεριέλαβε την ανάγκη όπως ένας γνήσιος δεσµός 

µεταξύ πλοίου και χώρας νηολόγησής του να υφίσταται για τη διασφάλιση του 

αποτελεσµατικού ελέγχου και δικαιοδοσίας πάνω σε τέτοιο (νηολογηµένο) πλοίο 

από τη χώρα νηολόγησης. Αλλά πράττοντας έτσι, απέτυχε να προσδιορίσει την 

ακριβή έννοια του όρου γνήσιος δεσµός ή να καθορίσει τη βάση για έλεγχο 

ύπαρξης ενός τέτοιου δεσµού. 

Σε µεταγενέστερο συνέδριο, το οποίο συγκλήθηκε το 1958 (Το πρώτο συνέδριο 

πάνω στο Νόµο της Θάλασσας στη Γενεύη «Law of the Sea»), οι διοργανωτές 

απέτυχαν και πάλι να συµφωνήσουν στα στοιχεία τα οποία θα αποτελούσαν το 

γνήσιο δεσµό, αλλά απλά υιοθέτησαν την έννοια στην τελευταία διατύπωση του 

συνεδρίου των Ανοικτών Θαλασσών (High Seas) όπως διατυπώθηκε πιο πάνω. 

Αµέσως µετά την κωδικοποίηση του σε διεθνή νόµο περί ναυτιλίας το 1958, η 

έννοια του γνήσιου δεσµού έχει ευρέως παρερµηνευτεί και µε την πάροδο των 

χρόνων έχει προκαλέσει πολλές διαφωνίες µεταξύ νοµικών σχολιαστών πάνω στο 

                                            

31 βλέπε ILC Yearbook, 1956 
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συγκεκριµένο θέµα. 

Λόγω αυτής της αόριστης και εύπλαστης παρερµηνείας που προκάλεσε 

αναστάτωση αναφορικά µε τα ανοικτά νηολόγια στην Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων 

Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), από τα µέσα της δεκαετίας 

του ’70 η Επιτροπή συγκεντρώθηκε στην εξεύρεση µίας αποδεκτής ερµηνείας των 

στοιχείων που αποτελούσαν το δόγµα του γνήσιου δεσµού. Τα στοιχεία τελικά 

προσδιορίστηκαν στο συνέδριο µε θέµα τις συνθήκες νηολόγησης του 1986, µετά 

από σχεδόν 10 χρόνια συζητήσεων και διαφωνιών οι οποίες οδήγησαν στην 

αλλαγή από υπέρ του γνήσιου δεσµού, κατά του από τις χώρες οι οποίες αρχικά 

τον πρότειναν. 

Η Σύµβαση του 1986 στους κανονισµούς νηολόγησης αποτελεί ένα αινιγµατικό 

συµβιβασµό, τέτοιο που προσπαθώντας να λύσουν ένα «πρόβληµα» στην 

πραγµατικότητα δηµιούργησαν «το πρόβληµα». Τα ανοικτά νηολόγια όπως θα 

δούµε και στην συνέχεια, έχουν αναβαθµιστεί από ένα νέο βάθρο αναγνώρισης και 

αποδοχής από τις πρόνοιες της σύµβασης και δεν µπορεί πλέον η ύπαρξη τους να 

θεωρείται αρνητική, εκτός πλέον µόνον από την ITF. Αν και το πνεύµα του 

συνεδρίου προωθούσε τη συγκράτηση της ανοικτής νηολόγησης, το σώµα 

νοµιµοποίησε και πραγµατικά δικαίωσε την ύπαρξη ανοικτών νηολογίων, έχοντας 

υπόψη πως η σύµβαση ήταν δεσµευτική για χώρες µε υπάρχουσα συµφωνία.  

Έτσι, ο Sturmey σχολιάζοντας όπως αναφέρουµε και προηγουµένως (Sturmey 

1962) την ιδέα του γνήσιου δεσµού, πρωτοποριακά την προσδιόρισε σε σχέση µε 

την ύπαρξη αποτελεσµατικής διαχείρισης. Σηµειώνει πως το κριτήριο του γνήσιου 

δεσµού είναι ο βαθµός του άµεσου ελέγχου των πλοίων και όχι το αποτέλεσµα του 

τελικού ελέγχου. Όπου υπάρχει έλεγχος µέσω εθνικά εγγεγραµµένης εταιρείας, µε 

ικανότητα διεξαγωγής του ελέγχου από διευθυντές µόνιµους κατοίκους της χώρας, 

ο δεσµός είναι γνήσιος, αλλά όπου η άµεση ιδιοκτήτρια εταιρεία αποτελεί απλά 

πινακίδα και ο άµεσος και τελικός έλεγχος γίνονται αλλού, ο δεσµός, κρίνεται ότι, 

δεν είναι γνήσιος. Το τελευταίο είναι χαρακτηριστικό των ανοικτών νηολογίων. 

Η Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη 

(UNCTAD) πίστευε -και ίσως ακόµα να πιστεύει- πως ο σκοπός του γνήσιου 
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δεσµού, σύµφωνα µε το Άρθρο 5, ήταν να παρέχει τα µέσα για διασφάλιση της 

άσκησης αποτελεσµατικής δικαιοδοσίας και ελέγχου πάνω στα νηολογηµένα τους 

πλοία. Μια τέτοια ερµηνεία του «γνήσιου δεσµού» πρέπει να εννοείται από τα 

συµφραζόµενα των ουσιωδών απαιτήσεων για νηολόγηση του πλοίου για 

αντανάκλαση των οικονοµικών δεσµών µεταξύ πλοίου και χώρας νηολόγησης 

εποµένως και διοικητικού ελέγχου από την εµπλεκόµενη σηµαία. Σε αυτό το 

σηµείο, θεωρήθηκε σωστό να συµπεριληφθούν και τα ακόλουθα στοιχεία στην 

ερµηνεία του όρου γνήσιος δεσµός (Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το 

Εµπόριο και την Ανάπτυξη, UNCTAD, 1977) τα οποία δεν είναι ανόµοια µε τα 

κριτήρια του Sturmey πιο πάνω, 

1. Το πλοίο ή η πλοιοκτήτρια εταιρεία πρέπει ωφέλιµα να ανήκει κατά ένα 

ουσιαστικό ποσοστό σε πολίτες της χώρας νηολόγησης ή στη χώρα 

νηολόγησης. 

2. Η κύρια τοποθεσίας της επιχείρησης και της αποτελεσµατικής διαχείρισης 

των νοµικών δικαιούχων να είναι στη χώρα νηολόγησης. 

3. Οι κύριοι υπάλληλοι της εταιρείας να είναι πολίτες της χώρας νηολόγησης. 

4. Η χώρα νηολόγησης πρέπει να ασκεί οικονοµικό έλεγχο υποβάλλοντας τα 

κέρδη της ναυτιλιακής εταιρείας σε φορολογία. 

5. Η χώρα νηολόγησης πρέπει να ασκεί πλήρη και συχνό έλεγχο στις 

προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα πλοία και στα προσόντα και την 

κατάσταση του πληρώµατος. 

Αυτά τα 5 στοιχεία ξεκάθαρα αποτελούν το γνήσιο δεσµό µεταξύ πλοίου και χώρας 

νηολόγησης, αλλά οι απαιτήσεις της χώρας νηολόγησης δεν πρέπει να 

περιστοιχίσουν τα στοιχεία, αλλά µάλλον να δηµιουργηθεί ένας συνδυασµός µε 

αυτά. 

Υπό το φως της συζήτησης αυτού του κεφαλαίου και έχοντας υπόψη το γεγονός 

πως οι συνθήκες και οι όροι νηολόγησης καθορίζουν εάν ένα νηολόγιο είναι 

ανοικτό η όχι, η επόµενη παράγραφος αναλαµβάνει την διεθνή σύγκριση των ήδη 

υπαρχόντων συνθηκών νηολόγησης και τονίζει την πιθανή ύπαρξη ή όχι στοιχείων 
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γνήσιου δεσµού, σαν βάση διαφοροποίησης των ανοικτών νηολογίων από τα 

υπόλοιπα νηολόγια.  

Σήµερα, η ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Εργατών Μεταφορών (I.T.F).- η οποία στο 

κλάδο της ναυτιλίας στρέφεται έντονα κατά των σηµαιών ευκολίας και των 

πολιτικών που αυτές ακολουθούν- συνεχίζει να λαµβάνει υπόψη το βαθµό στον 

οποίο τα πλοία ξένης ιδιοκτησίας υπάρχουν στο συγκεκριµένο νηολόγιο. Αν η 

πλειοψηφία είναι ξένης ιδιοκτησίας και όταν δεν υπάρχει «γνήσιος δεσµός» µεταξύ 

του πλοιοκτήτη και της συγκεκριµένης χώρας σηµαίας όπως ορίζει η Συνδιάσκεψη 

του ΟΗΕ για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), τότε το νηολόγιο αυτοµάτως 

χαρακτηρίζεται ως σηµαία ευκαιρίας από την Επιτροπή του Fair Practice 

Committee (FPC).  

Επιπλέον, η ∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Εργατών Μεταφορών (I.T.F) διερευνά την 

απόδοση της σηµαίας του πλοίου, λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια, τα 

οποία µπορεί να οδηγήσουν τα εθνικά νηολόγια που δεν πληρούν τα ιδιοκτησιακά 

κριτήρια στο να προστεθούν στη λίστα µε τις σηµαίες ευκαιρίας στην περίπτωση 

που αυτά παρουσιάζουν σηµαντικές παραλείψεις32 σε σχέση µε: 

 Την ικανότητα και την προθυµία της σηµαίας του κράτους να εφαρµόσει τα 

ελάχιστα απαιτούµενα διεθνή κοινωνικά πρότυπα πάνω στα πλοία που 

υψώνουν την σηµαία του. Επίσης, περιλαµβάνεται και ο σεβασµός και η 

τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των εργατικών 

σωµατίων, η ελευθερία της συναναστροφής, καθώς και το δικαίωµα για 

συλλογική διαπραγµάτευση µε bona fide εργατικά σωµατεία. 

 Το κοινωνικό ιστορικό των κρατών όπως αυτό καθορίζεται από το βαθµό 

συµµετοχής και εφαρµογής των Συµβάσεων της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας (ILO). 

 Το ιστορικό της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος των 

κρατών, όπως αυτό αποκαλύπτεται από το βαθµό συµµετοχής και 

                                            

32 Flags of Convenience – Convention 2000, www.itf.co.uk, 2002. 
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εφαρµογής των Συµβάσεων του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού, (ΙΜΟ) 

καθώς και από τις επιθεωρήσεις της Αρχής Λιµενικού Ελέγχου (PSC), τις 

ελλείψεις και τις κρατήσεις που έχουν προκύψει.33  

Αυτά τα νηολόγια χαρακτηρίζονται από χαµηλά επίπεδα ασφάλειας και 

εκπαίδευσης, ενώ δεν θέτουν κανένα περιορισµό όσον αφορά στην εθνικότητα του 

πληρώµατος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα αρκετές φορές την αδυναµία των ναυτικών 

να επικοινωνήσουν αποτελεσµατικά µε τα άλλα µέλη του πληρώµατος, καθώς δεν 

έχουν µία κοινή γλώσσα. Με τις συνεχώς νέες τεχνολογίες και απαιτήσεις ένας 

σηµαντικός αριθµός ατυχηµάτων που παρατηρείται κάθε χρόνο, οφείλεται και στην 

έλλειψη επικοινωνίας, η οποία πολλές φορές µπορεί να καθορίσει εάν ένα πλοίο 

θα χαθεί ή θα σωθεί από ανθρώπινο λάθος ή και αµέλεια. 

Σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα νηολόγια δεν διοικούνται από τις χώρες που είναι 

άµεσα εµπλεκόµενες. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί το Λιβεριανό Νηολόγιο. 

Όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες εκτελούνται από µία ιδιωτική επιχείρηση µε 

έδρα τις Η.Π.Α., ενώ στην περίπτωση του νηολογίου της Καµπότζης η έδρα του 

βρίσκεται στην Σιγκαπούρη.  

Μόλις ένα πλοίο νηολογηθεί υπό µία σηµαία ευκαιρίας, ο πλοιοκτήτης 

προσλαµβάνει τα φθηνότερα εργατικά χέρια που µπορεί να βρει, πληρώνει 

πενιχρούς µισθούς και µειώνει τα κόστη, του υποβαθµίζοντας τις συνθήκες 

διαβίωσης και εργασίας του πληρώµατος.34 

2.4.2  Χαρακτηριστικά των σηµαιών ανοικτού νηολογίου 

Βασικό χαρακτηριστικό των σηµαιών ευκαιρίας ή ανοικτού νηολογίου, σύµφωνα µε 

το καθηγητή Α.Μ. Γουλιέλµο, είναι η απουσία «γνήσιου δεσµού» µεταξύ της 

εθνικότητας του πλοιοκτήτη και της σηµαίας που φέρει το πλοίο. Ο «γνήσιος 

δεσµός» (UN, 1986) µπορεί να υπάρχει, όταν υπήκοοι του Κράτους της Σηµαίας 

                                            

33 Γ. Π. Βλάχος, ∆ιεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική, Αθήνα, Εκδόσεις Σταµούλη,2000 σελ: 262. 

34 ITF SEAFARERS SECTION Flags of Convenience, www.itf.co.uk, 2002. 
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µετέχουν στην ιδιοκτησία, στη στελέχωση ή στη διοίκηση και στη διαχείριση του 

πλοίου.35  

Τα κράτη µε σηµαίες ανοικτού νηολογίου παλαιότερα έτειναν να είναι µικρά και µε 

περιορισµένους οικονοµικούς πόρους. Λόγω δε της οικονοµικής τους στενότητας 

αναγκάζονταν να εξαρτιούνται από επιδοτήσεις και ξένες επενδύσεις, ενώ πολλές 

φορές χαρακτηρίζονταν και από πολιτική αστάθεια. 

Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα ανοικτά νηολόγια σήµερα 

είναι36 : 

• Η εγγραφή του πλοίου στο νηολόγιο γίνεται εύκολα σε κάποιο προξενείο της 

χώρας που βρίσκεται εκτός της επικράτειας της. Η ίδια ευκολία χαρακτηρίζει και 

την µετεγγραφή του πλοίου από το ανοικτό νηολόγιο µίας χώρας στο νηολόγιο 

µίας άλλης. 

• Η πλοιοκτησία ή και η διαχείριση των πλοίων µπορεί να ανήκει σε φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι της χώρας. 

• Τα επίπεδα φορολογίας είναι χαµηλά ή και στο παρελθόν ήταν σε κάποιες 

σηµαίες και ανύπαρκτα. Συνήθως καταβάλλεται ένα τέλος νηολόγησης και ένας 

ετήσιος φόρος που υπολογίζεται ανάλογα µε τη χωρητικότητα του πλοίου. 

• Οι απαιτήσεις για το επίπεδο συντήρησης και επάνδρωσης των πλοίων είναι 

ελάχιστες ως και ανύπαρκτες, καθώς αποκλειστικό ενδιαφέρον της χώρας είναι τα 

συναλλαγµατικά οφέλη που θα αποκοµίσει ανάλογα µε το µέγεθος της 

νηολογηµένης χωρητικότητας 

• Υπάρχει απόλυτη ελευθερία σε ότι αφορά στην επάνδρωση των πλοίων από 

αλλοδαπούς ναυτικούς, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει εθνική νοµοθεσία που να 

                                            

35 Α. Μ. Γουλιέλµος, Η ∆ιοίκηση της ∆ιαχείρισης & της Παραγωγής στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, 

(Αθήνα: Εκδόσεις Σταµούλη Α.Ε., 2001), σελ. 309. 

3636 Γ.Π.Βλάχος, Α Β.Αλεξόπουλος, «∆ιεθνείς Οργανισµοί και Ναυτιλιακή Πολιτική»,Εκδόσεις 

Σταµούλη, 1996, σελ 249-249 
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προστατεύει τον συνδικαλισµό. Οι µισθοί και τα επιδόµατα είναι εξαιρετικά χαµηλά, 

ενώ ο φορολογικός έλεγχος είναι ανύπαρκτος 

• ∆εν υπάρχει συνήθως η δυνατότητα επιβολής της εθνικής και της διεθνούς 

νοµοθεσίας, λόγω της ανυπαρξίας αντίστοιχου διοικητικού µηχανισµού στη χώρα 

νηολόγησης. Επιπρόσθετα, δεν ασκείται έντονη µορφή ελέγχου στις εταιρείες που 

χρησιµοποιούν το τέχνασµα των σηµαιών Α.Ν. 

• Ένα ακόµα χαρακτηριστικό, αφορά στην έδρα της ναυτιλιακής επιχείρησης. ∆εν 

είναι απαραίτητο για µία ναυτιλιακή επιχείρηση που διαχειρίζεται πλοία υπό 

σηµαίες ανοικτού νηολογίου να έχει µόνιµη διεύθυνση και εγκατάσταση. Ο τόπος 

λήψης αποφάσεων και διαχείρισης του στόλου µπορεί να αλλάξει σε οποιαδήποτε 

στιγµή για µία σειρά από λόγους, όπως µετακίνηση ναυλωτικής δραστηριότητας 

από το ένα ναυτιλιακό κέντρο στο άλλο, φορολογική αποφυγή κλπ., ενώ δεν 

αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές και στον µηχανισµό διοίκησης της επιχείρησης. 

Έτσι, ο πλοιοκτήτης µπορεί να εµφανίζεται ως ένας από τους διευθυντές της 

εταιρείας ή ως ένας από τους διευθυντές των πρακτορειακών γραφείων που 

διαθέτει η εταιρεία στο σε κάποιο γραφείο συνήθως στα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα ή 

µπορεί να µην εµφανίζεται και καθόλου. 

• Απουσία γνήσιου δεσµού ανάµεσα στην πλοιοκτησία και στη διαχείριση του 

πλοίου καθώς και στη χώρα της οποίας τη σηµαία φέρει το πλοίο. Το γεγονός αυτό 

το πιστοποιούσαν κριτήρια βάσει των οποίων γινόταν δεκτή η νηολόγηση ενός πλοίου 

στο παρελθόν και σήµερα. 

Στο παρελθόν οι προϋποθέσεις εγγραφής ενός πλοίου στο νηολόγιο µίας χώρας 

εθνικού νηολογίου ήταν: 

- Η ιδιοκτησία του πλοίου να ανήκει κατά πλειοψηφία σε φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα εγκατεστηµένα στη χώρα αυτή 

- Ο πλοίαρχος και οι αξιωµατικοί, καθώς και τα τρία τέταρτα του πληρώµατος να 

είναι υπήκοοι της χώρας νηολόγησης 

- Η διαχείριση του πλοίου να ακολουθεί τους νόµους της χώρας νηολόγησης 
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Αντιθέτως σήµερα η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Τα κράτη που διαθέτουν 

τις σηµαίες ευκαιρίας παρέχουν την εθνικότητα τους χωρίς περιορισµό σε 

οποιοδήποτε πλοίο ανεξάρτητα από τα παραπάνω κριτήρια. Γι' αυτό και η 

χρησιµοποίηση του θεσµού των σηµαιών ανοικτού νηολογίου σε µαζική κλίµακα 

θεωρείται ότι αποτελεί σοβαρό πλήγµα κατά του "γνήσιου δεσµού". 

Με την εφαρµογή του ∆ιεθνούς Κώδικα ISM έχουν επέλθει σηµαντικές αλλαγές και 

περιορίστηκε ο βαθµός ασυδοσίας κάποιων νηολογίων. Η έδρα της εταιρείας τόσο 

της πλοιοκτήτριας όσο και της διαχειρίστριας εταιρείας δεν µπορούν να 

µετακινούνται όπως στο παρελθόν και η µη συµµόρφωση προς το Κώδικα 

Ασφαλούς Πλοιοδιαχείρισης (ISM) οδήγησε αρκετούς µη σοβαρούς πλοιοκτήτες 

εκτός αγοράς ή και τους υποχρέωσε να αναθέσουν την διαχείριση των πλοίων 

τους σε τρίτες πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες που έχουν την σχετική έγκριση βάσει 

του Κώδικα.  

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι κάποια από τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά µπορεί να ενυπάρχουν και σε άλλα νηολόγια. Αυτό όµως δεν τα 

καθιστά αυτόµατα και σηµαίες ευκαιρίες, καθώς µόνον τα νηολόγια των σηµαιών 

ευκολίας συγκεντρώνουν το σύνολο αυτών των χαρακτηριστικών. 

2.4.3 Λόγοι προτίµησης των σηµαιών Ανοικτού Νηολογίου 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που ωθούν τους πλοιοκτήτες να νηολογήσουν τα πλοία 

τους σε σηµαίες ανοικτού νηολογίου. Κοινό χαρακτηριστικό σχεδόν όλων αυτών 

των επιλογών είναι η ευκολία που τους προσφέρεται για αποφυγή αυστηρών 

ρυθµίσεων, για µεγιστοποίηση του ιδιωτικού τους κέρδους, για ελαχιστοποίηση του 

κόστους και του επιπέδου της φορολογίας, καθώς και οι εκάστοτε πολιτικές 

συνθήκες. Χωρίς να µειώνεται επίσης και η στροφή προς τα Α.Ν. για να εξασφαλιστούν οι 

αναγκαίες χρηµατοδοτήσεις όπως είχαµε µε την περίπτωση αρκετών Ρωσικών πλοίων που 

νηολογήθηκαν στη σηµαία της Κύπρου για να µπορέσουν να χρηµατοδοτηθούν από 

∆υτικές τράπεζες. 

Το στοιχείο εκείνο που είναι  περισσότερο σηµαντικό για  τους πλοιοκτήτες είναι το 

χαµηλότερο κόστος λειτουργίας των πλοίων υπό σηµαίες ανοικτών νηολογίων σε 
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σχέση µε αυτό των ρυθµιζόµενων σηµαιών. Αναλυτικότερα, το κόστος επάνδρωσης 
είναι χαµηλότερο, αφού αφενός υπάρχει απόλυτη ελευθερία στην επιλογή των 

πληρωµάτων κι αφετέρου η µισθοδοσία, οι άδειες, οι επιβαρύνσεις για ενδιαίτηση του 

πληρώµατος, οι αποζηµιώσεις για υπερωριακή και έκτακτη εργασία, οι δαπάνες 

τροφοδοσίας και ψυχαγωγίας και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης είναι πολύ 

χαµηλές. Οι ναυτιλιακές εταιρείες που διαχειρίζονται τονάζ υπό σηµαίες ανοικτού 

νηολογίου είναι ουσιαστικά πιο ελεύθερες να καθορίζουν µόνες τους τον αριθµό, τα 

προσόντα και τους όρους απασχόλησης αξιωµατικών και πληρώµατος εφόσον δεν 

υπόκεινται σε κανέναν ή σε λιγότερο αυστηρούς έλεγχους από κάποια δηµόσια 

υπηρεσία της χώρας της σηµαίας. Αυτό δίνει το δικαίωµα στον πλοιοκτήτη να 

διαµορφώνει τον αριθµό και την σύνθεση του πληρώµατος σε επίπεδο χαµηλότερο 

από εκείνο που θα όφειλε να είχε βάσει της νοµοθεσίας και των κανονισµών που 

ισχύουν στην χώρα του. Γι' αυτό άλλωστε και ο αριθµός των πληρωµάτων σε πλοία 

υπό σηµαίες ευκολίας είναι κατά κανόνα µικρότερος από τον αντίστοιχο αριθµό 

πληρωµάτων σε πλοία ίδιου µεγέθους και τύπου που βρίσκονται υπό παραδοσιακές 

σηµαίες. Τα παραπάνω κόστη έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα κυρίως για πλοία 

υποβαθµισµένα, δεδοµένου ότι η µεγάλη ηλικία τους, η ανεπάρκεια σύγχρονης 

τεχνολογίας και το χαµηλό επίπεδο συντήρησης καθιστά απαγορευτική για τους 

πλοιοκτήτες αρκετές φορές τη λειτουργία τέτοιων πλοίων κάτω από τις παραδοσιακές 

σηµαίες.  

Επίσης, λόγοι φορολογικοί όπως η υπογραφή διµερών συµφωνιών για αποφυγή 

διπλής φορολογίας δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για στροφή πλοίων σε 

ορισµένα ανοικτά νηολόγια τα οποία και φρόντισαν να υπογράψουν διµερείς 

συµφωνίες µε χώρες που διαθέτουν σηµαντικό εξαγωγικό εµπόριο.  

Βασικό, επίσης, στοιχείο αποτελεί ο βαθµός εξυπηρέτησης, τον οποίο τα 

σηµαντικά ανοικτά νηολόγια έχουν αναπτύξει, ούτως ώστε να ικανοποιούνται τα 

αιτήµατα των πλοιοκτητών που σε εθνικά νηολόγια, αρκετές φορές χρειάζονται 

χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.  

Σχετικά µε τις δαπάνες συντήρησης και επισκευών, υπάρχει η εντύπωση ότι οι 

σηµαίες ανοικτού νηολογίου δεν ασκούν καµία µορφή σοβαρού ελέγχου ούτε και 
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υπάρχει κάποιο νοµοθετικό όργανο της χώρας της σηµαίας που να επιβάλλει και να 

επιβλέπει την εφαρµογή των διαφόρων κανονισµών ασφαλείας της ναυσιπλοΐας, µε 

αποτέλεσµα ο πλοιοκτήτης να µην έχει κανένα λόγο να διατηρήσει το πλοίο του σε 

µία ιδανική κατάσταση κι έτσι το κόστος αυτών να είναι πολύ  πιο χαµηλό. Εδώ 

φυσικά πρέπει να αναφέρουµε ότι και στα ανοικτά νηολόγια υπάρχουν πλοιοκτήτες που 

συντηρούν τα πλοία τους µε τον ίδιο βαθµό ευαισθησίας όπως και κάποιοι πλοιοκτήτες 

µε πλοία στα εθνικά νηολόγια.  

Σήµερα, οι συνθήκες έχουν αλλάξει κατά πολύ και ο ρόλος των νηογνωµόνων δεν 

επιτρέπει στα νηολόγια να παρανοµούν και επιπλέον, δεν δέχονται να 

αναλαµβάνουν ευθύνες για λογαριασµό των νηολογίων όταν οι διεθνείς κανονισµοί 

δεν το επιτρέπουν. Συχνά βλέπουµε τους νηογνώµονες να γίνονται ακόµη και 

αρνητικοί στο να παρατείνουν για κάποιους λίγους µήνες επιθεωρήσεις και 

δεξαµενισµούς πλοίων.  

Ο πλοιοκτήτης που χρησιµοποιεί το θεσµό των σηµαιών ευκολίας έχει µεγαλύτερη 

ελευθερία στην διαχείριση των εισοδηµάτων του και στην επιλογή των επενδύσεων 

του. Οι σηµαίες Α.Ν. προσφέρουν τους σχετικά περισσότερο πλεονεκτικούς όρους 

σε θέµατα διαχείρισης κεφαλαίων, ώστε να επιταχύνεται η εξόφληση χρεών  και να 

διευκολύνεται η εξωτερική χρηµατοδότηση των επενδύσεων στην διεθνή 

κεφαλαιαγορά.  

Επιπλέον, δεν ασκούν καµία κρατική παρέµβαση ούτε θέτουν κανένα περιορισµό 

για την πώληση του πλοίου καθώς και για τον τόπο ναυπήγησης ή και επισκευής 

του. Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι και στη διαδικασία ναυπήγησης έχουν 

θεσµοθετηθεί πιο αυστηροί κανονισµοί από το ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό ΙΜΟ 

και ο βαθµός ασυδοσίας τείνει να εκλείψει. Μεγάλη ελευθερία υπάρχει επίσης στην 

χρησιµοποίηση και µεταφορά αποθεµατικών, καθώς και στην εξυπηρέτηση 

δανειακών υποχρεώσεων ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στον τρόπο απασχόλησης 

των πλοίων αναφορικά µε την εθνικότητα του ναυλωτή και τον προορισµό, την 

προέλευση ή το είδος του φορτίου που πρόκειται να µεταφερθεί. 

Τα ασφάλιστρα αν και µπορεί να λεχθεί ότι είναι κάποιες φορές στο παρελθόν 

ήταν σχετικά ψηλότερα για πλοία υπό σηµαίες ανοικτού νηολογίου εντούτοις το 
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κόστος τους δεν ήταν ποτέ απαγορευτικό, ούτε επηρεάζει ιδιαίτερα τους πλοιοκτήτες 

από τη στιγµή που κερδίζουν από όλους τους άλλους παράγοντες. Επίσης, πρέπει να 

σηµειωθεί ότι οι ασφαλιστικοί οίκοι εξετάζουν την ποιότητα του πλοιοκτήτη και τα ιστορικά 

του στοιχεία (πιθανές απαιτήσεις στο παρελθόν) παρά τη σηµαία του πλοίου. 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις είναι πολύ µικρές. Εκτός από το τέλος νηολόγησης 

και κάποια ετήσια επιβάρυνση, όπως ο φόρος χωρητικότητας, οι χώρες των 

σηµαιών ανοικτού νηολογίου δεν επιβάλλουν κανένα άλλο είδος φόρου στα 

εισοδήµατα των πλοιοκτητών. Αυτό επιδρά µακροχρόνια πιεστικά επί του επιπέδου 

των ναύλων και του κόστους χρησιµοποίησης των µεταφορικών υπηρεσιών των 

πλοίων αυτών προς όφελος του διεθνούς θαλάσσιου εµπορίου και της ανάπτυξης της 

διεθνούς οικονοµίας. 

Άλλοι λόγοι προτίµησης των σηµαιών ανοικτού νηολογίου είναι η αποφυγή 

γραφειοκρατικών µεθόδων ελέγχου, πολιτικών περιορισµών και διακρίσεων, 

καταστάσεων πολιτικής αστάθειας, εφαρµογής των εθνικών ρυθµίσεων 37 κ.α. 

Συνοπτικά, οι λόγοι προτίµησης των σηµαιών ανοικτού νηολογίου έναντι των 

εθνικών σηµαιών εντοπίζονται στους εξής τοµείς: 

• Κόστος επάνδρωσης 

• Εξασφάλιση Χρηµατοδότησης 

• Επιλογή των επενδύσεων 

• Φορολογία 

Βαθµός και ταχύτητα εξυπηρέτησης  

• Ασφάλιστρα 

                                            

37 Χαρακτηριστικό παράδειγµα της ελευθερίας που προσφέρουν οι σηµαίες ανοικτού νηολογίου αποτελεί η περίπτωση 

όπου Ελληνική πλοιοκτήτρια εταιρεία διαχειρίζεται πλοία υπό τη σηµαία της Κύπρου, τα οποία έχουν ναυπηγηθεί στην 

Ιαπωνία, έχουν επισκευασθεί σε Κινέζικα ναυπηγεία, χρηµατοδοτούνται σε δολάρια από Γερµανική Τράπεζα, είναι 

ασφαλισµένα στο Λονδίνο και στο Όσλο, έχουν ναυλωθεί σε Καναδική εταιρεία από ναυλωµεσίτη στην Ν. Υόρκη, 

απασχολούν Ουκρανούς αξιωµατικούς και Φιλιππινέζους ναυτικούς και µεταφέρουν γενικό φορτίο από ή και προς λιµάνια 

της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας, της Αυστραλίας καθώς και της Βόρειας και Νότιας Αµερικής. 



66 

 

• Άλλοι παράγοντες 

2.4.4  Κόστος εκµετάλλευσης πλοίων υπό σηµαίες Α.Ν. και Ρ.Ν. 

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι πλοιοκτήτες καταφεύγουν 

στη λύση των σηµαιών Ανοικτού Νηολογίου. Πέρα από τα κίνητρα που αναφέρθηκαν 

στο προηγούµενο κεφάλαιο, τα αίτια του φαινοµένου θα πρέπει να αναζητηθούν κατά 

κύριο λόγο στο πραγµατικό κόστος εκµετάλλευσης των πλοίων. 

Το οριακό ιδιωτικό κόστος των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν το θεσµό των 

(Α.Ν.) είναι µικρότερο από το αντίστοιχο κόστος των επιχειρήσεων που 

χρησιµοποιούν εθνικές σηµαίες, µε αποτέλεσµα οι πρώτες να παράγουν 

ναυτιλιακές υπηρεσίες χαµηλότερου κόστους. Αυτό αφενός αυξάνει τις προσδοκίες των 

πλοιοκτητών για µεγιστοποίηση των κερδών κι αφετέρου, αποτελεί κίνητρο για 

χρησιµοποίηση σηµαιών ευκολίας από περισσότερες επιχειρήσεις. Οι παράγοντες 

αυτοί, σε συνδυασµό µε την ευκολία εισόδου στην αγορά, έχουν σαν αποτέλεσµα η 

χωρητικότητα υπό σηµαίες Α.Ν. να αυξάνεται, ενώ αντίστροφα η χωρητικότητα υπό 

σηµαίες Ρ.Ν. να ακολουθεί µία σταθερά φθίνουσα πορεία. 

Το πραγµατικό οικονοµικό κόστος για την παραγωγή ναυτιλιακών υπηρεσιών 

διαφέρει από το χρηµατικό κόστος. Για την ακρίβεια υπάρχει µεγάλη διαφορά 

ανάµεσα στο χρηµατικό ιδιωτικό κόστος και το κοινωνικό κόστος. Για παράδειγµα, η 

ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος, η πρόκληση ναυτικών ατυχηµάτων και η 

απώλεια ανθρώπινων ζωών, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είναι δύσκολο να 

ποσοτικοποιηθούν και να υπολογισθούν σε αριθµούς, υπερβαίνουν σηµαντικά σε 

µεγάλο βαθµό το χρηµατικό κόστος. 

Επιπρόσθετα, σε µακροπρόθεσµο επίπεδο το ιδιωτικό κόστος του στόλου υπό 

σηµαίες ανοικτού νηολογίου είναι µικρότερο από το ιδιωτικό κόστος του στόλου υπό 

ρυθµιζόµενες σηµαίες, ενώ αντίστοιχα το κοινωνικό κόστος είναι µεγαλύτερο για τα 

πλοία υπό σηµαίες ανοικτού νηολογίου σε σχέση µε τα υπόλοιπα. Με τον τρόπο 

αυτό οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν το θεσµό των σηµαιών των 

Α.Ν. ελαχιστοποιούν το ιδιωτικό κόστος εκµετάλλευσης των πλοίων τους, ενώ 

ταυτόχρονα ένα µέρος της επιβάρυνσης που προκαλείται στο περιβάλλον καλύπτεται 
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από τρίτους που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν σχέση µε τον θεσµό των 

Α.Ν. 

Συγκεκριµένα, πιστεύεται ότι διαµέσου της ασφαλιστικής αγοράς ένα µέρος του 

κοινωνικού κόστους πληρώνεται έµµεσα από επιχειρήσεις που ανήκουν σε 

ρυθµιζόµενους στόλους (µε εθνική σηµαία πλοία). Με άλλα λόγια υπάρχει 

αλληλοπριµοδότηση ανάµεσα στους ρυθµιζόµενους και στους υπό σηµαίες 

ανοικτού νηολογίου εµπορικούς στόλους. Παρά το γεγονός ότι οι ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις µε πλοία υπό σηµαίες Α.Ν. υπάρχει η εντύπωση ότι πληρώνουν 

συνήθως υψηλότερα ασφάλιστρα από τις αντίστοιχες ναυτιλιακές επιχειρήσεις υπό 

παραδοσιακές σηµαίες, εντούτοις τα ατυχήµατα που προκαλούνται από τα πλοία της 

πρώτης κατηγορίας είναι πιο πολλά από αυτά των παραδοσιακών στόλων. Έτσι, το 

επιπρόσθετο ποσόν ασφαλίστρων που πληρώνεται στις επιχειρήσεις υπό σηµαίες 

ανοικτού νηολογίου από τις ναυτασφάλειες και αλληλασφάλειες σε σχέση µε τα 

ασφάλιστρα που πληρώνουν αυτές αποτελεί µία έµµεση επιχορήγηση από τις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται πλοία µε σηµαίες  Ρ.Ν. 

2.4.5  Κοινωνικό κόστος στόλου υπό σηµαίες ανοικτού νηολογίου  

Οι διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές εκτός από τα σηµαντικά οφέλη που επιφέρουν 

στην διεθνή οικονοµία και στο διεθνές εµπόριο προκαλούν ταυτόχρονα και ένα 

σηµαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντολογικό κόστος, το οποίο στη συνέχεια θα 

προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε και να εκτιµήσουµε. Η κατάσταση αυτή 

επιβεβαιώνεται καθηµερινά από την συνεχή επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

µέσω της λειτουργικής και ατυχηµατικής ρύπανσης των εµπορικών πλοίων. 

Με τον όρο «λειτουργική ρύπανση» εννοούµε την ρύπανση που προκαλείται στο 

θαλάσσιο περιβάλλον από τη συνήθη λειτουργία του εµπορικού πλοίου. 

Η ρύπανση αυτή µπορεί να προκληθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της επιχειρηµατικής 

ζωής του πλοίου, δηλ. στην ναυπήγηση, στην τακτική και στην έκτακτη συντήρηση, στη 

διάλυση του πλοίου, στις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης, στις διαδικασίες ερµατισµού 

και αφερµατισµού και στις εκούσιες απορρίψεις ουσιών από το πλοίο στη θάλασσα. 

Από την άλλη πλευρά, η «ατυχηµατική ρύπανση» οφείλεται συνήθως σε σύγκρουση ή 
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επαφή του πλοίου, προσάραξη, πυρκαγιά ή/ και έκρηξη, βύθιση, απώλειες λόγω 

πολεµικών εχθροπραξιών, ζηµιές στη δοµή του πλοίου, ή ετερόκλητα ατυχήµατα τα οποία 

περιλαµβάνουν:  

α) Μικτές µορφές των παραπάνω π.χ. πυρκαγιά και βύθιση, πρόσκρουση και 

βύθιση, προσάραξη και πυρκαγιά, σύγκρουση και έκρηξη, βύθιση λόγω 

µετατόπισης φορτίου ή λόγω λανθασµένης φόρτωσης 

β) Εσκεµµένη βύθιση του πλοίου µε τη σύµφωνη γνώµη µέρους του πληρώµατος, 

κυρίως µε τη συγκατάθεση πλοιάρχου και πρώτου µηχανικού. 

γ) Εξαφάνιση του πλοίου χωρίς αιτιολόγηση. 

δ) Εγκατάλειψη του πλοίου για άγνωστους λόγους ή για λόγους που 

δικαιολογούνται ή επιβάλλονται ή και όχι. 

Σύµφωνα µε σχετική στατιστική µελέτη38 οι θαλάσσιες µεταφορές ευθύνονται µόνον 

για το 12% της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος, ενώ το υπόλοιπο 88% 

συνίσταται κυρίως σε: α) χερσαίες πηγές, απορροές και απόβλητα (44%), β) 

εκποµπές αέριων ρύπων και άλλες ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις (33%), γ) 

απορρίψεις στις ανοικτές θάλασσες και ωκεανούς (10%) και ψ) υποθαλάσσια 

εξόρυξη πετρελαίου (1%). Από το ποσοστό της ρύπανσης που ανήκει στις θαλάσσιες 

µεταφορές (δηλαδή το 12%) το 83% προκαλείται από λειτουργική ρύπανση και το 17% 

από την ατυχηµατικής. Άλλη µελέτη39 υπολογίζει ότι στη λειτουργική ρύπανση των 

πλοίων οφείλεται το 73% αντί το 83% και 21% οφείλεται στην ατυχηµατική ρύπανση των 

πλοίων, µε 5% να οφείλεται στους δεξαµενισµούς και τις φορτοεκφορτώσεις και 1% σε 

άλλες αιτίες. 

Ωστόσο, δεν επιβαρύνουν όλα τα πλοία στον ίδιο βαθµό το θαλάσσιο περιβάλλον 

ούτε προκαλούν τον ίδιο µέγεθος ρύπανσης. ∆ιάφορες µελέτες τις οποίες 

επικαλούνται κατά το δοκούν οι συντάκτες του ναυτιλιακού τύπου αναφέρουν ότι 

τα πλοία που προκαλούν το µεγαλύτερο κόστος είναι αυτά που φέρουν σηµαίες 

                                            

38 The State of the Marine Environment, UNEP Regional Seas and Studies, No.115, 1990 Nairobi 

39 US National Academy of Science, 1990 
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ανοικτού νηολογίου. Και αυτό έγκειται στο γεγονός ότι τα πλοία αυτά στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν παλιάς τεχνολογίας και µεγάλης ηλικίας. 

Σήµερα, όµως, παρατηρούµε ότι τα πλοία που βρίσκονται κάτω από τα Α.Ν. είναι 

µικρότερης µέσης ηλικίας από τα αντίστοιχα πλοία των Ε.Ν. Συνήθως ο 

µεγαλύτερος κίνδυνος πλέον σε αυτά τα πλοία έγκειται στην επάνδρωση τους µε 

όχι και τόσο ικανά πληρώµατα. 

Θα ήταν µεγάλο λάθος και δεν µπορούµε να καταδικάσουµε όλα τα πλοία υπό 

σηµαίες ανοικτού νηολογίου, καθώς δεν έχουν όλα τον ίδιο βαθµό επικινδυνότητας, 

αφού ούτε ίδια ηλικία έχουν, ούτε η διαχείριση τους γίνεται από τον ίδιο 

πλοιοδιαχειριστή. Ο βαθµός επικινδυνότητας εξαρτάται από τον τρόπο 

εκµετάλλευσης, λειτουργίας και διαχείρισης. Έτσι, υπάρχουν πλοία που αν και 

νηολογηµένα σε σηµαίες ευκαιρίας βρίσκονται στην ίδια ή και σε καλύτερη 

κατάσταση και είναι το ίδιο άρτια επανδρωµένα και εξοπλισµένα µε τα πλοία υπό 

εθνικές σηµαίες. Όµως για τα πλοία εκείνα που δεν ανήκουν στην παραπάνω 

κατηγορία έρευνες του ΟΟΣΑ πιστοποιούν ότι οι απώλειες είναι τετραπλάσιες 

αριθµητικά από αυτές των χωρών του ΟΟΣΑ40 και διπλάσιες από αυτές των 

υπολοίπων χωρών. 

Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη ότι οι στόλοι των σηµαιών ανοικτών 

νηολογίων (Σ.Α.Ν) προκαλούν µεγαλύτερο κοινωνικό κόστος από αυτό που 

προκαλούν τα εµπορικά πλοία των ρυθµιζόµενων στόλων. Υπό το πρίσµα αυτό θα 

ήταν λογικό να αναρωτηθεί κανείς πως είναι δυνατόν από τη µία πλευρά οι Σ.Α.Ν. 

να παράγουν ναυτιλιακές υπηρεσίες υψηλού κόστους κι από την άλλη να 

αντιµετωπίζουν πολύ χαµηλό κόστος λειτουργίας. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι 

υπάρχει µεγάλος βαθµός αλληλοπριµοδότησης από τους µηχανισµούς της 

ασφαλιστικής αγοράς και των Συνδέσµων Αλληλασφάλισης για Προστασία και 

Κάλυψη Ρ & Ι Clubs, ενώ ταυτόχρονα το κοινωνικό κόστος των A.N. στόλων 

αντισταθµίζει το οριακό πλεονέκτηµα του ιδιωτικού λειτουργικού κόστους που 

απολαµβάνουν οι στόλοι αυτοί σε σχέση µε τους ρυθµιζόµενους στόλους. 

                                            

40 Βλέπε OECD Annual Report, Maritime Transport, Paris 1986 
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Αναλύοντας το κοινωνικό κόστος των εµπορικών πλοίων και κυρίως αυτών υπό 

σηµαίες Α. Ν. θα λέγαµε ότι αυτό συνίσταται σε: 

α) Θαλάσσια Ρύπανση: Η µεγάλη ηλικία των πλοίων, η απασχόληση φτηνών και 

µη σωστά εκπαιδευµένων εργατών, η έλλειψη σύγχρονης τεχνολογίας και 

συστηµάτων αυτοµατισµού και η µη εφαρµογή των διεθνών κανόνων ασφαλείας 

και των διεθνών συµβάσεων καθιστούν τα πλοία είτε υπό σηµαίες ανοικτού 

νηολογίου, είτε υπό εθνικές σηµαίες, ποιοτικά υποβαθµισµένα και ζηµιογόνα για την 

ναυτιλιακή βιοµηχανία και το θαλάσσιο περιβάλλον. ∆υστυχώς, τα νηολόγια αυτά δεν 

έχουν ή και δεν ενδιαφέρονται να έχουν την σωστή υποδοµή και να προβαίνουν 

στους επιβαλλόµενους ελέγχους, όντας περισσότερο επιρρεπή στην πρόκληση 

θαλάσσιας ρύπανσης είτε ατυχηµατικής, είτε ακόµη και λειτουργικής. Η ρύπανση 

αυτή όµως δεν αποτελεί µεµονωµένο γεγονός, δεδοµένου ότι επηρεάζει άµεσα 

τους θαλάσσιους οργανισµούς, διαταράσσοντας την ισορροπία της φύσης, την 

αλιευτική βιοµηχανία, τις παράκτιες περιοχές, την τουριστική βιοµηχανία, την 

δηµόσια υγεία, την αισθητική και την ποιότητα ζωής γενικότερα. 

β) Ναυτικά Ατυχήµατα: Στατιστικές µελέτες που είχαµε στο παρελθόν 

πιστοποιούν ότι ο µέσος όρος ατυχηµάτων του στόλου υπό σηµαίες ανοικτού 

νηολογίου είναι υψηλότερος από τον µέσο όρο ατυχηµάτων των ρυθµιζόµενων 

στόλων γεγονός που οφείλεται: α) στο καθεστώς έλλειψης ελέγχων και της 

σχετικής απορύθµισης που επιτρέπει σε επιχειρηµατίες να διαχειρίζονται 

υποβαθµισµένα πλοία, β) στην ηλικία των πλοίων (αυτό έχει εφαρµογή µόνον στα 

µικρά ανοικτά νηολόγια τα οποία νηολογούν πλοία χωρίς κανένα περιορισµό στην 

ηλικία των πλοίων), γ) στην πληµµελή εκπαίδευση των πληρωµάτων αλλά και δ) στην 

αδυναµία επικοινωνίας µεταξύ των πληρωµάτων στις περιπτώσεις που το 

πλήρωµα αποτελείτο από ναυτικούς διαφόρων εθνικοτήτων και διαφορετικών 

διαλέκτων και γλωσσών. Ιδιαίτερη διαχρονική αναφορά θα υπάρχει στο κεφάλαιο 

3 για τα ναυτικά ατυχήµατα µε στατιστικά στοιχεία. 

γ) Απώλεια ζωής: Το µεγάλο ποσοστό πρόκλησης ναυτικών ατυχηµάτων των πλοίων 

υπό σηµαίες Α.Ν.  ανοικτού νηολογίου οδηγεί και σε αυξηµένα ποσοστά απώλειας 

ανθρωπίνων ζωών. Η πραγµατοποίηση ενός ναυτικού ατυχήµατος, αποτελεί ένα 
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γεγονός µε πολυσύνθετες και ποικιλόµορφες συνέπειες. Εκτός από την 

περιβαλλοντολογική ρύπανση που πιθανώς µπορεί να σηµειωθεί λόγω ιδίως 

πετρελαϊκών ή τοξικών εκροών από τα πλοία και το οικονοµικό κόστος που 

επεκτείνεται σε ευρύτατο φάσµα της οικονοµίας (απώλεια πλοίου-φορτίου, 

αλιεία, τουρισµός κ.λ.π.), ο σοβαρότερος παράγοντας που καθίσταται και 

πρωταρχικός στην διόγκωση του κοινωνικού κόστους, είναι αδιαµφισβήτητα η 

απώλεια της ανθρώπινης ζωής. 

∆υστυχώς, παρά τις προσπάθειες στον τοµέα της ναυπήγησης των πλοίων, του 

εξοπλισµού ασφαλείας και των νοµοθεσιών που έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία 20 

κυρίως χρόνια, λόγω της ανησυχίας που έχει προκληθεί παγκοσµίως, τα ναυτικά 

ατυχήµατα δεν έχουν εξαλειφθεί ή µειωθεί σηµαντικά στον βαθµό που η διεθνής 

κοινότητα θα ήθελε. Φυσικά δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι επιθυµίες της διεθνούς 

κοινότητας είναι να µην έχουµε ατυχήµατα τόσο στις θαλάσσιες όσο και στις άλλες 

µορφές συγκοινωνιών αλλά αυτό είναι αδύνατο. 

Αξίζει, επίσης, να επισηµανθεί το γεγονός ότι η στατιστική παρακολούθηση του 

µέσου αριθµού των απωλειών των ναυτικών κάθε χρόνο δεν εκφράζει απαραίτητα 

και τις προσπάθειες που επιτελούνται στο χώρο της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, 

δεδοµένου ότι αρκεί ένα µεµονωµένο περιστατικό µε πολλούς νεκρούς για να 

καταστήσει το συγκεκριµένο έτος χειρότερο από κάποιο άλλο µε ενδεχοµένως 

µεγαλύτερο αριθµό ατυχηµάτων. 

Ο παρακάτω Πίνακας 2.13, µας δίνει τη σχετική ανάλυση και αφορά στην εξαετία 

από το 1993 έως και το 1998, αναφορικά µε τις απώλειες ζωής παγκοσµίως ως 

αποτέλεσµα Ολικής Απώλειας των πλοίων.  

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η ανησυχία που επικρατεί για το µέγεθος του 

συνολικού αριθµού των απωλειών ζωής των ναυτικών, κρίνεται απόλυτα 

δικαιολογηµένη. Το έτος που χαρακτηρίζεται ως το πλέον πολύνεκρο κατά την 

συγκεκριµένη εξαετία, είναι το 1994 όπου ο αριθµός των νεκρών ξεπέρασε τους 

1.550. 
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Πίνακας 2.13 Οι απώλειες ανθρώπινων ζωών στα πλοία, 1993-1998 

ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Πετρελαιοφόρα 15 70 2 3 8 7
Χύδην ξηρού φορτίου 41 148 84 50 80 87
Γνικού φορτίου 219 149 192 168 94 137
Επιβατηγά./Γεν. φορτίου 0 145 2 0 2 0
Ro-Ro 5 51 28 1 2 2
Επιβατ,/Ro-Ro 58 876 0 342 0 150
Επιβατηγά 0 0 3 4 0 71
‘Αλλα είδη πλοίων 63 35 14 77 15 1
Όλα τα είδη εµπορικών πλοίων 401 1474 325 645 201 455
Όλες οι κατηγορίες πλοίων 504 1552 379 690 218 507 

Πηγή: World Casualty Statistics, Lloyd’s Register 1998 

Τα επόµενα τρία έτη, ο αριθµός ακολούθησε αυξοµειωτική πορεία, φτάνοντας για 

τα πλοία µεταφοράς φορτίου τους 325-645 και 201 νεκρούς για τα έτη 95-96-97 

αντίστοιχα, ενώ το 1998 υπήρξε αύξηση του αριθµού (455 νεκροί ή αγνοούµενοι). Η 

σχέση µεταξύ απωλειών ζωής και των τεσσάρων βασικών κατηγοριών των 

εµπορικών πλοίων παρουσιάζεται στο ακόλουθο ∆ιάγραµµα 2.5 

Το συµπέρασµα που προκύπτει, είναι ότι τα χαρακτηριζόµενα και ως «πλοία 

υψηλού κινδύνου», τα δεξαµενόπλοια που προσελκύουν κατά καιρούς την 

προσοχή της κοινής γνώµης σε περιπτώσεις ρύπανσης, έχουν µικρότερες απώλειες 

σε ανθρώπινες ζωές από άλλα είδη πλοίων, όπως τα πλοία γενικού φορτίου, 

χύδην ξηρού φορτίου κλπ. 

Είναι παράλληλα λογικό ότι πλοία τα οποία ενδεχοµένως µεταφέρουν εκτός του 

φορτίου και επιβάτες, θα έχουν µεγαλύτερο αριθµό νεκρών σε περίπτωση 

ατυχήµατος, σε σύγκριση µε πλοία που έχουν µόνον το πλήρωµα. 

Αναφορικά µε το κοινωνικό κόστος που απορρέει από τα ναυτικά ατυχήµατα µε 

απώλειες ζωής, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η οικονοµική εκτίµηση είναι απόλυτα 

υποκειµενική. Οι διάφορες κρατικές νοµοθεσίες των σύγχρονων ναυτιλιακών 

κρατών προβλέπουν µέσω της νοµοθεσίας, αποζηµιώσεις σε περιπτώσεις 

απώλειας ζωής από ατυχήµατα καθώς και σε περιπτώσεις ολικής ή µερικής 

αναπηρίας των ναυτικών που προέκυψε στον εργασιακό τους χώρο. 
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∆ιάγραµµα 2.5 Απώλειες ανθρώπινων ζωών στις τρεις κατηγορίες πλοίων 
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Πηγή: World Casualty Statistics, Lloyd’s Register 1998 

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να γίνει µία διαφοροποίηση µεταξύ του 

χρηµατικού κόστους της απώλειας ζωής ενός ναυτικού και του κοινωνικού κόστους. 

Έτσι το µεν πρώτο είναι δυνατό αδύνατο να υπάρξουν οικονοµικές 

προσεγγίσεις που να αντικατοπτρίζουν την πραγµατικότητα, δεδοµένου ότι η 

ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίµητη. 

Προκειµένου να γίνει µία όσο το δυνατό ορθολογικότερη προσέγγιση της 

εκτίµησης µίας απώλειας βάση οικονοµικών κριτηρίων για εξαγωγή κάποιων 

θεωρητικών συµπερασµάτων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιοι 

παράγοντες που χαρακτηρίζουν ή όχι τον εκάστοτε ναυτικό. Έτσι, µεγάλη 

σηµασία έχει η προβλεπόµενη χρονική διάρκεια της παραγωγικής του ικανότητας 

αναφορικά µε το επάγγελµα του από την ηµέρα του ατυχήµατος ως την 

συνταξιοδότηση του. Υπόψη λαµβάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης που έλαβε ο 

ναυτικός, δεδοµένου ότι η εκπαίδευσή του αντανακλά και σε ένα συγκεκριµένο 

κόστος στο οποίο προέβη ο ίδιος ή η οικογένεια του. Η ύπαρξη ενδεχόµενης 

εξειδίκευσης του ναυτικού, αυξάνει το παραπάνω κόστος αναλογικά µε την αύξηση 

του βαθµού εξειδίκευσης. 
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Η διερεύνηση του κόστους απώλειας των ανθρωπίνων ζωών αποκτά τεράστιες 

διαστάσεις, δεδοµένου ότι ο αριθµός των απωλειών σε παγκόσµιο επίπεδο δεν 

είναι καθόλου ασήµαντος. 

Πρόβληµα στην προσπάθεια εκτίµησης του κοινωνικού κόστους απώλειας των 

ναυτικών δηµιουργείται από την ύπαρξη µεγάλης ανισότητας στις αποδοχές 

τους, ανάλογα µε την χώρα προέλευσης τους. Για παράδειγµα, οι αποδοχές ενός 

Ευρωπαίου ναυτικού ξεπερνούν κατά πολύ τις αντίστοιχες αποδοχές ενός 

Φιλιππινέζου ή Κινέζου ναυτικού. Γίνεται όµως σαφές πως το κόστος της 

απώλειας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις οικονοµικές συνθήκες που υπάρχουν 

στη χώρα από την οποία προέρχεται η ναυτιλιακή εταιρεία στην οποία εργάζεται ο 

ναυτικός. 

Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης της εταιρείας είναι είτε αναπτυσσόµενη, είτε 

δεν υφίσταται κρατική νοµοθεσία για αποζηµιώσεις σε περίπτωση απωλειών 

ζωής, είναι δύσκολο να βρεθεί ο καταλληλότερος τρόπος εκτίµησης του κόστους 

της απώλειας. Παρόλα αυτά θα. πρέπει η όλη διαδικασία να βασιστεί πάνω στην 

αρχή ότι η ελάχιστη αποζηµίωση που θα χορηγηθεί στην οικογένεια του ναυτικού, 

στον οποίο συνέβη το ατύχηµα, θα πρέπει να είναι ίση µε το συµβατικό βασικό µισθό 

του τελευταίου ναυτικού που εργάζεται στα πλοία χωρών µε τις υψηλότερες αµοιβές, 

όπως π.χ. του Ηνωµένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. Η εξισορρόπηση των 

αποζηµιώσεων για απώλειες ζωής µεταξύ των ναυτικών από ανεπτυγµένες 

βιοµηχανικά και ναυτιλιακά χώρες και ναυτικών προερχόµενων από 

αναπτυσσόµενες, είναι επιτακτική ειδικότερα στην εποχή µας όπου η διεθνοποίηση 

της παγκόσµιας ναυτιλίας αποτελεί γεγονός. 

Στην προσπάθεια εκτίµησης του κόστους της απώλειας ζωής υπάρχουν διάφορες 

µέθοδοι, οι οποίες ακολουθούν διαφορετικά κριτήρια. Η µέθοδος όµως που 

χρησιµοποιείται συχνότερα και θεωρείται η καταλληλότερη, είναι η ακόλουθη: 

Ύστερα από την απώλεια ζωής του ναυτικού, υπολογίζεται η «οικονοµική του αξία» 

και κατ' επέκταση η απώλεια του για την Οικονοµία, από την στιγµή που αυτός 

σταµατήσει να υπάρχει. 
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Ο πιο κάτω τύπος δηλώνει ότι: 

( )∑ −

−−+=
Tt

Tt

Ttt rtPYL )(1  

Lt = απώλεια της Οικονοµίας 

Yt = προσδοκώµενα µικτά έσοδα του ναυτικού κατά το χρόνο t 

Ρ = η πιθανότητα του χρόνου Τ να επιβιώσει για τα επόµενα t χρόνια 

T = το κοινωνικό επιτόκιο βάση του οποίου υπολογίζονται οι 

παρούσες αξίες των µελλοντικών εσόδων και αναµένεται να ισχύει 

κατά τον χρόνο t 

δ) Ναυταπάτες: Το καθεστώς ασυδοσίας ευνοεί την ναυταπάτη κυρίως σε 

γεωγραφικούς χώρους, όπου δεν υπάρχει ναυτιλιακή υποδοµή και εποµένως, 

διαδικασίες ελέγχου των συναλλαγών της αγοράς.  

Τα παραπάνω δικαιολογούσαν για χρόνια την άποψη ότι οι σηµαίες ανοικτού 

νηολογίου συνέβαλλαν στην διαµόρφωση ενός καθεστώτος ασυδοσίας και 

µακροχρόνια ότι επέφεραν υψηλότερο οικονοµικό κόστος και ναύλα από ότι θα ήταν 

εάν ο παγκόσµιος στόλος ήταν νηολογηµένος υπό παραδοσιακές σηµαίες. 

Θα πρέπει, όµως, σήµερα να σηµειωθεί πως υποβαθµισµένα πλοία υπάρχουν 

τόσο στις παραδοσιακές σηµαίες, όσο και στις σηµαίες ευκαιρίας. Εποµένως, ο 

ενδεχόµενος περιορισµός των ανοικτών νηολογίων δεν θα έδινε λύση στο 

γενικότερο πρόβληµα της ασφάλειας και της πρόληψης της ρύπανσης. Αντιθέτως, 

περισσότερο ρεαλιστικό θα ήταν να επεκταθεί η εφαρµογή των διεθνών συµβάσεων 

µε γοργούς ρυθµούς και να ενταθούν οι έλεγχοι από τις λιµενικές αρχές σε όλα τα 

υποβαθµισµένα πλοία ανεξαρτήτου σηµαίας. 

Άλλωστε, η επιδίωξη εφαρµογής µίας πολιτικής συρρίκνωσης ή και εξαφάνισης 

των ανοικτών νηολογίων απέτυχε παταγωδώς και επέφερε περισσότερο αρνητικά 

παρά θετικά αποτελέσµατα, δεδοµένου ότι θα ασκούνταν ισχυρές πιέσεις σε 

ναυτιλιακές χώρες υψηλού κόστους είτε για µεγαλύτερη ενίσχυση των κρατικών 

επιδοτήσεων, είτε για λήψη προστατευτικών µέτρων προς όφελος των εθνικών 



76 

 

πλοίων που λειτουργούν κάτω από υψηλό κόστος. Κάτι τέτοιο βέβαια ήταν µάλλον 

ακατόρθωτο από πολιτικής πλευράς, εξαιτίας του µεγάλου κόστους που περιέχει.  

Μια δεύτερη εναλλακτική λύση, θα ήταν η προσαρµογή του εµπορικού δικαίου, 

έτσι ώστε να προστατεύονται τα πλοία υψηλού κόστους από τον διεθνή 

ανταγωνισµό, η οποία λύση όµως θα ήταν και πάλι ασύµφορη εξαιτίας της 

αύξησης του κόστους που θα προκαλούσε τόσο στους φορτωτές, όσο και στους 

καταναλωτές, αφού εκεί στο τέλος θα κατέληγε. Άλλες επιπτώσεις που θα είχε η 

υποβάθµιση του θεσµού των σηµαιών ευκολίας είναι η υπονόµευση των διεθνών 

κανόνων δικαίου που αφορούν στην εθνικότητα των πλοίων και την εθνική 

κυριαρχία των κρατών, κανόνες που ίσχυαν για πολλούς αιώνες και πάνω στους 

οποίους βασίστηκε η ανάπτυξη και λειτουργία του διεθνούς εµπορίου. 

2.4.6 Η πολεµική κατά των σηµαιών ανοικτού νηολογίου  

Οι αντιδράσεις από την χρησιµοποίηση του θεσµού των σηµαιών ανοικτού 

νηολογίου είναι πολύπλευρες. Από την µία πλευρά, εκφράζεται µία συνεχής 

πολεµική από διάφορους οργανισµούς και φορείς κι από την άλλη, υπάρχει µία 

διάχυτη εκτίµηση για τα οφέλη που έχουν επιφέρει οι σηµαίες αυτές στην παγκόσµια 

οικονοµία. 

Η πολεµική κατά των σηµαιών ανοικτού νηολογίου ξεκίνησε από τα πρώτα 

χρόνια της ανάπτυξης του θεσµού από: 

• Τα παραδοσιακά ναυτιλιακά κράτη, τα οποία τις καταγγέλλουν για τα 

υπερβολικά οικονοµικά προνόµια που παρέχουν στους πλοιοκτήτες που 

καταφεύγουν σε αυτές. Χωρίς βέβαια να οφείλεται αυτή η πολιτική τους σε λόγους 

άλλους από τον αθέµιτο ανταγωνισµό και στις συνεχείς απώλειες που έχουν από τη 

φυγή πλοίων από τα νηολόγια τους, µε όλα τα συνεπακόλουθα (απώλειες θέσεων 

εργασίας, µείωση των ναυτιλιακών εισροών, µείωση της θέσης και του κύρους των 

εθνικών σηµαιών στο κατάλογο των ναυτιλιακών χωρών κ.α.) 

• Τα ναυτικά συνδικάτα, τα οποία τις καταγγέλλουν για εκµετάλλευση των 

πληρωµάτων, καθώς και για άσκηση του ναυτικού επαγγέλµατος κάτω από 
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επικίνδυνες και αντίξοες συνθήκες, ενώ τα ίδια είναι ενοχληµένα από τη συνεχή 

µείωση των ετήσιων εσόδων τους. 

• Τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες τις καταγγέλλουν για την συχνή πρόκληση 

ναυτικών ατυχηµάτων, που είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για το θαλάσσιο 

περιβάλλον, το πλοίο, το µεταφερόµενο φορτίο και την ανθρώπινη ζωή. Εδώ και πάλι 

πρέπει να αναφέρουµε ότι η όλη κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί κατά πολύ τα τελευταία 

χρόνια και περιορίζεται στα µικρά νεοσυσταθέντα ανοικτά νηολόγια τα οποία αποτελούν την 

ίδια κατηγορία νηολογίων όπως κάποια µικρά εθνικά νηολόγια, χωρίς όµως κανένα 

ενδιαφέρον για την υποδοµή της ναυτιλιακής τους διοίκησης. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν 

βλέπουν πλέον αρνητικά τα κύρια πέντε-έξι νηολόγια σε σύγκριση µε τα εθνικά νηολόγια. 

• Τους διεθνείς οργανισµούς, οι οποίοι τις καταγγέλλουν αφενός για την µη 

αποδοχή και εφαρµογή των διεθνών κανονισµών που αφορούν στην ασφάλεια της 

ναυσιπλοΐας και αφετέρου, για την έλλειψη οποιασδήποτε µορφής κρατικού ελέγχου. 

Βέβαια, υπάρχουν σήµερα ανοικτά νηολόγια που είναι και πιο πειθαρχηµένα και 

από τα εθνικά νηολόγια και έχουν υιοθετήσει µεγαλύτερο αριθµό διεθνών 

συµβάσεων από τα εθνικά ρυθµιζόµενα νηολόγια. 

• Τις οικολογικές οργανώσεις, οι οποίες τις καταγγέλλουν για τους κινδύνους που 

εγκυµονεί η µόλυνση του περιβάλλοντος από τα συχνά ατυχήµατα που προκαλεί 

αυτή η κατηγορία πλοίων. 

• Τα συνδικαλιστικά κινήµατα της Ευρώπης, των ΗΠΑ και των άλλων χωρών που 

προσφέρουν συνήθως εργατικό δυναµικό υψηλού κόστους, του οποίου η 

ανταγωνιστικότητα µειώνεται και κατ' επέκταση απειλείται η µελλοντική του 

απασχόληση. 

Οι πίνακες 2.14 και 2.15 που ακολουθούν µας δείχνουν την πρόοδο που έχουν 

πλέον επιτελέσει τα σηµαντικά ανοικτά νηολόγια41 το 2002, καθώς έχουν υιοθετήσει 

                                            

41 Πηγή: Flag State Audit 2003, Cardiff University and Seafarers International Research Centre 

(SIRC), 2003 
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σηµαντικό µέρος των διεθνών συµβάσεων της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 

(ILO) και του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (IMO). 

Αναλυτικότερα, παρατηρώντας τα στοιχεία στους παρακάτω πίνακες, εύκολα 

διαπιστώνει κανείς ότι οι λεγόµενες σηµαίες ανοικτού νηολογίου έχουν τα 

τελευταία χρόνια προχωρήσει στην υιοθέτηση σηµαντικών διεθνών συµβάσεων. Η 

κίνησή τους αυτή πιθανόν να προκλήθηκε από τις έντονες πιέσεις της διεθνούς 

κοινότητας, γεγονός που κατ’ επέκταση αντικατοπτρίζει την έντονη δραστηριότητα 

της τελευταίας. Περαιτέρω, η υιοθέτηση και η εφαρµογή των συγκεκριµένων 

συµβάσεων – αναφερόµενοι στην πολιτική που ακολουθούν τα ανοικτά νηολόγια – 

ίσως να αποβλέπει στην δηµιουργία κινήτρων, προκειµένου για την προσέλκυση 

ακόµα και των πιο «παραδοσιακών» πλοιοκτητών.  

Σε αυτούς τους δύο πίνακες, οι οποίοι έχουν δηµοσιευτεί στην ετήσια έκθεση 

«Flag State Audit 2003, Cardiff University and Seafarers International Research 

Centre (SIRC), 200342» στις χώρες των ανοικτών νηολογίων συµπεριλαµβάνονται 

µεταξύ άλλων το Ην. Βασίλειο, η Ρωσία, το Χογκ Κογκ, η Ουκρανία, η Λετονία, η 

Σιγκαπούρη και η Τουρκία.  

Οι ερευνητές αυτής της έκθεσης εκτιµούν ότι οι παραπάνω χώρες δεν µπορούν 

πλέον να συγκαταλέγονται στα εθνικά νηολόγια, µιας και έχουν εγκαταλείψει 

βασικές προϋποθέσεις στην προσπάθεια περιορισµού της εξόδου πλοίων από τα 

νηολόγιά τους. Οι χώρες αυτές δεν απαιτούν την εργοδότηση σηµαντικού 

ποσοστού δικών τους ναυτικών, ούτε και αποτελεί προϋπόθεση η πλοιοκτησία του 

51% των µετοχών να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, που να δραστηριοποιείται και 

να είναι πολίτης της χώρας τους. 

                                            

42 Βλέπε Ετήσια Έκθεση «Flag State Audit 2003, Cardiff University and Seafarers International 

Research Centre (SIRC), 2003 
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Πίνακας 2.14 Οι κυρώσεις των ∆ιεθνών Συµβάσεων της ILO από 37 νηολόγια  

Νησιά Kerguelen 28 70.0 
Κανάριοι νήσοι 28 70.0 
Νορβηγία/ΝIS 26 65.0 
Ολλανδικές Αντίλλες 21 52.5 
Κάτω Χώρες 21 52.5 
Παναµάς 19 47.5 
Γερµανία/GIS 17 42.5 
Μαδέρα/Πορτογαλία 17 42.5 
Βερµούδες 18 45.0 
Νήσοι Καίυµαν 18 45.0 
Isle of Man 18 45.0 
Ηνωµένο Βασίλειο 18 45.0 
∆ανία/DIS 15 37.5 
Ρωσία 14 35.0 
Λιβερία 11 27.5 
Χογκ Κογκ 12 30.0
Ουκρανία 12 30.0 
Μπελίζ 9 22.5 
Εσθονία 10 25.0 
Λίβανος 10 25.0 
Μάλτα 10 25.0 
Φιλιππίνες 7 17.5 
Μπαρµπάντος 8 20.0 
Κύπρος 8 20.0 
Λετονία 8 20.0 
Ισηµερινή Γουινέα 5 12.5 
Σινγκαπούρη 5 12.5 
Μπαχάµες 6 15.0 
Αγ. Βικέντιος 6 15.0 
Βολιβία 3 7.5
Καµπότζη 3 7.5
Αντίγκουα 4 10.0 
Ονδούρα 4 10.0
Τουρκία 4 10.0 
Nησιά Marshall (µη µέλος) 0 0
Βανουάτου (µη µέλος) 0 0
Πηγή: ILO, www.ilo.org, July 2002  

Σηµαία
% επί όλων των 

Συνθηκών του ILO
Αρ. Συνθηκών ILO που 

επικυρώθηκαν
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Πίνακας 2.15 Οι κυρώσεις των ∆ιεθνών Συµβάσεων του IΜΟ από 37 νηολόγια 

Νορβηγία/ΝIS 44 83.0
Βερµούδες 43 81.1
Νήσοι Καίυµαν 43 81.1
Isle of Man 43 81.1
Ηνωµένο Βασίλειο 43 81.1
∆ανία/DIS 42 79.2
Κανάριοι νήσοι / 41 77.4
Νησιά Kerguelen 39 73.6
Γερµανία/GIS 39 73.6
Ολλανδικές Αντίλλες 39 73.6
Κάτω Χώρες 39 73.6
Τα Νησιά Marshall 37 69.8
Ρωσία 37 69.8
Λιβερία 35 66.0
Βανουάτου 35 66.0
Μπαχάµες 32 60.4
Μπαρµπάντος 32 60.4
Λετονία 32 60.4
Μαδέρα/Πορτογαλία 31 58.5
Κύπρος 30 56.6
Χογκ Κογκ 29 54.7
Μάλτα 26 49.1
Σιγκαπούρη 26 49.1
Παναµάς 24 45.3
Αγ. Βικέντιος 24 45.3
Ουκρανία 24 45.3
Αντίγκουα 22 41.5
Εσθονία 22 41.5
Λίβανος 20 37.7
Τουρκία 18 34.0
Καµπότζη 17 32.1
Ισηµερινή Γουινέα 17 32.1
Μπελίζ 16 30.2
Φιλιππίνες 16 30.2
Βολιβία 14 26.4
Ονδούρα 14 26.4
Πηγή: IMO, www.imo.org, July 2002  

Σηµαία % επί όλων των 
Συνθηκών  του IMO

Αρ. Συνθηκών του IMO 
που επικυρώθηκαν
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2.4.7  Σηµαντικά οφέλη από την χρήση των σηµαιών Α.Ν. 

Προκύπτουν, όµως, όπως θα δούµε στη συνέχεια και πολλά οφέλη από την 

λειτουργία του θεσµού των σηµαιών ανοικτού νηολογίου. Τα οφέλη αυτά 

συνίστανται στα εξής: 

• Τα ανοικτά νηολόγια συµβάλλουν στην άριστη κατανοµή των παγκόσµιων 

ναυτιλιακών πόρων, συνεισφέροντας στην προσφορά αξιόπιστων και 

αποτελεσµατικών υπηρεσιών µε χαµηλό κόστος (Η χωρητικότητα του Παναµά, της 

Λιβερίας, της Μπαχάµας, της Μάλτας και της Κύπρου αποτελούν  σήµερα το 45% και 

πλέον της παγκόσµιας χωρητικότητας). 

• Αν δεν υπήρχαν ανοικτά νηολόγια, τα πλοία που βρίσκονται υπό τις σηµαίες των 

παραδοσιακών ναυτιλιακών χωρών και έχουν υψηλό κόστος εκµετάλλευσης, δεν θα 

ήταν ανταγωνιστικά µε τους κρατικούς στόλους, καθώς και µε άλλους στόλους χαµηλού 

εργατικού κόστους. Οι σηµερινοί ναύλοι θα ήταν κατά πολύ υψηλότεροι, τραυµατίζοντας 

έµµεσα το διεθνές θαλάσσιο εµπόριο και συρρικνώνοντας παράλληλα τους όγκους των 

µεταφεροµένων φορτίων. 

• Επιφέρουν αύξηση του ρυθµού επενδύσεων στη ναυτιλία, εξαιτίας της ραγδαίας 

συσσώρευσης κεφαλαίου µέσα στην ναυτιλιακή βιοµηχανία. 

• Κρατούν τα ναύλα σε χαµηλά επίπεδα µε αποτέλεσµα να µειώνεται το έλλειµµα 

του ισοζυγίου πληρωµών πολλών αναπτυσσόµενων κυρίως χωρών, το οποίο 

προκαλείται από την πληρωµή ναύλων σε ξένες ναυτιλιακές εταιρείες. 

• Ο θεσµός συµβάλλει στη διατήρηση του κόστους µεταφοράς των εµπορευµάτων 

σε χαµηλότερα επίπεδα από εκείνα που θα ίσχυαν αν η εκµετάλλευση των πλοίων 

γινόταν µε σηµαίες µε συγκριτικά αυξηµένο κόστος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

οι στόλοι υπό σηµαίες ανοικτού νηολογίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 

ανταγωνιστικές αγορές από πλευράς προσφοράς. Έτσι, µακροχρόνια οι ναύλοι 

τείνουν να προσανατολίζονται προς το κόστος παραγωγής των αντίστοιχων 

υπηρεσιών και να συµπιέζονται, καθώς νέα χωρητικότητα µε συγκριτικά χαµηλό 

κόστος προστίθεται στην προσφορά 
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• Ένα µεγάλο µέρος της χωρητικότητας υπό σηµαίες ευκολίας ανήκει στην 

ανώτατη κλάση των µεγαλυτέρων και διεθνώς αναγνωρισµένων νηογνωµόνων  

(βλέπε Πίνακες 5.10 µέχρι και 5.19). 

• Ένα µέρος της χωρητικότητας υπό σηµαίες ευκολίας έχει αναβαθµιστεί από 

πλευράς ηλικίας και είναι µικρότερης ηλικίας σε σχέση µε τον παγκόσµιο στόλο 

(βλέπε Πίνακα 2.4) 

• Πολλοί πλοιοκτήτες υπό την πίεση κυβερνητικών απαιτήσεων και εργατικών 

ενώσεων από τις χώρες προέλευσης των πληρωµάτων αναγκάζονται να 

υπογράψουν συλλογικές συµβάσεις εργασίας. 

• Τα εργατικά συνδικάτα έχουν περιορίσει σηµαντικά κάποιες παράλογες 

απαιτήσεις τους, διατηρώντας έτσι το κόστος επάνδρωσης των πλοίων των Ρ.Ν. 

σε λογικά επίπεδα, ώστε αυτά να µπορούν να είναι ανταγωνιστικά σε κάποιο 

βαθµό µε τα πλοία των Α.Ν. 

Θα πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί πως οι αντιδράσεις της ναυτιλιακής κοινότητας 

στρέφονται κυρίως κατά των πλοίων (και όχι της σηµαίας), που δεν τηρούν τα 

διεθνώς καθορισµένα πρότυπα ασφαλείας. Υπό το πρίσµα αυτό, η πολεµική κατά 

των ανοικτών νηολογίων επεκτείνεται κατά των κυβερνήσεων εκείνων οι οποίες 

στερούνται του διοικητικού και τεχνικού µηχανισµού, αλλά και της ικανότητας να 

ασκούν αποτελεσµατικό έλεγχο για την εξασφάλιση της ποιοτικής ναυτιλίας. 

Επίσης, οι χώρες αυτές διατηρούν τα νηολόγια τους, χωρίς να είναι καλώς 

επανδρωµένα, ώστε τα πλοία υπό την σηµαία τους να τηρούν τους όρους 

ασφάλειας της ναυσιπλοΐας που καθορίζουν οι κανονισµοί του ∆ιεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) και των άλλων σχετικών διεθνών συµβάσεων. 

2.5 Κοινοτική ναυτιλιακή πολιτική και οι σηµαίες Ανοικτού Νηολογίου  

Η ναυτιλία αποτελούσε πάντα ένα σηµαντικό κλάδο για τις οικονοµίες των 

Ευρωπαϊκών χωρών, µε στρατηγική και ακόµα πολιτική σηµασία για αυτές43 

                                            

43 Σωτήρης Θεοδωρόπουλος « Η Ναυτιλιακή Πολιτική της Ευρωπαικής Ένωσης», Εκδόσεις 

Σταµούλη, Αθήνα 1998 
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2.5.1 Η ναυτιλιακή πολιτική της Ενωµένης Ευρώπης 

Οι Ευρωπαϊκές χώρες αποτελούσαν για αιώνες τώρα τον παραδοσιακό ναυτιλιακό 

χώρο του πλανήτη µας. Από τις σηµερινές δεκαπέντε χώρες - µέλη της Ε.Ε., οι 

δεκατρείς έχουν άµεση πρόσβαση στη θάλασσα, ενώ οι άλλες δύο (η Αυστρία και 

το Λουξεµβούργο) συνδέονται µε τη θάλασσα µε ποταµούς. Οι υψηλού επιπέδου 

λιµενικές υποδοµές κατά µήκος όλων των Ευρωπαϊκών ακτών, συνδέονται άµεσα 

και εξυπηρετούν µε τις θαλάσσιες µεταφορές σηµαντικό µέρος της Ευρωπαϊκής 

ηπείρου. Επιπλέον, µε την νέα διεύρυνση που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 16 

Απριλίου 2003 και περιλαµβάνει τις 10 νέες χώρες µέλη, χώρες της Βαλτικής, την 

Πολωνία, την Μάλτα και την Κύπρο, ενισχύεται ακόµη περισσότερο η σηµασία των 

ναυτιλιακών µεταφορών και ανοίγονται νέες προοπτικές και νέα µεγέθη για τον 

εµπορικό στόλο και το θαλάσσιο εµπόριο της Ενωµένης Ευρώπης. 

Οι ρυθµοί αύξησης του εµπορίου της Ε.Ε. µε τον υπόλοιπο κόσµο και ιδιαίτερα 

µάλιστα µε ορισµένες περιοχές, όπως της Άπω Ανατολής και της Αµερικής 

µπορούν εύκολα να χαρακτηρισθούν για τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια ως 

πολύ εντυπωσιακοί. Σήµερα, το 90% του εξωτερικού εµπορίου της Ε.Ε. 

µεταφέρεται µε θαλάσσια µέσα, ενώ το υπόλοιπο 10% µε όλα τα άλλα µεταφορικά 

µέσα. Επίσης, το 30% του ενδοκοινοτικού εµπορίου µεταφέρεται µέσω θαλάσσης, 

ενώ αναµένεται σηµαντική επέκταση του κατά τα επόµενα χρόνια, λόγω της 

σχεδιαζόµενης προώθησης των ακτοπλοϊκών µεταφορών. Είναι σηµαντικό να 

αναφέρουµε πως το 40% του εξωτερικού εµπορίου της Ένωσης µεταφέρεται µε 

πλοία ιδιοκτησίας (ή ελεγχόµενα από συµφέροντα) χωρών-µελών της, και στα 

οποία έχουν ήδη επενδυθεί κεφάλαια µεγαλύτερα από  90 δις. € (Ευρώ). 

Παρά τη σηµαντική συρρίκνωση που υπέστη ο κοινοτικός στόλος κατά την 

προηγούµενη δεκαετία, η κοινοτική ναυτιλία συνολικά παραµένει µία µεγάλη 

παγκόσµια δύναµη. Η ραγδαία αυτή συρρίκνωση οφείλεται στη συνεχή διάβρωση 

της ανταγωνιστικότητάς του υπό τις κοινοτικές σηµαίες πλοίων. Το υψηλότερο 

κόστος λειτουργίας των Κοινοτικών πλοίων, το οποίο σε προηγούµενες περιόδους 

αντισταθµίζονταν σε µεγάλο βαθµό, τόσο από το τεχνολογικό προβάδισµα και τις 

κυβερνητικές επιχορηγήσεις, όσο και από τις υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας, 
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φαίνεται να καθορίζει ακόµη την µακροχρόνια αυτή τάση και τις δυσµενείς εξελίξεις 

της δεκαετίας του 1980. Το κατά πολύ ευνοϊκότερο περιβάλλον που δηµιουργεί η 

ανάκαµψη της ζήτησης στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και η οποία συνέχισε και 

στη δεκαετία του 1990, καθώς και η αυξηµένη εξειδίκευση και οι απαιτήσεις για 

ποιοτικά υψηλότερες µεταφορικές υπηρεσίες, δεν φαίνεται να αντιστρέφουν την 

παραπάνω τάση. Μαζί µε τις προσπάθειες στήριξης της Κοινοτικής Ναυτιλίας απ' 

τις χώρες-µέλη και την Κοινή Ναυτιλιακή Πολιτική, το τελικό αποτέλεσµα είναι 

µάλλον η επιβράδυνση ή ακόµα και η ανακοπή της προηγούµενης πορείας, της 

συνέχισης δηλαδή της εξόδου των πλοίων προς τα ανοικτά νηολόγια. 

Ο Ευρωπαϊκός στόλος, µετά από µία συνεχή ανοδική πορεία, συρρικνούται µε τη 

χωρητικότητα του να µειώνεται κατά 50% µεταξύ των ετών 1980 και 1989 και από 

120 εκατ. κ.ο.χ. φθάνει περίπου τα 60 εκατ. κ.ο.χ. Με την ανάκαµψη που παρουσιάζει 

τα επόµενα χρόνια φθάνει τα 65 εκατ. κ.ο.χ. το 1991 και τα 76,5 εκατ. κ.ο.χ. το 1994, 

οπότε και καλύπτει ελάχιστα την απώλεια σε σχέση µε αυτήν που είχε το 1980. Σαν 

ποσοστό του παγκόσµιου στόλου, παραµένει στα ίδια επίπεδα του 1989 

δηλ.14,7% το 1991 και 14,2% το 1994 έναντι 28,7% που ήταν το 1980. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, το έτος 1996 (το οποίο καλύπτουν τα 

τελευταία στοιχεία και περιλαµβάνει τις τρεις χώρες της προηγούµενης 

διεύρυνσης), ο νηολογηµένος στα εθνικά νηολόγια των κρατών-µελών στόλος 

µειώνεται στους 57.8 εκατ. κ.ο.χ. ή 11,4% του παγκοσµίου στόλου, ενώ αυτός που 

βρίσκεται νηολογηµένος στα λεγόµενα "παράλληλα νηολόγια" των κρατών µελών, 

φθάνει τους 25.5 εκατ. κ.ο.χ. ή αλλιώς 5% του παγκόσµιου στόλου. Μαζί µε τα 

νηολόγια αυτά των κρατών µελών, ο Κοινοτικός στόλος ξεπερνά το 16% του 

παγκόσµιου στόλου, ο οποίος από 476 εκατ. κ.ο.χ. το 1994 αυξάνεται σηµαντικά 

και φθάνει τους 508 κ.ο.χ. κατά το έτος 1996. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 31/12/2001 

των Lloyd’s τα συνολικά πλοία υπό σηµαίες κράτη µέλη της Ε.Ε. ήταν 10823 

συνολικής χωρητικότητας 65.286.648 GT. (Πίνακας 2.16)  
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Πίνακας 2.16 Τα πλοία µε σηµαίες των χωρών µελών της Ε.Ε. στις 31.12.2001 

ΧΩΡΑ ΑΡ . ΠΛΟ ΙΩΝ ΧΩΡ . G .T . ΗΛ ΙΚ ΙΑ
ΑΥΣΤΡ ΙΑ 8 35320 12
ΒΕΛΓΙΟ 185 150976 18
ΓΑΛΛ ΙΑ 699 1406815 19
ΓΕΡΜΑΝ ΙΑ 906 6300177 19
∆ΑΝ ΙΑ 432 310060 26
ΕΛΛΑ∆Α 1529 28678240 23
ΗΝΩΜΕΝΟ  ΒΑΣΙΛΕ ΙΟ 1462 6029066 21
ΙΡΛΑΝ∆ ΙΑ 193 300289 19
ΙΣΠΑΝ ΙΑ 1345 517192 21
ΙΤΑΛ ΙΑ 1476 9654983 21
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 68 1469208 9
ΟΛΛΑΝ∆ ΙΑ 1337 5605047 15
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛ ΙΑ 321 276036 22
ΣΟΥΗ∆ ΙΑ 578 2957871 30
Φ ΙΛΛΑΝ∆ ΙΑ 284 1595368 29
ΣΥΝΟΛΟ 10823 65286648 21 ,75
Πηγή :  W orld  F leet S tatis tics  2001 ,L loyd 's  R eg is ter-Fa irp layL td , 2002  

 

Το δε ∆ιάγραµµα 2.6 µας δίνει το ποσοστό επί τοις εκατό της χωρητικότητας της 

κάθε χώρας µέλους της Ενωµένης Ευρώπης στη συνολική χωρητικότητας των 

χωρών µελών της Ε.Ε. 

Για την ίδια περίοδο η Fairplay World Shipping Encyclopaedia 2002, µας δίνει 

σηµαντικά µικρότερο αριθµό πλοίων αλλά µεγαλύτερη χωρητικότητα.  

Αυτό το πρόβληµα µε τα στατιστικά στοιχεία θα το εξετάσουµε πολύ προσεκτικά 

και στη συνέχεια, γιατί εκτιµούµε ότι όχι µόνο υπάρχει και είναι πολύ σοβαρό, αλλά 

και δηµιουργεί ποικίλα προβλήµατα στους διεθνείς οργανισµούς που ασχολούνται 

µε την εµπορική ναυτιλία. 

Ο Πίνακας 2.17 µας δίνει λοιπόν τα ακόλουθα: 
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∆ιάγραµµα 2.6 Το ποσοστό χωρητικότητας της κάθε χώρας µέλους της Ε.Ε. 

Ποσοστό χωρητικότητας στο στόλο της Ε.Ε.
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Πηγή: World Fleet Statistics 2001,Lloyd's Register-Fairplay Ltd, 2002 

Πίνακας 2.17 Τα πλοία των χωρών µελών της Ε.Ε 

Χ Ω Ρ Α ΑΡ .  Π Λ Ο ΙΩ Ν Χ Ω Ρ .  G .T . Η Λ ΙΚ ΙΑ
Α Υ Σ Τ Ρ ΙΑ 8 3 3 1 8 2 1 1 ,6
Β Ε Λ Γ ΙΟ 9 9 1 9 5 0 1 4 1 9 ,5
Γ Α Λ Λ ΙΑ 1 9 6 1 6 2 9 5 8 6 1 6 ,8
Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ 6 7 6 8 2 5 0 5 9 1 1 2 ,4 2
∆ Α Ν ΙΑ 2 6 8 2 6 2 3 2 9 8 1 8 ,8
Ε Λ Λ Α ∆ Α 1 1 0 2 2 9 8 4 5 9 3 3 2 0 ,8
Η Ν Ω Μ Ε Ν Ο  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ 9 8 7 8 0 8 9 6 1 0 1 8 ,9
ΙΡ Λ Α Ν ∆ ΙΑ 8 6 2 4 9 7 3 6 1 1 ,6
ΙΣ Π Α Ν ΙΑ 2 4 6 5 0 2 8 8 3 1 5 ,6
ΙΤ Α Λ ΙΑ 8 4 3 1 0 5 9 4 9 3 3 1 7 ,8
Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ 8 3 1 7 7 3 1 6 5 1 1 ,3
Ο Λ Λ Α Ν ∆ ΙΑ 1 1 5 2 7 2 8 7 9 5 5 1 2 ,7
Π Ο Ρ ΤΟ ΓΑ Λ Λ ΙΑ 7 4 1 9 9 8 9 0 2 1 ,4
Σ Ο Υ Η ∆ ΙΑ 3 0 6 3 2 6 0 0 0 7 2 0 ,6
Φ ΙΛ Λ Α Ν ∆ ΙΑ 1 7 2 1 6 6 8 7 0 4 2 0 ,3
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 6 2 9 8 7 6 2 0 4 4 8 7 1 7
Π η γ ή :  F a ir p la y  W o r ld  S h ip p in g  E n c yc lo p a e d ia  2 0 0 2  

 

Στο ∆ιάγραµµα που ακολουθεί (∆ιάγραµµα 2.7.), σύµφωνα µε την µελέτη του 

Institute of Shipping Economics της Βρέµης, παρουσιάζεται η Ελλάδα να κατέχει 

την πρώτη θέση από άποψη χωρητικότητας στην Ενωµένη Ευρώπη, µε την 
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Ολλανδία να ακολουθεί µε 15%, την Ιταλία µε 14%, το Ην. Βασίλειο και τη 

Γερµανία µε 10%, ενώ η ∆ανία ακολουθεί µε 9% 

∆ιάγραµµα 2.7 Ο Ευρωπαϊκός στόλος σε ποσοστά % 

 Ο Ευρωπαϊκός Στόλος το 2002
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 Πηγή: Institute of Shipping Economics and Logistics in Bremen, 2003  

 

 

Η µελέτη του Institute of Shipping Economics της Βρέµης,  παρουσιάστηκε και από 

την ελληνική εφηµερίδα «Ναυτεµπορική» στις 14 Απριλίου 2003, αναφέρει δε ότι η 

χωρητικότητα των πλοίων υπό Ελληνική σηµαία το 2002, ως ποσοστό επί τοις % 

στη συνολική Ευρωπαϊκή χωρητικότητα ήταν µόνον το 21%. Τελικά µετά από 

επικοινωνία µας µε το Ινστιτούτο Ναυτιλιακής Οικονοµίας της Βρέµης έγινε η 

σχετική διόρθωση και το ποσοστό 21% στον συνολικό  Ευρωπαϊκό στόλο της 

Ελληνικής σηµαίας αναφέρεται σε αριθµό πλοίων και σε πλοία άνω των 300 G.T. 

Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε µεγάλη αντίθεση µε τα στοιχεία του πίνακα 2.16 και 

2.17, τα οποία αποτελούν προϊόν έρευνας του Lloyd’s Register – Fairplay. 
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2.5.2 Κοινοτική ναυτιλιακή πολιτική και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος 

Η µεγάλη µείωση της χωρητικότητας του υπό τις κοινοτικές σηµαίες στόλου κατά 

τη δεκαετία 1980-90, δεν αφορούσε και αντίστοιχη µείωση ελέγχου της 

πλοιοκτησίας από τους Ευρωπαίους πλοιοκτήτες, αλλά οφειλόταν σε µεγάλο 

βαθµό στην αλλαγή σηµαίας και στην µεταφορά πλοίων, τόσο προς τα ανοικτά 

νηολόγια όσο και προς τα διεθνή νηολόγια. 

Σε συνθήκες κρίσης και παρατεταµένης ύφεσης των διεθνών ναυλαγορών, η 

αναγκαιότητα για µείωση του λειτουργικού κόστους των πλοίων γίνεται 

περισσότερο πιεστική και επιβαλλόµενη οπότε και η προσφυγή στις "σηµαίες 

ευκολίας" αποδεικνύεται µία βολική κι εύκολη διέξοδος. Επιπλέον, ο διεθνής 

καταµερισµός της εργασίας οδηγεί στην εµφάνιση νέων ναυτιλιακών χωρών, και 

ειδικά στον χώρο της Άπω Ανατολής. 

Το γεγονός αυτό της διεθνούς ύφεσης αποτελεί ένα σηµαντικό γεγονός που 

οδήγησε σε συνεχή αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των σηµαιών Ανοικτού 

Νηολογίου, στο σύνολο του παγκόσµιου στόλου σ' ολόκληρη τη δεκαετία του 

1980. Στο τέλος µάλιστα της δεκαετίας του 1980 το ποσοστό της χωρητικότητας 

υπό τις σηµαίες των ανοικτών νηολογίων είχε ξεπεράσει το 30% της παγκόσµιας 

χωρητικότητας, αύξηση σηµαντική σε σχέση µε τις αρχές της δεκαετίας, ενώ 

ανάλογη είναι και η εξέλιξη του µεριδίου των χωρών της Άπω Ανατολής και των 

άλλων αναπτυσσοµένων χωρών. 

Η µεγάλη µείωση της χωρητικότητας του Κοινοτικού στόλου δεν ήταν ούτε 

οµοιόµορφη αλλά ούτε και ανάλογη στις επιµέρους κατηγορίες πλοίων: Η 

µεγαλύτερη µείωση προήλθε από τα δεξαµενόπλοια και αφορούσε κυρίως το 

Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία, ενώ µικρότερες ήταν 

οι µεταβολές στις κατηγορίες του χύδην ξηρού φορτίου (Dry bulk cargo) και του 

γενικού φορτίου (General cargo). Σαν πρόσθετα στοιχεία, εκτός από τη µείωση της 

χωρητικότητας, που χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις στη δυναµικότητα της 

Κοινοτικής Ναυτιλίας κατά την περίοδο αυτή, και τα οποία σχετίζονται άµεσα µε 

τη ναυτιλιακή κρίση, αξίζει να αναφερθούν στη συνέχεια: 
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Η σχετική γήρανση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού στόλου, ο oποίος στο σύνολο του 

είναι αυτή τη στιγµή ο παλαιότερος από όλους σχεδόν τους κύριους ανταγωνιστές 

του, παρόλο βέβαια από το ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

διαφόρων κρατών-µελών: Η µέση ηλικία του Κοινοτικού πλοίου αυξήθηκε από 16 

έτη το 1985 σε 21 έτη το 1994 και σε 22 έτη το 2002. 

Η αυξηµένη διάλυση πλοίων και η µεταφορά αρχικά της παλαιότερης 

χωρητικότητας προς τις σηµαίες ανοικτού νηολογίου δεν συνοδεύτηκε από 

σηµαντικής έκτασης εκσυγχρονισµό του Κοινοτικού στόλου και από επενδύσεις σε 

νέα πλοία, τα οποία όπως είναι γνωστό, ενσωµατώνουν τις νέες τεχνολογικές 

εξελίξεις της ναυπηγικής, αυξάνουν τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα των 

πλοίων και τέλος, µειώνουν τα έξοδα λειτουργίας των, µε µοναδικό µειονέκτηµα 

την σχετική αύξηση του σταθερού κόστους, τους κόστους της µεγαλύτερης 

κεφαλαιουχικής επένδυσης. 

Λόγω των παραπάνω εξελίξεων, υπήρξε δραµατική και η µείωση της 

απασχόλησης των ναυτικών που απασχολούνται σε πλοία µε Κοινοτική σηµαία: 

Πράγµατι, από 307.000 ναυτικούς το έτος 1980, η απασχόληση έφτασε τους 

169.000 το 1988 και τις 135.000 το 2002. Αν και δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία 

για τις σχετικές µε την ναυτιλία δραστηριότητες (παραναυτιλιακές 

δραστηριότητες), είναι σίγουρο πως και εκεί τόσο ανά κλάδο, όσο και συνολικά, 

σηµειώθηκαν σηµαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας. Θα πρέπει επίσης να 

σηµειωθεί, πως οι ναυτικοί της Κοινότητας αντιµετωπίζουν συνεχώς εντονότερο 

ανταγωνισµό από τα πληρώµατα τρίτων χωρών στα οποία προσφεύγουν οι 

Κοινοτικοί πλοιοκτήτες για µείωση του κόστους επάνδρωσης, εξαιτίας όχι µόνον 

του άµεσου µισθολογίου, αλλά και όλων των συναφών κατηγοριών δαπανών που 

σχετίζονται µε αυτό (λ.χ. δαπάνες τροφοδοσίας, δαπάνες αδειών, ψυχαγωγίας κλπ.) 

Η σοβαρή συρρίκνωση του Κοινοτικού στόλου αποτέλεσε αιτία ανησυχίας για τα 

κράτη-µέλη της Κοινότητας, γεγονός που επέβαλε την ανάγκη για λήψη 

συντονισµένων µέτρων και για νέα δυναµική πολιτική, προκειµένου να ανακοπεί 

αυτή η τάση. Ιδιαίτερα, κατά την περίοδο που η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

προχωρούσε µε ιδιαίτερους υψηλούς ρυθµούς στην οικονοµική ολοκλήρωση, µε 
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σηµαντικότερα απ' όλα την υλοποίηση του προγράµµατος της Ενιαίας Εσωτερικής 

Αγοράς, την Οικονοµική και Νοµισµατική της Ένωση που ήθελε να αυξήσει την 

ηγετική παρουσία της στο ∆ιεθνές εµπόριο και την διεθνή οικονοµική και πολιτική 

σκηνή. Ήταν δε λογικό η Ε.Ε. να µην επιθυµεί να επιτρέψει την περαιτέρω 

εξασθένιση του ρόλου και της συµµετοχής της στη διεθνή ναυτιλιακή βιοµηχανία. 

Για το σκοπό αυτό, το πλαίσιο δράσης και πολιτικής της Ε.Ε στον τοµέα της 

ναυτιλίας, επιβαλλόταν να πληροί ορισµένα κριτήρια τα οποία καθορίζονταν από 

δύο παράγοντες, δηλαδή: 

Την υλοποίηση του προγράµµατος της ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς, όπως αυτή 

καθορίζεται στη Λευκή Βίβλο44 το 1993, στο πνεύµα της οποίας προβλέπεται η 

απελευθέρωση ολόκληρου του ενδοκοινοτικού εµπορίου-µέρος του οποίου είναι 

και το εµπόριο των µεταφορικών υπηρεσιών- από κάθε είδους εµπόδια και µορφές 

προστατευτισµού και την διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού χωρίς διακρίσεις 

για όλες τις επιχειρήσεις των κρατών µελών. 

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα και η Ενιαία Κοινοτική Αγορά, δεν µπορεί λόγω της 

φύσης της να διαχωριστεί απ' την αντίστοιχη της παγκόσµιας αγοράς, στην οποία 

ισχύουν οι όροι του διεθνούς ανταγωνισµού και το φιλελεύθερο πλαίσιο που 

καθορίζεται απ' τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, στους οποίους συµµετέχουν τα κράτη-

µέλη όσο και η ίδια η Κοινότητα. 

Η προστατευτική πολιτική όπως συµβαίνει σε άλλους κλάδους όπως αυτό της  

γεωργίας και της βιοµηχανίας, δεν είναι εφικτή στο κλάδο της εµπορικής ναυτιλίας. 

Εποµένως η φιλελεύθερη ναυτιλιακή πολιτική και η δηµιουργία ενός διεθνούς 

ανταγωνιστικού Κοινοτικού στόλου, αποτελεί κεντρικό στόχο της ναυτιλιακής 

πολιτικής της Κοινότητας. Μέσω αυτής της πολιτικής, επιβάλλεται επίσης η 

διατήρηση των ανοιχτών ναυτιλιακών αγορών σε περίπτωση που αυτές απειληθούν 

από αθέµιτες πρακτικές τιµολόγησης ή µακροπρόθεσµων ρυθµίσεων, µέσω 

                                            

44 Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση – Οι προκλήσεις και η αντιµετώπιση τους για τη 

µετάβαση στον 21 αιώνα, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1993 
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επίσηµων ή άτυπων περιορισµών φορτίου ή διάκριση σηµαίας. Αλλά ακόµη και αν 

ήταν εφικτή µία προστατευτική πολιτική, αυτή τελικά θα υπέσκαπτε και θα 

τραυµάτιζε επικίνδυνα την ανταγωνιστικότητα και τη θέση της Ε.Ε. στην παγκόσµια 

οικονοµία και στο διεθνές εµπόριο. 

Η οικονοµική δύναµη και η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτεί πρώτα από 

όλα φθηνά µεταφορικά κόστη για την µεταφορά των τεράστιων φορτίων του 

εξωτερικού εµπορίου της Ένωσης (τόσο για τις εισαγωγές, όσο και για τις 

εξαγωγές). Με βάση τους παράγοντες αυτούς, τα βασικά κριτήρια που διέπουν την 

πολιτική αυτή θα είναι: 

Η αντίθεση προς τον προστατευτισµό ή και η υιοθέτηση των αρχών του ελεύθερου 

και θεµιτού ανταγωνισµού σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Η εναρµόνιση των διαφόρων µέτρων και πολιτικών των κρατών µελών προς την 

Κοινή Ναυτιλιακή Πολιτική καθώς και της τελευταίας προς το θεσµικό πλαίσιο των 

∆ιεθνών Οργανισµών. 

Η γρήγορη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των παραπάνω εξελίξεων µε άµεσο 

στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Κοινοτικού εµπορικού στόλου, µε 

παράλληλη τη µείωση του κόστους παραγωγής των ναυτιλιακών υπηρεσιών, τη 

διατήρηση στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό της Κοινοτικής απασχόλησης αποτελούν 

τις άµεσες προτεραιότητες της ∆ιεύθυνσης VIΙ που έχει την ευθύνη των 

Μεταφορών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρώτες προτάσεις για δηµιουργία και 

χάραξη µίας Κοινής Κοινοτικής Ναυτιλιακής Πολιτικής διατυπώνονται ήδη από το 

έτος 1985 στο Μνηµόνιο της Επιτροπής για την Κοινή Πολιτική των Μεταφορών. 

Μέχρι τότε, οι διάφορες ενέργειες της Κοινότητας στον τοµέα της Εµπορικής 

ναυτιλίας αφορούσαν παρεµβάσεις σε µεµονωµένα προβλήµατα που προέκυπταν 

από το διεθνές πλαίσιο που καθορίζαν οι διάφοροι διεθνείς οργανισµοί. 

Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτυπώνεται σε πολυάριθµες 

κοινοτικές πράξεις (οδηγίες, κανονισµοί, αποφάσεις), στην Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη και στη Συνθήκη του Μάαστριχ (Φεβρουάριος 1992) και θέτει ως 

πρωταρχικό στόχο της την "...σταθερή και διαρκή µη πληθωριστική και σεβόµενη το 
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περιβάλλον ανάπτυξη...". Η προώθηση του παραπάνω στόχου βασίζεται στις αρχές 

του Χάρτη της Γης που έγινε αποδεκτός στη ∆ιάσκεψη των Ενωµένων Εθνών του Ρίο 

για το περιβάλλον (1992), µε γνώµονα τη βιώσιµη διαχείριση και την ανάπτυξη των 

θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο. 

Αν και η Κοινή Πολιτική για την ασφάλεια στη θάλασσα διακρίνεται από 

συντηρητικότητα, για έλλειψη συστηµατικής συνοχής και για κυριαρχία κρατικής 

παρέµβασης, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, βασική αρχή της είναι: α) η 

διασφάλιση στο µέγιστο δυνατό βαθµό αξιόπιστων, αποτελεσµατικών και ασφαλών 

ναυτιλιακών υπηρεσιών, τόσο για τους µεταφορείς, όσο και για το περιβάλλον45 και 

β) η επιδίωξη εξάλειψης των και της υφιστάµενης επικίνδυνης και περιβαλλοντικά 

επιβλαβούς ναυτιλίας. Με βάση αυτήν την αρχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε 

ένα συνεκτικό και ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης αποτελούµενο από τους 

παρακάτω τέσσερις βασικούς άξονες: 

2.5.2.1 Την οµοιόµορφη εφαρµογή των διεθνών κανονισµών 

Η υπάρχουσα ανοµοιοµορφία εφαρµογής των διεθνών κανονισµών στο χώρο της 

Ε.Ε και κυρίως αυτών που προέρχονται από τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό 

(ΙΜΟ), θα πρέπει να αντιµετωπισθεί σταδιακά µε πολιτική συναίνεση και µε τη 

θέσπιση κοινά αποδεκτών κανόνων και προτύπων, τα οποία θα αφορούν πλοία που 

εξαιρούνται των διεθνών συµβάσεων και δεν υπόκεινται στα διεθνή πρότυπα. 

2.5.2.2  Την οµοιόµορφη και ενιαία επιβολή των διεθνών κανονισµών. 

Οι διεθνείς κανονισµοί θα εφαρµόζονται σε όλα τα πλοία που πλέουν σε 

ευρωπαϊκά ύδατα ανεξαρτήτου σηµαίας και όχι µόνον στα πλοία των κρατών 

µελών. Επιπλέον, θα πρέπει να αποτελεί κοινή πρακτική των κρατών µελών η 

εντατικοποίηση των ελέγχων των πλοίων και η απαγόρευση πρόσβασης στα 

κοινοτικά λιµάνια όλων των πλοίων που δεν τηρούν τα διεθνώς συµφωνηθέντα 

πρότυπα. Αυτό σηµαίνει πως οι πλοιοκτήτες που σέβονται τους διεθνείς κανόνες 

ασφάλειας δεν θα τιµωρούνται µε τον αθέµιτο ανταγωνισµό που προέρχεται από τα 

                                            

45 Βλ. Γ.Π.Βλάχος, "Εµπορική Ναυτιλία και θαλάσσιο Περιβάλλον", Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα 1999, σελ.451-461. 
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υποβαθµισµένου επιπέδου ασφάλειας πλοία, τα οποία ανταγωνίζονται µε αθέµιτα 

πλεονεκτήµατα εκείνα που έχουν επωµισθεί το αναγκαίο κόστος για την αναβάθµιση 

τους και την πιστή τήρηση των διεθνών κανονισµών και απαιτήσεων. 

 

2.5.2.3 Την ανάπτυξη και προώθηση µίας σύγχρονης ναυτιλιακής 
υποδοµής, η οποία θα περιλαµβάνει: 

α) Περιορισµούς της κυκλοφορίας πλοίων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. 

β) Συστήµατα υποβολής αναφοράς για έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση, 

προκειµένου να υπάρξει άµεση επέµβαση σε περίπτωση που δηµιουργηθούν 

προβλήµατα από ενδεχόµενη αύξηση του όγκου και των ειδών επικίνδυνων και 

τοξικών ουσιών που µεταφέρονται µε πλοία. 

γ) Βασικός στόχος επίσης της Κοινότητας είναι η καθιέρωση ενός ενιαίου 

µηχανισµού για επενδύσεις σε τέτοιου είδους συστήµατα, ενώ σηµαντικό ρόλο θα 

πρέπει να διαδραµατίσει στον τοµέα της υποδοµής των εγκαταστάσεων πρόληψης 

της ρύπανσης, παραλαβής πετρελαίου και αποβλήτων καθώς και ελέγχου εκποµπής 

καυσαερίων. 

2.5.2.4  Τη θέσπιση κανονισµών σε διεθνές επίπεδο µέσω του ∆ιεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ). 

Η θέσπιση κανόνων ασφαλείας από τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (ΙΜΟ) 

συναντά αρκετές φορές µεγάλες δυσκολίες, λόγω της αδυναµίας διαφόρων 

χωρών να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους για διάφορους λόγους, όπως είναι οι 

ελλείψεις σε οικονοµικό, τεχνολογικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο υποδοµής, 

επάνδρωσης των εµπλεκοµένων υπηρεσιών κ.λ.π. Για τους λόγους αυτούς, η 

Κοινότητα παρέχει κάθε δυνατή στήριξη στις πρωτοβουλίες του ∆ΝΟ, αλλά ακόµη 

και σε τρίτες χώρες για την προώθηση της πιστής και επιβαλλόµενης εφαρµογής 

των συµφωνηθέντων προτύπων για τον περιορισµό και την σταδιακή εξάλειψη των 

υποβαθµισµένων πλοίων. 
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Οι παραπάνω αρχές του κοινοτικού δικαίου διασφαλίζουν το προβάδισµα στην 

προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνουν την ανάγκη 

αναβάθµισης της αρχής της πρόληψης και αντιµετώπισης του κινδύνου 

συρρίκνωσης της κοινοτικής πολιτικής περιβάλλοντος µε την επίκληση της αρχής 

της επικουρικότητας. Ειδικότερα για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος 

στα εκάστοτε προγράµµατα δράσης της Κοινότητας46 ζητείται από τα κράτη - µέλη να 

υιοθετούν µία κοινή θέση στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας µε τους 

διάφορους οργανισµούς που έχουν ως αντικείµενο έρευνας και ενασχόλησης το 

θαλάσσιο περιβάλλον. Άλλωστε, το σχετικά υψηλό επίπεδο κινδύνων στη 

ναυτιλία δεν οφείλεται στην απουσία επαρκών ή κατάλληλων διεθνών κανονισµών 

και προτύπων, αλλά στη χαλαρότητα και την ανεπάρκεια εφαρµογής και 

επιβολής αποφάσεων του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. 

Ιδιαίτερα σηµαντική υπήρξε η παρακίνηση των κρατών - µελών για την 

υλοποίηση της αναθεωρηµένης σύµβασης 1978 περί "εκπαίδευσης 

ναυτιλλοµένων, πιστοποιητικών ικανότητας και τήρησης φυλακών" και την 

επικύρωση το ταχύτερο δυνατόν των συµβάσεων του ΙΜΟ: α) CLC 1969 και 

FUND1971 περί "Αστικής Ευθύνης και Αποζηµίωσης" µαζί µε τα Πρωτόκολλα τους 

(1984, 1992)47 β) SAR 1989 περί "διάσωσης στη θάλασσα" και γ) OPRC 1990 για 

"την προετοιµασία, παρέµβαση και συνεργασία σε περιπτώσεις ρύπανσης από 

πετρέλαιο". 

                                            

46 Το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος έχει τις καταβολές του σε µία διάσκεψη αρχηγών κρατών 

και κυβερνήσεων (Οκτώβριος 1972) όπου επιβεβαιώθηκε η ανάγκη εφαρµογής µίας κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον. 

Το πλαίσιο της νοµοθεσίας διαµορφώθηκε από τα διάφορα προγράµµατα δράσης. Το 1ο και το 2ο πρόγραµµα έχουν ως αντικείµενο 

την αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν στο περιβάλλον, στο 3ο πρόγραµµα η προτεραιότητα δόθηκε στην ανάπτυξη της 

πρόληψης της ρύπανσης, το 4ο πρόγραµµα έχει στόχο τη συνύπαρξη της περιβαλλοντικής πολιτικής µε την οικονοµική 

και κοινωνική ανάπτυξη, ενώ το 5ο πρόγραµµα τονίζει τη σηµασία της ένταξης περιβαλλοντικών πολιτικών µέσα στα πλαίσια 

άλλων πολιτικών όπως οι πολιτικές µεταφορών. 

 

 



95 

 

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει ένα µεγάλο αριθµό κοινοτικών 

πράξεων που αφορούν στο περιβάλλον. Οι σηµαντικότερες, αλλά και οι πιο 

πρόσφατες από αυτές παρατίθενται στη συνέχεια: 

Οδηγία 78/584 που αφορά την επικύρωση από τα κράτη µέλη των διεθνών 

ναυτιλιακών συµβάσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 

Οδηγία (86/85/ΕΟΚ) για την καθιέρωση κοινοτικού συστήµατος πληροφόρησης για τον 

έλεγχο και τη µείωση της ρύπανσης που προξενεί η απόρριψη υδρογονανθράκων 

και άλλων επικίνδυνων ουσιών στη θάλασσα, η οποία τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 

(88/346/ΕΟΚ) της 16.6.1988. Το κείµενο αντικαθίσταται ως εξής: "καθιερώνεται 

σύστηµα πληροφόρησης προκειµένου οι αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών να 

έχουν στη διάθεση τους τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον έλεγχο και τη µείωση της 

ρύπανσης που προκαλείται από την απόρριψη σηµαντικών ποσοτήτων 

υδρογονανθράκων και άλλων επικίνδυνων ουσιών στη θάλασσα ή στα κύρια εσωτερικά 

ύδατα και ειδικότερα µεταξύ αυτών στις διεθνείς υδάτινες οδούς". 

Οδηγία 95/21 µε την οποία η Ε.Ε προωθεί την ενίσχυση του κρατικού ελέγχου48 

των λιµένων µέσω της άσκησης οµοιόµορφου ελέγχου των πλοίων που εισέρχονται 

σε ευρωπαϊκά λιµάνια στα πλαίσια του Paris Memorandum of Understanding for 

Port State Control – MOU. Από την 1η Ιουλίου 1996 ο έλεγχος επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε 

σηµαίες που βρίσκονται σε µαύρο κατάλογο, καθώς και σε τύπους πλοίων που 

ενέχουν λανθάνοντα κίνδυνο, µε απώτερο σκοπό την πλήρη εξάλειψη των 

υποβαθµισµένων πλοίων. Πλοία µε σηµαντικές ελλείψεις θα κρατούνται στα λιµάνια 

µέχρι αυτές να διορθωθούν. 

Οδηγία 94/57 που αφορά τις εταιρείες κατάταξης και καθορίζει τις υποχρεώσεις 

των αρχών του κράτους σηµαίας και των οργανισµών που ενεργούν εξ ονόµατος 

τους. Προκειµένου οι οργανισµοί αυτοί να αναγνωριστούν από την Ευρωπαϊκή 

                                            

48 Στόχος της Οδηγίας είναι αφενός η εναρµόνιση της Εθνικής µε την αντίστοιχη Κοινοτική νοµοθεσία στους τοµείς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, της προστασίας του 

θαλασσίου περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης πάνω σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτου σηµαίας κι αφετέρου η εναρµόνιση των κριτηρίων και των 

διαδικασιών άσκησης του ελέγχου και της κράτησης των πλοίων από την λιµενική αρχή. 
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Ένωση και να τους επιτραπεί η διενέργεια επιθεωρήσεων σχετικών µε το εν λόγω 

αντικείµενο θα πρέπει να πληρούν κριτήρια υψηλής ποιότητας. 

Οδηγία 94/58 που αφορά την κατάρτιση και τα προσόντα των ναυτικών που 

απασχολούνται σε ποντοπόρα πλοία µε σηµαία κράτους µέλους. Η οδηγία αυτή 

βασίζεται στην σύµβαση και επιβάλλει απαιτήσεις αποτελεσµατικής επικοινωνίας 

στα πλοία που µπαίνουν σε λιµάνια της Ένωσης ανεξαρτήτως σηµαίας. 

Οδηγία 93/75 που επιβάλλει υποχρεώσεις κοινοποίησης από το Σεπτέµβριο του 

1995 στους ναυλωτές και στους πλοιοκτήτες που ασχολούνται µε τη µεταφορά 

επικίνδυνων ρυπογόνων φορτίων από και προς Κοινοτικούς λιµένες. 

Κανονισµός 2978/94 που ισχύει από την 1/1/1996 και αφορά την θέσπιση 

κινήτρων, ανταµείβοντας τις ναυτιλιακές εταιρείες που χρησιµοποιούν πλοία 

περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον. 

Κανονισµός 305/95 που αφορά τον ∆ιεθνή Κώδικα Πλοιοδιαχείρισης ΙSΜ και από 

1η Ιουλίου 1996 οι εταιρείες που εκµεταλλεύονται επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία 

Ro-Rο προς ή από Κοινοτικούς λιµένες υπόκεινται σε έλεγχο και βεβαίωση του 

συστήµατος, της ποιότητας και διαχείρισης ασφαλείας τους, που καλύπτει τις 

δραστηριότητες τους τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. 

Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την καθιέρωση κοινής γλώσσας για 

την επικοινωνία στα πλοία, την επιτήρηση της κυκλοφορίας και των βοηθηµάτων 

ναυσιπλοΐας µε τη θέσπιση συστηµάτων διαχείρισης της κίνησης των πλοίων, την 

εγκατάσταση συστηµάτων τηλεπικοινωνίας ανοιχτής θάλασσας και τη δηµιουργία 

σταθµών υποδοχής καταλοίπων (reception facilities). 

2.5.3 Κοινοτική ναυτιλιακή πολιτική και φιλελευθεροποίηση του εµπορίου 

Θεµελιώδης αρχή της Κοινής Ναυτιλιακής Πολιτικής είναι η ελεύθερη προσφορά 

θαλάσσιων µεταφορικών υπηρεσιών για τις εµπορικές συναλλαγές προς και από 

την Κοινότητα, αλλά και µεταξύ των κρατών-µελών καταργώντας οποιαδήποτε 

εµπόδια τίθενται από τρίτες χώρες στο καθορισµό των ναύλων και στην λειτουργία 

της αγοράς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δράσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε 

νέους Κανονισµούς µε τους οποίους αφενός συµπληρώνει τους υφιστάµενους και 
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αφετέρου επεκτείνει το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο γύρω από τους κανόνες 

ανταγωνισµού. Τα βασικότερα σηµεία των Κανονισµών αυτών είναι τα εξής: 

Κανονισµός 4055/86. Ο Κανονισµός αυτός καθορίζει στην εφαρµογή της αρχής 

της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταξύ κρατών-µελών καθώς και µεταξύ 

κρατών-µελών µε τρίτες χώρες για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν την 

έδρα τους στην Κοινότητα ανεξάρτητα από το εάν τα πλοία που ελέγχουν φέρουν 

τη σηµαία του κράτους µέλους ή σηµαίες τρίτων χωρών. Επιδιώκει την 

αποµάκρυνση κάθε πρακτικής προστατευτισµού και καταµερισµού των φορτίων 

(τόσο στην ελεύθερη ναυτιλία όσο και στην ναυτιλία γραµµών) απαγορεύοντας την 

σύναψη τέτοιου είδους διµερών συµφωνιών, ενώ παράλληλα διατηρεί το προνόµιο 

της ακτοπλοΐας. Ειδικά για το θέµα του καµποτάζ υιοθετήθηκε ο Κανονισµός 
3577/92, ο οποίος είναι συµπληρωµατικός του Κανονισµού 4055/86 και συστήνει την 
αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές. 

Κανονισµός 4056/86. Με το κανονισµό αυτό υλοποιούνται τα άρθρα 85 και 86 

της Συνθήκης της Ρώµης αναφορικά µε τους κανόνες ανταγωνισµού στις 

θαλάσσιες µεταφορές και νοµιµοποιείται η ύπαρξη των ναυτιλιακών διασκέψεων. 

Τα διαδικαστικά σηµεία του Κανονισµού αυτού διευθετήθηκαν µε την θέσπιση του 

συµπληρωµατικού Κανονισµού 4260/88, ενώ µε τον παλαιότερο Κανονισµό 
954/79 επιδιώκεται η επικύρωση στης σύµβασης του ΟΗΕ για το κώδικα 

Συµπεριφοράς των Τακτικών Γραµµών. 

Κανονισµός 4057/86. Με το κανονισµό αυτό επιδιώκεται η προστασία των 

κοινοτικών πλοιοκτητών από αθέµιτες πρακτικές καθορισµού των ναύλων που 

εφαρµόζουν τρίτες χώρες, επιβάλλοντας τους αντισταθµιστικά τέλη και διορθωτικό 

δασµό σε περίπτωση που διαπιστωθεί ζηµιά στους Κοινοτικούς πλοιοκτήτες (π.χ. 

µείωση του µεριδίου της αγοράς ή των κερδών που αντιστοιχούν στον πλοιοκτήτη). 

Κανονισµός 4058/86. Ο Κανονισµός αυτός καθορίζει τη διαδικασία λήψης 

συντονισµένων µέτρων και ενεργειών κατά τρίτων χωρών που εφαρµόζουν αθέµιτες 

πρακτικές διακρίσεων κατά κοινοτικών πλοιοκτητών, εταιρειών και πλοίων 

προκειµένου να εξασφαλισθεί η ελεύθερη πρόσβαση στις υπερωκεάνιες µεταφορές 
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φορτίων. Με το κανονισµό αυτό αντικαταστάθηκε η παλαιότερη Απόφαση 83/573 που 

αφορούσε και την επιβολή αντιµέτρων. 

2.5.4 Η Κοινοτική ναυτιλιακή πολιτική και κρατικές ενισχύσεις 

Η Κοινοτική πολιτική στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων δεν είναι οµοιόµορφη, 

αφού άλλα κράτη µέλη στηρίζουν και ενισχύουν ποικιλότροπα το ναυτιλιακό τους 

κλάδο µε τη µείωση της φορολογίας, ενώ άλλα κράτη µέλη προτιµούν να 

προβαίνουν σε άµεσες ενισχύσεις (π.χ. επιστροφή των ποσών από το φόρο 

εισοδήµατος των ναυτικών, εξασφάλιση χαµηλότοκων δανείων, επιχορήγηση 

επιτοκίων, κ.λ.π.). Παρόλα αυτά, ως γενική αρχή εκλαµβάνεται ότι κάθε κρατική 

ενίσχυση που στρεβλώνει ή απειλεί την προώθηση του υγιούς ανταγωνισµού και 

επηρεάζει τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των χωρών-µελών θα θεωρείται 

ασυµβίβαστη µε την Κοινή Ναυτιλιακή Πολιτική. Εξαίρεση αποτελούν οι επιδοτήσεις 

εκείνες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη συγκεκριµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων, 

στο βαθµό που δεν επιβαρύνουν δυσµενώς την οικονοµία των άλλων χωρών, δεν 

στρεβλώνουν οικονοµικά τις εµπορικές συναλλαγές κατά τρόπο αντίθετο προς το 

κοινό συµφέρον και δεν αυξάνουν ή διατηρούν δυναµικότητα σε τοµείς όπου αυτή 

είναι πλεονάζουσα. 

Έτσι, µε βάση τα παραπάνω, οι κρατικές ενισχύσεις γίνονται αποδεκτές όταν 

χορηγούνται µε φθίνουσα κλίµακα και µε διαφάνεια, είναι έκτακτες και προσωρινές, 

περιορίζονται στην έκταση που είναι αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών τους και 

δεν υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται µε βάση το κόστος του 

οριακού κοινοτικού µεταφορέα49 (δηλ. το κόστος που αντιµετωπίζουν στην 

παγκόσµια αγορά τα πλοία εκείνα που λειτουργούν υπό σηµαίες κρατών µελών µε 

χαµηλό µισθοδοτικό κόστος). Επιπλέον, συµβατές θεωρούνται οι κρατικές ενισχύσεις 

                                            

49 Το ανώτατο επίπεδο ενισχύσεων που είναι δυνατό να επιτραπεί είναι η µείωση σε µηδενικό βαθµό της 

φορολογίας και των κοινωνικών επιβαρύνσεων για τους ναυτικούς και της εταιρικής φορολογίας για τις 

ναυτιλιακές δραστηριότητες. Στην αντίθετη περίπτωση οι όροι των εµπορικών ανταλλαγών θα επηρεαστούν 

σε βαθµό αντίθετο προς τις διατάξεις της συνθήκης καθώς οι ενισχύσεις θα είναι δυσανάλογες µε τον 

επιδιωκόµενο αντικειµενικό στόχο (Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αρ. 97/c 205/05, 5/7/1997)  
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που χορηγούνται (εκτός κάποιων εξαιρέσεων) µόνον στα πλοία που εγγράφονται 

στα νηολόγια των κρατών µελών και στις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε φόρο 

εταιρειών στην Κοινότητα παρά το γεγονός ότι στοχεύουν στην µονοµερή προώθηση 

της ανταγωνιστικότητας του κοινοτικού στόλου στην παγκόσµια ναυτιλιακή αγορά. 

Οι κρατικές ενισχύσεις συνήθως καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων 

όπως είναι: 

Το κόστος επάνδρωσης. Στο βαθµό που οι κρατικές ενισχύσεις που παρέχονται 

στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης και της φορολογίας του εισοδήµατος των 

ναυτικών, µε απώτερο σκοπό την µείωση του αντίστοιχου κόστους που επωµίζονται 

οι ναυτιλιακές εταιρείες, δεν µειώνουν το επίπεδο κοινωνικής ασφάλισης για τους 

ναυτικούς, τότε αυτές θεωρούνται συµβατές µε την Κοινή Ναυτιλιακή Πολιτική. 

Άλλωστε, η χορήγηση ενισχύσεων προς υποστήριξη της απασχόλησης ατόµων και 

ιδιαίτερα ειδικευµένων κοινοτικών ναυτικών θεωρείται επιβεβληµένη δεδοµένης της 

αυξανόµενης ζήτησης για υπηρεσίες ποιότητας, αλλά και της έλλειψης καλά 

καταρτισµένων και ειδικευµένων ναυτικών σε παγκόσµιο επίπεδο. Μέσα σ' αυτό το 

πλαίσιο, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η µείωση του ύψους του φόρου εισοδήµατος και 

των συνεισφορών για την κοινωνική προστασία των ναυτικών της Κοινότητας που 

απασχολούνται σε πλοία νηολογηµένα σε κάποιο κράτος µέλος. Ωστόσο δεν 

επιτρέπεται να χορηγηθεί καµιά επιδότηση επί των καθαρών µισθών των ναυτικών 

της Ε.Ε. εφόσον η πρακτική αυτή θα µπορούσε να οδηγήσει σε στρέβλωση των όρων 

του ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών µελών. 

Το κόστος αντικατάστασης πληρωµάτων. Ως συµβατές µε την Κοινή Αγορά 

κρίνονται οι ενισχύσεις που παρέχονται για την αντικατάσταση των πληρωµάτων, µε 

την προϋπόθεση όµως ότι αυτές δεν υπερβαίνουν το 50% του αντίστοιχου 

συνολικού κόστους (εντούτοις, οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής δεν 

θέτουν ανώτατο όριο στις παρεχόµενες ενισχύσεις). Η πρακτική αυτή πιστεύεται ότι 

τείνει να µειώσει το κόστος της απασχόλησης κοινοτικών ναυτικών ιδίως µάλιστα 

των ναυτικών που απασχολούνται σε πλοία που εκτελούν δροµολόγια µεγάλων 

αποστάσεων προερχοµένων από χώρες της Ε.Ε. 



100 

 

Το κόστος τεχνικής κατάρτισης ναυτικών. Προγράµµατα κατάρτισης που 

παρακολουθούν οι ναυτικοί και υποστηρίζονται από το κράτος δεν θεωρείται ότι 

αποτελούν κρατικές ενισχύσεις, επειδή έχουν γενικό χαρακτήρα (επαγγελµατικό ή 

ακαδηµαϊκό). Αντίστοιχα η χορήγηση ενισχύσεων για τους σκοπούς της κατάρτισης θα 

εγκρίνεται µε τον όρο ότι οι ενισχύσεις συµµορφώνονται µε τα γενικότερα κριτήρια 

της Επιτροπής. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η υποστήριξη µέτρων κατάρτισης σε 

άλλα πλοία, όταν αυτό το µέτρο δικαιολογείται από αντικειµενικά κριτήρια, όπως 

είναι η έλλειψη διαθέσιµων θέσεων σε πλοία εγγεγραµµένα στο νηολόγιο ενός 

κράτους µέλους. Εξίσου συµβατές µε την Κοινή Ναυτιλιακή Πολιτική θα είναι οι 

ενισχύσεις που παρέχονται για την κατάρτιση των ναυτικών επί των πλοίων, οι 

οποίες όµως θα αφορούν αποκλειστικά υπεράριθµους ναυτικούς κι όχι ενεργά 

µέλη του πληρώµατος κι αυτό γιατί δεν είναι δυνατό οι καθαρές επιδοτήσεις µισθών 

να καταβάλλονται για ναυτικούς που απασχολούνται σε συνήθεις δραστηριότητες του 

πληρώµατος. 

Οι επενδύσεις. Ως συµβατές µε την Κοινή Ναυτιλιακή Πολιτική κρίνονται οι 

κρατικές ενισχύσεις που παρέχονται για την ανανέωση των πλοίων µε στόχο την 

αύξηση του συνολικού µεταφορικού δυναµικού του στόλου, την βελτίωση των 

επιπέδων ασφαλείας, την χρήση ασφαλών και σύγχρονων πλοίων, την υιοθέτηση 

σύγχρονων τεχνολογικών εφαρµογών και την αναβάθµιση των εγγεγραµµένων 

στα Κοινοτικά νηολόγια πλοία, ευθυγραµµίζοντας τα µε πρότυπα που υπερβαίνουν 

τα υποχρεωτικά πρότυπα ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας που 

καθορίζονται στις διεθνείς συµβάσεις, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η ασφάλεια και οι 

περιβαλλοντικοί έλεγχοι. Επίσης, είναι αποδεκτές οι επενδυτικές ενισχύσεις που 

χορηγούνται σε ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε υποβαθµισµένες 

περιοχές µε την προϋπόθεση ότι τα κέρδη θα εισρεύσουν στη συγκεκριµένη 

περιοχή σε εύλογο χρονικό διάστηµα και ότι οι ενισχύσεις αυτές είναι σύµφωνες µε 

τους κανόνες χορήγησης περιφερειακών ενισχύσεων. 

Η κάλυψη ζηµιών. Οι ενισχύσεις που παρέχονται για κάλυψη ζηµιών είναι 

συµβατές µε την Κοινή Αγορά όταν αφορούν ζηµιές που προέρχονται από 

υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθηκόντων δηµοσίων υπηρεσιών και συµβάσεων. Ως 

υποχρέωση δηµόσιων υπηρεσιών ορίζεται κάθε υποχρέωση που επιβάλλεται στη 
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µεταφορική επιχείρηση να εξασφαλίσει την εξυπηρέτηση γραµµής που ικανοποιεί 

πάγια πρότυπα συνέχειας, τακτικότητας, µεταφορικού δυναµικού και τιµολόγησης, 

πρότυπα τα οποία η µεταφορική επιχείρηση δεν θα αναλάµβανε αν λειτουργούσε µε 

βάση το οικονοµικό της συµφέρον. Η χρονική διάρκεια των συµβάσεων 

εκπλήρωσης καθηκόντων δηµοσίων υπηρεσιών πρέπει να περιορίζεται σε εύλογο 

χρονικό διάστηµα (περίπου πέντε χρόνια), δεδοµένου ότι οι µακροχρόνιες συµβάσεις 

θα µπορούσαν να οδηγήσουν στο κίνδυνο της δηµιουργίας µονοπωλιακών 

καταστάσεων. 

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι κρατικές ενισχύσεις που παρέχονται για την 

φορολογική ελάφρυνση των ναυτιλιακών εταιρειών θεωρούνται συµβατές µε την 

Κοινή Αγορά. Ως κρατικές ενισχύσεις θεωρούνται: οι συντελεστές εταιρικών 

κερδών, οι δυνατότητες επιταχυνόµενων αποσβέσεων των επενδύσεων σε πλοία, 

οι δυνατότητες παραχώρησης του δικαιώµατος αφορολόγητης αποθεµατοποίησης 

των κερδών που προέκυψαν από την πώληση πλοίων επί ορισµένα έτη, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα κέρδη αυτά επανεπενδύονται σε άλλα πλοία και η θέσπιση 

φόρου επί της χωρητικότητας50 σε αντικατάσταση του κανονικού καθεστώτος 

φορολογίας των επιχειρήσεων. Τα παραπάνω φορολογικά κίνητρα περιορίζονται 

µόνον σε ναυτιλιακές δραστηριότητες και είναι συµβατά δεδοµένης της βαρύνουσας 

σηµασίας αλλά και των επιπτώσεων που έχουν στην οικονοµία της Κοινότητας. 

Πρόσθετα σ' ό,τι αφορά στο θέµα της διπλής φορολογίας η Ευρωπαϊκή Ένωση 

προωθεί την υπογραφή διµερών συµφωνιών µεταξύ των κρατών-µελών µε σκοπό 

την αποφυγή επιβολής διπλής φορολογίας, ενώ αναφορικά µε τις επενδύσεις η 

Επιτροπή συστήνει το κόστος αυτών να καλύπτεται µέσω της επιβολής 

ανταποδοτικών δικαιωµάτων και τελών, έτσι ώστε το βάρος της απόσβεσης να 

µετακυλήσει σταδιακά από το φορολογούµενο στο χρήστη-πληρωτή. Όµως η 

υλοποίηση της αρχής του «χρήστη-πληρωτή» προϋποθέτει την αποκατάσταση της 

                                            

50 Ο φόρος επί της χωρητικότητας εξαρτάται άµεσα από τη χωρητικότητα που είναι εγγεγραµµένη στο 

νηολόγια της χώρα µέλους και πληρώνεται από τον πλοιοκτήτη ανεξάρτητα από τις πραγµατικές εισπράξεις 

της εταιρείας ή από τα κέρδη ή τις ζηµιές που έχουν προκύψει. 
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διαφάνειας και συνεπώς τη συστηµατική συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τις 

κρατικές επιδοτήσεις λιµενικών έργων υποδοµής. 

2.5.5 Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις σηµαίες ανοικτού 
νηολογίου 

Η εκτεταµένη φυγή χωρητικότητας και η συνεχής µείωση των εµπορικών στόλων 

υπό εθνική σηµαία των κυριότερων παραδοσιακών ναυτιλιακών χωρών οδήγησε 

στην αναζήτηση νέων τρόπων ενσωµάτωσης της ναυτιλίας τους στον εθνικό 

κορµό. Η προοπτική της µακροπρόθεσµης µείωσης του ρόλου της χώρας 

πλοιοκτησίας ως πηγής εργατικού δυναµικού και διαχειριστικού κέντρου, αλλά και 

της συρρίκνωσης του κεφαλαίου της από τη θαλάσσια µεταφορά οδήγησε στην 

εµφάνιση των ονοµαζόµενων διπλών, διεθνών ή παράλληλων νηολογίων, ενώ 

ταυτόχρονα άρχισε να γίνεται λόγος για τη δηµιουργία ενός Κοινοτικού Νηολογίου 

ως τελευταίο µέσο προστασίας του κοινοτικού εµπορικού στόλου έναντι των 

ανταγωνιστών του. 

Σηµαντικές είναι οι αλλαγές που αναµένει η Κοινότητα στα πλαίσια της διεύρυνσης 

το 2004, αφού χώρες όπως η Κύπρος και η Μάλτα έχουν ένα σηµαντικό αριθµό 

πλοίων στα νηολόγια τους. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχε η 

Κοινότητα µε τις υπό ένταξη χώρες δέχθηκε την παρούσα πολιτική των χωρών 

αυτών, η οποία προβλέπει χαµηλά τέλη νηολόγησης και φόρους χωρητικότητας 

και έδωσε την επιλογή στις πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες που εδρεύουν στις χώρες 

αυτές να επιλέξουν ένα από τα δύο συστήµατα φορολογίας. Το ένα είναι το 

σύστηµα φορολόγησης των καθαρών κερδών και το άλλο να καταβάλλουν οι 

εταιρείες διαχείρισης φόρο χωρητικότητας βάσει της χωρητικότητας (των GT) των 

πλοίων ανεξάρτητα από τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα και ανεξάρτητα από τις 

σηµαίες που φέρουν τα πλοία που διαχειρίζονται.  

Έτσι θα έχουµε πλοία που θα φέρουν τη σηµαία του Παναµά ή της Λιβερίας και θα 

υποχρεώνονται να πληρώνουν φόρο χωρητικότητας σε Ευρωπαϊκές ναυτιλιακές 

Αρχές όπως π.χ. θα είναι η περίπτωση των πλοίων που διαχειρίζονται από 

πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες όπως την Columbia Shipmanagement ή την 
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Hanseatic Shipping µε έδρα την Κύπρο. Αυτά τα πλοία θα καταβάλλουν φόρο 

χωρητικότητας στην αρµόδια Αρχή που είναι το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας.51 

2.5.6 Η νέα στάση της Ευρώπης µετά τα ατυχήµατα του Prestige και του 
Erika  

Τα πρόσφατα ατυχήµατα, ιδιαίτερα δε αυτά των δεξαµενοπλοίων, Prestige το 

Νοέµβριο 2002 και του Erika το ∆εκέµβριο 1999, επέβαλαν ξανά την άµεση 

ανάγκη υιοθέτησης αυστηρότερων µέτρων για την αντιµετώπιση της ρύπανσης 

των θαλάσσιων περιοχών από τα πλοία. Παρά το µεγάλο φάσµα των µέτρων που 

έχουν θεσπιστεί την τελευταία δεκαετία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

βελτίωση της ασφάλειας, εξακολουθούν να ναυσιπλοούν στις ευρωπαϊκές 

θάλασσες πλοία υποβαθµισµένης ποιότητας τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εκτιµά ότι στην πλειοψηφία τους είναι πλοία ανοικτών νηολογίων. Τα πλοία αυτά 

µεταφέρουν ιδιαίτερα ρυπογόνα φορτία προκαλούν µαζική ρύπανση µέσω 

ατυχηµάτων, χωρίς να υπάρχει η απαιτούµενη τιµωρία των υπευθύνων. 

Η θέση αυτή της Επιτροπής πηγάζει σε ένα µεγάλο βαθµό από τα αποτελέσµατα 

στις διερευνήσεις ατυχηµάτων και στις αυξηµένες κρατήσεις που παρουσιάζουν τα 

πλοία αυτά από τις επιθεωρήσεις του Μνηµονίου Συνεννόησης του Παρισιού. 

Τα πολύ σοβαρά ατυχήµατα, όµως, δεν αποτελούν το µοναδικό πρόβληµα. Το 

µεγαλύτερο µέρος της παγκόσµιας πετρελαϊκής ρύπανσης από πλοία προκαλείται 

από εσκεµµένες απορρίψεις. Η απαράδεκτη πρακτική των "λειτουργικών", δηλαδή 

της εκ προθέσεως, απορρίψεων από τα πλοία, συµπεριλαµβανοµένων των 

εργασιών καθαρισµού των δεξαµενών και έκχυσης των χρησιµοποιηµένων 

ορυκτελαίων συνηθίζεται εγκληµατικά σε ευρεία κλίµακα στις θαλάσσιες περιοχές 

των χωρών µελών και όχι µόνον.  

Τα πλοία που ανήκουν σε εκείνα τα ανοικτά νηολόγια τα οποία δεν έχουν την 

υποδοµή για ελέγχους και επιθεωρήσεις των πλοίων αυτών, δρουν ανενόχλητα 

και ουσιαστικά, ασελγούν κατά του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μπορεί επίσης να 

                                            

51 Βλέπε Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, www.shipping.gov.cy 
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ευσταθεί και ο ισχυρισµός ότι οι επιλογές αυτών των νηολογίων που επιχειρησιακά 

είναι ανύπαρκτα γίνονται όταν οι πλοιοκτήτες τους δεν µπορούν να τηρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις που επιβάλλουν τα γνωστά δέκα µεγαλύτερα ανοικτά 

νηολόγια. 

Αν και έχουν ληφθεί διάφορα µέτρα σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο, σε 

συνδυασµό µε πρωτοβουλίες εκ µέρους του ναυτιλιακού κλάδου για τον 

περιορισµό της ρύπανσης από πλοία, τα οποία έχουν περιορίσει τις κακές αυτές 

πρακτικές, το πρόβληµα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο. Κατά το 

2001, η εναέρια επιτήρηση επέτρεψε τον εντοπισµό 390 πετρελαιοκηλίδων στη 

Βαλτική Θάλασσα και 596 πετρελαιοκηλίδων στη Βόρεια Θάλασσα. Σε µία µελέτη 

της Επιτροπής για τη Μεσόγειο Θάλασσα αναφέρθηκαν 1638 παράνοµες 

απορρίψεις το 1999. Στην πραγµατικότητα, είναι πολύ µικρό το ποσοστό των 

εντοπιζόµενων πλοίων τα οποία προβαίνουν σε παράνοµες απορρίψεις και ακόµα 

µικρότερος ο αριθµός των υπευθύνων στους οποίους ασκείται δίωξη για να 

επιβληθεί υποδειγµατική τιµωρία. 

Σε συµφωνία µε την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για την προστασία του 

περιβάλλοντος µέσω του ποινικού δικαίου, η προτεινόµενη οδηγία ορίζει ότι οι 

απορρίψεις κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου θα συνιστούν ποινικό αδίκηµα 

και ότι θα επιβάλλονται µεγάλες κυρώσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των 

ποινικών κυρώσεων, εάν διαπιστωθεί ότι τα εµπλεκόµενα πλοία και αξιωµατικοί 

του εµπορικού ναυτικού έχουν προκαλέσει ή έχουν συµµετάσχει στην αξιόποινη 

πράξη εκ προθέσεως ή λόγω βαρείας αµέλειας. Ίσως αυτή η Οδηγία θα επιβάλει 

τους αναγκαίους φραγµούς στους ασυνείδητους εκείνους πλοιοκτήτες αλλά και 

πλοιάρχους που ανενόχλητοι ρίχνουν στη θάλασσα διάφορους ρύπους. 

Για τα φυσικά πρόσωπα, οι κυρώσεις αυτές είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν, στις 

σοβαρότερες των περιπτώσεων και την ποινή φυλάκισης. Η εισαγωγή 

κατάλληλων κυρώσεων για αδικήµατα ρύπανσης έχει ιδιαίτερη σηµασία σε σχέση 

µε την ρύπανση που προκαλείται από την ναυτιλιακή δραστηριότητα, δεδοµένου 

ότι τα διεθνή καθεστώτα αστικής ευθύνης, τα οποία διέπουν τα περιστατικά 
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ρύπανσης από πλοία, χαρακτηρίζονται από σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά στις 

αποτρεπτικές τους συνέπειες.  

Μετά τα πρόσφατα περιστατικά ρύπανσης, κατέστη πλέον έντονα εµφανής σε 

ανώτατο πολιτικό επίπεδο εντός της Ε.Ε. η επείγουσα ανάγκη να ληφθούν ειδικά 

µέτρα για την καταπολέµηση της ρύπανσης από πλοία.  

Στη σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη µάλιστα, στις 13 ∆εκεµβρίου 2002, οι 

αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων όλων των κρατών µελών της ΕΕ52 εξέφρασαν τις 

σοβαρές τους ανησυχίες σχετικά µε το ατύχηµα του Prestige και αναφέρθηκαν 

συγκεκριµένα στην ανάγκη λήψης περαιτέρω ειδικών µέτρων που θα αφορούν την 

ευθύνη και τις επακόλουθες κυρώσεις. Από την πλευρά του, το Συµβούλιο 

Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της 6ης ∆εκεµβρίου 2002 καλωσόρισε "την 

πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση που θα διασφαλίζει ότι 

οποιοδήποτε πρόσωπο έχει προκαλέσει ή συνέβαλε στο να προκληθεί 

περιστατικό ρύπανσης, µέσω βαρείας αµέλειας θα πρέπει να υπόκειται στις 

κατάλληλες κυρώσεις.”  

Παράλληλα, στο Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 19ης 

∆εκεµβρίου 2002 διαπιστώθηκε η ανάγκη µελέτης συµπληρωµατικών µέτρων «για 

την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα των θαλασσών, µέσω 

του ποινικού δικαίου».  

Από το 1988, έχουν βεβαιωθεί συνολικά, µέσω εναέριας επιτήρησης, 7216 

περιπτώσεις ρύπανσης στη Βαλτική Θάλασσα από απορρίψεις πλοίων53. 

Υπάρχει η εκτίµηση ότι τα πλοία µε σηµαίες ανοικτών νηολογίων ότι έχουν 

επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον πολύ περισσότερο από ότι τα πλοία µε 

εθνικές σηµαίες, κάτι που θα το εξετάσουµε στα επόµενα κεφάλαια. 

                                            

52 Βλέπε www.helcom.fi/sea/maps2001.pdf 

53 http://www.bonnagreement.org/ 
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2.5.7 ∆ιπλά ή παράλληλα νηολόγια  

Τα παράλληλα νηολόγια αν και τυπικά εµφανίζονται ανεξάρτητα από την κύρια 

χώρα είναι ουσιαστικά εθνικά και στηρίζονται στη σχέση κράτους και αποικιακών 

εδαφών ή κτήσεων. Τα νηολόγια αυτά επιτρέπουν σε ένα εµπορικό πλοίο να 

υψώνει την εθνική σηµαία, ενώ παράλληλα απολαµβάνει µερικώς τα 

πλεονεκτήµατα ενός ανοικτού νηολογίου (π.χ. χαµηλόµισθα πληρώµατα, ελάχιστη 

φορολογική επιβάρυνση, ανυπαρξία διοικητικού ελέγχου, µειωµένες εργοδοτικές 

εισφορές κλπ.) 

Οι πλοιοκτήτες από την πλευρά τους δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση προς αυτά τα 

νηολόγια, δεδοµένου ότι αφενός εξασφαλίζουν άµεσα ένα σύνολο προνοµίων π.χ. 

επιλογή πληρωµάτων, (µερικές φορές δε και αξιωµατικών γέφυρας και µηχανής), 

φορολογικά κίνητρα κτλ. κι αφετέρου, διατηρούν το δικαίωµα να υψώνουν τη 

σηµαία της χώρας τους. Τυπικά παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας αποτελούν οι 

Βερµούδες, τα νησιά Καιϋµάν, το Isle of Man), το Γιβραλτάρ, τα νησιά της Μάγχης, 

το Κεργκελέν, οι Ολλανδικές Αντίλλες και το Λουξεµβούργο. Στην περίπτωση του 

Isle of Man ο κυριότερος λόγος που το κατέστησε ελκυστικό για τη βρετανική 

πλοιοκτησία υπήρξε η αποδοχή του όπως και του νηολογίου της Σιγκαπούρης ως 

µη σηµαία ευκολίας από την ∆ιεθνή Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων στις Μεταφορές 

(ITF), ενώ τόσο η φορολογία όσο και το κόστος επάνδρωσης ήταν χαµηλότερα 

αυτών που ίσχυαν για το αγγλικό νηολόγιο.  

Η νηολόγηση στο νηολόγιο των νησιών Κεργκελέν έδωσε τη δυνατότητα 

απασχόλησης αλλοδαπών ναυτικών κατά το 75% του πληρώµατος µε την 

προϋπόθεση της χρησιµοποίησης τουλάχιστον τεσσάρων Γάλλων αξιωµατικών. Η 

ρύθµιση αυτή υπολογίζεται ότι είχε σαν αποτέλεσµα µία µείωση του κόστους 

επάνδρωσης της τάξης των 2.000 δολαρίων την ηµέρα ή και περισσότερο, 

µειώσεις που αντιστοιχούσαν ακόµα και σε ποσοστό γύρω στο 50% του κόστους 

επάνδρωσης. Το κόστος επάνδρωσης παρουσιάζεται στην ανάλυση του 

λειτουργικού κόστους στο Κεφάλαιο 5. 

Όµως, τα παράλληλα νηολόγια πέρα από τα πλεονεκτήµατα τους εµφανίζουν και 

κάποια µειονεκτήµατα, όπως προβλήµατα στις συνθήκες εκµετάλλευσης των 
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πλοίων από τα διάφορα κράτη-µέλη και στις συνθήκες ανταγωνισµού ανάµεσα 

στους κοινοτικούς πλοιοκτήτες, γεγονός που αντιτίθεται στο πνεύµα  της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ενώ σηµαντικότερο πρόβληµα θεωρείται η πιθανότητα του εµπορικού 

αποκλεισµού. Το νοµικό καθεστώς των παράλληλων νηολογίων για το δίκαιο της 

Κοινότητας παραµένει αµφίβολο και συνεχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να πάρει 

µία θέση. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι δικαιούχοι της πρώτης φάσης της κοινής 

ναυτιλιακής πολιτικής θεωρούνται τα πλοία που είναι νηολογηµένα σε µία χώρα 

µέλος. Ο όρος αυτός δεν καλύπτει τα νηολόγια που λειτουργούν σε εδάφη εκτός 

Κοινότητας και στα οποία δεν εφαρµόζεται η συνθήκη της Ρώµης. Με βάση τα 

κριτήρια αυτά τα νηολόγια του Κεργκελέν και του Isle of Man δεν καλύπτονται και δεν 

θα ήταν σωστό να καλύπτονται από το Κοινοτικό δίκαιο. 

Αν και το φαινόµενο των παράλληλων νηολογίων θεωρείται κύρια απειλή για το 

µέλλον της κοινοτικής ναυτιλίας, λαµβάνοντας υπόψη τις σηµερινές συνθήκες που 

επικρατούν στη ναυτιλία σε παγκόσµιο επίπεδο, οι επιλογές αυτές αποδεικνύονται 

όλο και περισσότερο δηµοφιλείς για τους πλοιοκτήτες σε βάρος των παραδοσιακών 

νηολογίων των κρατών µελών. 

2.5.8  ∆ιεθνή ή δεύτερα νηολόγια (International Registries) 

Τα διεθνή νηολόγια επιτρέπουν στα εγγεγραµµένα πλοία να υψώνουν τη σηµαία 

του εθνικού νηολογίου αλλά υπόκειται σε ειδικούς εθνικούς κανονισµούς που 

συνήθως αφορούν την πλοιοκτησία, την επάνδρωση και τη λειτουργία του πλοίου. 

Τέτοιου είδους νηολόγια δηµιούργησαν η Νορβηγία (NIS), η Γερµανία (GIS) και η ∆ανία 

(DIS) παρέχοντας στους πλοιοκτήτες τη δυνατότητα απασχόλησης αλλοδαπών 

πληρωµάτων µε µισθούς κατώτερους από αυτούς που ορίζουν οι εθνικές συλλογικές 

συµβάσεις. Ανάλογες προσπάθειες κατέβαλλαν και οι Βέλγοι εφοπλιστές µε την 

δηµιουργία ενός νηολογίου από το Λουξεµβούργο. Πρόκειται για ιδιόµορφη 

περίπτωση όπου το πρώτο νηολόγιο µίας χώρας χρησιµεύει σαν δεύτερο για τους 

πλοιοκτήτες γειτονικής της οι οποίοι έχουν πρωτοστατήσει στη δηµιουργία του. Στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990, είχαν επίσης αρχίσει οι συζητήσεις για τη δηµιουργία 

ενός δεύτερου φινλανδικού νηολογίου, ενώ η Πορτογαλία είχε ήδη ιδρύσει ως δεύτερο 

νηολόγιο της το ΜΑR. 
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Το Νορβηγικό ∆ιεθνές Νηολόγιο (NIS) παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε αυτό 

όχι µόνον πλοίων νορβηγικών συµφερόντων αλλά και πλοίων ξένων 

συµφερόντων όλων των κατηγοριών. Έτσι, δέχεται πλοιοκτήτες νορβηγικής ή και 

ξένης εθνικότητας µε την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος σε θέµατα, ασφάλειας και 

πλοιοδιαχείρισης των πλοίων να ανατίθεται σε νορβηγικές εταιρείες. Ενώ δεν 

προβλέπεται φορολογική απαλλαγή για τους Νορβηγούς πλοιοκτήτες, οι οποίοι 

εξακολουθούν να φορολογούνται µε τους όρους του βασικού νορβηγικού νηολογίου, 

τα πλοία ξένης ιδιοκτησίας απαλλάσσονται από το φόρο. Τα τέλη νηολόγησης 

καθορίσθηκαν στα επίπεδα των σηµαιών ευκολίας, ενώ σε επίπεδο επάνδρωσης οι 

µόνες απαιτήσεις για την εθνικότητα του πληρώµατος αφορούν τον πλοίαρχο. Αν και οι 

ξένοι ναυτικοί απαλλάσσονται από την φορολογία, δεν ισχύει το ίδιο και για τους 

Νορβηγούς ναυτικούς, γεγονός που καθιστά το νορβηγικό νηολόγιο εφάµιλλο των 

σηµαιών ανοικτού νηολογίου. Βέβαια, η απουσία ορισµένων χαρακτηριστικών, 

όπως η έλλειψη ικανότητας και επιθυµίας επιβολής εθνικών και διεθνών ρυθµίσεων, 

δεν επιτρέπουν τον χαρακτηρισµό του νηολογίου αυτού σαν σηµαία ευκολίας. Στα 

τέλη πάντως του 1989, περισσότερο από δύο χρόνια αργότερα από την έναρξη 

λειτουργίας του, το διεθνές αυτό νηολόγιο είχε επιτύχει την πλήρη αντιστροφή της 

τάσης επαναφέροντας τη χωρητικότητα της Νορβηγίας στα επίπεδα του 1985, ενώ 

ένα χρόνο αργότερα, στα µέσα του 1990, η νορβηγική σηµαία άγγιζε το επίπεδο της 

πριν την έναρξη της περιόδου κρίσης. 

Από νοµικής πλευράς, η Κοινότητα υποστηρίζει ότι τα διεθνή νηολόγια αντιβαίνουν 

τη συνθήκη της Ρώµης, ενώ από την άλλη πλευρά οι ενώσεις εφοπλιστών της 

∆ανίας και της Γερµανίας θέτουν υπό αµφισβήτηση τη γνωµοδότηση της Επιτροπής, 

θεωρούν µάλιστα ότι εφόσον το νηολόγιο του Λουξεµβούργου δηµιουργήθηκε 

χωρίς να παρουσιαστούν εµπόδια και στη Βρετανία οι αλλοδαποί ναυτικοί 

αµείβονταν χαµηλότερα από τους εγχώριους ναυτικούς, χωρίς να υπάρξει θέµα 

επιδοτήσεων, τα διεθνή νηολόγια είναι νόµιµα και λογικά και εξυπηρετούν κατά το 

καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα τους. 



109 

 

2.5.9 Κοινοτικό νηολόγιο "EUROS" 

Στα πλαίσια της δεύτερης φάσης της Κοινής Ναυτιλιακής Πολιτικής ένα από τα 

σηµαντικότερα µέτρα που προτάθηκαν το 1989 για την αντιµετώπιση της 

συρρίκνωσης της Κοινοτικής ναυτιλίας ήταν η σύσταση του Κοινοτικού Νηολογίου 

'Euros"54. Ένα νηολόγιο το οποίο θα εξασφάλιζε την παροχή υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας τηρώντας τα διεθνή πρότυπα των διεθνών 

συµβάσεων τόσο του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ), όσο και της ∆ιεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας, (ΙLΟ).. 

Στο νηολόγιο αυτό θα µπορούσαν να εγγράφονται τα εµπορικά πλοία παράλληλα 

µε την νηολόγηση τους στο εθνικό νηολόγιο. ∆ικαίωµα νηολόγησης στο EUROS θα 

είχαν: 

α) Οι υπήκοοι των κρατών-µελών που είναι εγκατεστηµένοι σε ένα κράτος-µέλος 

και ασκούν ναυτιλιακές δραστηριότητες 

β) Οι ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός 

κράτους µέλους και έχουν την κύρια εγκατάσταση τους εντός των συνόρων της 

Ε.Ε.  

γ) Οι υπήκοοι ή οι εταιρείες που είναι εγκατεστηµένοι εκτός Κοινότητας αλλά 

συµµετέχουν υπήκοοι των κρατών-µελών µε ποσοστό πάνω από 50%. Όλα τα 

παραπάνω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα ονοµάζονταν «Κοινοτικοί Πλοιοκτήτες» και 

θα εξακολουθούσαν να υπόκεινται στον έλεγχο και στη δικαιοδοσία των κρατών - 

µελών. 

Τα πλεονεκτήµατα του νηολογίου θα ήταν τα εξής: 

α) Τα πλοία του θα µπορούσαν να προσλαµβάνουν αλλοδαπά πληρώµατα µέχρι 

το 50% της σύνθεσης του κατώτερου πληρώµατος για τα φορτηγά πλοία, ενώ όλοι 

οι αξιωµατικοί θα ήταν υπήκοοι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

                                            

54 Ε.Ε. Com (89) 
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β) Οι συνθήκες εργασίας και οι αποδοχές των ναυτικών θα διέπονταν από την εθνική 

νοµοθεσία και τις συλλογικές συµβάσεις των κρατών µελών και θα ήταν σύµφωνες 

µε τα επίπεδα που καθορίζει η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) και 

γ) Θα υπήρχε κάποιο Κοινοτικό πρόγραµµα ενίσχυσης των πλοίων µε παράλληλη 

δηµοσιονοµική ή οικονοµική στήριξη, ενώ τα πλοία θα προτιµούντο για την µεταφορά 

επισιτιστικής βοήθειας της Κοινότητας προς τρίτες χώρες. 

Αν και το τελευταίο µέτρο προστατευτικού χαρακτήρα είναι αντίθετο µε το πνεύµα  

της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς και της φιλελευθεροποίησης του εµπορίου δεδοµένου 

ότι, όπως ισχυρίζεται ο επιχειρηµατικός τοµέας, συµβάλλει στην νόθευση του 

ανταγωνισµού και ενισχύει τις διακρίσεις, εντούτοις η Επιτροπή εκτιµούσε ότι µε την 

καθιέρωση του θα µειωνόταν το κόστος εκµετάλλευσης των πλοίων, θα εξέλειπε η 

ανάγκη δηµιουργίας δεύτερων νηολογίων και θα δηµιουργούνταν νέες θέσεις 

απασχόλησης τόσο σε ναυτιλιακές όσο και σε παρά ναυτιλιακές δραστηριότητες. 

Ωστόσο οι διαφωνίες στον τοµέα της σύνθεσης των πληρωµάτων και των 

ενισχύσεων προς τους Κοινοτικούς πλοιοκτήτες είχαν ως αποτέλεσµα την 

επανειληµµένη τροποποίηση και τελικά την εγκατάλειψη του Κανονισµού για το 

Κοινοτικό Νηολόγιο. 

2.6 Συµπεράσµατα 

Η εµφάνιση των ανοικτών νηολογίων δεν ήταν απλώς ένα γεγονός που απλώς 

επηρέασε την ναυτιλιακή βιοµηχανία και δηµιούργησε ανακατατάξεις στους 

εµπορικούς στόλους των διαφόρων χωρών. Ήταν µία επανάσταση που άλλαξε 

ριζικά τις θαλάσσιες µεταφορές καθόρισε νέες τιµές και νέα επίπεδα για τα ναύλα. 

Καθόρισε έµµεσα νέες τιµές των πλοίων, επηρέασε σηµαντικά το διεθνές εµπόριο 

και τη διεθνή οικονοµία, δηµιούργησε νέα ναυτιλιακά κέντρα, νέες χώρες µε 

θαλάσσιο στόλο, αφαίρεσε από θαλασσοκράτειρες χώρες σηµαντικό αριθµό 

πλοίων - όπως στην περίπτωση της Αγγλίας, δηµιούργησε νέους τύπους και 

κατηγορίες ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά παράλληλα τα ανοικτά νηολόγια 

δηµιούργησαν αρνητικές συνέπειες µε την παρουσία τους. Αυξηµένα ατυχήµατα, 

αυξηµένες απώλειες ανθρώπινων ζωών, σηµαντικές ζηµιές στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, ανεργία στους ναυτικούς της Ευρώπης, νέους κανονισµούς από τους 
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διεθνείς οργανισµούς για να αντιµετωπιστούν οι νέες προκλήσεις που έφεραν µαζί 

τους τα ανοικτά νηολόγια. 

Η ποιότητα στη ναυτιλία είναι πλέον η αδήριτη ανάγκη µετά και τις ιδιαίτερες 

ευαισθησίες που η κοινωνία απέκτησε παρακολουθώντας τις οικολογικές 

καταστροφές που αφήνουν πίσω τους τα ατυχήµατα των µεγάλων 

δεξαµενοπλοίων. 

Στο επόµενο κεφάλαιο, θα εξετάσουµε τα στοιχεία των ελέγχων των πλοίων 

καθώς και τα στοιχεία µε τις κατακρατήσεις των πλοίων λόγω των σοβαρών 

ελλείψεων που παρουσίασαν για να δούµε εάν πράγµατι υπάρχει διαφορά στη 

µεταξύ των πλοίων των ανοικτών και των εθνικών νηολογίων ποιότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί σειρά µέτρων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των κοινοτικών πλοίων, σε µις προσπάθεια ανακοπής της πορείας που οδηγεί σε 

συνεχή συρρίκνωση. Ο στόχος της Ευρώπης είναι η δηµιουργία ενός 

ανταγωνιστικού φιλελεύθερου περιβάλλοντος παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών µε 

σχετικά χαµηλό κόστος 

.
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Κεφάλαιο 3  

3 Αξιολόγηση της ποιότητας στη ναυτιλία, έλεγχοι, 
κατακρατήσεις και ανάλυση λειτουργικού κόστους 

3.1 Εισαγωγή  

Είναι κυριαρχικό δικαίωµα κάθε χώρας, αλλά και σηµαντική υποχρέωση της, να 

ασκεί έλεγχο στα πλοία ξένων χωρών που προσεγγίζουν τα σηµαντικά λιµάνια 

της. ∆ιάφορες διεθνείς θαλάσσιες συµβάσεις που υιοθετήθηκαν µε πρωτοβουλία 

του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) και από την ∆ιεθνή Οργάνωση 

Εργασίας (ILO) παρέχουν στις χώρες µέλη των δύο πιο πάνω Οργανισµών την 

τεχνογνωσία, για να µπορούν οµοιόµορφα και αποτελεσµατικά να επιθεωρούν τα 

πλοία που επισκέπτονται τα λιµάνια τους. Αυτές οι επιθεωρήσεις ονοµάζονται 

επιθεωρήσεις Κρατικού Ελέγχου Λιµένων (Port State Control, PSC). Επίσης, 

ανάλογες υποχρεώσεις υπάρχουν για την επιθεώρηση και τον έλεγχο των πλοίων 

που ανήκουν στη σηµαία, οι υποχρεώσεις εκεί διέπονται από τους κανονισµούς 

για το (Flag State Control, FSC).  

Όταν οι πλοιοκτήτες, οι εταιρείες των νηογνωµόνων και οι υπηρεσίες κράτους της 

σηµαίας αποτύχουν να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις των διεθνών 

συµβάσεων, ο Κρατικός Έλεγχος Λιµένων (PSC) τίθεται σε ισχύ. Οι επιθεωρήσεις 

του PSC διεξάγονται για να διασφαλίσουν ότι τα ξένα πλοία που προσεγγίζουν τα 

λιµάνια τους είναι ασφαλή, δεν θέτουν το περιβάλλον σε κίνδυνο ρύπανσης, 

παρέχουν ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και συµµορφώνονται µε 

τις σχετικές συµβάσεις του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού και της ∆ιεθνούς 

Ένωσης Εργασίας. 

Οι επιθεωρητές χρησιµοποιούν έναν τυποποιηµένο αρχικό πίνακα ελέγχου 

επιθεώρησης και επιθεωρούν διάφορες ουσιαστικές πτυχές του πλοίου για να 

βεβαιωθούν για την ασφαλή λειτουργία του σκάφους. Όπου η πιστοποίηση είναι 

άκυρη ή όπου υπάρχουν σαφείς λόγοι, ή ακόµη και υποψίες ότι ένα πλοίο ή/ και ο 

εξοπλισµός ή το πλήρωµά του µπορούν να µην είναι σύµφωνα µε τους 
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κανονισµούς και την απαιτούµενη συµµόρφωση µε τις σχετικές απαιτήσεις των 

διεθνών συµβάσεων, ακολουθείται µία πιο λεπτοµερής επιθεώρηση. 

3.2 Έρευνα για τα ναυτικά ατυχήµατα 

Το πρώτο ερώτηµα είναι εάν οι σηµαίες ανοικτών νηολογίων πράγµατι 

πρωτοπορούν στο κατάλογο των ναυτικών ατυχηµάτων. 

Περαιτέρω, εάν αυτά τα ατυχήµατα και αυτό το επιπλέον κόστος που κάθε χρόνο 

επιβαρύνεται η διεθνής οικονοµία είναι ανάλογο του αριθµού των πλοίων της κάθε 

χώρας; 

Εάν η ποιότητα του κάθε εµπορικού στόλου είναι αυτό που αντικατοπτρίζουν οι 

επιθεωρήσεις των Μνηµονίων Συνεννόησης και κατά πόσο θα µπορούµε να 

επισηµάνουµε εκείνα τα νηολόγια που υποβοηθούν τα υποβαθµισµένα πλοία. 

Η διαδικασία δεν είναι καθόλου απλή και θα προσπαθήσουµε µε την ανάλυση των 

διαφόρων αποτελεσµάτων επιστηµονικών ερευνών που έγιναν είτε από τρίτους 

στο παρελθόν και δηµοσιεύτηκαν, είτε από τις δικές µας έρευνες, να 

τεκµηριώσουµε τις δικές µας θέσεις.  

Ένα από τα βασικά προβλήµατα που συναντήσαµε στην ανάλυσή µας είναι η 

έλλειψη σαφών και εύκολα διαθέσιµων στοιχείων για τα ναυτικά ατυχήµατα. 

Πολλές πληροφορίες δεν είναι δηµόσια διαθέσιµες και είναι πολύ δύσκολο να 

ετοιµαστεί ένα πλήρες σύνολο στοιχείων. Η ανάλυση ακόµη και των πλοίων που 

κατατάσσονται στα πλοία «ολικών απωλειών» που δηµοσιεύονται από το World 

Casualty Statistics των Lloyd’s Register-Fairplay δεν συνάδει µε στοιχεία των ίδιων 

των νηολογίων. Υπάρχουν περιπτώσεις που αριθµός πλοίων καταγράφεται ως 

(total loss)55, ενώ η χώρα νηολόγησης του πλοίου αναφέρει ότι το πλοίο στάλθηκε 

σε ναυπηγείο διάλυσης. Επίσης, ατυχήµατα ενός χρόνου µετά από σύµφωνη 

γνώµη των εµπλεκοµένων µερών µπορεί να µην οδηγήσουν σε επισκευή των 

                                            

55 Ως total loss ορίζεται η περίπτωση του πλοίου που λόγω ατυχήµατος έπαψε να υπάρχει είτε 

λόγω τέτοιων ζηµιών έπαψε να είναι λειτουργήσιµο. 
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ζηµιών σε κάποιο ναυπηγείο, αλλά στη διάλυση του πλοίου, µε αποτέλεσµα το 

ατύχηµα και το πλοίο να καταχωρηθούν στην κατηγορία ολικών απωλειών. 

Η ανάλυση της επίδρασης του κόστους των ναυτικών ατυχηµάτων, εποµένως, 

απαιτεί τη σε βάθος ανάλυση των περιπτώσεων δειγµάτων και της χρήσης των 

εκτιµήσεων βάσει διαφόρων µοντέλων, τα οποία σχεδιάσαµε για να καλύψουµε 

ουσιαστικά τον παγκόσµιο εµπορικό στόλο, καθώς και τις αναγκαίες αξιολογήσεις, 

προκειµένου να καταλήξουµε στα συµπεράσµατα βάσει του συνόλου των 

ναυτικών ατυχηµάτων.  

3.2.1 Τα υποβαθµισµένα πλοία  

∆υστυχώς, δεν υπάρχει κανένας άµεσος τρόπος για να επισηµανθούν ποια πλοία 

είναι υποβαθµισµένα ποιοτικά ή ακόµη και ποια ατυχήµατα έχουν προκληθεί µε 

βεβαιότητα από τα πλοία που δεν ανταποκρινόταν στις ελάχιστες αποδεκτές 

απαιτήσεις ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα . Ακόµα κι αν αυτοί οι προσδιορισµοί έγιναν 

για τις µεµονωµένες εκείνες περιπτώσεις που η κακή ποιότητα ήταν για όλους 

εµφανής, εντούτοις, θα παρέµεναν οι µεγάλοι αριθµοί πλοίων που δεν θα 

καλύπτονταν και εποµένως, δεν µπορεί να υπάρξει ένας συγκεκριµένος 

προσδιορισµός των υποβαθµισµένων πλοίων. 

Υπάρχουν, όµως, για την διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα οι συγκριτικές µετρήσεις 

επιδόσεων για την αξιολόγηση της ποιότητας των πλοίων, οι οποίες αποκτούν 

ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον και αξία για τον περιορισµό του ποσοστού 

των εν ενεργεία υποβαθµισµένων πλοίων. Οι επιθεωρήσεις και οι κατακρατήσεις 

πλοίων από τις Αρχές Κρατικού Ελέγχου Λιµένων (PSC), εάν τα πλοία 

παρουσιάζουν ουσιαστικές ελλείψεις στην ασφάλειας τους, στην πραγµατικότητα, 

παρέχουν έναν δείκτη επισήµανσης των υποβαθµισµένων ποιοτικά πλοίων και της 

κάτω του µετρίου ποιότητας στη ναυσιπλοΐα. Εάν τα πλοία που κατακρατούνται 

στα διάφορα λιµάνια αποδειχθεί ότι έχουν µία υψηλότερη πιθανότητα συµµετοχής 

σε ναυτικά ατυχήµατα από τα υπόλοιπα πλοία θα καταλήξουµε στο συµπέρασµα 

ότι: (α) σωστά η ναυτιλιακή βιοµηχανία εµπιστεύτηκε τις αρχές των Μνηµονίων 

Συνεννόησης (MOU) µέσο των Αρχών Κρατικού Ελέγχου Λιµένων (PSC), οι 

οποίες πραγµατικά στοχεύουν στην επισήµανση των επικίνδυνων πλέον πλοίων, 
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(β) θα βρούµε κάποια σχέση µεταξύ του ποσοστού των κρατήσεων και του 

ποσοστού των ολικών ατυχηµάτων καθώς και ποιος είναι ο επιπλέον κίνδυνος για 

ένα πλοίο που έχει κατακρατηθεί να άµεσο µέλλον στο κατάλογο των πλοίων 

ολικών απωλειών.  

Ο καθορισµός ποιοτικά κάτω του µετρίου είναι ένας αµφισβητούµενος και συχνά 

υποκειµενικός στόχος. Ο στόχος αυτής της διατριβής δεν είναι ούτε να 

προσδιοριστούν τα συγκεκριµένα κάτω του µετρίου πλοία, ούτε να παραχθούν οι 

τεχνικοί παράγοντες και όροι που θα καθορίζουν τα ποιοτικά κάτω του µετρίου 

(υποβαθµισµένα) πλοία. Εντούτοις, χρησιµοποιώντας τους υπάρχοντες ορισµούς, 

στα επόµενα κεφάλαια θα προσπαθήσουµε να υπολογίσουµε το πιθανό κόστος 

των ατυχηµάτων που προκαλείται από τα ποιοτικά υποβαθµισµένα πλοία.  

Ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός (ΙΜΟ) καθορίζει ως υποβαθµισµένο πλοίο 

εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

Το πλοίο του οποίου το κύτος, τα µηχανήµατα, ο εξοπλισµός, ή η λειτουργική 

ασφάλεια είναι ουσιαστικά κάτω από τα πρότυπα που απαιτούνται από τις 

σχετικές διεθνείς συνθήκες ή αυτού που το πλήρωµα δεν είναι σύµφωνα µε το 

πιστοποιητικό ασφάλειας του επανδρωµένο, εξ αιτίας, µεταξύ των άλλων:  

Απουσία βασικού εξοπλισµού ή διευθετήσεων που απαιτείται από τις Συνθήκες  

Μη συµµόρφωση του εξοπλισµού ή των διευθετήσεων που προβλέπονται από τις 

σχετικές προδιαγραφές των Συνθηκών  

Ουσιαστική επιδείνωση της ποιότητας του πλοίου ή του εξοπλισµού του λόγω, 

παραδείγµατος χάριν, της φτωχής συντήρησης  

Ανεπάρκεια λειτουργικής ικανότητας ή άγνοιας των ουσιαστικών λειτουργικών 

διαδικασιών από το πλήρωµα και  

Ανεπάρκεια επάνδρωσης ή ανεπάρκεια πιστοποίησης των ναυτικών. 56 

                                            

56 Παράγραφος ψηφίσµατος A.787 IMO (19) 4.1, που υιοθετήθηκε τον Νοέµβρη του 1995  
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3.3 Κρατικός Έλεγχος Λιµένων - ∆ιεθνής Προοπτική  

Τα κράτη µέλη των διαφόρων Μνηµονίων Συνεννόησης (MOU), έχουν αποκτήσει 

αξιόλογη εµπειρία και τεχνογνωσία µε την συµµετοχή τους στο σύστηµα 

επιθεωρήσεων και πολλά έχουν κερδηθεί από την περιφερειακή συνεργασία 

σχετικά µε το κρατικό έλεγχο λιµένων. Οι αποφάσεις του ∆ΝΟ µε το ψήφισµα 

A.682 (17) «Περιφερειακή συνεργασία στον έλεγχο των πλοίων» αναγνωρίζουν 

και ουσιαστικά ενθαρρύνουν αυτό το γεγονός. Ο προσδιορισµός των 

υποβαθµισµένων πλοίων και η επιτακτική διόρθωση των σοβαρών ελλείψεων 

πριν την αναχώρηση τους από το λιµάνι έχει οδηγήσει σε µειωµένους κινδύνους 

και σε µείωση των ατυχηµάτων που εµφανίζονται και στις αναλύσεις των 

κατακρατήσεων και των ναυτικών ατυχηµάτων που θα δούµε πιο κάτω. 

Με την δηµιουργία του Μνηµονίου Συνεννόησης του Παρισιού (Paris MOU) στις 

αρχές της δεκαετίας του 1980 το ψήφισµα του ∆ΝΟ A.682 (17), ο θεσµός του, του 

Κρατικού Ελέγχου Λιµένων (Port State Control - PSC), έχει παρουσιάσει βαθµιαία 

σηµαντικές εξελίξεις. Ο Κρατικός Έλεγχος Λιµένων τώρα γίνεται αποδεκτός ως η 

κύρια κατευθυντήρια δύναµη στη ναυτιλιακή ασφάλεια και ως η πλέον 

αποτελεσµατική µέθοδος για την καταπολέµηση των κινδύνων που τίθενται στην 

ναυσιπλοΐα µε την ύπαρξη των υποβαθµισµένων πλοίων. 

Αυτή τη στιγµή υπάρχουν και λειτουργούν οκτώ περιφερειακές συµφωνίες 

Μνηµονίων Συνεννόησης (PSC ) και είναι οι ακόλουθες : 

The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (Paris MOU) 

The Latin America Agreement (Acuerdo de Vina del Mar) 

The Memorandum of Understanding on Port State control in the Asia-Pacific 

region (Tokyo MOU); 

The Memorandum of Understanding of Port State Control in the Caribbean region 

(Caribbean MOU) 

The Memorandum of Understanding on Port State Control in the Mediterranean 

region (Mediterranean MOU); 
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The Indian Ocean Memorandum of Understanding on Port State Control (Indian 

Ocean MOU) 

The Memorandum of Understanding for the West and Central African region 

(Abuja MOU) and 

The Memorandum of Understanding on port State control for the Black Sea (Black 

Sea MOU). 

Τα Μνηµόνια Συνεννόησης (Memorandum of Understandings) και οι Κρατικοί 

Έλεγχοι Λιµένων (Port State Controls), είναι ουσιαστικά όπως προαναφέραµε τα 

µέσα µε τα οποία ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός (ΙΜΟ) και η ∆ιεθνής 

Οργάνωση Εργασίας (ILO) έχουν δηµιουργήσει, για να εφαρµόζουν τις αποφάσεις 

και την πολιτική τους.  

Αποτελούν πραγµατικά τους καλύτερους µηχανισµούς, για περιορισµό του 

αριθµού των υποβαθµισµένων πλοίων, στο τόσο µεγάλης οικονοµικής και 

στρατηγικής σηµασίας χώρο της ναυτιλιακής βιοµηχανίας. Στόχος των Μνηµονίων 

είναι να περιορίσουν ή ακόµη και να εξαλείψουν τα υποβαθµισµένα πλοία τα 

οποία όχι µόνον δηµιουργούν στρεβλώσεις στην οικονοµία αλλά και επιβαρύνουν 

σηµαντικά το περιβάλλον. Έχει ουσιαστικά υιοθετηθεί ένα σύστηµα επισήµανσης 

και αξιολόγησης των πλοίων, ειδικά των υποβαθµισµένων πλοίων (αυτών που οι 

εκθέσεις των επιθεωρητών του PSC επισηµαίνουν ότι δεν έχουν την ποιοτική 

κατάσταση που οι διεθνείς κανονισµοί για τη θαλάσσια ασφάλεια επιβάλλουν). 

Στη συνέχεια αξιολογούνται οι σχετικοί αριθµοί των επιθεωρήσεων και των 

κρατήσεων των πλοίων των διαφόρων ανά σηµαία ανάλογα µε το ποσοστό 

κρατήσεων που έχουν την κάθε χρονιά και αφού αυτό καταγράφεται και 

συνυπολογίζεται για την κάθε τρέχουσα τριετία. Τα πλοία τα οποία φέρουν σηµαία, 

η οποία έχει ποσοστό κρατήσεων πάνω από το µέσο όρο όλων των σηµαιών για 

την τρέχουσα τριετία αποτελούν στόχο προτεραιότητας για επιθεώρηση. Γίνεται 

φανερό, ότι η αναγκαιότητα του κράτους της σηµαίας να διασφαλίσει την ποιότητα 

των νηολογηµένων πλοίων, ώστε να αποφύγει να συµπεριληφθεί στην κατηγορία 

των σηµαιών πρώτης προτεραιότητας είναι επιβεβληµένη. Σε αντίθετη περίπτωση, 

υφίστανται σηµαντικό πλήγµα το οποίο επηρεάζει άµεσα την ανταγωνιστικότητα 
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του πλοίου και της σηµαίας. Οι «καλοί» πλοιοκτήτες, θα υποχρεωθούν να 

αποφύγουν τις σηµαίες εκείνες των οποίων τα πλοία τους αποτελούν στόχους 

πρώτης προτεραιότητας, κάτι το οποίο θα σηµαίνει επιπρόσθετα έξοδα και 

καθυστερήσεις κατά την είσοδο στα λιµάνια για φορτοεκφόρτωση.  

Είναι σηµαντικό, να εξετάσουµε στη συνέχεια τα στοιχεία των πλέον σηµαντικών 

Μνηµονίων Συνεννόησης και των Αρχών Λιµενικού Ελέγχου (Port State Control), 

ώστε να παρουσιάσουµε µία ανάλυση για τις επιδόσεις των πιο σηµαντικών 

σηµαιών και να αντλήσουµε συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις συγκρίσεις, 

για την ποιότητα των πλοίων µε σηµαία Ανοικτών Νηολογίων (Α.Ν.) αλλά και των 

Ρυθµιζόµενων Σηµαιών (Ρ.Ν.). 

Η ανάλυση πραγµατοποιείται για τα δύο πιο σηµαντικά Μνηµόνια Συνεργασίας και 

τα τρία πιο σηµαντικά Port State Controls57  

3.3.1  Κρατικός Έλεγχος Λιµένων στην Αυστραλία (Australia Port State)58  

Στην Αυστραλία, η Αυστραλιανή Αρχή Ναυτιλιακής Ασφάλειας (AMSA) έχει θέσει 

ως βασικό της στόχο την ενίσχυση της ναυτιλιακής ασφάλειας της χώρας και την 

περαιτέρω προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Η Αυστραλιανή Ναυτιλιακή Αρχή επανδρώνει µόνιµα 14 λιµάνια µε 40 

επιθεωρητές. Αυτοί οι επιθεωρητές αναλαµβάνουν το κρατικό Έλεγχο Λιµένων, τις 

επιθεωρήσεις γενικά, καθώς και άλλα καθήκοντα που αφορούν την ασφάλεια των 

πλοίων και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, υπάρχουν άλλα 65 

λιµάνια που επανδρώνονται όχι όµως σε µόνιµη βάση από τους επιθεωρητές της 

AMSA.  

Στόχος της AMSA είναι να επιθεωρεί τουλάχιστον το 50% των ξένων πλοίων που 

επισκέπτονται τους αυστραλιανούς λιµένες. Το ποσοστό είναι βασισµένο στον 

                                            

57 Η επιλογή αυτή έγινε για να έχουµε πιο σφαιρική άποψη κατά την αξιολόγηση των ευρηµάτων 

µας. 

58 Πηγή: www.amsa.gov.au 
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αριθµό "επιλέξιµων" πλοίων που επισκέπτονται τους αυστραλιανούς λιµένες κατά 

τη διάρκεια ενός δεδοµένου έτους. Για αυτόν το λόγο ένα "επιλέξιµο" πλοίο 

σηµαίνει ένα που δεν έχει επιθεωρηθεί από την AMSA κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων έξι µηνών (τρεις µήνες για τα δεξαµενόπλοια άνω των 15 ετών, και τα 

επιβατηγά πλοία) . Αυτά λοιπόν τα πλοία θα επιθεωρούνται αµέσως µε την άφιξη 

τους σε έναν οποιονδήποτε λιµάνι της Αυστραλίας. 

Μέχρι τώρα το επίπεδο επιθεώρησης, περιορίζεται περίπου στο 12% στον αριθµό 

των πλοίων που προσεγγίζουν και δίνεται προτεραιότητα βάσει του αξιολογηµένου 

κινδύνου, της ηλικίας του πλοίου, της σηµαίας, του νηογνώµονα και του τύπου του 

πλοίου και εάν αυτό παρουσίασε ελλείψεις στο παρελθόν.  

Η Αυστραλία είναι ενεργό µέλος του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης του Ινδικού 

Ωκεανού και του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης του Τόκιο, αποτελεί δε ένα 

σηµαντικό κέντρο για το παγκόσµιο θαλάσσιο εµπόριο και κατατάσσεται ανάµεσα 

στους µεγαλύτερους προµηθευτές της παγκόσµιας αγοράς σε 

σιδηροµεταλλεύµατα.  

Τα στοιχεία του Australia Port State Control, λόγω της σηµασίας της περιοχής και 

των σηµαντικών φορτίων που διακινούνται είναι πολύ σηµαντικά στην αξιολόγηση 

που θα ακολουθήσει. Για την περίοδο 1995-2000, η Αυστραλιανή Αρχή 

Ναυτιλιακής Ασφάλειας (AMSA) και το Australia Port State Control (σύµφωνα µε 

την ετήσια τους έκθεση του 2001) ανακοίνωσαν ότι το ποσοστό των κρατηθέντων 

πλοίων ήταν λίγο πιο πάνω από 6%, µε σηµαίες από µηδενικό ποσοστό 

κατακράτησης και άλλες που έφταναν µέχρι και το 12% των επιθεωρηθέντων 

πλοίων. 

Το 2001, το Australia Port State Control διεξήγαγε 2913 επιθεωρήσεις εµπορικών 

πλοίων έναντι 2926 το 2000, 2753 το 1999 και 2926 το 1998. Αξίζει, επίσης, να 

σηµειώσουµε ότι οι κατηγορίες και οι τύποι των πλοίων που προσεγγίζουν τα 

Αυστραλιανά λιµάνια ασφαλώς και διαφέρουν από άλλες περιοχές όπως θα δούµε 

και στη συνέχεια. 

Στον Πίνακα 3.1 παρατηρούµε ότι 1999 επί συνόλου 2753 επιθεωρήσεων είχαµε 

145 κατακρατήσεις (ήτοι ποσοστό 5,27%), ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι για το 1998 
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το ποσοστό ήταν 6,82% και το 1997 6,48%. Εδώ είναι πολύ σηµαντικό και αξίζει 

να το επισηµάνουµε ότι παρατηρούµε µία µείωση του ποσοστού κράτησης 

αισθητή στη συνέχεια, η οποία επιβεβαιώνει ότι η ποιοτική αναβάθµιση των 

πλοίων συνεχίζεται. Έτσι για το 1999 έχουµε µείωση σε ποσοστό 22,27%, το δε 

έτος 2000 παρατηρήθηκε µείωση του ποσοστού κράτησης σε ποσοστό 18,97%, 

αφού το ποσοστό των κρατήσεων για το ίδιο έτος περιορίστηκε στο 4,27% στον 

συνολικό αριθµό των επιθεωρήσεων και 4,36% για το έτος 2001.  

Από τις δέκα σηµαίες που εξετάζουµε βλέπουµε για το έτος 1999 ότι η Παναµαϊκή 

σηµαία παρουσιάζει 870 επιθεωρήσεις και 34 κρατήσεις πλοίων, δηλαδή ποσοστό 

κρατήσεων που ανέρχεται στο 3,91%. Το ποσοστό αυτό δεν θεωρείται υψηλό, 

αφού είναι αρκετά πιο χαµηλό από το αντίστοιχο του συνόλου του που ήταν 

5,27%, ενώ ταυτόχρονα είναι χαµηλότερο από το αντίστοιχο των ανταγωνιστικών 

σηµαιών της Κύπρου, της Ελλάδας, της Λιβερίας, και της Μάλτας. Ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στο γεγονός ότι ακόµα και η σηµαία της 

Νορβηγίας, η οποία παραδοσιακά θεωρείται ότι θεσπίζει υψηλά επίπεδα 

ασφάλειας και ποιότητος, έχει ποσοστό κρατήσεων σαφώς υψηλότερο (6,41%), 

από εκείνο του Παναµά. Για το ίδιο έτος παρατηρούµε ότι πάνω από το µέσο όρο 

ήταν η Μάλτα µε 10,42%, η Νορβηγία µε το 6,41 που αναφέραµε πιο πάνω µε 5 

κρατήσεις στις 78 επιθεωρήσεις, η Ελλάδα µε 102 επιθεωρήσεις και 6 κρατήσεις 

και ακολουθεί, η Κύπρος µε 6 κρατήσεις αλλά 108 επιθεωρήσεις και ποσοστό 

κρατήσεων 5,56%. Τη καλύτερη εικόνα από τις 10 υπό εξέταση χώρες άφησε η 

Ιαπωνία η οποία είχε ποσοστό κρατήσεων 2,82%, µετά η Κίνα µε 3,80%, µετά η 

Σιγκαπούρη µε ποσοστό 3,85%, ο Παναµάς που αναφέραµε πιο πάνω µε 3,91%, 

µετά οι Μπαχάµες µε 3,97% και η Λιβερία µε 295 επιθεωρήσεις και 12 µόνον 

κρατήσεις ήτοι ποσοστό 4,07%. 

Κατά το επόµενο έτος το 2000, η σηµαία του Παναµά βελτίωσε ακόµη 

περισσότερο την εικόνα της, αφού σε 954 επιθεωρήσεις που έγιναν σε υπό 

Παναµαϊκή σηµαία πλοία κρατήθηκαν µόνον τα 32 πλοία, δηλαδή ποσοστό 3,35% 

(έναντι 3,91% του 1999-µείωση κατά 14,32%), το οποίο όπως και το 1999 ήταν 

χαµηλότερο από το µέσο όρο όλου του Port State το οποίο για το 2000 ήταν 

4,27%. Παρόλα αυτά, όµως, βρέθηκε στην έκτη θέση σε ποσοστό κρατήσεων σε 
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σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες, αφού πέρα των σηµαιών της Ιαπωνίας και της 

Κίνας παρουσίασαν χαµηλότερο ποσοστό κρατήσεων και οι σηµαίες της 

Νορβηγίας, των Μπαχάµες και της Λιβερίας Tέλος, ο αριθµός των πλοίων υπό 

σηµαία Παναµά που επιθεωρήθηκαν το 1999 αυξήθηκε κατά 9,6% περίπου ενώ οι 

κρατήσεις µειώθηκαν κατά περίπου 6%. Η Κίνα κατάφερε να µην έχει κρατήσεις 

στις 78 επιθεωρήσεις που είχε ενώ η ίδια άριστη κατάσταση σηµειώθηκε και µε τα 

πλοία µε σηµαία της Ιαπωνίας. Άσχηµη ήταν η χρονιά για τη Σιγκαπούρη η οποία 

είχε 14 κρατήσεις σε σύνολο επιθεωρήσεων 131 ήτοι ποσοστό 10,69%, για την 

Κύπρο αφού σε 106 επιθεωρήσεις οι κρατήσει της αυξήθηκαν από 6 σε 10 σχεδόν 

70% αύξηση. Η Ελλάδα επίσης είχε ποσοστό κρατήσεων 7% αφού κρατήθηκαν 7 

πλοία της στα 100 που επιθεωρήθηκαν. Η σηµαία της Νορβηγίας περιόρισε το 

ποσοστό κρατήσεων της στο 1,33%, η Λιβερία στο 2,82% και οι Μπαχάµες στο 

2,21%.  

Τα στοιχεία για το 2001 παρουσιάζουν µέσο ποσοστό κρατήσεων 4,36% αφού σε 

σύνολο 2913 επιθεωρήσεων υπήρξαν 127 κρατήσεις. Η χρονιά ήταν χειρότερη για 

το νηολόγιο της Κύπρου µε το ποσοστό των κρατήσεων των πλοίων της να φτάνει 

το 9,30%, της Μάλτας µε 8,22%, ενώ η Σιγκαπούρη κατάφερε να µειώσει το 

ποσοστό, παρέµεινε όµως λίγο πιο πάνω από το µέσο όρο µε ποσοστό 4,65%.  

Η Κίνα και η Ιαπωνία συνέχισαν να µην έχουν κρατήσεις, ενώ ο Παναµάς είχε 

µικρή αύξηση αλλά παρέµεινε όµως κάτω του µέσου όρου µε ποσοστό 4,25%. Η 

Ελλάδα είχε κατακόρυφη µείωση µε µία µόνον κράτηση σε σύνολο επιθεωρήσεων 

109 (ήτοι ποσοστό 0,92%). Η Λιβερία σε σύνολο 231 επιθεωρήσεων είχε 9 

κρατήσεις, δηλαδή ποσοστό 3,90%, ενώ η Νορβηγία είχε 72 επιθεωρήσεις και 

µόνον µία κράτηση δηλαδή ποσοστό 1,39%. 

Στους πίνακες και τα διαγράµµατα που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά όλα 

τα ποσοτικά στοιχεία για τα δέκα µεγαλύτερα νηολόγια και δίνεται η ευκαιρία να 

εξαχθούν διάφορα συµπεράσµατα για την ποιοτική κατάσταση των πλοίων της 

κάθε σηµαίας µε τα αντίστοιχα των ανταγωνιστικών της νηολογίων. 
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Πίνακας 3.1 Παρουσίαση αριθµού επιθεωρήσεων-κρατήσεων πλοίων στην Αυστραλία για 
την περίοδο 1999-2001 

Παναµά 34 870 3,91% 32 954 3,35% 39 918 4,25%
Κίνας 3 79 3,80% 0 78 0,00% 0 53 0,00%
Κύπρου 6 108 5,56% 10 106 9,43% 12 129 9,30%
Ελλάδας 6 102 5,88% 7 100 7,00% 1 109 0,92%
Ιαπωνίας 2 71 2,82% 0 57 0,00% 0 69 0,00%
Λιβερίας 12 295 4,07% 7 248 2,82% 9 231 3,90%
Μάλτας 5 48 10,42% 5 88 5,68% 6 73 8,22%
Νορβηγίας 5 78 6,41% 1 75 1,33% 1 72 1,39%
Σιγκαπούρης 5 130 3,85% 14 131 10,69% 6 129 4,65%
Μπαχάµες 5 126 3,97% 3 136 2,21% 2 138 1,45%

Σύνολο όλων των  
επιθεωρήσεων και  
κρατήσεων 145 2753 5,27% 125 2926 4,27% 127 2913 4,36%
Πηγή: www.amsa.gov.au
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3.3.2 Το Πρωτόκολλο Σύµβασης του Παρισιού, Paris MOU59 

Το Πρωτόκολλο Σύµβασης του Παρισιού, Paris MOU, έχει δηµιουργηθεί πριν 20 

και πλέον χρόνια και µε τη στρατηγική του καθιερώθηκε σαν ένα από τα πλέον αν 

όχι και το πλέον σηµαντικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας στο κόσµο. Ο καθορισµός 

και η στοχοποίηση των υποβαθµισµένων πλοίων, η µεγαλύτερη διαφάνεια στον 

εξωτερικό κόσµο και ένα πιο υψηλό επίπεδο εναρµόνισης και ποιότητας είναι οι 

στόχοι του Πρωτοκόλλου για το άµεσο µέλλον. 

Η πάγια πλέον πολιτική του καθορίζει ότι «οι πλοιοκτήτες, τα κράτη των 

εµπλεκοµένων νηολογίων, οι νηογνώµονες και οι ναυλωτές θα είναι άµεσα 

υπεύθυνοι για την απόδοση και τη συµµετοχή τους, µε αριθµό πλοίων τα οποία 

κρίνονται ως υποβαθµισµένα». Ενώ αφετέρου, «οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, τα 

πλοία και οι σηµαίες µε καλά επίπεδα ασφάλειας θα καταγράφουν και θα 

ανταµειφθούν για την επένδυση και συµµετοχή τους στην ποιοτική ναυτιλία...».  

Ο Πίνακας 3.2, παρουσιάζει το ποσοστό των πλοίων επί τοις εκατόν που 

επιθεωρούνται όταν προσεγγίζουν λιµάνια που ελέγχονται από τους επιθεωρητές 

του Μνηµονίου του Παρισιού (Ευρωπαϊκά λιµάνια συν τα λιµάνια του Καναδά στην 

περιοχή του Ατλαντικού). Βλέπουµε, λοιπόν, ότι το 1991 επιθεωρήθηκε το 23,72% 

ενώ το ποσοστό αυτό άρχισε να αυξάνει µε αποτέλεσµα το 2001 να επιθεωρηθούν 

το 28,84%των πλοίων που προσέγγισαν τα εµπλεκόµενα λιµάνια. 

Ο ίδιος πίνακας µας δίνει τα ποσοστά των ελλείψεων και τα αντίστοιχα ποσοστά % 

των κρατήσεων. Το 1991, οι ελλείψεις ήταν 45,48% ενώ οι κρατήσεις µόνον 

3,65%. Παρατηρούµε ότι αυτά τα ποσοστά συνεχώς ανεβαίνουν και αυτό έχει 

συµβεί, επειδή το Μνηµόνιο µε την πάροδο των χρόνων εκτίµησε ότι επιβαλλόταν 

πιο αυστηρή πολιτική, για να περιοριστεί ο αριθµός των υποβαθµισµένων πλοίων 

που προσέγγιζαν τα λιµάνια της Ευρώπης. Τα ποσοστά παρουσιάζονται καλύτερα 

µε το ∆ιάγραµµα 3.2 στο οποίο παρατηρούµε ότι µετά το 1995 όταν το ποσοστό 

                                            

59 Βλέπε www.parismou.org 
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κρατήσεων έφτασε το 11,21% άρχισε η σταδιακή µείωση των κρατήσεων λόγω της 

ποιοτικής βελτίωσης που παρουσίασαν τα πλοία. 

Πίνακας 3.2 Τα ποσοστά % των πλοίων που επιθεωρήθηκαν και τα ποσοστά των 
ελλείψεων και κατακρατήσεων την περίοδο 1991-2001, από το Paris MOU 

ΕΤΟΣ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ % 23,72 23,76 26,09 26,8 25,88 24,48 25,25 26,49 27,79 28,6 28,84

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ % 45,48 45,24 48,46 51,37 52,26 53,92 52,71 54,85 55,74 57,9 57,59

ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ % 3,65 3,98 6,39 9,41 11,21 10,7 9,66 9,06 9,15 9,5 9,095
Πηγή: Ετήσιες εκθέσεις Paris MOU  

∆ιάγραµµα 3.2 Τα ποσοστά % των πλοίων που επιθεωρήθηκαν και τα ποσοστά των 
ελλείψεων και κατακρατήσεων την περίοδο 1991-2001, από το Paris MOU 
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Τα στατιστικά στοιχεία για τις επιθεωρήσεις και τις κρατήσεις του 2001 

παρουσιάζουν µία πολύ παρόµοια εικόνα µε εκείνα των προηγούµενων χρόνων 

και εποµένως παρέχουν µία βάση για τη σύγκριση άλλων πτυχών που δείχνουν τις 

τάσεις στην ασφάλεια της ναυτιλίας.  

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι πολλές επιχειρήσεις που έχουν πλοία σχετικά µεγάλης 

ηλικίας δεν παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον και ευαισθησίες για τα κατάλληλα 

πρότυπα ασφάλειας και την ποιοτική ναυτιλία. Αναγνωρίζοντας ότι κάθε πλοίο 

µεγάλης ηλικίας δεν είναι απαραιτήτως ένα υποβαθµισµένο πλοίο. Βλέπουµε, 

όµως, ότι οι αριθµοί δείχνουν ότι στις περιοχές σχετικές µε την ασφάλεια, το 

θαλάσσιο περιβάλλον, τα λειτουργικά πρότυπα και την εφαρµογή ενός 
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συστήµατος πλοιοδιαχείρισης και ασφάλειας ειδικότερα, οι πλοιοκτήτες 

υπερήλικων πλοίων έχουν ένα µεγάλο ποσοστό αυξηµένου κινδύνου και 

συµµετοχής στα ναυτικά ατυχήµατα. Είναι σε όλους γνωστό ότι διάφορα κράτη 

που έχουν ή και επιδιώκουν την νηολόγηση αυτών των πλοίων έχουν 

περισσότερη ευαισθησία για τα εισοδήµατά τους, παρά για τα πρότυπα της 

ναυτικής ασφάλειας. Ένα παράδειγµα είναι τα νέα νηολόγια σηµαιών ευκαιρίας, 

του Σάο Τοµέ και Πρίντσιπε, Καµπότζης και Τόγκα. Αυτές οι τριτοκοσµικές χώρες, 

έχουν κατορθώσει να βρουν τον τρόπο να αναρριχηθούν στην κορυφή της µαύρης 

λίστας για το έτος 2001, χωρίς να αντιλαµβάνονται ότι τα σηµερινά τους έσοδα, 

δεν θα παραµείνουν ως έχουν, γιατί η διεθνής κοινότητα δεν είναι διατεθειµένη να 

δέχεται ευπρόσδεκτα τα υποβαθµισµένα πλοία τους, που θέλησαν να εντάξουν 

ευκαιριακά στα νεοσυσταθέντα νηολόγια τους. Τα πλοία τους φυσικά δεν 

προσεγγίζουν στην πλειοψηφία τους τα λιµάνια της Ευρώπης, των Ηνωµένων 

Πολιτειών, του Καναδά και της Αυστραλίας.  

Άλλες γνωστές σηµαίες τις οποίες και θα δούµε στη συνέχεια φαίνονται να είναι 

πλέον µόνιµα στη µαύρη λίστα και δεν έχουν παρουσιάσει οποιοδήποτε σηµάδι 

βελτίωσης κατά τη διάρκεια των χρόνων που έχουν περάσει. ∆ιάφορες άλλες 

σηµαίες πάλι, έχουν λάβει τα θετικά εκείνα µέτρα και µηνύµατα για να βελτιώσουν 

την εικόνα του νηολογίου τους µε αποτέλεσµα να µην θεωρούνται πλέον "σηµαίες 

µεγάλου κινδύνου". 

Στην ετήσια έκθεση του για το 2001, το Μνηµόνιο του Παρισιού, (Paris MOU) 

αναφέρει ότι οι νηογνώµονες που ενεργούν εκ µέρους του κράτους σηµαίας, για 

λογαριασµό, δηλαδή, κάποιας σηµαίας, έχουν σηµαντική ευθύνη η οποία 

υπολογίστηκε για τη τελευταία τριετία και τα αποτελέσµατα ήταν πολύ σηµαντικά.  

Η ευθύνη των νηογνωµόνων εκτιµήθηκε και υπάρχει σε κάποιο σηµαντικό βαθµό 

και υπολογίστηκε στο 22% αφού στις 1.699 κατακρατήσεις θεωρήθηκαν 

υπεύθυνοι οι νηογνώµονες για τις 380 κρατήσεις. Από αυτές τις 380 

κατακρατήσεις ποσοστό 78% ήτοι οι 297 έγιναν σε πλοία σηµαιών που βρίσκονται 

στη µαύρη λίστα και οι εµπλεκόµενοι νηογνώµονες ενεργούσαν για λογαριασµό 

της σηµαίας. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η ασφάλεια µπορεί πλέον να µετρηθεί από τα 
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πρότυπα, µπορεί επίσης σήµερα έστω και µερικώς να κατανεµηθεί σε όλα τα 

εµπλεκόµενα µέρη και οι νηογνώµονες πρέπει να αναλογισθούν τις ευθύνες τους 

και πρέπει να γίνουν πιο διακριτικοί όταν θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν κάποιες 

χώρες οι οποίες δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες στην προσπάθεια 

για ποιοτική ναυτιλία. 

Ο αριθµός των ελλείψεων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων 

Κρατικού Ελέγχου Λιµένων το 2001 ήταν 68.756, παρουσίασε δε µικρή αύξηση της 

τάξης του 1,5% σε σύγκριση µε τον προηγούµενο χρόνο. Η αυξανόµενη τάση στις 

λειτουργικές ανεπάρκειες σχετικά µε τις διαδικασίες ασφάλειας συνεχίζονται ακόµα 

µε πιο ανησυχητικό ποσοστό. Από το 1999 έχει υπάρξει µία αύξηση 29%, στις 

ελλείψεις των πλοίων, ενώ αναφέρεται ότι πλοία µε ηλικία µεγαλύτερη των 15 

χρόνων παρουσιάζουν ελλείψεις 11 φορές περισσότερες από τις ανάλογες 

λειτουργικές ελλείψεις που έχουν τα πλοία των 5 χρόνων και κάτω. 

Αυτή η συσχέτιση εάν συµπληρωθεί µε την ανάλογη που παρουσιάζεται από τα 

στοιχεία της Αυστραλίας, δηλαδή το ότι 1 στα 3 πλοία κάτω των 5 χρόνων έχει 

ελλείψεις, ενώ κάθε 5 πλοία µε ηλικία άνω των 10 χρόνων σχεδόν τα 4 

παρουσιάζουν ελλείψεις θα µπορούν να εξαχθούν σηµαντικά συµπεράσµατα. Εδώ 

βλέπουµε τη µεγάλη σηµασία που έχει ο παράγοντας «ηλικία του πλοίου». 

Άλλη µία µεγάλη διαπίστωση από τα στοιχεία της τελευταίας 3ετίας είναι η 

απότοµη αύξηση στις διοικητικές ελλείψεις ασφάλειας που έχουν παρουσιάσει 

άνοδο κατά 150%. Τα πλοία µε ηλικία µεγαλύτερη από 15 έτη παρουσιάζουν 14 

φορές περισσότερες µη-συµµορφώσεις προς τους σχετικούς κανονισµούς από τα 

πλοία µε ηλικία κάτω των 5 χρόνων. ∆εδοµένου, µάλιστα, ότι µε την εφαρµογή του 

∆ιεθνούς Κώδικα Πλοιοδιαχείρισης (ISM), τα διάφορα πλοία υπόκεινται σε 

διάφορους ελέγχους από την εταιρεία ή τον νηογνώµονα που τους έχει κάνει την 

πιστοποίηση και αρκετά από αυτά πιστοποιήθηκαν το 1998 και οι ελλείψεις 

σήµερα εφόσον συνεχίζουν είναι κάτι από περισσότερο ανησυχητικό. 

Ευρέως αναγνωρίζεται ότι υπάρχει ένας στενός συσχετισµός µεταξύ της 

ασφάλειας, της εργασίας και των συνθηκών διαβίωσης στη θάλασσα (Αναφορά και 

θέση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ILO 147). Τα ποσοστά ανεπάρκειας 
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έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Ειδικά στα µεγάλης 

ηλικίας πλοία µεταφοράς χύδην φορτίου και τα πλοία γενικού ξηρού φορτίου 

βρίσκονται σε µία απαράδεκτη για το πλήρωµα κατάσταση. Εδώ να επισηµάνουµε 

και πάλι ότι υπερήλικα πλοία ανήκουν τόσο στα Α.Ν., όσο και στα Ρ.Ν., αλλά 

εξετάζοντας τα δέκα µεγαλύτερα νηολόγια θα δούµε ότι η µέση ηλικία των Α.Ν. 

είναι σαφώς µικρότερη από την αντίστοιχη ηλικία των πλοίων των Ρ.Ν. 

3.3.2.1 Σηµαίες µε αυξηµένα ποσοστά κρατήσεων  

Από τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στους παρακάτω πίνακες τα πράγµατα δεν 

είναι τόσο ενθαρρυντικά για τις σηµαίες των ανοικτών νηολογίων (Α.Ν.). Τα υπό 

Παναµαϊκή σηµαία πλοία, καθώς και αυτά µε σηµαία Κύπρου και Μάλτας όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 3.3, το 1999 είχαν ποσοστό κρατήσεων και ποσοστό 

ελλείψεων περισσότερο από το 9,15% και 55,7% αντίστοιχα, που ήταν τα µέσα 

ποσοστά κατακρατήσεων και ελλείψεων. Ο µεν Παναµάς σε 1626 επιθεωρήσεις 

που είχαν δεχθεί τα πλοία του από τους επιθεωρητές µέλη του Paris MOU είχε 

157 κρατήσεις. Το ποσοστό κρατήσεων ανέρχεται σε 9,66% τη στιγµή που το 

µέσο ποσοστό κρατήσεων του Paris MOU για το 1999 ήταν 9,15%. Το ποσοστό 

του νηολογίου της Κύπρου είχε 1455 επιθεωρήσεις µε ποσοστό κρατήσεων 9,97% 

ενώ εκείνο της Μάλτας είχε 1571 επιθεωρήσεις µε ποσοστό κράτησης 10,63%.  

Κατά το 2000, σε 1141 επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν σε υπό Παναµαϊκή σηµαία 

πλοία, από τις χώρες που συµµετέχουν στο Paris MOU, κρατήθηκαν 192 από 

αυτά, το ποσοστό των κρατήσεων ανέρχεται στο 11,54%, ποσοστό αρκετά πιο 

υψηλό από το µέσο ποσοστό που ήταν 9,5%. Αρκετά υψηλό ποσοστό είχαν, 

επίσης, η Μάλτα µε 11,82%, 208 κρατήσεις στις 1760 επιθεωρήσεις και η Κύπρος 

µε 1401 επιθεωρήσεις και 136 κρατήσεις, δηλαδή ποσοστό 9,71%, 0,21% πιο 

πάνω από το µέσο όρο όρων των επιθεωρήσεων. Μάλιστα, θα πρέπει να 

παρατηρήσουµε ότι τα ποσοστά των υπολοίπων σηµαιών, πλην της Μάλτας και 

της Κύπρου, είναι σαφώς µικρότερα. 

Σε τριετή βάση ανάλυσης (1998-2000), τα σχετικά µεγέθη του Παναµά είναι κάπως 

καλύτερα, χωρίς όµως να παύουν να είναι ανησυχητικά. Από τα 4812 παναµαϊκά 

πλοία που επιθεωρήθηκαν, διατάχθηκε κράτηση στην περίπτωση 502 πλοίων, 
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ποσοστό που ανέρχεται στο 10,43%. Εδώ, ο Παναµάς έρχεται δεύτερος σε 

ποσοστό κρατήσεων και αν εξαιρέσουµε και την Κύπρο, οι διαφορές που 

παρουσιάζονται µε τις λοιπές σηµαίες είναι µεγάλες.  

Ίσως κάποιος βλέποντας αυτό το ποσοστό να µην το αντιµετωπίσει στις 

πραγµατικές του διαστάσεις. Αν, όµως, συσχετίσουµε αυτό το ποσοστό µε την 

ανταγωνιστικότητα του στόλου τότε τα πράγµατα αλλάζουν. Η κράτηση 1 στα 10 

πλοία για µία περίοδο τριών χρόνων, ούτε την καλύτερη προώθηση των 

πλεονεκτηµάτων του νηολογίου αποτελεί, αλλά και σε πραγµατικό χρόνο προξενεί 

µεγάλα προβλήµατα. Προβλήµατα δηµιουργούνται τόσο από τους πλοιοκτήτες 

αυτών των πλοίων, όσο και από τους ναυλωτές τους, επειδή ο καθένας είναι 

αναγκασµένος να επιβαρύνεται κάθε φόρα µε το όποιο έξοδο και την όποια 

καθυστέρηση αυτή προκαλείται από µία κράτηση. Μάλιστα, λόγω του ποσοστού 

κρατήσεων που είχε ο Παναµάς για την τριετία 1998-2000, σύµφωνα µε τα 

στοιχεία του Annual Report 2000, κατατάσσεται στη λεγόµενη "Μαύρη Λίστα" και 

µάλιστα, στις σηµαίες υψηλού κινδύνου. 

Το ∆ιάγραµµά 3.3, µε τη βοήθεια του οποίου µπορούµε να τεκµηριώσουµε την 

παραπάνω κατάσταση, περιγράφει ταυτόχρονα τα επίπεδα κρατήσεων των δέκα 

κυριότερων στόλων για το 2000 και την περίοδο 1998-2000. Για την κάθε χώρα 

παρουσιάζονται τα ποσοστά κρατήσεων για το 2000 και την τριετία 1998-2000. 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε κατά το 2000 το ποσοστό κρατήσεων των 

υπό παναµαϊκή σηµαία πλοίων βρίσκεται µία µονάδα πάνω από τον µέσο όρο της 

σηµαίας για την τριετία, µε βάση τον οποίο έγινε και η κατάταξή του στην Μαύρη 

Λίστα (Back List). ∆ηλαδή, ο παναµαϊκός στόλος όχι µόνον δεν βελτίωσε τη θέση 

του, αλλά την επιδείνωσε κιόλας. Αυτό υποδεικνύει ότι, θα πρέπει να ληφθούν τα 

αναγκαία µέτρα, ώστε το ποσοστό αυτό να µειωθεί δραστικά και να βελτιωθεί η 

δυσµενής κατάσταση στην οποία βρίσκεται. 

Χωρίς, όµως, να παραβλέπουµε το γεγονός ότι αυτές οι τρεις χώρες Παναµάς, 

Κύπρος και Μάλτα έχουν ποσοστά πιο πάνω από το µέσο ποσοστό κρατήσεων, 

αλλά και για ανταγωνιστικούς καθαρά λόγους αντιµετωπίζουν µία όχι και τόσο 

φιλική συµπεριφορά από τους επιθεωρητές των χωρών που έχουν απολέσει 
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µεγάλο µέρος του εθνικού τους στόλου προς όφελος αυτών των ανοικτών 

νηολογίων. Επίσης, βλέπουµε ότι ο αριθµός των επιθεωρήσεων είναι πολύ 

µεγαλύτερος από αυτό που αναλογεί στους στόλους των σηµαιών αυτών. 

Πίνακας 3.3 Παρουσίαση αριθµού επιθεωρήσεων, κρατήσεων και ποσοστού κρατήσεων 
Paris MOU 1999 

Σηµαία Επιθεωρήσεις Κρατήσεις Ελλείψεις
Ποσοστό 
Κρατήσεων

Ελλείψεις/ 
Επιθεωρήσεις

Παναµάς 1626 157 912 9,66% 56,10%
Ιαπωνία 34 0 11 0,00% 32,40%
Λιβερία 933 38 419 4,07% 44,90%
Ελλάδα 496 29 210 5,85% 42,30%
Μπαχάµες 1101 59 591 5,36% 53,70%
Μάλτα 1571 167 937 10,63% 59,60%
Κύπρος 1455 145 916 9,97% 63,00%
Νορβηγία 939 30 426 3,19% 45,40%
Σιγκαπούρη 224 9 89 4,02% 39,70%
Κίνα 132 3 62 2,27% 47,00%
Σύνολο 18399 1684 10255 9,15% 55,70%
Πηγή: Paris Mou Annual Report 1999  

Ο Πίνακας 3.4 παρουσιάζει τις επιθεωρήσεις των δέκα µεγαλυτέρων νηολογίων 

για το 2000 και σχετικά αποτελέσµατα µε τον Παναµά τη Μάλτα, τη Κύπρο, να 

έχουν ποσοστό κράτησης πάνω από το µέσο ποσοστό το οποίο ήταν 9,50%. 

∆ιάγραµµα 3.3 Οι επιθεωρήσεις και κρατήσεις των 10 νηολογίων για το 1999 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ/ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ PARIS MOU 
1999
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Πίνακας 3.4 Παρουσίαση αριθµού επιθεωρήσεων-κρατήσεων και ποσοστού κρατήσεων των 
10 κύριων σηµαιών για το 2000 

Σηµαία Επιθεωρήσεις Κρατήσεις
Πλοία µε 
ελλείψεις

Ποσοστό 
Κρατήσεων

Ελλείψεις/ 
Επιθεωρήσεις

Παναµά 1664 192 996 11,54% 59,90%
Ιαπωνίας 25 1 11 4,00% 44,00%
Λιβερίας 884 45 430 5,09% 48,60%
Ελλάδας 446 26 201 5,83% 45,40%
Μπαχάµες 1016 68 565 6,69% 55,60%
Μάλτας 1760 208 1121 11,82% 63,70%
Κύπρου 1401 136 858 9,71% 61,20%
Νορβηγίας 903 35 424 3,88% 47,00%
Σιγκαπούρης 235 6 97 2,55% 41,30%
Κίνας 103 4 48 3,88% 46,60%
Σύνολο 18559 1764 9,50%
Πηγή: Paris Mou Blue Book 2000, www.parismou.org  

Πίνακας 3.5 Παρουσίαση συνολικού αριθµού επιθεωρήσεων και κρατήσεων για τις 10 
κύριες σηµαίες για τη 3ετία 1998-2000 

Σηµαία
Αριθµός 

Επιθεωρήσεων
Αριθµός 

Κρατήσεων
Ποσοστό 
Κρατήσεων Κατάταξη

Προτεραιότητα 
Επιθεωρήσεων 

(Black List) Υπέρβαση Μέσου
Παναµάς 4812 502 10,43% Black List Μέση 1,91%
Μάλτα 4740 523 11,03% Black List Μέση ως Υψηλή 2,10%
Κύπρος 4440 453 10,20% Black List Μέση 1,82%
Ελλάδα 1440 89 6,18% Grey List - 0,14%

Μπαχάµες 3160 198 6,27% Grey List - 0,02%
Λιβερία 2715 134 4,94% White List - -0,44%
Κίνα 412 18 4,37% White List - -0,18%

Σιγκαπούρη 688 23 3,34% White List - -0,75%
Νορβηγία 2710 99 3,65% White List - -0,90%
Ιαπωνία 90 1 1,11% White List - -0,46%

Πηγή: Paris Mou Annual Report 2000, www.parismou.org  

Ο Πίνακας 3.5 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της τριετίας 1998-2000 και τη 

κατάταξη των δέκα νηολογίων στη Μαύρη ή τη Λευκή Λίστα του Μνηµονίου του 

Παρισιού. Η Μάλτα έχει τα χειρότερα αποτελέσµατα µε ποσοστό κρατήσεων 

11,03% και ακολουθεί ο Παναµάς µε ποσοστό 10,43% ενώ η Κύπρος µε ποσοστό 

10,20% ακολουθεί στη τρίτη θέση. Το ποσοστό υπέρβασης της Μάλτας για την 

τριετία είναι 2,10%, του Παναµά 1,91%, της Κύπρου 1,82%, της Ελλάδας 0,14% η 

οποία και βρίσκεται στη Γκρίζα Λίστα µε τις Μπαχάµες οι οποίες έχουν υπέρβαση 

µόνον 0,02%. 
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Οι υπόλοιπες χώρες, Λιβερία, Κίνα, Σιγκαπούρη, Νορβηγία και Ιαπωνία είχαν 

ποσοστό κάτω του µέσου ποσοστού κράτησης της τριετίας. Η Λιβερία σε σύνολο 

2715 επιθεωρήσεων είχε µόνον 134 κρατήσεις και ποσοστό 4,94%, η Κίνα είχε σε 

σύνολο 412 επιθεωρήσεων µόνον 18 κρατήσεις και ποσοστό 4,37%. Η 

Σιγκαπούρη είχε ποσοστό 3,34% και 23 κρατήσεις σε ένα σύνολο 688 

επιθεωρήσεων. Η Νορβηγία είχε ποσοστό 3,65% σε σύνολο επιθεωρήσεων 2710 

και 99 κρατήσεων. Τέλος, η Ιαπωνία µε ποσοστό κρατήσεων 1,11%, µε µία 

κράτηση σε σύνολο επιθεωρήσεων 90 και µε υπέρβαση µέσου ποσοστού -0,46%. 
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Πίνακας 3.6   Οι επιθεωρήσεις και κρατήσεις του Paris MOU το 2001 

Χώ ρα  Σηµα ίας Ε π ιθεω ρήσ ε ις Κ ρα τήσε ις Ε λλε ίψ ε ις
Π οσοσ τό  
Κ ρατήσ εω ν

Ελλε ίψε ις / 
Επ ιθ εω ρήσ εις

Α γ . Β ικ έν τ ιο ς  78 6 13 6 5 6 0 17 ,30 % 7 1 ,2 0 %
Α ζερµπα ϊτζά ν 4 7 5 3 7 10 ,60 % 7 8 ,7 0 %
Α ίγ υπ το ς  6 2 1 1 4 6 17 ,70 % 7 4 ,2 0 %
Α λβα ν ία 3 5 1 6 2 9 45 ,70 % 8 2 ,9 0 %
Α λγ ερ ία 6 5 1 8 5 7 27 ,70 % 8 7 ,7 0 %
Α ντ ίγκ ουα  1 11 5 6 5 6 4 0 5 ,80 % 5 7 ,4 0 %
Α υσ τρ ία 3 8 2 1 6 5 ,30 % 4 2 ,1 0 %
Β ανουά του  4 9 2 2 4 4 ,10 % 4 9 ,0 0 %
Β ερµ ούδ ες 7 3 4 3 9 5 ,50 % 5 3 ,4 0 %
Β ουλγαρ ία 10 2 1 6 7 1 15 ,70 % 6 9 ,6 0 %
Γα λλ ία 8 2 2 4 2 2 ,40 % 5 1 ,2 0 %
Γ ερµ α ν ία 44 8 1 5 1 8 0 3 ,30 % 4 0 ,2 0 %
Γ εω ργ ία 7 6 2 6 6 2 34 ,20 % 8 1 ,6 0 %
Γ ιβ ρα λτά ρ  7 6 2 3 8 2 ,60 % 5 0 ,0 0 %
∆ αν ία 40 4 1 3 1 7 4 3 ,20 % 4 3 ,1 0 %
Ε λλάδα  47 0 2 3 2 3 0 4 ,90 % 4 8 ,9 0 %
Ε σθον ία 10 1 8 5 6 7 ,90 % 5 5 ,4 0 %
Η νω µ ένο  Β ασ ίλ ε ιο 24 8 0 9 7 0 ,00 % 3 9 ,1 0 %
Η ΠΑ 3 2 1 1 8 3 ,10 % 5 6 ,3 0 %
Ιαπω ν ία 2 7 0 7 0 ,00 % 2 5 ,9 0 %
Ινδ ία 7 9 1 3 5 5 16 ,50 % 6 9 ,6 0 %
Ιράν 8 0 1 2 4 4 15 ,00 % 5 5 ,0 0 %
Ιρ λανδ ία 5 7 0 2 7 0 ,00 % 4 7 ,4 0 %
Ισ πα ν ία 5 6 1 2 9 1 ,80 % 5 1 ,8 0 %
Ισ ραήλ 2 3 0 2 0 ,00 % 8 ,7 0 %
Ιτα λ ία 24 3 1 3 1 0 5 5 ,30 % 4 3 ,2 0 %
Κ αµπ ότζη 30 7 7 2 2 5 1 23 ,50 % 8 1 ,8 0 %
Κ ροα τ ία 5 5 5 3 9 9 ,10 % 7 0 ,9 0 %
Κ ύπ ρο ς 1 31 1 11 6 7 9 5 8 ,80 % 6 0 ,6 0 %
Λ α ϊκή  ∆ηµ  τη ς  Κ ίνας 8 4 3 4 1 3 ,60 % 4 8 ,8 0 %
Λ ετον ία 2 6 2 1 4 7 ,70 % 5 3 ,8 0 %
Λ ίβανος 9 1 3 2 8 1 35 ,20 % 8 9 ,0 0 %
Λ ιβ ερ ία 84 2 2 5 3 7 8 3 ,00 % 4 4 ,9 0 %
Λ ιβ ύη  2 1 3 1 5 14 ,30 % 7 1 ,4 0 %
Λ ιθουα ν ία 13 5 1 0 1 0 1 7 ,40 % 7 4 ,8 0 %
Λ ουξεµβούρ γο 6 1 2 2 6 3 ,30 % 4 2 ,6 0 %
Μ αλα ισ ία 4 5 3 3 0 6 ,70 % 6 6 ,7 0 %
Μ άλτα 1 60 3 15 2 9 8 5 9 ,50 % 6 1 ,4 0 %
Μ αρόκο 8 0 2 2 7 1 27 ,50 % 8 8 ,8 0 %
Μ παρµπάντο ς 9 5 5 4 3 5 ,30 % 4 5 ,3 0 %
Μ παχά µ ες 1 04 7 5 7 5 6 3 5 ,40 % 5 3 ,8 0 %
Μ πελ ίζ 11 2 1 5 8 4 13 ,40 % 7 5 ,0 0 %
Ν .Κ ορ έα 3 1 3 1 7 9 ,70 % 5 4 ,8 0 %
Ν ησ ιά  Κ έϋµαν 9 8 8 4 9 8 ,20 % 5 0 ,0 0 %
Ν ησ ιά  Μ άρσα λ 17 6 9 7 9 5 ,10 % 4 4 ,9 0 %
Ν ήσος  του  Μ αν 16 2 4 7 0 2 ,50 % 4 3 ,2 0 %
Ν ορβηγ ία 82 3 3 2 3 8 4 3 ,90 % 4 6 ,7 0 %
Ο λλανδ ία 94 5 2 3 4 4 3 2 ,40 % 4 6 ,9 0 %
Ο λλανδ ικ ές  Α ντ ίλλ ες 13 2 5 6 4 3 ,80 % 4 8 ,5 0 %
Ο νδούρα 8 3 2 3 6 3 27 ,70 % 7 5 ,9 0 %
Ο υκρα ν ία 25 6 3 8 1 8 7 14 ,80 % 7 3 ,0 0 %
Π αναµά ς 1 71 4 17 6 10 1 6 10 ,30 % 5 9 ,3 0 %
Π ολω ν ία 6 3 1 3 0 1 ,60 % 4 7 ,6 0 %
Π ορ τογαλ ία 21 8 1 5 1 2 7 6 ,90 % 5 8 ,3 0 %
Ρ ουµ αν ία 6 8 1 6 5 2 23 ,50 % 7 6 ,5 0 %
Ρω σ ία 86 5 6 6 4 7 5 7 ,60 % 5 4 ,9 0 %
Σ .  Α ραβ ία 2 6 0 1 5 0 ,00 % 5 7 ,7 0 %
Σάο  Τ οµ  κα ι Πρ ινσ ιπ 6 5 3 0 6 3 46 ,20 % 9 6 ,9 0 %
Σ ιγκαπ ούρη 19 3 1 2 9 1 6 ,20 % 4 7 ,2 0 %
Σουηδ ία 25 8 5 1 0 1 1 ,90 % 3 9 ,1 0 %
Συρ ία 14 9 3 0 1 3 2 20 ,10 % 8 8 ,6 0 %
Τ αϋλάνδη 3 6 0 2 5 0 ,00 % 6 9 ,4 0 %
Τ ουβ αλού 2 1 2 1 6 9 ,50 % 7 6 ,2 0 %
Τ ουρ κ ία 86 2 21 2 6 9 4 24 ,60 % 8 0 ,5 0 %
Φ ιλα νδ ία 16 0 2 6 9 1 ,30 % 4 3 ,1 0 %
Φ ιλ ιπ π ίν ες 6 3 1 4 2 1 ,60 % 6 6 ,7 0 %
Χ ογκ  Κ ογκ 15 7 5 6 1 3 ,20 % 3 8 ,9 0 %
Χώ ρες  µ ε  λ ιγ ό τερ ο  
απ ό  2 0  επ ιθ εω ρήσ ε ις 26 8 5 3 1 9 2 19 ,80 % 7 1 ,6 0 %
Σύνο λο 1 8 68 1 1 69 9 1 07 5 9 9 ,10 % 5 7 ,6 0 %  

Πηγή: Paris MOU, Ετήσια Έκθεση 2001 
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Ο Πίνακας 3.6 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων (2001) κατά 

αλφαβητική σειρά των χωρών των νηολογίων. Σε σύνολο 18681 επιθεωρήσεων, 

είχαµε 1699 κρατήσεις πλοίων, δηλαδή ποσοστό 9,10%. Παρατηρούµε ότι ενώ το 

2000 είχαµε τρεις χώρες που ξεπερνούσαν το µέσο ποσοστό τώρα στο 2001 

παραµένουν πάνω από το µέσο ποσοστό η Μάλτα και ο Παναµάς από τις δέκα 

χώρες που µελετούµε, αφού η Κύπρος κατάφερε να έχει ποσοστό κρατήσεων 

8,80% δηλαδή 0,30% χαµηλότερο από το µέσο ποσοστό. 

Ο Πίνακας 3.7, στη συνέχεια, παρουσιάζει τις χώρες που είχαν ποσοστό 

µεγαλύτερο από το µέσο ποσοστό κράτησης του Μνηµονίου για το 2001. 

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι αρκετές χώρες έχουν αρκετά µεγαλύτερο ποσοστό 

κρατήσεων από το µέσο ποσοστό και οι χώρες αυτές δεν είναι όλες χώρες µε 

ανοικτά νηολόγια. 

Πίνακας 3.7 Οι σηµαίες µε το µεγαλύτερο από το µέσο ποσοστό κρατήσεων - επιθεωρήσεις 
του Paris MOU to 2001 

Χώρα Σηµαίας Επιθεωρήσεις Κρατήσεις Ελλείψεις
Ποσοστό 
Κρατήσεων

Ελλείψεις/ 
Επιθεωρήσεις

Σάο Τοµ και Πρινσιπ 65 30 63 46,20% 96,90%
Αλβανία 35 16 29 45,70% 82,90%
Λίβανος 91 32 81 35,20% 89,00%
Γεωργία 76 26 62 34,20% 81,60%
Ονδούρα 83 23 63 27,70% 75,90%
Αλγερία 65 18 57 27,70% 87,70%
Μαρόκο 80 22 71 27,50% 88,80%
Τουρκία 862 212 694 24,60% 80,50%
Ρουµανία 68 16 52 23,50% 76,50%
Καµπότζη 307 72 251 23,50% 81,80%
Συρία 149 30 132 20,10% 88,60%
Χώρες µε λιγότερο από 20 
επιθεωρήσεις 268 53 192 19,80% 71,60%
Αίγυπτος 62 11 46 17,70% 74,20%
Αγ. Βικέντιος 786 136 560 17,30% 71,20%
Ινδία 79 13 55 16,50% 69,60%
Βουλγαρία 102 16 71 15,70% 69,60%
Ιράν 80 12 44 15,00% 55,00%
Ουκρανία 256 38 187 14,80% 73,00%
Λιβύη 21 3 15 14,30% 71,40%
Μπελίζ 112 15 84 13,40% 75,00%
Αζερµπαϊτζάν 47 5 37 10,60% 78,70%
Παναµάς 1714 176 1016 10,30% 59,30%
Ν. Κορέα 31 3 17 9,70% 54,80%
Τουβαλού 21 2 16 9,50% 76,20%
Μάλτα 1603 152 985 9,50% 61,40%
Κροατία 55 5 39 9,10% 70,90%  
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Το ∆ιάγραµµα 3.4 δείχνει τον αριθµό των επιθεωρήσεων της τριετίας 1999-2001 

αριστερά και δεξιά τον αριθµό των κρατήσεων των πλοίων. 

∆ιάγραµµα 3.4 Οι επιθεωρήσεις και κρατήσεις στη τριετία 1999-2001 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1999 - 2001
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Ενώ το ∆ιάγραµµα 3.5 συγκρίνει τα ποσοστά κρατήσεων των δέκα µεγαλυτέρων 

νηολογίων στην τριετία 1999-2001 και στο έτος 2001. Τα αποτελέσµατα των 

επιθεωρήσεων του 2001 παρουσιάζονται πιο κάτω στο Πίνακα 3.8, όπου 

αναφέρεται ότι σε σύνολο 18681 επιθεωρήσεις κρατήθηκαν 1699 πλοία. 

Πίνακας 3.8 Οι επιθεωρήσεις του Paris MOU to 2001 

Σηµαία Επιθεωρήσεις Κρατήσεις Ελλείψεις Ποσοστό 
Κρατήσεων

Παναµά 1714 176 1016 10,27%
Ιαπωνίας 27 0 7 0,00%
Λιβερίας 842 25 378 2,97%
Ελλάδας 470 23 230 4,89%
Μπαχάµες 1047 57 563 5,44%
Μάλτας 1603 152 985 9,48%
Κύπρου 1311 116 795 8,85%
Νορβηγίας 823 32 384 3,89%
Σιγκαπούρης 193 12 91 6,22%
Κίνας 84 3 41 3,57%

Σύνολο 18681 1699 10759 9,09%
Πηγή: Paris Mou Blue Book 2001, www.parismou.org 

Ελλείψεις/ Επιθεωρήσεις

46,66%
47,15%
48,81%
57,59%

48,94%
53,77%
61,45%
60,64%

59,28%
25,93%
44,89%

 

Ο Πίνακας 3.9 δείχνει τη διαφορά µεταξύ των ποσοστών κράτησης της τριετίας 

1999-2001 και του έτους 2001. 

Πίνακας 3.9 Τα ποσοστά κρατήσεων του Paris MOU για την τριετία 1999-2001 και το έτος 
2001 

Σηµαία
Ποσοστό 

Κρατήσεων 2001
Ποσοστό Κρατήσεων 

1999-2001 ∆ιαφορά
Παναµά 10,33% 10,51% -0,18%
Μάλτας 9,48% 10,68% -1,20%
Κύπρου 8,85% 9,53% -0,68%
Ελλάδας 4,89% 5,46% -0,57%
Μπαχάµες 5,44% 5,82% -0,37%
Λιβερίας 2,97% 4,06% -1,09%
Κίνας 3,57% 3,13% 0,44%
Σιγκαπούρης 6,22% 4,14% 2,08%
Νορβηγίας 3,89% 3,64% 0,25%
Ιαπωνίας 0,00% 1,11% -1,11%  

Πηγή: Ετήσια Έκθεση Paris MOU 2001 
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3.3.3 Μνηµόνιο Συνεννόησης του Τόκιο, Tokyo MOU 

Για το 1998 σε σύνολο 14.545 επιθεωρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε πλοία 

από τους επιθεωρητές του Μνηµονίου του Τόκιο κρατήθηκαν τα 1061 πλοία, το δε 

ποσοστό των κρατήσεων ήταν 7,3%. Με το ποσοστό αυτό µόνον η Μάλτα, από τις 

δέκα χώρες που µελετούµε το έχει ξεπεράσει, αφού σε σύνολο 255 επιθεωρήσεων 

είχε 38 κρατήσεις, δηλαδή ποσοστό 14,90%. Ο Παναµάς καταλαµβάνει την 

πέµπτη θέση ανάµεσα στις δέκα ανταγωνίστριες χώρες µε ποσοστό 5,11%, η 

Σιγκαπούρη µε 5,49%, η Κύπρος µε ποσοστό 5,71%, η Κίνα µε ποσοστό 6,83%. 

Αντίθετα, οι σηµαίες της Νορβηγίας µε ποσοστό 1,81%, της Ελλάδας µε ποσοστό 

κρατήσεων 3,89%, της Λιβερίας µε 4,91%, της Ιαπωνίας µε ποσοστό κρατήσεων 

3,07% και οι Μπαχάµες µε ποσοστό 2,88%, παρουσίασαν καλύτερα ποσοστά. Το 

πλέον σηµαντικό στοιχείο, όµως είναι ότι το ποσοστό κρατήσεων στις εννέα από 

τις δέκα σηµαίες διατηρήθηκε κάτω από το αντίστοιχο όλου του Μνηµονίου που 

ήταν όπως προαναφέραµε 7,3%. 

Πίνακας 3.10 Παρουσίαση επιθεωρήσεων του Τόκιο ΜOU 1998-2000 
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Παναµάς 4635 237 5.11% 4930 243 4.93% 5508 254 4.61%

Κίνα 791 54 6.83% 802 51 6.36% 809 24 2.97%

Κύπρος 525 30 5.71% 617 33 5.35% 621 31 4.99%

Ελλάδα 283 11 3.89% 227 14 6.17% 306 14 4.58%

Ιαπωνία 163 5 3.07% 183 3 1.64% 174 2 1.15%

Λιβερία 897 44 4.91% 1015 29 2.86% 939 29 3.09%

Μάλτα 255 38 14.90% 273 23 8.42% 408 29 7.11%

Νορβηγία 276 5 1.81% 237 7 2.95% 253 9 3.56%

Μπαχάµες 417 12 2.88% 428 18 4.21% 484 12 2.48%

Σιγκαπούρη 710 39 5.49% 724 31 4.28% 693 34 4.91%

Σύνολο 14545 1061 7.29% 14921 1071 7.18% 16034 1101 6.87%

1998 1999 2000
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Το επόµενο έτος, το 1999, ο αριθµός επιθεωρήσεων και των κρατήσεων ήταν 

πολύ κοντά σε αυτό του 1998, οι επιθεωρήσεις ήταν 14921 και οι κρατήσεις 1071 

µε το ποσοστό κρατήσεων στο 7,2%. Ο Παναµάς βελτίωσε κατά 0,18% την 

επίδοσή του και το ποσοστό κρατήσεων µειώθηκε στο 4,93%. Σε 4930 

επιθεωρήσεις πλοίων που διεξήχθησαν κατά το 1999, διατάχθηκε η κράτηση 243 

πλοίων. Παρά τη µείωση του ποσοστού κρατήσεων, η σηµαία δεν βελτίωσε τη 

θέση της έναντι των ανταγωνιστών της, αφού διατηρήθηκε στην πέµπτη θέση. Η 

Μάλτα και πάλι είχε την πρώτη θέση µε ποσοστό 8,42%, τη δεύτερη χειρότερη 

θέση κατέλαβε η Κίνα µε ποσοστό 6,36%, ακολούθησε η Ελλάδα µε ποσοστό 

6,17% 14 κρατήσεις επί συνόλου επιθεωρήσεων 227. Μετά ακολούθησε η Κύπρος 

µε ποσοστό κρατήσεων 5,35%, µετά το Παναµά ακολούθησε η Σιγκαπούρη µε 

ποσοστό 4,28%, οι Μπαχάµες µε ποσοστό 4,21%, Η Νορβηγία µε ποσοστό 

2,95%, η Λιβερία στην ένατη θέση µε 2,86% και στη καλύτερη θέση η Ιαπωνία µε 

ποσοστό 1,64%.  

Ανάλογη ήταν η κατάσταση το έτος 2000 µε σύνολο επιθεωρήσεων 16.034 και µε 

αριθµό κρατήσεων 1.101, δηλαδή ποσοστό 6,9%. Ο Παναµάς που είχε τις 5.508 

επιθεωρήσεις βελτίωσε περαιτέρω τη θέση του, αφού οι κρατήσεις των 

παναµαϊκών πλοίων ανήλθαν στις 254, διαµορφώνοντας έτσι το ποσοστό 

κρατήσεων στο 4,61%, χαµηλότερο δηλαδή κατά 0,32% έναντι του 1999. Όµως, 

παρά τη σηµαντική αυτή βελτίωση που παρουσίασε η σηµαία, η θέση της έναντι 

των ανταγωνιστικών της σηµαιών από πέµπτη έγινε τέταρτη, αφού όπως 

φανερώνεται και στον Πίνακα 3.10 οι τελευταίες παρουσίασαν µεγαλύτερη 

βελτίωση. Το σηµαντικό στοιχείο και πάλι, είναι ότι µόνον η Μάλτα είχε ποσοστό 

κρατήσεων πάνω από το αντίστοιχο του όλου Μνηµονίου µε ποσοστό 7,11%. Τη 

δεύτερη θέση πήρε η Κύπρος µε ποσοστό 4,99% ακολούθησε η Σιγκαπούρη µε 

ποσοστό 4,91%, ο Παναµάς που ήδη αναφέραµε, στην πέµπτη θέση η Ελλάδα µε 

ποσοστό 4,58%, Η Νορβηγία, Η Λιβερία, Η Κίνα, οι Μπαχάµες και στη καλύτερη 

θέση και πάλι η Ιαπωνία µε ποσοστό 1,15%.  
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Σε τριετή βάση, το ποσοστό κρατήσεων του Παναµά, όπως φαίνεται στον πίνακα 

3.11, ανέρχεται σε 4,87% σηµαντικά µικρότερο από το 7,1% που αντιστοιχεί στο 

µέσο όρο της τριετίας του Μνηµονίου. Όσον αφορά στην κατάταξή του ανάµεσα 

στις ανταγωνίστριες σηµαίες καταλαµβάνει την πέµπτη θέση, υστερώντας έναντι 

των σηµαιών της Ιαπωνίας, Νορβηγίας, Λιβερίας, Ελλάδος και Μπαχάµες. Τη 

χειρότερη θέση στη τριετία είχε η Μάλτα µε ποσοστό 9,62% και ήταν η µοναδική 

από τις δέκα χώρες που είχε ποσοστό ψηλότερο από το µέσο ποσοστό του 

Μνηµονίου του Τόκιο, µετά ακολουθεί η Κίνα µε 5,37%, Η Κύπρος µε 5,33% και η 

Σιγκαπούρη µε ποσοστό 4,89%. 

Πίνακας 3.11 Παρουσίαση επιθεωρήσεων του Τόκιο ΜOU µαζί µε τη τριετία 1998-2000 
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Παναµάς 4635 237 5,11% 4930 243 4,93% 5508 254 4,61% 15073 734 4.87%
Κίνα 791 54 6,83% 802 51 6,36% 809 24 2,97% 2402 129 5.37%
Κύπρος 525 30 5,71% 617 33 5,35% 621 31 4,99% 1763 94 5.33%
Ελλάδα 283 11 3,89% 227 14 6,17% 306 14 4,58% 816 39 4.78%
Ιαπωνία 163 5 3,07% 183 3 1,64% 174 2 1,15% 520 10 1.92%
Λιβερία 897 44 4,91% 1015 29 2,86% 939 29 3,09% 2851 102 3.58%
Μάλτα 255 38 14,90% 273 23 8,42% 408 29 7,11% 936 90 9.62%
Νορβηγία 276 5 1,81% 237 7 2,95% 253 9 3,56% 766 21 2.74%
Μπαχάµες 417 12 2,88% 428 18 4,21% 484 12 2,48% 1329 42 3.16%
Σιγκαπούρη 710 39 5,49% 724 31 4,28% 693 34 4,91% 2127 104 4.89%
Σύνολο 14545 1061 7,3% 14921 1071 7,2% 16034 1101 6,9% 45500 3233 7.11%

Σηµαία

Πηγή: www.tokyomou.org

1998 1999 2000 3ΕΤΙΑ 1998-2000

 

 

Το ∆ιάγραµµα 3.6 παρουσιάζει το ετήσιο ποσοστό κρατήσεων από το Μνηµόνιο 

του Τόκιο για τα έτη 1998,1999 και 2000. Η Μάλτα ξεχωρίζει ότι έχει τα χειρότερα 

ποσοστά από τις δέκα χώρες που εξετάζουµε και αυτό θα διαφανεί και στο µέσο 

ποσοστό της τριετίας 1998-2000 το οποίο παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 3.7. 

Φαίνεται ότι στο µέσο ποσοστό κράτησης της τριετίας ακολουθούν η Κίνα, η 
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Κύπρος, ο Παναµάς, η Σιγκαπούρη, η Ελλάδα, µετά οι Μπαχάµες, η Νορβηγία και 

τέλος µε τα καλύτερα αποτελέσµατα η Ιαπωνία. 

∆ιάγραµµα 3.6 Το ποσοστό κρατήσεων για τα έτη 1998-2000 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΚYO MOU 
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Το 2001 σε σύνολο 17379 επιθεωρήσεων είχαµε 1349 κρατήσεις, δηλαδή 

ποσοστό 7,76%, µε όλες τις χώρες που εξετάζουµε να έχουν ποσοστό κρατήσεων 

µικρότερο από το µέσο όρο. Αυτό δηλώνει ότι αυξηµένες κρατήσεις είχαν τα πλοία 

των υπολοίπων νηολογίων και µάλιστα, αρκετές ώστε αν και η συµµετοχή τους 

στον παγκόσµιο στόλο είναι µικρή σε σχέση µε το σύνολο των δέκα µεγαλυτέρων 

ναυτιλιακών χωρών εντούτοις αύξησαν σηµαντικά το µέσο ποσοστό κρατήσεων 

της χρονιάς. Την πρώτη θέση σε κρατήσεις είχε και πάλι η Μάλτα µε 28 κρατήσεις 

σε σύνολο επιθεωρήσεων 408 και ποσοστό κρατήσεων 6,86%, µε δεύτερη τη 

Κύπρο και ποσοστό 6,49%, το Παναµά να ακολουθεί στη τρίτη θέση µε ποσοστό 

5,50%, οι Μπαχάµες µε 3,15%, η Λιβερία µε ποσοστό 3,05%, η Ελλάδα µε 2,94%, 

η Ιαπωνία 2,82%, η Κίνα 2,53% και στη δέκατη και καλύτερη θέση η Σιγκαπούρη 

µε ποσοστό 2,49%. 
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∆ιάγραµµα 3.7 Παρουσίαση του ποσοστού κρατήσεων για την 3ετία 1998-2000 

ΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΗ  ΜΕΣΟΥ  ΠΟΣΟΣΤΟΥ  ΚΡΑΤΗ ΣΕΩΝ  
ΤΟΚΥΟ  ΜΟU Γ ΙΑ  ΤΑ  ΕΤΗ '9 8 -'9 9 -'0 0
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Στον ίδιο πίνακα (Πίνακας 3.12), παραθέτουµε και τα συνολικά στοιχεία της 

τριετίας 1999-2001. Σε σύνολο 48334 επιθεωρήσεων είχαµε 3521 κρατήσεις, 

δηλαδή ποσοστό 7,28%. Έτσι µόνον η Μάλτα είχε ποσοστό πάνω από το µέσο 

όρο µε ποσοστό 7,35%. 

Τα αποτελέσµατα του 2002 τα οποία µόλις ανακοινώθηκαν από το Μνηµόνιο του 

Τόκυο παρουσιάζουν µία καλύτερη συγκριτικά χρονιά από το 2001. Σε σύνολο 

19588 επιθεωρήσεων είχαµε 1307 κρατήσεις, δηλαδή µε αύξηση του αριθµού των 

επιθεωρήσεων κατά 12,7% είχαµε µείωση του αριθµού των κρατήσεων κατά 42 

κρατήσεις. Μόνο το νηολόγιο της Μάλτας από τις δέκα µεγαλύτερες χώρες είχε 

ποσοστό µεγαλύτερο του µέσου όρου, µε ποσοστό κρατήσεων 6,81% ενώ το µέσο 

ποσοστό ήταν 6,67%. Ακολούθησε η Κύπρος µε ποσοστό 6,35%, ο 
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Παναµάς µε 4,36%, η Σιγκαπούρη µε 3,72%, ενώ η Κίνα µε ποσοστό 1,74% είχε 

τα καλύτερα αποτελέσµατα από τις δέκα χώρες που µελετάµε. 

Πίνακας 3.12 Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων του Μνηµονίου Συνεννόησης του Τόκιο 
για την περίοδο 1999-2001  
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Παναµάς 4930 243 4.93% 5508 254 4.61% 5705 314 5.50% 16143 811 5.02%

Κίνα 802 51 6.36% 809 24 2.97% 869 22 2.53% 2480 97 3.91%

Κύπρος 617 33 5.35% 621 31 4.99% 693 45 6.49% 1931 109 5.64%

Ελλάδα 227 14 6.17% 306 14 4.58% 306 9 2.94% 839 37 4.41%

Ιαπωνία 183 3 1.64% 174 2 1.15% 177 5 2.82% 534 10 1.87%

Λιβερία 1015 29 2.86% 939 29 3.09% 984 30 3.05% 2938 88 3.00%

Μάλτα 273 23 8.42% 408 29 7.11% 408 28 6.86% 1089 80 7.35%

Νορβηγία 237 7 2.95% 253 9 3.56% 237 4 1.69% 727 20 2.75%

Μπαχάµες 428 18 4.21% 484 12 2.48% 476 15 3.15% 1388 45 3.24%

Σιγκαπούρη 724 31 4.28% 693 34 4.91% 763 19 2.49% 2180 84 3.85%

Σύνολο 14921 1071 7.18% 16034 1101 6.87% 17379 1349 7.76% 48334 3521 7.28%

Πηγή: Ετήσιες εκθέσεις Tokyo MOU

2000

Σηµαία

1999 2001 1999-2001

 

 Πίνακας 3.13 Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων του Μνηµονίου Συνεννόησης του Τόκιο 
για την περίοδο 2000-2002  

Ε
πι
θε
ω
ρή
σε
ις

Κ
ρα
τή
σε
ις

Π
οσ
οσ
τό

 
Κ
ρα
τή
σε
ω
ν

Ε
πι
θε
ω
ρή
σε
ις

Κ
ρα
τή
σε
ις

Π
οσ
οσ
τό

 
Κ
ρα
τή
σε
ω
ν

Ε
πι
θε
ω
ρή
σε
ις

Κ
ρα
τή
σε
ις

Π
οσ
οσ
τό

 
Κ
ρα
τή
σε
ω
ν

Σύ
νο
λο

 
Ε
πι
θε
ω
ρή
σε
ω
ν

Σύ
νο
λο

 
Κ
ρα
τή
σε
ω
ν

Π
οσ
οσ
τό

 
Κ
ρα
τή
σε
ω
ν

Παναµάς 5508 254 4.61% 5705 314 5.50% 6329 276 4.36% 17542 844 4.81%

Κίνα 809 24 2.97% 869 22 2.53% 861 15 1.74% 2539 61 2.40%

Κύπρος 621 31 4.99% 693 45 6.49% 772 49 6.35% 2086 125 5.99%

Ελλάδα 306 14 4.58% 306 9 2.94% 371 12 3.23% 983 35 3.56%

Ιαπωνία 174 2 1.15% 177 5 2.82% 172 4 2.33% 523 11 2.10%

Λιβερία 939 29 3.09% 984 30 3.05% 1158 37 3.20% 3081 96 3.12%

Μάλτα 408 29 7.11% 408 28 6.86% 455 31 6.81% 1271 88 6.92%

Νορβηγία 253 9 3.56% 237 4 1.69% 267 6 2.25% 757 19 2.51%

Μπαχάµες 484 12 2.48% 476 15 3.15% 576 15 2.60% 1536 42 2.73%

Σιγκαπούρη 693 34 4.91% 763 19 2.49% 807 30 3.72% 2263 83 3.67%

Σύνολο 16034 1101 6.87% 17379 1349 7.76% 19588 1307 6.67% 53001 3757 7.09%

Πηγή: Ετήσιες εκθέσεις Tokyo MOU

2000

Σηµαία

2001 2000-20022002
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Στον Πίνακα 3.13, παραθέτουµε και τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της 3ετίας 

2000-2002 όπου παρουσιάζεται η επιθεώρηση συνολικά 53001 πλοίων µε 3757 

κρατήσεις, µε ποσοστό κράτησης 7,09%. Εδώ βλέπουµε ότι και οι δέκα χώρες 

έχουν ποσοστό κράτησης µικρότερο από το µέσο ποσοστό του Μνηµονίου. 

3.3.4 Κρατικός Έλεγχος Λιµένων Καναδά (Canada Port State Control) 

Ο Καναδάς συµµετέχει σε δύο Μνηµόνια Συνεννόησης, αυτό του Παρισιού (Paris 

MOU), στο οποίο συµµετέχουν 18 Ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς και αυτό του 

Μνηµονίου του Τόκιο (Tokyo MOU), στο οποίο συµµετέχουν συνολικά 18 χώρες 

της Ασίας και του Ειρηνικού Ωκεανού. Έγινε πλήρης µέλος του Paris MOU το Μάη 

του 1994, ενώ αποτέλεσε ίσως και την κύρια αιτία για τη δηµιουργία του Tokyo 

MOU στο οποίο υπήρξε ιδρυτικό µέλος από το ∆εκέµβρη του 1993.  

Κατά το έτος 1998, διεξήχθησαν 1191 επιθεωρήσεις στις οποίες 583 παρουσίασαν 

ελλείψεις και 103 πλοία κατακρατήθηκαν. Ο Παναµάς µε 189 επιθεωρήσεις σε 

πλοία υπό τη σηµαία είχε 18 κρατήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό 

κρατήσεων 9,52%, το οποίο αποτελεί το τέταρτο µεγαλύτερο ποσοστό ανάµεσα 

στις ανταγωνίστριες σηµαίες. Μόνον οι σηµαίες της Κύπρου µε ένα απαράδεκτο 

υψηλό ποσοστό 29,03%, της Μάλτας µε ποσοστό 27,27% και της Λιβερίας µε 

15,44% παρουσιάζουν µεγαλύτερα ποσοστά κρατήσεων. Ο µέσος όρος 

κρατήσεων για όλο το Port State του Καναδά ήταν στο 11,9%, δηλαδή υψηλότερο 

κατά 2,4%, αλλά η απόκλιση δεν πρέπει να υποβαθµίζει το γεγονός του υψηλού 

ποσοστού κρατήσεων της σηµαίας.  

Το 1999, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3.14, το ποσοστό κρατήσεων των 

πλοίων της Κύπρου ήταν 24%, χωρίς να δικαιολογείται και πάλι αυτό το 

αποτέλεσµα για τις Αρχές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αφού σε σύνολο 75 

πλοίων που επιθεωρήθηκαν κρατήθηκαν τα 18 πλοία. Την ίδια χρονιά, την πρώτη 

θέση κατέλαβε η σηµαία της Κίνας η οποία σε 3 επιθεωρήσεις που έτυχαν τα 

πλοία της κρατήθηκαν τα 2, ήτοι ποσοστό 66.67%. Η σηµαία της Μάλτας είχε 18 

κρατήσεις σε σύνολο επιθεωρήσεων 65, δηλαδή ποσοστό 18,46%. Η Λιβερία είχε 
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ποσοστό 12,41% µε 145 επιθεωρήσεις και 18 κρατήσεις, ενώ η Ελλάδα 

ακολούθησε µε ποσοστό 12,28% και 7 κρατήσεις σε σύνολο επιθεωρήσεων 57. Ο 

Παναµάς στη συνέχεια σε αριθµό 178 επιθεωρήσεων, είχε 18 κρατήσεις, δηλαδή 

ποσοστό κρατήσεως 10,11%, σχεδόν µισή ποσοστιαία µονάδα αύξηση σε σχέση 

µε το προηγούµενο έτος. Παρόλα αυτά βελτίωσε τη σχετική της θέση έναντι των 

ανταγωνιστικών σηµαιών, αφού είναι η σηµαία µε το πέµπτο χαµηλότερο ποσοστό 

κρατήσεων και υπολείπεται έναντι των σηµαιών της Ιαπωνίας µηδενικό αφού στα 

5 πλοία που επιθεωρήθηκαν κανένα δεν κρατήθηκε, της Νορβηγίας η οποία είχε 

ποσοστό 2,78%, της Σιγκαπούρης µε ποσοστό 5,88%, της Νορβηγίας µε ποσοστό 

2,78% και των Μπαχάµες µε ποσοστό 3,45%.  

Πίνακας 3.14 Επιθεωρήσεις πλοίων από το Καναδά για τα έτη 1998-1999-2000 
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Παναµά 189 18 9,52% 178 18 10,11% 198 17 8,59%
Κίνας 14 1 7,14% 3 2 66,67% 9 1 11,11%
Κύπρου 93 27 29,03% 75 18 24,00% 69 10 14,49%
Ελλάδας 67 7 10,45% 57 7 12,28% 49 4 8,16%
Ιαπωνίας 11 0 0,00% 5 0 0,00% 9 1 11,11%
Λιβερίας 149 23 15,44% 145 18 12,41% 113 13 11,50%
Μάλτας 66 18 27,27% 65 12 18,46% 64 15 23,44%
Νορβηγίας 80 1 1,25% 72 2 2,78% 69 6 8,70%
Μπαχάµες 102 7 6,86% 87 3 3,45% 77 4 5,19%
Σιγκαπούρη 36 1 2,78% 34 2 5,88% 35 1 2,86%
Σύνολο 1191 142 11,92% 1076 125 11,62% 1070 103 9,63%
Πηγή: Annual Report 1998,1999,2000 - Canada Port State Control

1998 1999 2000

 

Το έτος 2000, παρατηρείται βελτίωση στη συνολική εικόνα των πλοίων. Σε σύνολο 

1070 επιθεωρήσεων είχαµε 103 κρατήσεις δηλαδή ποσοστό 9,63%. Την πρώτη 

θέσεις στο ποσοστό κρατήσεων είχε η Μάλτα µε 23,44%, ακολούθησε η σηµαία 

της Κύπρου µε σηµαντική µείωση στα ποσοστά σε σχέση µε τις δύο 

προηγούµενες χρονιές µε 14,49%. Η Λιβερία είχε 13 κρατήσεις σε σύνολο 

επιθεωρήσεων 113 πλοίων και ποσοστό κράτησης 11,50%. Η Κίνα στη συνέχεια 

είχε µία κράτηση σε σύνολο πλοίων 9 που επιθεωρήθηκαν και ποσοστό 11,11%, 
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το ίδιο και η Ιαπωνία Ο Παναµάς µε 198 επιθεωρήσεις, είχε 17 πλοία που 

κρατήθηκαν, µειώνοντας έτσι το ποσοστό κρατήσεων του υπό παναµαϊκή σηµαία 

στόλου στο 8,59%. Όπως φαίνεται και από τους πίνακες 3.14 και 3.15, οι 

περισσότερες ανταγωνίστριες χώρες αύξησαν τα ποσοστά τους κάτι το οποίο 

συνέβαλλε στο να καταστεί η σηµαία του Παναµά η τέταρτη στη σειρά κατάταξης, 

υστερώντας έναντι των αντιστοίχων της Σιγκαπούρης, Μπαχάµες και Ελλάδος. 

Πίνακας 3.15 Επιθεωρήσεις πλοίων από το Καναδά για τα έτη 1999-2000-2001 
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Παναµά 178 18 10,11% 198 17 8,59% 235 17 7,23% 611 52 8,51%
Κίνας 3 2 66,67% 9 1 11,11% 2 0 0,00% 14 3 21,43%
Κύπρου 75 18 24,00% 69 10 14,49% 82 13 15,85% 226 41 18,14%
Ελλάδας 57 7 12,28% 49 4 8,16% 66 6 9,09% 172 17 9,88%
Ιαπωνίας 5 0 0,00% 9 1 11,11% 5 0 0,00% 19 1 5,26%
Λιβερίας 145 18 12,41% 113 13 11,50% 142 12 8,45% 400 43 10,75%
Μάλτας 65 12 18,46% 64 15 23,44% 74 13 17,57% 203 40 19,70%
Νορβηγίας 72 2 2,78% 69 6 8,70% 71 1 1,41% 212 9 4,25%
Μπαχάµες 87 3 3,45% 77 4 5,19% 102 7 6,86% 266 14 5,26%
Σιγκαπούρη 34 2 5,88% 35 1 2,86% 40 1 2,50% 109 4 3,67%
Σύνολο 1076 125 11,62% 1070 103 9,63% 1197 92 7,69% 3343 320 9,57%

3ΕΤΙΑ 1999-2001

Πηγή: Annual Report 1999,2000,2001 - Canada Port State Control

1999 2000 2001

 

Το έτος 2001 ήταν ακόµη καλύτερη χρονιά για τα πλοία που επιθεωρήθηκαν από 

τις Αρχές Λιµενικού Ελέγχου του Καναδά. Είχαµε συνολικά 1197 επιθεωρήσεις 

πλοίων µε κρατήσεις µόνον 92 και ποσοστό 7,69%. Την πρώτη θέση σε ποσοστό 

είχε η Μάλτα µε 13 κρατήσεις και 17,57% αφού είχαν επιθεωρηθεί 74 πλοία µε 

σηµαία του νηολογίου της. Ακολούθησε και πάλι η Κύπρος µε ποσοστό 15,85% 

και 13 κρατήσεις σε σύνολο επιθεωρήσεων σε 82 πλοία. Στη τρίτη θέση ήταν η 

Ελλάδα µε ποσοστό 9,09% και στη τέταρτη θέση η Λιβερία µε ποσοστό 8,45%. Οι 

υπόλοιπες χώρες είχαν ποσοστό, όπως βλέπουµε και από τον Πίνακα 3.15, 
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µικρότερο από το µέσο όρο. Στον ίδιο Πίνακα, παρουσιάζεται και το σύνολο της 

τριετίας 1999-2001 το οποίο συνυπολογίζεται στη αντίστοιχη τριετία και των δύο 

Μνηµονίων στα οποία συµµετέχει ο Καναδάς. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι 

επιθεωρήθηκαν 3343 πλοία µε 320 πλοία να έχουν κρατηθεί, µε ποσοστό 

κράτησης 9,57%.  

Στους παρακάτω πίνακες και διαγράµµατα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

ποσοτικά στοιχεία για τα τρία τελευταία χρόνια. 

∆ιάγραµµα 3.8 Ποσοστά Κρατήσεων την περίοδο 1998-2000 
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3.3.5 Αµερικανική Ακτοφυλακή (United States Coast Guard) 

Το 1994 η Αµερικανική Ακτοφυλακή (United States Coast Guard), είχε πάρει 

οδηγίες από τη κυβέρνηση των Η.Π.Α. να περιορίσει στο ελάχιστο τον αριθµό των 

υποβαθµισµένων πλοίων που προσεγγίζουν τα λιµάνια της χώρας. 

Υπολογίζεται ότι προσεγγίζουν τα 50.000 αµερικανικά λιµάνια περίπου 7500 ξένα 

πλοία και από το 1994 µέχρι και το 2002 βλέπουµε ότι έχουν βελτιωθεί σηµαντικά 
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τα αποτελέσµατα του ποιοτικού ελέγχου που επιβάλλεται µέσο των συχνών και 

αυστηρών ελέγχων της Ακτοφυλακής.  

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι το έτος 1995 είχαν προσεγγίσει τα αµερικανικά λιµάνια 

7846 πλοία και 514 από αυτά είχαν κρατηθεί, δηλαδή ποσοστό 6,55%, ενώ το 

1996 το ποσοστό κρατήσεων µειώθηκε στο 6,26%, ενώ στη συνέχεια το 1997 

παρουσίασε αύξηση, αφού σε 7686 πλοία σηµειώθηκαν 547 κρατήσεις, δηλαδή 

ποσοστό 7,12%. Την ίδια χρονιά βλέπουµε το µέσο ποσοστό της τριετίας 1995-97 

να είναι 6,64%. Το αντίστοιχο ποσοστό της τριετίας 1996-98 ήταν 6,02% και το 

αντίστοιχο της τριετίας 1997-1999 ήταν 5,08%. 

Το έτος 2001 ήταν η καλύτερη µέχρι και τώρα χρονιά αφού σε σύνολο 7842 

πλοίων είχαµε 172 κρατήσεις, δηλαδή ποσοστό 2,19%, όταν το αντίστοιχο για το 

2000 ήταν 2,52% και για το 2002 το ίδιο και πάλι ποσοστό 2,52%. Αυτό επέδρασε 

θετικά στο µέσο ποσοστό της τριετίας µε αποτέλεσµα η τριετία 2000-2002 να έχει 

το χαµηλότερο ποσοστό 2,41% και να είναι η καλύτερη από τότε που ξεκίνησε η 

προσπάθεια για περιορισµό των υποβαθµισµένων πλοίων που προσεγγίζουν 

αµερικανικά λιµάνια. Ο παρακάτω Πίνακας 3.16 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα 

πιο πάνω στοιχεία και τις προσεγγίσεις ξένων πλοίων σε αµερικανικά λιµάνια κατά 

την περίοδο από το 1995 µέχρι και το 2002. 

Πίνακας 3.16 Προσεγγίσεις πλοίων στα αµερικανικά λιµάνια, 1995-2002  

1995 7846 514 6,55%
1996 7608 476 6,26%
1997 7686 547 7,12% 6,64%
1998 7880 373 4,73% 6,02%
1999 7617 257 3,37% 5,08%
2000 7657 193 2,52% 3,55%
2001 7842 172 2,19% 2,69%
2002 7106 179 2,52% 2,41%
*Αναφέρεται στις αφίξεις πλοίων άνω των 300 GT και υπολογίζεται το κάθε πλοίο µόνο µια φορά, 
ανεξάρτητα εάν επισκέφθηκε περισσότερες φορές λιµάνια των Η.Π.Α., µέσα στο ίδιον έτος. 
Πηγή: United States Port State Control, Annual Reports 1999,2000,2001,2002

Ετήσιο 
Ποσοστό 

Μέσο ποσοστό 
3ετίαςΈτος Επισκέψεις 

Πλοίων* Κρατήσεις
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Οι αυστηροί έλεγχοι, οι ποινές που υιοθέτησε η Αµερικανική Ακτοφυλακή µε τις 

οποίες υποχρέωσε τους πλοιοκτήτες να αναβαθµίσουν ποιοτικά τα πλοία τους, 

διαφορετικά τους επέβαλλε χρονοβόρες διαδικασίες, για να µπορέσουν να 

προσεγγίσουν αµερικανικά λιµάνια, απέδωσαν καρπούς και η απόδειξη βρίσκεται 

στα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων και στα συνεχώς µειωµένα ποσοστά 

κρατήσεων. Εδώ, επίσης, πρέπει να αναφέρουµε ότι οι κρατήσεις µειώθηκαν ενώ 

την ίδια ώρα οι απαιτήσεις των αµερικάνων επιθεωρητών έγιναν ακόµη πιο 

αυστηρές και απόλυτες. 

Πίνακας 3.17 Λίστα στοχοποίησης για το 1999 (τριετία 1996- 98)** 

 
Σηµαία Ποσοστό 

κράτησης  
 

Σηµαία Ποσοστό 
κράτησης  

 
Αντίκουα 6.75% Πακιστάν* 33.33% 
Μπελίζ 58.23% Παναµάς 7.47% 
Cape Verde* 50.00% Ρουµανία* 22.00% 
Κίνα 6.15% Ρωσία 6.70% 
Κύπρος 9.97% Άγιος Βικέντιος 12.91% 
Ισηµερινή Γουινέα* 40.00% Ταϊβάν 6.10% 
Ονδούρα 58.54% Τουρκία 16.25% 
Μάλτα 8.84% Ουκρανία 20.56% 
Μεξικό 13.04% Βανουάτου 10.30% 
Ολλανδικές Αντίλλες* 7.41% Βενεζουέλα 11.63% 
 
* Χώρες που δεν ήταν προηγουµένως στη Λίστα. 

**Οι χώρες αυτές είναι στη Λίστα λόγω του ότι το µέσο ποσοστό κατακράτησης τους για τη τριετία 1996-98 
ήταν  µεγαλύτερο από το µέσο όρο του συνολικού αριθµού των κρατήσεων της αντίστοιχης τριετίας. 
 
Πηγή: Annual Report 1998, United States Port State Control   

Για τη τριετία 1996-98, 20 σηµαίες µε πρώτες την Ονδούρα µε ποσοστό 58,54%, 

το Μπελίζ 58,23%, το Cape Verte µε ποσοστό 50%, την Ισηµερινή Γουινέα µε 

40%, το Πακιστάν µε 33,33% ξεπέρασαν το επιτρεπτό µέσο όρο ποσοστού 

κράτησης που ήταν 6,02%. 

Μεταξύ αυτών των χωρών ήταν από τις δέκα χώρες που µελετούµε η Κίνα µε 

ποσοστό 6,15%, η Κύπρος µε 9,97%, η Μάλτα µε 8,84% και ο Παναµάς µε 7,47%. 
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Ο κατάλογος αυτός όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 3.17 αποτέλεσε τη 

Μαύρη Λίστα της Αµερικανικής Ακτοφυλακής για το έτος 1999. 

Στη «Μαύρη Λίστα» του 2000, η οποία αποτελεί ουσιαστικά τα αποτελέσµατα της 

τριετίας 1997-99 βλέπουµε ο αριθµός των χωρών να µειώνεται από 20 στις 14 

χώρες, µε τα ποσοστά εκτός από αυτά του Μπελίζ και της Ονδούρας να 

µειώνονται σηµαντικά. Στο κατάλογο παρέµειναν η Κύπρος µε ποσοστό 8,19%, η 

Μάλτα µε 6,70% και ο Παναµάς µε ποσοστό 6,92%, ενώ η Κίνα κατάφερε να 

κρατήσει το ποσοστό κρατήσεων της για την τριετία κάτω από το 5,08%. 

Ο Πίνακας 3.18 παρουσιάζει τα πιο κάτω στοιχεία.  

Πίνακας 3.18 Λίστα στοχοποίησης για το 2000 (τριετία 1997-99)** 

 
Σηµαία Ποσοστό 

κράτησης  
 

Σηµαία Ποσοστό 
κράτησης  

 
Αντίκουα 5.59% Φιλιππίνες* 5.14% 
Μπελίζ 50.56% Ρωσσία 5.83% 
Κύπρος 8.19% Άγιος Βικέντιος 11.43% 
Ονδούρες 39.06% Θαϋλάνδη* 7.23% 
Ινδία* 8.94% Τουρκία 11.41% 
Μάλτα 6.70% Βανουάτου 7.84% 
Παναµάς 6.92% Βενεζουέλα 13.95% 
 

* Χώρες που δεν ήταν προηγουµένως στη Λίστα. 

**Οι χώρες αυτές είναι στη Λίστα λόγω  του ότι το µέσο ποσοστό κατακράτησης τους για τη τριετία 1997-99 
ήταν  µεγαλύτερο από το µέσο όρο του συνολικού αριθµού των κρατήσεων της αντίστοιχης τριετίας. 
 
Πηγή: Annual Report 1999, United States Port State Control   

 

Στη συνέχεια, στον Πίνακα 3.19 που ακολουθεί, παραθέτουµε τα στοιχεία και τις 

χώρες που σαν αποτέλεσµα των κρατήσεων της τριετίας 1998-2000 µπήκαν ή 

παρέµειναν στη µαύρη λίστα και αντιµετώπισαν τις συνέπειες µέσα στο έτος 2001. 

Η σηµαία της Κύπρου µε ποσοστό 5,42%, της Μάλτας µε ποσοστό κρατήσεων 

4,75% και του Παναµά µε ποσοστό 5,17% αν και σηµείωσαν σηµαντική πρόοδο 
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σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, εντούτοις παρέµειναν στη λίστα της 

αµερικανικής ακτοφυλακής, αφού το επιτρεπτό µέσο ποσοστό κρατήσεων για την 

Αµερική µειώθηκε στο 3,55%.  

Στον ίδιο πίνακα βλέπουµε να εµφανίζεται η Βολιβία µε ποσοστό 100% και η 

Καµποτία µε ποσοστό 42,86% ως νέα µέλη της «µαύρης λίστας» . Η Τουρκία είναι 

γνωστός πλέον θαµώνας µε ποσοστό τώρα σχετικά µειωµένο στο 7,25%,το 

Μπελίζ µε ποσοστό 38,2%, η Ονδούρα µε ποσοστό 25,51%, Η Ινδία µε 7,09%, ο 

Άγιος Βικέντιος µε 8,43%, Η Ρωσία µε 5,17%, Η Αντίγκουα και οι Φιλιππίνες. 

Πίνακας 3.19 Λίστα στοχοποίησης για το 2001 (τριετίας1998-2000)** 

 
Σηµαία Ποσοστό 

κράτησης  
 

Σηµαία Ποσοστό 
κράτησης  

 
Αντίκουα 3.56% Μάλτα 4.75% 
Μπελίζ 38.20% Παναµάς 5.17% 
Βολιβία* 100.00% Φιλιππίνες 3.59% 
Καµποτία* 42.86% Ρωσία 5.17% 
Κύπρος 5.42% Άγιος Βικέντιος 8.43% 
Ονδούρα 25.51% Τουρκία 7.25% 
Ινδία 7.09%   
 
* Χώρες που δεν ήταν προηγουµένως στη Λίστα. 

**Οι χώρες αυτές είναι στη Λίστα λόγω του ότι το µέσο ποσοστό κατακράτησης τους για τη τριετία 1998-2000 
ήταν  µεγαλύτερο από το µέσο όρο του συνολικού αριθµού των κρατήσεων της αντίστοιχης τριετίας. 
 
Πηγή: Annual Report 2000, United States Port State Control  
  

Το 2001 ήταν η καλύτερη χρονιά µε το ποσοστό των κρατήσεων να µειώνεται 

αισθητά στο 2,19% αφού σε 10711 επιθεωρήσεις ου έγιναν και αφορούσαν 7842 

πλοία σηµειώθηκαν µόνον 172 κρατήσεις. Ο Παναµάς µείωσε το ποσοστό του στο 

2,33% και είχε 40 κρατήσεις σε σύνολο 2741 επιθεωρήσεις που αφορούσαν 1717 

διαφορετικά πλοία. Η Κίνα είχε µόνον µία κράτηση σε 78 πλοία της, που 

επισκέφθηκαν τα λιµάνια της Αµερικής, η Κύπρος είχε 516 πλοία της που 

επισκέφθηκαν αµερικανικά λιµάνια και έτυχαν 783 επιθεωρήσεων και κρατήθηκαν 
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τα 13, δηλαδή ποσοστό 2,52%. Η Μάλτα αν και κατάφερε και αυτή να βελτιώσει 

την εικόνα της είχε 13 κρατήσεις και ποσοστό 2,97% σε σύνολο πλοίων 437. Οι 

Μπαχάµες είχαν 16 κρατήσεις σε σύνολο πλοίων 567 και ποσοστό 2,82%, ενώ η 

Ελλάδα σε σύνολο 361 πλοίων είχε µόνον 4 κρατήσεις, ποσοστό 1,11%. Η 

Σιγκαπούρη είχε ποσοστό µόνον 0,85%, η Νορβηγία ποσοστό 0,53%, η Λιβερία 

1,25% ενώ η Ιαπωνία είχε µηδέν αριθµό κρατήσεων. 

Το ποσοστό της τριετίας 1999-2001, όπως ήταν φυσικό µειώθηκε, αλλά κρατήθηκε 

πάνω από το µέσο ποσοστό κρατήσεων του 2001 και ήταν 2,69%. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα, η Μάλτα µε ποσοστό 3,63%, η Κύπρος µε 3,21% και ο Παναµάς µε 

3,78% παρέµειναν στη µαύρη λίστα µε άλλες 19 χώρες, όπως φαίνονται στο 

Πίνακα 3.20. 

Πίνακας 3.20 Οι επιθεωρήσεις του 2001 στα Αµερικανικά λιµάνια 

3ΕΤΙΑ 1999-2001
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Παναµά 2741 1717 40 2,33% 3,78%
Κίνας 82 78 1 1,28% 1,68%
Κύπρου 783 516 13 2,52% 3,21%
Ελλάδας 412 361 4 1,11% 1,32%
Ιαπωνίας 52 46 0 0,00% 1,20%
Λιβερίας 1220 959 12 1,25% 1,60%
Μάλτας 644 437 13 2,97% 3,63%
Νορβηγίας 503 376 2 0,53% 0,73%
Μπαχάµες 727 567 16 2,82% 2,07%
Σιγκαπούρη 310 235 2 0,85% 2,52%
Σύνολο 10711 7842 172 2,19% 2,69%

Πηγή: Annual Report,2001 - United State  Port State Control

*Αναφέρεται στις αφίξεις πλοίων άνω των 300 GT και υπολογίζεται το κάθε πλοίο µόνο µια φορά, ανεξάρτητα εάν 
επισκέφθηκε περισσότερες φορές λιµάνια των Η.Π.Α., µέσα στο ίδιον έτος. 

2001

Σηµαία

 

Στο ∆ιάγραµµα 3.9, παρουσιάζονται οι κατηγορίες µε τις κυριότερες ελλείψεις στα 

πλοία που επιθεωρήθηκαν στην περίοδο 1998-2001, όπως αυτές έχουν 

επισηµανθεί από τις αµερικανικές αρχές. Τα γυµνάσια πυρκαγιάς ήταν µία µεγάλη 

αδυναµία των πλοίων το 1998, όταν σηµειώθηκαν 205 περιπτώσεις ελλείψεων και 
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σηµαντικών αδυναµιών για να µειωθούν το 1999 σε 133, 79 το 2000 και το 2001 

µειώθηκαν σε 63 περιπτώσεις. Ανάλογη ήταν και η βελτίωση στη κατηγορία των 

πυροσβεστικών µέσων που από 142 περιπτώσεις το 1998 µειώθηκαν σε 82 το 

2001. Στην κατηγορία θεµάτων, µε ελλείψεις σχετικές µε τον ∆ιεθνή Κώδικα ISM, 

παρατηρείται συνεχής αύξηση µε 16 περιπτώσεις το 1988, 34 το 1999, 60 το 2000 

και 128 το 2001. Αυτό ίσως και να δικαιολογείται, επειδή µε την εφαρµογή του 

κώδικα το 1988, υπήρξε ελαστικότητα στην αρχή για να γίνεται η στάση των 

επιθεωρητών συνεχώς πιο αυστηρή και επιτακτική, ούτως ώστε να εφαρµοστεί 

πιστά ο Κώδικας Πλοιοδιαχείρισης.  

∆ιάγραµµα 3.9 Οι κυριότερες ελλείψεις των πλοίων στις επιθεωρήσεις της Αµερικανικής 
Ακτοφυλακής την περίοδο 1998-2001 
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Πηγή: United States Coast Guard, Port State Control 

 

Τα αποτελέσµατα του 2002 παρουσίασαν µία µικρή αύξηση, αφού σε σύνολο 

7106 πλοίων ο αριθµός των κρατήσεων αυξήθηκε σε 179 και το ποσοστό 

κρατήσεων από 2,19% αυξήθηκε σε 2,52%. Ο Παναµάς είχε 58 κρατήσεις σε 1601 
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πλοία που έτυχαν 2959 επιθεωρήσεων και το ποσοστό κράτησης των πλοίων του 

αυξήθηκε στο 3,62%. Αύξηση παρουσίασε στο ποσοστό κρατήσεων και το 

νηολόγιο της Κύπρου και έγινε 3,96%, ενώ της Μάλτας έγινε 4,36%. Οι υπόλοιπες 

από τις δέκα χώρες που µελετούµε, κρατήθηκαν αρκετά κάτω από το µέσο 

ποσοστό τους έτους. 

Το ποσοστό της τριετίας 2000-2002 παρουσίασε µικρή αύξηση και έγινε 2,41%, µε 

τις τρεις χώρες Μάλτα, Κύπρο και Παναµά να έχουν µέσο ποσοστό τριετίας πιο 

υψηλό και να παραµένουν στο κατάλογο µε την µαύρη λίστα.  

Πίνακας 3.21 Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων του United State PSC το 2002 

3ΕΤΙΑ 2000-2002
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Παναµά 2959 1601 58 3,62% 3,30%
Κίνας 114 94 0 0,00% 0,42%
Κύπρου 754 429 17 3,96% 2,97%
Ελλάδας 390 357 4 1,12% 1,22%
Ιαπωνίας 60 49 0 0,00% 0,67%
Λιβερίας 1008 820 13 1,59% 1,21%
Μάλτας 606 390 17 4,36% 3,85%
Νορβηγίας 370 332 2 0,60% 0,84%
Μπαχάµες 799 548 9 1,64% 1,85%
Σιγκαπούρη 285 236 3 1,27% 2,13%
Σύνολο 10518 7106 179 2,52% 2,41%
*Αναφέρεται στις αφίξεις πλοίων άνω των 300 GT και υπολογίζεται το κάθε πλοίο µόνο µια φορά, ανεξάρτητα εάν 
επισκέφθηκε περισσότερες φορές λιµάνια των Η.Π.Α., µέσα στο ίδιον έτος. 
Πηγή: Annual Report 2002 - United State  Port State Control

Σηµαία

2002

 

Στη συνέχεια, ο Πίνακας 3.22 παρουσιάζει όλες τις χώρες τα πλοία των οποίων 

είχαν κρατήσεις κατά τις επιθεωρήσεις που έτυχαν από τους επιθεωρητές της 

Αµερικανικής Ακτοφυλακής κατά το 2001, µε σειρά τις χώρες µε το µεγαλύτερο 

ποσοστό κρατήσεων. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι το Μεξικό είχε ποσοστό κρατήσεων 

50%, η Αυστρία 33,33%, η Αλγερία 30,77%, η Βραζιλία 30,77%.  
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Πίνακας 3.22 Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων του United State PSC το 2001 

3ΕΤΙΑ 1999-2001

Επιθεωρήσεις Επισκέψεις 
Πλοίων* Κρατήσεις

Ποσοστό 
Κρατήσεων 
για το 2001

Ποσοστό 
Κρατήσεων

Μεξικό 7 8 4 50,00% 12.50%
Αυστρία 3 3 1 33,33% 25.00%
Αλγερία 18 13 4 30,77% 18.52%
Βραζιλία 15 13 4 30,77% 12.50%
Βολιβία 5 5 1 20,00% 42.86%
Καµποτία 7 6 1 16,67% 30.77%
Βενεζουέλα 12 12 2 16,67% 14.29%
Κροατία 21 19 3 15,79% 5.77%
Πορτογαλλία 11 9 1 11,11% 6.67%
Βουλγαρία 11 10 1 10,00% 5.88%
Λιθουανία 29 11 1 9,09% 6.25%
Τουρκία 127 75 6 8,00% 6.77%
Κορέα 88 58 4 6,90% 3.43%
Άγιος Βικέντιος 192 124 7 5,65% 6.11%
Μπελίζ 30 20 1 5,00% 23.08%
Ινδία 68 46 2 4,35% 7.58%
Ονδούρες 39 25 1 4,00% 18.18%
Ολλανδικές Αντίλες 57 55 2 3,64% 2.00%
Ταϊβάν 49 29 1 3,45% 2.06%
Νησιά Μάρσιαλ 160 147 5 3,40% 1.60%
Αντίκουα 333 185 6 3,24% 3.05%
Σουηδία 31 31 1 3,23% 1.12%
Νησιά Κέϋµάν 105 63 2 3,17% 3.03%
Μάλτα 644 437 13 2,97% 3.63%
Μπαχάµες 727 567 16 2,82% 2.07%
Κύπρος 783 516 13 2,52% 3.21%
Παναµάς 2741 1717 40 2,33% 3.78%
Βανουάτου 44 47 1 2,13% 2.19%
Χογκ Κογκ 201 170 3 1,76% 1.61%
Κίνα 82 78 1 1,28% 1.68%
Λιβερία 1220 959 12 1,25% 1.60%
Ελλάδα 412 361 4 1,11% 1.32%
Φιλιππίνες 172 113 1 0,88% 2.28%
Σιγκαπούρη 310 235 2 0,85% 2.52%
∆ανία 133 142 1 0,70% 0.45%
Γερµανία 193 162 1 0,62% 0.80%
Ολλανδία 228 175 1 0,57% 0.20%
Νορβηγία 503 376 2 0,53% 0.73%
Σύνολο 9811 7022 172 2,45% 2,69%

Σηµαία

* Χώρες που είχαν το 2001 µεγαλύτερο ποσοστό τριετίας από το µέσο ποσοστό της τριετίας 1999-2001
*Αναφέρεται στις αφίξεις πλοίων άνω των 300 GT και υπολογίζεται το κάθε πλοίο µόνο µια φορά, ανεξάρτητα εάν επισκέφθηκε 
περισσότερες φορές λιµάνια των Η.Π.Α., µέσα στο ίδιον έτος. 
Πηγή: Annual Report, 2001 - United State  Port State Control

2001
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Όλες αυτές οι χώρες δεν είναι σηµαίες ανοικτών νηολογίων και εντούτοις, 

διαφαίνεται ότι η ποιοτική κατάσταση των πλοίων τους είναι κατά πολύ χειρότερη 

και από τα ίσως χειρότερα ανοικτά νηολόγια. Φυσικά είναι πιο σωστό να 

αναφέρουµε ότι και οι τέσσερις πιο πάνω χώρες είχαν σχετικά µικρό αριθµό 

πλοίων που έτυχαν επιθεώρησης και εποµένως το ποσοστό στατιστικού λάθους 

είναι πολύ µεγάλο. 

Εξετάζοντας, όµως, το κατάλογο βλέπουµε και πολλές άλλες χώρες που δεν 

συγκαταλέγονται στα ανοικτά νηολόγια να έχουν ποσοστά κράτησης µεγαλύτερα 

τουλάχιστον από τα πέντε µεγαλύτερα ανοικτά νηολόγια που εξετάζουµε. 

3.4 Αναφορά στη µελέτη του πανεπιστηµίου του Κάρντιφ- Flag State Audit 
200360 

Η αξιολόγηση 37 νηολογίων από το πανεπιστήµιο του Κάρντιφ, σε συνεργασία µε 

το ∆ιεθνές Ερευνητικό Κέντρο Ναυτικών (Seamen International Research Centre, 

SIRC), αποτελεί µια από τις πλέον εµπεριστατωµένες µελέτες σήµερα και η 

αναφορά στην όλη µεθοδολογία πιστεύω ότι είναι απαραίτητη µαζί µε µια σειρά 

παρατηρήσεων και ακόµη και διαφωνιών που θα αναφέρω στην συνέχεια.  

Ο λογιστικός έλεγχος (Flag State Audit 2003) είναι το αποτέλεσµα µιας τρίχρονης 

µελέτης της ρυθµιστικής ικανότητας 37 κρατών σηµαίας, συµπεριλαµβανοµένων 

των ανοικτών και δεύτερων εθνικών σηµαιών. Ο λογιστικός έλεγχος υποθέτει ότι 

τα ζητήµατα σχετικά µε το ναυτικό εργατικό δυναµικό είναι ισοδύναµης 

σπουδαιότητας µε τα διοικητικά και τεχνικά θέµατα. Τα 37 νηολόγια που έχουν 

ελεγχθεί συνολικά κατέχουν περίπου 70% του παγκόσµιου στόλου.  

• Εκθέσεις κράτους σηµαίας  

Ο λογιστικός έλεγχος χρησιµοποιεί έξι οµάδες κριτηρίων για τους σκοπούς της 

αξιολόγησης:  

                                            

60 ∆ιεθνές Ερευνητικό Κέντρο Ναυτικών (Seamen International Research Centre, SIRC) 



155 

 

∆ιοίκηση. Ένας απολογισµός της φύσης της ναυτιλιακής διοίκησης.  

Στόλος. Μια ανάλυση που συνοψίζει την ανάπτυξη του στόλου κράτους σηµαίας 

τα τελευταία δέκα χρόνια.  

Ναυτικοί. Μια εξέταση της παροχής για την ευηµερία ναυτικών, η σύνθεση του 

εργατικού δυναµικού και καταγγελίες σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας.  

Εργατικό δίκαιο. Ένας απολογισµός της νοµικής διάταξης για τις διαδικασίες 

οργάνωσης συνδικάτων και συλλογικών διαπραγµατεύσεων.  

Εταιρικό δίκαιο.  Μια ανάλυση των διαδικασιών σύστασης υπεράκτιων εταιρειών.  

∆ιακυβέρνηση. Μια γενική αξιολόγηση του οικονοµικού και πολιτικού 

περιβάλλοντος του κράτους σηµαίας.  

• Σύστηµα εκτιµήσεων  

Μια µοναδική πτυχή αυτής της έκθεσης είναι ένα σύστηµα εκτιµήσεων που 

επιτρέπει στον αναγνώστη, για να συγκρίνει γρήγορα την απόδοση των κρατών 

σηµαίας πέρα από µια σειρά µέτρα και περαιτέρω, για να αξιολογήσουν τις 

διαφορετικές διαστάσεις της έννοιας της ρυθµιστικής ικανότητας των κρατών 

σηµαίας. Η ρυθµιστική ικανότητα ορίζεται ως: «Η ικανότητα ενός κράτους σηµαίας 

να εκδώσει και να επιβάλει τους κανόνες και τις διαδικασίες µε συνέπεια και 

συµµόρφωση µε το διεθνές θαλάσσιο δίκαιο, τις διεθνείς συµβάσεις και την 

καλύτερη λειτουργική πρακτική.»  

Το σύστηµα εκτιµήσεων βαθµολογεί τη ρυθµιστική ικανότητα σε πέντε ευδιάκριτες 

κατηγορίες και δίνει έναν βαθµό στη σειρά A µέχρι και E, όπου A=το άριστο. Οι 

πέντε κατηγορίες υπό αξιολόγηση είναι:  

Απόδοση, που παρουσιάζει πόσο καλά µια σηµαία αποδίδει από την άποψη 

τέτοιων των δεικτών όπως τα ποσοστά κατακράτησης (Post State Control) 

κρατικού ελέγχου λιµένων, τα ποσοστά ατυχηµάτων και τις περιπτώσεις της 

εγκατάλειψης πληρωµάτων.  
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∆ιαδικασίες, που δείχνουν τη σχέση µεταξύ της σηµαίας και του πλοιοκτήτη, από 

την άποψη των απαιτήσεων εγγραφής και της διαφάνειας και της ευκολίας της 

σύστασης υπεράκτιας εταιρίας.  

Ρόλος του κράτους, που µετρά τη γεωγραφική και πολιτική σχέση  του κράτους µε 

το νηολόγιο του.  

Νοµικός, δείχνοντας την έκταση της επικύρωσης των Συµβάσεων του ∆ιεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισµού, ΙΜΟ, και της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ILO.  

Ευηµερία/δικαιώµατα, γενική εκτίµηση και συγκεκριµένα πρότυπα εργασίας 

ναυτικών.  

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα του λογιστικού ελέγχου, τα κράτη σηµαίας 

οµαδοποιούνται σε τέσσερις ζώνες. Αυτά τα αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά. Για τις 

λεπτοµερείς συγκρίσεις, οι αναγνώστες πρέπει να συµβουλευθούν τον πλήρη 

πίνακα των αποτελεσµάτων.  

Πίνακας 3.23. Αξιολόγηση των 37 σηµαιών 

Αξιολόγηση 
ικανότητα

Σηµαία

Υψηλή ∆ανία, Γερµανία, Νησιά Kerguelen, Ολλανδία, Νορβηγικό ∆ιεθνές
Νηολόγιο, Νορβηγία, Φιλιππίνες, Ηνωµένο Βασίλειο

Καλή Βερµούδες, Κανάριοι νήσοι, Νήσοι Καίυµαν, Κύπρος, Εσθονία, Χογκ
Κογκ, Isle of Man, Λετονία, Μαδέρα, Ολλανδικές Αντίλλες, Ρωσία,
Σιγκαπούρη, Τουρκία, Ουκρανία

Μέτρια Αντίγκουα και Μπαρµπούντα, Μπαχάµες, Μπαρµπάντος, Μπελίζ,
Βολιβία, Ισηµερινή Γουινέα, Ονδούρα, Λίβανος, Λιβερία, Μάλτα, τα
νησιά Μάρσιαλ, Παναµάς, Βανουάτου

Φτωχή Καµπότζη, St Vincent και Γρεναδίνες  

• Ένα πρότυπο κράτους σηµαίας  

Χρησιµοποιώντας τα κριτήρια και τα πρότυπα που υιοθετούνται για αυτόν τον 

λογιστικό έλεγχο, ένα πρότυπο, ή "η ποιότητα", κράτους σηµαίας, πρέπει να 

παρουσιάσει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

Επικύρωση µιας εκτενούς σειράς των διεθνών συµβάσεων ΙΜΟ και ILO.  
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Να διατηρεί τα πλήρη αρχεία µε τα στοιχεία των πραγµατικών ιδιοκτητών 

πλοιοκτητών και των πλοιοδιαχειριστών των εγγεγραµµένων πλοίων.  

Τη δυνατότητα να διεξαχθούν οι επιθεωρήσεις και οι έρευνες ατυχηµάτων από 

λειτουργούς και συστήµατα της ίδιας της σηµαίας. 

Να µην καθορίζει την απόδοσή του από την άποψη της εισοδηµατικής παραγωγής  

Να διατηρεί τις αποτελεσµατικές ρυθµίσεις πιστοποίησης των ικανοτήτων των 

ναυτικών και να έχει προβλέψεις για θέµατα που αφορούν την ευηµερία των 

ναυτικών.  

Να έχει ψηφίσει νοµοθεσία που προστατεύει τα δικαιώµατα των ναυτικών 

ανεξάρτητα από την υπηκοότητά και εθνικότητα τους.  

Να υπάρχουν αρκετά κεφάλαια διαθέσιµα κάθε χρόνο από το κρατικό 

προϋπολογισµό για να µπορεί το νηολόγιο να πραγµατοποιεί τις ευθύνες και 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το µέγεθος του εγγεγραµµένου εµπορικού 

στόλου.  

∆ιάθεση να επιβάλει όπου επιβάλλεται αλυσιδωτές ευθύνες στους πλοιοκτήτες και 

σε άλλα συµβαλλόµενα µέρη που αλληλεπιδρούν ή που ενεργούν εξ ονόµατος του 

κράτους σηµαίας.  

• Μελλοντικές εξελίξεις  

Το σύστηµα εκτίµησης σχεδιάζεται για να ισχύσει ευαίσθητο στις αλλαγές στις 

ικανότητες κράτους σηµαίας και σε οποιοδήποτε κράτος. Οι µελλοντικοί λογιστικοί 

έλεγχοι θα αγκαλιάσουν έναν µεγαλύτερο αριθµό νηολογίων καταλόγων και θα 

επαναξιολογήσουν εκείνα τα νηολόγια που περιλαµβάνονται στην τρέχουσα 

έκδοση. Αναµένεται ότι η επόµενη έκδοση του λογιστικού ελέγχου κράτους 

σηµαίας να δηµοσιευθεί το 2004. 

Τα πλοία είναι προέκταση των κρατών που φέρουν τη σηµαία τους. Εποµένως, 

όλα τα κράτη σηµαίας των πλοίων έχουν το καθήκον να εξασφαλίσουν ότι οι 

ιδιοκτήτες των πλοίων φέρουν νόµιµα τις σηµαίες τους και ότι συµµορφώνονται µε 
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το εθνικό και διεθνές δίκαιο και επιβλέπουν τις λειτουργικές διαδικασίες σύµφωνες 

µε την ορθή πρακτική.  

Αν και στους θαλάσσιους κύκλους το κράτος σηµαίας αναφέρεται συχνά ως η 

αδύνατη σύνδεση στη ρυθµιστική αλυσίδα, σε γενικές γραµµές δεν είναι σωστό 

πώς αυτό µπορεί να είναι έτσι. ∆υνάµει της προνοµιούχου θέσης του το κράτος ως 

κατασκευαστή νόµου, αρµόδιας αρχής για την εφαρµογή των νόµων και µε 

επακόλουθη την άτυπη ικανότητά του να πείσει και να επιβάλει τους νόµους, το 

κράτος έχει την δύναµη να θέτει και να εποπτεύει τα πρότυπα.  

Όταν πρόκειται για τη ναυτιλία, η ρυθµιστική πρακτική νοµιµοποιείται και 

καθίσταται λειτουργική µέσω των αρµοδίων υπηρεσιών για θέµατα ναυτιλίας οι 

οποίες και εξασφαλίζουν τουλάχιστον τη συµµόρφωση µε τα κρατικά και διεθνή 

ελάχιστα επίπεδα της λειτουργίας σκαφών. Σε αυτά τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα, η θαλάσσια διοίκηση µιας σηµαίας κράτους δεν µπορεί να είναι 

ουσιαστικά διαφορετική από οποιοδήποτε άλλο τοµέα της κρατικής διοίκησης.  

Ο ρόλος των κρατών σηµαίας στην παγκόσµια ναυτιλία έχει αποτελέσει φυσικά το 

αντικείµενο της συζήτησης για τα προηγούµενα πενήντα έτη. Αυτή η συζήτηση έχει 

επεκταθεί και έχει ενισχυθεί στη συνέχεια, λόγω και των γεγονότων της 11ης 

Σεπτεµβρίου όπου τα ζητήµατα για τους πραγµατικούς ιδιοκτήτες των πλοίων και 

τους πραγµατικούς πλοιοδιαχειριστές βρήκαν υποχρεωτικά µε την νέα τάξη 

πραγµάτων την λύση τους. Στον ίδιο σχεδόν χρόνο, αν και συµπτωµατικά, έχει 

υπάρξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε διεθνές επίπεδο ώστε το πρόβληµα µε τα 

υποβαθµισµένα πλοία να απασχολήσει έντονα όλες τις ενδιαφερόµενες πλευρές 

και να καταστεί σαφές ότι είναι πλέον ευθύνη όλων των συµµέτοχων και του 

κράτους της σηµαίας ειδικότερα, για να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία και τη 

συντήρηση των πλοίων που φέρουν τη σηµαία του.  

Τα ποσοστά ατυχηµάτων και τα ποσοστά κράτησης Κρατικού Ελέγχου Λιµένων 

είναι δύο δείκτες αξιολόγησης της ρυθµιστικής ικανότητας του κράτους σηµαίας. 

Αυτά τα µέτρα χρησιµοποιούνται ευρέως αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι δείκτες 

που θα µπορούσαν εύλογα να υπολογιστούν για να καθορίσουν την ορθή 
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πρακτική, η προσέγγιση αυτή ποτέ δεν έχει ερευνηθεί προηγουµένως. Αυτό που 

απαιτείται είναι µια κρίσιµη και ανεξάρτητη αξιολόγηση των διάφορων ικανοτήτων 

των κρατών σηµαίας πέρα από την πλήρη σειρά των ευθυνών τους. Η αξιολόγηση 

πρέπει να είναι απλή, κατανοητή, έγκυρη από την άποψη των κριτηρίων της, 

αξιόπιστη στην εφαρµογή και αρκετά λεπτή να συλλάβει τις διαφορές στα υπό 

µελέτη πρότυπα.  

Σε όλες τις περιοχές η διεθνής ναυτιλιακή βιοµηχανία αναγνωρίζει πλέον το 

πρόβληµα και την ανάγκη όλοι οι συµµέτοχοι να πρέπει να έχουν έναν ενεργό 

ρόλο στην προώθηση και την εξασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσµατικής 

λειτουργίας των πλοίων.  

Ο λογιστικός έλεγχος που παρουσιάζεται εδώ είναι το αποτέλεσµα τριών χρόνων 

έρευνας που περιλαµβάνει την παρουσίαση και επεξεργασία µιας εκτενούς σειράς 

στοιχείων και πληροφοριών και µιας απλουστευµένης µεθόδου αξιολόγησης. Ο 

λογιστικός έλεγχος ανατέθηκε αρχικά από την ITF από το ∆ιεθνές Ερευνητικό 

Κέντρο Ναυτικών (SIRC) στο Πανεπιστήµιο του Κάρντιφ το 1999, για την 

παράδοση της το 2001. Η ITF διευκρίνισε ότι ήθελε την αξιολόγηση των 

περισσότερων, αλλά όχι όλων των σηµαιών που έχει στο µικροσκόπιο της αλλά το 

άφησε στο προσωπικό του SIRC για να επινοήσουν µια κατάλληλη µέθοδο. Μετά 

από την παράδοση ακολούθησε ένα εξάµηνο κατά τη διάρκεια του οποίου οι 

συνεργαζόµενοι µε την ITF οργανισµοί και συντεχνίες κλήθηκαν για να υποβάλουν 

τα σχόλια και οποιεσδήποτε διορθώσεις. Η ITF παραχώρησε τα δικαιώµατα της 

µελέτης στο SIRC το 2002. 

Ολόκληρος ο Λογιστικός Έλεγχος επαναλήφθηκε το 2002 για ενηµέρωση και 

επαλήθευση των στοιχείων και ένα αναθεωρηµένο και απλουστευµένο σχέδιο 

αξιολόγησης υιοθετήθηκε. Τα ίδια κράτη σηµαίας έχουν αξιολογηθεί και το νέο 

σύστηµα ταξινόµησης ευθυγραµµίζει το λογιστικό έλεγχο κράτους σηµαίας SIRC 

µε την προσέγγιση που χρησιµοποιείται από τους Standard και Poors για τις 

πιστωτικές εκτιµήσεις και το Τµήµα Εθνικού Λογιστικού Ελέγχου της Αγγλίας για 
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την εκτίµηση της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών από τις κυβερνητικές 

υπηρεσίες κωµοπόλεων και πόλεων.  

Συνολικά, η έκθεση περιέχει µια εκτενή περιγραφική ανάλυση της λειτουργίας των 

κρατών σηµαίας και µε ένα ευρετήριο που επιτρέπει µια γρήγορη ανάλυση της 

ρυθµιστικής αποτελεσµατικότητας των κρατών σηµαίας πέρα από µια σειρά 

στοιχείων και των ευθυνών και διευκολύνει τις συγκρίσεις µεταξύ των κρατών 

σηµαίας. Αυτή η έκθεση έχει τη δυνατότητα να καλύψει µια επείγουσα ανάγκη στη 

ναυτιλιακή βιοµηχανία, καθώς επίσης και να εξασφαλίσει τις συζητήσεις για τη 

φύση των κρατών σηµαίας µε µια υγιή αποδεικτική βάση.  

• Ο ρόλος του λογιστικού ελέγχου  

Μέχρι τις πρόσφατες δεκαετίες, ο έλεγχος έχει συνδεθεί πρώτιστα µε την 

εξασφάλιση ότι οι οικονοµικοί απολογισµοί ακολουθούν τις κατάλληλες διαδικασίες 

και ότι τα κεφάλαια έχουν χρησιµοποιηθεί µε τους κατάλληλους και νόµιµα 

σωστούς τρόπους. Οι ίδιες αρχές, οι ίδιες διαδικασίες και ίδιες εφαρµογές έχουν 

υιοθετηθεί όλο και περισσότερο από  κυβερνήσεις και από µη κυβερνητικές 

οργανώσεις. Με αυτές τις εξελίξεις, η έννοια του λογιστικού ελέγχου όρου έχει 

αναπτυχθεί και έχει διευρυνθεί από µια επαλήθευση των αξιολογήσεων των 

λογαριασµών επιχείρησης  ποικίλων δραστηριοτήτων. Για παράδειγµα, το γραφείο 

του βρετανικού εθνικού λογιστικού ελέγχου περιέγραψε µια αξία για «λογιστικό 

έλεγχο χρηµάτων» ως κάλυψη τριών ευδιάκριτων ζητηµάτων:  

Οικονοµία: Ελαχιστοποιώντας το κόστος των χρησιµοποιούµενων πόρων ή 

σπαταλώντας λιγότερα  

Αποδοτικότητα: Η σχέση µεταξύ της παραγωγής µε τα αγαθά ή υπηρεσίες και 

πόροι γίνει παραγωγή – εάν ξοδεύονται καλά 

Αποτελεσµατικότητα: Η σχέση µεταξύ προϋπολογιζόµενα και πραγµατικά 

αποτελέσµατα των δηµόσιων εξόδων – εάν ξοδεύονται σωστά.  

Με αυτό τον τρόπο, ο έλεγχος εµφανίζεται λιγότερο ως ένα θέµα δικαιοσύνης και 

ακρίβειας στην υποβολή έκθεσης των απολογισµών και περισσότερο µια εξέταση 
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των δραστηριοτήτων µιας οργάνωσης σε διάφορους δείκτες. Ενώ η έννοια του 

λογιστικού ελέγχου έχει διευρυνθεί η αρχή της ανεξαρτησίας παραµένει κεντρική 

στη διαδικασία ελέγχου. 

• Έλεγχος στα κράτη σηµαίας  

Αν και οι διάφορες διεθνείς συµβάσεις µε την εφαρµογή τους στη ναυτιλιακή 

βιοµηχανία προσπαθούν να καθορίσουν και να εναρµονίσουν τα ρυθµιστικά 

περιβάλλοντα των κρατών σηµαίας, τα ποσοστά κράτησης κρατικού ελέγχου 

λιµένων και τα ποσοστά ατυχηµάτων δείχνουν ότι υπάρχει µια ιδιαίτερη 

παραλλαγή στις πραγµατικές πρακτικές των κρατών σηµαίας. Μια προσπάθεια 

να προσδιοριστούν οι ρυθµιστικές παραλλαγές πρακτικής εισήχθη στην έναρξη 

του σχεδίου αυτο-αξιολόγησης κράτους σηµαίας του ΙΜΟ το 1999. Έχει 

αναγνωριστεί ότι αυτή η διαδικασία ήταν λιγότερο αποτελεσµατική. Το 

ποσοστό απάντησης ήταν φτωχό, µερικές ερωτήσεις ήταν ανεπαρκώς 

πλαισιωµένες και οι ανεπαρκείς πληροφορίες ήταν αρκετές. 

Ο Κρατικός Λογιστικός Έλεγχος SIRC εστιάζει στη ρυθµιστική πρακτική. Ο στόχος 

δεν είναι να αξιολογηθεί η οικονοµική υποβολή έκθεσης ή η χρησιµοποίηση των 

πόρων, αλλά να γίνει µια λεπτοµερής εξέταση εκείνων των δραστηριοτήτων του 

κράτους σηµαίας, οι νοµικοί κώδικες και η ναυτιλιακή διοίκηση, συµβάλλοντας µε 

υπευθυνότητα και µε την ορθή πρακτική σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας των 

πλοίων συµπεριλαµβανοµένου τόσο του εµπορικού και τεχνικού ελέγχου 

διαχείρισης, όσο και του νόµου ναυτολόγησης και της πολιτικής της 

απασχόλησης στα πλοία. 

Εκθέσεις κράτους σηµαίας  

Η έκθεση καλύπτει 42% του παγκόσµιου στόλου µε αριθµό πλοίων και 70% από 

πλευράς χωρητικότητας σε GT. Τα νηολόγια που περιλαµβάνονται στην έκθεση 

είναι τα πιο κάτω:  
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• ∆ιοίκηση  

Αυτό το τµήµα εξετάζει τη φύση της διοίκησης όπως υποδεικνύεται από τα 

ακόλουθα οµαδοποιηµένα κριτήρια:  

Ευθύνες. Αναλύει τις θαλάσσιες ευθύνες που η διοίκηση αναλαµβάνει και ασκεί, 

και τη κύρια πηγή της νοµοθεσίας που καθορίζει αυτές τις ευθύνες.  

Στελέχωση. Εξετάζει τους περιορισµούς που θέτει η ∆ιοίκηση σε ότι αφορά στην 

υπηκοότητα πληρωµάτων και το βαθµό µε τον οποίο εξετάσει και καθορίζει τον 

ελάχιστο αριθµό ναυτικών που η ασφάλεια επιβάλλει σε κάθε πλοίο.  

Θέση. Η γεωγραφική θέση του νηολογίου εξετάζεται εάν βρίσκεται στην επικράτεια 

του κράτους ή στο εξωτερικό.  

Λειτουργία. Εξετάζει κατά πόσο το νηολόγιο εργάζεται ως κερδοσκοπικός 

οργανισµός ή υπάρχει ως ναυτιλιακή αρχή που επιβλέπει την ναυτιλιακή 

νοµοθεσία της χώρας της σηµαίας.  

Πιστοποίηση. Η φύση, η έκταση και η ποιότητα της ναυτικής εκπαίδευσης, οι 

διαδικασίες για την πιστοποίηση των προσόντων των ναυτικών και επικύρωση 

των πιστοποιητικών ικανότητας και η πρόληψη της απάτης.  

Επιλεξιµότητα. Εξετάζει τα κριτήρια για την εγγραφή των πλοίων και εξετάζει εάν 

το νηολόγιο είναι ανοικτός, ή θέτει µερικούς περιορισµούς πάνω στην 

υπηκοότητα, τον τόπο διαµονής των πλοιοκτητών και των πλοιοκτητριών 

εταιρειών.  

Χρεώσεις. Το κόστος της εγγραφής και οι ετήσιες χρεώσεις είναι πάντοτε 

σηµαντικός παράγοντας και εκτιµάται εάν οι χρεώσεις µπορούν να κριθούν 

υψηλές, µέσες ή χαµηλές σε σύγκριση µε τις χώρες που εξετάζονται. 

Φορολογία. Ο βαθµός στον οποίο οι φόροι επιβάλλονται στα κέρδη από τη 

ναυτιλία εξετάζεται και γίνεται αξιολόγηση εάν το καθεστώς µπορεί να θεωρηθεί 

φορολογικός παράδεισος.  
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Πρόσθετες εµφανείς πληροφορίες. ∆ιαπραγµατεύσεις κυρίως µε πρόσφατες 

διοικητικές και πολιτικές αλλαγές στο νηολόγιο του κράτους σηµαίας και τυχόν νέες 

πρακτικές.  

• Στόλος  

Αυτό το τµήµα χρησιµοποιεί διάφορα µέτρα για την εκτίµηση του στόλου του 

κράτους σηµαίας. Αυτό περιλαµβάνει το µέγεθος, τη χωρητικότητα και την ηλικία 

του στόλου, καθώς επίσης και τα µέτρα που παρουσιάζουν τις διάφορες 

παραµέτρους τις σχετικές µε την ποιότητα και την ασφάλεια του στόλου, όπως 

είναι τα ποσοστά κράτησης PSC και οι στατιστικές των ατυχηµάτων.  

Αριθµός πλοίων. Ένα µέγεθος για το πώς ο αριθµός των πλοίων του νηολογίου 

έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια της περιόδου 1989-2001.  

Μικτή χωρητικότητα. Ένα µέτρο για το πώς η µικτή χωρητικότητα του στόλου έχει 

αλλάξει πέρα από το διάστηµα 1989-2001.  

Μέση ηλικία. Ένα µέτρο για το πώς η µέση ηλικία του στόλου έχει αλλάξει στην 

περίοδο 1989-2001.  

Ξένη ιδιοκτησία. Αυτή η παράµετρος εκτιµά για το πόσο µακριά εκτός κράτους της 

σηµαίας βρίσκεται ο πραγµατικός ιδιοκτήτης του πλοίου  

Ποσοστό κράτησης. Ένα µέτρο για το πώς το ποσοστό κράτησης PSC έχει 

κινηθεί στη περίοδο 1995-2000 στις ακόλουθες περιοχές PSC: Πρωτοκόλλου του 

Τόκιο, Πρωτοκόλλου του Παρισιού και της περιοχής που ελέγχει η ακτοφυλακή 

των ΗΠΑ.  

Ποσοστό ατυχηµάτων - πλοία. Εδώ µετριέται πόσα πλοία έχουν καταγραφεί ως 

συνολικές απώλειες, όπως φαίνονται από τους Lloyds-Fairplay Στατιστικές 

παγκόσµιων ατυχηµάτων 2001 και το ποσοστό επί τοις % του στόλου που έχει 

απολεσθεί (total loss) για το έτος 2001.  

Θέση. Η εκτιµηµένη θέση του νηολογίου όπως αυτή καθορίζεται από την ITF δηλ. 

εάν το νηολόγιο θεωρείται σηµαία ευκαιρίας.  
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• Ναυτικοί  

Αυτό το τµήµα ενδιαφέρεται για µέτρα που λαµβάνονται για την ασφάλεια και την 

ευηµερία των ναυτικών από κάθε διοίκηση, και τις περιπτώσεις των αποτυχιών 

της παροχής όπως καταγράφεται από το ITF και την Αποστολή για τους ναυτικούς 

(Mission of Seafarers).  

Συµµετοχή εργατικού δυναµικού πολιτών. Το πρώτο µέτρο είναι η έκταση της 

συµµετοχής στο θαλάσσιο εργατικό δυναµικό από τους πολίτες του κράτους 

σηµαίας. Αυτό είναι ένα καλό µέτρο για το πόσο µακριά η χώρα µπορεί να 

θεωρηθεί ένα "αληθινό" εθνικό νηολόγιο, ή καθαρά σηµαία ευκαιρίας ή ανοικτού 

νηολογίου, µε ελάχιστο ή κανένα ενδιαφέρον για την προώθηση της ναυτιλίας ως 

σταδιοδροµία για τους πολίτες της. Το στοιχείο χρησιµοποιούµενο εδώ έχει 

συλλεχθεί από τους ερευνητές σε SIRC ως τµήµα της τρέχουσας µελέτης στην 

παγκόσµια αγορά εργασίας για τους ναυτικούς. Η αρχική πηγή τέτοιων 

στοιχείων είναι κατάλογοι πληρωµάτων που συλλέγονται από όλο το κόσµο, του 

οποίου το κέντρο έχει συλλέξει περίπου 15.000 (πληρώµατα πλοίων) 

εξασφαλίζοντας, τα στοιχεία και τις λεπτοµέρειες περισσότερων από 370.000 

ναυτικών.  

Καταγγελίες πληρώµατος. Τις καταγγελίες που γίνονται εξετάζει και η ITF και η 

Αποστολή για τους ναυτικούς (Mission of Seafarers). Οι πληροφορίες προέρχονται 

από τη βάση δεδοµένων όπου η ITF έχει παρέµβει και αυτές ήταν περίπου 

5.000 περιπτώσεις, ενώ άλλες 2.500 περιπτώσεις είναι εκείνες στις οποίες έχει 

εµπλακεί η Αποστολή για τους ναυτικούς.  

∆ιαδικασίες εγκατάλειψης. Εξετάζει τις διαδικασίες εγκατάλειψης των ναυτικών που 

κάθε διοίκηση έχει σε ισχύ, ειδικότερα: Εάν αυτοί είναι άτυποι ή εξασφαλίζονται 

από τη νοµοθεσία, εάν το βάρος για τον επαναπατρισµό τοποθετείται επάνω στον 

πλοιοκτήτη, τη διοίκηση ή και στους δύο και ποιος επιβαρύνεται για τις δαπάνες 

επαναπατρισµού των ναυτικών. Επιπλέον, εξετάζει τον αριθµό περιπτώσεων της 

εγκατάλειψης ναυτικών κατά την περίοδο 1995-2000.  
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Θάνατοι. Τα µέτρα χρησιµοποιούνται εδώ είναι ο αριθµός θανάτων ναυτικών 

που προκύπτουν από τα ατυχήµατα των πλοίων θύµατα και τα εργατικά 

ατυχήµατα.61 

Αρχεία, στατιστικές εργατικού δυναµικού Αυτό εξετάζει τον τύπο και την έκταση 

των αρχείων που διατηρούνται από τις υπηρεσίες των νηολογίων για τους 

ναυτικούς που εργάζονται στα πλοία της σηµαίας, εάν τέτοια αρχεία είναι 

ηλεκτρονικά αυτοµατοποιηµένα και είναι εύκολα προσιτά, καθώς επίσης εάν το 

κράτος δηµοσιεύει τακτικά τις στατιστικές όσον αφορά το θαλάσσιο εργατικό 

δυναµικό. 

 Υγεία. Εξετάζει εάν η διοίκηση του νηολογίου έχει την επαγγελµατική υπηρεσία 

υγείας ως προσφορά για τους ναυτικούς, εάν παρέχει την οικονοµική, όπως 

επίσης και διοικητική υποστήριξη για τέτοιες δραστηριότητες. Επιπλέον, εξετάζει 

εάν οι εν λόγω δραστηριότητες είναι άτυπες ή βασισµένες στη νοµοθεσία.  

                                            

61 Τα ποσοστά θανάτου για κάθε κράτος σηµαίας υπολογίστηκαν από τα στοιχεία 

που περιλήφθηκαν µέσα στη βάση δεδοµένων των ατυχηµάτων όπως αυτά 

καταγράφονται από τους Lloyds για τα έτη 1997-1999. Για κάθε ατύχηµα, ο αριθµός 

εκείνων που χάνουν την ζωή τους καταγράφεται στη βάση δεδοµένων, και για κάθε 

έτος αυτό διαιρέθηκε µε τον αριθµό ναυτικών που εργάζονται στα πλοία της σηµαίας 

και πολλαπλασιάζεται επί 100 για να δώσει ένα ποσοστό θανάτου. Τα ποσοστά για 

κάθε ένα από τα τρία έτη ήταν υπολογισµένα κατά µέσο όρο για να δώσουν ένα γενικό 

ποσοστό. Ο αριθµός ναυτικών που εργάζονται στα πλοία του κάθε νηολογίου  

υπολογίστηκε από την αναφορά στη βάση δεδοµένων των ναυτικών του SIRC, και 

επαληθεύθηκε µε τον αντίστοιχο αριθµό πλοίων από τον τύπο και τον αριθµό των 

πλοίων της κάθε σηµαίας σύµφωνα µε τις στατιστικές των Lloyds, και έπειτα 

πολλαπλασιάστηκε µε το µέσο αριθµό ναυτικών σε κάθε τύπο πλοίου και µετά 

υπολογίστηκε συνολικά.  
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Παροχές του κράτους κοινωνικής πρόνοιας. Η φύση και η έκταση των παροχών 

του κράτους κοινωνικής πρόνοιας που παρέχονται από τη διοίκηση της 

ναυτιλιακής αρχής ή και άλλης αρµόδιας αρχής του κράτους δίνεται από το κράτος 

υπό οικονοµική είτε διοικητική µορφή, ή και τα δύο και εάν η φύση της παροχής 

είναι άτυπη ή οργανωµένη. 

Οµάδες ενδιαφέροντος. Εξετάζει εάν το κράτος παρουσιάζεται ως οικοδεσπότης 

σε οποιεσδήποτε ναυτιλιακές δραστηριότητες. Αυτό πάλι είναι µια προσπάθεια να 

καθοριστεί εάν το κράτος είναι µια σηµαία που απλώς έρχεται να εκµεταλλευτεί την 

ναυτιλιακή βιοµηχανία ή θέλει να είναι ναυτική χώρα για να προσφέρει.  

• Εργατικό δίκαιο 

Αυτό το τµήµα εξετάζει µε κάποιες λεπτοµέρειες τη νοµοθεσία απασχόλησης σε 

κάθε νηολόγιο. Η ανάλυση ξεκινά µε µελέτη της σχετικής νοµοθεσίας, 

προκειµένου να υπολογιστεί εάν οι υπήκοοι του κράτους έχουν την άδεια για να 

διαµορφώσουν και να προσχωρήσουν στα συνδικάτα, περαιτέρω εάν τέτοιες 

ενώσεις έχουν τα δικαιώµατα στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τέλος, εάν 

στην περίπτωση µιας διαφωνίας, οι συµµετέχοντες στις συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις έχουν πρόσβαση στην ανεξάρτητη διαιτησία. Μια εξέταση 

γίνεται, επίσης, ως προς το εάν τα δικαιώµατα απορρέουν από το γενικό νόµο 

που περιλαµβάνει τα θέµατα για την απασχόληση και επεκτείνονται οι πρόνοιες 

και για τους ναυτικούς ή οι ναυτικοί εξαιρούνται των βασικών δικαιωµάτων που ο 

νόµος προβλέπει .  

∆ικαιώµατα του συνδικαλίζεσθαι και της αναγνώρισης. Η φύση του νόµου της 

απασχόλησης εξετάζεται, για να εξακριβωθεί εάν εξασφαλίζονται τα δικαιώµατα 

και οι ελευθερίες του συνδικαλίζεσθαι, καθώς και τα δικαιώµατα των συνδικάτων 

να υπογράφουν συµφωνίες συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε τους εργοδότες.  

∆ικαίωµα στην απεργία. Ο νόµος απασχόλησης εξετάζεται για να υπολογισθεί ο 

βαθµός από τους περιορισµούς που τοποθετούνται επάνω στα δικαιώµατα των 

εργαζοµένων στο στάδιο των µέτρων όπως της απεργίας ή της αποχής από 
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κάποιες δραστηριότητες κ.λ.π. Η φύση και η έκταση τέτοιων περιορισµών είναι 

στην πράξη, επίσης, ένας δεύτερος παράγοντας που αναλύει τους πραγµατικούς 

περιορισµούς που έχουν σε κάποιες σηµαίες οι εργαζόµενοι ναυτικοί. Επίσης, 

πραγµατοποιείται ανάλυση των αριθµών οι οποίοι συνυπολογίζονται µε τη 

συχνότητα υιοθέτησης µέτρων, τον αριθµό και το ποσοστό των ναυτικών που 

συµµετέχουν και κατ’ αυτόν τον τρόπο καθορίζεται ο βαθµός του δικαιώµατος στην 

απεργία. 

Πρόσβαση στη διαιτησία. Η προσπάθεια εδώ είναι να αξιολογηθεί το δικαίωµα 

προσφυγής σε διαιτησία, σε περίπτωση διαφωνίας εργοδοτών και εργαζοµένων. 

Εάν η διαιτησία και οι αποφάσεις από διαιτησία είναι δεσµευτικές και εάν τέτοια 

η διαιτησία είναι εθελοντική ή είναι υποχρεωτική.  

Κάλυψη συµφωνίας CBA/ΙTF. Εδώ γίνεται µια ανάλυση αποτελείται για την 

φύση και έκταση των συµφωνιών που είναι το αποτέλεσµα των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων µεταξύ συντεχνιών των ναυτεργατών και των αντίστοιχων 

ενώσεων των πλοιοκτητών και στην περίπτωση των εθνικών σηµαιών και του 

δεύτερου νηολογίου, εξετάζεται εάν η µία συµφωνία έχει ισχύ και στο δεύτερο 

νηολόγιο και επίσης, η έκταση της κάλυψης συµφωνίας της ITF στην 

περίπτωση εκείνων των συµβάσεων σε νηολόγια που χαρακτηρισθεί από την 

ITF ως σηµαίες ευκολίας.  

• Εταιρικό δίκαιο  

Αυτό το κεφάλαιο εξετάζει ουσιαστικά τα οφέλη που εξασφαλίζονται από την 

σύσταση µιας υπεράκτιας εταιρίας στην επικράτεια του κράτους της σηµαίας. Η 

εξέταση από την ανάλυση της χερσαίας δραστηριοποίησης των εταιρειών δεν 

έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, µιας και η ναυτιλία και δη η πλοιοκτησία, συνήθως 

ασκείται εκτός της επικράτειας. Μάλιστα, η εγγραφή ενός πλοίου κάτω από µια 

σηµαία θα παρέχει φορολογικά πλεονεκτήµατα, κυρίως στις περιπτώσεις που το 

κράτος της σηµαίας έχει υπογράψει διµερείς συµφωνίες µε αριθµό χωρών, στις 

οποίες το πλοίο θα µεταφέρει φορτία. Η ενσωµάτωση µιας επιχείρησης κάτω από 

την επικράτεια της σηµαίας (τα πλεονεκτήµατα αφορούν πλέον το συγκεκριµένο 
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πλέον πλοίο της εταιρίας και µόνο), προσελκύει τα πρόσθετα πλεονεκτήµατα 

που αφορούν την προστασία στο θέµα της ευθύνης, από την άποψη του 

περιορισµού της οικονοµικής ευθύνης της επιχείρησης σε ένα ελάχιστο επίπεδο 

και την πρόληψη της σύλληψης των πλοίων σε περίπτωση θαλάσσιας 

εµπράγµατου ασφάλειας. Φαίνονται να υπάρχουν διάφορα κύρια 

χαρακτηριστικά που συµβάλλουν στην επιλογή της σύστασης της επιχείρησης: 

∆ιαφάνεια της πραγµατικής ιδιοκτησίας  

Ταχύτητα της σύστασης της εταιρίας  

Κόστος της σύστασης  

Φορολογικό επίπεδο στις αποδοχές από διεθνείς δραστηριότητες 

Απαίτηση για τους ετήσιους ελεγχόµενους λογαριασµούς  

Απαραίτητη παρουσία στην αρµοδιότητα της επικράτειας της σηµαίας 

Όπου µια χώρα δεν είναι στην προσπάθεια της προσέλκυσης των επιχειρήσεων 

διεθνών δραστηριοτήτων (υπεράκτιες εταιρείες), εταιρείες που δεν 

πραγµατοποιούν τη δραστηριότητα στη χώρα της εγγραφής, γίνεται µια αναφορά 

κατά πόσο η γνώση του εταιρικού δικαίου είναι σχετική. Εντούτοις, όπου οι 

δοµές υπάρχουν, ώστε να επιτρέπουν την ύπαρξη των φορολογικών κινήτρων 

για τις ξένες µη εδρεύουσες επιχειρήσεις, πάντα υπάρχει η δυνατότητα να 

ανοιχτεί αυτός ο τοµέας ως µια νέα πηγή εισοδηµατικής παραγωγής.  

• ∆ιακυβέρνηση  

Αυτό το τµήµα καλύπτει µια εκτίµηση διάφορων εµφανών σηµείων που 

συµβάλλουν στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ασφάλεια των πλοιοκτητών 

και των ναυτικών, δηλαδή:  

Πολιτικοοικονοµικός κίνδυνος. Η προϋπόθεση για εταιρεία που επιθυµεί να 

δραστηριοποιηθεί σε µια χώρα η σηµασία που προσδίδεται στην πολιτική και 

οικονοµική σταθερότητα είναι πολύ. Όταν ένας πλοιοκτήτης επιθυµεί να 

νηολογήσει το πλοίο του σε µια ξένη σηµαία υπάρχει άµεσα για αυτόν η ανάγκη 



169 

 

για τη γνώση της σταθερότητας που υπάρχει, το πολιτικό καθεστώς και ως εκ 

τούτου το επίπεδο κινδύνου της επένδυσης.  

∆ιαφθορά. Η έκταση της διαφθοράς δείχνει την εντιµότητα του κράτους και των 

κρατικών υπηρεσιών και τον βαθµό σηµασίας που προσδίδει η κυβέρνηση της 

χώρας ώστε να µπορεί αποτελεσµατικά να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις της 

µε την υπάρχουσα νοµοθεσία και αξιόπιστη διοικητική πρακτική.  

Σχέση κράτους µε το κεφάλαιο. Αυτό περιλαµβάνει τη κυβερνητική δέσµευση για 

τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος χαµηλού κινδύνου για τη λειτουργία της 

επιχείρησης, και προσπάθειες του κράτους να προσελκύσει το κεφάλαιο µε 

νοµοθεσία ευνοϊκή σε ένα κλίµα βοηθητικό για επενδύσεις. Περιλαµβάνει επίσης 

τον βαθµό στον οποίο η κυβερνητική πολιτική επηρεάζεται από αυτό το 

κεφάλαιο.  

Εξωτερική αξιολόγηση-ΟΟΣΑ. Αυτή τη στιγµή, υπάρχει δύο βασικά προβλήµατα, 

το πρόβληµα του ξεπλύµατος βρόµικου χρήµατος και της περίπτωσης του 

αθέµιτου ανταγωνισµού. Και οι δύο περιπτώσεις παρακολουθούνται από τον 

ΟΟΣΑ, και αναµένονται σηµαντικά µέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις 

από τα διάφορα καθεστώτα. Τα κριτήρια φορολογικών µέτρων του ΟΟΣΑ έχουν 

τέσσερα στοιχεία:  

Υπάρχει µικρός ή και καθόλου φόρος από τα εισοδήµατα (από τη γεωγραφικά 

κινητές οικονοµικές, και άλλες δραστηριότητες).  

∆εν υπάρχει καµία αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά το 

καθεστώς.  

Το καθεστώς δικαιοδοσίας στερείται της απαιτούµενης διαφάνειας, π.χ. οι 

λεπτοµέρειες για το καθεστώς ή η αίτηση  δεν συνοδεύεται µε όλα τα στοιχεία ή 

δεν υπάρχει ανεπαρκής επίβλεψη ή οικονοµική αποκάλυψη στοιχείων.  

Η αρµοδιότητα διευκολύνει την καθιέρωση ξένης ιδιοκτησίας (foreign-owned) 

εταιρειών χωρίς την ανάγκη για µια τοπική και ουσιαστική παρουσία ή 
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απαγορεύει σε αυτές τις οντότητες να έχουν εµπορικές δραστηριότητες µέσα στην 

χώρα όπου εγγράφονται.    

3.4.1  Τα στοιχεία της έκθεσης Audit Report 2003, για τα πέντε µεγαλύτερα 
ανοικτά νηολόγια και τη Σιγκαπούρη 

Η  έκθεση θεωρεί το νηολόγιο της Σιγκαπούρης ως µερικώς ανοικτό νηολόγιο. Για 

το λόγο αυτά κρίναµε ως πιο σωστό να παρουσιάσουµε στη συνέχεια, τα 

αποτελέσµατα αυτής της βαθµολόγησης των πέντε ανοικτών νηολογίων, του 

Παναµά, της Λιβερίας, της Μάλτας, της Κύπρου και των νήσων Μπαχάµες µαζί µε 

αυτό της Σιγκαπούρης. 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.24, 3.35 και 3.36 που 

ακολουθούν. 

Η εκτίµηση ότι η ξένη συµµετοχή στο νηολόγιο της Σιγκαπούρης είναι της τάξης 

του 3,3% δεν γίνεται αποδεκτή από όλους, εκτός εάν δεχθούµε ότι κάθε πλοίο που 

ανήκει σε νοµικό πρόσωπο (εταιρεία) που είναι εγγεγραµµένη στη Σιγκαπούρη, 

θεωρείται πλοίο µε πραγµατική πλοιοκτησία τη Σιγκαπούρη. Με αυτό το σκεπτικό 

και τα γερµανικών και ρωσικών συµφερόντων πλοία που έχουν νηολογηθεί στη 

σηµαία της Κύπρου, ανήκουν υποχρεωτικά σε κυπριακές εταιρείες. Το ίδιο 

πρόβληµα προκύπτει πλέον µε όλα τα νηολόγια. Για το Χογκ Κογκ επίσης να 

αναφέρουµε ότι τα πλοία που νηολογούνται και ανήκουν σε ξένους γίνονται δεκτά 

µε ένα διακανονισµό που ουσιαστικά παρουσιάζει τον πλοιοδιαχειριστή ο οποίος 

είναι και κάτοικος της χώρας να είναι και ο πραγµατικός κατά νόµο πλοιοκτήτης.  

∆ιάφορα νηολόγια έχουν υιοθετήσει µια σειρά µέτρων µε συνεννόηση µε µεγάλους 

πλοιοκτήτες για τη εγγραφή εκεί συγκεκριµένου αριθµού πλοίων, τα οποία 

συνήθως εξασφαλίζουν και σιωπηλά µια ειδική µεταχείριση, χωρίς να τυγχάνουν 

της εχθρικής πολιτικής της ITF. 
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Πίνακας 3.24  Τα στοιχεία της έκθεσης Audit Report 2003, για την Κύπρο και Μάλτα 

Στοιχεία της έκθεσης                        
Flag State Audit Report 2003 ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΛΤΑ

Αριθµός Πλοίων 1407 1421
Χωρητικότητα σε GT 22.761.778 27.052.579
Μέση ηλικία 16 19
Ξένη συµµετοχή στο στόλο 83,60% 95,30%
Κόστος εγγραφής εταιρείας $ 5100 8500
Βρίσκεται στη λίστα US COASTGUARD ΝΑΙ ΝΑΙ
US COASTGUARD ποσοστό κατακρατήσεων  2,21%  2,52% 2,97%
TOKYO MOU ποσοστό κατακρατήσεων 7,76% 6,49% 6,86%
Ξεπερνά το Μ.Ο. 3χρονων  του TOKYO MOU ΟΧΙ NAI
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ  PARIS MOU-ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ    ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟΣ
PARIS MOU    ποσοστό κατακρατήσεων 9,09% 8,85% 9,48%
Ατυχήµατα ως ποσοστό του αριθµού πλοίων % 0,5690% 0,3520%
ΣΗΜΑΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ NAI NAI

ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ITF NAI NAI
Παράπονα ναυτεργατών στην ITF           (1994-1999) 751 698
Ποσοστό πλοίων µε σύµβαση ITF 16% 22%
Περιπτώσεις εγκατάλειψης ναυτικών        (1999-2000) 2 11
Θάνατοι Ναυτικών στη περίοδο 1997-1999 134 10
Μέσο ποσοστό θνησιµότητας ναυτεργατών (1997-1999) 0,0895 0,0154
∆ικαιώµατα συνδικαλισµού και απεργίας Ναι Ναι
Υποβολή λογαριασµών Ναι Ναι
Πολιτικο-οικονοµικοί κίνδυνοι, 0=Μεγάλος, 100=Καθόλου 74,3 78
∆ιαφθορά (όπου 0=πολύ υψηλή, 6=πολύ καθαρή) 4 3
Βαθµολογία Νηολογίου σε Αποτελεσµατικότητα Γ ∆
Βαθµολογία Νηολογίου σε ∆ιαδικασίες Β Β
Κρατική Συµµετοχή Γ Γ
Νοµική υποδοµή Γ Γ
Κοινωνικές Παροχές - ∆ιακαιώµατα Ναυτικών ∆ ∆

Πηγή: Flag State Audit 2003, Cardiff University and Seafarers International Research Centre (SIRC), 2003  
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Πίνακας 3.25  Τα στοιχεία της έκθεσης Audit Report 2003, για το Παναµά και τη Λιβερία 

Στοιχεία της έκθεσης                     
Flag State Audit Report 2003 ΠΑΝΑΜΑΣ ΛΙΒΕΡΙΑ

Αριθµός Πλοίων 6245 1566
Χωρητικότητα σε GT 122.352.071 51.784.010
Μέση ηλικία 16 12
Ξένη συµµετοχή στο στόλο 94,60% 99,20%
Κόστος εγγραφής εταιρείας $ 2600 4200
Βρίσκεται στη λίστα US COASTGUARD ΝΑΙ ΟΧΙ
US COASTGUARD ποσοστό κατακρατήσεων  2,21%  2,33% 1,25%
TOKYO MOU ποσοστό κατακρατήσεων 7,76% 5,50% 3,05%
Ξεπερνά το Μ.Ο. 3χρονων  του TOKYO MOU ΟΧΙ ΟΧΙ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ  PARIS MOU-ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ    ΜΕΣΟΣ ΛΕΥΚΟ
PARIS MOU    ποσοστό κατακρατήσεων 9,09% 10,33% 2,97%
Ατυχήµατα ως ποσοστό του αριθµού πλοίων % 0,2560% 0,0640%
ΣΗΜΑΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ NAI NAI

ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ITF NAI NAI
Παράπονα ναυτεργατών στην ITF           (1994-1999) 971 335
Ποσοστό πλοίων µε σύµβαση ITF 27,6% 44%
Περιπτώσεις εγκατάλειψης ναυτικών        (1999-2000) 23 0
Θάνατοι Ναυτικών στη περίοδο 1997-1999 161 7
Μέσο ποσοστό θνησιµότητας ναυτεργατών (1997-1999) 0,0523 0,0077
∆ικαιώµατα συνδικαλισµού και απεργίας Ναι Ναι
Υποβολή λογαριασµών ΟΧΙ ΟΧΙ
Πολιτικο-οικονοµικοί κίνδυνοι, 0=Μεγάλος, 100=Καθόλου 72,5 50,3
∆ιαφθορά (όπου 0=πολύ υψηλή, 6=πολύ καθαρή) 2 2
Βαθµολογία Νηολογίου σε Αποτελεσµατικότητα Γ Β
Βαθµολογία Νηολογίου σε ∆ιαδικασίες ∆ ∆
Κρατική Συµµετοχή Γ ∆
Νοµική υποδοµή Γ Γ
Κοινωνικές Παροχές - ∆ιακαιώµατα Ναυτικών ∆ Ε

Πηγή: Flag State Audit 2003, Cardiff University and Seafarers International Research Centre (SIRC), 2003
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Πίνακας 3.26  Τα στοιχεία της έκθεσης Audit Report 2003, για τις Μπαχάµες και τη 
Σιγκαπούρη 

Στοιχεία της έκθεσης                     
Flag State Audit Report 2003 ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Αριθµός Πλοίων 1312 1729
Χωρητικότητα σε GT 33.385.713 21.022.604
Μέση ηλικία 16 11
Ξένη συµµετοχή στο στόλο 95,20% 3,30%
Κόστος εγγραφής εταιρείας $ 3250 4500
Βρίσκεται στη λίστα US COASTGUARD ΟΧΙ ΟΧΙ
US COASTGUARD ποσοστό κατακρατήσεων  2,21%  2,82% 0,85%
TOKYO MOU ποσοστό κατακρατήσεων 7,76% 3,15% 2,49%
Ξεπερνά το Μ.Ο. 3χρονων  του TOKYO MOU ΟΧΙ ΟΧΙ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ  PARIS MOU-ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ    ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ
PARIS MOU    ποσοστό κατακρατήσεων 9,09% 5,44% 6,22%
Ατυχήµατα ως ποσοστό του αριθµού πλοίων % 0,1520% 0,2310%
ΣΗΜΑΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ NAI ΜΕΡΙΚΩΣ

ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ITF NAI ΟΧΙ
Παράπονα ναυτεργατών στην ITF           (1994-1999) 339 84
Ποσοστό πλοίων µε σύµβαση ITF 31,7% 3%
Περιπτώσεις εγκατάλειψης ναυτικών        (1999-2000) 3 0
Θάνατοι Ναυτικών στη περίοδο 1997-1999 16 91
Μέσο ποσοστό θνησιµότητας ναυτεργατών (1997-1999) 0,0260 0,0208
∆ικαιώµατα συνδικαλισµού και απεργίας Ναι Ναι
Υποβολή λογαριασµών Ναι Ναι
Πολιτικο-οικονοµικοί κίνδυνοι, 0=Μεγάλος, 100=Καθόλου 76 92,3
∆ιαφθορά (όπου 0=πολύ υψηλή, 6=πολύ καθαρή) 4 4
Βαθµολογία Νηολογίου σε Αποτελεσµατικότητα Β Β
Βαθµολογία Νηολογίου σε ∆ιαδικασίες ∆ Γ
Κρατική Συµµετοχή Γ Α
Νοµική υποδοµή Γ ∆
Κοινωνικές Παροχές - ∆ιακαιώµατα Ναυτικών ∆ ∆

Πηγή: Flag State Audit 2003, Cardiff University and Seafarers International Research Centre (SIRC), 2003
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3.5 Αναλυτική Ιεραρχική Ανάλυση (Analytical Hierarchy Process) 

Η µέθοδος της AHP αναλύεται σε τέσσερα στάδια : 

α) Tην ιεραρχική ανάλυση του προβλήµατος απόφασης σε στοιχεία απόφασης 

(decision elements), 

β) Tην συλλογή προτιµήσεων από τον αποφασίζοντα σχετικά µε τα στοιχεία 

απόφασης,  

γ) Tον υπολογισµό επιµέρους προτεραιοτήτων (βαρών) για τα στοιχεία απόφασης 

και,  

δ) Tη σύνθεση των επιµέρους προτεραιοτήτων σε γενικές προτεραιότητες 

εναλλακτικών λύσεων. Τα δύο πρώτα στάδια πραγµατοποιούνται µε τη συµµετοχή 

του αποφασίζοντα, ενώ τα δύο τελευταία είναι καθαρά υπολογιστικά.  

Σε κάθε επίπεδο ιεραρχικής δοµής, συγκρίνονται κατά ζεύγη τα στοιχεία αυτής ως 

προς το βαθµό προτίµησης του ενός έναντι του άλλου σε σχέση µε το κριτήριο του 

αµέσως ανωτέρου επιπέδου (γονικό στοιχείο απόφασης). ∆ηµιουργούνται έτσι 

πίνακες κατά ζεύγη συγκρίσεων, των οποίων ο αριθµός ταυτίζεται µε το πλήθος 

των κόµβων του δέντρου εξαιρούµενων των φύλλων (εναλλακτικών λύσεων).  

Τα σχετικά βάρη υπολογίζονται από τη σχέση:  

AW=λmaxW,  

Όπου Α = ο πίνακας των ποσοτικοποιηµένων δυαδικών συγκρίσεων 

W = ο πίνακας των σχετικών βαρών (ιδιοδιάνυσµα του Α) και, 

λmax = η µέγιστη πραγµατική ιδιοτιµή του Α. 

Η σύνθεση των σχετικών βαρών των διαφόρων επιπέδων σε ένα σύνθετο βάρος, 

γίνεται µέσω της σχέσης : 
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όπου C(1,k) = το διάνυσµα των σύνθετων βαρών των στοιχείων του k επιπέδου σε 

συνάρτηση µε το πρώτο επίπεδο και, 

Bi ο ni-1 = ο πίνακας που προκύπτει από το διάνυσµα W. 

Από τα εκτιµηµένα σύνθετα βάρη των εναλλακτικών ενεργειών παρέχεται η 

κατάταξη των εναλλακτικών ενεργειών από την καλύτερη µέχρι την χειρότερη. 

Ο πίνακας συγκρίσεων, όπως δίνεται από τον αποφασίζοντα περιέχει 

ανακολουθίες (ασυνεπής πίνακας – inconsistency matrix). Στην περίπτωση αυτή, 

η εκτίµηση των βαρών γίνεται από τη σχέση :  

όπου  

είναι αντίστοιχα ο πίνακας των κατά ζεύγη συγκρίσεων, η µέγιστη ιδιοτιµή του 

πίνακα αυτού και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσµα. Το εκτιµούµενο ιδιοδιάνυσµα 

αποτελεί προσέγγιση του διανύσµατος των σχετικών βαρών w. Επίσης, η ιδιοτιµή 

µπορεί να θεωρηθεί ως µια εκτίµηση του n, δηλαδή του πλήθους των 

συγκρινόµενων στοιχείων (διάσταση του πίνακα Α).  

Η εκτίµηση του ιδιοδιανύσµατος w από τον πίνακα κατά ζεύγη συγκρίσεων, γίνεται 

µε µέσω µιας επαναληπτικής διαδικασίας :  
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Ακολούθως, τα στοιχεία του πίνακα A υψώνονται στο τετράγωνο και η διαδικασία 

εκτίµησης των βαρών επαναλαµβάνεται. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται όταν 

δύο διαδοχικές προσεγγίσεις του w δεν διαφέρουν σηµαντικά στα πλαίσια µιας 

επιθυµητής ακρίβειας.  

Αποδεικνύεται ότι :  

 

Μεγάλες διαφορές λmax-n υποδεικνύουν περισσότερες ανακολουθίες µεταξύ των 

τιµών του πίνακα Α. Η ιδιότητα αυτή προσδιορίζει τον δείκτη συνέπειας 

(Consistency Index) καθώς και τον λόγο συνέπειας (Consistency Ratio), ως 

ακολούθως:  

CI = (λmax-n)/(n-1) (δείκτης συνέπειας) 

CR = (CI/ACI)*100 (λόγος συνέπειας) 

Όπου ACI είναι µία µέση τιµή δεικτών συνέπειας που υπολογίζεται βάσει βαρών 

που δηµιουργούνται µε τυχαίο τρόπο στα πλαίσια προσοµοίωσης. 

Ένας πρακτικός κανόνας είναι ότι µία τιµή του CR µικρότερη ή ίση του 10% είναι 

αποδεκτή. Ουσιαστικά, έχουν προσδιοριστεί ορισµένες κριτικές τιµές βάσει των 

οποίων συγκρίνεται ο δείκτης συνέπειας. Αυτές είναι:  

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RC 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

ΚΑΝΟΝΑΣ  :  CI < RC για δεδοµένο n 
  

Οι ανακολουθίες που εµφανίζονται κατά την σύγκριση των στοιχείων απόφασης 

ελέγχονται από τον βαθµό στον οποίο παραβιάζονται οι ακόλουθες ιδιότητες62 :  

                                            

62 Η πρώτη ιδιότητα εκφράζει την µεταβατικότητα των προτιµήσεων και η παραβίασή της 

υποδηλώνει εσφαλµένη εκτίµηση του αποφασίζοντα. Η δεύτερη ιδιότητα, της οποίας η καθολική 

n≥maxλ
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Αν aij>1 και ajk>1 τότε και aik>1 

aij x ajk = aik για κάθε (i,j,k) 

Αλγόριθµος της AHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

ισχύς, όταν διαπιστώνεται, εκφράζει την απόλυτη συνέπεια των απαντήσεων του αποφασίζοντα, 

δεν επαληθεύεται πολλές φορές λόγω της φραγµένης κλίµακας των διαβαθµίσεων στις προτιµήσεις.  

 Αρχή

∆ιάσπαση του προβλήµατος σε ιεραρχία κριτηρίων 
εναλλακτικών 

Έκφραση των προτιµήσεων του αποφασίζοντα µε τη 
δυαδική σύγκριση των στοιχείων των επιπέδων 

Εκτίµηση των σχετικών βαρών των στοιχείων της 
απόφασης (Μέθοδος ιδιοτιµών-ιδιοδιανύσµατος) και 

υπολογισµός του βαθµού συνέπειας (δείκτης 
συνέπειας και λόγος συνέπειας) 

Υπολογισµός των σύνθετων βαρών και κατάταξη των 
εναλλακτικών από την καλύτερη στη χειρότερη 

Τέλος

Υπάρχει µεγάλος βαθµός συνέπειας µεταξύ των 
προτιµήσεων του αποφασίζοντα και των εκτιµηµένων 

σχετικών βαρών; 
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∆ιάγραµµα 3.10. Αποτελέσµατα από την εφαρµογή της ιεραρχικής ανάλυσης (AHP): Τελική 
κατάταξη χωρών 

 

Με τους συντελεστές βαρύτητας που έχουµε δώσει προκύπτει η πιο πάνω 

κατάταξη, χωρίς να σηµαίνει ότι τους ίδιους συντελεστές έχει υιοθετήσει το ∆ιεθνές 

Ερευνητικό Κέντρο Ναυτικών (SIRC) και το Πανεπιστήµιο του Κάρντιφ. Στην 

αξιολόγησή τους κατατάσσουν την Κύπρο στην κατηγορία µε βαθµό «Καλή», ενώ 

µε βαθµολογία «Μέτρια» έχουν κατατάξει τις Μπαχάµες, την Λιβερία, τη Μάλτα και 

τον Παναµά. Ο Πίνακας 3.23. παρουσιάζει την αξιολόγηση των σηµαιών σύµφωνα 

µε τα κριτήρια του ∆ιεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Ναυτικών. Φυσικά, δεν 

µπορούσε να γίνει αποδεκτή η αξιολόγηση αυτή στο σύνολό της και είχαµε 
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διάφορες αντιδράσεις και επικρίσεις κυρίως στην αξιολόγηση που έτυχε η Τουρκία. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία τόσο των ατυχηµάτων, όσο και των κρατήσεων των 

Μνηµονίων Συνεννόησης (MOU), η Τουρκία δεν θα µπορούσε να καταταγεί στην 

κατηγορία των χωρών µε βαθµολογία «Καλή». Σχετικό είναι το δηµοσίευµα στο 

περιοδικό Fairplay. 

∆ιάγραµµα 3.11. Αποτελέσµατα από την εφαρµογή της ιεραρχικής ανάλυσης (AHP): Τελική 
και επιµέρους κατάταξη των χωρών, των µεγαλύτερων πέντε Α.Ν. (ως προς το κάθε 

κριτήριο µεµονωµένα, αλλά και ως προς το σύνολο των κριτηρίων) 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα, ο κάθετος άξονας παρουσιάζει την βαθµολογία του 

κάθε Α.Ν. ως προς: Τον αριθµό των πλοίων, την χωρητικότητα (GT), την ηλικία, 
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τις κρατήσεις από το US Coast Guard, τις κρατήσεις του Tokyo MOU, το ποσοστό 

θνησιµότητας ναυτεργατών, τους πολιτικο-οικονοµικούς κινδύνους, την 

αποτελεσµατικότητα του νηολογίου, την κρατική συµµετοχή, την νοµική υποδοµή, 

τις κοινωνικές παροχές – τα δικαιώµατα των ναυτικών και το ποσοστό της δικής 

τους συµµετοχής στο στόλο. 

 

3.6 Ανάλυση των κόστων λειτουργίας 

Θα δούµε στη συνέχεια τα διάφορα συστατικά του κόστους λειτουργίας και θα 

υπολογίσουµε τα κόστη λειτουργίας πλοίων διαφόρων µεγεθών τα οποία 

λειτουργούν είτε υπό ανοικτά (Α.Ν.) είτε υπό παραδοσιακά εθνικά νηολόγια 

(Ε.Ν.).σε ένα δείγµα 400 πλοίων το οποίο έχει ελεγχθεί από τους Moore 

Stephens63 (Βλέπε Παράρτηµα VI) 

 

H καλή γνώση των ναυτιλιακών κόστων είναι απαραίτητη, όχι µόνο για τον 

πλοιοκτήτη, στον οποίο η ακριβής γνώση των κόστων λειτουργίας είναι σηµαντική 

και πρέπει να προ-υπάρχει για να µπορεί να εκτιµήσει ο αναλυτής της επένδυσης 

εάν η κάθε επένδυση θα είναι κερδοφόρα ή όχι, αλλά επίσης χρειάζεται και για την 

αποτελεσµατική διαχείριση των πλοίων. Εξίσου σηµαντική είναι και η δοµή των 

κόστων η οποία είναι ουσιαστικός παράγοντας για τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα που ο θεσµός και η ύπαρξη των Α.Ν. έχει προσφέρει στη διεθνή 

οικονοµία.  

3.6.1  Ορισµοί 

Τα ναυτιλιακά κόστη παραδοσιακά κατηγοριοποιούνται σε τρία κύρια στοιχεία, το 

κεφάλαιο, τα κόστη λειτουργίας και τα κόστη ταξιδιού. Τα κόστη κεφαλαίου ενός 

πλοίου αναφέρονται στα κόστη ιδιοκτησίας του πλοίου, δηλαδή, το κόστος 

                                            

63 Βλέπε Op. Cost 2002, Moore Stephens, Chartered Accountants 
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απόκτησης του πλοίου και η εξόφληση του αρχικού κόστους πάνω στην 

οικονοµική ζωή του, µε τέτοιες χρεώσεις κεφαλαίου όπως απόσβεση και 

πληρωµές τοκοχρεωλυσίων στις τράπεζες που έχουν χρηµατοδοτήσει την 

επένδυση. Τα κόστη λειτουργίας περιλαµβάνουν όλα τα κόστη και έξοδα που 

προκύπτουν στη µέρα παρά µέρα λειτουργία του πλοίου στη θάλασσα και στο 

λιµάνι. 

 

 Αυτά τα κόστη στα οποία µερικές φορές αναφερόµαστε σαν τρέχουσα κόστη 

(running expenses), είναι τα κόστη που έχουν σχέση µε το χειρισµό, τη 

συντήρηση, τη προµήθεια και την ασφάλεια ενός πλοίου. Τα κόστη ταξιδιού 

(voyage costs) είναι τα µεταβλητά κόστη τα οποία προκύπτουν από την εκτέλεση 

ενός ταξιδιού και αποτελούνται από τέτοια στοιχεία κόστων όπως κόστη 

καύσιµων, κόστη λιµανιών, κόστη χειρισµού φορτίου, διόδια καναλιών (όπου είναι 

αναγκαία) και κόστος πρακτόρευσης. Το ύψος των κόστων ταξιδιού φυσιολογικά 

διαφέρουν από πλοίο σε πλοίο όχι µόνο λόγω διαφορών στα τεχνικά τους 

χαρακτηριστικά σε όρους όπως ο τύπος τους, το σύστηµα προώθησης τους και 

εποµένως οι ανάγκες κατανάλωσης καυσίµων, αλλά επίσης και στις διαφορές των 

αποστάσεων των ταξιδιών, των τιµών των καυσίµων και στις χρεώσεις των 

λιµανιών οι οποίες και διαφέρουν σύµφωνα µε τη µορφή εµπορίου ενός πλοίου, µε 

τα δύο τελευταία στοιχεία να διαφέρουν µεταξύ γεωγραφικών περιοχών, π.χ. 

χώρα από όπου λήφθηκαν τα καύσιµα, πως λήφθηκαν, τι συνθήκες υπήρχαν στην 

αγορά καθώς και τι τιµές υπήρχαν στη διεθνή αγορά. 

 

Αυτές οι τρεις κατηγορίες αποτελούν το συνολικό κόστος ενός πλοίου. Παρ’ όλα 

αυτά, δεν είναι ασυνήθιστο να βρει κανείς στο ναυτιλιακό τύπο µερική σύγχυση 

στη χρήση της ορολογίας των κόστων, καθώς κάποιες φορές τα λειτουργικά κόστη 

–όπως καθορίζονται πιο πάνω- συγχύζονται µε το συνολικό κόστος ή θεωρούνται 

µέρος των κόστων ταξιδιού. 

 

 Αυτές οι παραλλαγές της χρήσης του όρου κόστη λειτουργίας φαίνονται επίσης 
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και σε αρκετά ναυτιλιακά βιβλία όπου για τους διάφορους ορισµούς οι οποίοι 

χρησιµοποιούνται στα κείµενα των συγγραφέων οι αναγνώστες διερωτώνται εάν 

κόστη λειτουργίας του πλοίου είναι αυτά που εννοεί ο συγγραφέας, τα συνολικά 

δηλαδή κόστη για να κινείται το πλοίο στη θάλασσα. Κόστη λειτουργίας λοιπόν 

είναι απλά τα καθηµερινά έξοδα τα οποία προκύπτουν από τη λειτουργία ενός 

πλοίου, µε συγκεκριµένες πρόνοιες για την κάλυψη συνεχών και περιοδικών 

κόστων όπως συντήρησης, δεξαµενισµού και έξοδα νηογνώµονα. Εποµένως 

εµπλέκουν µιαν ποικιλία κόστων που καλύπτουν µισθούς, ταξίδια, προµήθεια του 

πλοίου, επιδιορθώσεις και συντήρηση, µελέτες και γενικά έξοδα διαχείρισης. 

Καθώς είναι αναµενόµενο, η φύση των κόστων αυτών µπορεί να έχει µεγάλη 

διακύµανση. 

 

 Συµβατικά, κατηγοριοποιούνται σε 5 κύριες κατηγορίες, 

• διαχείριση,  

• επισκευές και συντήρηση, 

• ανταλλακτικά, λιπαντικά και προµήθειες πλοίου, 

• ασφάλεια  

•  διοικητικά κόστη. 

3.6.2  Κόστη επάνδρωσης 

Τα κόστη χειρισµού ή επάνδρωσης είναι τα άµεσα και έµµεσα κόστη επάνδρωσης 

ενός πλοίου και αποτελούνται από, βασικό µισθό, υπερωρίες, συµπληρωµατικές 

πληρωµές – φιλοδωρήµατα (bonuses), αποτελεσµατικές υπηρεσίες και ενδεικτικές 

πληρωµές, πληρωµές για ειδικές εργασίες, πληρωµένη άδεια, ιατρικά έξοδα και 

πληρωµένη άδεια ασθενείας, συνεισφορά στην προσωπική και εθνική ασφάλεια, 

συντάξεις, τροφοδοσίες, έξοδα ταξιδιών και επαναπατρισµού, έξοδα εκπαίδευσης 

και επιδόµατα στήριξης µε πληρωµένη άδεια µελέτης, πληρωµές συντεχνιών, 

πληρωµές των εν αναµονή υπαλλήλων, εκπαίδευση νέων στο επάγγελµα κ.λ.π. Ο 

βασικός µισθός αποτελεί συνήθως και το συστατικό µε τη µεγαλύτερη βαρύτητα 

των κόστων επάνδρωσης. Τα στοιχεία των κόστων χειρισµού διαφέρουν βάση του 
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νηολογίου του πλοίου και πρωτίστως καθορίζονται από τρεις παράγοντες, τις 

κλίµακες επάνδρωσης που καθορίζουν το µέγεθος και τη σύσταση του 

πληρώµατος, τις συνθήκες υπηρεσιών και την εθνικότητα του πληρώµατος. Εδώ 

συναντούµε τη µεγαλύτερη ίσως παράµετρο που επηρεάζει και τους πλοιοκτήτες 

στην επιλογή της σηµαίας για τα πλοία τους. 

Το µέγεθος της διαφοράς µισθολογίου ενός πλοίου Α.Ν. µε ένα πλοίο µε Ρ.Ν. 

δηµιουργεί αλυσιδωτές εξελίξεις στη πορεία κερδοφορίας µιας ναυτιλιακής εταιρίας 

και της στρατηγικής που η ίδια θα ακολουθήσει.  

 

(α) Το µέγεθος και η σύσταση του πληρώµατος 

Τα επίπεδα ασφαλούς επάνδρωσης τα οποία καθορίζουν τον αριθµό του 

αναγκαίου πληρώµατος για τον χειρισµό των διαφόρων τύπων και µεγεθών 

πλοίων και τη σύσταση του πληρώµατος σε αριθµούς αξιωµατικών και απλών 

ναυτών στα διάφορα τµήµατα ενός πλοίου, καθορίζονται από εθνικούς 

κανονισµούς οι οποίοι προδιαγράφουν ελάχιστο επίπεδο επάνδρωσης για τα 

πλοία εγγεγραµµένα στο νηολόγιο τους. Αυτές οι κλίµακες είναι βασισµένες σε 

υπολογισµούς του ελάχιστου αριθµού απαιτούµενου προσοντούχου δυναµικού για 

την ασφάλεια του πλοίου και των ζωών του πληρώµατος. Σε µερικές περιπτώσεις 

επιπλέον απαιτήσεις παρουσιάζονται αναφορικά µε το µέγεθος και τη σύσταση 

του πληρώµατος και συµφωνούνται µεταξύ των πλοιοκτητών και των εθνικών 

ναυτικών συντεχνιών µιας και οι προτεινόµενες κλίµακες από την κυβέρνηση 

µπορεί να µην είναι αρκετές για το επίπεδο επάνδρωσης που είναι αναγκαίο για 

τις απαιτήσεις ενός πλοίου όπως κρίνεται από τις συντεχνίες. 

 

Σε όλα σήµερα τα νηολόγια, οι ελάχιστες κλίµακες επάνδρωσης και τα προσόντα 

που απαιτούνται είναι πλέον καθορισµένα για κάθε τύπο και µέγεθος πλοίου, 

σύµφωνα µε τον τύπο του πλοίου και διαφοροποιούνται εάν το πλοίο είναι 

αυτοµατοποιηµένο ή όχι.  
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(β) Η εθνικότητα του πληρώµατος 

Η εθνικότητα του πληρώµατος ενός πλοίου µπορεί να ποικίλει, και γι’ αυτόν το 

λόγο περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο παρατηρείται αυτή η ανοµοιογένεια στους 

µισθούς. Οι µισθοί γενικά καθορίζονται από συµφωνίες µεταξύ των ναυτικών 

συντεχνιών (ντόπιες ή την ITF) και συνδέσµων πλοιοκτητών ή από κρατικούς 

µηχανισµούς. Η ανοµοιότητα αυτή των επιπέδων των µισθών µεταξύ πολλών 

χωρών αποτελούν αντανάκλαση των διαφορών στην οικονοµική ανάπτυξη και το 

κόστος ζωής στις χώρες απ’ όπου προέρχεται το πλήρωµα. Αυτό, γιατί οι τιµές 

των µισθών των ναυτικών αποτελούν τις περισσότερες φορές το βασικό µισθό των 

ναυτικών της χώρας νηολόγησης. Αυτές οι τιµές αποτελούν επιβολή από την 

χώρα νηολόγησης, η οποία και καθορίζει το επίπεδο αµοιβής, τις συνθήκες 

εργασίας και την εθνικότητα του πληρώµατος. Αν και στα παραδοσιακά νηολόγια 

η ελευθερία εργοδότησης αλλοδαπών είναι περιορισµένη, οι διαχειριστές των 

ανοικτών νηολογίων απολαµβάνουν µεγάλη ελαστικότητα στις επιλογές τους και 

εξασφαλίζουν σηµαντικό µειωµένο κόστος επάνδρωσης. 

 
(γ) Οι συνθήκες εργασίας 

Οι συνθήκες εργασίας συνήθως καθορίζονται από εθνικούς κανονισµούς της 

χώρας νηολόγησης και συµφωνίες µεταξύ των τοπικών συντεχνιών και / ή της ITF 

και των πλοιοκτητών. Καλύπτουν τέτοιες πτυχές των κόστων επάνδρωσης σε 

κόστη µισθών, πληρωµένες άδειες, βάρδιες, ώρες καθήκοντος, πληρωµένη άδεια 

ασθενείας και άλλα παρεµφερή ωφελήµατα που αναφέρονται πιο πάνω. Αυτές οι 

συνθήκες καθορίζουν επί το πλείστον τα έµµεσα κόστη επάνδρωσης ενός πλοίου 

και έχουν σηµαντικές διακυµάνσεις µεταξύ διαφόρων χωρών και εθνικοτήτων 

πληρώµατος και ανεξάρτητων πλοιοδιαχειριστών υπό το ίδιο νηολόγιο. Καθώς οι 

κρατικοί µηχανισµοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ο βαθµός και το µέγεθος 

διαφοροποίησης µπορεί επίσης να διαφέρει µεταξύ εταιριών που λειτουργούν υπό 

την ίδια σηµαία, τα συµβόλαια υπηρεσιών των πληρωµάτων επηρεάζουν 

σηµαντικά το επίπεδο του κόστους επάνδρωσης υπό διαφορετικά νηολόγια. 
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Στα περισσότερα ναυτικά κράτη, οι συνθήκες εργασίας καθορίζονται από την 

ναυτική νοµοθεσία – για παράδειγµα στο Η.Β. µπορεί να εντοπισθούν στα 

Merchant Shipping Acts – και το συµβόλαιο εργοδότησης µεταξύ του πληρώµατος 

και του πλοιοκτήτη καλύπτεται συνήθως από τα άρθρα της συµφωνίας. Για τα 

πλοία των ανοικτών νηολογίων αυτές οι συνθήκες ελέγχονται επί το πλείστον από 

την ITF µέσα από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας (collective agreements). 

Επίσης πρέπει να σηµειωθεί πως αν και στο παρελθών υπήρχε δικαιολογηµένα η 

άποψη πως οι µισθοί στα Α.Ν. είναι ασύγκριτοι µε αυτούς των παραδοσιακών 

νηολογίων, σήµερα η όλη κατάσταση έχει σηµαντικά αλλάξει. Συνεχώς 

βελτιώνονται οι ελάχιστες απολαβές που υποχρεούνται τα πλοία των ανοικτών 

νηολογίων να καταβάλλουν στους ναυτικούς τους. Αλλά παραµένει πολύ 

σηµαντικό το γεγονός πως µερικές εταιρίες αν και πληρώνουν αρκετά καλά, 

εφόσον έχουν την επιλογή να εργοδοτούν ναυτικούς από τρίτες χώρες όπου οι 

κατώτεροι µισθοί που καθορίζονται από την ITF θεωρούνται για αυτούς πού 

ικανοποιητικοί εξασφαλίζουν ακόµη µείωση του κόστους επάνδρωσης που σε 

αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά και τα 500 δολάρια την ηµέρα. Επίσης αποτελεί 

µεγάλο πλεονέκτηµα το γεγονός πως ένας πλοιοκτήτης δεν είναι αποτελεσµατικά 

υποχρεωµένος από το νόµο όταν εγγράφει το πλοίο του στα ανοικτά νηολόγια να 

διασφαλίσει το ίδιο κατώτατο επίπεδο συνθηκών εργασίας που υποχρεωτικά 

διασφαλίζει ο πλοιοκτήτης των πλοίων µε εθνική σηµαία, αυτό δε του δίνει την 

ελευθερία να µειώσει τα κόστη εάν και όταν παραστεί ανάγκη. 

 

Για αυτόν ακριβώς το λόγο αν και ένας πλοιοδιαχειριστής ανοικτού νηολογίου 

µπορεί να πληρώνει σχετικά συγκρινόµενο µισθό µε τους ντόπιους στα 

ανεπτυγµένα κράτη, είναι απίθανο, στις περισσότερες περιπτώσεις να έχει 

πληρώσει το ίδιο ποσό αποζηµίωσης. Αυτό είναι στοιχείο από το γεγονός πως το 

1980/81 τα κόστη των κοινωνικών ασφαλίσεων και των συντάξεων ανέρχονταν 

στο 15.3% του συνόλου των κόστων επάνδρωσης στα Ευρωπαϊκής σηµαίας 

δεξαµενόπλοια και 10.8% στα πλοία ανοικτής νηολόγησης – το 1974 τα ποσοστά 

ήταν 14.7% και 6.3% αντίστοιχα (Drewry, 1984). Για τα bulk carriers οι αναλογίες 
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το 1981 ήταν 13.8% για τον Ευρωπαϊκής σηµαίας στόλο και 8.6% για τον ανοικτής 

νηολόγησης, µε 12.6% και 4.6% αντίστοιχα για το χρόνο 1974 (Drewry, 1984). Ο 

Goss (1985) επίσης παρουσιάζει την άποψη πως το κόστος των κοινωνικών 

ασφαλίσεων δίνει στον διαχειριστή του ανοικτού νηολογίου προβάδισµα στον 

ανταγωνισµό έναντι του αντίστοιχου του στα παραδοσιακά νηολόγια, ο οποίος 

υφίσταται πλήρη συνολικά κόστη 61-65% υψηλότερα λόγω στο «κοινωνικό» 

στοιχείο του κόστους ασφάλισης. Τα κόστη εργατικού δυναµικού, γι’ αυτόν το 

λόγο, ίσως να είναι σηµαντικότερα απ’ ότι οι όλοι οι άλλοι παράγοντες που 

βοήθησαν στην τόση µεγάλη επέκταση των ανοικτών νηολογίων.  

 

3.6.3  Κόστη συντήρησης και επισκευής 

 
Αυτή η κατηγορία κόστων αποτελεί το δεύτερο µεγαλύτερο κοµµάτι των κόστων 

λειτουργίας και καλύπτει όλα τα αναγκαία κόστη για τεχνική υποστήριξη στο κάθε 

ταξίδι και συντήρηση σύµφωνα µε τις πρόνοιες του νηογνώµονα που καθορίζονται 

µε την ναυπήγηση του πλοίου και τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας που 

εφαρµόζονται από τη χώρα νηολόγησης. Συνήθως περιλαµβάνει κόστη 

συντήρηση ρουτίνας, πρόνοιες για περιοδικούς ελέγχους, ηµερήσιους, ετήσιους, 

κάθε 4ή και 5 χρόνια - έλεγχοι εκτός νερού, έλεγχοι του άξονα, έλεγχος του 

ατµολέβητα και ειδικές αναλύσεις καυσαερίων, λαδιών καυσίµων κ.λ.π. Τα κόστη 

επιδιορθώσεων και συντήρησης διαφέρουν κατά πολύ µεταξύ των πλοίων του 

ίδιου τύπου και µεγέθους λόγω των διαφορών τους σε παραµέτρους ηλικίας και 

τεχνικών καταστάσεων, εποµένως και στον αναγκαίο βαθµό επισκευής και 

αντικαταστάσεων έτσι ώστε να πληρούν τα διεθνή κριτήρια ασφάλειας, όπως 

επίσης και την πολιτική και εµπειρία χειρισµού του πλοιοκτήτη. Γενικά, κόστη 

επιδιορθώσεων και συντήρησης επηρεάζονται από εσωτερικούς και εξωτερικούς 

παράγοντες συµπεριλαµβανοµένου, τις απαιτήσεις του ελέγχου του πλοίου, την 

πολιτική της εταιρίας, τεχνολογία επισκευής του πλοίου και την κατάσταση της 

αγοράς, τις καιρικές συνθήκες που το πλοίο έχει συναντήσει κ.λ.π.  
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(α) Έλεγχοι των Πλοίων 

Τα πλοία όπως και τα άλλα µέσα µεταφοράς χρειάζονται περιοδικούς ελέγχους και 

επισκευές για να διασφαλίσουν την τεχνική τους ικανότητα αξία για να λειτουργούν 

κανονικά. Αυτοί οι έλεγχοι µπορεί να γίνονται ετήσια ή και ανά τρία µε τέσσερα 

χρόνια, ανάλογα µε τους κανόνες και τις απαιτήσεις του νηογνώµονα στον οποίο 

υπάγεται το πλοίο. Το πλοίο χρειάζεται κάποια πιστοποιητικά ασφαλείας για να 

µπορεί να ναυσιπλοεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς των διαφόρων ναυτικών 

συµβάσεων όπως π.χ. την Safety of Life at Sea (SOLAS) και την Marine Pollution 

(MARPOL). Αυτές οι απαιτήσεις σηµαίνουν πως ο πλοιοκτήτης είναι 

αναγκασµένος από το νόµο να διασφαλίσει πως το πλοίο του διατηρεί την κλάση 

στην οποία κατατάγηκε. Εποµένως οι έλεγχοι για την τεχνική κατάσταση του 

κύτους και των µηχανηµάτων του πλοίου, ο άξονας κ.λ.π. γίνονται από καιρό σε 

καιρό για λογαριασµό του ίδιου του πλοιοκτήτη. Αυτοί οι έλεγχοι καθορίζουν το 

µέγεθος των κόστων επιδιόρθωσης και συντήρησης λόγω του ότι µερικοί 

νηογνώµονες έχουν αυστηρότερους κανόνες και υψηλότερες απαιτήσεις από 

άλλους. Επίσης όσον αφορά τις ανησυχίες για κέρδος, οι νηογνώµονες 

ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο. Ο ανταγωνισµός µπορεί να επηρεάσει τις 

απαιτήσεις – συγκεκριµένα µε τον πολλαπλασιασµό του αριθµού των 

νηογνωµόνων πρόσφατα και εποµένως επηρεάζονται και τα κόστη συντήρησης 

και επισκευών. 

 
(β) Πολιτική και Στρατηγική ∆ιαχείρισης του πλοίου 

Κόστη επιδιορθώσεων και συντήρησης µπορούν να επηρεαστούν σε µεγάλο 

βαθµό από την πολιτική διαχείρισης του πλοιοκτήτη και την επιχειρηµατική του 

πείρα. Αυτό, γιατί τα κόστη επιδιορθώσεων και συντήρησης δεν αποτελούνται 

µόνο από την επιβαλλόµενη συντήρηση αλλά επίσης και από άλλα εσωτερικά 

κόστη. Περιοδικοί και ειδικοί έλεγχοι είναι συνήθως εξαιρετικά ακριβοί, αποτελούν 

ένα σηµαντικό κοµµάτι της διαχείρισης πλοίων, ειδικά σε περιόδους φτωχών 

συνθηκών της αγοράς όπου οι ναύλοι για το φορτίο µόλις που καλύπτουν τα 
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κόστη λειτουργίας και τότε µπορεί ο πλοιοκτήτης εκµεταλλευόµενος πιθανές 

αναβολές των ελέγχων να περιορίσει τα κόστη του. Έτσι, το πλήρωµα µπορεί να 

εκτελέσει ένα µεγάλο ποσοστό των ελέγχων συντήρησης και ρουτίνας, αναγκαίους 

για τη συντήρηση του πλοίου. Αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί από την ποιότητα του 

πληρώµατος όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης και εµπειρίας τους, όπως 

επίσης και από το µέγεθος σε αριθµό του πληρώµατος.  

 

Η αντιµετώπιση των κόστων επισκευών και συντήρησης, ειδικά τα υποχρεωτικά, 

αποτελεί ένα άλλον τοµέα στον οποίον η διαχείριση πλοίων έχει προχωρήσει τα 

τελευταία χρόνια. Σχεδόν όλες οι µεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες, σήµερα 

λειτουργούν σύµφωνα µε προγραµµατισµένο πρόγραµµα συντήρησης σαν 

σηµαντικό µέρος του οικονοµικού τους ελέγχου. Αυτό το πρόγραµµα είναι 

βασισµένο στην ιδέα του συνεχούς ελέγχου, και αποτελεί αντίθεση στον 

παραδοσιακό µεγάλο έλεγχο κάθε 4 µε 5 χρόνια. Αυτό έχει γίνει εφικτό µε τον 

ηλεκτρονικό έλεγχο της απόδοσης των πλοίων. Τα κόστη των σηµαντικότερων 

ελέγχων εκτός νερού και ειδικών ελέγχων, αντί να χρεώνονται στους 

λογαριασµούς της χρονιάς που έχουν διεξαχθεί, κατανέµονται ίσα στην περίοδο 

των 4 µε 5 χρόνων στους λογαριασµούς συντήρησης και επιδιορθώσεων. Τα 

έξοδα αντιµετωπίζονται σαν αναβαλλόµενες χρεώσεις και κατανέµονται στους 

ετήσιους λογαριασµούς της περιόδου ως πρόνοια για τον επόµενο µεγάλο έλεγχο. 

Το πλεονέκτηµα της προσέγγισης της προγραµµατισµένης συντήρησης είναι πως 

επιτρέπει η συντήρηση να γίνει σε ένα συνεχή κύκλο και επιτρέπει στα κόστη να 

αντιµετωπίζονται σαν αποτέλεσµα των προνοιών που λαµβάνονται για τέτοιους 

σκοπούς. 

 

Αν και τα συστήµατα προγραµµατισµένης συντήρησης είναι ευρέως διαδεδοµένα 

µεταξύ των φηµισµένων πλοιοκτητών και εταιριών διαχείρισης, µερικοί 

πλοιοκτήτες εξακολουθούν να καταγράφουν τα κόστη στη χρονιά που έλαβαν 

χώρα και εποµένως καθιστούν τους εαυτούς τους πολύ πιο ευάλωτους. Άλλοι 

πλοιοκτήτες, πιο εφευρετικοί, αντιµετωπίζουν τα κόστη επισκευών σαν 
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αναβαλλόµενα. Κατ’ αυτήν την άποψη το κόστος επισκευών αυξάνει το χρόνο 

ζωής του πλοίου και συνεπώς αυξάνει την αξία κεφαλαίου του. Αυτή η προσέγγιση 

διαφέρει από εκείνη που αναφέρθηκε πιο πάνω, η οποία µιλά για αναβαλλόµενη 

πρόνοια συντήρησης και σαν τέτοια, που αποτελεί µέρος της πολιτικής 

προγραµµατισµένης συντήρησης. Εποµένως η αποµάκρυνση από τον πενταετή 

έλεγχο προς τη συνεχή διαδικασία και τις διαφορετικές πρακτικές λογαριασµών, 

αποτελούν ενέργειες στη πολιτική της εταιρίας και εποµένως εµπίπτουν στα 

δηλωµένα κόστη συντήρησης και επισκευών. 

Υπάρχουν επίσης εταιρίες που δεν επενδύουν τόσο πολύ στην συντήρηση των 

πλοίων τους γιατί αποφάσισαν να διατηρούν πλοία µικρής ηλικίας και µετά από 

κάποια ηλικία συνήθως κοντά στα 10 έτη, πωλούν τα πλοία αυτά για να 

εξασφαλίσουν άλλα καινούργια. 

 

(γ) Τεχνολογική ανέλιξη στην επισκευή πλοίων 
Μεγάλα βήµατα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις µεθόδους και 

τεχνικές επισκευής πλοίων τα οποία και οδήγησαν στη µείωση της διάρκειας των 

ελέγχων εκτός νερού. Το µεσοδιάστηµα έτσι µπορεί να φτάσει και τα 5 χρόνια 

νοουµένου πως έχει διεξαχθεί ένας υποβρύχιος έλεγχος. Ο υποβρύχιος 

καθαρισµός της κοιλιάς και το γυάλισµα της προπέλας του πλοίου είναι σήµερα 

καλά συνήθεις και επιβαλλόµενες τεχνικές. Αν και τα κόστη συντήρησης και 

επισκευών του πλοίου γενικώς καθορίζονται από τους διάφορους κανονισµούς 

των νηογνωµόνων, στο βαθµό όπου οι ιδιοκτήτες χρησιµοποιώντας τις νέες 

διαθέσιµες τεχνολογικές καινοτοµίες παίζουν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στις 

διακυµάνσεις των κόστων επισκευών και συντήρησης. 

 

 (δ) Η αγορά των ναύλων 
Ο πλοιοκτήτης εξαρτάται από την αγορά ναύλων για τα κέρδη του και η επιτυχία η 

αποτυχία του εξαρτάται από την κατάσταση αυτών των αγορών διαχρονικά σε 

σχέση πάντοτε µε τα κόστη του. Ο πλοιοκτήτης έχει σε κάποιο βαθµό 

ελαστικότητα όσον αφορά την χρονική επιλογή και τη συχνότητα των ελέγχων 
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εκτός νερού (δεξαµενισµός) και το ποσοστό ανοχής της ποιοτικής κατάστασης και 

της απόδοσης του πλοίου του τα οποία οι νηογνώµονες επιτρέπουν έτσι ώστε να 

ανταποκρίνονται στις συνθήκες της αγοράς. Η ελαστικότητα συνήθως ασκείται σε 

περιόδους αλλαγής των συνθηκών αγοράς. Η πείρα έχει δείξει πως όταν τα κόστη 

των ναύλων είναι υψηλά, τότε και η ζήτηση επιδιορθώσεων αυξάνει έτσι ώστε να 

διασφαλίσει πως οι περίοδοι εκτός λειτουργίας ελαχιστοποιούνται σε µια φάση 

όπου οι προοπτικές για υψηλά κέρδη είναι αυξηµένες. Σε τέτοιες περιόδους οι 

πλοιοκτήτες στέλνουν τα πλοία τους σε δεξαµενισµό ίσως πιο πρόθυµα και συχνά 

απ’ ότι απαιτούν οι κανονισµοί έτσι ώστε να αυξήσουν τις προοπτικές κέρδους 

τους, αυξάνοντας παράλληλα και την ταχύτητα του πλοίου. Αλλά όταν τα έσοδα 

µειωθούν, και η ζήτηση επισκευών µειώνεται, σε µια πολιτική λιτότητας. 

Προσδοκίες γρήγορης ανατροπής, ωστόσο, µπορούν να παρακινήσουν τους 

πλοιοκτήτες στο να θέσουν τα πλοία τους σε ετοιµότητα για περιµένοντας και πάλι 

την ανάκαµψη.  

 

3.6.4 Αποθέµατα και προµήθειες 

Ένα πλοίο µπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα πλωτό ξενοδοχείο. Όταν βρίσκεται 

στη θάλασσα και όταν βρίσκεται στο λιµάνι, ένα πλοίο είναι επανδρωµένο. Οι 

άνθρωποι που το επανδρώνουν χρειάζονται τροφή και υποστήριξη, το ίδιο και το 

ίδιο το πλοίο, το εµπόρευµα και όλες οι µηχανές χρειάζονται συντήρηση και 

διατήρηση σε καλή κατάσταση. Όπως ένα ξενοδοχείο µικρό ή µεγάλο χρειάζεται 

τηλεοράσεις, ψυγεία, καρέκλες τραπέζια, µπογιά, σαπούνι, απορρυπαντικά, 

µαχαιροπίρουνα, σκεύη, φαγητό και νερό καθώς και άλλα σηµαντικά αγαθά για να 

µπορέσει να λειτουργήσει σαν νοικοκυριό, έτσι και ένα πλοίο χρειάζεται να 

προµηθεύεται και να εξοπλίζεται µε τα αναγκαία αγαθά τόσο για το κατάστρωµα, 

όσο και για το τµήµα των µηχανών του. 

 

Εδώ η αναφορά γίνεται και µπορεί στην συνέχεια να γίνει πιο κατανοητό ότι και οι 

ανάγκες του κάθε πληρώµατος είναι πολύ διαφορετικές και αυτός είναι ακόµη ένας 
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λόγος που διαφοροποιεί το κόστος ενός πλοίου µε Ευρωπαϊκό πλήρωµα από ένα 

άλλο πλοίο µε ασιάτες ή από χώρες των πρώην σοσιαλιστικών χωρών ναυτικούς. 

 

Εποµένως το κεφάλαιο κόστους καλύπτει όλα τα έξοδα σε λιπαντικά λάδια για τη 

µηχανή του πλοίου και τον βοηθητικό εξοπλισµό, όλες τις καταναλισκόµενες 

ποσότητες αγαθών για µηχανή και κατάστρωµα, εξοπλισµό, εργαλεία και 

ρεζέρβες. Οι προµήθειες ενός πλοίου περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα 

καταναλώσιµων αγαθών για τους τοµείς του καταστρώµατος και της µηχανής.. Σε 

σχέση µε τα αποθέµατα ενός πλοίου σε ρεζέρβες, το επίπεδο τους θα καθοριστεί 

από τους κανονισµούς των συλλόγων κατάταξης καθώς είναι άµεσα συνδεδεµένο 

µε τα κόστη συντήρησης και επισκευών, εισηγήσεις από κατασκευαστές µηχανών 

και εξοπλισµού, την πολιτική των ναυτιλιακών εταιριών όσων αφορά τη 

συντήρηση και την αποτελεσµατικότητα µε την οποία γίνονται οι συντηρήσεις 

ρουτίνας από το πλήρωµα. Είναι γεγονός πως µερικοί πλοιοκτήτες 

συµπεριλαµβάνουν και τη διατροφή στον τοµέα των αποθεµάτων και προµηθειών. 

Η ευρέα όµως χρήση, ωστόσο, δείχνει να συµπεριλαµβάνεται στα κόστη 

επάνδρωσης καθώς είναι άµεσα συνδεδεµένο µε το µέγεθος του πληρώµατος.  

 

Το κόστος των λιπαντικών λαδιών διαφέρει από πλοίο σε πλοίο σύµφωνα µε τον 

τύπο της µηχανής του. Εδώ υπεισέρχεται ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας, οι 

οικονοµίες κλίµακος, οι νέες πλοιοδιαχειρίστριες εταιρίες που έχουν την διαχείριση 

κυρίως πλοίων υπό σηµαία Α.Ν. έχουν στους στόλους τους 100 και 250 πλοία µε 

αποτέλεσµα η διαπραγµατευτική τους ικανότητα τους επιτρέπει να εξασφαλίζουν 

εκπτώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν και το 50%. 

3.6.5  Κόστη ασφάλισης 

Υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία κινδύνων τους οποίους ο πλοιοκτήτης µπορεί και 

επιβάλλεται να ασφαλίσει το πλοίο του. Οι κίνδυνοι αυτοί συµπεριλαµβάνουν 

κάλυψη για τέτοιες πολιτικές όπως, κάλυψη τυχόν ζηµιάς στο σκάφος και στα 

µηχανήµατα (Ηull and Μachinery, H&M), προστασία - ασφάλεια (Protection and 
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Indemnity P&I), απώλεια ναύλου, διακυµάνσεις συναλλάγµατος, κίνδυνοι πολέµου 

(H & M), απεργίες, µόλυνση, κτλ. Αλλά τα κόστη ασφάλισης διέπονται κυρίως από 

τα επιτακτικά κόστη της ασφάλισης Κύτους & Μηχανηµάτων (H&M) ασφάλισης η 

οποία και αποτελεί κάλυψη έναντι τρίτου. Σε γενικές γραµµές, τα ασφάλιστρα 

καθορίζονται από πέντε κύριους παράγοντες (Proctor, 1985), 

 

1. Τύπος πλοίου, µέγεθος, κινητήρας, σηµαία και νηογνώµονας 

2. Εκτίµηση της αξίας του πλοίου 

3. Τοµέας λειτουργίας (µερικές περιοχές είναι περισσότερο επικίνδυνες από 

άλλες, π.χ. περιοχές µε µεγάλη κίνηση πλοίων (congested waters) και 

ζώνες πολέµου) 

4. Όροι ασφάλισης 

5. Εκτίµηση πλοιοδιαχείρισης - ιστορικό ατυχηµάτων και απαιτήσεων 

Σε αυτά µπορεί να προστεθεί και η ισχύουσα κατάσταση των κόστων επισκευής 

πλοίων και ο ανταγωνισµός στην αγορά ασφάλισης. Απ’ όλους αυτούς τους 

παράγοντες οι δύο πιο σηµαντικά καθοριστικοί των ασφαλίστρων που ένας 

πλοιοκτήτης πληρώνει, είναι το ιστορικό διεκδικήσεων του ιδιοκτήτη και η 

υπολογισµένη αξία του πλοίου. Η αξία του πλοίου γενικά καθορίζεται από τις 

συνθήκες στην αγορά ναύλων και αυξοµειώνεται µε τις αλλαγές των τιµών στην 

αγορά ναύλων. Αυτό καθιστά την εκτίµηση πολύ δύσκολη.  

 

Η ασφαλιστική κάλυψη από τους Συνδέσµους Αλληλασφάλισης για Προστασία και 

Κάλυψη (P & I Clubs) είναι το παραδοσιακό όνοµα που δίνεται στην ασφάλιση 

έναντι τρίτου η οποία εµφανίστηκε τον 19 αιώνα στην Αγγλία από πλοιοκτήτες για 

την αµοιβαία τους προστασία έναντι των εκείνων των ρίσκων και των 

συγκεκριµένων ευθυνών του συµβολαίου, π.χ απώλεια ή ζηµιά του φορτίου ή 

απώλεια κερδών τα οποία δεν καλύπτονταν από την ορθόδοξη αγορά ασφάλισης. 

Τα P & I Clubs ξεκίνησαν ασφαλίζοντας το ένα τέταρτο των ευθυνών του 

πλοιοκτήτη αφήνοντας τον να υποστεί τα υπόλοιπα, όπως, ζηµιά σε 

εγκαταστάσεις λιµανιών (π.χ προκυµαίες) και ευθύνη για θάνατο και τραυµατισµό. 
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Τα κόστη για τα P & I Clubs όπως και τα hull costs θα καθοριστούν από τις 

απώλειες των πλοιοκτητών ή το ιστορικό διεκδικήσεων και άλλους τέτοιους 

παράγοντες όπως φορτίο προς µεταφορά, εθνικότητα πληρώµατος, µερικές δε 

φορές και από το νηολόγιο. 

 

Κάλυψη για απώλεια κερδών –π.χ απώλεια ναύλων- πωλούνται στην ανοικτή 

αγορά. Το πρώτο από τους δύο τύπους κάλυψης υπό ασφάλιση έναντι απώλειας 

κερδών, καλύπτει τον πλοιοκτήτη για απώλεια εσόδων λόγω παρατεταµένων 

περιόδων off-hire που παρουσιάστηκε λόγω ζηµιάς και η δεύτερη για την απώλεια 

φορτίου ή ναύλων. Άλλες µορφές ασφάλισης που χειρίζεται το P & I που αξίζει να 

αναφερθούν είναι το ρίσκο πολέµου και η ασφάλιση έναντι ζηµιάς από ρύπανση 

του περιβάλλοντος. 

 

3.6.6 ∆ιαχείριση 

Αυτά τα κόστη περιλαµβάνουν τα κόστη διοίκησης του πλοιοκτήτη όπως τα γενικά 

γραφειακά κόστη, τους µισθούς του προσωπικού στη στεριά, και µπορεί να 

περιλαµβάνει και έξοδα διαχείρισης προς µια διαχειρίστρια εταιρία για τη 

διαχείριση του/ των πλοίου/ πλοίων. Γενικώς, τα καθήκοντα του διαχειριστή ενός 

πλοίου περιλαµβάνουν, επιλογή του πληρώµατος, εκπαίδευση, διανοµή 

καθηκόντων και διευθετήσεις ταξιδιού, διευθετήσεις για την παραλαβή των 

προµηθειών του πλοίου (συµπεριλαµβανοµένου και του φαγητού), επίβλεψη 

λιµενικών υπηρεσιών, αγορά καυσίµων, οργάνωση και επίβλεψη επισκευών και 

συντήρησης του πλοίου, παρακολούθηση της απόδοσης του πλοίου, accounting 

και οικονοµική διαχείριση (συµπεριλαµβανοµένου και του ελέγχου κόστους), 

διευθέτηση των κατάλληλων ασφαλίσεων για το πλοίο, και διευθετήσεις 

παραλαβής νέων πλοίων ή ναύλωση επιπλέον φορτίου όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Τα κόστη διαχείρισης µπορεί να διαφέρουν µεταξύ των διαφόρων εταιριών λόγω 

διαφορών στις µεθόδους χρέωσης, το µέγεθος και τη σύσταση του στόλου, και την 

τοποθεσία του πλοιοκτήτη ή της διαχειρίστριας εταιρίας.  
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Συνοψίζοντας, είναι ξεκάθαρο πως τα επίπεδα κόστων λειτουργίας των 

ναυτιλιακών εταιριών διαφέρουν λόγω πολλών παραγόντων που έχουν να κάνουν 

µε τον τύπο του πλοίου, και εποµένως των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, 

διαφορές στα χαρακτηριστικά εργοδότησης του πλοίου, τα οποία και θα διαφέρουν 

ανάλογα µε τη δοµή της διαδροµής του πλοίου, τύπος φορτίου και συνθήκες 

λιµανιών. ∆ιαφορές στις πολιτικές διαχείρισης και συνεπώς διαφορές στις τακτικές 

accounting, και φυσικά διαφορές στη νηολόγηση του πλοίου και εποµένως 

εθνικότητα του πληρώµατος. Εν συνεχεία, είναι οι διακυµάνσεις στα κόστη που 

προκαλούνται από µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Το αµερικάνικο 

δολάριο αποτελεί ακόµη το µέσο συναλλαγής στη ναυτιλία. Αυτή η ευαισθησία 

οφείλεται στο γεγονός πως, η ναυτιλία είναι µία διεθνής επιχείρηση, εµπλέκει 

κόστη σε διάφορα συναλλάγµατα, τέτοια που το ολικό κόστος διαφέρει σύµφωνα 

µε την ισοτιµία του δολαρίου σε σχέση µε το νόµισµα µε το οποίο έγιναν οι 

συναλλαγές. Αυτό το χαρακτηριστικό των ναυτιλιακών κόστων είναι πιο εµφανές 

όσον αφορά τα κόστη επάνδρωσης όπου η µετατροπή των κόστων σε δολάρια, 

π.χ. µισθοί που πληρώνονται σε εθνικό νόµισµα της χώρας προέλευσης του 

πλοίου, λογαριασµοί πληρώµατος ή σηµαίας για µεγάλες διαφορές στα κόστη των 

ναυτιλιακών εταιριών.  

 

3.7 Συµπεράσµατα 

Οι επιθεωρήσεις των εµπορικών πλοίων από τα διάφορα Μνηµόνια Συνεννόησης 

(MOU), έχουν επισηµάνει σε ένα σηµαντικό βαθµό τα πλοία που δεν πληρούν τις 

διεθνείς απαιτήσεις και που θέτουν σε κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια. Όπως θα 

δούµε και στο επόµενο κεφάλαιο οι επιθεωρήσεις αυτές γίνονται στα πλοία που 

προσεγγίζουν τα λιµάνια των διαφόρων Μνηµονίων, ενώ υπάρχουν αρκετά άλλα 

υποβαθµισµένα πλοία που συνεχίζεται η εµπορική εκµετάλλευση τους χωρίς αυτά 

να ελέγχονται και αποτελούν µεγάλο κίνδυνο για την διεθνή ναυσιπλοΐα. 

Τα πλοία µε ελλείψεις δεν αποτελούν µονοπώλιο των σηµαιών ανοικτών 

νηολογίων και έχουµε επισηµάνει χώρες που η κατάσταση τους είναι και πολύ 
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χειρότερη από τα γνωστά ανοικτά νηολόγια. Ο σκοπός µας όµως, όπως 

αναφέραµε, δεν ήταν να ασχοληθούµε και να εξάξουµε συµπεράσµατα από τα 

µικρά νηολόγια και περιοριστήκαµε στα δέκα µεγαλύτερα για να αποφύγουµε έτσι 

το κίνδυνο του στατιστικού λάθους. 

Οι επιθεωρήσεις επιβεβαιώνουν ότι τα ανοικτά νηολόγια έχουν ποσοστιαία 

µεγαλύτερο αριθµό ελλείψεων και κρατήσεων µε αποτέλεσµα δικαιολογηµένα να 

βρίσκονται στις περιπτώσεις των σηµαιών της Μάλτας, του Παναµά και της 

Κύπρου στις χώρες σχετικά υψηλού κινδύνου και να αποτελούν στόχο για 

επιθεώρηση. Αν και υπάρχουν εύλογα ερωτήµατα κατά πόσον αυτές οι χώρες 

αντιµετωπίζονται όχι και τόσο φιλικά από τους επιθεωρητές των διαφόρων 

Μνηµονίων Συνεννόησης.  

Επίσης να σηµειώσουµε ότι αρκετές είναι οι χώρες που έχουν µεγαλύτερο 

συντελεστή κρατήσεων και βρίσκονται στην µαύρη λίστα, πολύ υψηλού κινδύνου, 

όπως στην περίπτωση της Αλβανίας, της Αλγερίας, της Κορέας, της Γεωργίας, της 

Τουρκίας, της Συρίας, της Λιβύης, της Ρουµανίας, του Μαρόκου και της 

Ουκρανίας. Αυτές οι χώρες αναφέρονται, γιατί σίγουρα δεν είναι ανοικτά νηολόγια, 

ούτε και αντιµετωπίζουν την αυστηρή κριτική της ITF. 

Το θετικό στοιχείο της όλης προσπάθειας είναι ότι η εικόνα αυτών των νηολογίων 

συνεχώς βελτιώνεται και όπως θα δούµε και στο επόµενο κεφάλαιο η ποιοτική 

αναβάθµιση των πλοίων είναι και το αποτέλεσµα των συνεχώς µειωµένων 

ναυτικών ατυχηµάτων και ολικών απωλειών. 

Η ανάλυση του λειτουργικού κόστους των πλοίων, αποτελεί σηµαντικό κεφάλαιο 

για την κάθε περίπτωση ναυτιλιακής επένδυσης και επισηµαίνεται η διαφορά που 

δηµιουργείται στο συνολικό λειτουργικό κόστος λόγω αρκετών παραγόντων µε 

σηµαντικότερο την σύνθεση και την προέλευση του πληρώµατος. Τα ανοικτά 

νηολόγια όπως θα δούµε και στο επόµενο κεφάλαιο εξασφαλίζουν ένα σηµαντικό 

οικονοµικό πλεονέκτηµα σε βάρος των εθνικών νηολογίων, σε ότι αφορά το 

κόστος επάνδρωσης. 
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Κεφάλαιο 4  

4 Ανάλυση των ναυτικών ατυχηµάτων 

4.1  Εισαγωγή  

Η ανάλυση των ναυτικών ατυχηµάτων θα µας επιτρέψει στη συνέχεια να 

αντιληφθούµε το µέγεθος και το πραγµατικό συνολικό οικονοµικό κόστος που 

δηµιουργούν τα ατυχήµατα αυτά, ενώ θα γίνει προσπάθεια να αναφερθούµε στα 

µεγέθη του κοινωνικού κόστους και του κόστους περιβάλλοντος. 

Οι στόχοι µας µέσα σε αυτό το κεφαλαίο είναι:  

Να υπολογίσουµε τα ατυχήµατα που προκαλούνται από τα πλοία του κάθε 

νηολογίου µε ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιπτώσεις των ολικών ετήσιων απωλειών  

Να αναλύσουµε το σύνολο, τη συχνότητα και τις αιτίες των ναυτικών ατυχηµάτων 

Να υπολογίσουµε το συνολικό κόστος των ατυχηµάτων αυτών  

Να εξετάσουµε τους οικονοµικούς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ποιότητα στη ναυτιλία, µε ιδιαίτερη σηµασία στον παράγοντα σηµαία του πλοίου 

Να προσδιορίσουµε τις οικονοµικές συνέπειες της υποβαθµισµένης 

πλοιοδιαχείρισης  

Να αναλύσουµε τα ατυχήµατα σύµφωνα µε τις ηλικίες, τις κατηγορίες και το 

µέγεθος των πλοίων. 

Η εξέταση των οικονοµικών δαπανών και των κινήτρων που οδηγούν στην 

υποβαθµισµένη πλοιοδιαχείριση θα µας βοηθήσει να εξηγήσουµε την 

αδικαιολόγητη, αλλά υπαρκτή συµπεριφορά των υποβαθµισµένων πλοίων που 

εκτιµάται και είναι η έντονη αυτή η εκτίµηση ότι βρίσκουν καταφύγιο στα ανοικτά 

νηολόγια.  

Σχετικά µε το διεθνές νοµικό καθεστώς, η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα, στην 

προσπάθεια της να περιορίσει τον αριθµό των υποβαθµισµένων πλοίων έχει 
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επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στην υιοθέτηση συνεχώς πιο απαιτητικών 

κανονισµών, στην πιστή εφαρµογή των υφιστάµενων νοµοθεσιών, καθώς επίσης 

και την ενδυνάµωση τους. Στην αντίπερα πλευρά, στην πλευρά των πλοιοκτητών 

υποστηρίζεται ότι οι υπάρχουσες νοµοθεσίες είναι ήδη αρκετές για να 

εξασφαλιστεί ποιοτική ναυτιλία, εάν και εφόσον µπορέσουν να εφαρµοστούν 

δίκαια και χωρίς άσκοπους παρεµβατισµούς σε ολόκληρη την ναυτιλιακή 

βιοµηχανία. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις οι νοµοθεσίες είναι τόσο αυστηρές, 

σύµφωνα µε τους πλοιοκτήτες, που τις κάνουν να χαρακτηρίζονται πλέον και σαν 

µη παραγωγικές. Η οικονοµική ανάλυση που ακολουθεί θα µας βοηθήσει να 

αξιολογήσουµε την αποτελεσµατικότητα των διεθνών κανονισµών πάνω στην 

ποιοτική πλοιοδιαχείριση και πώς ακριβώς σχετίζεται αυτό µε τα διεθνή νηολόγια 

και τα ανοικτά νηολόγια.  

Αυτό το κεφάλαιο στοχεύει στην ανάλυση των ολικών απωλειών από το 1970 

µέχρι και σήµερα και στη συνέχεια θα αξιολογήσει το συνολικό κόστος των 

ναυτιλιακών ατυχηµάτων. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια για να βρούµε ποια είναι η 

σχέση τους µε τις σηµαίες των ανοικτών νηολογίων και τις εθνικές σηµαίες. Αυτές 

οι πληροφορίες θα χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια, για να εξαχθούν 

συµπεράσµατα σχετικά µε τις επιπλέον δαπάνες που αναφέρονται στην κακή 

πλοιοδιαχείριση και κατά πόσον οι σηµαίες αυτών των πλοίων σχετίζονται 

στατιστικά µε αυτά τα ατυχήµατα.  

Η επικέντρωσή µας στα στατιστικά δεδοµένα των ατυχηµάτων των ολικών 

απωλειών των µεγαλύτερων δέκα νηολογίων, θα µας επιτρέψει να εξάξουµε 

συµπεράσµατα, αφού θα διαφανεί κατά πόσο οι σηµαίες των ανοικτών νηολογίων 

είναι ισόποσα που συµµετέχουν στους αριθµούς των ατυχηµάτων και αν υπάρχει 

µία σχετική ποσόστωση που να δικαιολογεί τον ετήσιο αριθµό αυτών των 

ατυχηµάτων. 

Ο στόχος µας εδώ δεν είναι να εξεταστούν µεµονωµένες αιτίες ναυτικών 

ατυχηµάτων, όπως περιοχές αυξηµένης κυκλοφορίας ή κακών καιρικών 

συνθηκών, άλλα πιο γενικευµένα θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε τους λόγους 
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που οδήγησαν σε αυτά τα ατυχήµατα. Βέβαια, θα ήταν σηµαντική παράλειψη να 

µην αναφερθούµε στο γεγονός ότι στην ανάλυση των ατυχηµάτων (ολικών 

απωλειών) του 2001 θα επεξεργαστούµε τα στοιχεία και θα επισηµάνουµε αν 

υπάρχουν γεωγραφικές περιοχές µε αυξηµένα ατυχήµατα. 

Εποµένως, υπολογίζοντας τις σχετικές δαπάνες, αυτή η ∆ιατριβή επιδιώκει να 

εξετάσει την οικονοµική λογική πίσω από την κακή πλοιοδιαχείριση και ποια είναι 

τα οικονοµικά κίνητρα -εάν υπάρχουν- που οδηγούν τις ναυτιλιακές εταιρείες στην 

υποβαθµισµένη πλοιοδιαχείριση. Επίσης, θα εξεταστεί η σχέση του κάθε 

νηολογίου µε τα ατυχήµατα (περιπτώσεις ολικών απωλειών και περιπτώσεις 

Γενικής Αβαρίας), για να βρεθεί η οποιαδήποτε σχέση της σηµαίας µε την 

ποιότητα του πλοίου και της πλοιοδιαχείρισης.  

4.2 Το κόστος των ατυχηµάτων  

Ο στόχος µας είναι να υπολογιστεί το συνολικό κόστος των ετήσιων ναυτικών 

ατυχηµάτων. Τέσσερις είναι οι κύριες κατηγορίες δαπανών και µπορούν 

προσδιοριστούν ως ακολούθως:  

∆απάνες σχετικές µε την ασφάλεια του Κύτους και των Μηχανηµάτων (H&M)  

∆απάνες σχετικές µε την ασφάλεια (προστασία και αποζηµίωση) από τους 

Συνδέσµους Αλληλασφάλισης για Προστασία και Κάλυψη (P&I Clubs) 

∆απάνες ρύπανσης έξω από την κάλυψη των P&I Clubs και η συνεισφορά του 

Ταµείου IOPC 

Το κόστος των καθυστερήσεων στα πλοία  

∆ιάφορες άλλες δαπάνες σηµειώνονται, αλλά δεν ποσολογούνται στους 

οικονοµικούς όρους σε αυτό το κεφάλαιο. Αυτές περιλαµβάνουν την απώλεια 

ανθρώπινης ζωής, των επακόλουθων απωλειών (π.χ. απώλεια που προκαλείται 

από τις καθυστερήσεις στο φορτίο), ζηµιές φορτίου που δεν καλύπτονται από τα 

ασφαλιστήρια συµβόλαια και περιβαλλοντικές ζηµιές πέρα από αυτές που 

καλύπτονται από τις ασφάλειες που έχουµε αναφέρει πιο πάνω.  
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Σηµαντικό κεφάλαιο, επίσης, αποτελεί η αύξηση των ετήσιων ασφαλίστρων λόγω 

του υψηλού κόστους των ετήσιων ναυτικών ατυχηµάτων αλλά και λόγω εξωγενών 

συµβάντων όπως οι ζηµιές λόγω τροµοκρατικών επιθέσεων, όπως στην 

περίπτωση της 11 Σεπτεµβρίου 2001. 

Οι απώλειες Κύτους και Μηχανηµάτων H&M, έχουν υπολογιστεί µε δύο τρόπους.  

Με την πρώτη µέθοδο, έχουµε το συνολικό αριθµό ατυχηµάτων ετησίως 

παγκόσµια, από τις διάφορες πηγές στοιχείων της ασφαλιστικής βιοµηχανίας. 

Αυτοί οι αριθµοί χρησιµοποιούνται έπειτα, σε συνδυασµό µε την ανάλυση των 

χαρακτηριστικών δαπανών ανά γεγονός για να υπολογίσουµε το γενικό ετήσιο 

κόστος. Οι δαπάνες ανά ατύχηµα έχουν εξαχθεί από την λεπτοµερή ανάλυση των 

περιπτώσεων Γενικής Αβαρίας, General Average (GA) που έχουν δηµοσιευτεί. Οι 

δαπάνες που προέρχονται από τις περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας (GA) 

αντιστοιχούν κατά προσέγγιση στους κινδύνους που καλύπτονται από την 

ασφάλεια κάλυψης Κύτους και Μηχανηµάτων (H&M).  

Η δεύτερη µέθοδος βασίζεται στην εκτίµηση των σχετικών δαπανών από τις 

ασφάλειες Κύτους και Μηχανηµάτων (H&M) µέσο των ασφαλίστρων και των 

ασφαλιστικών απαιτήσεων όπως αυτές παρουσιάζονται από πηγές της 

ασφαλιστικής βιοµηχανίας. Τα ασφάλιστρα εύκολα µπορούν να υπολογιστούν µε 

ακρίβεια, αφού είναι εύκολο να συγκεντρωθούν από τους ασφαλιστικούς οίκους 

αλλά τα πληρωθέντα ποσά των αποζηµιώσεων είναι πολύ δύσκολο να 

υπολογιστούν, αφού και η διαδικασία εκτίµησης µίας ζηµιάς παίρνει αρκετό χρόνο 

και πολλές φορές δεν συµπληρώνεται στον ίδιο χρόνο και η διαδικασία 

τερµατίζεται µε µοναδικούς γνώστες του αποτελέσµατος τα στενά εµπλεκόµενα 

µέρη. Αυτή η µέθοδος εποµένως απαιτεί εκτιµήσεις βασισµένες σε έναν αριθµό 

δειγµάτων των στοιχείων. Εντούτοις, το γεγονός ότι οι δύο µέθοδοι είναι 

ανεξάρτητες προσθέτει ένα πολύτιµο σηµείο αναφοράς το οποίο θα µας βοηθήσει 

στην επαλήθευση και αξιολόγηση των στοιχείων µας. 

Οι ασφαλιστικές αποζηµιώσεις των Συνδέσµων Αλληλασφάλισης για Προστασία 

και Κάλυψη (P&I Clubs) θα χρησιµοποιηθούν επίσης για να υπολογιστούν οι 
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πρόσθετες δαπάνες που δεν συµπεριλαµβάνονται στις προηγούµενες κατηγορίες. 

Αυτό έπρεπε να γίνει, αφού τα περισσότερα ατυχήµατα αφορούν είτε στις 

καλύψεις Κύτους και Μηχανηµάτων H&Μ, είτε στις καλύψεις των Συνδέσµων 

Αλληλασφάλισης για Προστασία και Κάλυψη, P&I.  

Τα οικολογικά ατυχήµατα που δεν καλύπτονται από τα P&I clubs θα εξεταστούν, 

επίσης, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία από τις Ετήσιες Εκθέσεις του Ταµείου 

Αποζηµιώσεων Ρύπανσης Πετρελαίου (IOPC64) και τις δηµοσιευµένες στατιστικές 

και άλλες µελέτες. 

Το κόστος των καθυστερήσεων των πλοίων υπολογίζεται µε βάση την ανάλυση 

των περιπτώσεων Γενικής Αβαρίας (GA). ∆εδοµένου ότι οι δαπάνες 

καθυστέρησης είναι χαρακτηριστικά αποποιηµένο εισόδηµα, κάτι δηλαδή που το 

χάνει ο πλοιοκτήτης, οπότε αυτές οι µη πραγµατοποιηθείσες χρηµατικές ροές δεν 

θα µπορούσαν να συµπεριλαµβάνονται στην κάλυψη των περιπτώσεων Κύτους 

και Μηχανισµών (H&M). Οι δαπάνες καθυστέρησης θα έπρεπε, επίσης, να 

µειωθούν για οποτεδήποτε το πλοίο θα ήταν εκτός λειτουργίας για εµπορικούς 

λόγους. Εποµένως, αυτοί οι αριθµοί είναι ενδεικτικοί και παρουσιάζονται χωριστά.  

4.2.1 Το οικονοµικό κόστος της ποιοτικά υποβαθµισµένης 
πλοιοδιαχείρισης  

Ο δεύτερος, στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να υπολογιστεί το κόστος λόγω της 

υποβαθµισµένης ποιοτικά πλοιοδιαχείρισης. ∆υστυχώς, δεν υπάρχει κανένας 

άµεσος τρόπος για προσδιορίσουµε επακριβώς ποια πλοία είναι ποιοτικά 

υποβαθµισµένα ή και ποια ναυτικά ατυχήµατα οφείλονται καθαρά στην ποιοτικά 

φτωχή πλοιοδιαχείριση. Εντούτοις, οι συγκριτικές µετρήσεις για την αξιολόγηση και 

µέτρηση του προβλήµατος µπορούν να παρασχεθούν.  

                                            

64 Βλέπε www.itopf.com 
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Επίσης, οι κρατήσεις πλοίων από τις Αρχές Κρατικού Ελέγχου Λιµένων (PSC) τις 

οποίες παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο 3, µε τις ειδικές αναφορές όταν τα πλοία 

κατακρατούνται για τις ουσιαστικές ελλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, 

παρέχουν έναν σηµαντικό δείκτη για την µέτρηση και επισήµανση των 

υποβαθµισµένων πλοίων και της κάτω του µέτριου ποιοτικά πλοιοδιαχείρισης. 

Θα βρούµε στη συνέχεια κατά πόσον τα υπό κράτηση πλοία έχουν υψηλότερη 

πιθανότητα ανάµειξης σε ένα ναυτικό ατύχηµα και εάν αυτό αποδεικνύει ότι οι 

Αρχές του Κρατικού Ελέγχου Λιµένων (PSC) στοχεύουν στον περιορισµό της 

υποβαθµισµένης ποιοτικά πλοιοδιαχείρισης. Τα πλοία αυτά είναι στατιστικά 

σηµαντικά και θα υποθέσουµε ότι είναι µία µικρογραφία του παγκόσµιου 

εµπορικού στόλου. Η ανάλυση στην συνέχεια παρουσιάζει µία τέτοια σύνδεση και 

επίσης µία δεύτερη µας ανάλυση µε τις συνολικές απώλειες του 2001 επιβεβαιώνει 

και ενισχύει αυτή τη σχέση.  

Υπάρχει το επιχείρηµα ότι η χρησιµοποίηση των κατακρατήσεων του Κρατικού 

Ελέγχου Λιµένων (PSC) ως δείκτη θα επισηµάνει, αλλά µπορεί και να µεγεθύνει 

αδικαιολόγητα τον αριθµό των πλοίων µε κακή πλοιοδιαχείριση. Επιπρόσθετα, 

αυτό µπορεί να αντισταθµιστεί από το εξίσου πειστικό επιχείρηµα ότι οι αρχές PSC 

ούτε επιθεωρούν, ούτε και µπορούν να κρατήσουν όλα τα υποβαθµισµένα πλοία. 

Αφού όπως έχουµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρει επιθεωρούνται 

συνολικά 33.600 περίπου πλοία από ένα σύνολο 46.600 ποντοπόρων πλοίων 

που µεταφέρουν φορτία και επιβάτες. 

Ο στόχος µας δεν είναι και δεν µπορεί να είναι το να προσδιορίσουµε τα 

υποβαθµισµένα πλοία ή τους τεχνικούς παράγοντες που τα κατατάσσουν σε αυτή 

την κατηγορία, αυτός είναι ο ρόλος αυτών που νοµοθετούν ή επιβλέπουν την 

τήρηση των νόµων και των κανονισµών στα νηολόγια, στους νηογνώµονες, στους 

Κρατικούς και Λιµενικούς Ελέγχους (Flag State and Port State Control) κ.λ.π. 

Στόχος µας είναι να βρούµε και να επισηµάνουµε το κόστος που η διεθνής 

οικονοµία έχει από την ύπαρξη τέτοιων πλοίων και προσπαθήσαµε να 
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εντοπίσουµε την οικονοµική λογική που οδηγεί τις εταιρείες και κάποιους 

πλοιοκτήτες σε επιλογές µε χαµηλή ποιοτικά πλοιοδιαχείριση.  

4.2.2 Οικονοµική ανάλυση της υποβαθµισµένης πλοιοδιαχείρισης  

Θα εξετάσουµε, επίσης, τα πιθανά πλεονεκτήµατα (εάν υπάρχουν) του 

λειτουργικού κόστους των υποβαθµισµένων πλοίων µε την σύγκριση των 

προϋπολογισµών λειτουργικού κόστους των υποβαθµισµένων πλοίων µε τα πλοία 

µε πλοιοδιαχείριση που συνάδει µε τους διεθνείς κανονισµούς και τις ελάχιστες 

απαιτήσεις.  

Με τη ανάλυση του Clarkson Research Studies “Economic Incentives for Quality 

Shipping” που έγινε το 1999 για λογαριασµό του Ολλανδικού Υπουργείου 

Μεταφορών υπολογίστηκε ότι αν η κακή πλοιοδιαχείριση έχει µεγαλύτερες 

δαπάνες δεξαµενισµού (dry-docking), λόγω της µη συνεχούς και της ελλιπούς 

συντήρησης, τα υποβαθµισµένα πλοία απολαµβάνουν κατά µέσο όρο 14% 

χαµηλότερο λειτουργικό κόστος από ένα παρόµοιο πλοίο µε αποδεκτό βαθµό 

πλοιοδιαχείρισης. Οι θέσεις µας πάνω σε αυτή τη µελέτη θα παρουσιαστούν στη 

συνέχεια όχι µόνον γιατί πρόκειται πραγµατικά για µία αξιόλογη µελέτη, η οποία 

ξεκίνησε την ίδια περίοδο µαζί µε την δική µας έρευνα, αλλά επειδή µε την 

σύµφωνη γνώµη και παρότρυνση του ∆ιευθυντή του Clarkson Research Studies, 

∆ρ. Martin Stopford, είχα διάφορες συναντήσεις στο Λονδίνο µε το κ. Mathew 

Marshall, Τεχνικό ∆ιευθυντή του International Underwriting Association (IUA) µε 

τον οποίο συζητήσαµε τόσο τη διεξαγωγή της µελέτης όσος και το πρόβληµα των 

ναυτικών ατυχηµάτων. 

Με αυτή την ανάλυση εξετάζεται, επίσης, η επίδραση των πλεονεκτηµάτων λόγω 

της αισθητής µείωσης του λειτουργικού κόστους που απολαµβάνουν κάποιοι 

πλοιοκτήτες από την κακή πλοιοδιαχείριση και αξιολογείται η αδυναµία της 

ναυτιλιακής βιοµηχανίας να παρασχεθεί επαρκής αποζηµίωση (υψηλότεροι 

ναύλοι) στους ποιοτικούς πλοιοκτήτες. Επίσης, η ανάλυση εστιάζει στην 

ανικανότητα της ασφαλιστικής αγοράς, για να απεικονίσει επαρκώς το κίνδυνο της 
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κακής πλοιοδιαχείρισης µε τη διαφοροποίηση των ασφαλίστρων που είναι ένα από 

τα σηµαντικότερα λειτουργικά έξοδα, στα οποία δικαιολογηµένα θα µπορούσε να 

υπάρξει διαφορά µεταξύ των εθνικών και των ανοικτών νηολογίων.  

4.2.3 Προβλήµατα στην εξασφάλιση δεδοµένων 

Ένα από τα βασικά προβλήµατα που συναντήσαµε στην ανάλυση µας ήταν η 

έλλειψη σαφών και εύκολα διαθέσιµων στοιχείων για τα ναυτικά ατυχήµατα. 

Πολλές πληροφορίες δεν είναι δηµόσια διαθέσιµες και είναι πολύ δύσκολο να 

χτιστεί ένα πλήρες σύνολο στοιχείων από µηδενική βάση. Η ανάλυση της 

επίδρασης του κόστους εποµένως, απαιτεί τη σε βάθος ανάλυση των 

περιπτώσεων δειγµάτων και της χρήσης των εκτιµήσεων βάσει διάφορων 

µοντέλων, τα οποία σχεδιάστηκαν για να καλύψουν ουσιαστικά τον παγκόσµιο 

εµπορικό στόλο και τις αναγκαίες αξιολογήσεις, ούτως ώστε να καταλήξουµε στα 

συµπεράσµατα βάσει του συνόλου των ναυτικών ατυχηµάτων.  

Στην περίπτωση της Νορβηγικής αγοράς ενώ είχαµε καταφέρει να εξασφαλίσουµε 

τα στοιχεία για τα ατυχήµατα για την περίοδο 1997 έως 2001, για 30616 πλοία, τα 

οποία είχαν ασφαλιστεί για την πιο πάνω περίοδο, για το συνολικό ποσό των 648 

δις δολάρια, µε ένα ασφάλιστρο της τάξεως των 1429 εκ. ∆ολαρίων, µε συνολικό 

αριθµό ατυχηµάτων, που οδήγησαν σε 8.070 ασφαλιστικές απαιτήσεις, συνολικού 

κόστους 1763 εκ. δολαρίων. Εντούτοις ο Γενικός ∆ιευθυντής της CEFOR (Central 

Union of Marine Underwriters) κ. Tore Forsmo, µας πληροφόρησε ότι δεν θα 

µπορούσε να µας δώσει το κόστος των ατυχηµάτων ανά σηµαία. Για το σύνολο 

των στοιχείων και αναλύσεων, ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει στο Παράρτηµα 

VIII του παρόντος.  

Η εκτεταµένη φύση αυτής της έρευνας αποτελείται από µία ευρεία βάση των 

στοιχείων που έχουν διαχρονικά χρησιµοποιηθεί, συνδυάζοντας την αρχική έρευνα 

και τις εξωτερικές πηγές. Οι βασικές πηγές συνοψίζονται πιο κάτω.  
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4.2.3.1 Στοιχεία που εξασφαλίστηκαν από το κ. Matthew Marshall και το IUA 

Αυτό το µέρος του κεφαλαίου έχει στηριχθεί εκτενώς στα στοιχεία που 

παραχώρησε η ∆ιεθνής Ένωση Αντασφαλιστών, που εδρεύει στο Λονδίνο 

(International Underwriting Association, IUA). Το IUA παρείχε τα βασικά τα 

δεδοµένα για τα ναυτικά ατυχήµατα που είδαν το φως της δηµοσιότητας στην 

περίοδο µεταξύ του 1993 ως το 1998. Τα στοιχεία περιλαµβάνουν 12.000 µητρώα 

ατυχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για τον τύπο των πλοίων 

(µέγεθος, τύπος, ηλικία, σηµαία κ.λπ.). 

H ∆ιεθνής Ένωση Αντασφαλιστών µας παραχώρησε επίσης τις αναλυτικές 

πληροφορίες για 406 περιπτώσεις General Average (GA), καταγράφοντας τον 

τύπο γεγονότος (σύγκρουση, επαφή, προσάραξη, µηχανική βλάβη, πυρκαγιά, 

καιρός, ή άλλη αιτία) και το κόστος των ατυχηµάτων. Οι πληροφορίες για το 

συνολικό κόστος των ναυτικών ατυχηµάτων παρουσιάζονται µε πολύ µεγάλη 

λεπτοµέρεια, συµπεριλαµβανοµένων περίπου 30 διαφορετικών κατηγοριών 

κόστους.  

4.2.3.2 Ιδιωτικές πηγές  

Συνολικά περίπου 6.000 περιπτώσεις κάθε χρόνο τεκµηριώνονται από ιδιωτικές 

πηγές στο Λονδίνο σύµφωνα µε το αρχείο του τότε Τεχνικού ∆ιευθυντή του IUA κ. 

Matthew Marshall, ο οποίος και µας παρουσίασε πληροφορίες για πέραν των 

15.000 περιπτώσεων ατυχηµάτων, οι οποίες δεν έχουν δηµοσιευτεί από το τύπο. 

4.2.3.3 Γενικά αρχεία του τµήµατος ερευνών του οίκου Clarkson Research 
Studies  

Οι Clarkson Research Studies είχαν για την ίδια περίοδο επιλέξει και αναλύσει 30 

περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας (GA). Αυτές οι περιπτώσεις αντιµετωπίστηκαν σαν 

ένα υποσύνολο των 406 περιπτώσεων που αναλύθηκαν αρχικά από την ∆ιεθνή 

Ένωση Αντασφαλιστών, IUA. Το στοιχείο δαπανών από αυτήν την ανεξάρτητη 

ανάλυση χρησιµοποιήθηκε για να αξιολογήσει τα ευρήµατα του IUA και για να 
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παρέχει τις πληροφορίες συµπληρωµατικών δαπανών που δεν περιλήφθηκαν στα 

ευρήµατα αυτά του IUA, κυρίως για τις δαπάνες των καθυστερήσεων στα πλοία 

λόγω κρατήσεων.  

4.2.3.4  Απαιτήσεις αποζηµιώσεων από τα P&I Clubs 

Οι απαιτήσεις αυτές είναι έναντι τρίτου για κάλυψη ευθύνης, σε περίπτωση 

τραυµατισµού ναυτικών, απαίτησης για απώλεια φορτίου από τον πλοιοκτήτη και 

άλλες ασφαλιστικές αποζηµιώσεις που καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια. Το UK P&I Club είναι ένα από τα µεγαλύτερα και τον πλέον ίσως 

αρµόδιο για την εκτίµηση των απαιτήσεων που τα P&I Clubs αντιµετωπίζουν κάθε 

χρόνο (µε την έκδοση Major Claims Analysis) . 

4.2.3.5 ∆εδοµένα Λειτουργικού κόστους  

Οι πληροφορίες λειτουργικού κόστους έχουν εξασφαλιστεί από τις ναυτιλιακές 

εταιρείες Columbia65 Shipmanagement, Hanseatic66 Shipmanagement, µε έδρα την 

Κύπρο, την Univan Shipmanagement µε έδρα το Χογκ Κογκ καθώς επίσης και 

από την ετήσια έκθεση των Moore Stephens “OpCost 2002 Benchmarking vessel 

running costs” και την ετήσια έκθεση Ship Operating Costs Annual Review & 

Forecast 2002 των Drewry. 

Οι λεπτοµερείς προϋπολογισµοί παρασχέθηκαν για 6 τύπους πλοίων σε 3 

διαφορετικές σειρές ηλικίας. Τα λειτουργικέ έξοδα για κάθε πλοίο χωρίστηκαν σε 

15 ξεχωριστές κατηγορίες (συµπεριλαµβανοµένης και της ασφάλειας).  

Η εταιρεία Univan Shipmanagement67 µε το ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον του 

Εκτελεστικού της Προέδρου, Captain Charles Arthur Vanderperre, τον οποίο 

                                            

65 Βλ. www.columbia.com.cy 

66 Βλ. www.hanseatic.com.cy 

67 Βλ. www.univan.com.hk 



206 

 

συναντήσαµε τρεις φορές στο γραφείο του στο Χογκ Κογκ και µας έδωσε 

προϋπολογισµούς για διαφόρους τύπους πλοίων τα οποία συµµορφώνονται 

πλήρως µε του διεθνείς κανονισµούς, οι οποίοι και αναλύθηκαν συγκριτικά µε 

στοιχεία των άλλων ναυτιλιακών εταιρειών. 

Η ανάλυση δεν ήταν στατική για το 1998 αλλά η ίδια ανάλυση επαναλήφθηκε µε 

στοιχεία του 2000 και 2001 και τα στοιχεία επαληθεύονται µε µία ανάλογη αύξηση. 

Οι πληροφορίες δαπανών που µας έδωσε η Univan Shipmanagement ήταν πολύ 

σηµαντικές και συγκρίθηκαν µε άλλα στοιχεία λειτουργικών δαπανών, αυτών που 

δηµοσιεύθηκαν από τους Moore Stephens καθώς επίσης και αυτών του ΟΟΣΑ68.  

4.2.3.6  Άλλες πηγές δεδοµένων  

Τα στοιχεία κατακρατήσεων Κρατικού Ελέγχου Λιµένων λήφθηκαν από τις 

ιστοσελίδες του Πρωτοκόλλου Σύµβασης του Παρισιού και του Πρωτοκόλλου 

Σύµβασης του Τόκιο και η ανάλυση τους παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 3. Οι δε 

λίστες των πλοίων που κρατούνται δηµοσιεύονται µηνιαία στις ιστοσελίδες των 

Πρωτοκόλλων στο κυβερνοχώρο.  

Τα στοιχεία όσον αφορά στις ασφαλιστικές αγορές λήφθηκαν από το Λονδίνο από 

τους ασφαλιστικούς οίκους που ηγούνται της ασφάλισης Κύτους και Μηχανισµών 

(Hull&Machinery) και τους αντασφαλιστές. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µε 

διευθυντικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών καθώς επίσης και στελέχη των 

Clarkson69, Drewry70, SSY71, IUA72, του CEFOR73, και του IUMI74. 

                                            

68 Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που 

λαµβάνονται από µερικούς πλοιοκτήτες ως αποτέλεσµα της αθέτησης των εφαρµόσιµων διεθνών 

κανόνων, ΟΟΣΑ GD(96)4, Παρίσι, 1996,  

69 Βλ. www.clarksons.net 

70 Βλ. www.drewry.co.uk 

71 Βλ. www.ssyonline.com 
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Οι πληροφορίες δαπανών ρύπανσης πετρελαίου αντλήθηκαν από τις διάφορες 

δηµοσιευµένες πηγές, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιεθνούς Ταµείου 

Αποζηµιώσεων Ρύπανσης Πετρελαίου (IOPC), καθώς και της ∆ιεθνούς 

Οµοσπονδίας Πλοιοκτητών ∆εξαµενοπλοίων για την Ρύπανση(ITOPF) και άλλων.  

Οι ερευνητικές µελέτες των Clarkson και οι στατιστικές του παγκόσµιου στόλου 

των Lloyd’s Register-Fairplay χρησιµοποιήθηκαν ως οι δύο βασικοί πυλώνες της 

έρευνας µας.  

4.2.4 Ανθρώπινη ζωή  

Η απώλεια ανθρώπινης ζωής δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να µεταφραστεί σε 

χρήµατα, για αυτό το λόγο θα παραλείψουµε στο παρόν στάδιο να υπολογίσουµε 

και να συµπεριλάβουµε το οποιονδήποτε κόστος από την απώλεια ανθρωπίνων 

ζωών. Οι πληροφορίες για τις ζωές που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζονται στο πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 4.1). 

 

Αυτή η έρευνα αποσκοπεί στην εκτίµηση του µεγέθους του κόστους των 

ατυχηµάτων που λαµβάνουν χώρα από τα κάτω του µετρίου ποιοτικά πλοία (τα 

πλοία αυτά τα κατατάσσουµε στην κατηγορία των υποβαθµισµένων πλοίων). Η 

προσθήκη της απώλειας ανθρώπινης ζωής σε αυτές τις δαπάνες µπορεί µόνον να 

υπογραµµίσει τη σηµασία της κάτω του µετρίου ποιοτικής ναυσιπλοΐας και την 

ασφάλεια των πλοίων, χωρίς βέβαια σε καµιά περίπτωση να πιστεύουµε ότι οι 

ανθρώπινες ζωές χάθηκαν στη θάλασσα µόνον από την ύπαρξη των 

υποβαθµισµένων πλοίων. 

                                                                                                                                    

72 Βλ. www.iua.co.uk 

73 Βλ. www.cefor.no 

74 Βλ. www.iumi.com 
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Πίνακας 4.1 Οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν την περίοδο 1989-2001 

1989 9 66 317 1 77 470 218 688
1990 9 94 72 13 15 - - 85 288 101 389
1991 48 154 217 39 - 608 17 20 1.103 101 1.204
1992 2 28 78 - - 1 9 30 148 98 246
1993 15 41 219 - 5 58 - 63 401 103 504
1994 70 126 149 145 51 876 - 57 1.474 55 1.529
1995 4 87 204 2 28 - 3 11 339 80 419
1996 10 78 172 - 1 342 4 78 685 25 710
1997 17 82 107 2 2 - - 15 225 23 248
1998 7 111 158 - 2 150 71 1 500 52 552
1999 7 1 242 - - - 74 5 329 74 403
2000 8 65 106 84 19 282 61 343
2001 26 68 107 29 19 249 32 281
Σύνολο 232 1.001 2.148 201 133 3.715 197 461 6.493 1.023 7.516
% 3,09% 13,32% 28,58% 2,67% 1,77% 49,43% 2,62% 6,13% 86,39% 13,61% 100,00%

Πηγή: Lloyd's Register of Shipping "World Casualty Statistics, 1990-2001"
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4.3 Οι ολικές απώλειες πλοίων την περίοδο 1970-1983 

Η περίοδος 1970-1983 ήταν πολύ σηµαντική και καλύπτει µία πολύ δύσκολη 

περίοδο της ναυτιλιακής ιστορίας µε πολύ σηµαντικές διακυµάνσεις στις τιµές των 

πλοίων και των ναύλων. Τα ναυτικά ατυχήµατα ήταν σε έξαρση για πολλούς 

µάλιστα λόγους. Όταν η αγορά είναι ανοδική οι πλοιοκτήτες προσπαθούν να 

διακινούν τα πλοία τους µε µεγαλύτερες ταχύτητες, αποφεύγουν µε κάθε τρόπου 

τους πολυήµερους δεξαµενισµούς εξασφαλίζοντας αναβολές και αναβάλλουν κάθε 

εργασία στο πλοίο όταν αυτή απαιτεί παραµονή του πλοίου εκτός εργασίας για 

σειρά ηµερών. Στη συνέχεια όταν ξεκινά µία οικονοµική κρίση στη ναυτιλία οι 

πλοιοκτήτριες εταιρείες περιορίζουν σηµαντικά τα έξοδα συντήρησης και 

επισκευών τους µε συνέπεια να αυξάνει το ποσοστό εκείνων των εταιρειών που 

αδιαφορούν για την ποιότητα και την ασφαλή ναυσιπλοΐα των πλοίων τους. 

Το ∆ιάγραµµα 4.1 µας παρουσιάζει την εικόνα µε τις ολικές απώλειες της Λιβερίας. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι αν και το νηολόγιο της Λιβερίας είχε το 1971,1972,1973,1975 



209 

 

και 1976 ποσοστά απωλειών πλοίων µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα ποσοστά του 

παγκόσµιου στόλου τις υπόλοιπες χρονιές είχε ποσοστά µικρότερα µε αποτέλεσµα 

το µέσο % ποσοστό των 14 χρόνων που εξετάζουµε να είναι 0,57% και να είναι 

ακριβώς όπως αυτό του παγκόσµιου στόλου. Από πλευράς απωλειών µε µέτρο 

την χωρητικότητα παρατηρούµε ότι είχε ελαφρώς µεγαλύτερο ποσοστό µε µέσο 

ποσοστό απωλειών χωρητικότητας 0,41%. Το ∆ιάγραµµα δείχνει µία σταθερή 

βελτίωση η οποία στην συνέχεια θα βελτιωθεί ακόµη περισσότερο όπως θα δούµε 

τα τελευταία χρόνια που θα εξετάσουµε στη συνέχεια. 

∆ιάγραµµα 4.1 Τα ποσοστά απωλειών % των πλοίων της Λιβερίας, την περίοδο 1970-1983 
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Πηγή: Lloyd’s Register of Shipping, “World Casualty Statistics”, 1970-1983 

Το ∆ιάγραµµα 4.2 µας δείχνει την αντίστοιχη εικόνα για τα πλοία µε σηµαία του 

Παναµά. Τα αποτελέσµατα του Παναµά είναι πολύ διαφορετικά, αφού όλα τα 

χρόνια οι απώλειες τόσο από πλευράς αριθµού πλοίων, όσο και από πλευράς 

χωρητικότητας ήταν κατά πολύ µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες µέσες απώλειες 

του παγκόσµιου εµπορικού στόλου. Η όλη εικόνα κρίνεται ως απογοητευτική και 

δικαιολογηµένα η διεθνής κοινότητα αντιµετώπιζε πολύ αυστηρά τα υπό 

Παναµαϊκή σηµαία πλοία όλα αυτά τα χρόνια.  
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Τα αποτελέσµατα δικαιολογούσαν εκείνους που ταύτιζαν τη σηµαία του Παναµά µε 

τα υποβαθµισµένα πλοία και τα αυξηµένα ποσοστά ατυχηµάτων και πρόκλησης 

περιβαλλοντολογικών προβληµάτων στο διεθνές θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτά τα 

αποτελέσµατα οδήγησαν την διεθνή κοινότητα στην υιοθέτηση σειράς µέτρων και 

κανονισµών για την ποιοτική αναβάθµιση των πλοίων και τον περιορισµό των 

υποβαθµισµένων πλοίων από τα Ευρωπαϊκά και Αµερικανικά λιµάνια στη 

συνέχεια.  

∆ιάγραµµα 4.2 Τα ποσοστά απωλειών % των πλοίων του Παναµά, την περίοδο 1970-1983 
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Πηγή: Lloyd’s Register of Shipping, “World Casualty Statistics”, 1970-1983 

Ειδικά τα τελευταία µέτρα αύξησαν τους ελέγχους των πλοίων και υποχρέωσαν 

τους πλοιοκτήτες των υποβαθµισµένων πλοίων είτε να αποφεύγουν τα λιµάνια της 

Ευρώπης και της Β. Αµερικής είτε να έχουν τέτοιο υψηλό κόστος που αυτό να τους 

υποχρεώνει να εγκαταλείψουν την πολιτική χρήσης και διαχείρισης τέτοιων 

πλοίων. 

Το ∆ιάγραµµα 4.3 αναφέρεται στις ολικές απώλειες πλοίων µε σηµαία της 

Σιγκαπούρης. Βλέπουµε ότι τα πρώτα χρόνια, το 1970 και 1971 η εικόνα ήταν 
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ανάλογη µε αυτή του Παναµά. Στη συνέχεια, όµως, η Σιγκαπούρη κατάφερε να 

πετύχει µία σηµαντική βελτίωση των αποτελεσµάτων της τόσο από πλευράς 

απωλειών αριθµού πλοίων όσο και από πλευράς απωλειών χωρητικότητας.  

∆ιάγραµµα 4.3 Τα ποσοστά απωλειών % των πλοίων της Σιγκαπούρης, την περίοδο 1970-
1983 

Πηγή: Lloyd’s Register of Shipping, “World Casualty Statistics”, 1970-1983 

Στη συνέχεια στο ∆ιάγραµµα 4.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του νηολογίου 

της Κύπρου τα οποία υπήρξαν άκρως απογοητευτικά και σε αυτά οφείλεται η 

αρνητική στάση µε την οποία αντιµετωπίστηκε η σηµαία τα τελευταία 30 χρόνια. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν το µέσο ποσοστό απωλειών να είναι πέντε και έξι 

φορές µεγαλύτερο από το µέσο ποσοστό του παγκόσµιου στόλου. 
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∆ιάγραµµα 4.4 Τα ποσοστά απωλειών % των πλοίων της Κύπρου, την περίοδο 1970-1983 
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Πηγή: Lloyd’s Register of Shipping, “World Casualty Statistics”, 1970-1983 

Το ∆ιάγραµµα 4.5 παρουσιάζει τα αντίστοιχα ποσοστά του Ελληνικού νηολογίου, 

τα οποία αν και είναι καλύτερα από αυτά της Κύπρου και του Παναµά δεν είναι 

καθόλου κολακευτικά για την ελληνική ναυτιλία. Ειδικά την περίοδο 1978-83, όταν 

τα ποσοστά είναι σχεδόν τέσσερις φορές µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα ποσοστά 

του παγκόσµιου στόλου. Εδώ δηµιουργείται το µεγάλο ερώτηµα, πως µία χώρα µε 

τόση υποδοµή στην ναυτιλία, µε τις µεγαλύτερες απώλειες πλοίων προς τα 

ανοικτά νηολόγια, όταν µάλιστα πολλά υποβαθµισµένα ποιοτικά πλοία έφυγαν 

από το νηολόγιο της, πως µπορεί ακόµη να έχει τόσα πλοία υποβαθµισµένα τα 

οποία να δηµιουργούν τόσο κακή εικόνα για την Ελληνική εµπορική ναυτιλία. Η 

µοναδική εξήγηση που µπορούµε να δώσουµε είναι ότι, όταν ξεκίνησε η µεγάλη 

έξοδος προς τα ανοικτά νηολόγια το αρµόδιο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας της 

Ελλάδας υποχρεώθηκε να είναι αρκετά ελαστικό ως προς τα πλοία που 

παρέµειναν στη σηµαία. Αυτή η κατάσταση επέτρεψε σε κάποιους πλοιοκτήτες να 

εκµεταλλευτούν την περίοδο εκείνη και ενώ παρέµειναν στο ελληνικό νηολόγιο δεν 

τηρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις για ποιοτική και ασφαλή ναυτιλία. 
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∆ιάγραµµα 4.5 Τα ποσοστά απωλειών % των πλοίων της Ελλάδας, την περίοδο 1970-1983 
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Πηγή: Lloyd’s Register of Shipping, “World Casualty Statistics”, 1970-1983 

Το ∆ιάγραµµα 4.6 παρουσιάζει την εικόνα µε τα αντίστοιχα στοιχεία για τις ολικές 

απώλειες των πλοίων µε σηµαία της Νορβηγίας. Τα αποτελέσµατα είναι τα 

καλύτερα από ότι έχουµε εξετάσει µέχρι τώρα και παρουσιάζουν το µέσο ποσοστό 

τόσο από πλευράς αριθµού πλοίων, όσο και από πλευράς χωρητικότητας πολύ 

µικρότερο από το µέσο ποσοστό του παγκόσµιου στόλου.  

Από πλευράς µάλιστα απωλειών χωρητικότητας το µέσο ποσοστό των 14 χρόνων 

που εξετάζουµε ήταν 0,14%, όταν το αντίστοιχο του παγκόσµιου στόλου ήταν 

0,35%.  
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∆ιάγραµµα 4.6 Τα ποσοστά απωλειών % των πλοίων της Νορβηγίας, την περίοδο 1970-
1983 
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Πηγή: Lloyd’s Register of Shipping, “World Casualty Statistics”, 1970-1983 

∆ιάγραµµα 4.7 Τα ποσοστά απωλειών % των πλοίων της Αγγλίας, την περίοδο 1970-1983 
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Πηγή: Lloyd’s Register of Shipping, “World Casualty Statistics”, 1970-1983 
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Το ∆ιάγραµµα 4.7 αναφέρεται στις ολικές απώλειες µε σηµαία της Αγγλίας. Τα 

στοιχεία δείχνουν µία πολύ καλή εικόνα ελαφρώς καλύτερη και από αυτή του 

νηολογίου της Νορβηγίας. Το µέσο ποσοστό % του αριθµού των ολικών απωλειών 

πλοίων ήταν 0,36% όταν το αντίστοιχο του παγκόσµιου στόλου ήταν 0,57% ενώ 

από πλευράς χωρητικότητας η εικόνα είναι ακόµη πιο καλή αφού το αντίστοιχο 

ποσοστό του παγκόσµιου στόλου ήταν 0,35% ενώ του νηολογίου της Μ. 

Βρετανίας µόλις 0,11%.  

Το ∆ιάγραµµα 4.8 αναφέρεται στα αποτελέσµατα της Ιαπωνίας τα οποία είναι 

ανάλογα µε αυτά του νηολογίου της Νορβηγίας. 

∆ιάγραµµα 4.8 Τα ποσοστά απωλειών % των πλοίων της Ιαπωνίας, την περίοδο 1970-1983 
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Πηγή: Lloyd’s Register of Shipping, “World Casualty Statistics”, 1970-1983 

Ο Πίνακας 4.2 που ακολουθεί παρουσιάζει τα ποσοστά επί τοις % των απωλειών 

σε αριθµό πλοίων και χωρητικότητας των οκτώ µεγαλυτέρων νηολογίων και του 

παγκόσµιου εµπορικού στόλου, για την περίοδο 1970-1983.  
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Πίνακας 4.2 Τα ποσοστά ολικών απωλειών των µεγαλυτέρων νηολογίων την περίοδο 1970-1983 

1970 0,64 0,28 2,26 1,44 2,61 2,11 2,41 1,22 0,86 0,64 0,24 0,19 0,57 0,19 0,16 0,31 0,67 0,27
1971 1,02 0,51 2,81 1,49 3,24 6,50 3,25 2,16 1,46 1,12 0,24 0,10 0,68 0,54 0,88 0,19 0,68 0,42
1972 0,90 0,45 1,94 1,18 0,71 0,58 2,80 1,22 0,67 0,78 0,22 0,06 0,60 0,02 0,80 0,11 0,65 0,35
1973 0,74 0,56 1,04 0,37 1,29 0,79 4,41 3,64 1,18 0,41 0,52 0,12 0,51 0,13 0,46 0,05 0,61 0,32
1974 0,43 0,19 1,43 0,96 1,37 1,42 2,49 1,53 0,72 0,55 0,42 0,08 0,48 0,21 0,47 0,20 0,51 0,28
1975 0,64 0,38 1,74 1,13 0,66 0,88 1,09 0,93 0,66 0,65 0,53 0,19 0,52 0,02 0,55 0,17 0,53 0,29
1976 0,65 0,48 1,87 1,39 0,55 0,35 2,48 2,51 0,79 0,51 0,25 0,01 0,47 0,04 0,53 0,19 0,52 0,31
1977 0,50 0,36 1,65 1,02 0,92 0,60 2,50 1,53 0,75 0,49 0,44 0,13 0,06 0,32 0,37 0,16 0,49 0,27
1978 0,32 0,26 1,70 1,08 0,63 0,29 3,91 3,21 2,37 2,30 0,48 0,04 0,64 0,06 0,61 0,10 0,69 0,42
1979 0,65 0,85 2,08 1,22 0,68 0,45 3,67 2,34 1,75 1,37 0,37 0,03 0,43 0,01 0,22 0,16 0,65 0,54
1980 0,50 0,64 1,12 0,59 0,30 0,25 2,47 1,96 0,99 0,83 0,28 0,40 0,43 0,02 0,44 0,14 0,52 0,43
1981 0,31 0,19 1,46 0,72 0,72 0,35 1,53 0,65 1,48 0,98 0,30 0,05 0,42 0,01 0,28 0,09 0,49 0,29
1982 0,27 0,30 1,39 0,90 0,59 0,24 3,07 3,62 1,40 0,88 0,35 0,11 0,29 0,06 0,39 0,04 0,53 0,38
1983 0,34 0,26 1,19 0,99 0,35 0,17 1,52 1,15 0,97 1,12 0,36 0,05 0,44 0,08 0,25 0,02 0,45 0,35

Μέσο όρος 0,57 0,41 1,69 1,03 1,04 1,07 2,69 1,98 1,15 0,90 0,36 0,11 0,47 0,12 0,46 0,14 0,57 0,35

Λιβερία Παναµάς Σιγκαπούρη Κύπρος Ελλάδα Αγγλία Νορβηγία Ιαπωνία Παγκόσµιος στόλος
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Πηγή: Lloyd’s Register of Shipping, “World Casualty Statistics”, 1970-1983 
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4.3.1 Ανάλυση των ατυχηµάτων για την περίοδο 1988-199975 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ιεθνούς Ένωσης Αντασφαλιστών, ΙUA (International 

Underwriting Association, Marine and Casualty Statistics)76, οι ολικές απώλειες 

πλοίων άνω των 500 τόνων grt για τη δωδεκαετία 1988-1999 ήταν 1760 πλοία. Τα 

198 από αυτά, δηλαδή, ποσοστό 11,25% ήταν πλοία ξηρού χύδην φορτίου, 197 

ήταν δεξαµενόπλοια, ήτοι ποσοστό 11,19%, 1026 πλοία ήταν πλοία γενικού 

φορτίου τα οποία και αποτελούν τη µεγάλη πλειοψηφία µε ποσοστό 58.30%, ενώ 

το υπόλοιπο 19.26% - 339 ανήκαν στην κατηγορία των άλλων πλοίων. Είναι πολύ 

σηµαντικό ότι τα ποσοστά των ατυχηµάτων των πλοίων γενικού φορτίου είναι 

πενταπλάσιο του ποσοστού των πλοίων ξηρού χύδην φορτίων και των 

δεξαµενοπλοίων.  

∆ιάγραµµα 4.9 Συνολικές απώλειες σε αριθµούς πλοίων για την περίοδο 1988-1999 

Συνολικές Απώλειες   
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Πηγή: IUA,  London 2000

 

                                            

75 Οι απώλειες αναφέρονται σε πλοία άνω των 500GT 

76 IUMI Conference Berlin 1999 and IUMI Conference London 2000 
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Το συµπέρασµα αυτό µας επιβάλλει στη συνέχεια να διαφοροποιούµε τα 

αποτελέσµατα των ολικών απωλειών των διαφόρων νηολογίων και να τα 

εξετάζουµε σύµφωνα και µε την ανάλυση του αριθµού των πλοίων της συνολικής 

χωρητικότητας και τις κατηγορίες του εµπορικού στόλου της κάθε χώρας.  

Συνολικά την περίοδο 1988-1999 καταστράφηκαν ολοσχερώς 1760 πλοία 

χωρητικότητας 14,25 εκατ. τόνων grt (βλέπε ∆ιάγραµµα 4.9). Η κατηγορία των 

δεξαµενοπλοίων, λόγω του µεγάλου µεγέθους των πλοίων, αυτών έχει την πρώτη 

θέση στην χωρητικότητα που χάθηκε µε ποσοστό 38,12% µε 5,44 εκατ. τόνους και 

ακολουθεί στη δεύτερη θέση η κατηγορία των πλοίων γενικού φορτίου µε 4.81 

εκατ. τόνους και ποσοστό 29.32%, στην τρίτη θέση µε ποσοστό 26.17% και 3.73 

εκατ. τόνους ακολουθούν τα πλοία ξηρού χύδην φορτίου, ενώ η κατηγορία των 

άλλων πλοίων έρχεται τελευταία µε ποσοστό 6.39% και µε µόνον 910 χιλιάδες 

τόνους (Βλέπε ∆ιάγραµµα 4.10). 

Το 1988 καταστράφηκαν ολοσχερώς 142 πλοία χωρητικότητας 862 χιλιάδων 

τόνων και αυτό αποτελούσε τότε το 0.39% του συνολικού αριθµού των εν ενεργεία 

πλοίων του παγκόσµιου εµπορικού στόλου (πάντοτε οι υπολογισµοί γίνονται για 

πλοία άνω των 500 τόνων χωρητικότητας) και το 0.22% της παγκόσµιας 

χωρητικότητας. Το 1989 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 154 πλοία µε ποσοστό 

0.42% επί του συνολικού αριθµού του παγκόσµιου στόλου και 0.23% επί της 

παγκόσµιας χωρητικότητας. Τον επόµενο χρόνο, 158 πλοία µε ίδιο ποσοστό επί 

του συνολικού αριθµού των εν ενεργεία πλοίων, αλλά µε το ποσοστό της 

χωρητικότητας που χάθηκε να αυξάνεται πέραν του 60% και να αποτελεί το 

0.37%. Το 1991 ήταν η χειρότερη χρονιά µε 185 πλοία συνολικής χωρητικότητας 

1.85 εκατ. τόνους και ποσοστά στο διεθνή στόλο 0.48% στον αριθµό των πλοίων 

και 0.43% στην παγκόσµια χωρητικότητα. Από το 1992 ξεκίνησε µία σταδιακή 

βελτίωση και έτσι το ποσοστό επί του συνολικού αριθµού των πλοίων µειώθηκε 

στο 0.40% ενώ το ποσοστό επί της παγκόσµιας χωρητικότητας περιορίστηκε στο 

0.35%. 
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∆ιάγραµµα 4.10 Συνολικές απώλειες σε χωρητικότητα πλοίων (GT) για την περίοδο 1988-
1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 1993 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 0.40% και 0.23%, ενώ η επόµενη χρονιά (το 

1994) είχαµε µείωση στον αριθµό των ατυχηµάτων, αλλά η χωρητικότητα που 

καταστράφηκε αυξήθηκε, λόγω του ότι τα πλοία σε µέγεθος ήταν κατά πολύ 

µεγαλύτερα, µε αποτέλεσµα το ποσοστό επί του συνολικού αριθµού των πλοίων 

να µειωθεί στο 0.36%, ενώ στη συνολική χωρητικότητα παρουσίασε αύξηση και 

έφτασε το 0.37%. Το 1995 ήταν µία καλύτερη χρονιά µε τα πλοία ολικών 

απωλειών να περιορίζονται στα 133 από 143 που ήταν τον προηγούµενο χρόνο 

και αυτός ο αριθµός ως ποσοστό του συνολικού αριθµού των εν ενεργεία πλοίων 

ήταν το 0.32%, η δε χωρητικότητα που αντιπροσώπευαν αυτά τα πλοία ήταν το 

0.20% της παγκόσµιας χωρητικότητας. Περίπου η ίδια κατάσταση ίσχυσε και τον 

επόµενο χρόνο µε τα ποσοστά των ολικών απωλειών επί του συνολικού αριθµού 

να ήταν 0.32% και επί της συνολικής χωρητικότητας στο χαµηλότερο σηµείο των 

τελευταίων δέκα χρόνων αφού ήταν µόνον 0.19%. Το 1997 είχαµε το µικρότερο 

αριθµό ατυχηµάτων της περιόδου που εξετάζουµε µε µόνον 117 πλοία, αλλά όχι 
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και τη µικρότερη χωρητικότητα ολικών απωλειών αφού ήταν 1.13 εκατ. τόνους. Η 

επόµενη χρονιά το 1998 ενώ ήταν 140 τα πλοία των ολικών απωλειών εντούτοις η 

χωρητικότητα τους ήταν η µικρότερη της περιόδου µε µόνον 858 χιλιάδες τόνους. 

Το 1999 καταστράφηκαν ολοσχερώς 130 πλοία χωρητικότητας 922 χιλιάδων 

τόνων τα οποία και αντιπροσώπευαν το 0.34% του συνολικού αριθµού των 

πλοίων που αριθµούσε ο παγκόσµιος στόλος και το 0.17% της παγκόσµιας 

χωρητικότητας (∆ιάγραµµα 4.11) 

∆ιάγραµµα 4.11 Συνολικές απώλειες σε ποσοστό % πλοίων που καταστράφηκαν στο 
συνολικό αριθµό πλοίων που υπήρχαν για την περίοδο 1988-1999 

Συνολικές Απώλειες σε συνδυασµό µε τα πλοία που υπήρχαν
το  1988-1999   

(Πλοία άνω των 500 gt)
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Στο ∆ιάγραµµα 4.12 παρουσιάζεται η ανάλυση του αριθµού των ολικών απωλειών 

ως ποσοστό του συνολικού αριθµού των τριών βασικών και µεγαλύτερων 

κατηγοριών των πλοίων. Τα 4 πλοία ξηρού χύδην φορτίου που καταστράφηκαν το 

1988 αποτελούσαν το 0.08% του συνολικού αριθµού της οµώνυµης κατηγορίας 
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των µπαλκ κάρριερς, ενώ τα 18 δεξαµενόπλοια αποτελούσαν το 0.31% του 

συνολικού αριθµού των πλοίων της οµώνυµης κατηγορίας και στην τρίτη 

κατηγορία έχουµε τα άλλα πλοία στα οποία συµµετέχουν κυρίως τα πλοία του 

γενικού ξηρού φορτίου και αποτελούσαν το 0.46% του συνολικού αριθµού των 

πλοίων. Η κατηγορία αυτή παρατηρούµε όπως είναι και λογικό να είναι κατά πολύ 

πιο ψηλά τα ποσοστά της εν συγκρίσει µε τις άλλες δύο κατηγορίες.  

∆ιάγραµµα 4.12 Συνολικές απώλειες σε ποσοστό % της χωρητικότητας που καταστράφηκε 
στο σύνολο της παγκόσµιας χωρητικότητας των πλοίων που υπήρχε στην περίοδο 1988-

1999 

Συνολικές Απώλειες σε συνδυασµό µε τον αριθµό των πλοίων ανά τύπο  πλοίων 
(Πλοία άνω των 500 gt)
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Πηγή: Statistics for marine insurance, IUA,London 

 

Το ίδιο όµως δεν συµβαίνει και όταν εξετάσουµε το ποσοστό των τριών 

κατηγοριών των πλοίων από πλευράς της χωρητικότητας της κάθε κατηγορίας 

όπως µας παρουσιάζει το ∆ιάγραµµα 4.13. Αυτό είναι και πάλι λογικό λόγω του 

περιορισµένου µεγέθους που έχουν τα πλοία του γενικού φορτίου εν συγκρίσει µε 

τα δεξαµενόπλοια και τα πλοία χύδην ξηρού φορτίου, καθώς επίσης λόγω της 

µεγάλης διαφοράς της χωρητικότητας και του συνολικού αριθµού πλοίων που 

αντιπροσωπεύει κάθε κατηγορία πλοίων. Έτσι, λοιπόν, βλέπουµε το 1990 για 
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παράδειγµα, που όπως προαναφέραµε χάθηκαν µόνον 19 δεξαµενόπλοια, 23 

µπαλκ κάρριερς και 88 πλοία γενικού φορτίου εντούτοις και 32 άλλα πλοία να 

έχουµε ποσοστό στη χωρητικότητα των µπαλκ κάρριερς 0,64%, 0.20% στα 

δεξαµενόπλοια και µόνον 28% στα άλλα πλοία. 

∆ιάγραµµα 4.13 Συνολικές απώλειες σε ποσοστό % της χωρητικότητας που καταστράφηκε 
στο σύνολο της παγκόσµιας ενεργού χωρητικότητας των πλοίων που υπήρχε στην 

περίοδο 1988-1999 

 

 

Στο ∆ιάγραµµα 4.14 παρουσιάζονται οι συνολικές απώλειες σε ποσοστό % της 

χωρητικότητας που καταστράφηκε ανάλογα µε τις κατηγορίες ηλικίας των πλοίων 

που υπήρχαν το 1988 και καλύπτεται η περίοδος 1989-1999. Βλέπουµε ότι η 

περίοδος 0-4 χρόνια χάθηκε το 0,02% της συνολικής χωρητικότητας ενώ µε ηλικία 

5-9 έτη χάθηκε το 0,07% και συνεχώς αυξάνει η χωρητικότητα που χάνεται µε τις 

ηλικίες των πλοίων. Οι ηλικίες 15-19,20-24 και 25-29 παρουσιάζουν απώλειες της 

τάξης του 0,41-0,44% της συνολικής χωρητικότητας. Μετά την ηλικία των 30 ετών 

υπάρχει µικρή µείωση των ατυχηµάτων και το ποσοστό περιορίζεται στο 0,37%. 

Συνολικές Απώλειες ως ποσοστό της εν ενεργεία χωρητικότητας  ανά  κατηγορία  πλοίων 
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Τα αποτελέσµατα αποδεικνύουν τη σηµασία που έχει ο παράγοντας χρόνος κάτι 

που το έχουµε παρατηρήσει και στο προηγούµενο κεφάλαιο µε τις κρατήσεις των 

πλοίων. 

∆ιάγραµµα 4.14 Συνολικές απώλειες σε ποσοστό % της χωρητικότητας που καταστράφηκε 
ανάλογα µε τις κατηγορίες ηλικίας των πλοίων που υπήρχαν στην περίοδο 1989-1999 
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Πηγή: Statistics for marine insurance, IUA,London 2000 

 

 

Το ∆ιάγραµµα 4.15 παρουσιάζει τις χώρες που είχαν ποσοστό απωλειών ως προς 

τον αριθµό των εν ενεργεία πλοίων µεγαλύτερο από το µέσο ποσοστό την περίοδο 

1994-98. Βλέπουµε, λοιπόν, τη Βενεζουέλα να έχει 1,52% ετήσιες ολικές απώλειες 

στον αριθµό των εν ενεργεία πλοίων της και η οποία για την αναφερόµενη περίοδο 

σηµείωνε απώλειες, σε ετήσια βάση, µέσο αριθµό πλοίων 1,2. Το Μπελίζ, οι 

Ονδούρες µε ποσοστό 1,48 και 1,17 αντίστοιχα και µέσο ετήσιο αριθµό απωλειών 

πλοίων τα 5,8 ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση. Οι σηµαίες του Παναµά, 

της Κύπρου και της Μάλτας βλέπουµε ότι είναι µε ποσοστό πάνω από το µέσο 

ποσοστό, αλλά δεν βρίσκονται στην κορυφή από πλευράς του ποσοστού 
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απωλειών. Ο Παναµάς έχει µέσο ετήσιο ποσοστό 0,4% και 18,8 µέσο ετήσιο 

αριθµό πλοίων, η Κύπρος µε ποσοστό 0,59% και µέσο αριθµό πλοίων 9,4 και η 

Μάλτα µε ποσοστό 0,51% και µέσο ετήσιο αριθµό πλοίων 6,2.  

∆ιάγραµµα 4.15 Μέσο ποσοστό ετήσιων ολικών απωλειών πλοίων ως προς τα υπάρχοντα 
πλοία στην περίοδο 1994-1998, χώρες µε µεγαλύτερες απώλειες από το µέσο ποσοστό 
απωλειών 

Χώρες που έχασαν ποσοστό πλοίων πάνω από το µέσο όρο στη πενταετία 1994-1998
(πλοία άνω των 500 gt)
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Το ∆ιάγραµµα 4.16 καλύπτει την περίοδο 1995-99 και βλέπουµε τα ποσοστά να 

διαφοροποιούνται σηµαντικά. Αυτό σηµαίνει ότι το 1994 ήταν αρκετά κακή χρονιά 

σε σχέση µε το 1999, για τη Μάλτα, το Παναµά οποίος µείωσε το ποσοστό του στο 

0,34%, τη Κύπρο η οποία το µείωσε στο 0,44% από το 0,59%, ενώ ο ετήσιος 

µέσος αριθµός πλοίων που καταστράφηκε µειώθηκε από 9,4 σε 6,4.  

Βλέπουµε επίσης στα δύο ∆ιαγράµµατα 4.15 και 4.16 ότι στις χώρες που 

παρουσιάζουν µεγαλύτερο από το µέσο ποσοστό δεν είναι µόνον ανοικτά 
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νηολόγια, αλλά υπάρχουν και εθνικά όπως και γνωστά νηολόγια µε ιστορία όπως 

της Ισπανίας της Γαλλίας, της Πορτογαλίας της Ινδίας και της Τουρκίας. 

∆ιάγραµµα 4.16 Μέσο ποσοστό ετήσιων ολικών απωλειών πλοίων ως προς τα υπάρχοντα 
πλοία στην περίοδο 1995-1999, χώρες µε µεγαλύτερες απώλειες από το µέσο ποσοστό 

απωλειών 

Χώρες που έχασαν ποσοστό πλοίων πάνω από το µέσο όρο στη πενταετία 1995-1999
(πλοία άνω των 500 gt)
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Στον Πίνακα 4.3 παρουσιάζεται η σχετική ανάλυση των ολικών απωλειών και 

παρουσιάζεται το ποσοστό απωλειών επί του συνολικού αριθµού των πλοίων που 

ανήκουν σε κάθε χώρα για την πενταετία 1994-1998. Παρατηρούµε λοιπόν ότι η 

Βενεζουέλα έχασε το 1,52% του συνολικού αριθµού των εγγεγραµµένων πλοίων 

στο νηολόγιο της, καθώς ο µέσος όρος ολικών απωλειών ήταν για την ίδια 

περίοδο 0.32%. Οι απώλειες δηλαδή ήταν σχεδόν πενταπλάσιες για το νηολόγιο 

της Βενεζουέλας ενώ από τις 20 χώρες του Πίνακα µας περίπου µόνον οι µισές 

είναι ανοικτά νηολόγια. Στις υπόλοιπες σηµαίες συµπεριλαµβάνονται τα νηολόγια  

της Ισπανίας, της Ινδίας, της Γαλλίας, της Ταϊβάν, της Τουρκίας, της Νιγηρίας, της 

Γεωργίας, της Ινδονησίας και της Πορτογαλίας.  
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Πίνακας 4.3 Οι χώρες µε τις µεγαλύτερες απώλειες για την περίοδο 1994-98 

Συνολικές απώλειες ανά χώρα τη πενταετία 1994-98
(Πλοία άνω των 500 gt)
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 1
99

4-
98

Βενεζουέλα 1.52 1.2
Μπελίζ 1.48 1.2
Ονδούρες 1.17 5.8
Ισηµερινός 1.09 5.8
Αγίος Βικέντιος 0.88 0.6
Συρία 0.77 1
Πορτογαλλία 0.75 0.6
Τουρκία 0.66 4.6
Γεωργία 0.64 0.2
Νιγηρία 0.6 0.4
Κύπρος 0.59 9.4
Ταϊβάν 0.55 1.4
Αντίκουα 0.53 2.6
Ινδία 0.53 2.6
Γαλλία 0.53 1.2
Μάλτα 0.51 6.2
Ισπανία 0.51 6.2
Παναµάς 0.4 18.8
Μπαχάµες 0.38 3.6
Ινδονησία 0.36 3.2
Μεσος όρος 0.32

Πηγή: IUMI Conference, Berlin 1999 

 

Στον Πίνακα 4.4 παρουσιάζεται η αντίστοιχη ανάλυση των απωλειών ανά σηµαία 

που καλύπτει την περίοδο 1995-1999, για να επισηµάνουµε τις σηµαντικές 

αλλαγές που ακολούθησαν κυρίως  την ποιοτική αναβάθµιση που επιβλήθηκε ή 

και υιοθετήθηκε από τις σηµαντικές σηµαίες των ανοικτών νηολογίων. 

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι και στις δύο περιόδους ο µέσος αριθµός των πλοίων 
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που καταστράφηκαν ολοσχερώς ήταν το 0.32% του συνολικού αριθµού των 

πλοίων άνω των 500 τόνων χωρητικότητας (gt).  

Πίνακας 4.4 Οι χώρες µε τις µεγαλύτερες απώλειες για την περίοδο 1995-99 

Συνολικές απώλειες ανά χώρα τη πενταετία 1995-99
(Πλοία άνω των 500 gt)
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99

Ονδούρες 1.7 5
Μπελίζ 1.34 7
Συρία 1.31 1.8
Αργεντινή 1.21 1
Μεξικό 1.21 1
Ταϊβάν 0.69 1.2
Αγ. Βικέντιος 0.64 6.2
Ινδονησία 0.62 3.4
Φιλιππίνες 0.59 3
Τουρκία 0.56 3.6
Ινδία 0.53 2.2
Θαϋλάνδη 0.5 1.6
Ν. Κορέα 0.5 2.8
Μαλεσία 0.47 1.8
Αντίκουα 0.46 3
Κύπρος 0.44 6.4
Κίνα 0.43 6.2
ΗΠΑ 0.39 5.2
Παναµάς 0.34 17.4
∆ανία ∆ιεθνές 0.34 1
Μεσος όρος 0.32

Πηγή: IUMI Conference, London 2000

 

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι χώρες όπως τη Βενεζουέλα, έχανε κάθε χρόνο περίπου 

το 1.52% των πλοίων της (µέσο ετήσιο ποσοστό απωλειών πλοίων), το Μπελίζ το 
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1.48%, οι Ονδούρες το 1,17%, ο Ισηµερινός το 1.09%, ο Άγιος Βικέντιος το 0.88%, 

η Συρία το 0.77%, η Πορτογαλία το 0.75%, η Τουρκία το 0.66%, η Γεωργία το 

0.64%, η Νιγηρία το 0.6%, η Κύπρος το 0.59% µε ένα µέσο αριθµό ετήσιων 

απωλειών τα 9.4 πλοία και τη δεύτερη θέση σε αριθµό απωλειών µε το Παναµά να 

κατέχει την πρώτη θέση µε ποσοστό 0.4% και 18.8 πλοία µέσο αριθµό απωλειών 

ετησίως. Άλλες χώρες µε σηµαντικό αριθµό απωλειών πλοίων ετησίως ήταν η 

Νότιος Κορέα µε µέσο αριθµό ολικών απωλειών τα 4.2 πλοία και ποσοστό στο 

νηολόγιο της 0.55%,η Αντίγκουα και η Ινδία µε µέσο αριθµό απωλειών τα 2.6 

πλοία και ποσοστό στη σηµαία τους 0.53%, το ίδιο ποσοστό και η Γαλλία µε µέσο 

αριθµό πλοίων το 1.2. 

Άλλες χώρες που αξίζει να αναφερθούν είναι η Ισπανία µε ποσοστό απωλειών 

0.46%, η Λιθουανία µε 0.44%, 0.43% η Μαλαισία, 0.42% η Ταϊλάνδη, οι 

Μπαχάµες µε 3.6 µέσο αριθµό ατυχηµάτων, που κατέληξαν σε ολικές απώλειες 

και ποσοστό στο νηολόγιο τους 0.38%, η Ινδονησία µε ποσοστό 0.34% και ετήσιο 

αριθµό τα 3.2 πλοία.  

Στην πενταετία 1995-1999 βλέπουµε σηµαντικές αλλαγές στα µικρά νηολόγια που 

αυτό είναι και λογικό γιατί µία άσχηµη χρονιά αλλάζει εντελώς την καλή εικόνα µίας 

σηµαίας µε µικρό αριθµό πλοίων. Έχουµε τη σηµαία της Κύπρου να περιορίζει το 

µέσο αριθµό των ετήσιων ολικών απωλειών κατά 50% και από 9.4 πλοία να τα 

περιορίζει στα 6.4 πλοία ετησίως και το ποσοστό επί του συνολικού αριθµού στο 

0.44%, πλησιάζοντας σηµαντικά το µέσο ποσοστό ολικών απωλειών που όπως 

προαναφέραµε παρέµεινε στα 0.32%.  

Εδώ, επίσης, αξίζει να σηµειώσουµε τη σηµασία που έχει η ανάλυση του στόλου 

της κάθε σηµαίας. Το νηολόγιο της Κύπρου π.χ. έχει σηµαντικό αριθµό πλοίων 

γενικού φορτίου και χύδην ξηρού φορτίου τα οποία όπως είδαµε πιο πάνω έχουν 

διπλάσιο ποσοστό εµπλοκής σε ατύχηµα και σε ολική απώλεια από τα 

δεξαµενόπλοια. Αντίθετα, η Λιβερία έχει άνω του 50% της χωρητικότητας της στα 

δεξαµενόπλοια.  
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Στον ίδιο πίνακα, βλέπουµε να εµφανίζεται η Κίνα µε µέσο αριθµό απωλειών τα 

6.2 πλοία και ποσοστό το 0.43%, οι Η.Π.Α. µε ποσοστό το 0.39% και µέσο αριθµό 

απωλειών τα 5.2 πλοία. 

∆ιάγραµµα 4.17 Μέσο ποσοστό ετήσιων ολικών απωλειών χωρητικότητας πλοίων ως προς 
την υπάρχουσα χωρητικότητα στην περίοδο 1994-1998, χώρες µε µεγαλύτερες απώλειες 

χωρητικότητας από το µέσο ποσοστό απωλειών 
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Το ∆ιάγραµµα 4.17 παρουσιάζει την ανάλυση των ολικών απωλειών ως ποσοστό 

της χωρητικότητας της κάθε χώρας. Την πρώτη θέση, στην πενταετία 1994-98, 

από πλευράς συνολικής ετήσιας χωρητικότητας που χάθηκε, κατείχε η Κύπρος µε 

209600 τόνους και ποσοστό 0.88% επί της συνολικής χωρητικότητας του 

νηολογίου της. Τη δεύτερη θέση, κατείχε η Μάλτα µε µέση ετήσια χωρητικότητα 

108400 τόνους και ποσοστό 0.54%. Το ποσοστό της παγκόσµιας χωρητικότητας 

που κατέληξε εκτός λειτουργίας, λόγω ολικών απωλειών, ήταν περίπου το 0.23% 

ετήσια. Χώρες όπως η Γεωργία είχε ποσοστό χωρητικότητας που καταστράφηκε 

ολοσχερώς 2.08% της συνολικής της χωρητικότητας, η Νιγηρία 1.15%, το Μπελίζ 

1.14%, οι Ονδούρες 1.05%, η Τουρκία 0.98% αντίστοιχα.  
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∆ιάγραµµα 4.18 Μέσο ποσοστό ετήσιων ολικών απωλειών χωρητικότητας πλοίων ως προς 
την υπάρχουσα χωρητικότητα στην περίοδο 1995-1999, χώρες µε µεγαλύτερες απώλειες 

χωρητικότητας από το µέσο ποσοστό απωλειών 
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Το δε ∆ιάγραµµα 4.18 παρουσιάζει τα αντίστοιχα ποσοστά για την πενταετία 

1995-1999, όταν το µέσο ετήσιο ποσοστό επί της χωρητικότητας που 

καταστράφηκε ολοσχερώς µειώθηκε στο 0.21%. Όπως και στο ∆ιάγραµµα 4.16 

παρουσιάζεται σηµαντική βελτίωση στα αποτελέσµατα της σηµαίας της Κύπρου µε 

µείωσης της ετήσιας χωρητικότητας που καταστράφηκε κατά 41.5%, µειώθηκε 

στους 122,701 τόνους και ποσοστό στην συνολική χωρητικότητα 0.55%. Χώρες 

που σαν ποσοστό βρίσκονται σε χειρότερη θέση σε σύγκριση µε τη σηµαία της 

Κύπρου, ήταν το Βέλγιο που ετήσια σηµείωνε ποσοστό ολικών απωλειών της 

τάξεως του 1,53% της χωρητικότητας, το Μπελίζ µε αντίστοιχο ποσοστό 1.48%, η 

Βόρειος Κορέα µε ποσοστό 1.22%, ο Λίβανος µε ποσοστό 0.92%, η Συρία µε 

0.87%, ο Άγιος Βικέντιος µε 0.70%, το Μεξικό µε 0.69% και η Κούβα µε 0.65 



231 

 

4.3.2 Ολικές απώλειες των δέκα µεγαλύτερων νηολογίων την περίοδο 1996-
200177 

Ο Πίνακας 4.5 παρουσιάζει τις συνολικές ολικές απώλειες των πλοίων της 

Λιβερίας την περίοδο 1996-2001, το ποσοστό απωλειών ως προς τον αριθµό των 

πλοίων της χώρας και ως ποσοστό της χωρητικότητας, καθώς και τα αντίστοιχα 

ποσοστά του παγκόσµιου εµπορικού στόλου. 

Πίνακας 4.5 Οι συνολικές απώλειες πλοίων της Λιβερίας την περίοδο 1996-2001 

1996 2 0,12% 55828 0,09% 1684 59988908
1997 0 0,00% 0 0,00% 1697 60058368
1998 6 0,35% 76764 0,13% 1717 60492104
1999 2 0,12% 150459 0,28% 1629 54107214
2000 7 0,45% 76440 0,15% 1557 51450917
2001 1 0,06% 9326 0,02% 1566 51784010

1996 257 0,30% 1190451 0,23% 84264 507873011
1997 219 0,26% 1290490 0,25% 85494 522197193
1998 262 0,31% 1145298 0,22% 85828 531893296
1999 216 0,25% 1271477 0,23% 86817 543609561
2000 199 0,23% 1119425 0,20% 87546 558053957
2001 155 0,18% 833590 0,15% 87939 574551264

Πηγή: World Casualty Statistics, Lloyd's Register 1996-2001
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Η πολύ καλή κατάσταση των πλοίων της Λιβερίας ως προς το µέσο ποσοστό 

ποιότητας του παγκόσµιου στόλου παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 4.19 που 

ακολουθεί. Εκτιµούµε ότι µία χώρα όπως τη Λιβερία έχει περιορίσει στο ελάχιστο 

τον αριθµό των υποβαθµισµένων πλοίων και τα αποτελέσµατα φαίνονται από το 

µειωµένο ποσοστό κρατήσεων που είδαµε στο κεφάλαιο 3 αλλά και τα µειωµένα 

                                            

77 Οι ολικές απώλειες αναφέρονται σε πλοία άνω των 100GT 



232 

 

ποσοστά ολικών απωλειών που εξετάζουµε σε αυτό το κεφάλαιο. Η Λιβερία αν και 

µία από τις πλέον σηµαντικές σηµαίες ανοικτού νηολογίου παρουσιάζει ένα 

ποιοτικά αναβαθµισµένο στόλο που σε καµιά περίπτωση δεν διαφέρει από τους 

καλύτερους ποιοτικά εθνικούς στόλους όπως θα δούµε και στην συνέχεια µε την 

ανάλυση των υπολοίπων εννέα χωρών που εξετάζουµε.  

Τα καλύτερα της δε αποτελέσµατα ήταν το 1996, 1997 όταν δεν είχε ούτε µία ολική 

απώλεια πλοίου.  

∆ιάγραµµα 4.19 Οι ολικές απώλειες πλοίων της Λιβερίας την περίοδο 1996-2001 
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Ο Πίνακας 4.6, παρουσιάζει την αντίστοιχη εικόνα µε τα πλοία του νηολογίου του 

Παναµά. Αν και παρουσιάζονται υψηλότερα ποσοστά απωλειών από τα µέσα 

ποσοστά του παγκόσµιου στόλου, εντούτοις πρέπει να σηµειώσουµε τη συνεχή 

βελτίωση που παρουσίασε η σηµαία αυτή και να υπογραµµίσουµε τις σηµαντικές 

αλλαγές στην πορεία για ποιοτική αναβάθµιση που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 

δέκα και πλέον χρόνια.  

Τα πλοία του Παναµά σήµερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αρκετά 

άλλα µη ανοικτά νηολόγια αν και ακόµη επιβάλλεται να συνεχιστεί η προσπάθεια 

για ποιοτική βελτίωση.  
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Πίνακας 4.6 Οι συνολικές απώλειες πλοίων του Παναµά την περίοδο 1996-2001 

1996 29 0,48% 202427 0,25% 6105 82130668
1997 14 0,23% 127555 0,14% 6188 91127912
1998 27 0,44% 177555 0,18% 6143 98222372
1999 23 0,37% 257684 0,24% 6143 105248069
2000 20 0,32% 254019 0,22% 6184 114382270
2001 16 0,26% 138606 0,11% 6245 122352071

1996 257 0,30% 1190451 0,23% 84264 507873011
1997 219 0,26% 1290490 0,25% 85494 522197193
1998 262 0,31% 1145298 0,22% 85828 531893296
1999 216 0,25% 1271477 0,23% 86817 543609561
2000 199 0,23% 1119425 0,20% 87546 558053957
2001 155 0,18% 833590 0,15% 87939 574551264

Πηγή: World Casualty Statistics, Lloyd's Register 1996-2001
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Το ∆ιάγραµµα 4.20 παρουσιάζει την εικόνα του πιο πάνω πίνακα και φαίνεται ότι η 

µέση χωρητικότητα που έχανε ο Παναµάς τα τελευταία έξι χρόνια είναι πλέον κάτω 

από την µέση χωρητικότητα που έχανε ο παγκόσµιος εµπορικός στόλος. 

Είναι πολύ σηµαντικό να βλέπουµε νηολόγια όπως αυτό του Παναµά, να 

καταφέρνει έστω και µε καθυστέρηση κάποιων χρόνων, να συµµορφώνεται µε 

τους διεθνείς ναυτιλιακούς κανονισµούς και να περιορίζει τα ποσοστά ολικών 

απωλειών των πλοίων του κάποιες χρονιές και κάτω από το µέσο ετήσιο ποσοστό 

απωλειών που έχει ο παγκόσµιος εµπορικός στόλος. 

Σε αρκετές περιπτώσεις, βλέπουµε τα ανοικτά νηολόγια να λαµβάνουν ακόµη και 

πρωτοβουλίες στα πλαίσια των εργασιών του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού 

για ποιοτική αναβάθµιση και ειδικές µελέτες και ελέγχους για τον περιορισµό των 

ναυτικών ατυχηµάτων. 
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∆ιάγραµµα 4.20 Οι ολικές απώλειες πλοίων του Παναµά την περίοδο 1996-2001 
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Ο Πίνακας 4.7 παρουσιάζει τα αντίστοιχα στοιχεία για τη σηµαία της Σιγκαπούρης 

τα οποία δείχνουν µία αρκετά καλή εικόνα ως προς τα ποσοστά απωλειών πλοίων 

και χωρητικότητας. Μόνο το 2001 ουσιαστικά τα αποτελέσµατα ήταν πάνω από το 

µέσο ποσοστό του παγκόσµιου εµπορικού στόλου και αυτό φαίνεται πολύ 

καλύτερα στο ∆ιάγραµµα 4.21 που ακολουθεί. 

Πίνακας 4.7 Οι συνολικές απώλειες πλοίων της Σιγκαπούρης την περίοδο 1996-2001 

1996 1 0,07% 8471 0,05% 1480 16448536
1997 2 0,12% 7773 0,04% 1656 18874767
1998 4 0,24% 12185 0,06% 1677 20370399
1999 1 0,06% 247 0,00% 1736 21780112
2000 3 0,17% 52462 0,24% 1728 21491085
2001 4 0,23% 137296 0,65% 1729 21022604

1996 257 0,30% 1190451 0,23% 84264 507873011
1997 219 0,26% 1290490 0,25% 85494 522197193
1998 262 0,31% 1145298 0,22% 85828 531893296
1999 216 0,25% 1271477 0,23% 86817 543609561
2000 199 0,23% 1119425 0,20% 87546 558053957
2001 155 0,18% 833590 0,15% 87939 574551264

Πηγή : W orld Casualty Statistics, Lloyd's Register 1996-2001
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∆ιάγραµµα 4.21 Οι ολικές απώλειες πλοίων της Σιγκαπούρης την περίοδο 1996-
2001
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Ο Πίνακας 4.8 παρουσιάζει τις ολικές απώλειες πλοίων µε σηµαία της Κύπρου. 

Όλα τα χρόνια που εξετάζουµε βλέπουµε ότι δυστυχώς το Κυπριακό νηολόγιο δεν 

κατάφερε να πετύχει ποσοστά απωλειών µικρότερα από το µέσο ποσοστό του 

παγκόσµιου στόλου. ‘Όπως θα δούµε και στο ∆ιάγραµµα 4.22 τα αποτελέσµατα 

είναι αρκετά µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του παγκόσµιου εµπορικού στόλου αν 

και οι χρονιές του 1998 και του 2000 είχαν σχετικά καλύτερα αποτελέσµατα από τα 

υπόλοιπα χρόνια. Εάν όµως συγκρίνουµε αυτά τα αποτελέσµατα της Κύπρου µε 

την περίοδο 1970-83 παρατηρούµε µία σηµαντική βελτίωση που έχει σηµαντικά 

αναβαθµίσει τη σηµαία της Κύπρου στα διεθνή ναυτιλιακά φόρα. Η προσπάθεια 

είναι συνεχής και σύµφωνα µε το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας κ. 

Σέργιο Σεργίου78 το 2002 η Κύπρος θα έχει αποτελέσµατα ποσοστιαία πολύ 

καλύτερα από τα αντίστοιχα του παγκόσµιου στόλου αφού ο αριθµός των ολικών 

απωλειών περιορίστηκε για πρώτη φορά στα τρία πλοία. 

 

                                            

78 Συνέντευξη µε το ∆ιευθυντή του Κυπριακού Νηολογίου, κ. Σέργιο Σεργίου, Απρίλης 2003 
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Πίνακας 4.8 Οι συνολικές απώλειες πλοίων της Κύπρου την περίοδο 1996-2001 

1996 9 0,54% 177380 0,75% 1652 23798904
1997 9 0,55% 200114 0,85% 1650 23652626
1998 9 0,56% 99812 0,43% 1602 23301517
1999 12 0,77% 207304 0,88% 1556 23641000
2000 7 0,47% 106482 0,46% 1475 23206439
2001 8 0,57% 178523 0,78% 1407 22761778

1996 257 0,30% 1190451 0,23% 84264 507873011
1997 219 0,26% 1290490 0,25% 85494 522197193
1998 262 0,31% 1145298 0,22% 85828 531893296
1999 216 0,25% 1271477 0,23% 86817 543609561
2000 199 0,23% 1119425 0,20% 87546 558053957
2001 155 0,18% 833590 0,15% 87939 574551264

Πηγή: World Casualty Statistics, Lloyd's Register 1996-2001
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Η πορεία του Κυπριακού νηολογίου κρίνεται πλέον µε θετικά σχόλια από το διεθνή 

ναυτιλιακό τύπο, ενώ οι κυβερνητικές εξαγγελίες έχουν µετατραπεί σε πράξη σε 

όλα σχεδόν τα θέµατα που ταλαιπώρησαν το Κυπριακό νηολόγιο τα τελευταία 30 

και πλέον χρόνια. Με τη Κύπρο να πρωτοστατεί σε διεθνή φόρα και να φιλοξενεί 

διεθνή συνέδρια όπως το «Ναυτιλιακή Κύπρος, Maritime Cyprus79» το οποίο 

ενώπιον 1000 περίπου συνέδρων από 40 και πλέον χώρες κάθε δύο χρόνια 

εντοπίζει παρουσιάζει, συζητά και συµβάλλει στην επίλυση των προβληµάτων της 

ναυτιλιακής βιοµηχανίας.  

                                            

79 Το συνέδριο Ναυτιλιακή Κύπρος γίνεται κάθε δύο χρόνια από το 1989 και σε αυτό προσκαλούνται 

και παρουσιάζουν επίκαιρα θέµατα της ναυτιλιακής βιοµηχανίας σηµαίνουσες προσωπικότητες από 

ολόκληρο το κόσµο. Θεωρείται πλέον το µεγαλύτερο σε αριθµό συνέδρων ναυτιλιακό συνέδριο που 

γίνεται από κυβερνητικό οργανισµό.  
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∆ιάγραµµα 4.22  Οι ολικές απώλειες πλοίων της Κύπρου την περίοδο 1996-2001 
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Ο Πίνακας 4.9 παρουσιάζει τις ολικές απώλειες του νηολογίου Μπαχάµες και 

προκύπτει ότι ενώ οι ολικές απώλειες ως ποσοστό % του αριθµού των πλοίων του 

νηολογίου δίνουν ένα ποσοστό µεγαλύτερο από το αντίστοιχο µέσο ποσοστό του 

παγκόσµιου στόλου από πλευράς ποσοστού χωρητικότητας αυτό είναι µικρότερο 

σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό του παγκόσµιου εµπορικού στόλου. 

Ενώ το ∆ιάγραµµα 4.23 δείχνει µε το καλύτερο τρόπο αυτά τα ποσοστά. Ο λόγος 

αυτής της διαφοράς στα ποσοστά είναι απλός και οφείλεται στο ότι τα πλοία που 

καταστράφηκαν µε σηµαία Μπαχάµες ήταν µικρά σε µέγεθος. Το σηµαντικό είναι 

ότι η σηµαία Μπαχάµες συνεχώς αναβαθµίζει τον εµπορικό της στόλο και αυτό 

οφείλεται στους αυστηρούς κανονισµούς που υιοθετήθηκαν και το συνεχή έλεγχο 

των πλοίων ώστε αυτά να τηρούν τη σχετική νοµοθεσία. 

Γενικά όµως αξίζει να επισηµάνουµε την πολύ σηµαντική βελτίωση που το 

νηολόγιο αυτό έχει καταφέρει και σήµερα οι Μπαχάµες δεν υστερούν σε τίποτα 

έναντι και των καλύτερων εθνικών νηολογίων. Τα σηµαντικά µέτρα που 

αποφάσισε η κυβέρνηση των νήσων Μπαχάµες ήταν αυτά που οδήγησαν στην 

ποιοτική αναβάθµιση των πλοίων που σήµερα φέρουν τη σηµαία της. 
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Πίνακας 4.9 Οι συνολικές απώλειες πλοίων νηολογίου Μπαχάµες την περίοδο 1996-2001 

1996 3 0,25% 24601 0,10% 1186 24408787
1997 4 0,33% 15034 0,06% 1221 25523201
1998 3 0,23% 24361 0,09% 1286 27715783
1999 5 0,39% 60270 0,20% 1294 29482531
2000 2 0,15% 11160 0,04% 1295 31445118
2001 2 0,15% 41183 0,12% 1312 33385713

1996 257 0,30% 1190451 0,23% 84264 507873011
1997 219 0,26% 1290490 0,25% 85494 522197193
1998 262 0,31% 1145298 0,22% 85828 531893296
1999 216 0,25% 1271477 0,23% 86817 543609561
2000 199 0,23% 1119425 0,20% 87546 558053957
2001 155 0,18% 833590 0,15% 87939 574551264

Πηγή: World Casualty Statistics, Lloyd's Register 1996-2001
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∆ιάγραµµα 4.23 Οι ολικές απώλειες πλοίων νηολογίου Μπαχάµες την περίοδο 1996-2001 
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Ο Πίνακας 4.10 παρουσιάζει τις αντίστοιχες απώλειες και τα ποσοστά του 

Ελληνικού νηολογίου και τα συγκρίνει µε τα αντίστοιχα ποσοστά του παγκόσµιου 
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στόλου. Εκτός από τα έτη 1996 και το 2000, όταν τα ποσοστά ήταν µεγαλύτερα 

από τα αντίστοιχα του παγκόσµιου εµπορικού στόλου, παρατηρούµε ότι οι 

υπόλοιπες χρονιές κυρίως από πλευράς ποσοστού απωλειών χωρητικότητας, το 

ποσοστό της Ελλάδας είναι αρκετά χαµηλότερο από το µέσο ποσοστό. Εάν 

συγκρίνουµε αυτά τα ποσοστά µε την περίοδο 1970-1983 (Βλέπε ∆ιάγραµµα 4.5) 

παρατηρούµε µία πολύ σηµαντική βελτίωση στα αποτελέσµατα των ελληνικών 

πλοίων. Αυτό φυσικά οφείλεται σε αρκετούς λόγους και ο καθένας έχει και το δικό 

του ρόλο και σηµασία.  

Η Ελλάδα, ως χώρα µέλος της Ε.Ε., σε καµιά περίπτωση δεν θα µπορούσε να 

επανεµφανίσει τα αποτελέσµατα προηγούµενων δεκαετιών, τη στιγµή που όλοι 

της αναγνωρίζουν τον ηγετικό της ρόλο στη ναυτιλία στην Ενωµένη Ευρώπη. Η 

χώρα είναι ενεργό µέλος του Μνηµονίου Συνεργασίας του Παρισιού (Paris MOU) 

και οι διάφοροι ελληνικοί οργανισµοί, επιτροπές και διάφοροι άλλοι φορείς που 

ασχολούνται µε την ναυτιλία πρωτοστάτησαν όλα αυτά τα χρόνια για την ποιοτική 

αναβάθµιση των εµπορικών πλοίων. 

Ένας άλλος βασικός λόγος είναι και η ύπαρξη των σηµαιών ευκολίας, αν και 

αποτέλεσε σηµαντικό πλήγµα για το ελληνικό νηολόγιο, οδήγησε την µεγάλη 

πλειοψηφία των ελληνόκτητων υποβαθµισµένων πλοίων προς τα νηολόγια αυτά, 

τα οποία όπως είναι γνωστό  φηµίζονται µε το µεγαλύτερο βαθµό ανεκτικότητας. Η 

στάση της Ελλάδας ως προς τα ανοικτά νηολόγια δεν ήταν ούτε και µπορούσε να 

ήταν φιλική προς αυτά.  «Οι Ευρωπαίοι, πρώην αποικιοκράτες είναι οι υπεύθυνοι 

για τις σηµαίες ευκαιρίας80, οι Ευρωπαίοι πρώην αποικιοκράτες ευθύνονται για τα 

κακώς κείµενα στη ναυτιλία». Την αιχµή αυτή άφησε ο τότε υπουργός Εµπορικής 

Ναυτιλίας κ. Γ. Ανωµερίτης στη συνάντηση που είχε µε το κοµισάριο της ισπανικής 

κυβέρνησης κ. Ροδόλφο Μάρτιν Βίγια πρώην αντιπρόεδρο της ισπανικής 

κυβέρνησης και τον Ισπανό πρέσβη κ. Eduardo Jungo Bonet. 

 

                                            

80 Βλέπε ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 9 Απριλίου 2003 
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Πίνακας 4.10 Οι συνολικές απώλειες πλοίων της Ελλάδας την περίοδο 1996-01 

1996 11 0,63% 65191 0,24% 1743 27507109
1997 5 0,30% 18805 0,07% 1641 25288452
1998 4 0,26% 31534 0,13% 1545 25224543
1999 4 0,27% 7014 0,03% 1491 24833280
2000 6 0,39% 16621 0,06% 1529 26401716
2001 2 0,13% 35865 0,13% 1529 28678240

1996 257 0,30% 1190451 0,23% 84264 507873011
1997 219 0,26% 1290490 0,25% 85494 522197193
1998 262 0,31% 1145298 0,22% 85828 531893296
1999 216 0,25% 1271477 0,23% 86817 543609561
2000 199 0,23% 1119425 0,20% 87546 558053957
2001 155 0,18% 833590 0,15% 87939 574551264

Πηγή: World Casualty Statistics, Lloyd's Register 1996-2001
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Το ∆ιάγραµµα 4.24 δείχνει τη συνεχή βελτίωση του ελληνικού νηολογίου. 

∆ιάγραµµα 4.24 Οι ολικές απώλειες πλοίων της Ελλάδας την περίοδο 1996-2001 
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Ο Πίνακας 4.11 στη συνέχεια παρουσιάζει τα ποσοστά απωλειών της Μάλτας σε 

σχέση µε τους αριθµούς πλοίων και της χωρητικότητας που χάθηκε. Η Μάλτα αν 
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και συνεχώς βελτιώνει την εικόνα του νηολογίου της, εντούτοις τα ποσοστά 

απωλειών της είναι ακόµη διπλάσια περίπου ως προς τα αντίστοιχα του 

παγκόσµιου εµπορικού στόλου.  

Το ∆ιάγραµµα 4.25 δείχνει ότι περίπου τα ετήσια µέσα ποσοστά απωλειών του 

νηολογίου της Μάλτας είναι διπλάσια από τα αντίστοιχα του διεθνούς εµπορικού 

στόλου και για την εξαετία που µελετούµε τώρα, η Μάλτα µαζί µε τη Κύπρο και το 

Παναµά έχουν τα χειρότερα αποτελέσµατα από τις υπόλοιπες επτά χώρες που 

εξετάζουµε. Θα ήταν φυσικά άδικο εάν δεν αναγνωρίζαµε τη συνεχή προσπάθεια 

για βελτίωση η οποία φαίνεται εκτός από τα αποτελέσµατα των ατυχηµάτων και 

στα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων των πλοίων που παρουσιάσαµε στο 

Κεφάλαιο 3. 

Πίνακας 4.11 Οι συνολικές απώλειες πλοίων της Μάλτας την περίοδο 1996-01 

1996 7 0,56% 102894 0,53% 1247 19479431
1997 6 0,44% 86544 0,38% 1378 22984206
1998 9 0,64% 115898 0,48% 1416 24074712
1999 9 0,57% 104927 0,37% 1574 28205481
2000 5 0,33% 152981 0,54% 1505 28170010
2001 5 0,35% 58114 0,21% 1421 27052579

1996 257 0,30% 1190451 0,23% 84264 507873011
1997 219 0,26% 1290490 0,25% 85494 522197193
1998 262 0,31% 1145298 0,22% 85828 531893296
1999 216 0,25% 1271477 0,23% 86817 543609561
2000 199 0,23% 1119425 0,20% 87546 558053957
2001 155 0,18% 833590 0,15% 87939 574551264

Πηγή: World Casualty Statistics, Lloyd's Register 1996-2001
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Ο Πίνακας 4.12 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µε τις ολικές απώλειες του 

∆ιεθνούς Νηολογίου της Νορβηγίας και παρατηρούµε oτι τα πρώτα δύο χρόνια δεν 

είχε κανένα πλοίο που να καταστράφηκε, ενώ το 1999 και το 2000 επειδή είχε δύο 
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πλοία µε ολικές απώλειες. Το γεγονός αυτό οδήγησε τα ποσοστά του νηολογίου 

πάνω από τα µέσα ποσοστά του παγκόσµιου εµπορικού στόλου. Τα 

αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά της καλής πορείας του νηολογίου και οι άσχηµες 

σχετικά χρονιές που βλέπουµε και στο ∆ιάγραµµα 4.26 δεν δηµιουργούν καµιά 

ανησυχία, είναι αποτέλεσµα του σχετικά µικρού αριθµού πλοίων που έχει το 

νηολόγιο (περίπου 750) και της πολύ µεγάλης συγκριτικά χωρητικότητας (άνω των 

19 εκατ. GT). 

∆ιάγραµµα 4.25 Οι ολικές απώλειες πλοίων της Μάλτας την περίοδο 1996-2001 
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Η ποιότητα του νηολογίου της Νορβηγίας φαίνεται και από το χαµηλό ποσοστό 

κρατήσεων και ελλείψεων που παρουσιάζουν τα πλοία κατά τις επιθεωρήσεις των 

διαφόρων Μνηµονίων Συνεννόησης που ήδη έχουµε εξετάσει στο προηγούµενο 

Κεφάλαιο. 

Το 1996, καθώς και το 1997, βλέπουµε ότι το ∆ιεθνές Νηολόγιο της Νορβηγίας 

NIS, να µην έχει κανένα πλοίο στο κατάλογο µε τις ολικές απώλειες, ενώ τα έτη 

1998 και 2001, το νηολόγιο έχασε µόνον ένα πλοίο (την κάθε χρονιά). Ακολούθως, 

τα έτη 1999 και 2000, το νηολόγιο σηµείωσε ολικές απώλειες δύο πλοίων (για 

κάθε χρονιά ξεχωριστά). Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι το ∆ιεθνές Νηολόγιο 

της Νορβηγίας έχει περιορίσει σηµαντικά τις πιθανότητες κάποια από τα 762 πλοία 

να είναι υποβαθµισµένα ποιοτικά και να µην τηρούν τους διεθνούς κανόνες για 

ασφαλή ναυσιπλοΐα. 
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Πίνακας 4.12 Οι συνολικές απώλειες πλοίων του ∆ιεθνούς Νηολογίου της Νορβηγίας (ΝΙS) 
την περίοδο 1996-2001 

1996 0 0,00% 0 0,00% 685 18918844
1997 0 0,00% 0 0,00% 715 19780346
1998 1 0,13% 3559 0,02% 750 19918331
1999 2 0,27% 6114 0,03% 749 19795504
2000 2 0,27% 8082 0,04% 743 18692052
2001 1 0,13% 1678 0,01% 762 19004803

1996 257 0,30% 1190451 0,23% 84264 507873011
1997 219 0,26% 1290490 0,25% 85494 522197193
1998 262 0,31% 1145298 0,22% 85828 531893296
1999 216 0,25% 1271477 0,23% 86817 543609561
2000 199 0,23% 1119425 0,20% 87546 558053957
2001 155 0,18% 833590 0,15% 87939 574551264

Πηγή: World Casualty Statistics, Lloyd's Register 1996-2001
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∆ιάγραµµα 4.26 Οι ολικές απώλειες πλοίων της Νορβηγίας (ΝΙS) την περίοδο 1996-2001 
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Ο Πίνακας 4.13 παρουσιάζει την αντίστοιχη εικόνα µε τα πλοία της Ιαπωνίας. 

Βλέπουµε µία πολύ καλή εικόνα που αποδεικνύει ότι οι Ιάπωνες έχουν έντονη 

ναυτιλιακή συνείδηση και µε αυστηρότητα τηρούν το σύνολο των ναυτιλιακών 
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κανονισµών. Όλα τα χρόνια που εξετάζουµε έχουν ποσοστό πολύ χαµηλότερο 

από το αντίστοιχο του παγκόσµιου στόλου. 

Πίνακας 4.13 Οι συνολικές απώλειες πλοίων της Ιαπωνίας την περίοδο 1996-2001 

1996 11 0,12% 5303 0,03% 9399 19200297
1997 16 0,17% 8135 0,04% 9310 18516363
1998 14 0,16% 2781 0,02% 8921 17779454
1999 7 0,08% 3186 0,02% 8462 17062556
2000 4 0,05% 1354 0,01% 8012 15256624
2001 7 0,09% 8030 0,06% 7924 14564840

1996 257 0,30% 1190451 0,23% 84264 507873011
1997 219 0,26% 1290490 0,25% 85494 522197193
1998 262 0,31% 1145298 0,22% 85828 531893296
1999 216 0,25% 1271477 0,23% 86817 543609561
2000 199 0,23% 1119425 0,20% 87546 558053957
2001 155 0,18% 833590 0,15% 87939 574551264

Πηγή: World Casualty Statistics, Lloyd's Register 1996-2001
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Το ∆ιάγραµµα 4.27 µας δείχνει πόσο µικρότερα είναι τα ποσοστά απωλειών του 

Ιαπωνικού νηολογίου σε σχέση µε τα αντίστοιχα του παγκόσµιου εµπορικού 

στόλου. Η ίδια εικόνα αν όχι και καλύτερη είχαµε παρατηρήσει και στο 

προηγούµενο κεφάλαιο όταν εξετάσαµε τις επιθεωρήσεις των εµπορικών πλοίων 

της Ιαπωνίας από τα δύο Μνηµόνια Συνεννόησης του Τόκιο και του Παρισιού και 

από τις επιθεωρήσεις των Port State Controls της Αυστραλίας του Καναδά και της 

Αµερικής.  
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∆ιάγραµµα 4.27 Οι ολικές απώλειες πλοίων της Ιαπωνίας την περίοδο 1996-2001 
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Πίνακας 4.14 Οι συνολικές απώλειες πλοίων του Νηολογίου της Κίνας την περίοδο 1996-
2001 

1996 9 0,29% 57972 0,34% 3121 16992863
1997 5 0,16% 22600 0,14% 3175 16338610
1998 2 0,06% 22959 0,14% 3214 16503355
1999 3 0,09% 35268 0,22% 3285 16314512
2000 3 0,09% 14032 0,09% 3319 16498790
2001 2 0,06% 6749 0,04% 3280 16646097

1996 257 0,30% 1190451 0,23% 84264 507873011
1997 219 0,26% 1290490 0,25% 85494 522197193
1998 262 0,31% 1145298 0,22% 85828 531893296
1999 216 0,25% 1271477 0,23% 86817 543609561
2000 199 0,23% 1119425 0,20% 87546 558053957
2001 155 0,18% 833590 0,15% 87939 574551264

Πηγή: World Casualty Statistics, Lloyd's Register 1996-2001
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Τέλος, ο Πίνακας 4.14 µας παρουσιάζει την εικόνα µε τις ολικές απώλειες της 

Κίνας. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι εκτός από το 1996 που ήταν µία ίσως ατυχής χρονιά 
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για τη Κίνα τα υπόλοιπα πέντε χρόνια, το µέσο ποσοστό απωλειών της Κίνας ήταν 

αρκετά µικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό του παγκόσµιου εµπορικού στόλου 

∆ιάγραµµα 4.28 Οι ολικές απώλειες πλοίων της Κίνας, την περίοδο 1996-2001 
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4.4  Συχνότητα και αιτίες των ναυτικών ατυχηµάτων  

Είναι βασικό να εξετάσουµε, εκτός από τις περιπτώσεις των ολικών απωλειών των 

πλοίων που είχαµε αναφέρει προηγουµένως, τις κατηγορίες, τον συνολικό αριθµό 

των ατυχηµάτων µαζί µε τις αιτίες που τα έχουν προκαλέσει, καθώς και τη 

συχνότητα µε την οποία αυτά συµβαίνουν. 

4.4.1 Υπολογισµός των ετήσιων ατυχηµάτων  

Ο αριθµός των ατυχηµάτων ετησίως έχει υπολογιστεί από τους Clarkson βάσει 

τεσσάρων "βασικών οµάδων πληροφοριών“ που συντάσσονται από διάφορες 

πηγές της ασφαλιστικής βιοµηχανίας (Πίνακας 4.15). Οι περιπτώσεις 

οµαδοποιούνται βάσει των πληροφοριών που έχουν δοθεί από την ασφαλιστική 

κάλυψη του κάθε ατυχήµατος και επίσης, µε βάση το βαθµό της σοβαρότητας του 

ατυχήµατος. Αυτές οι πληροφορίες χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια για τον 

υπολογισµό του συνολικού κόστους των ατυχηµάτων.  

Οι αριθµοί αυτοί έχουν διασταυρωθεί και µε τα ετήσια ατυχήµατα που δηµοσιεύουν 

διάφορες χώρες όπως ο Καναδάς, η Αγγλία, η Κορέα, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία κ.λ.π., 
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ενώ ένας σηµαντικός αριθµός ατυχηµάτων κάθε µήνα δηµοσιεύεται από την 

εφηµερίδα Lloyd’s List. 

Αν και είχαµε την ευκαιρία να παρακολουθήσουµε από κοντά τη διεξαγωγή αυτής 

της µελέτης και να ανταλλάξουµε ιδέες µε τους συµµετέχοντες τόσο στην έρευνα 

από πλευράς Clarkson όσο και λόγο του ότι η δική µας επικοινωνίας µε τον τότε 

τεχνικό διευθυντή της ∆ιεθνούς ‘Ένωσης Αντασφαλιστών IUA κ.Mathew Marshal 

ξεκίνησε λίγο πριν τις συναντήσεις του τελευταίου µε το ερευνητικό τµήµα του 

Clarkson, η απλοποίηση κάποιων δεδοµένων αν και αναγκαία δεν µας βρίσκει 

απόλυτα σύµφωνους, και θα την δεχθούµε µε επιφύλαξη, αφού δεν µας 

εξασφαλίζει ακριβείς υπολογισµούς.  

 

Πίνακας 4.15 Αριθµός Ετήσιων Ναυτικών Ατυχηµάτων 

Ελάχιστος αρ. Μέγιστος αρ. Βάση 
χρησιµοποιούµενη 

Περιπτώσεις Γενικής 
Αβαρίας 

300 850 400

∆ηµοσιευµένα στο 
τύπο 

1.600 2.000 1.800

Ιδιωτικές πηγές 4.000 6.000 5.000
Μη καταχωρηθέντα 
ατυχήµατα 

4.000 12.000 7.800

15.000
1.860

Σύνολο 92.000P&I µικρές αξιώσεις 

Σύνολο περιπτώσεων ασφάλισης Hull &Machinery 
P&I σηµαντικές αξιώσεις 

 

Πηγή: Εκτιµήσεις CRS από τα στοιχεία του IUA και του UK P&I Club 

Τα στοιχεία αυτά θα µας βοηθήσουν στην συνέχεια να υπολογίσουµε το επιπλέον 

οικονοµικό κόστος που προκαλείται από την ύπαρξη και λειτουργία των 

υποβαθµισµένων πλοίων. 
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4.4.2 Περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας, (GA)  

Η Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη 

(UNCTAD) σε µελέτη της το 1994 υπολόγισε ότι περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας 

(GA), ήταν περίπου 850 ετησίως.81  

Εκείνη την περίοδο, η διαπίστωση αυτή, λόγω και του σηµαντικού αυτού 

προβλήµατος που τραυµάτιζε σηµαντικά το διεθνές θαλάσσιο εµπόριο, οδήγησε 

για αυτόν κυρίως το λόγο στην υιοθέτηση δραστικών µέτρων. Μεταξύ των µέτρων 

που λήφθηκαν ήταν και αυτά που αφορούσαν τις ασφαλιστικές καλύψεις Κύτους 

και Μηχανηµάτων Hull & Machinery, οι οποίες υποχρεωτικά κλήθηκαν και 

κάλυψαν µεγάλο µέρος αυτών των κινδύνων. Αυτή η εξέλιξη περιόρισε τον αριθµό 

των περιπτώσεων µε Γενική Αβαρία (General Average), γύρω στις 400. Οι πηγές 

της ασφαλιστικής βιοµηχανίας παρείχαν µία εκτίµηση περίπου 300 περιπτώσεων 

ετησίως για την αγορά του Λονδίνου και πρόσθετων 100-200 περιπτώσεων 

Γενικής Αβαρίας GA, αλλού82.  

Εδώ να αναφέρουµε ότι η ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών υποχρεωτικά είχε 

ασχοληθεί µε αυτό το σοβαρό πρόβληµα, επειδή οι περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας 

µε το µέγεθος που είχαν αναπτύξει, άρχισαν να πανικοβάλλουν όλα τα 

εµπλεκόµενα µέρη και κάθε ενδιαφερόµενος άρχισε να εισάγει δικούς του τρόπους 

και µεθόδους για κάλυψη αυτού του τόσο µεγάλου κινδύνου. Αυτή η κατάσταση 

είχε σαν αποτέλεσµα να ανεβαίνει σηµαντικά το µεταφερόµενο κόστος, λόγω των 

νέων ασφαλιστικών καλύψεων που κάθε φορτωτής και αγοραστής του 

µεταφερόµενου φορτίου ήταν υποχρεωµένος να επωµισθεί για να καλυφθεί 

ασφαλιστικά. 

                                            

81 Committee Maritime International (CMI) and International Association of European General 

Average Adjusters (AIDE), cited in The Place of General Average in Marine Insurance Today, 

UNCTAD Secretariat, UNCTAD/SDD/LEG/1, 8 March 1994, σελ. 15, παράγραφος 56 

82 Συνέντευξη µε τον Τεχνικό ∆ιευθυντή της ∆ιεθνούς Ένωσης Αντασφαλιστών (IUA), στο Λονδίνο 

κ. Mathew Marshal µαζί µε τον Φίλιππο Φιλή Γενικό ∆ιευθυντή της Lemissoler Group, 1999  
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Η πιο πάνω διευθέτηση καθόρισε περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας (GA) ποσού µέχρι 

$ 100.000 για µικρά πλοία και περιπτώσεις µέχρι $ 2.000.000 για µεγάλα πλοία 

µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων να καλύπτονται από την ασφάλεια Κύτους και 

Μηχανηµάτων, H&M. Με βάση την έκθεση CMI/AIDE83 το 1994, οι απώλειες 

Γενικής Αβαρίας, GA, µε ποσά µέχρι $200.000 αποτελούσαν περίπου το 47% των 

απωλειών, µε τις απώλειες µε ποσά $200.000-$300.000 έχουν ένα ποσοστό 

απωλειών κοντά στο 11% .  

4.4.3 Εκθέσεις Τύπου  

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει η ∆ιεθνής Ένωση 

Αντασφαλιστών (IUA) για την περίοδο 1993-98 τα ατυχήµατα αυτά υπολογίστηκαν 

στις 12.000 περιπτώσεις, στις οποίες και συµπεριλαµβάνονται τα αίτια, το 

νηολόγιο του πλοίου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πλοίων και άλλες 

πληροφορίες, δηλαδή ένας µέσος όρος περίπου 2.000 γεγονότων ετησίως. Η 

ανάλυση των περιπτώσεων Γενικής Αβαρίας (GA) και των ατυχηµάτων που είδαν 

το φως της δηµοσιότητας παρουσιάζουν ένα επιπρόσθετο αριθµό γύρω στις 1.800 

περιπτώσεις.  

4.4.4 Ιδιωτικές πηγές και µη καταγγελθείσες περιπτώσεις ατυχηµάτων 

Περίπου 6.000 περιπτώσεις ετησίως τεκµηριώνονται από τις ιδιωτικές πηγές, αν 

και οι περίπου 1000 περιπτώσεις αναφέρονται και από το τύπο, εποµένως 

υπολογίζεται ότι οι ιδιωτικές πηγές αποτελούν πρόσθετες 5.000 περιπτώσεις 

ατυχηµάτων ετησίως.  

Οι µη καταγγελθείσες περιπτώσεις είναι αυτές που ούτε αναφέρονται στο γενικό 

µέσο όρο, ούτε αναφέρονται στον τύπο, ούτε αναφέρονται σε ορισµένες ιδιωτικές 

πηγές από την ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου. Η τεµαχισµένη φύση της 

                                            

83 Επιτροπή CMI (Committee Maritime International) and International Association of European 

General Average Adjusters (AIDE), UNCTAD/SDD/LEG/1, 8 Mαρτίου 1994 
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ασφαλιστικής κάλυψης Κύτους και Μηχανηµάτων καθιστά δύσκολο να έχουµε 

εξακριβωµένες πληροφορίες για το γενικό αριθµό των ατυχηµάτων. Οι εκτιµήσεις 

για περίπου 15.000 ατυχήµατα ετησίως βασίζονται στις ασφαλιστικές αξιώσεις 

περιπτώσεων κάλυψης H&M, Κύτους & Μηχανηµάτων και έχουν συγκεντρωθεί 

από ιδιωτικές πηγές για της ∆ιεθνούς Ένωσης Αντασφαλιστών IUA. Οι 

περιπτώσεις των ασφαλιστικών απαιτήσεων (insurance claims) απαιτούν 

εχεµύθεια και πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία σε όλη τους τη λεπτοµέρεια δεν 

µπορεί να δοθεί. Οι εµπειρογνώµονες θεωρούν ότι µόνον µερικές περιπτώσεις 

µπορεί να καλύπτονται και από τις περιπτώσεις των Συνδέσµων Αλληλασφάλισης 

για Προστασία και Κάλυψη P&I, κυρίως στις περιπτώσεις µεγάλου αριθµού 

τραυµατιών, ζηµιών στο φορτίο, και άλλων αξιώσεων που δεν προκαλούνται από 

εµπλοκή του πλοίου σε ατύχηµα.  

4.4.5 Οι καλύψεις των Συνδέσµων Αλληλασφάλισης για Προστασία και 
Κάλυψη (P&I Clubs) 

Η ασφάλεια των Συνδέσµων Αλληλασφάλισης για Προστασία και Κάλυψη (P&I 

Clubs) ασφαλίζει την ευθύνη τρίτων, τους τραυµατισµούς πληρωµάτων, τις 

αξιώσεις των φορτωτών σε περίπτωση ζηµιάς του φορτίου και διάφορες άλλες 

δαπάνες.  

Το UK P&I Club το 1999 ανακοίνωσε ότι οι σηµαντικές αξιώσεις (απαιτήσεις µε 

ποσά πάνω από $100.000) για τη δεκαετία 1987-1997 ήταν περίπου 3719, 

εποµένως περίπου 372 ετησίως. Αν και αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν το 72% 

περίπου των αξιώσεων από πλευράς αξίας, αυτές αποτελούν µόνον το 1,98% των 

συνολικών αξιώσεων από τον συνολικό αριθµό των απαιτήσεων. Οι συνολικές 

αξιώσεις υπολογίζονται κατά µέσο όρο περίπου σε 18.800 ετησίως, και θα 

περιελάµβαναν τις σχετικά µικρές αξιώσεις για ζηµιά φορτίου.  

Το UK P&I Club ασφαλίζει περίπου 20% του παγκόσµιου εµπορικού στόλου 

(περίπου 8.000 ποντοπόρα πλοία) και είχε θεωρηθεί από τους Clarkson ότι τα 

πλοία αυτά αποτελούσαν ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του παγκόσµιου στόλου, 
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κάτι για το οποίο δεν µας βρίσκει απόλυτα σύµφωνους. Χρησιµοποιώντας ένα 

δείγµα αγοράς 20%, υπολογίστηκε ότι συµβαίνουν περίπου 1.860 σηµαντικές 

απαιτήσεις από τα P&I Clubs κάθε χρόνο παγκόσµια και περίπου 92.000 

µικρότερες σε ποσά µε ασφαλιστικές αξιώσεις (claims).  

Οι δαπάνες που ασφαλίζονται από τα P&I Clubs είναι ευδιάκριτες από τις άλλες 

κατηγορίες. Όπως σηµειώνεται, οι ειδικοί σε θέµατα ασφαλειών θεωρούν ότι 

υπάρχει µερική επικάλυψη µεταξύ των δύο κατηγοριών. ∆εδοµένου ότι η 

επικάλυψη στον αριθµό θυµάτων θα ήταν δύσκολο να εκφραστεί σε ποσά, 

σηµειώνεται απλά ως πρόσθετο στοιχείο των ναυτικών ατυχηµάτων όπως 

αναφέρθηκε και πιο πάνω προηγουµένως.  

Εδώ αξίζει να καταθέσουµε τις σχετικές παρατηρήσεις µας στην έκθεση του UK 

P&I Club η οποία απλώς χρησιµοποιήθηκε από τους Clarkson για καθαρά 

στατιστικούς λόγους, αφού έτσι εξασφαλίζεται ένα σηµαντικό δείγµα της 

ποντοπόρου ναυτιλίας της τάξης του 20% . Αν και στο κεφάλαιο «Ship Failure 

Major Claims by Flag»84 παρουσιάζονται οι σηµαίες της Αµερικής, της Κύπρου, του 

Παναµά, της Μπαχάµας, της Ρουµανίας, της Τουρκίας και της Μάλτας να έχουν τις 

περισσότερες ασφαλιστικές απαιτήσεις δεν γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων και 

των συνθηκών του κάθε ατυχήµατος. Θεωρούµε ότι ήταν λάθος στη µελέτη των 

Clarkson, η αναφορά στο “ότι το δείγµα αυτό του 20% των ποντοπόρων πλοίων” 

αποτελούσε αντιπροσωπευτικό δείγµα και δεν αναφέρθηκε ότι δεν ήταν και δεν 

µπορούσε τεκµηριωµένα να ήταν αντιπροσωπευτικό, γιατί είναι γνωστό ότι τα 

περισσότερα µέλη του UK P&I Club διαφέρουν από τα µέλη των άλλων 

Συνδέσµων και ο αριθµός των πλοίων δεν ήταν ικανός για να χρησιµοποιηθεί στην 

περίπτωση αυτή. 

Για το λόγο αυτά έχουµε προχωρήσει στη µελέτη των µελών όλων των Συνδέσµων 

Αλληλασφάλισης για Προστασία και Κάλυψη (P&I Clubs), όπως παρουσιάζεται 

                                            

84 84 UK P&I Club, Analysis of Major Claims, Ten Year Trends in Maritime Risk, 1999, σελίδα 59 
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στο Πίνακα 4.16 και 4.17. Στον Πίνακα 4.16, για να επιβεβαιώσουµε αυτό το 

στατιστικό λάθος το οποίο αν και µπορούσε να αποφευχθεί από τους Clarkson 

εντούτοις δεν λήφθηκε υπόψη, βλέπουµε από τα Calls and Premiums όλων των 

P&I Clubs το ποσοστό του UK P&I Club ήταν το 1999 16,16% της συνολικής 

αγοράς, χωρίς ακόµη να υπολογίζεται το µικρό ποσοστό του Σουηδικού Club. 

Εδώ παρατηρούµε ότι το 1999 το UK P&I Club ήταν το µεγαλύτερο από όλα τα 

Clubs µε ποσοστό 16,16%, ενώ ακολουθεί το Steamship µε ποσοστό 14,77%. Οι 

Σύνδεσµοι Αλληλασφάλισης για Προστασία και Κάλυψη είχαν συνολικά εισπράξει 

το 1999, 1397 εκ. δολάρια, το δε 2000 1355 εκ. δολάρια., ενώ για το 2001 

σηµειώθηκε µία αύξηση της τάξης του 12% περίπου. Τα συνολικά calls & 

premiums ανήλθαν σε 1537 εκ. δολάρια. Αναφέροµε ότι τα συγκεκριµένα στοιχεία 

προέρχονται από την έκθεση “Protection & Indemnity, Market Review 2002/3, 

Willis”.  

Πίνακας 4.16 Τα Calls και Premiums των P&I Clubs σε χιλιάδες $ 

P&I Club 1999 2000 2001
American 28703 28968 49538 2,05%
Liverpool&London 45937 21311 4529 3,29%
Shipowners Club 53425 53363 59779 3,82%
London 65803 62950 64510 4,71%
Standard Bermuda 81882 89918 104587 5,86%
North of England 83325 94495 100314 5,96%
Japan 103048 94417 97027 7,38%
Brittania 106334 118175 144568 7,61%
Gard 123139 122121 134263 8,81%
West of England 131053 123172 126956 9,38%
Skuld 142322 106041 135061 10,19%
Steamship 206424 188095 302730 14,77%
UK Club 225837 252146 214035 16,16%
Swedish*   
Σύνολο 1397232 1355172 1537897 100,00%

* ∆εν δηµοσιεύτηκαν τα ποσά δια το Swedish Club
Πηγή: Protection & Indemnity, Market Review 2002/3, Willis  

Ο Πίνακας 4.17 αναλύει ουσιαστικά τις καθαρές πληρωµές για κάθε χρόνο και 

βλέπουµε ότι το 1999 το ποσοστό του UK P&I Club ήταν 18,72%. Επίσης είναι 
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σηµαντικό να αναλύσουµε την εθνικότητα του στόλου του κάθε Club, γιατί εκεί 

όπου γίνεται η κάλυψη των υποβαθµισµένων πλοίων υπάρχουν περισσότερα 

ατυχήµατα και µε άµεση συνέπεια η συνδροµή του κάθε πλοιοκτήτη µέλους γίνεται 

υποχρεωτικά µεγαλύτερη. (Βλέπε Παράρτηµα ΙV)  

Στο Παράρτηµα ΙV, παρουσιάζονται όλες οι αναλύσεις των στοιχείων της περιόδου 

1987-1997, τα οποία δηµοσίευσε ο Σύνδεσµος Αντασφάλισης για Προστασία και 

Κάλυψη της Αγγλίας (UK P&I Club). 

Πίνακας 4.17 Οι καθαρές πληρωµές των P&I Clubs σε χιλιάδες δολάρια $ 

P&I Club 1999 2000 2001
American 19667 20997 34130 1,55%
Liverpool&London 33649 33275 16773 2,65%
Shipowners Club 29325 35295 31133 2,31%
London 67657 77914 74936 5,33%
Standard Bermuda 77503 85765 95048 6,11%
North of England 74905 70220 60440 5,90%
Japan 83023 61847 61013 6,54%
Brittania 107584 113909 111005 8,48%
Gard 108057 146738 101503 8,52%
West of England 131053 123172 126956 10,33%
Skuld 111244 140335 129866 8,77%
Steamship 187603 199554 205579 14,79%
UK Club 237477 218156 243449 18,72%
Swedish* 0,00%

1268747 1327177 1291831 100,00%

* ∆εν δηµοσιεύτηκαν τα ποσά δια το Swedish Club
Πηγή: Protection & Indemnity, Market Review 2002/3, Willis  

 

4.4.6 Κατηγορίες και αιτίες ατυχηµάτων  

Οι πηγές για τους τύπους των ατυχηµάτων βασίστηκαν στα στοιχεία από τις 

απαιτήσεις για Γενική Αβαρία (GA) και τις εκθέσεις και τα δηµοσιεύµατα στο τύπο.  

Οι µηχανικές βλάβες φαίνεται ότι αποτελούν την µεγαλύτερη κατηγορία ως αιτία 

των ατυχηµάτων από πλευράς αριθµού µε ποσοστό 36%, ακολουθούµενη από 

την προσάραξη µε ένα ποσοστό 24%, την πυρκαγιά µε ποσοστό 13%, τη 
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σύγκρουση µε 11%, τις καιρικές συνθήκες µε 12% και ένα ποσοστό 4% αφορά 

όλες τις άλλες αιτίες.(Βλέπε ∆ιάγραµµα 4.30). 

Από πλευράς τώρα µεγέθους των ζηµιών η αναλογία των ποσοστών είναι πολύ 

διαφορετική, Η πυρκαγιά δηµιουργεί το 27% των συνολικών απαιτήσεων, οι 

µηχανικές βλάβες το 12%, η σύγκρουση το 24%, η προσάραξη το 29%,ενώ οι 

καιρικές συνθήκες το 6% και οι άλλες αιτίες το 2% (Βλέπε ∆ιάγραµµα 4.31). 

Η κατανοµή των ατυχηµάτων στις περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας, GA διαφέρει από 

την κατανοµή των ατυχηµάτων που αναφέρονται στον Τύπο. Η κατανοµή των 

ατυχηµάτων που αναφέρεται στον Τύπο παρουσιάζει ψηλότερο ποσοστό στον 

παράγοντα σύγκρουση µε ποσοστό 28% αντί του 11% και στην περίπτωση της 

µηχανικής βλάβης το ποσοστό είναι 23% αντί 36%. Οι υπόλοιποι παράγοντες είναι 

περίπου οι ίδιοι. 

Η αναφορά εδώ γίνεται για να αξιολογήσουµε, εάν αυτό είναι δυνατό, ποιο 

ποσοστό ατυχηµάτων οφείλεται στον παράγοντα σηµαία του πλοίου και πιο 

συγκεκριµένα εάν οι σηµαίες των Ανοικτών Νηολογίων είχαν µεγαλύτερα ποσοστά 

από αυτά των Εθνικών σηµαιών. 
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∆ιάγραµµα 4.30 Περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας 
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11% 

12% 4%

Μηχανολογικό Προσάραξη Φωτιά Σύγκρουση Καιρικές Συνθήκες Άλλοι 
 

Πηγή: ∆εδοµένα από την ∆ιεθνή Ένωση Αντασφαλιστών, IUA 

 

∆ιάγραµµα 4.31 Κόστος Περιπτώσεων Γενικής Αβαρίας 
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Μηχανολογικό Προσάραξη Φωτιά Σύγκρουση Καιρικές Συνθήκες Άλλοι 
 

Πηγή: ∆εδοµένα από την ∆ιεθνή Ένωση Αντασφαλιστών, IUA 
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4.5 Το κόστος των ναυτικών ατυχηµάτων  

Μεθοδολογία 

Έχουν ακολουθηθεί δύο ανεξάρτητες µέθοδοι για τον υπολογισµό του κόστους 

των ατυχηµάτων. Με την πρώτη µέθοδο χρησιµοποιούνται τα στοιχεία δαπανών 

που λαµβάνονται άµεσα από την ανάλυση των περιπτώσεων Γενικής Αβαρίας 

(GA), σε συνδυασµό µε τους συνολικούς αριθµούς ατυχηµάτων για να υπολογιστεί 

το συνολικό κόστος των ατυχηµάτων. Η δεύτερη µέθοδος χρησιµοποιεί το σύνολο 

των ασφαλίστρων της ναυτιλιακής βιοµηχανίας και τα συνολικά ποσά των 

ασφαλιστικών απαιτήσεων, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της ∆ιεθνούς 

Ένωσης Ναυτιλιακής Ασφάλισης, (International Union of Marine Insurers, ΙUMI). 

4.5.1 Ανάλυση των περιπτώσεων Γενικής Αβαρίας GA 

Η λεπτοµερής εξέταση των περιπτώσεων Γενικής Αβαρίας (GA) έχει 

χρησιµοποιηθεί για να υπολογισθούν οι δαπάνες που προκαλούνται από τα 

ναυτικά ατυχήµατα. Οι περισσότερες από τις δαπάνες αυτές καλύπτονται από 

ασφαλιστική κάλυψη Κύτους & Μηχανισµών (H&M).  

Το IUA εξέτασε 406 περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας (GA)85 προκειµένου να καταλήξει 

σε µία λεπτοµερή κατανοµή των δαπανών. Αυτό το στοιχείο παρέχει τη βάση για 

τους υπολογισµούς των δαπανών που χρησιµοποιούνται στη συνέχεια. 

Σηµειώνεται ότι ο πλήρης κατάλογος αυτών των περιπτώσεων βρίσκεται στο 

Παράρτηµα ΙΙ.  

                                            

85 Οι κανόνες της Γενικής Αβαρίας (GA) επιτρέπουν τις δαπάνες που προκαλούνται από τη θυσία 

που γίνεται για το κοινό όφελος και τη διάσωση πλοίου και φορτίου σε µία περίπτωση µεγάλου 

κινδύνου να διανέµεται µεταξύ της ωφέλειας των συµβαλλόµενων µερών, πλοιοκτήτη και φορτωτή, 

ιδιοκτήτη του φορτίου. Κατά τη διάρκεια του χρόνου, η νοµική ερµηνεία έχει καθορίσει το σύστηµα 

έτσι ώστε ορισµένες δαπάνες είναι επιτρεπόµενες στο GA ενώ άλλες αποκλείονται. Η απόφαση 

ποιές δαπάνες συµπεριλαµβάνονται και ποιες όχι είναι µία σύνθετη και κάπως νοµική διαδικασία 
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Οι δαπάνες που καλύπτονται µε Γενική Αβαρία, GA, επηρεάζονται κατά ένα 

µεγάλο µέρος από ένα σχετικά µικρό αριθµό περιπτώσεων µεγάλου κόστους. Η 

διανοµή των δαπανών στο δείγµα των 406 περιπτώσεων είναι πολύ παράξενη, 

αφού οι πέντε ακριβότερες περιπτώσεις (το 1,2% σε αριθµό) καλύπτουν το 30% 

της αξίας, και οι περιπτώσεις µε µεγάλο κόστος παρουσιάζουν ότι το 10% των 

µεγάλων σε ζηµιά περιπτώσεων καλύπτουν πάνω από 60% της συνολικής αξίας.  

Η µελέτη του IUMI τον Ιούνιο του 1994 για τις περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας GA, 

επεσήµανε την ίδια περίπου κατάσταση στην ανάλυση του.86  

Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και στις καλύψεις των Συνδέσµων Αλληλασφάλισης 

για Προστασία και Κάλυψη P&I Clubs, στην ανάλυση του UK P&I Club το 1999 

φαίνεται ότι στις µεγάλες από πλευράς κόστους περιπτώσεις (µεγαλύτερες από 

$100.000 σε αξία) το µικρό ποσοστό των περιπτώσεων του 1,98% οδήγησε σε 

δαπάνες σε µέγεθος του 71,6% των συνολικών ασφαλιστικών αξιώσεων.87 

Από δικής µας πλευράς, κρίναµε ότι έπρεπε να επεξεργαστούµε τα στοιχεία των 

περιπτώσεων Γενικής Αβαρίας και να µην αρκεστούµε στα συµπεράσµατα των 

Clarkson. Η επεξεργασία των περιπτώσεων παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

4.5.2 Υπολογισµός του µέσου κόστους ανά ατύχηµα  

Για να αποφευχθεί η πιθανή υπερεκτίµηση, η µέση αξία ανά ατύχηµα µειώθηκε µε 

την εξάλειψη των διαδοχικών δεκατηµορίων των ακριβότερων περιπτώσεων.  

Ενώ αυτό µπορεί να εµφανιστεί να αποτελεί µία κάπως αυθαίρετη απόφαση, η 

εξάλειψη των µικρών οµάδων υψηλών περιπτώσεων αξίας είναι ο καλύτερος 

τρόπος για να περιοριστεί το µέγεθος του πιθανού στατιστικού λάθους. Εποµένως, 

αν και η αξιολόγηση των περιπτώσεων των εκθέσεων του Τύπου µε µέσο κόστος 

                                            

86 International Union of Marine Insurers, General Average and Its Impact on Marine Insurance, 

IUMI General Average Working Party, June 1994. 

87 UK P&I Club, Analysis of Major Claims, Ten Year Trends in Maritime Risk, 1999.  
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ανά ατύχηµα µπορεί να είναι αποδεκτή λογικά, η απόφαση υιοθετήθηκε στη χρήση 

σηµαίνει (90%) για τα ατυχήµατα που αναφέρθηκαν στον Τύπο, για να 

υπολογιστεί έτσι ένα χαµηλότερο κόστος.  

Η χρήση πολλαπλασιαστή µέσου (90%) υπολογίζεται µε την εξάλειψη του 

υψηλότερου από πλευράς κόστους 10% των ατυχηµάτων (δηλ. το κορυφαίο 

δεκατηµόριο) και έτσι προκύπτει ο µέσος όρος για το υπόλοιπο 90% των 

ατυχηµάτων. Ο µέσος πολλαπλασιαστής (80%) αποβάλλει το υψηλότερο από 

πλευράς κόστους 20% των γεγονότων, ενώ ο µέσος (70%) αποβάλλει το πλέον 

δαπανηρό 30%,  

Οι 406 περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας (GA) πολλαπλασιάζονται µε το µέσο κόστος 

που καθορίζεται από τις περιπτώσεις GA. Όπως υπολογίσαµε πιο πάνω, οι 1.800 

περιπτώσεις ετησίως που αναφέρονται από τον Τύπο υπολογίζονται µε τον όρο 

(90%), ενώ 5.000 περιπτώσεις από ιδιωτικές πηγές και 7.800 µη καταχωρηθείσες 

περιπτώσεις ετησίως υπολογίζονται µε το όρο (80%) και (70%), αντίστοιχα. 

Υπάρχει σηµαντική απόκλιση στις δαπάνες µεταξύ των διαφορετικών τύπων 

ατυχηµάτων. Το µέσο κόστος όλων των περιπτώσεων Γενικής Αβαρίας GA ήταν 

$1.126 εκατ. δολάρια, µε $374.000 δολάρια για τις περιπτώσεις µηχανικής βλάβης 

και σε $2.434 εκατ. δολάρια για τις περιπτώσεις συγκρούσεων. Το µέσο κόστος 

ανά ατύχηµα για κάθε πηγή πληροφοριών (GA, δηµοσιεύµατα του Τύπου) 

σταθµίστηκε από την ανάλυση του τύπου των ατυχηµάτων. Καµία πληροφορία δεν 

ήταν διαθέσιµη για τους τύπους ατυχηµάτων και των σχετικών δαπανών για τις 

ιδιωτικές πηγές και για τις µη καταχωρηθείσες περιπτώσεις.  

4.5.2.1 Ανάλυση του κόστους  

Υπολογίζεται ότι οι περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας GA είναι περίπου 400 ετησίως µε 

µέσο κόστος $1.1 εκατ. σε αντίθεση µε τα στοιχεία δειγµάτων που είχαµε 406 

περιπτώσεις (που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια αρκετών ετών. Θεωρείται 

εποµένως, ότι η µέση αξία των πρώτων 400 περιπτώσεων αντιστοιχεί στο µέσο 
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όρο του δείγµατος. Ενώ οι περιπτώσεις εκθέσεων Τύπου, υπολογίστηκαν σε 1800 

ετησίως µε µέσο κόστος $0.6εκατ. 

Προκειµένου να αποφευχθεί η πιθανή υπερβολή της αξίας, λόγω της 

προκατάληψης στα δείγµατα ή η µεγένθυση των περιπτώσεων µε µεγάλες 

αποζηµιώσεις, θεωρήθηκε πιο σωστό να υιοθετηθεί ως επιβαλλόµενη η χρήση του 

πολλαπλασιαστή (90%), ως ποσοστού στατιστικής ασφάλειας, για την εκτίµηση 

του µέσου κόστους, που σταθµίστηκε για να αποτελέσει τη διαφορετική διανοµή 

των περιπτώσεων των ατυχηµάτων.  

4.5.2.2 Υπολογισµός µε χρήση το 90% ως µέσου όρου για τις περιπτώσεις 
εκθέσεων Τύπου  

Ο σταθµισµένος µέσος όρος υπολογίστηκε, χρησιµοποιώντας το ποσοστό των 

ατυχηµάτων από την αιτία που παρουσιάστηκε στο Τύπο. Ο Πίνακας 4.18 δείχνει 

ως µεγαλύτερο ποσοστό πρόκλησης ατυχηµάτων από πλευράς κόστους που 

κατέληξαν σε Γενική Αβαρία µε 36% την «µηχανική βλάβη», ενώ ακολουθεί η 

κατηγορία «προσάραξη» µε 24%, ενώ η περίπτωση «σύγκρουση» µε 11% έρχεται 

πέµπτη στη σειρά αφού η «φωτιά» συγκεντρώνει το 13% και «οι καιρικές 

συνθήκες» το 12%. Οι περιπτώσεις «σύγκρουσης» από πλευράς περιπτώσεων 

που δηµοσιεύτηκαν στο τύπο φαίνεται να καταλαµβάνουν την πρώτη θέση µε 

ποσοστό 28%. 

Έτσι, λοιπόν, προκύπτει ότι το µέσο κόστος από προσάραξη ανήλθε στις 774169 

δολάρια, ενώ το µεγαλύτερο κόστος, ήτοι 1036236 δολάρια, ήταν το µέσο κόστος 

ατυχήµατος µε αιτία την πυρκαγιά. Ένα άλλο κόστος, εξίσου σηµαντικό, είναι αυτό 

λόγω της σύγκρουσης το οποίο ανήλθε στις 992238 δολάρια. Εξετάζοντας και τις 

έξι κατηγορίες ατυχηµάτων, καταλήγουµε ότι ο σταθµισµένος µέσος όρος ανά 

ατύχηµα 636925 δολάρια. Οι αιτίες ατυχηµάτων, όπως µηχανική βλάβη, καιρικές 

συνθήκες, ή άλλη αιτία έχουν ένα µέσο κόστος περίπου 300000 δολάρια. 
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Πίνακας 4.17 Πίνακας Το κόστος των διαφόρων ατυχηµάτων 

Μέσος όρος 

(90%)  

Αιτία των ατυχηµάτων Γενική 

Αβαρία  

Ποσοστό % 

Έκθεση 

Τύπου  

Ποσοστό % Κόστος ανά 

ατύχηµα /$  

Προσάραξη  24  16   774.169  

Πυρκαγιά  13  10   1.036.236  

Σύγκρουση  11  28   992.238  

Μηχανή/Βλάβη  36  23   250.035  

Καιρός  12  12   307.161  

Άλλη αιτία  4  11   373.353  

Σταθµισµένος µέσος    636.925  

Πηγή: Περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας (GA) που αναλύονται από το IUA και τους Clarkson  

4.6 Ανάλυση των περιπτώσεων Γενικής Αβαρίας (GA) µε την βοήθεια  
στατιστικού προγράµµατος. 

Ο σκοπός είναι να αξιολογηθούν τα στοιχεία µε τις 406 περιπτώσεις Γενικής 

Αβαρίας (GA) των πλοίων που παρατίθενται στο Παράρτηµα II. Η παρουσίαση 

των πιο κάτω µεταβλητών καθορίζει τον τύπο της µεταβλητής (εάν είναι δηλαδή 

διακριτή ή συνεχής), την κατηγορία (εάν είναι ποιοτική ή ποσοτική), καθώς και την 

κλίµακα (εάν αυτή είναι ονοµαστική ή κλίµακα λόγου). Ο Πίνακας 4.18. 

παρουσιάζει τις αρχικές µεταβλητές, ο Πίνακας 4.19A τις µετασχηµατισµένες 

µεταβλητές, ενώ ο Πίνακας 4.19B καθορίζει αφενός τις κλίµακες ποιοτικών 

δεδοµένων και αφετέρου τις κλίµακες των ποσοτικών δεδοµένων.  
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Πίνακας 4.18 Παρουσίαση Αρχικών Μεταβλητών 

Α/α Μεταβλητή Τυχαία Μεταβλητή Κατηγορία Κλίµακα 
1. Τύπος Ατυχήµατος ∆ιακριτή Ποιοτική Ονοµαστική 
2. Ηλικία Συνεχής Ποσοτική Κλίµακα λόγου 
3. GT Συνεχής Ποσοτική Κλίµακα λόγου 
4. Συνολικό κόστος ($) Συνεχής Ποσοτική Κλίµακα λόγου 
5. Τύπος πλοίου ∆ιακριτή Ποιοτική Ονοµαστική 
6. Σηµαία ∆ιακριτή Ποιοτική Ονοµαστική 
7. Πλοιοκτησία ∆ιακριτή Ποιοτική Ονοµαστική 
8. Νηογνώµονας ∆ιακριτή Ποιοτική Ονοµαστική 
  

Πίνακας 4.19A Μετασχηµατισµένες Μεταβλητές 

Α/α Μεταβλητή Τυχαία Μεταβλητή Κατηγορία Κλίµακα 
1. Ηλικία ∆ιακριτή Ποιοτική ∆ιατεταγµένη 
2. GT ∆ιακριτή Ποιοτική ∆ιατεταγµένη 
3. Συνολικό κόστος ∆ιακριτή Ποιοτική ∆ιατεταγµένη 
  

Πίνακας 4.19B Κλίµακες Ποιοτικών και Ποσοτικών ∆εδοµένων 

Επιτρεπτές συγκρίσεις και υπολογισµοί δεδοµένων στις διάφορες κλίµακες µέτρησης 
 

Κλίµακες ποιοτικών δεδοµένων 
Ονοµαστική ∆ιατεταγµένη 

Οι τιµές είναι αυθαίρετα ονόµατα 
δυνατών κατηγοριών 

Οι τιµές είναι ονόµατα δυνατών 
κατηγοριών που ταυτόχρονα 
αντιπροσωπεύουν την διάταξή τους 

Αποδεκτοί υπολογισµοί είναι ποσοστά 
και αναλογίες σε κάθε κατηγορία 

Αποδεκτοί υπολογισµοί είναι µόνο αυτοί 
που βασίζονται σε διαδικασίες διάταξης 

 
Κλίµακες ποσοτικών δεδοµένων 

∆ιαστήµατος Λόγου 
∆ιάταξη ∆ιάταξη 
Έχουν έννοια οι διαφορές των τιµών Έχουν έννοια οι διαφορές των τιµών 

καθώς και οι λόγοι των τιµών 
  

Αµέσως πιο κάτω περιλαµβάνεται µια συνοπτική παρουσίαση των δειγµατικών 

δεδοµένων, µέσω κατάλληλων (αριθµητικών και διαγραµµατικών) περιγραφικών 
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στατιστικών µέτρων.  

4.6.1 Περιγραφικά Μέτρα Μεταβλητών 

Τύπος Ατυχήµατος: Το ∆ιάγραµµα 4.32, παρουσιάζει την παρατηρηθείσα 

ποσοστιαία κατανοµή των ατυχηµάτων ως προς την αιτία που τα έχει προκαλέσει.  

∆ιάγραµµα 4.32. Ποσοστιαία κατανοµή της αιτίας των ατυχηµάτων 

Ηλικία: Από το ∆ιάγραµµα 4.33. (ιστόγραµµα των ηλικιών) προκύπτουν οι 

ακόλουθες πληροφορίες. 

Η µέση ηλικία των πλοίων του δείγµατος είναι τα 13 έτη, η οποία συµπίπτει και µε 

την διάµεσο ηλικία. Η µέγιστη και η ελάχιστη ηλικία είναι τα 39 και 1 έτη αντίστοιχα. 

Επίσης η κατανοµή των ηλικιών δεν προσαρµόζεται στην οικογένεια των 

κανονικών κατανοµών καθώς ο έλεγχος κανονικότητας Jarque-Bera απορρίπτει 

µια τέτοια υπόθεση σε όλα τα συνήθη επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας (p-

value = 0.000), τα οποία είναι της τάξεως του α=1%, 5%, 10%. 

Ποσοστιαία κατανοµή της αιτίας των ατυχηµάτων

Τύπος ατυχήµατος

Παγετώνες
Ναυσιπλοϊα

Πρόσκρουση
Σύγκρουση

Πυρκαϊά
Προσάραξη

Μηχανική
βλάβη

Κύρια Μηχανή
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Ο
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∆ιάγραµµα 4.33. Ιστόγραµµα των ηλικιών των πλοίων 

0

5
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15

20

25

30

5 10 15 20 25 30 35 40

Μεταβλητή : Ηλικία
Παρατηρήσεις 382
Μέση τιµή   13
∆ιάµεσος  13
Mέγιστο  39
Ελάχιστο  1
Τ.Απόκλιση 6
Ασσυµετρία 0.59
Κύρτωση  3.88
Jarque-Bera  35.01
Probability  0.000

Ιστόγραµµα Ηλικίας

 

 

Επίσης από το παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε την µέση ηλικία των πλοίων 

που αντιστοιχεί στις διάφορες αιτίες ατυχηµάτων. Συγκεκριµένα, τα πλοία τα οποία 

υπέστησαν ατύχηµα λόγω καιρικών συνθηκών και λόγω παγετώνων, είχαν και τον 

µεγαλύτερο µέσο όρο ηλικίας (17 έτη). Ακολουθούν τα πλοία τα οποία 

παρουσίασαν προβλήµατα µηχανής, µε µέση ηλικία τα 16 έτη. Ενώ η µικρότερη 

µέση ηλικία αντιστοιχεί στα πλοία µε αιτία ατυχήµατος την σύγκρουση και την 

πρόσκρουση. Γενικότερα, όµως, παρατηρούµε ότι η µέση ηλικία των πλοίων, για 

κάθε αιτία ατυχήµατος, έχει ένα µικρό σχετικά εύρος, το οποίο κυµαίνεται από 11 

έως 17 έτη. Οι διαφορές αυτές στις ηλικίες των πλοίων ελέγχονται σε επόµενο 

εδάφιο κατά πόσο είναι ικανές στην διαµόρφωσή τους ως παράγοντας κινδύνου 

ατυχηµάτων.  
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∆ιάγραµµα 4.34. Ιστόγραµµα κατανοµής της χωρητικότητας των πλοίων  

Όπως παρατηρούµε, η πλειονότητα των πλοίων έχει χωρητικότητα µικρότερη των 

40.000 G.T. Η µέση χωρητικότητα είναι ίση µε 13.862 G.T µε τυπική απόκλιση 

21.067 G.T. Η κατανοµή δεν είναι κανονική ενώ πρόσθετα χαρακτηρίζεται από 

µεγάλη δεξιά ασυµµετρία. 
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Σηµαία: Ο πίνακας 4.20. δίνει αναλυτικά την κατανοµή της σηµαίας που φέρουν 

τα πλοία.  

Πίνακας 4.20. Η κατανοµή των πλοίων ανά σηµαία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµαίες που έχουν την µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης είναι µε κόκκινο 

χρώµα και αθροιστικά συνθέτουν το 76,5% του συνολικού αριθµού των πλοίων.  

SUI 1 0,3
SWE 3 0,8
TAN 1 0,3
TUR 5 1,3
UKR 4 1
USA 17 4,5
VAN 3 0,8
VCT 5 1,3
VEN 4 1
YUG 4 1
ARG 4 1
SPA 2 0,5
BEL 2 0,5
CAN 4 1
CHL 2 0,5
ETH 1 0,3
HKG 4 1
LEB 1 0,3
RUS 1 0,3
TWN 2 0,5
BMD 1 0,3
IDO 2 0,5
IRN 1 0,3
KUW 1 0,3
PER 1 0,3
POR 1 0,3
KOR 2 0,5
GBC 1 0,3
GHA 1 0,3
NIG 1 0,3
Total 382 100

Σηµαία Συχνότητα Ποσοστό
ANT 12 3,1
BHS 10 2,6
BRA 1 0,3
CHN 6 1,6
CUB 2 0,5
CYP 37 9,7
DDR 4 1
DIS 2 0,5
DMK 5 1,3
GBR 10 2,6
GER 26 6,8
GRE 29 7,6
HND 1 0,3
IND 8 2,1
ITA 6 1,6
JAP 1 0,3
LBR 20 5,2
LIB 1 0,3
MLT 17 4,5
NAN 5 1,3
NIS 14 3,7
NLD 12 3,1
NOR 5 1,3
NZL 1 0,3
OST 2 0,5
PAN 37 9,7
PHL 6 1,6
POL 8 2,1
ROM 2 0,5
SGP 10 2,6
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Συνολικό Κόστος Ατυχήµατος:  Από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτουν οι εξής 

πληροφορίες:  

Πίνακας 4.21. Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση 

 

Το µέσο κόστος είναι ίσο µε 1.178.175 δολάρια, ενώ η µέγιστη και ελάχιστη τιµή 

αυτού είναι 47.908.186 δολάρια και 7.330 δολάρια αντίστοιχα. Στην περίπτωση 

όπου η κατανοµή των δεδοµένων δεν είναι η κανονική, η τυπική απόκλιση ως 

µέτρο της µεταβλητότητας, µας προσφέρει πληροφορίες για το ποσοστό των τιµών 

που βρίσκονται σε απόσταση µιας, δύο ή περισσοτέρων τυπικών αποκλίσεων από 

το µέσο, σύµφωνα µε το θεώρηµα Chebyshev. Αν και ο αριθµός των συνολικών 

περιπτώσεων των πλοίων µε Γενική Αβαρία, όπως τον έχουµε εξασφαλίσει, 

αποτελείται από 406 περιπτώσεις, κρίναµε σκόπιµο να περιορίσουµε το δείγµα 

στα 382 πλοία, στα οποία είχαµε πλήρη στοιχεία. 

Βάσει του θεωρήµατος Chebyshev2 έχουµε ότι : ∆οθέντος ενός συνόλου τιµών και 

ενός αριθµού 1≥k , το ποσοστό των τιµών αυτών που περιλαµβάνονται σε 

απόσταση κ τυπικών αποκλίσεων από τον αντίστοιχο µέσο τους είναι τουλάχιστον 

)/1(1 2k/− . 

                                            

2 Για το θέµα αυτό βλέπε Ι.Πανάρετο-Ε.Ξεκαλάκη, ‘Εισαγωγή στη στατιστική σκέψη’ Αθήνα 1997, 

σελ.170 

Descriptive Statistics

382 7330 47908186 1178175 3505298,43
382

Total Incident Cost ($)
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Τύπος πλοίου : Το διάγραµµα 4.35 παρουσιάζει την παρατηρηθείσα ποσοστιαία 

κατανοµή των τύπων των πλοίων. 

∆ιάγραµµα 4.35. Ποσοστιαία Κατανοµή της µεταβλητής τύπος πλοίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρούµε ότι το 64,7% των πλοίων είναι πλοία Γενικού φορτίου και 

ακολουθούν τα πλοία Χύδην Ξηρού φορτίου, τα ∆εξαµενόπλοια και άλλα πλοία. 

Γενικά, αυτή η κατηγορία των πλοίων πάντοτε πρωτοπορεί στον αριθµό των 

ναυτικών ατυχηµάτων και οι επιθεωρητές πλοίων δικαιολογούν αυτό το 

αποτέλεσµα, επικαλούµενοι κυρίως το ανοµοιόµορφο των Γενικών φορτίων (ότι 

δεν είναι οµοιόµορφα ως προς τα φορτία που µεταφέρουν), τα Χύδην πλοία και 

έχουν συντελεστή στοιβασίας (stowage factor) που ποικίλλει ανάλογα µε την 

ποσότητα, τον όγκο του µεταφερόµενου φορτίου. Ένας άλλος σηµαντικός 

παράγοντας είναι και η ηλικία των πλοίων Γενικού φορτίου, η οποία είναι σχετικά 

µεγαλύτερη από τις ηλικίες άλλων πλοίων, µε εξαίρεση κάποιες κατηγορίες 

επιβατηγών πλοίων. 

64,7
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Γενικού φορτίου

Άλλα

∆εξαµενόπλοια
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Παρατηρηθείσα ποσοστιαία κατανοµή της µεταβλητής
Τύπος Πλοίου
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Πλοιοκτησία: Ο ακόλουθος πίνακας περιλαµβάνει την παρατηρηθείσα  

ποσοστιαία κατανοµή της πλοιοκτησίας των πλοίων. 

Πίνακας 4.22. Ποσοστιαία Κατανοµή της πλοιοκτησίας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πλοιοκτησίες που έχουν την µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης είναι µε κόκκινο 

χρώµα και αθροιστικά συνθέτουν το 72% του συνόλου. Σε αυτές περιλαµβάνονται: 

η Ελλάδα (µε 68 περιπτώσεις και ποσοστό 17,8%), η Γερµανία (µε 62 

περιπτώσεις και ποσοστό 16,2%), οι Η.Π.Α. (µε 28 περιπτώσεις και ποσοστό 

7,3%) και, η Ολλανδία (µε 24 περιπτώσεις και ποσοστό 6,3%). 

Ownership Frequency Percent
BRA 1 0,3
CHN 10 2,6
CUB 2 0,5
CYP 2 0,5
DDR 4 1
DMK 10 2,6
GBR 16 4,2
GER 62 16,2
GRE 68 17,8
IND 9 2,4
ITA 9 2,4
JAP 18 4,7
LIB 1 0,3
NLD 24 6,3
NOR 20 5,2
NZL 1 0,3
OST 3 0,8
PAN 1 0,3
PHL 2 0,5
POL 9 2,4
ROM 3 0,8
SGP 3 0,8
SUI 1 0,3
SWE 3 0,8
TAN 1 0,3
TUR 6 1,6
UKR 4 1
USA 28 7,3

VEN 4 1
YUG 6 1,6
ARG 4 1
SPA 3 0,8
BEL 5 1,3
CAN 4 1
CHL 2 0,5
ETH 1 0,3
HKG 5 1,3
LEB 1 0,3
RUS 1 0,3
TWN 2 0,5
IDO 2 0,5
IRN 1 0,3
KUW 1 0,3
PER 3 0,8
POR 1 0,3
KUR 3 0,8
GHA 1 0,3
NIG 1 0,3
AUS 2 0,5
DAN 1 0,3
TAI 1 0,3
ARAB 1 0,3
CRO 1 0,3
MYS 2 0,5
LTA 1 0,3
ISR 1 0,3
Total 382 100
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4.6.2 Στατιστική Συµπερασµατολογία – Συσχετίσεις Μεταβλητών 

Πίνακας 4.23. Συσχέτιση αιτίας ατυχήµατος και σηµαίας πλοίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flag Engine Mechanical Grounding Fire/Explosion Collision Contact Other Navigation Ice/Weather Total
ANT 6 2 1 2 1 12

50,0% 16,7% 8,3% 16,7% 8,3% 100,0%
5,40% 2,20% 2,00% 6,30% 2,10% 3,10%

BHS 3 4 1 1 1 10
30,0% 40,0% 10,0% 10,0% 10,0% 100,0%
2,7% 4,3% 2,0% 3,1% 2,1% 2,6%

CHN 1 1 3 1 6
16,7% 16,7% 50,0% 16,7% 100,0%
0,9% 2,0% 9,4% 2,1% 1,6%

CYP 14 6 3 2 2 1 1 8 37
37,8% 16,2% 8,1% 5,4% 5,4% 2,7% 2,7% 21,6% 100,0%
12,5% 25,0% 3,2% 4,0% 6,3% 9,1% 8,3% 16,7% 9,7%

GBR 4 3 1 2 10
40,0% 30,0% 10,0% 20,0% 100,0%
3,6% 3,2% 9,1% 4,2% 2,6%

GER 10 1 10 1 3 1 26
38,5% 3,8% 38,5% 3,8% 11,5% 3,8% 100,0%
8,9% 4,2% 10,8% 3,1% 25,0% 2,1% 6,8%

GRE 7 1 8 3 2 3 3 2 29
24,1% 3,4% 27,6% 10,3% 6,9% 10,3% 10,3% 6,9% 100,0%
6,3% 4,2% 8,6% 6,0% 6,3% 27,3% 25,0% 4,2% 7,6%

ITA 2 1 2 1 6
33,3% 16,7% 33,3% 16,7% 100,0%
1,8% 4,2% 2,2% 2,0% 1,6%

LBR 2 1 6 4 5 2 20
10,0% 5,0% 30,0% 20,0% 25,0% 10,0% 100,0%
1,8% 4,2% 6,5% 8,0% 15,6% 4,2% 5,2%

MLT 8 1 3 1 4 17
47,1% 5,9% 17,6% 5,9% 23,5% 100,0%
7,1% 4,2% 3,2% 9,1% 8,3% 4,5%

NIS 5 1 3 2 1 2 14
35,7% 7,1% 21,4% 14,3% 7,1% 14,3% 100,0%
4,5% 4,2% 3,2% 4,0% 3,1% 4,2% 3,7%

NLD 7 1 2 2 12
58,3% 8,3% 16,7% 16,7% 100,0%
6,3% 4,2% 6,3% 4,2% 3,1%

NOR 1 1 1 2 5
20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 100,0%
0,9% 4,2% 1,1% 4,0% 1,3%

PAN 8 2 13 8 1 1 2 2 37
21,6% 5,4% 35,1% 21,6% 2,7% 2,7% 5,4% 5,4% 100,0%
7,1% 8,3% 14,0% 16,0% 3,1% 9,1% 16,7% 4,2% 9,7%

POL 1 1 1 2 1 1 1 8
12,5% 12,5% 12,5% 25,0% 12,5% 12,5% 12,5% 100,0%
0,9% 4,2% 1,1% 4,0% 3,1% 8,3% 2,1% 2,1%

USA 1 2 7 3 1 2 1 17
5,9% 11,8% 41,2% 17,6% 5,9% 11,8% 5,9% 100,0%
0,9% 8,3% 7,5% 6,0% 3,1% 16,7% 2,1% 4,5%

OTHERS 32 5 27 20 10 4 18 116
27,6% 4,3% 23,3% 17,2% 8,6% 3,4% 15,5% 100,0%
28,6% 20,8% 29,0% 40,0% 31,3% 36,4% 37,5% 30,4%

Total 112 24 93 50 32 11 12 48 382
29,3% 6,3% 24,3% 13,1% 8,4% 2,9% 3,1% 12,6% 100,0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Πίνακας συνάφειας µεταξύ αιτίας ατυχήµατος και σηµαίας πλοίου
Loss Type
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Από την µελέτη του πιο πάνω πίνακα συνάφειας προκύπτουν οι εξής 

παρατηρήσεις: 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η πιθανότητα ζηµιάς της κύριας µηχανής 

είναι (στατιστικά σηµαντικά) υψηλότερη από την πιθανότητα οποιασδήποτε άλλης 

αιτίας ατυχήµατος.  

Η πιθανότητα ατυχήµατος από µια συγκεκριµένη αιτία φαίνεται να συσχετίζεται µε 

την σηµαία που φέρει το πλοίο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι το 50% των 

πλοίων µε σηµαία Κίνας έχει ως αιτία ατυχήµατος την σύγκρουση. Αντίθετα, η 

πιθανότητα ατυχήµατος, λόγω βλάβης της κύριας µηχανής για τα πλοία σηµαίας 

Ολλανδίας (NLD) είναι 0.58.      

Στην προκειµένη περίπτωση πρόκειται για δύο ποιοτικές µεταβλητές, όπου 

θέλουµε να ελέγξουµε κατά πόσο συσχετίζονται. Ο χρησιµοποιούµενος 

στατιστικός έλεγχος είναι το γνωστό chi square test, το οποίο βασίζεται στις 

αποκλίσεις µεταξύ παρατηρούµενων και αναµενόµενων συχνοτήτων, του πίνακα 

συνάφειας.   

Η ουσία του ελέγχου αυτού είναι να δούµε αν οι διαφορές µεταξύ αναµενόµενων 

συχνοτήτων (κάτω από την υπόθεση της ανεξαρτησίας των δύο κατηγορικών 

µεταβλητών) και παρατηρούµενων συχνοτήτων (από το δείγµα) είναι µεγαλύτερες, 

των επιτρεποµένων από τις κυµάνσεις της τυχαίας δειγµατοληψίας. Αν συµβαίνει 

κάτι τέτοιο η υπόθεση της ανεξαρτησίας απορρίπτεται και γίνεται δεκτό, ότι οι εν 

λόγω ιδιότητες συσχετίζονται. Εποµένως, τα δεδοµένα παρέχουν ενδείξεις υπέρ 

της µηδενικής υπόθεσης αν οι παρατηρούµενες συχνότητες είναι κοντά στις 

αναµενόµενες. 

Κατά συνέπεια, για τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης, απαιτείται µια στατιστική 

συνάρτηση που θα αντιπροσωπεύει ένα µέτρο της εγγύτητας των 

παρατηρούµενων συχνοτήτων και των αναµενόµενων συχνοτήτων. Συνήθως, 

χρησιµοποιείται η στατιστική συνάρτηση Τ που ορίζεται ως ακολούθως (Χ2-test 

του Pearson). 
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όπου  Οij = παρατηρούµενες συχνότητες και 

Εij = αναµενόµενες συχνότητες 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας µεταξύ αιτίας ατυχήµατος και σηµαίας πλοίων, οδήγησε 

στα ακόλουθα αποτελέσµατα. 

Πίνακας 4.24. Αποτελέσµατα ελέγχου ανεξαρτησίας  

 

 

 

 

Η0 :  Η αιτία του ατυχήµατος είναι ανεξάρτητη της σηµαίας του πλοίου 

Η1 :  Η αιτία του ατυχήµατος δεν είναι ανεξάρτητη από την σηµαία του πλοίου 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας µέσω της συνάρτησης ελέγχου Χ2 παρέχει ενδείξεις 

απόρριψης της µηδενικής υπόθεσης σε οποιοδήποτε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας µεγαλύτερο του α88=0.027%, αφού sig<5%. 

                                            

88 Ερµηνεία sig (p-value): Όταν γίνεται ένα στατιστικό τεστ, ουσιαστικά ελέγχεται µία στατιστική 

υπόθεση, η οποία είτε θα απορριφθεί είτε δεν θα απορριφθεί. Ως κριτήριο απόφασης για την 

απόρριψη ή µη της υπό έλεγχο στατιστικής υπόθεσης χρησιµοποιείται η p-τιµή, γνωστή και ως 

παρατηρούµενο επίπεδο σηµαντικότητας.  

Κάθε τεστ βασίζεται σε µία κατάλληλα επιλεγµένη στατιστική συνάρτηση η οποία ακολουθεί µία 

κατανοµή κάτω από την ισχύ της υπόθεσης που ελέγχεται. Η p-τιµή δίνει την πιθανότητα 

εσφαλµένης απόρριψης της υπόθεσης που ελέγχουµε (H0). Έτσι µεγάλες πιθανότητες είναι 

ενδεικτικές του ότι η µηδενική υπόθεση δεν πρέπει να απορριφθεί ενώ µικρές πιθανότητες είναι 

ενδεικτικές για την απόρριψη της Η0.  

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 142,51 112 0,027
Likelihood Ratio 152,84 112 0,006
Linear-by-Linear Association 0,727 1 0,394
N of Valid Cases 382

Chi-Square Tests
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Πίνακας 4.25. Συσχέτιση αιτίας ατυχήµατος και πλοιοκτησίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθως, ελέγχονται οι ακόλουθες στατιστικές υποθέσεις : 

H0 : Η αιτία ατυχήµατος είναι ανεξάρτητη από την πλοιοκτησία  

                                                                                                                                    

Ο κλασσικός ορισµός της p-τιµής είναι :  

Πρόκειται για την πιθανότητα, η συνάρτηση ελέγχου να λάβει την τιµή που έλαβε για το 

συγκεκριµένο δείγµα ή και περισσότερο ακραία από αυτήν που έλαβε, κάτω από την ισχύ της 

µηδενικής υπόθεσης.  

Ownership Engine Mechanical Grounding Fire/Explosion Collision Contact Other Navigation Ice/Weather Total
DMK 3 5 1 1 10

30,0% 50,0% 10,0% 10,0% 100,0%
2,7% 5,4% 3,1% 2,1% 2,6%

GBR 7 4 2 1 2 16
43,8% 25,0% 12,5% 6,3% 12,5% 100,0%
6,3% 4,3% 18,2% 8,3% 4,2% 4,2%

GER 26 3 14 5 5 1 3 5 62
41,9% 4,8% 22,6% 8,1% 8,1% 1,6% 4,8% 8,1% 100,0%
23,2% 12,5% 15,1% 10,0% 15,6% 9,1% 25,0% 10,4% 16,2%

GRE 19 5 15 7 4 3 3 12 68
27,9% 7,4% 22,1% 10,3% 5,9% 4,4% 4,4% 17,6% 100,0%
17,0% 20,8% 16,1% 14,0% 12,5% 27,3% 25,0% 25,0% 17,8%

IND 2 2 3 2 9
22,2% 22,2% 33,3% 22,2% 100,0%
1,8% 2,2% 6,0% 18,2% 2,4%

ITA 4 1 2 1 1 9
44,4% 11,1% 22,2% 11,1% 11,1% 100,0%
3,6% 4,2% 2,2% 2,0% 2,1% 2,4%

JAP 3 1 9 1 1 1 2 18
16,7% 5,6% 50,0% 5,6% 5,6% 5,6% 11,1% 100,0%
2,7% 4,2% 9,7% 2,0% 3,1% 8,3% 4,2% 4,7%

NLD 13 2 1 2 2 1 3 24
54,2% 8,3% 4,2% 8,3% 8,3% 4,2% 12,5% 100,0%
11,6% 8,3% 1,1% 4,0% 6,3% 8,3% 6,3% 6,3%

NOR 6 3 3 5 3 20
30,0% 15,0% 15,0% 25,0% 15,0% 100,0%
5,4% 12,5% 3,2% 10,0% 6,3% 5,2%

USA 3 2 11 3 6 2 1 28
10,7% 7,1% 39,3% 10,7% 21,4% 7,1% 3,6% 100,0%
2,7% 8,3% 11,8% 6,0% 18,8% 16,7% 2,1% 7,3%

OTHERS 26 7 27 23 13 3 1 18 118
22,0% 5,9% 22,9% 19,5% 11,0% 2,5% 0,8% 15,3% 100,0%
23,2% 29,2% 29,0% 46,0% 40,6% 27,3% 8,3% 37,5% 30,9%

Total 112 24 93 50 32 11 12 48 382
29,3% 6,3% 24,3% 13,1% 8,4% 2,9% 3,1% 12,6% 100,0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Πίνακας συνάφειας µεταξύ αιτίας ατυχήµατος και πλοιοκτησίας
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Η1 : Η αιτία ατυχήµατος δεν είναι ανεξάρτητη από την πλοιοκτησία  

Ο έλεγχος της µηδενικής υπόθεσης γίνεται µε την βοήθεια της κατανοµής Χ2 µε 70 

βαθµούς ελευθερίας και µε την χρήση της συνάρτησης ελέγχου του Pearson, σε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α=5%. 

Πίνακας 4.26. Αποτελέσµατα ελέγχου ανεξαρτησίας  

 

 

 

Όπως παρατηρούµε υπάρχουν ενδείξεις απόρριψης της µηδενικής υπόθεσης 

καθώς η p-τιµή είναι µικρότερη του προκαθορισµένου επιπέδου στατιστικής 

σηµαντικότητας (p-value = 0,014<α=5%). Πρόσθετα από τον πίνακα συνάφειας 

µεταξύ αιτίας ατυχήµατος και πλοιοκτησίας προκύπτουν οι ακόλουθες 

παρατηρήσεις.  

Την µεγαλύτερη πιθανότητα προσάραξης έχουν τα πλοία πλοιοκτησίας ∆ανίας, 

Ιαπωνίας και ΗΠΑ.  

Την υψηλότερη πιθανότητα πυρκαϊάς/έκρηξης έχουν τα πλοία πλοιοκτησίας 

Ινδονησίας και Νορβηγίας.  

Την υψηλότερη πιθανότητα βλάβης κύριας µηχανής εµφανίζουν τα πλοία 

Ολλανδικής πλοιοκτησίας. 

3. Συσχέτιση αιτίας ατυχήµατος και ηλικίας 

Οι υποθέσεις για έλεγχο είναι της µορφής:  

Η1 : Η αιτία ατυχήµατος δεν είναι ανεξάρτητη της ηλικίας των πλοίων 

H0 : Η αιτία ατυχήµατος είναι ανεξάρτητη της ηλικίας των πλοίων 

 

 

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 98,435 70 0,014
Likelihood Ratio 101,873 70 0,008
Linear-by-Linear Association 2,998 1 0,083
N of Valid Cases 382

Chi-Square Tests
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Πίνακας 4.27. Συσχέτιση αιτίας ατυχήµατος και ηλικίας/ Έλεγχος Ανεξαρτησίας  

 

 

 

 

Όπως παρατηρούµε, υπάρχουν ενδείξεις στατιστικά σηµαντικές, υπέρ της 

υπόθεσης ότι η αιτία του ατυχήµατος και η ηλικία των πλοίων  συσχετίζονται (p-

value=0,015). 

Από το ακόλουθο ∆ιάγραµµα, το οποίο απεικονίζει την παρατηρηθείσα ποσοστιαία 

κατανοµή της αιτίας των ατυχηµάτων δοθέντων των διαφόρων ηλικιακών 

επιπέδων, προκύπτουν οι εξής πληροφορίες : 

Η µεγαλύτερη πιθανότητα ατυχήµατος αντιστοιχεί στα πλοία ηλικίας από 11-20 

έτη. 

Αθροιστικά, το 59.5% των πλοίων ηλικίας από 1-20 ετών είχαν ως αιτία 

ατυχήµατος την βλάβη κυρίας µηχανής. 

Από τα πλοία ηλικίας 1-10 ετών, στο 30% παρατηρήθηκε η προσάραξη ως αιτία 

ατυχήµατος. 

Από τα πλοία ηλικίας άνω των 20 ετών, το 74.5% είχε ως αιτία ατυχήµατος 

(αθροιστικά) την βλάβη κύριας µηχανής, την προσάραξη και τις καιρικές συνθήκες. 

 

 

 

 

 

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 27,909 14 0,015
Likelihood Ratio 30,224 14 0,007
Linear-by-Linear Association 2,677 1 0,102
N of Valid Cases 382

Chi-Square Tests
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∆ιάγραµµα 4.36. Ποσοστιαία Κατανοµή των ατυχηµάτων σε σχέση µε την ηλικία 

Πίνακας 4.28. Συνάφεια αιτίας ατυχήµατος και ηλικίας 
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2 0  κ α ι  ά ν ω

1 1 - 2 0  έ τ η

1 - 1 0  έ τ η

AGE
Τύπος Απώλειας 1-10 11-20 20 και άνω Total
Κϋρια Μηχανή 37 63 12 112

33,0% 56,3% 10,7% 100,0%
27,4% 32,1% 23,5% 29,3%

Mηχανική βλάβη 6 14 4 24
25,0% 58,3% 16,7% 100,0%
4,4% 7,1% 7,8% 6,3%

Προσάραξη 41 39 13 93
44,1% 41,9% 14,0% 100,0%
30,4% 19,9% 25,5% 24,3%

Πυρκαϊά 17 26 7 50
34,0% 52,0% 14,0% 100,0%
12,6% 13,3% 13,7% 13,1%

Σύγκρουση 17 14 1 32
53,1% 43,8% 3,1% 100,0%
12,6% 7,1% 2,0% 8,4%

Πρόσκρουση 4 7 11
36,4% 63,6% 100,0%
3,0% 3,6% 2,9%

Ναυσοπλοϊα 6 5 1 12
50,0% 41,7% 8,3% 100,0%
4,4% 2,6% 2,0% 3,1%

Παγετώνες 7 28 13 48
14,6% 58,3% 27,1% 100,0%
5,2% 14,3% 25,5% 12,6%

Σύνολο 135 196 51 382
35,30% 51,30% 13,40% 100,00%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πίνακας συνάφειας αιτίας ατυχήµατος και ηλικίας πλοίων
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Η ηλικία 11 – 20 χρόνων καταλαµβάνει το 51,30% των περιπτώσεων Γενικής 

Αβαρίας (GA) που εξετάζουµε. Με ποσοστό 56,3%, δηλαδή 63 περιπτώσεις επί 

συνόλου 196, έχουν προκληθεί λόγω ζηµιάς στην κύρια µηχανή.  

Τα πλοία ηλικίας 1-10 χρόνων αποτέλεσαν το 35,30% των περιπτώσεων Γενικής 

Αβαρίας µε 135 περιπτώσεις, ενώ τα πλοία άνω των 20 χρόνων, καταλαµβάνουν 

ποσοστό 13,40% το οποίο αντιστοιχεί σε 59 περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας. 

Μία άλλη σηµαντική περίπτωση, είναι αυτή της προσάραξης που έχουµε 41 

περιπτώσεις στην κατηγορία ηλικίας 1-10 χρόνων, 39 περιπτώσεις στην κατηγορία 

11-20 χρόνων, ενώ στην κατηγορία άνω των 20 χρόνων είχαµε 13 περιπτώσεις. 

4. Συσχέτιση αιτίας ατυχήµατος και ολικού κόστους ατυχήµατος  

Οι στατιστικές υποθέσεις που ελέγχονται είναι της µορφής :  

Η1 : Η αιτία ατυχήµατος δεν είναι ανεξάρτητη του ολικού κόστους ατυχήµατος 

H0 : Η αιτία ατυχήµατος είναι ανεξάρτητη του ολικού κόστους ατυχήµατος 

Πίνακας 4.29. Συσχέτιση αιτίας ατυχήµατος και ολικού κόστους/ Έλεγχος Ανεξαρτησίας 

 

 

 

 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας γίνεται και σε αυτήν την περίπτωση µέσω της 

συνάρτησης ελέγχου του Pearson η οποία κάτω από την υπόθεση της 

ανεξαρτησίας λαµβάνει την µορφή:  
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Όπως παρατηρούµε η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται σε οποιοδήποτε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας (p-value = 0.000), καθώς η p-τιµή είναι πρακτικά ίση 

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 45,136 14 0,000
Likelihood Ratio 47,904 14 0,000
Linear-by-Linear Association 2,133 1 0,144
N of Valid Cases 382

Chi-Square Tests
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µε το µηδέν. Το ακόλουθο ∆ιάγραµµα απεικονίζει την παρατηρηθείσα ποσοστιαία 

κατανοµή της αιτίας των ατυχηµάτων δοθέντων των διαφόρων επιπέδων ολικού 

κόστους ατυχήµατος. 

Επίσης ο ακόλουθος πίνακας συνάφειας παρέχει συµπληρωµατικές πληροφορίες 

σχετικά µε την µορφή της συσχέτισης µεταξύ της αιτίας και του κόστους ενός 

ναυτικού ατυχήµατος, έτσι όπως εκτιµάται από τα δεδοµένα του δείγµατός µας. 

∆ιάγραµµα 4.37. Ποσοστιαία Κατανοµή των αιτιών ατυχήµατος δοθέντος του κόστους 

 

Όπως παρατηρούµε από τα πλοία µε ολικό κόστος ατυχήµατος 1-10 εκ δολάρια 

είχαν ως αιτία ατυχήµατος κατά 39.5% την προσάραξη κατά 18.6% την 

πυρκαϊα/έκρηξη και κατά 16.3% την σύγκρουση. 

Επίσης από τα πλοία  µε ολικό κόστος ατυχήµατος 11-20 εκ δολάρια  είχαν ως 

αιτία ατυχήµατος στο 100% την προσάραξη. Φυσικά σε µεγέθη συχνοτήτων 

εντοπίστηκε µόνο µία τέτοια περίπτωση στο δείγµα, καθιστώντας το ποσοστό αυτό 

υπερεκτιµηµένο.  
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Τέλος από τα πλοία  µε ολικό κόστος ατυχήµατος άνω των 20 εκ δολάρια, είχαν 

ως αιτία ατυχήµατος κατά 35.6% την βλάβη κυρίας µηχανής, κατά 19.7% την 

προσάραξη, κατά 11.5% την πυρκαϊά/έκρηξη, κατά 13.9% τις καιρικές συνθήκες 

και κατά το υπόλοιπο 19.3% τις υπόλοιπες αιτίες ατυχηµάτων (επαφή, 

προβλήµατα ναυσιπλοΐας, σύγκρουση).  

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο έλεγχος ανεξαρτησίας υποδεικνύει ότι οι διαφορές των 

παραπάνω ποσοστών είναι στατιστικά σηµαντικές.  

Πίνακας 4.30. Συνάφεια αιτίας ατυχήµατος και ολικού κόστους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τύπος  Απώλειας 1 - 10 εκ  $ 10 - 20 εκ  $ > 20 εκ  $ Σύνολο
Κύρια  Μηχανή 7 105 112

6,30% 93,80% 100,00%
8,10% 35,60% 29,30%

Μηχανική  βλάβη 5 19 24
20,80% 79,20% 100,00%
5,80% 6,40% 6,30%

Προσάραξη 34 1 58 93
36,60% 1,10% 62,40% 100,00%
39,50% 100,00% 19,70% 24,30%

Πυρκαϊά 16 34 50
32,00% 68,00% 100,00%
18,60% 11,50% 13,10%

Σύγκρουση 14 18 32
43,80% 56,30% 100,00%
16,30% 6,10% 8,40%

Πρόσκρουση 2 9 11
18,20% 81,80% 100,00%
2,30% 3,10% 2,90%

Ναυσοπλοϊα 1 11 12
8,30% 91,70% 100,00%
1,20% 3,70% 3,10%

Παγετώνες 7 41 48
14,60% 85,40% 100,00%
8,10% 13,90% 12,60%

Σύνολο 86 1 295 382
22,50% 0,30% 77,20% 100,00%
100% 100% 100% 100%

Συνολικό  κόστος  Ατυχήµατος
Πίνακας  συνάφειας  µεταξύ  αιτίας  ατυχήµατος  και ολικού  κόστους
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5. Ανάλυση ∆ιασποράς του µέσου ολικού κόστους ατυχήµατος ανά τύπο 
πλοίου 

Στο εδάφιο αυτό ερευνάται κατά πόσο υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

στο µέσο ολικό κόστος ατυχήµατος µε κριτήριο τους διαφόρους τύπου πλοίων. Για 

τον σκοπό αυτό εφαρµόζεται ο παραµετρικός έλεγχος F (one way ANOVA). 

Όπως παρατηρούµε από τον ακόλουθο πίνακα, το υψηλότερο µέσο κόστος 

ατυχήµατος αντιστοιχεί στα ∆εξαµενόπλοια και ακολουθούν τα άλλα πλοία γενικού 

φορτίου, Χύδην ξηρού φορτίου και Γενικού φορτίου. Ο έλεγχος της υπόθεσης περί 

ισότητας του µέσου κόστος ατυχήµατος µεταξύ των διαφόρων τύπων πλοίων 

(ανεξάρτητοι υποπληθυσµοί) οδηγεί στην απόρριψή της καθώς p-value = 

0.002<0.05. 

Ανάλυση διακύµανσης του Μέσου ολικού κόστους ατυχήµατος ανά τύπο πλοίου 
                                   Individual 95% CIs For Mean 
                                   Based on Pooled StDev 
Level       N      Mean     StDev  -+---------+---------+---------+----- 
Γ.Φορτίου  247    890731   2177591       (--*---)  
Άλλα        21   1414009   2716873  (------------*-----------)  
∆εξ/πλοια   45   3036064   8369241                    (-------*--------) 
Χύδην Ξηρ.  69    923698   1236320    (------*------)  
                                   -+---------+---------+---------+----- 
Pooled StDev =  3450335             0   1200000   2400000   3600000 
 
F-test : p-value = 0,002   
  

Επίσης, στον ως άνω πίνακα περιλαµβάνονται τα διαστήµατα εµπιστοσύνης του 

ολικού κόστους κατά µέσο όρο, που αντιστοιχούν στους διάφορους τύπους 

πλοίων. 

Το µικρότερο εύρος αντιστοιχεί στα πλοία Γενικού Φορτίου, ενώ το µεγαλύτερο 

αντιστοιχεί στα άλλα πλοία Γενικού Φορτίου. 

Οι πολλαπλές συγκρίσεις µέσων τιµών (κατά Sheffe) σχηµατίζουν δύο οµάδες 

µέσου κόστους, οι οποίες διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ τους. Το 

ακόλουθο ∆ιάγραµµα απεικονίζει τις δύο αυτές οµάδες οι οποίες µεταξύ τους 

διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά ενώ χαρακτηρίζονται από εσωτερική οµοιογένεια. 
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∆ιάγραµµα 4.38. Μέσο κόστος ατυχήµατος ανά τύπο πλοίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εποµένως, έχουµε ισχυρές ενδείξεις ότι το µέσο κόστος ατυχήµατος διαφέρει 

στατιστικά σηµαντικά µεταξύ ορισµένων τύπων πλοίων. Θα πρέπει βέβαια να 

σηµειώσουµε ότι οι όποιες διαφορές εντοπίστηκαν µεταφέρουν έµµεσα και τις 

επιδράσεις άλλων παραγόντων όπως είναι το τονάζ των πλοίων, είδη φορτίων, 

νοµοθετικές ρυθµίσεις, περιβαλλοντικούς περιορισµούς κλπ. 

∆ιάγραµµα 4.39. Μέσο κόστος ατυχήµατος ανά τύπο πλοίου 

Μέσο κόστος Ατυχήµατος ανά τύπο πλοίου

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

Γενικού φορτίου Χύδην Ξηρού Άλλα πλοία ∆/Ξ

p-value = 0,914

p-value = 0,174

Ε π ικ ρ α τούσ α  τ ιµ ή  ολ ικ ού  κ όσ τ ου ς  ($ )  α νά  τ ύ π ο
λ ί

Τ
ύπ
ος

 Π
λο
ίο
υ

Γ εν ικ ο ύ  Φ ορ τ ίο υ

Ά λλα  π λο ία

∆ /Ξ

Χ ύδ η ν  ξ ηρ ο ύ

Ε π ικ ρ α το ύ σ α  τ ιµή

6 0 0 0 05 0 0 0 04 0 0 0 03 0 0 0 02 0 0 0 01 0 0 0 00

1 9 3 0 1

4 8 7 4 9

9 4 7 2

7 3 3 0



281 

 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη του παραπάνω ∆ιαγράµµατος, το οποίο 

περιλαµβάνει την σύγκριση της επικρατούσας τιµής του ολικού κόστους µεταξύ 

των διαφόρων τύπων πλοίων. Η επικρατούσα τιµή είναι αυτή µε την µεγαλύτερη 

συχνότητα εµφάνισης και δεν επηρεάζεται από ακραίες τιµές (όπως συµβαίνει µε 

την µέση τιµή). 

4.6.2.1 Ιδιωτικές περιπτώσεις (5.000 ετησίως) µέσο κόστος $0.4εκατ.  

Οι υποθέσεις από τις ιδιωτικές πηγές εκτιµήθηκαν στο µέσο όρο µε 

πολλαπλασιαστή (80%) των υποθέσεων Γενικής Αβαρίας GA, εκτιµώντας ότι οι 

υποθέσεις που δεν φθάνουν στον Τύπο ήταν απίθανο να είναι µεγάλου κόστους. 

Αυτό είναι σωστό γιατί κανένα µεγάλο ναυτικό ατύχηµα µπορεί να αποσιωποιηθεί 

από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης τα οποία πάντοτε παρουσιάζουν ένα έντονο 

ενδιαφέρον για την προβολή και τον σχολιασµό επί ηµέρες των ναυτικών 

ατυχηµάτων. 

Σύµφωνα µε την πιο πάνω εκτίµηση, µία ιδιωτική πηγή την οποία επικαλούνται 

στην µελέτη τους οι Clarkson, από την ασφαλιστική αγορά εκτιµά ότι ένα ατύχηµα 

που έγινε λόγω µηχανικής βλάβης (όταν το µέσο κόστος ανά περίπτωση Γενικής 

Αβαρίας (GA) είναι $373.697), µπορεί να αντιπροσωπεύσει τουλάχιστον το 50% 

όλων των περιπτώσεων. Καµία πληροφορία για τις σχετικές αποζηµιώσεις για 

αυτές τις περιπτώσεις δεν ήταν διαθέσιµη.  

4.6.2.2 Μη καταχωρηθείσες περιπτώσεις (7.800 ετησίως) µε µέσο κόστος τα 
$0.3 εκατοµµύρια δολάρια 

Αυτή η περίπτωση, οι µη καταγγελθείσες περιπτώσεις, είναι εξ ορισµού η πιο 

δύσκολα κατανοητή. Κρίθηκε, όµως, ότι αυτές οι περιπτώσεις ήταν απίθανο να 

περιλαµβάνουν ατυχήµατα µε µεγάλο κόστος. Εποµένως, η χρήση του 

πολλαπλασιαστή 70% κρίθηκε αναγκαία σε αυτές τις περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας 

(GA). Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση, οι πληροφορίες περί των σχετικών 

δαπανών δεν ήταν διαθέσιµές. 
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4.7 Υπολογισµός του κόστους 

Ο Πίνακας 4.19, στην συνέχεια, µε την χρήση των ανάλογων πολλαπλασιαστών, 

παρουσιάζει το κόστος των 400 περιπτώσεων Γενικής Αβαρίας (GA) να ανέρχεται 

στα 450,4 εκ. δολάρια, ενώ τα 1800 ατυχήµατα, τα οποία δηµοσιεύτηκαν στον 

Τύπο υπολογίστηκε να έχουν συνολικό κόστος 1,47 δις δολάρια. Οι 5000 

περιπτώσεις ατυχηµάτων, οι οποίες καταγράφηκαν/ εξασφαλίστηκαν από ιδιωτικές 

πηγές προκάλεσαν συνολικό κόστος 2,05 δις δολάρια, ενώ τα 7800 µη δηλωµένα 

ατυχήµατα υπολογίστηκε ότι προκαλούν ένα κόστος στην διεθνή ασφαλιστική 

βιοµηχανία που ασχολείται µε τις θαλάσσιες µεταφορές της τάξεως του 2,37 δις 

δολάρια. 

Στην κατηγορία των µη δηλωµένων ατυχηµάτων περιλαµβάνονται όλες εκείνες οι 

περιπτώσεις οι οποίες δεν είδαν το φως της δηµοσιότητας, αλλά ούτε και 

αναφέρονται από τις ιδιωτικές πηγές. Αυτή η πρακτική είναι θεµιτή σε αρκετές 

περιπτώσεις και από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς όταν αντιληφθούν/ 

βεβαιωθούν για την ύπαρξη ατυχήµατος, που να δικαιολογεί κάποιες ασφαλιστικές 

αξιώσεις. 
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Πίνακας 4.31 Ανάλυση του υπολογισµού του κόστους µε ανάλογους πολλαπλασιαστές 
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Πηγή: General Average Case Reports analysed by IUA and Clarkson Research Studies 

Πίνακας 4.32. Ετήσιες Απαιτήσεις για Κάλυψη από Ασφάλειες 

Τύπος Περιστατικού Ετήσια Περιστατικά Κόστος Περιστατικού ($ εκ) Συνολικό Κόστος σε εκατ. $
Μέσος Όρος 400 1.126 451
∆ελτία Τύπου 1800 0.637 1,146
Ιδιωτικές Πηγές 5000 0.409 2,047
Μη δηλωµένα 7800 0.303 2,364
Σύνολο 15000 0.401 6,008  

Πηγή: General Average Case Reports analysed by IUA and Clarkson Research Studies 
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4.7.1 Ανεξάρτητη σύγκριση 

Οι συνολικές ετήσιες απαιτήσεις, όπως είδαµε στον παραπάνω Πίνακα, από τις 

καλύψεις των ασφαλειών Κύτους και Μηχανισµών (hull & machinery) 

υπολογίστηκαν σε 6 δισεκατοµµύρια δολάρια. 

Ο πίνακας 4.20 συνοψίζει τις δαπάνες των περιπτώσεων που λήφθηκαν από 

ανεξάρτητες πηγές και αφορούσαν τα στοιχεία από την ασφάλεια H&M. Αυτό 

επιτρέπει σε µία ανεξάρτητη σύγκριση για να γίνει µε τους υπολογισµούς των 

ασφαλιστικών δαπανών, οι οποίοι έγιναν µε την αξιολόγηση της συχνότητας και 

του κόστους των ατυχηµάτων.  

Το IUMI, υπολόγισε τα ασφάλιστρα που κάλυψαν οι ασφάλειες Κύτους και 

Μηχανηµάτων H&M να είναι µεταξύ $3.6 και $5.6 δισεκατοµµύρια ετήσια για την 

περίοδο 1992-1997 µε έναν µέσο όρο τα $4.5 δισεκατοµµύρια89. Αυτοί οι αριθµοί 

περιλαµβάνουν τα ασφάλιστρα που συλλέγονται από τους περισσότερους 

ασφαλιστικούς οίκους που καλύπτουν ασφάλειες Κύτους και Μηχανηµάτων (H&M) 

παγκόσµια και είναι µέλη του IUMI, δηλαδή δεν περιλαµβάνονται διάφοροι άλλοι 

ασφαλιστικοί οργανισµοί όπως αµοιβαίας κάλυψης (mutuals) και, 

αυτασφαλιζόµενοι που καλύπτουν ένα µικρό µέρος της ασφαλιστικής αγοράς.  

Ιδιωτικές πηγές από µεγάλους αντασφαλιστές στο Λονδίνο µε περίπου την ίδια 

γνώµη και στελέχη του IUA υπολογίζουν τις ετήσιες αποζηµιώσεις για την πιο 

πάνω περίοδο να είναι γύρω στα $4 δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως. ∆υστυχώς, 

οι πληροφορίες αποζηµιώσεων δηµοσιεύονται σπάνια και οι αξιόπιστες συνολικές 

στατιστικές δεν είναι διαθέσιµες. Αυτό είναι και ένα αποτέλεσµα της ενδεχοµένως 

µακροχρόνιας χρονικής καθυστέρησης µεταξύ ενός γεγονότος και της τελικής 

αποζηµίωσης που επιτυγχάνεται µε διακανονισµό, και επίσης είναι τέτοια η 

πρακτική κοινοποίησης µεταξύ των ασφαλιστών. Εντούτοις, οι αξιολογηµένες 

                                            

89 CEFOR Report on Marine Insurance Premium, IUMI 1999  
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αναλογίες θεωρούνται ευρέως ενδεικτικές της αγοράς συνολικά και παρέχουν έναν 

πολύτιµο ανεξάρτητο τρόπο για τον υπολογισµό των συνολικών αποζηµιώσεων.  

4.7.2 Αποζηµιώσεις των Συνδέσµων Αλληλασφάλισης για Προστασία και 
Κάλυψη (P&I Clubs) 

Το UK P&I Club το1999 ανακοίνωσε ότι οι σηµαντικές αποζηµιώσεις (µε ποσά 

πάνω από $100.000 δολάρια) για τη δεκαετία 1987-1997 ήταν περίπου 177 εκατ. 

δολάρια ετησίως. Αυτές οι αποζηµιώσεις είναι ανεξάρτητες και πρέπει να 

προστεθούν στο κόστος των συνολικών ατυχηµάτων. Οι περιπτώσεις των 

µεγάλων ατυχηµάτων αποτελούν όπως προαναφέραµε το 71,6 % περίπου των 

αποζηµιώσεων από πλευράς αξίας, αυτές αποτελούν µόνον το 1,98% των 

συνολικών αξιώσεων στον συνολικό αριθµό των απαιτήσεων. 

Το UK P&I Club το οποίο όπως αναφέρουν οι Clarkson ασφαλίζει περίπου 20% 

του παγκόσµιου εµπορικού στόλου (περίπου 8.000 ποντοπόρα πλοία), για την 

περίοδο 1987-1997 πλήρωσε κατά µέσο όρο 250 εκατοµµύρια δολάρια ετησίως. 

Εποµένως οι συνολικές αποζηµιώσεις των P&I Clubs διεθνώς καλύπτουν 

αποζηµιώσεις 1.25 δισεκατοµµύρια ετησίως.90 Με τα στοιχεία του Πίνακα 4.16 και 

4.17 επιβεβαιώνεται σχεδόν το ποσό των 1.25 δις ετήσια.  

Όταν µάλιστα και άλλες δαπάνες όπως π.χ. της ρύπανσης (βλ. κατωτέρω) 

συµπεριληφθούν, το ετήσιο σύνολο αποζηµιώσεων είναι $1,3 δισεκατοµµύρια.  

4.7.3 Άλλες αποζηµιώσεις για την ρύπανση  

Το ∆ιεθνές Ταµείο Αποζηµιώσεων Ρύπανσης Πετρελαίου (IOPC) παρέχει την 

αποζηµίωση στα κράτη µέλη που έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη Αστικής Ευθύνης 

του 1969 (CLC) και τη Συνθήκη Fund Convention του 1971, ή τα Πρωτόκολλα του 

1992 που τροποποιούσαν ουσιαστικά αυτές τις Συνθήκες. Και οι δύο εκδόσεις του 

CLC καθιερώνουν τη ρητή υπαιτιότητα και τα όρια ευθύνης για τον πλοιοκτήτη και 

                                            

90 Analysis of Major Claims 1999, UK P&I Club 
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πληρώνονται κανονικά από την κάλυψη του P&I του κάθε πλοίου. Εάν υπερβεί η 

ευθύνη τα όρια CLC, το Ταµείο IOPC παρέχει την αποζηµίωση στα καθορισµένα 

όρια. Η ιδιότητα µέλους του IOPC έχει αυξηθεί σταθερά από την έναρξή της το 

1978, σε 39 κράτη που είχαν γίνει µέλη το 1988, και έφτασαν τα 76 κράτη µέλη το 

1997. Η εκτίµηση για τις ετήσιες αποζηµιώσεις ήταν περίπου $60 εκατοµµύρια, 

υπολογίζοντας τις συνολικές δαπάνες συµπεριλαµβανοµένων και των 

εκκρεµουσών  αποζηµιώσεων.91 

Οι δαπάνες αποζηµιώσεων ρύπανσης στις χώρες µη-µέλη του CLC Fund 

υποτίθεται ότι καλύφθηκαν από την κάλυψη ρύπανσης των P&I Clubs και 

εποµένως, το ποσό των $500 εκατοµµυρίων συµπεριλαµβάνεται στους αριθµούς 

των αποζηµιώσεων των P&I.  

To ∆ιεθνές Ταµείο Αποζηµιώσεων (International Oil Pollution Compensation Fund 

1971 ) έπαψε να λειτουργεί από τις 24 Μαΐου 2002 όταν ο αριθµός των µετοχών 

µειώθηκε κάτω από τα 25 µέλη. Ως αποτέλεσµα µετά την πιο πάνω ηµεροµηνία το 

Ταµείο δεν θα δέχεται περιστατικά που συνέβηκαν µετά την ηµεροµηνία αυτή. Το 

Ταµείο θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προηγούµενα claims και αυτό 

υπολογίζεται να διαρκέσει ακόµη 2-3 χρόνια. 

Τα Ταµεία Αποζηµιώσεων για την Ρύπανση από Πετρελαιοειδή του 1971 και του 

1992 είναι δύο ενδοκυβερνητικοί οργανισµοί που προσφέρουν αποζηµιώσεις σε 

περίπτωση ρύπανσης από πετρελαιοειδή λόγω ατυχήµατος από δεξαµενόπλοια. 

Το διεθνές πλαίσιο αποζηµιώσεων για καταστροφές από ρύπανση πετρελαίου 

διέπεται από δύο δέσµες συµφωνιών κάτω από την αιγίδα του ∆ιεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισµού. Η πρώτη συµφωνία καταρτίσθηκε το 1969 µε το Civil 

Liability Convention και ακολούθησε η συµφωνία του 1971 του Fund Convention.  

                                            

91 ∆ιεθνές Ταµείο Αποζηµιώσεων Ρύπανσης Πετρελαίου, ετήσια έκθεση 1998  
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Συνολικά και οι δύο συµβάσεις αποτείνονται σε ζηµιές από ρύπανση χωρικών 

υδάτων, και συµπεριλαµβάνουν το κόστος της ζηµίας ως επίσης και το κόστος 

πρόληψης τέτοιων περιστατικών από δεξαµενόπλοια. 

Ο αριθµός των µελών του ΙΟPC 1992, περιλαµβάνει και νέα µέλη, τα οποία δεν 

υπήρξαν µέλη του ΙΟPC 1971. 

Το ατύχηµα της Prestige το οποίο έγινε κοντά στις Ισπανικές ακτές το Νοέµβριο 

του 2002 έχει προκαλέσει πολύ σοβαρές οικολογικές καταστροφές και ως 

αποτέλεσµα, αναµένεται ότι αριθµός απαιτήσεων για αποζηµιώσεις από το IOPC 

1992 θα αυξηθεί κατακόρυφα. Αυτό καθίσταται κατανοητό, ιδιαίτερα εάν λάβουµε 

υπόψη ότι το ατύχηµα µε το ERIKA στις Γαλλικές το ακτές1999 είχε ως 

αποτέλεσµα την υποβολή 6500 απαιτήσεων για αποζηµιώσεις. 

Οι αξιώσεις για τη ζηµιά ρύπανσης στο πλαίσιο της Συνθήκης Αστικής ευθύνης 

µπορούν να γίνουν µόνον ενάντια στον εγγεγραµµένο ιδιοκτήτη του σχετικού 

πλοίου. Αυτό δεν αποκλείει τα θύµατα από την απαίτηση της αποζηµίωσης έξω 

από τα πλαίσια της Συνθήκης από τρίτα πρόσωπα.  

Η αποζηµίωση που µπορεί να πληρωθεί σήµερα πριν από την 1η Νοεµβρίου 

2003, από το Ταµείο για ένα γεγονός περιορίζεται σε ένα συνολικό ποσό US$189 

εκατοµµυρίων, συµπεριλαµβανοµένου του ποσού που καταβάλλεται πραγµατικά 

από τον πλοιοκτήτη (ή τον ασφαλιστή του) στο πλαίσιο της Συνθήκης. Αυτό το 

ποσό θα αυξηθεί στα US$284 εκατοµµύρια από την 1η Νοεµβρίου 2003 ύστερα 

από σειρά διαβουλεύσεων, όταν οι εµπλεκόµενοι φορείς θεώρησαν τα $198 

εκατοµµύρια µη επαρκές πόσο. 

Το Ταµείο χρηµατοδοτείται από τις συνεισφορές, ένα ποσό ανά τόνο που 

αποφασίζεται κάθε έτος από τη συνέλευση, από οποιοδήποτε έχει λάβει σε ένα 

ηµερολογιακό έτος περισσότερους από 150.000 τόνους ακατέργαστου πετρελαίου 

και πετρελαίου βαριών καυσίµων, σε κράτος που έχει αποδεχθεί την σύµβαση. Οι 

συνεισφορές επιβάλλονται για να καλύψουν τις υπολογιζόµενες πληρωµές 

αποζηµίωσης και τα διοικητικά έξόδα κατά τη διάρκεια του επόµενου χρόνου. 
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Από την καθιέρωση του ταµείου αυτού το IOPC έχει εµπλακεί σε περίπου 125 

γεγονότα και έχει πληρώσει US$700 εκατοµµύρια ως αποζηµίωση. Στην 

πλειοψηφία όλες οι αξιώσεις έχουν διευθετηθεί εκτός των δικαστηρίων.  

Τα Ταµεία IOPC έχουν αποκτήσει µία ιδιαίτερη εµπειρία σε ό,τι αφορά στην µελέτη 

των αξιώσεων. Σχετικά µε την τακτοποίηση των αξιώσεων έχουν αναπτύξει 

ορισµένες αρχές και τεχνικές που αφορούν την έννοια του καθορισµού της "ζηµίας 

από ρύπανση".  

Το Ταµείο εξετάζει κάθε αξίωση ξεχωριστά, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ατυχήµατος. Ενώ τα κριτήρια για την αποδοχή των αξιώσεων 

έχουν υιοθετηθεί, µία ορισµένη ευελιξία επιτρέπεται, αφήνοντας έτσι στο Ταµείο τη 

δυνατότητα να εξετάζει νέες καταστάσεις και τους νέους τύπους αξιώσεων. Γενικά, το 

Ταµείο ακολουθεί µία θετική προσέγγιση, έτσι ώστε να κανονιστούν οι διάφορες 

απαιτήσεις εκτός δικαστηρίου. 

Παρόλο που το σύστηµα έχει λειτουργήσει καλά σε πολλές περιπτώσεις οι 

δραστικές αλλαγές στο τοµέα των αξιώσεων και η ανάγκη προσαρµογής του 

Ταµείου δηµιούργησαν την ανάγκη για µία οµάδα εργασίας για να εξετάσει την 

επάρκεια και αξιοπιστία του διεθνούς συστήµατος αποζηµιώσεων. 

Αρχικά η οµάδα υποστήριξε ότι παρόλο που το διεθνές σύστηµα αποζηµιώσεων 

διατηρεί την αξιοπιστία του, τα µέγιστα επίπεδα αποζηµιώσεων πρέπει να είναι 

αρκετά υψηλά για να εξασφαλίσουν πλήρη αποζηµίωση στα θύµατα ακόµη και στα 

σοβαρότερα γεγονότα διαρροών πετρελαίου. Εντούτοις, δεν υιοθέτησαν την 

ανάγκη να αυξήσουν το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης επιπλέον των αυξήσεων 

που υιοθετήθηκαν µέσα στο ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό.  

Λαµβάνοντας υπόψη αυτήν τη διαφοροποίηση απόψεων, η οµάδα εργασίας 

εξέτασε µία πρόταση, που σε γενικές γραµµές είχε υποστηριχθεί από τα 

ενδιαφερόµενα µέρη, να καθιερώσει µία προαιρετική τρίτη σειρά αποζηµιώσεων µε 

τη βοήθεια ενός πρωτοκόλλου που δηµιουργεί ένα συµπληρωµατικό Ταµείο 

αποζηµιώσεων, το οποίο θα παρείχε την πρόσθετη αποζηµίωση. 
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Η οµάδα εργασίας εξέτασε, επίσης, µία πρόταση να αλλάξει την πολιτική του 

Ταµείου όσον αφορά στην περιβαλλοντική ζηµία µε σκοπό η αποζηµίωση να µην 

περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου ο ενάγων είχε υποστεί την οικονοµικές 

απώλειες. Αυτές οι προτάσεις δεν έγιναν αποδεκτές δεδοµένου ότι θεωρήθηκε ότι 

υπερέβησαν το παρόντα καθορισµό της "ζηµίας ρύπανσης" στις Συνθήκες του 

1992.  

Τα συµβαλλόµενα κράτη έχουν διαπιστώσει ότι το καθεστώς πρέπει να 

τροποποιηθεί, λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία, ώστε να προσαρµοστεί στις 

µεταβαλλόµενες ανάγκες της κοινωνίας και να εξασφαλίσει την επιβίωση του 

παραµένοντας ελκυστικό στα κράτη.  

Τα πρώτα µέτρα για αυτό τον σκοπό έχουν ληφθεί µε την υιοθέτηση του 

Πρωτοκόλλου το 2003 που δηµιουργεί ένα συµπληρωµατικό Ταµείο και από τις 

τροποποιήσεις στο εγχειρίδιο αξιώσεων για το κόστος των µελετών µετά το 

ατύχηµα και τις δαπάνες της αποκατάστασης του µολυσµένου περιβάλλοντος. Η 

αναθεώρηση των Συνθηκών του 1992 συνεχίζεται.  

∆ιάγραµµα 4.40 Ατυχήµατα µε Πετρελαιοκηλίδες πάνω από 700 Τόνους 
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Το ∆ιάγραµµα 4.40 παρουσιάζει τα ατυχήµατα µε τις πετρελαιοκηλίδες που είχαν 

συµβεί από το 1970 µέχρι και το 2002 και εκχύθηκε στη θάλασσα ποσότητα πέραν 

των 700 τόνων. 

Ακολούθως, το ∆ιάγραµµα 4.41. στη συνέχεια µας δίνει µία εικόνα των χιλιάδων 

τόνων πετρελαίου που κάθε χρόνο µολύνει το θαλάσσιο περιβάλλον. 

∆ιάγραµµα 4.41. Ποσότητα Πετρελαιοκηλίδων σε Τόνους 
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Πηγή: The International Tanker Owners Pollution Federation Ltd, 2003 

4.7.4 Χρόνος καθυστέρησης  

Οι καθυστερήσεις υπολογίστηκε ότι προσθέτουν, κατά µέσον όρο, ένα πρόσθετο 

20% στο συνολικό σχετικό κόστος. Εξετάζοντας τις 30 περιπτώσεις Γενικής 

Αβαρίας (GA) που επέλεξαν από το σύνολο των 406 περιπτώσεων οι Clarkson, ο 

χρόνος καθυστέρησης σε ηµέρες πολλαπλασιάστηκε µε το µέσο ηµερήσιο ναύλο 

που ίσχυσε κατά την περίοδο του ατυχήµατος για το συγκεκριµένο είδος του 

πλοίου.  
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Το κόστος της καθυστέρησης του πλοίου ως αποτέλεσµα των ατυχηµάτων δεν 

συµπεριλαµβάνεται στις περιπτώσεις της Γενικής Αβαρίας/ GA (εκτός από τις 

πρόσθετα αµοιβές του πληρώµατος και τα αναλώσιµα που χρησιµοποιούνται κατά 

τη διάρκεια της επέκτασης ενός ταξιδιού). Για κάθε µία από τις 30 περιπτώσεις GA 

που εξετάστηκαν, η συνολική καθυστέρηση υπολογίστηκε επακριβώς καθώς και η 

απώλεια µίσθωσης πλοίου.  

Οι καθυστερήσεις υπολογίστηκε λοιπόν από τους Clarkson ότι προσθέτουν, κατά 

µέσον όρο, περίπου 20% στο συνολικό κόστος. Η µέση διάρκεια της 

καθυστέρησης ανά πλοίο ήταν 29 ηµέρες. Οι µεγάλες δαπάνες καθυστέρησης ως 

ποσοστό του συνολικού κόστους συνδέονται συχνά µε τη ζηµιά στις µηχανές του 

πλοίου Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι δαπάνες καθυστέρησης υπολογίστηκαν κατά 

µέσο όρο να φτάνουν το 35% του συνόλου των εξόδων του ατυχήµατος. 

4.7.5 Περίληψη των συνολικών δαπανών  

Το ∆ιάγραµµα 4.42 παρουσιάζει τη συνολική κατανοµή των ετήσιων σχετικών 

δαπανών (Ασφάλισης Κύτους και Μηχανηµάτων το οποίο υπολογίστηκε στα 6 δις 

δολάρια, 1.3 δις των Συνδέσµων Αλληλασφάλισης για Προστασία και Κάλυψη. 

Με τις αποζηµιώσεις Κύτους και Μηχανισµών (H&M) οι οποίες υπολογίστηκαν στα 

$6 δισεκατοµµύρια ετησίως και τις αποζηµιώσεις P&I µαζί µε τις επιπλέον για την 

ρύπανση δαπάνες οι οποίες υπολογίστηκαν σε $1.3 δισεκατοµµύρια ετησίως το 

συνολικό ετήσιο κόστος των ατυχηµάτων των πλοίων υπολογίζεται σε $7.3 

δισεκατοµµύρια ετησίως.  

Επιπλέον, υπάρχουν πιθανές συµπληρωµατικές δαπάνες λόγω των 

καθυστερήσεων των πλοίων, οι οποίες µπορούν κατά µέσον όρο να προσθέσουν 

περίπου 20% στο συνολικό ετήσιο κόστος. 
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∆ιάγραµµα 4.42 Το ετήσιο κόστος των ναυτικών ατυχηµάτων (περίοδος 1993-97) 
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Πηγή: Clarkson Research Studies 

4.8 Το κόστος των υποβαθµισµένων πλοίων 

4.8.1 Συµπληρωµατικές δαπάνες θυµάτων λόγω της κάτω του µετρίου 
λειτουργίας  

Οι εκτιµήσεις για την πιθανότητα εµπλοκής ενός πλοίου που παρουσίασε βασικές 

ελλείψεις και κρατήθηκε, εστιάζουν επίσης στο συµπέρασµα, ότι εάν ένα πλοίο 

εµπλακεί για κάποιο λόγο σε ατύχηµα το πλοίο, χωρίς ελλείψεις και αδυναµίες στο 

πλήρωµα του, θα εµφανίσει τελικά µικρότερες ζηµιές. Για παράδειγµα, µία 

πυρκαγιά µπορεί να εµφανιστεί για πολλούς λόγους που συνδέονται όχι 

απαραιτήτως µε την κάτω του µετρίου ποιοτική λειτουργία, αλλά η επίδραση θα 

µπορούσε να ενισχυθεί πολύ εάν το πλήρωµα ήταν κακώς εκπαιδευµένο στις 

πυροσβεστικές τεχνικές ή εάν ο πυροσβεστικός εξοπλισµός ήταν ανεπαρκής και 

δεν συντηρήθηκε κανονικά. 

Η ανάλυση των κρατήσεων του Κρατικού Ελέγχου Λιµένων και των ατυχηµάτων 

που έγινε από τους Clarkson και συµπεριλήφθηκε στη µελέτη τους για το 
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Υπουργείο Μεταφορών της Ολλανδίας µε τίτλο Economic Incentives for Quality 

Shipping κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα πλοία που κρατήθηκαν είχαν 

µεγαλύτερες πιθανότητες κατά 60% να εµπλακούν σε ένα ατύχηµα (βλ. 

Παράρτηµα VII).  

Κανένα ποσοτικό στοιχείο δεν υπάρχει για την αξιολόγηση του αυξανόµενου 

κόστους των περιπτώσεων των ατυχηµάτων ως αποτέλεσµα της κάτω του µετρίου 

λειτουργίας των πλοίων. Εντούτοις, οι Clarkson αναφέρουν ότι το εν λόγω ζήτηµα 

εξετάστηκε, από διάφορες πλευρές, καταλήγοντας στην υπόθεση ότι οι κάτω του 

µετρίου διαδικασίες θα µπορούσαν να επιδεινώσουν τα αποτελέσµατα των 

ατυχηµάτων, ακόµα κι αν δεν ήταν η αρχική αιτία του γεγονότος. Χάριν του 

επιχειρήµατος αυτού, ένας αριθµός για την αύξηση των αποτελεσµάτων κατά 35% 

έχει υιοθετηθεί για να υπολογίσει την επιπρόσθετη ανάλυση δαπανών92 . 

Χρησιµοποιώντας αυτές τις βάσεις, που εφαρµόστηκαν στο 15% του παγκόσµιου 

εµπορικού στόλου (περίπου 45.000 πλοία άνω των 500gt), το συνολικό κόστος 

των ατυχηµάτων ως αποτέλεσµα των υποβαθµισµένων πλοίων υπολογίστηκε σε 

$2 δισεκατοµµύρια. Από αυτό το σύνολο, το συµπληρωµατικό κόστος της ποιοτικά 

κάτω του µετρίου ναυσιπλοΐας (δηλ. ότι εµφάνιση που οφείλεται συγκεκριµένα 

στην κάτω του µετρίου λειτουργία σε αντιδιαστολή µε τα ατυχήµατα που θα 

µπορούσαν να έχουν εµφανιστεί οπωσδήποτε), υπολογίζεται σε $1 

δισεκατοµµύριο δολάρια.  

Αυτός ο αριθµός προορίζεται ως οδηγός για να επεξηγήσει το πιθανό κόστος της 

ποιοτικά κάτω του µετρίου ναυσιπλοΐας, χρησιµοποιώντας τις σαφείς και λογικές 

υποθέσεις. Μια εναλλακτική αξιολόγηση των ποσοστών και των δαπανών των 

υποβαθµισµένων πλοίων θα οδηγούσε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσµα. 

                                            

92 Ο αριθµός 35% χρησιµοποιήθηκε για την πιθανότητα που υπάρχει και αντιστοιχεί στη διαφορά 

µεταξύ του µέσου όρου (70%) και σηµαίνει (80%) των περιπτώσεων Γενικής Αβαρίας GA, που 

χρησιµοποιήθηκαν από τους Clarkson για τον υπολογισµό των συνολικών δαπανών. 
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4.8.2 Εκτίµηση του κόστους των κάτω του µετρίου σκαφών  

Οι ακόλουθες βάσεις χρησιµοποιήθηκαν στον υπολογισµό του συνολικού κόστους 

του $1,0 δισεκατοµµυρίου.  

Πίνακας 4.33 Υπολογισµός του κόστους που προκαλούν τα υποβαθµισµένα πλοία  

Βάσεις υπολογισµών

% από τον παγκόσµιο στόλο που είναι κάτω του µετρίου 15%

Επαυξητική πιθανότητα των ατυχηµάτων από τα κάτω του
µετρίου πλοία

60%

Επαυξητικά αποτελέσµατα στα ατυχήµατα 35%

Συνολικό κόστος των ναυτικών ατυχηµάτων ετησίως σε
δισεκατοµµύρια δολλάρια

7.3

Συνολικό κόστος των ατυχηµάτων που περιλαµβάνει τα
κάτω  του µετρίου πλοία σε  δισεκατοµµύρια δολλάρια

2.0

Επιπρόσθετο κόστος των ατυχηµάτων από τα κάτω του
µετρίου πλοία σε δισεκατοµµύρια δολλάρια

1.0

Πηγή: Clarkson Research Studies, 1999  

4.8.3 Οφέλη από την κάτω του µετρίου λειτουργία των πλοίων  

Η βελτίωση αυτών των πλοίων στα τυποποιηµένα επίπεδα ενδεικτικά θα 

εξοικονοµούσε ένα όφελος περίπου $1 δισεκατοµµύριο ετησίως στη διεθνή 

οικονοµία και θα υπήρχαν απώλειες σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα λειτουργικών 

κόστων που απολαµβάνουν έναντι των ανταγωνιστών τους.  

4.8.4 Οικονοµία των υποβαθµισµένων πλοίων  

Οι διεθνείς κανόνες έχουν δεχθεί συνεχώς την κριτική ότι δεν παρέχουν ένα δίκαιο 

πλαίσιο για τον ανταγωνισµό. Τα οικονοµικά κίνητρα, ενώ έπρεπε να λειτουργούν 

υπέρ της ποιοτικής ναυτιλίας, συνεχώς στηρίζουν εκείνες τις στρατηγικές που 

χρησιµοποιούν σε ένα σηµαντικό βαθµό υποβαθµισµένα πλοία.  

Το υπάρχον σύστηµα, αν και σηµειώνει συνεχώς πρόοδο για την ποιοτική 

αναβάθµιση της ναυτιλίας, επιτρέπει ακόµα την κάτω του µετρίου µερίδα του 
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παγκόσµιου εµπορικού στόλου στα πλεονεκτήµατα κέρδους στις λειτουργικές 

δαπάνες, ασφαλίζει στα ποσοστά παρόµοια µε τους ποιοτικούς µεταφορείς και 

ανταγωνίζεται µε τα πλοία που καλύπτουν ή και υπερβαίνουν κατά πολύ τις 

ελάχιστες ρυθµιστικές απαιτήσεις.  

Η σηµερινή ναυτιλιακή αγορά στερείται οικονοµικών κινήτρων υπέρ της ποιότητας, 

επιτρέποντας έτσι να απολαµβάνουν τα οικονοµικά κίνητρα της αγοράς οι 

ιδιοκτήτες και χειριστές των υποβαθµισµένων ποιοτικά πλοίων. Το αυξανόµενο 

εισόδηµα που συνδέεται µε την ποιοτική ναυτιλία είναι αβέβαιο στην καλύτερη 

περίπτωση και, ανύπαρκτο στη χειρότερη περίπτωση, ενώ οι αυξανόµενες 

λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται µε την ικανοποίηση των προτύπων 

ασφαλούς ναυσιπλοΐας ή την αναβάθµιση της ποιότητας είναι συνήθως άµεσες και 

σίγουρες.  

Οι κάτω του µετρίου ποιοτικά πλοιοκτήτες και πλοιοδιαχειριστές λαµβάνουν τις 

σχετικά υψηλές αποζηµιώσεις από το ασφαλιστικό σύστηµα µέσω της πληρωµής 

των αξιώσεων, ενώ οποιεσδήποτε διαφορές στα ασφάλιστρα σχετικά µε την 

ποιότητα είναι ελάχιστες.  

Παραφράζοντας ένα έγγραφο οι Clarkson τους G. Nieuwpoort και Ε. Meijnders, 

αναφέρουν ότι « απόδοση της ασφάλειας της ναυτιλίας δεν µπορεί να βελτιωθεί 

εφόσον πηγαίνει η οικονοµική ορθολογιστική ικανότητα ενάντια σε αυτή». Οι 

κυβερνήσεις πρέπει να ενεργήσουν µόνον εάν και όπου η αγορά αποτυγχάνει, για 

να κατασκευάσουν ένα οικονοµικό πλαίσιο που δηµιουργεί από µόνον του 

οργάνωση. Αντί της προσθήκης, εισαγωγής περισσοτέρων κανόνων, πρέπει να 

αλλάξει την οικονοµική ορθολογιστική ικανότητα του το σύστηµα...93» 

                                            

93An integration of economic and safety for shipping – The need for self-organisation. G. Nieuwpoort 

and E. Meijnders, paper presented to International Association of Maritime Economists, Νοέµβριος 

1996, σελ. 13  
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Η αγορά δεν προσφέρει καµία πρόσθετη επιστροφή οικονοµικού οφέλους για την 

θετική ανταπόκριση ή την υπέρβαση των προτύπων ασφάλειας, προσφέροντας τις 

µειωµένες δαπάνες για την κάτω του µετρίου λειτουργία ή την ελάχιστη 

συµµόρφωση.  

Για να αξιολογήσουµε τα ευρήµατα των Clarkson προχωρήσαµε στη σύγκριση των 

κατακρατήσεων των πλοίων από τα Μνηµόνια Συνεννόησης (τις Αρχές Κρατικού 

Ελέγχου Λιµένων) και πήραµε ως δείγµα τα πλοία που καταγράφηκαν ως ολικές 

απώλειες για το 2001. 

 

4.8.5 Μείωση κόστους της κάτω του µετρίου λειτουργίας  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας παραχώρησε η ναυτιλιακή εταιρεία Univan 

Shipmanagement η οποία διαχειρίζεται σηµαντικό αριθµό πλοίων και έχει έδρα το 

Χογκ Κογκ οι διαφορές στα λειτουργικά έξοδα των ποιοτικά αποδεκτών πλοίων 

από τα υποβαθµισµένα πλοία είναι πολύ σηµαντικές. 

Τα στοιχεία αφορούν έξι διαφορετικούς τύπους πλοίων και τρεις διαφορετικές 

ηλικίες πλοίων, 10, 15 και 20 χρόνων. 

Οι έξι τύποι των πλοίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.47. 

Οι δύο κατηγορίες πλοιοδιαχείρισης που εξετάστηκαν όπως θα δούµε στη 

συνέχεια αφορούν η µεν πρώτη τους «τυπικούς χρήστες» οι οποίοι συντηρούν τα 

πλοία τους ώστε να µην έχουν προβλήµατα µε τους διεθνείς κανονισµούς και τις 

Αρχές Λιµενικών Ελέγχων (PSC) και στη δεύτερη κατηγορία έχουµε εκείνους που 

αδιαφορούν για την ποιότητα των πλοίων τους και εστιάζουν µόνον στη 

µεγιστοποίηση των κερδών τους.  
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Πίνακας 4.47. Κατηγορίες πλοίων µε στοιχεία της Univan 

∆εξαµενόπλοιο, Suezmax Tanker 146,110 dwt 

∆εξαµενόπλοιο µέτριου µεγέθους Product Tanker 40,000 dwt 

Capesize Χύδην Ξηρού Φορτίου Bulk Carrier 156,326 dwt 

Handysize Χύδην Ξηρού Φορτίου Bulk Carrier 34,291 dwt 

Πλοίο µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων Containership 

(1,200 teu) 

18,643 dwt 

Πλοίο Γενικού Φορτίου General Cargo Ship 6,217 dwt 

 

Σύµφωνα και µε τους ορισµούς της Univan, ο “τυπικός χρήστης” χαρακτηρίζεται 

όπως ένας συνειδητός ποιοτικός χειριστής που καλύπτει όλες τις ρυθµιστικές 

απαιτήσεις, έχει την πιστοποίηση του ISO 9002 και του κώδικα ISM και έχει ένα 

προγραµµατισµένο σύστηµα συντήρησης για τα µηχανήµατα και άλλα µηχανικά 

συστήµατα. Εντούτοις, περιγράφει έναν χειριστή στο κατώτατο επίπεδο 

συµµόρφωσης παρά έναν υψηλής ποιότητας “χειριστή” που υπερβαίνει τα 

κατώτατα επίπεδα ασφάλειας. Κατά συνέπεια, τυπικός χρήστης ορίζεται ως ένας 

χειριστής του οποίου οι δαπάνες είναι ακριβώς επαρκείς για να ανταποκριθούν 

στα κατώτατα ρυθµιστικά επίπεδα ασφάλειας.  

Το στοιχείο δαπανών για κάθε πλοίο χωρίστηκε στη συνέχεια σε 11 στοιχεία 

δαπανών, που εξηγήθηκαν κατωτέρω. Όλες οι υποθέσεις γίνονται για ένα πλοίο 

που χρησιµοποιείται από ένα “τυπικό χρήστη.”  

Αµοιβές πληρώµατος:  Αµοιβές για τους αξιωµατικούς και το πλήρωµα, 

συµπεριλαµβανοµένου του επιδόµατος υπερωριών.  

∆απάνες πληρώµατος:  ∆απάνες πληρωµάτων στα λιµάνια και άλλες δαπάνες 

κατά τη διάρκεια της σύµβασης.  
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Τροφοδοσία:  Πρόνοιες για τη τροφοδοσία του πληρώµατος µε σταθερό 

κόστος σε US$ ανά µέλος του πληρώµατος ανά ηµέρα.  

Προµήθειες: Περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα για το κατάστρωµα, τη γέφυρα, τη 

µηχανή και οι απαιτήσεις των καµπινών, όλα τα αναλώσιµα πράγµατα, που 

επιβάλλεται να είναι πάνω στο πλοίο.  

Ανταλλακτικά: Αφορούν την κανονική αντικατάσταση των εξαρτηµάτων των 

µηχανηµάτων και υποτίθεται ότι τα τυποποιηµένα εφεδρικά εργαλεία σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις του νηογνώµονα είναι πάνω στο πλοίο και, ότι τα µηχανήµατα είναι 

σε καλή κατάσταση.  

Λιπαντικά: Υπολογίζονται µε τις τιµές του Ρότερνταµ.  

Επισκευή & συντήρηση:  Βασισµένες στις τρέχουσες δαπάνες για τα πλοία που 

διαχειρίζονται από την Univan.  

Κόστος διαχείρισης: Την επάνδρωση, τη διαχείριση και τις αµοιβές των 

αρχιµηχανικών και αρχιπλοιάρχων της εταιρείας που υπολογίζονται από την 

διεύθυνση για το κάθε πλοίο. 

∆ιάφορες δαπάνες:  Όλες οι δαπάνες που δεν καλύπτονται ανωτέρω – 

περιλαµβάνουν τις µικρές δαπάνες του πλοιάρχου, του πλοίου /την επικοινωνία µε 

τις αρχές, τις εποπτικές δαπάνες, τις δαπάνες κάποιου ταξιδιού κ.λπ.  

Ασφάλεια:  Περιλαµβάνει την ασφάλεια H&M, P&I, και κάλυψης του κινδύνου σε 

περίπτωση πολέµου.  

∆εξαµενισµός: Μία πρόνοια για τις ειδικές και ενδιάµεσες περιπτώσεις 

επιθεώρησης και δεξαµενισµού του πλοίου.  

4.8.6 Μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας 

Ο πίνακας πιο κάτω παρουσιάζει τη µείωση κόστους που απολαµβάνει ο χρήστης 

από την ποιοτικά κάτω του µετρίου λειτουργία ενός πλοίου ηλικίας 15 ετών, για 

τους έξι διαφορετικούς τύπους πλοίων.  
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Ο κάτω του µέτριου πλοιοδιαχειριστής πραγµατοποίησε µείωση του συνολικού 

λειτουργικού του κόστους περίπου κατά 14%, για τους έξι τύπους πλοίων που 

εξετάστηκαν.  

∆ύο τύποι πλοίων επιλέγηκαν για τη σύγκριση µε τα πλοία που επιλέχτηκαν από 

τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στη µελέτη του 

1996 για τους διαχειριστές κάτω του µετρίου λειτουργικών δαπανών.94 Σε όρους 

ποσοστού, το πλεονέκτηµα επί των κόστων που εξοικονοµήθηκε από το κάτω του 

µετρίου χειριστή ήταν παρόµοιο.  

Ο πίνακας 4.48 δείχνει ότι η εξοικονόµηση που εξασφαλίζεται από τους κάτω του 

µετρίου διαχειριστές πλοίων έναντι των ποιοτικά συνειδητών ανταγωνιστών τους 

είναι εντυπωσιακά σύµφωνη και µε τις έξι κατηγορίες πλοίων, καθώς επίσης µε 

την µείωση της λειτουργικής δαπάνης που ποικίλλει µεταξύ 13,4% και 14.1%.  

Προκειµένου να καταστεί κατανοητή η έννοια της εξοικονόµησης, λόγω της 

υποβαθµισµένης πλοιοδιαχείρησης (όπως αυτή παρουσιάζεται στον παραπάνω 

πίνακα µε την µορφή ποσοστιαίας εξοικονόµησης) παρατίθενται στο Παράρτηµα V 

αναλυτικά τα λειτουργικά έξοδα κάθε κατηγορίας πλοίου ξεχωριστά, όπως αυτά 

µας παραχωρήθηκαν από την εταιρεία Univan Shipmanagement, Hong Kong. 

 

                                            

94 Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που 

λαµβάνονται από µερικούς πλοιοκτήτες ως αποτέλεσµα της αθέτησης των εφαρµόσιµων διεθνών 

κανόνων και προτύπων, ΟΟΣΑ GD(96)4, Παρίσι, 1996. 
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Πίνακας 4.48 Βαθµός εξοικονόµησης % από την υποβαθµισµένη διαχείριση 

ΤΥΠΟΣ  ΠΛΟΙΟΥ Μέγεθος Εξοικονόµηση %

∆εξαµενόπλοιο,  Suezmax 146,110 dwt 13,40

∆εξαµενόπλοιο µέτριου 
µεγέθους Product Tanker 40,000 dwt 14,50

Capesize  Χύδην Ξηρού 
Φορτίου Bulk Carrier 156,326 dwt 13,40

Handysize Χύδην Ξηρού 
Φορτίου Bulk Carrier 34,291 dwt 13,40

Πλοίο µεταφοράς 
εµπορευµατοκιβωτίων 

Containership  (1,200 teu)
18,643 dwt 14,10

Πλοίο Γενικού Φορτίου       
General Cargo Ship 6,217 dwt 13,90

Σύγκριση µε τη µελέτη του 
ΟΟΣΑ   

Πλοίο Ξηρού Φορτίου, Handy 
size Bulker 30000 15,40

∆εξαµενόπλοιο µέτριου 
µεγέθους Product Tanker 40000 17,30

 

Πηγή: Univan Shipmanagement, OECD 

 

4.9 Ολικές απώλειες πλοίων το 2001 

Μέσα στο 2001, καταστράφηκαν συνολικά 155 πλοία και οι έξη βασικές κατηγορίες 

ατυχηµάτων µε τους αντίστοιχους αριθµούς και χωρητικότητα των πλοίων 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Από αυτά µόνον τα 83 πλοία ήταν χωρητικότητας άνω των 1000 GT, και τα 

υπόλοιπα 72 σκάφη ήταν κάτω των 1000 gt. Από αυτά τα 35 σκάφη ήταν 

ψαράδικα τα 2 ήταν µικρά ρυµουλκά και τα υπόλοιπα 36 ήταν µικρά πλοία 

διαφόρων τύπων. 

Το σύνολο των πλοίων εκτός των 35 ψαράδικων και των δύο ρυµουλκών θα 
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αναλυθεί και θα εξεταστούν ποιοτικά τα εµπλεκόµενα πλοία βάσει των 

επιθεωρήσεων που έτυχαν τους τελευταίους 18 µήνες πριν από το ατύχηµα, που 

ήταν και η αιτία να καταταγούν στο κατάλογο των ολικών απωλειών του 2001. 

Τα πλοία αυτά έχουν ελεγχθεί µέσα από τους καταλόγους επιθεωρήσεων των 

µνηµονίων του Παρισιού και του Τόκυο και τα αποτελέσµατα ήταν πολύ σηµαντικά. 

∆έκα πλοία και συγκεκριµένα τα (Ocean Breeze, Kaptan Cavit, Yasar Kaptan, 

Eevi, Sabine S, Balu, Kristal, Wael II, Cheryl C, Wael 4) είχαν κρατηθεί από το 

Paris MOU και άλλα δέκα πλοία κατακρατήθηκαν από το Tokyo MOU, τα (Heng 

San, Tasco Alpha, Singapura Timur, Christopher, Honge Sanyo, Guang Yuan, 

Amber, Mascot, Bangsrichol, Tasma). Συνολικά 20 πλοία είχαν κρατηθεί από τον 

Ιούνη του 1999 µέχρι και το ατύχηµα που είχαν µέσα στο 2001.  

Πίνακας 4.34. Ανάλυση των ολικών απωλειών πλοίων για το 2001 

2001 Τύπος 
Ατυχήµατος 

Αριθµός 

Πλοίων 

Ολικές Απώλειες 

σε GT 

Μέση Ηλικία 

Βυθίσεις 74 1359801 27 

Συγκρούσεις 21 55972 18 

Προσαράξεις 28 98944 26 

Επαφές 2 4272 28 

Φωτιές -Εκρήξεις 23 252983 24 

Άλλοι λόγοι 7 61618 22 

Σύνολο/ Total 155 833590 25 

Πηγή: World Casualty Statistics, Lloyd’s Register-Fairplay, 2001 
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Από το σύνολο των 117 πλοίων που είχαν σοβαρά ατυχήµατα και καταστράφηκαν 

ολοσχερώς 67 πλοία δεν είχαν επιθεωρηθεί από το Paris MOU και τους 

επιθεωρητές του Tokyo MOU  

Οι Αρχές λοιπόν του Paris MOU και του Tokyo MOU επιθεώρησαν τα 50 πλοία και 

κράτησαν τα 20. 

Για το 2001 υπήρχαν συνολικά 46373 ποντοπόρα πλοία µεταφοράς φορτίων και 

επιβατών. Από τα δύο Μνηµόνια των Παρισίων και του Τόκιο όπως βλέπουµε από 

το Κεφάλαιο 3 επιθεωρήθηκαν 18681 πλοία και 17379 αντίστοιχα, σύνολο 36060 

πλοία. Από αυτά κρατήθηκαν συνολικά 3048 πλοία (1699 πλοία από το Μνηµόνιο 

του Παρισιού και 1349 πλοία από αυτό του Τόκιο). 

Το µέσο ποσοστό κρατήσεων ήταν 7,88% και το ποσοστό απωλειών σε σύνολο 

46373 πλοίων ήταν 0,2523% αφού χάθηκαν 117 πλοία. Από τα 36060 πλοία που 

επιθεωρήθηκαν χάθηκαν τα 50 δηλαδή ποσοστό 0,1387% και από τα 10313 πλοία 

που δεν επιθεωρήθηκαν καθόλου χάθηκαν 68 ήτοι ποσοστό 0,6497%.  

Εξετάζοντας τις επιθεωρήσεις των πλοίων σε ένα µέσο χρονικό ορίζοντα 18 µήνες 

πριν από το ατύχηµα του κάθε πλοίου, πριν δηλαδή καταστεί το πλοίο ολική 

απώλεια “total loss”, πρέπει να αυξήσουµε τον αριθµό των κρατήσεων επί 50% 

ώστε να είµαστε περίπου στο συνολικό αριθµό κρατήσεων που έγιναν µέσα στην 

περίοδο αυτή. 

Σε σύνολο 4572 κρατήσεων παρατηρούµε ότι χάθηκαν 20 πλοία, ήτοι ποσοστό 

απωλειών 0,4374%, ενώ ο κίνδυνος που είχε ένα πλοίο να γίνει 

«Ολική απώλεια» ήταν 0,2523%, εποµένως υπάρχει µία αύξηση της τάξης του 

73,38%, 

Το ποσοστό που έχουν τα πλοία που κατακρατήθηκαν από τα Μνηµόνια 

Συνεννόησης να γίνουν ‘total loss’ είναι κατά 73,38% µεγαλύτερο από τα ποιοτικά 

πλοία.  
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4.9.1 Στατιστική ανάλυση ναυτικών ατυχηµάτων το 2001 

To 67% των σηµαιών (εµπλεκοµένων σε ναυτικά ατυχήµατα) συνθέτουν οι: 

Καµπότζη, Μάλτα, Παναµά, Κύπρος, Ρωσία, Συρία, Άγιος Βικέντιος, Ιαπωνία, 

Σιγκαπούρη, Σάο Τοµέ, Ν.Κορέα, Βιετνάµ, Νορβηγία, Τουρκία.   

Το υπόλοιπο 33%, µοιράζεται σε ένα πλήθος χωρών όπως : Ελλάδα, Πορτογαλία, 

Ταϋλάνδη, Λιβερία, Κίνα, Ουκρανία, Ινδία, Βαρµπάντος, Φιλλιπίνες, Φίτζι, 

Εσθονία, Λιθουανία, Ονδούρες, ∆ανία, Μπελίζ, Αντίγκουα & Μπαρµπούτα, Γαλλία, 

Εκουαδόρ, Βουλγαρία, Κροατία, Γεωργία, Βενεζουέλα, Λίβανος, ΗΠΑ, Μπαχάµες.  

∆ιάγραµµα 4.43 Κατανοµή σηµαιών στις 117 περιπτώσεις ολικών απωλειών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύµφωνα µε το κανόνα Pareto, το 20% των αιτιών ευθύνεται για το 80% των 
προβληµάτων. Αν θεωρήσουµε ως βασικές αιτίες τις ηλικίες των πλοίων και ως 

προβλήµατα τα ατυχήµατα, τότε από το ακόλουθο ∆ιάγραµµα Pareto προκύπτουν 

τα εξής συµπεράσµατα : Πράγµατι, τα πλοία  ηλικίας  άνω των 10 ετών, συνθέτουν 

από κοινού περίπου το 80% των διαφόρων ατυχηµάτων. Ενώ το µεγαλύτερο 
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ποσοστό αντιστοιχεί στις βυθίσεις, καθώς αντιπροσωπεύουν το 47.9% των 

ατυχηµάτων. 

∆ιάγραµµα 4.44 ∆ιάγραµµα Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανοµή των πλοίων που έχουν υποστεί κάποιο 

ατύχηµα παρατηρούµε τα εξής: 

Πίνακας 4.35. Ηλικιακή κατανοµή πλοίων 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό

   <11 8 6,8 6,8 

 11-20 23 19,7 26,5 

   >20 86 73,5 100,0 

Σύνολο 117 100,0  

  

Το µεγαλύτερο ποσοστό αντιστοιχεί σε πλοία άνω των 20 ετών, ενώ αθροιστικά τα 

πλοία ηλικίας  άνω των 10 ετών καλύπτουν το 92,1% των περιπτώσεων. 
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Το ακόλουθο ιστόγραµµα παρέχει µια εικόνα σχετικά µε την ηλικιακή κατανοµή 

των πλοίων. Όπως παρατηρούµε, η µέση ηλικία των πλοίων που έχουν υποστεί 

κάποιο είδος ατυχήµατος είναι τα 28 έτη µε διακύµανση 10 έτη. 

∆ιάγραµµα 4.45 Ιστόγραµµα ηλικίας 

50,045,040,035,030,025,020,015,010,05,0

Ιστόγραµµα  ηλικίας
30

20

10

0

Τ .Απόκλιση = 10,64

Μέση τιµή = 28,0

N = 117,00

 

Το 95% ∆ιάστηµα Εµπιστοσύνης της µέσης ηλικίας των πλοίων εκτιµάται ως: 95% 
CI [26, 30] 

Επιπλέον από το δείγµα προκύπτουν τα εξής στοιχεία :  

Σχετικά µε την διάκριση µεταξύ Ολικής Απώλειας και Τεκµαρτής απώλειας, από το 

δείγµα προκύπτει ότι το 84,6% είναι ολική απώλεια (κάτι το οποίο ερµηνεύεται από 

το υψηλό ποσοστό βυθίσεων) και το υπόλοιπο 15,4% αφορά τεκµαρτές ολικές 

απώλειες.  

Ο µέσος αριθµός παρατηρήσεων / ελλείψεων  που σηµειώθηκαν από τις 

επιθεωρήσεις των πλοίων ήταν ίσος µε 16, ενώ το ποσοστό των κρατήσεων ήταν 

ίσο µε 16,2%. 
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Επίσης όσον αφορά στην γεωγραφική περιοχή στην οποία σηµειώθηκαν τα 

ατυχήµατα, σηµαντικές πληροφορίες δίνει ο ακόλουθος πίνακας. 

Πίνακας 4.36. Ζώνες Ναυτικών Ατυχηµάτων – Ποσοστιαία συµµετοχή  

Ζώνες Συχνότητα Ποσοστό Ζωτικό ποσοστό Αθροιστικό ποσοστό 
1 6 5,1 9,5 9,5 
2 3 2,6 4,8 14,3 
4 13 11,1 20,6 34,9 
5 4 3,4 6,3 41,3 
7 1 0,9 1,6 42,9 
8 6 5,1 9,5 52,4 
9 1 0,9 1,6 54,0 

11 1 0,9 1,6 55,6 
12 11 9,4 17,5 73,0 
13 4 3,4 6,3 79,4 
14 1 0,9 1,6 81,0 
18 1 0,9 1,6 82,5 
19 3 2,6 4,8 87,3 
20 2 1,7 3,2 90,5 
21 1 0,9 1,6 92,1 
23 1 0,9 1,6 93,7 
25 1 0,9 1,6 95,2 
29 1 0,9 1,6 96,8 
31 2 1,7 3,2 100,0 

Σύνολο 63 53,8 100,0  
System 54 46,2   

 117 100,0   
  

4.9.2 Στατιστική συµπερασµατολογία (Statistical inference) 

Συσχέτιση µεταξύ επιθεωρήσεων και παρατηρήσεων 

O δειγµατικός συντελεστής γραµµικής συσχέτισης κατά Pearson δίνεται από τον 

ακόλουθο τύπο : 
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Πίνακας 4.37. Συσχετίσεις 

  Inspection Deficiency
Inspection Pearson Correlation 1,000 0,732 
  Sig. (2-tailed) , 0,000 
  N 32 32 
deficiency Pearson Correlation 0,732 1,000 
  Sig. (2-tailed) 0,000 , 
  N 32 32 

  

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

Εναλλακτικά,  

Πίνακας 4.38. Μη παραµετρική συσχέτιση 

 Inspection Deficiency
Spearman's rho InspectionCorrelation Coefficient 1,000 0,550 
    Sig. (2-tailed) , 0,001 
    N 32 32 
  DeficiencyCorrelation Coefficient 0,550 1,000 

 Sig. (2-tailed) 0,001 , 
 N 32 32 

  

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

Τόσο ο παραµετρικός όσο και ο µη παραµετρικός έλεγχος (γραµµικής) 

συσχέτισης, παρέχουν ενδείξεις, ότι η παρατηρούµενη συσχέτιση µεταξύ 

επιθεωρήσεων και ελλείψεων είναι στατιστικά σηµαντική (sig  πρακτικά ίσο µε το 

µηδέν). 

Συσχέτιση Ολικής Απώλειας και αιτίας ατυχήµατος 

Στην προκειµένη περίπτωση πρόκειται για δύο ποιοτικές µεταβλητές, όπου 

θέλουµε να ελέγξουµε κατά πόσο συσχετίζονται. Ο χρησιµοποιούµενος 

στατιστικός έλεγχος είναι το γνωστό chi square test, το οποίο βασίζεται στις 

αποκλίσεις µεταξύ παρατηρούµενων και αναµενόµενων συχνοτήτων, του πίνακα 

συνάφειας.   

Η ουσία του ελέγχου αυτού είναι να δούµε αν οι διαφορές µεταξύ αναµενόµενων 
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συχνοτήτων (κάτω από την υπόθεση της ανεξαρτησίας των δύο κατηγορικών 

µεταβλητών) και παρατηρούµενων συχνοτήτων (από το δείγµα ) είναι 

µεγαλύτερες, των επιτρεποµένων από τις κυµάνσεις της τυχαίας δειγµατοληψίας. 

Αν συµβαίνει κάτι τέτοιο η υπόθεση της ανεξαρτησίας απορρίπτεται και γίνεται 

δεκτό, ότι οι εν λόγω ιδιότητες συσχετίζονται. Εποµένως, τα δεδοµένα παρέχουν 

ενδείξεις υπέρ της µηδενικής υπόθεσης αν οι παρατηρούµενες συχνότητες είναι 

κοντά στις αναµενόµενες. 

Κατά συνέπεια, για τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης, απαιτείται µια στατιστική 

συνάρτηση που θα αντιπροσωπεύει ένα µέτρο της εγγύτητας των 

παρατηρούµενων συχνοτήτων και των αναµενόµενων συχνοτήτων. Συνήθως, 

χρησιµοποιείται η στατιστική συνάρτηση Τ  που ορίζεται ως ακολούθως (Χ2-test 

του Pearson). 
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όπου  Οij = παρατηρούµενες συχνότητες και 

 Εij = αναµενόµενες συχνότητες 

 

Οι υποθέσεις διατυπώνονται ως ακολούθως : 

H0 : Το είδος της ολικής απώλειας είναι ανεξάρτητο της αιτίας του ατυχήµατος  

Η1 : Το είδος της ολικής απώλειας δεν είναι ανεξάρτητο µε την αιτία του ατυχήµατος 
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Πίνακας 4.39. Συνάφεια µεταξύ ολικής απώλειας και αιτίας ατυχήµατος  

 

Όπως παρατηρούµε από τον πίνακα συνάφειας, δίνεται τόσο η κατανοµή των ενός 

ατυχήµατος δοθείσας της κατηγορίας ολικής απώλειας όσο και η κατανοµή τους 

είδους της ολικής απώλειας δοθείσας της αιτίας ατυχήµατος. Το κύριο 

συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι η πιθανότητα ολικής απώλειας είναι 

µεγαλύτερη του 50% σε όλες τις καταγεγραµµένες αιτίες ατυχηµάτων, πλην εκείνης 

που χαρακτηρίζεται ως «Πρόσκρουση».  

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου ανεξαρτησίας δίνονται στον ακόλουθο πίνακα και 

βασίζονται στην συνάρτηση ελέγχου κατά Pearson 

 

Πίνακας συνάφειας µεταξύ είδους ολικής απώλειας και αιτίας ατυχήµατος

55 1 56
98,2% 1,8% 100,0%
55,6% 5,6% 47,9%

18 4 22
81,8% 18,2% 100,0%
18,2% 22,2% 18,8%

12 3 15
80,0% 20,0% 100,0%
12,1% 16,7% 12,8%

11 6 17
64,7% 35,3% 100,0%
11,1% 33,3% 14,5%

3 4 7
42,9% 57,1% 100,0%
3,0% 22,2% 6,0%

99 18 117
84,6% 15,4% 100,0%
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όπου  Οij = παρατηρούµενες συχνότητες και 

 Εij = αναµενόµενες συχνότητες 

Πίνακας 4.40. Chi – Square Tests - Είδος ολικής απώλειας και αιτίες ατυχήµατος  

Όπως παρατηρούµε, η p-τιµή (sig) είναι πρακτικά ίση µε το µηδέν και ως εκ τούτο 

απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση (Η0) σε όλα τα συνήθη επίπεδα 

σηµαντικότητας. Εποµένως, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η εν λόγω συσχέτιση 

(η οποία δεν ενέχει την σχέση αιτίας αποτελέσµατος) είναι στατιστικά σηµαντική. 

Συσχέτιση Σηµαίας και Αιτίας Ατυχήµατος 

Ερµηνεύοντας τις πιο κάτω δεσµευµένες κατανοµές, προκύπτουν χρήσιµες 

πληροφορίες, οι οποίες υποστηρίζουν σχέσεις εξάρτησης της σηµαίας µε την αιτία 

ατυχήµατος. 

Chi-Square Tests

22,886 4 ,000
22,919 4 ,000

21,619 1 ,000

117

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
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Πίνακας 4.41. Συνάφεια σηµαίας και ατυχήµατος  

 

 

Πίνακας συνάφειας σηµαίας και αιτίας ατυχήµατος

4 2 6
66,7% 33,3% 100%

7,1% 13,3% 5,1%
2 3 5

40,0% 60,0% 100%
3,6% 42,9% 4,3%

8 1 3 2 2 16
50,0% 6,3% 18,8% 12,5% 12,5% 100%
14,3% 4,5% 20,0% 11,8% 28,6% 13,7%

1 2 1 4 8
12,5% 25,0% 12,5% 50,0% 100%

1,8% 9,1% 6,7% 23,5% 6,8%
1 2 3

33,3% 66,7% 100%
1,8% 9,1% 2,6%

2 2 4
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3,6% 9,1% 3,4%
4 1 1 2 8

50,0% 12,5% 12,5% 25,0% 100%
7,1% 4,5% 6,7% 11,8% 6,8%

1 4 5
20,0% 80,0% 100%

4,5% 26,7% 4,3%
20 12 1 4 2 39

51,3% 30,8% 2,6% 10,3% 5,1% 100%
35,7% 54,5% 6,7% 23,5% 28,6% 33,3%

1 3 4
25,0% 75,0% 100%

1,8% 17,6% 3,4%
1 1 1 3

33,3% 33,3% 33,3% 100%
1,8% 6,7% 5,9% 2,6%

3 1 4
75,0% 25,0% 100%

5,4% 5,9% 3,4%
2 1 3

66,7% 33,3% 100%
3,6% 6,7% 2,6%

3 1 4
75,0% 25,0% 100%

5,4% 4,5% 3,4%
4 1 5

80,0% 20,0% 100%
7,1% 6,7% 4,3%

56 22 15 17 7 117
47,9% 18,8% 12,8% 14,5% 6,0% 100%
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Ερµηνεύοντας τις πιο πάνω δεσµευµένες κατανοµές, προκύπτουν χρήσιµες 

πληροφορίες, οι οποίες υποστηρίζουν σχέσεις εξάρτησης της σηµαίας µε την αιτία 

ατυχήµατος.  

Προκειµένου, τα όποια συµπεράσµατα προκύψουν να ξεπερνούν την ισχύ του 

δείγµατος, εφαρµόζεται και πάλι ο έλεγχος ανεξαρτησίας. Οι προς έλεγχο 

υποθέσεις διατυπώνονται ως ακολούθως :  

H0 : Η σηµαία και η  αιτία του ατυχήµατος είναι ανεξάρτητες ιδιότητες 

Η1 : Η σηµαία και η  αιτία του ατυχήµατος δεν είναι ανεξάρτητες ιδιότητες 

Οι ενδείξεις περί στατιστικής σηµαντικότητας είναι αρκετά ισχυρές καθώς το 

παρατηρούµενο επίπεδο σηµαντικότητας είναι πρακτικά ίσο µε το µηδέν, όπως 

φαίνεται και από τον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 4.42. Chi – Square Tests – Η σηµαία και η αιτία του ατυχήµατος  

Έλεγχος Συσχέτισης Ηλικίας και Αιτίας Ατυχήµατος 

Από το ακόλουθο ∆ιάγραµµα προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις: 

Από τα πλοία ηλικίας κάτω µέχρι και 10 ετών που έχουν υποστεί ατύχηµα, το 50% 

αφορά σύγκρουση ενώ από υπόλοιπο 50% των ατυχηµάτων µοιράζεται µεταξύ 

βύθισης και πυρκαϊάς/έκρηξης. Επίσης το 43% των πλοίων του δείγµατος, ηλικίας  

11-20 ετών, έχει βυθιστεί, ενώ πρόσθετα το αντίστοιχο ποσοστό για τα πλοία άνω 

των 20  ετών είναι 51,2%.  

 

Chi-Square Tests

106,127 56 ,000
90,484 56 ,002

4,598 1 ,032

117

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
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∆ιάγραµµα 4.46 Κατανοµή της αιτίας ατυχήµατος δοθείσας της ηλικίας  

Παρα τηρηθείσ α  κα τανοµή  της  α ιτία ς  α τυχήµα τος  δοθείσ α ς  της  ηλ ικ ία ς

Α ιτ ία  Ατυχήµα τος
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Τα ως άνω συµπεράσµατα ωστόσο δεν φαίνεται να αφορούν τον πληθυσµό, 

δηλαδή δεν είναι στατιστικά σηµαντική η σχέση ηλικίας και αιτίας ατυχήµατος, µιας 

και ο έλεγχος της µηδενικής υπόθεσης  δεν παρέχει ενδείξεις απόρριψης αυτής, σε 

επίπεδο σηµαντικότητας α=5%. Ωστόσο η µη απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης 

γίνεται σε οριακό επίπεδο και η επανεξέταση του θέµατος αυτού κρίνεται αναγκαία 

µέσω ενός µεγαλύτερου δείγµατος. 

Πίνακας 4.43. Chi – Square Tests – Η ηλικία και η αιτία του ατυχήµατος 

Έλεγχος συσχέτισης ηλικίας πλοίων και είδους απώλειας 

Επίσης κατά τον έλεγχο της συσχέτισης µεταξύ ηλικίας πλοίων και είδους ολικής 

απώλειας, δεν υπήρξαν ενδείξεις στατιστικά σηµαντικές. Από τον ακόλουθο 

Chi-Square Tests

15,003 8 ,059
13,556 8 ,094

2,097 1 ,148

117

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
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πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι σχεδόν είναι ισοπίθανη  (και αρκετά υψηλή) η 

ολική απώλεια σε όλες τις κλάσεις ηλικίας. Κατά συνέπεια η ολική απώλεια ή µη 

είναι ανεξάρτητη από την ηλικία των πλοίων. 

Πίνακας 4.44. Συνάφεια ηλικίας και είδους ολικής απώλειας  

Οι διαφορές που παρατηρούνται δεν κρίνονται στατιστικά σηµαντικές καθώς ο 

έλεγχος ανεξαρτησίας δεν απορρίπτει την µηδενική υπόθεση (sig = 0,231>5%). 

Πίνακας 4.45. Chi – Square Tests – Η ηλικία και η είδος ολικής απώλειας  

Αυτό που προκύπτει από τους παραπάνω Πίνακες είναι ότι τα ατυχήµατα σε πλοία 

µικρότερα των ένδεκα χρόνων είναι µόνον το 6,8%, ενώ στην κατηγορία ηλικίας 

11-20 χρόνια το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 19,7% και σε ηλικία άνω των 20 

χρόνων, το ποσοστό αυτό είναι της τάξεως του 73,5%. Θα πρέπει να λάβουµε 

Πίνακας συνάφειας ηλικίας και είδους ολικής απώλειας
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υπόψη ότι η κατηγορία ηλικίας µέχρι 10 χρόνια έχει πολύ µεγαλύτερο αριθµό 

πλοίων από τις άλλες κατηγορίες ηλικίας πλοίων. 

Ανάλυση διακύµανσης της µέσης χωρητικότητας (σε grt και dwt) των πλοίων µε 

κριτήριο την αιτία ατυχήµατος  

Το µοντέλο, που χρησιµοποιείται (και στις δύο περιπτώσεις), είναι της µορφής:  

iji εαµ ++=ijY  ,   µε  ∑
=

=
k

1
i 0α

i
 &  )σ ,0(~ε 2

ij N  , 

όπου αi (µε i = 1,2,3,4,5) αντιπροσωπεύει τις αιτίες ατυχηµάτων. Κατά συνέπεια οι 

υποθέσεις µας διατυπώνονται ως ακολούθως : 

Η0 : α1 = α2 = … = α5 =  0 

Η1 : 0α i ≠  για τουλάχιστον ένα i=1, 2,3,4,5  

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαµβάνει την ανάλυση διασποράς και τον έλεγχο F, 

όπως προέκυψε µε τη βοήθεια του λογισµικού SPSS. 

Πίνακας 4.46 Ανάλυση της διασποράς της µέσης χωρητικότητας (σε GT και DWT) µε 
κριτήριο τις αιτίες ατυχηµάτων 

 

Όπως παρατηρούµε από τον πίνακα ανάλυσης διασποράς, η µέση χωρητικότητα 

των πλοίων (τόσο σε G.T όσο και σε DWT) δεν διαφέρει στατιστικά σηµαντικά 

µεταξύ των υποπληθυσµών που δηµιουργούν οι αιτίες των ατυχηµάτων (sig = 

Πίνακας ανάλυσης διασποράς της µέσης χωρητικότητας (σε GRT και DWT) µε
κριτήριο τις αιτίες ατυχηµάτων
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0,298>5% και sig = 0,318>5%). Με άλλα λόγια, δεν φαίνεται η µέση χωρητικότητα 

των πλοίων να είναι συνδέεται µε συγκεκριµένες αιτίες ατυχηµάτων.  

Το ακόλουθο διάγραµµα απεικονίζει τη µέση χωρητικότητα (σε G.Τ και σε DWT 

αντίστοιχα) που αντιπροσωπεύεται σε κάθε κατηγορία ατυχήµατος. Οι εκτιµήσεις 

αυτές προέρχονται από τα δειγµατικά δεδοµένα (σηµειακές εκτιµήσεις µέσων) και 

οι  όποιες µεταξύ τους διαφορές, αποδίδονται στην δειγµατοληψία, όπως φάνηκε 

και από τον έλεγχο F. 

∆ιάγραµµα 4.47 Μέση χωρητικότητα σε GT και DWT ανά αιτία ατυχήµατος  

 

4.10 Συµπεράσµατα 

Τα ναυτικά ατυχήµατα είναι ένα πολύ µεγάλο κεφάλαιο, το οποίο όχι µόνο 

επηρεάζει την ναυτιλιακή βιοµηχανία, τις θαλάσσιες µεταφορές και το διεθνές 

εµπόριο αλλά απασχολεί ολόκληρη την ανθρωπότητα, η οποία παρακολουθεί µε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από ατυχήµατα τα 

οποία δηµιουργούν ρύπανση και οικολογικές καταστροφές. 

Αυτή η ευαισθησία όλων των χωρών µελών του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισµού, της Ενωµένης Ευρώπης και των Η.Π.Α. υποχρέωσε όλους τους 

Μέση χωρητικότητα σε GRT και DWT ανά αιτία ατυχήµατος
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εµπλεκόµενους φορείς των θαλάσσιων µεταφορών να υιοθετήσουν σηµαντικά 

µέτρα και να µειωθούν τα ναυτικά ατυχήµατα.  

Οι βελτιώσεις είναι πολύ σηµαντικές όπως έχουµε αναφέρει στο Κεφάλαιο αυτό 

και η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να ασκεί πιέσεις και να υιοθετεί σειρά µέτρων για 

ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα και περιορισµό αν όχι και εξαφάνιση των 

υποβαθµισµένων πλοίων. 

Τα ναυτικά ατυχήµατα κάθε χρόνο δηµιουργούν ένα κόστος που όπως αναφέραµε 

υπολογίζεται πέραν των 8 δις δολάρια, το οποίο η διεθνής οικονοµία πληρώνει 

ετήσια και το οποίο επιβαρύνει αναπόφευκτα το κόστος των θαλάσσιων 

µεταφορών. 

Εδώ επικεντρώνεται και η δική µας µελέτη για να αξιολογήσουµε τη σηµασία και το 

ρόλο των ανοικτών νηολογίων τόσον όσον αφορά τη συµµετοχή τους στα ναυτικά 

ατυχήµατα και στην πρόκληση του κόστους που αυτά προκαλούν, όσο και στην 

συνεισφορά τους µε τον οποιονδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη του διεθνούς 

θαλάσσιου εµπορίου και της διεθνούς οικονοµίας. 

Στο Κεφάλαιο 5 που ακολουθεί θα µελετήσουµε αυτό το ρόλο των ανοικτών 

νηολογίων στο θαλάσσιο εµπόριο και σε όλους τους εµπλεκόµενους τοµείς της 

διεθνούς οικονοµίας, το τοµέα της θαλάσσιας ασφάλειας, τον τραπεζικό στο θέµα 

των χρηµατοδοτήσεων, του θαλάσσιου εµπορίου, της µεταφοράς των 

πετρελαιοειδών που αποτελούν τις σηµαντικότερες µορφές ενέργειας και 

διακίνησης. 
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Κεφάλαιο 5 

5 Ο ρόλος και η συµµετοχή των Ανοικτών Νηολογίων στο 
διεθνές εµπόριο και στην παγκόσµια οικονοµία 

5.1 Το θαλάσσιο εµπόριο και η σηµασία του για την διεθνή οικονοµία 

Η έντονη προσπάθεια ανοικοδόµησης των καταστροφών που άφησε πίσω του ο 

Β’ Παγκόσµιος πόλεµος επέβαλε ουσιαστικά τους έντονους ρυθµούς οικονοµικής 

ανάπτυξης και άνθισης του θαλάσσιου εµπορίου. 

Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της αυξανόµενης ζήτησης ήταν: 

Η γεωγραφική διάρθρωση των θαλάσσιων µεταφορών95 

Η σύνθεση της κίνησης 

Την περίοδο εκείνη ουσιαστικά υπήρχαν οι δύο βασικοί άξονες του θαλάσσιου 

εµπορίου. Η µεταφορά από το Νότο προς το Βορρά των πρώτων υλών οι οποίες 

και αφθονούσαν στο σχετικά φτωχό τεχνολογικά και επιστηµονικά κόσµο του 

Νότου προς τον βιοµηχανοποιηµένο πλέον κόσµο του Βορρά. Με δεύτερο άξονα 

το δίκτυο Ανατολή προς ∆ύση στον οποία διακινούνταν κυρίως γενικά φορτία, µε 

κύριο όγκο τα βιοµηχανικά προϊόντα, αλλά και πετρέλαιο. Σηµαντικές ήταν οι 

περιοχές στο διεθνές θαλάσσιο εµπόριο του Β. Ατλαντικού και της Ιαπωνίας. 

Το πετρέλαιο ήταν αυτό που διαδραµάτισε, ποικιλότροπα, το σηµαντικό ρόλο και 

αύξησε τόσο το θαλάσσιο εµπόριο σε όγκο αλλά και σε τόνους-µίλια. Επίσης 

σηµαντικό όγκο καταλάµβαναν και τα πέντε βασικά ξηρά φορτία: τα 

σιδηροµεταλλεύµατα, τα δηµητριακά, οι γαιάνθρακες, ο βωξίτης και τα φωσφάτα.  

Η ανάπτυξη των φορτίων, από πλευράς όγκου δηµιουργούσε κάθε χρόνο και νέες 

ανάγκες ναυπήγησης νέων πλοίων που θα ήταν ικανά να µεταφέρουν τα διάφορα 

                                            

95 Βλ. Μεταξάς Β.Ν., Αρχές Ναυτιλιακής Οικονοµικής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1988, σελ. 28 



319 

 

φορτία των οποίων οι τιµές της αγοράς επέτρεπαν να µεταφερθούν από µια 

περιοχή σε κάποια άλλη. Η θεωρία ότι η προσφορά δηµιουργεί και τη δική της τη 

ζήτηση δεν µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στη ναυτιλιακή βιοµηχανία. Με την 

αύξηση της προσφοράς και την πτώση των ναύλων, νέοι όγκοι φορτίου, 

µπορούσαν να προστεθούν στο µεταφερόµενο θαλάσσιο όγκο φορτίων, ενώ 

προηγουµένως µπορεί και να ήσαν οικονοµικά ασύµφορο να µεταφερθούν. 

Η πραγµατική πλοιοκτησία των εµπορικών στόλων παρουσίαζε αρχικά πολύ 

µικρές µεταβολές. Το 1948 οι χώρες µέλη του ΟΟΣΑ έλεγχαν το 92% της 

παγκόσµιας χωρητικότητας, ενώ το 1973 το ποσοστό αυτό παρά τη θεαµατική 

αύξηση του στόλου µειώθηκε στο 85%. Το µειωµένο κόστος εκµετάλλευσης στα 

πλοία των σηµαιών των ανοικτών νηολογίων ήταν ο κύριος λόγος που οδηγούσε 

στη διαφοροποίηση των παραπάνω ποσοστών και οι χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ όπως 

πιο πάνω αναφέραµε είχαν στα νηολόγια τους το 1948 το 92% της παγκόσµιας 

χωρητικότητας και το 85% 25 χρόνια αργότερα, το έτος 2000 είχαν µόνο 14.948 

πλοία στα νηολόγια τους (πλοία άνω των 100 gt), δηλαδή περίπου το 30% του 

παγκόσµιου στόλου. Ο αριθµός αυτός ανέρχεται στα 17.924 πλοία όταν 

υπολογίζονται και τα δεύτερα νηολόγια των χωρών µελών τους, οπότε το ποσοστό 

τους φτάνει το 34% του παγκόσµιου εµπορικού στόλου96. 

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες όπως αναφέρει ο αείµνηστος καθηγητής Βασίλης 

Μεταξάς στο βιβλίο του97,, ήταν από τους πρώτους που εκµεταλλεύτηκαν το θεσµό 

των σηµαιών ευκολίας για να επενδύσουν σηµαντικά ποσά κυρίως σε 

µεταχειρισµένα πλοία και να αυξήσουν απότοµα την χωρητικότητα των πλοίων 

κάτω από Ελληνικά συµφέροντα. Η ηγετική θέση που είχαν οι Η.Π.Α. άρχισε να 

διαφοροποιείται και συνεχώς να χάνει έδαφος και σηµασία.  

                                            

96  OECD, Availability and Training Seafarers Report, January 2003 

97  Βλ. Β. Ν. Μεταξάς, Η Οικονοµική των Σηµαιών Ευκολίας, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1985 
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Το πετρελαϊκό σοκ, τα τέλη του 1973, επέφερε τη διεθνή αναστάτωση στην 

ναυτιλιακή βιοµηχανία, καθώς η ναυλαγορά βρισκόταν σε µεγάλη ευφορία. Η 

κρίση ήταν η πλέον ιστορική µε πολλαπλές συνέπειες στην ναυτιλία. Η αντίστροφη 

µέτρηση στους ναύλους ήταν αναπόφευκτη και δεν είναι υπερβολή να αναφέρουµε 

ότι η πραγµατική διάρκεια της ήταν 12 συνεχή χρόνια, µέχρις ότου τελικά να 

αλλάξει η αγορά στα µέσα της δεκαετίας του 1980. Αν και οι ναύλοι του ξηρού 

φορτίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία για ακόµη ένα χρόνο, µέχρι το τέλος 

του 1974 εντούτοις η οικονοµική ύφεση οδήγησε σηµαντικό αριθµό πλοίων να 

τεθεί εκτός λειτουργίας και να παροπλισθεί για µεγάλα χρονικά διαστήµατα αφού 

ήταν ασύµφορο να παραµείνει εν ενεργεία. 

Αξίζει εδώ να αναφέρουµε ότι ενώ οι δείκτες ναύλου ταξιδιού το 1973 είχαν µέσο 

όρο 162 µονάδες και το τελευταίο τρίµηνο 226, το δε 1974 έφτασαν τις 233 

µονάδες, τα επόµενα µάλιστα τέσσερα χρόνια είχαν µέσο όρο δείκτη ξηρού 

φορτίου 135. Τα δε δεξαµενόπλοια, ενώ έκλεισαν το 1973 µε δείκτη 234 µονάδες, 

το 1974 προσγειώθηκαν ανώµαλα σε δείκτη 145 µονάδων, ενώ η πενταετία που 

ακολούθησε ήταν τελείως απογοητευτική και καταστροφική για πολλούς 

πλοιοκτήτες, µε µέσο δείκτη 89 µονάδες98. 

Οι αλλαγές στη ιεραρχία της παγκόσµιας χωρητικότητας υπήρξαν δραµατικές τόσο 

από πλευράς οµάδων χωρών, όσο και από πλευράς των εθνικών στόλων. Οι 

αλλαγές δεν περιορίστηκαν µόνον στην ιεραρχία του καταλόγου µε τις πλέον 

ισχυρές ναυτιλιακές χώρες αλλά επηρέασαν τα µεγέθη των υπό κατασκευή πλοίων 

και οδήγησαν σε ιδιαίτερα εξειδικευµένους τύπους πλοίων. Οι οικονοµικές 

επιπτώσεις ήταν πολύ σηµαντικές και πλοιοκτήτριες εταιρείες διεθνούς κύρους και 

δραστηριοτήτων υποχρεώθηκαν όχι µόνο να αναστείλουν τα επενδυτικά τους 

σχέδια αλλά και αρκετές ήταν οι περιπτώσεις που ανέστειλαν τελειωτικά τις 

ναυτιλιακές τους δραστηριότητες, αφήνοντας πίσω τους σηµαντικές ζηµιές.   

                                            

98 Βλ. ΟΟΣΑ, Maritime Transport 1989, 1990, Πίνακας 18 
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Το θαλάσσιο εµπόριο όπως φαίνεται και από το πίνακα 5.1, έφτασε το 1970 σε 

2566 εκατοµµύρια τόνους, από τους οποίους η πλειοψηφία µεταφέρθηκε µε 

δεξαµενόπλοια και αφορούσε πετρέλαια και παράγωγα του πετρελαίου, ενώ οι 

1124 εκατ. τόνοι ήταν ξηρά φορτία χύδην ή και µεταφερόµενα από πλοία γενικού 

φορτίου. Η ανοδική πορεία του θαλάσσιου εµπορίου  υπήρξε συνεχής, για να 

φθάσουµε το τέλος του 2001 και ο παγκόσµιος εµπορικός στόλος να µπορέσει να 

µεταφέρει 5832 εκατ. τόνους, κάτι λιγότερο από το ρεκόρ που µετέφερε το 2000 

που ήταν 5890 εκατ. τόνους.   

Πίνακας 5.1 Θαλάσσιο εµπόριο (σύµφωνα µε τα στοιχεία των φορτώσεων) 

Ετος Φορτία σε ∆εξαµενόπλοια Φορτία σε πλοία Ξηρού φορτίου Σύνολο
Εκατ. Τόνους Εκατ. Τόνους Εκατ. Τόνους

1970 1442 1124 2566
1980 1871 1833 3704
1990 1755 2253 4008
1997 2172 2781 4953
1998 2072 3526 5598
1999 2057 3612 5669
2000 2115 3775 5890
2001 2128 3704 5832

Πηγή: UNCTAD, World Seaborne Trade, 2002  

Το ∆ιάγραµµα 5.1 παρουσιάζει την µεγάλη αλλαγή που έγινε µετά την δεκαετία του 

1970-80 και βλέπουµε ότι τα µεταφερόµενα ξηρά φορτία ήταν στην συνέχεια πολύ 

περισσότερα από τα φορτία που µεταφέρονται µε δεξαµενόπλοια. 

Το παραγόµενο έργο του εµπορικού στόλου το 1970, που ας σηµειωθεί τότε 

αριθµούσε 52444 πλοία, ήταν 10.65499 δισεκατοµµύρια τόνοι-µίλια φορτίων από 

τους οποίους οι 5597 δις εκατοµµύρια τόνοι-µίλια αφορούσαν τα φορτία του αργού 

πετρελαίου , 890 δις τόνοι-µίλια τα παράγωγα πετρελαίου, 1093 δις τόνοι- µίλια τα 

σιδηροµεταλλεύµατα, 481 δις τόνοι-µίλια το κάρβουνο, 475 δις τόνοι-µίλια τα 

δηµητριακά και 2.118 δις τόνοι-µίλια τα άλλα φορτία.  

                                            

99 Πηγή: Fearnleys (Oslo), Review 1999 
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∆ιάγραµµα 5.1 Η εξέλιξη του θαλάσσιου εµπορίου 1970-2001 
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Τα φορτία ήταν 1110 εκατοµµύρια τόνοι αργού πετρελαίου, 332 εκατ. τόνοι 

παραγώγων πετρελαίου και 1124 εκατοµµύρια τόνοι ξηρού φορτίου – σύνολο 

2.566 εκατ. τόνοι φορτίων. 

Πίνακας 5.2 Θαλάσσιο εµπόριο σε δισεκατοµµύρια τόνους µίλια 
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1970 5597 890 6487 1093 481 475 2049 2118 10654
1975 8882 845 9727 1471 621 734 2826 2810 15363
1980 8385 1020 9405 1613 952 1087 3652 3720 16777
1985 4007 1150 5157 1675 1479 1004 4480 3428 13065
1990 6261 1560 7821 1978 1849 1073 5259 4041 17121
1995 7225 1945 9170 2287 2176 1160 5953 5065 20188
1998 7889 1970 9859 2306 2419 1064 6129 5600 21588
1999 7980 2055 10035 2317 2363 1186 6203 5752 21990
2000 8180 2085 10265 2545 2509 1244 6638 6113 23016
2001 7725 2070 9795 2570 2050 1200 6697 6190 22682

Πηγή: Fearnleys Review 2001
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Η αύξηση του θαλάσσιου εµπορίου σε δισεκατοµµύρια τόνους - µίλια ήταν 

θεαµατική την επόµενη πενταετία που ακολούθησε, σηµειώνοντας αύξηση 50% 

για να φτάσει το 1975 τους 15.363 εκατ. τόνους-µίλια. Παρατηρούµε, επίσης, ότι 

ποσοστιαία η αύξηση του αργού πετρελαίου ήταν αυτή που αύξησε τόσο τους 

συνολικούς αριθµούς των µεταφεροµένων φορτίων. Ο πίνακας 5.2 µας παραθέτει 

το παραγόµενο έργο του διεθνούς εµπορικού στόλου µέχρι και το τέλος του 2001. 

Αξίζει και εδώ να παρατηρήσουµε ότι η καλύτερη χρονιά ήταν για το διεθνές 

θαλάσσιο εµπόριο ήταν το 2000, όταν είχαµε το ρεκόρ των 23.016 δις τόνους-µίλια 

µε τα δεξαµενόπλοια να έχουν παράξει 10.262 δις εκατ. τόνους µίλια, τα πλοία 

χύδην ξηρού φορτίου 6.638 δις εκατ. τ-µίλια και τα πλοία γενικού φορτίου µε τα 

άλλα πλοία 6.113 δις εκατ. τ-µίλια µεταφερόµενα φορτία. 

∆ιάγραµµα 5.2 Το θαλάσσιο εµπόριο σε τ-µίλια, 1970-2001 
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Το ∆ιάγραµµα 5.2 παρουσιάζει τις τρεις κύριες κατηγορίες οµαδοποιηµένων 

φορτίων σε τόνους-µίλια και δείχνει ότι το 1975 το παραγόµενο έργο των 

δεξαµενοπλοίων ήταν σχεδόν ίσο µε το παραγόµενο έργο όλων των πλοίων το 

1970. Η σηµασία του φορτίου του αργού πετρελαίου ουσιαστικά δηµιούργησε τις 

συνθήκες και τις προϋποθέσεις για την ναυπήγηση νέων πλοίων και όλων των 

άλλων κατηγοριών. Το πετρέλαιο χρησιµοποιήθηκε ευρέως για τη βιοµηχανία και 
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η βιοµηχανία δηµιούργησε αύξηση παράλληλα για φορτία πρώτων υλών και στη 

συνέχεια τα τελικά προϊόντα µε τη σειρά τους δηµιούργησαν νέους όγκους 

µεταφερόµενων φορτίων που προστέθηκαν στο θαλάσσιο και διεθνές εµπόριο.  

Στην ετήσια έκθεση Review of Maritime Transport, 2002 της UNCTAD100 

επιβεβαιώνονται τα πιο πάνω στοιχεία στη σελίδα 5, ενώ στη σελίδα 42 οι αριθµοί 

διαφοροποιούνται δηµιουργώντας µια ανεξήγητη θέση για αυτή τη θέση του 

διεθνούς οργανισµού. Η αδυναµία της UNCTAD να µας εξηγήσει γιατί υπάρχει 

αυτή η διαφωνία δεν ήταν η µόνη µιας και αρκετά άλλα λάθη και παραλείψεις 

υπάρχουν σε κάθε ετήσια της έκθεση. Ιδιαίτερα προβλήµατα έχει ο τρόπος µε τον 

οποίο υπολογίζουν οι αναλυτές του πιο πάνω οργανισµού την αξία των 

µεταφερόµενων φορτίων και την αξία των ναύλων όπως θα δούµε και στη 

συνέχεια.  

Πίνακας 5.3 Μεταφερόµενα φορτία σε τ- µίλια ανά τόνο (dwt) του παγκόσµιου στόλου 

Έτος Παγκόσµιος 
στόλος σε εκατ. 
dwt

Συνολικά 
φορτία σε 
εκατ.τόνους

Σύνολο τ-µίλια 
δισεκατοµµύρια

Μεταφερό-
µενοι τόνοι 
ανά dwt

Tόνοι-µίλια 
ανά dwt

1985 664,8 3382,0 13160,0 5,1 19800,0
1990 658,4 4008,0 17121,0 6,1 26003,9
1991 683,5 4120,0 17873,0 6,0 26149,2
1992 694,7 4220,0 18235,0 6,1 26248,7
1993 710,6 4330,0 18854,0 6,1 26532,5
1994 719,8 4485,0 19461,0 6,2 27036,7
1995 734,9 4651,0 20188,0 6,3 27470,4
1996 758,2 4758,0 20810,0 6,3 27446,6
1997 775,9 4953,0 21825,0 6,4 28128,6
1998 788,7 5598,0 23822,0 7,1 30204,1
1999 799,0 5668,0 24114,0 7,1 30180,2
2000 808,4 5890,0 22947,0 7,3 28385,7
2001 825,7 5832,0 24338,0 7,1 29475,6

Πηγές: Lloyd's Register - Fairplay (1985-2002)
Υπολογισµοί από την: UNCTAD, Fearnley's Review, various issues.  

                                            

100 Review of Maritime Transport,2002, UNCTAD/RMT/2002, σελίδες 5 και 42 
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Ο πίνακας 5.3 µας παρουσιάζει την εξέλιξη του παγκόσµιου εµπορικού στόλου µε 

αρχή το 1985, όταν ο στόλος σε τόνους νεκρού βάρους ήταν 664.8 εκατ. dwt, τα 

συνολικά φορτία σε εκατ. τόνους ήταν 3.282, το συνολικό παραγόµενο έργο του 

στόλου 13160 δις εκατοµµύρια τ-µίλια. Εάν διαιρέσουµε το συνολικό φορτίο της 

κάθε χρονιάς µε τον παγκόσµιο στόλο σε τόνους νεκρού βάρους τότε προκύπτουν 

οι µεταφερόµενοι τόνοι ανά dwt, που το 1985 ήταν 5,1. Επίσης οι τόνοι-µίλια ανά 

τόνο νεκρού βάρους (dwt) ήταν για το 1985 19.800. 

Οι µεταφερόµενοι τόνοι φορτίου ανά τόνο νεκρού βάρους διαφοροποιούνται όταν 

αντί του παγκόσµιου εµπορικού στόλου υπολογίσουµε τον εν ενεργεία εµπορικό 

στόλο, ο οποίος προκύπτει όταν αφαιρέσουµε την υπερπροσφορά χωρητικότητας 

που υπάρχει για κάθε χρόνο. Το 1997 για παράδειγµα η υπερπροσφορά 

χωρητικότητας ήταν 29 εκατ. τόνοι και ο µη ενεργός στόλος 73,1 εκατ. τόνοι. Ως 

αποτέλεσµα αυτών των υπολογισµών προκύπτει ο πίνακας 5.4 που ακολουθεί.  

Πίνακας 5.4 Μεταφερόµενα φορτία σε τ-µίλια ανά τόνο νεκρού βάρους dwt του ενεργού 
παγκόσµιου στόλου 

Έτος Παγκόσµιος 
στόλος σε εκατ. 

Dwt**

Συνολικά 
φορτία σε 
εκατ.τόνους

Σύνολο τόνοι-
µίλια 
(χιλιάδες 
εκατ.)

Μεταφερόµενοι τόνοι 
ανά dwt

Tόνοι-µίλια 
ανά dwt*

1997 681,2 4953,0 21825,0 7,3 32039,0
1998 690,9 5598,0 23822,0 8,1 34479,7
1999 699,2 5668,0 24114,0 8,1 34488,0
2000 706,4 5890,0 22947,0 8,3 32484,4
2001 712,9 5832,0 24338,0 8,2 34139,4

Πηγές: Lloyd's Register - Fairplay (mid-year data for 1990, year-end data for 1992-2002)
             Lloyd's Shipping Economist, various issues
Υπολογισµοί από την: UNCTAD, Fearnley's Review, various issues.

*Υπολογισµοί αφού αφαιρέθηκε η υπερπροσφορά χωρητικότητας και οι µη ενεργοί στόλοι
**Το 1997, ( 29 εκατ. τόνοι ήταν η υπερπροσφορά χωρητικ. και 73,1 εκατ. Τόνοι ο µη ενεργός στόλος)
**Το 1998, ( 24,7 εκατ. τόνοι ήταν η υπερπροσφορά χωρητικ. και 76,1 εκατ. τόνοι ο µη ενεργός στόλος)
**Το 1999, (23,7 εκατ. τόνοι ήταν η υπερπροσφορά χωρητικ. και 76,1 εκατ. τόνοι ο µη ενεργός στόλος)
**Το 2000, (18,4 εκατ. τόνοι ήταν η υπερπροσφορά χωρητικ. και 83,6 εκατ. τόνοι ο µη ενεργός στόλος)
**Το 2001, ( 21,5 εκατ. τόνοι ήταν η υπερπροσφορά χωρητικ. και 91,2 εκατ.τόνοι ο µη ενεργός στόλος)  
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Η αξία των ναύλων επί του διεθνούς εµπορίου παρουσιάζεται στο πίνακα 5.5 που 

ακολουθεί. Η ερµηνεία ότι αυτοί οι ναύλοι αναφέρονται καθαρά στους θαλάσσιους 

ναύλους και τις µεταφορές µε τα πλοία µας δηµιούργησαν σωρεία ερωτηµατικών.  

Πίνακας 5.5 Μεταφερόµενα φορτία σε τόνους, αξία των φορτίων, και των ναύλων   

Έτος
Αξία εισαγωµένων 
προϊόντων σε εκατ. 

$

Υπολογιζόµενοι ναύλοι για τη 
µεταφορά του διεθνού εµπορίου 

σε εκατ. $

Ποσοστό % ναύλου επί της 
αξίας των προϊόντων

1980 1856834 123264 6,64%
1985 1792285 103638 5,78%
1990 3314298 173102 5,22%
1993 3601914 196026 5,44%
1994 4063338 219317 5,40%
1995 4688637 247325 5,27%
1996 4954040 259940 5,25%
1997 5166460 270868 5,24%
1998 5028629 285888 5,69%
1999 5472985 302160 5,52%
2000 6187292 384013 6,21%

Πηγές: Lloyd's Register - Fairplay (mid-year data for 1990, year-end data for 1992-2002)
Υπολογισµοί από την: UNCTAD,βασισµένοι σε στοιχεία του International Monetary Fund  

Σε επικοινωνία που είχαµε µε την UNCTAD µας παρέπεµψαν στο ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο (IMF), το οποίο τους παρεχώρησε τα σχετικά στοιχεία. 

Θεωρήσαµε το θέµα πολύ σοβαρό και ετοιµάσαµε ένα πίνακα το οποίο 

υποβάλαµε και στους δύο οργανισµούς µε τις εξής παρατηρήσεις: 

Εάν τα ποσά του πίνακα 5.5 αναφέρονται αποκλειστικά στο θαλάσσιο εµπόριο, 

τότε εάν διαιρέσουµε τους ναύλους µε τις 360 ή και 365 ηµέρες που έχει ο χρόνος, 

τότε καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι ηµερήσιοι ναύλοι είναι όπως οι 

εµφανιζόµενοι στο Πίνακα 5.6.  

Εάν αυτά τα στοιχεία είναι ορθά τότε οι συνολικοί ναύλοι όταν διαιρεθούν µε το 

συνολικό φορτίο που αυτό είναι γνωστό και για το 2000 για παράδειγµα ήταν 

5.890 εκατοµµύρια τόνοι τότε η µέση αξία σε δολάρια ανά τόνο φορτίου είναι 
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1050,47 δολάρια και το µέσο κόστος σε δολάρια για τη µεταφορά ενός τόνου 

φορτίου θα ήταν για το 2000  65,20 δολάρια.  

Πίνακας 5.6 Μεταφερόµενα φορτία - τόνοι µίλια ανά τόνο dwt του παγκόσµιου στόλου 

Έτος Παγκόσµιος 
στόλος σε εκατ. 
dwt

Συνολικά 
φορτία σε 
εκατ.τόνους

Σύνολο τ-µίλια 
δισεκατοµµύρια

Μεταφερό-
µενοι τόνοι 
ανά dwt

Tόνοι-µίλια 
ανά dwt

1985 664,8 3382,0 13160,0 5,1 19800,0
1990 658,4 4008,0 17121,0 6,1 26003,9
1991 683,5 4120,0 17873,0 6,0 26149,2
1992 694,7 4220,0 18235,0 6,1 26248,7
1993 710,6 4330,0 18854,0 6,1 26532,5
1994 719,8 4485,0 19461,0 6,2 27036,7
1995 734,9 4651,0 20188,0 6,3 27470,4
1996 758,2 4758,0 20810,0 6,3 27446,6
1997 775,9 4953,0 21825,0 6,4 28128,6
1998 788,7 5598,0 23822,0 7,1 30204,1
1999 799,0 5668,0 24114,0 7,1 30180,2
2000 808,4 5890,0 22947,0 7,3 28385,7
2001 825,7 5832,0 24338,0 7,1 29475,6

Πηγές: Lloyd's Register - Fairplay (1985-2002)
Υπολογισµοί από την: UNCTAD, Fearnley's Review, various issues.  

Εποµένως, επειδή τα στοιχεία που προκύπτουν στο πίνακα 5.6 που ετοιµάσαµε 

για να αποδείξουµε στην UNCTAD, ότι τα στοιχεία του πίνακα 5.5 δεν µπορούν να 

αναφέρονται µόνο στο δια θαλάσσης εµπόριο και είναι πολύ πιθανό να 

αναφέρονται στο διεθνές συνολικό εµπόριο, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η 

χρήση και των στοιχείων του Πίνακα 5.5 δεν πρέπει να ερµηνεύει και να περιορίζει 

τη λέξη εµπόριο στο θαλάσσιο εµπόριο. Ο Πίνακας 5.6, όπως τον είχαµε 

ετοιµάσει, αποτελεί την επιβεβαίωση της θέσης µας, η οποία επιβεβαιώθηκε και 

από τα γραπτά και τα τηλεφωνικά µηνύµατα που λάβαµε από τους δύο 

εµπλεκόµενους οργανισµούς. 

Επαναλαµβάνουµε ότι ο Πίνακας 5.6, αν και έγινε µε τα στοιχεία των πηγών που 

αναφέρονται, δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να χρησιµοποιηθεί και η ίδια η 
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αγορά επιβεβαιώνει καθηµερινά µε τις τιµές των ναύλων, ότι ο εν λόγω πίνακας 

δεν µπορεί να ανταποκρίνεται σε καµιά περίπτωση µε τη πραγµατικότητα. 

Η απάντηση τόσο της UNCTAD, όσο και του ∆ΝΤ, δεν είναι δυνατόν να 

δικαιολογήσει τα στοιχεία που από λάθος δηµοσιεύθηκαν για σειρά ετών στην 

ετήσια έκθεση της UNCTAD101 για τις θαλάσσιες µεταφορές. Τα δύο ηλεκτρονικά 

µηνύµατα αποτελούν την πρώτη αντίδραση των δύο πιο πάνω οργανισµών, ενώ 

ακολούθησαν διάφορες συζητήσεις µε αξιωµατούχους των δύο οργανισµών οι 

οποίοι και συµφωνούν τελικά µε τη δική µας άποψη. 

5.2 Μεταφορά πετρελαιοειδών και o υπολογισµός των τ-µιλίων 

Λαµβάνοντας ένα τυχαίο δείγµα από το Apex Report  για τη µεταφορά του αργού 

πετρελαίου παγκόσµια για τους µήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο του 2001, έχουµε 

σύµφωνα και µε το Πίνακα 5.7, µεταφορά αργού πετρελαίου 163,8 εκατοµµύρια 

τόνους, 145,1 εκατ. τόνους τον Ιούνη και 154,05 εκατ. τόνους τον Ιούλη του 2001. 

Συνολικά έχουµε για τρεις µήνες του 2001 µεταφορά αργού πετρελαίου 463,02 

εκατ. τόνους εάν δεν δεχθούµε ότι περίπου ανάλογα φορτία µεταφέρονται και τα 

υπόλοιπα τρία τρίµηνα τους έτους καταλήγουµε στους 1852 εκατ. τόνους αργού 

πετρελαίου για ολόκληρο το 2001, ενώ τα συνολικά φορτία που έχουµε µεταφερθεί 

µε τα δεξαµενόπλοια το 2001 σύµφωνα µε την UNCTAD ήταν 2128 εκατ. τόνοι 

που επιβεβαιώνει ότι το αργό πετρέλαιο αποτελεί το 87% των φορτίων των 

δεξαµενοπλοίων. 

Στον Πίνακα 5.8, παραθέτουµε τις χιλιάδες τόνους µίλια που παράγουν τα 

δεξαµενόπλοια µεταφοράς αργού πετρελαίου για τους αντίστοιχους µήνες του 

2001. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι το Μάιο του 2001 είχαµε 630,6 δισεκατοµµύρια 

τόνους µίλια, 571,6 δις τόνους τον Ιούνη και 565,3 δις εκατοµµύρια τόνους τον 

Ιούλη του 2001.  

                                            

101 Review of Maritime Transport,2002, UNCTAD/RMT/2002, σελίδα 66 
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Πίνακας 5.7 Μεταφορά αργού πετρελαίου  

Μάϊος 2001
Εξαγωγική περιοχή Far East SEAsia/Aus Ind Sb-Cont NEur SEur US Gulf/Car US/Can Atl USPac Άλλες Σύνολο
Middle East 26916461 9695768 5270000 5149000 3450000 10928395 783000 1380000 4924377 68.497.001
SE Asia & Oceania 2881008 5256460 140000 0 0 0 0 380000 0 8.657.468
Ν Africa, Ε Med & Black Sea 80000 327842 185000 1512500 10113000 560000 674000 0 2404532 15.856.874
West Africa 1430000 390000 1557000 1189911 1645000 4620000 2883000 50000 2448000 16.212.911
Baltic 0 425000 0 4447214 0 0 231693 55000 750318 5.909.225
North Sea 275000 0 280000 10904433 270000 1772342 2463737 0 1707198 17.672.710
Caribbean & S America Atlant 330000 0 290000 770000 514500 12851787 2555000 495577 3742556 21.549.420
Άλλη περιοχή 611008 880000 0 80000 0 1040000 1555314 4862959 470000 9.499.281
Σύνολο 32.523.477 16.975.070 7.722.000 24.053.058 15.992.500 31.772.524 11.145.744 7.223.536 16.446.981 163.854.890

Ιούνης 2001
Εξαγωγική περιοχή Far East SEAsia/Aus Ind Sb-Cont NEur SEur US Gulf/Car US/Can Atl USPac Άλλες Σύνολο
Middle East 25131830 10069000 4889000 5054766 3142000 7725301 0 1550000 2155000 59.716.897
SE Asia & Oceania 2648000 3765000 220000 0 0 0 0 480000 0 7.113.000
Ν Africa, Ε Med & Black Sea 0 270000 416775 1905000 9342000 520000 430000 0 3182533 16.066.308
West Africa 1940000 910000 772000 1175000 1445000 4168000 2965000 0 1590000 14.965.000
Baltic 0 345000 0 3285318 50000 160000 215000 0 954739 5.010.057
North Sea 260000 655000 0 7878766 224766 1413138 3234438 0 1439488 15.105.596
Caribbean & S America Atlant 410000 130000 310000 973000 892000 11813154 2480000 500000 2389787 19.897.941
Άλλη περιοχή 972295 706794 0 0 0 780000 920000 3825872 29966 7.234.927
Σύνολο 31.362.125 16.850.794 6.607.775 20.271.850 15.095.766 26.579.593 10.244.438 6.355.872 11.741.513 145.109.726

Ιούλης 2001
Εξαγωγική περιοχή Far East SEAsia/Aus Ind Sb-Cont NEur SEur US Gulf/Car US/Can Atl USPac Άλλες Σύνολο
Middle East 27420110 8317000 7119000 6635000 2958000 9166564 840000 1410000 3715000 67.580.674
SE Asia & Oceania 2533000 3800000 58429 0 0 0 0 450000 0 6.841.429
Ν Africa, Ε Med & Black Sea 0 160000 260000 1605616 11145755 560000 590000 0 3143510 17.464.881
West Africa 1550000 390000 1575000 1383526 1255000 2795000 2685000 130000 940000 12.703.526
Baltic 0 80000 0 3619304 170000 160000 80000 0 1235318 5.344.622
North Sea 260000 0 0 10897442 470000 1555794 2975231 0 2725346 18.883.813
Caribbean & S America Atlant 260000 0 260000 895904 483000 10660721 2378000 500000 1338550 16.776.175
Άλλη περιοχή 495211 640000 0 0 0 980000 1574538 4713465 60000 8.463.214
Σύνολο 32.518.321 13.387.000 9.272.429 25.036.792 16.481.755 25.878.079 11.122.769 7.203.465 13.157.724 154.058.334
Πηγή: APEX Monthly Oil Review  
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Πίνακας 5.8 Μεταφορά αργού πετρελαίου σε τόνους µίλια  

Μάϊος 2001
Major Export Area Far East SEAsia/Aus Ind Sb-Cont NEur SEur US Gulf/Car US/Can Atl USPac Άλλη Total

Middle East 121411227 36808386 12775000 17425426 3211890 111021529 6187000 13889250 29336677 352066386

SE Asia & Oceania 6846190 7781640 340900 0 0 0 0 3111340 0 18080071

Ν Africa, Ε Med & Black Sea 595680 1822740 708365 7220373 12996184 10308350 4147856 0 4370462 42170009

West Africa 10059920 2653950 11138778 4497905 9371350 24666810 14197344 399200 8591966 85577223

Baltic 0 3714075 0 2325109 0 0 469242 428175 626327 7562929

North Sea 2856700 0 1769600 6017509 658935 7993180 8203010 0 2157937 29656871

Caribbean & S America Atl. 3360110 0 2297670 3758170 2718194 36090810 9219235 2525471 19086531 79056191
Άλλη περιοχή 757464 2214640 0 577600 0 182900 1244948 10516986 992660 16487198
Σύνολο 145887291 54995431 29030313 41822092 28956553 190263579 43668635 30870422 65162560 630656878

Ιούνης 2001
Major Export Area Far East SEAsia/Aus Ind Sb-Cont NEur SEur US Gulf/Car US/Can Atl USPac Άλλη Total

Middle East 123994810 38212090 11897500 23631423 4631438 77011246 0 15683000 17010325 312071833

SE Asia & Oceania 6706192 5553480 535700 0 0 0 0 3752800 132240 16680412

Ν Africa, Ε Med & Black Sea 0 1551555 1655501 5116125 10519889 4841860 1850830 0 5524961 31060722

West Africa 14823873 7431060 5522888 4022025 9339035 22102614 14288640 0 6583070 84113205

Baltic 0 3014955 0 1812610 126400 756480 473850 0 934128 7118423

North Sea 2655380 5428640 0 3755200 528874 6301654 10589279 0 1395907 30654935

Caribbean & S America Atl. 4281220 1161550 2563390 4293237 4729916 33728093 8933610 2999540 12350224 75040780
Άλλη περιοχή 2152504 2326963 0 0 0 105430 1885790 8295183 56246 14822116
Σύνολο 154613979 64680293 22174979 42630620 29875552 144847377 38021999 30730523 43987101 571562426

Ιούλης 2001
Major Export Area Far East SEAsia/Aus Ind Sb-Cont NEur SEur US Gulf/Car US/Can Atl USPac Άλλη Total

Middle East 143170901 30426462 17447500 29691780 3999012 76115153 3400720 9761000 16045300 330057828

SE Asia & Oceania 5971079 5927690 232664 0 0 0 0 3522730 132240 15786403

Ν Africa, Ε Med & Black Sea 0 888640 995540 5627152 12422735 10817440 5039530 2323250 4913588 43027876

West Africa 12478170 2123160 11267550 4966169 8111065 15453555 13279800 1037920 2701380 71418769

Baltic 0 699120 0 1965965 227520 756480 0 0 1056032 4705117

North Sea 2655380 0 0 5664629 1259140 6324175 9594224 0 3209992 28707540

Caribbean & S America Atl. 2714920 0 2528760 4422464 2554419 26556757 7897754 2607200 6617542 55899816
Άλλη περιοχή 910368 1229680 0 0 0 0 2771874 10646817 112620 15671359
Σύνολο 167900818 41294752 32472014 52338159 28573891 136023560 41983902 29898917 34788694 565274708

Πηγή: APEX Monthly Oil Review  
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Πίνακας 5.9 Τυχαίο δείγµα µεταφοράς πετρελαιοειδών 

Χώρα φορτ. Ηµερ. Φορτ. Λιµ. Εκφ. Ηµερ. Εκφ Φορτ. Τόνοι Πλοίο DWT Σηµαία Αποστ. Ηλικ. Πορεία Τόνοι-Μίλια
Venezuela 1/1/2001 Beaumont 13/1/2001 Crude 70000 SKS Tagus 109933 Norwegian Internation 5163 0-4 CARIB/N AMER 361.410.000
Mexico 1/1/2001 Mobile 4/1/2001 Crude 70000 Almare Nona 94225 Italy 689 5-9 CARIB/N AMER 48.230.000
Saudi Arabia 2/1/2001 Pascagoula 12/2/2001 Crude 350000 Arctic Blue 484276 Panama 9500 20+ AG/WEST 3.325.000.000
Saudi Arabia 3/1/2001 Tripoli(LBN) 6/1/2001 Clean 28498 Lia 29998 Liberia 850 15-19 OTHER 24.223.300
Saudi Arabia 5/1/2001 Gebig 3/2/2001 Crude 80000 Paola II 97019 Bahamas 8200 5-9 OTHER 656.000.000
Saudi Arabia 5/1/2001 LOOP Term. 20/2/2001 Crude 260000 Alphard Star 301862 Liberia 9500 5-9 AG/WEST 2.470.000.000
Mexico 7/1/2001 Mobile 9/1/2001 Crude 70000 Glenross 90679 Liberia 689 5-9 CARIB/N AMER 48.230.000
Saudi Arabia 10/1/2001 Fujairah Anch. 12/1/2001 Dirty 52000 Demos 54989 Panama 157 20+ OTHER 8.164.000
Nigeria 14/1/2001 Philadelphia 4/2/2001 Crude 260000 Equatorial Lion 273539 Marshall Islands 4968 0-4 WAF/WEST 1.291.680.000
Indonesia 15/1/2001 China 21/1/2001 Clean 35000 Fulmar 39521 Cyprus 1653 10-14 SEASIA/FAR EAST 57.855.000
Saudi Arabia 21/1/2001 Karachi 25/1/2001 Clean 14379 NCC Najd 15136 Panama 2500 15-19 AG/IND 35.947.500
Norway 27/1/2001 Rotterdam 30/1/2001 Crude 130000 Bergina 134089 Norway 536 15-19 BALTIC/WEST 69.680.000
Saudi Arabia 2/2/2001 Ulsan 24/2/2001 Dirty 40000 Tenacity 87240 Republic of Singapore 6000 5-9 AG/EAST 240.000.000
United Arab Emirate 4/2/2001 Ulsan 24/2/2001 Dirty 40000 Tenacity 87240 Republic of Singapore 6000 5-9 AG/EAST 240.000.000
Saudi Arabia 10/2/2001 Pascagoula light. a 14/3/2001 Crude 400000 Kapetan Hiotis 413117 Greece 9500 20+ AG/WEST 3.800.000.000
Mexico 14/2/2001 Houston 17/2/2001 Crude 50000 Advance 53390 Republic of Singapore 689 15-19 CARIB/N AMER 34.450.000
U.K. 14/2/2001 Wilhelmshaven 15/2/2001 Crude 80000 Shetland Spirit 106236 Bahamas 401 5-9 NSEA/EU 32.080.000
Venezuela 10/3/2001 St. Anna Bay 27/3/2001 Crude 50000 Aleksandr Pokrysh 67980 Liberia 5109 10-14 OTHER 255.450.000
Mexico 23/3/2001 Port Arthur 24/3/2001 Crude 50000 Anette 62326 Liberia 689 10-14 CARIB/N AMER 34.450.000
United Arab Emirate 23/3/2001 Muroran 15/4/2001 Crude 130000 Washusan 281050 Panama 7000 0-4 AG/EAST 910.000.000
United Arab Emirate 24/3/2001 Toyama 18/4/2001 Crude 130000 Washusan 281050 Panama 7000 0-4 AG/EAST 910.000.000
Iran 17/4/2001 New Mangalore 24/4/2001 Crude 80000 Posidon 106677 Malta 2500 20+ AG/IND 200.000.000
Saudi Arabia 29/4/2001 Djibouti 12/5/2001 Clean 30000 Iver Explorer 40077 Marshall Islands 4200 10-14 OTHER 126.000.000
Saudi Arabia 15/5/2001 U.S. Gulf 24/6/2001 Crude 400000 Pacific Blue 413842 Panama 9500 20+ AG/WEST 3.800.000.000
United Arab Emirate 2/6/2001 Sydney 24/6/2001 Crude 80000 Kanata Spirit 113022 Bahamas 5247 0-4 AG/EAST 419.760.000

11/6/2001 Freeport(Texas) 18/6/2001 Crude 70000 GenMar Agamem 96213 Liberia 1583 5-9 CARIB/N AMER 110.810.000
U.K. 24/6/2001 Kalundborg 28/6/2001 Crude 79194 Clare Spirit 99259 Bahamas 404 15-19 OTHER 31.994.376
Mexico 30/6/2001 Beaumont 3/7/2001 Crude 70000 Lochness 90607 Liberia 689 5-9 CARIB/N AMER 48.230.000
TOTAL 3129071 4033985 19.541.414.176  

Πηγή:APEX- Analysis of Petroleum Exports, The Energy Service from Lloyd’s Marine Intelligence Unit, July 2001 



 

332 

 

 

Εάν δεχθούµε ότι ανάλογα έχουν παραχθεί τουλάχιστον µεταφορές φορτίων σε 

τόνους-µίλια ανάλογα φορτία και τους υπόλοιπους µήνες καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι το 2001 παράχθηκαν από τα δεξαµενόπλοια µεταφοράς του 

αργού πετρελαίου 7,1 τρις εκατοµµύρια τόνοι µίλια. Η UNCTAD στην ετήσια 

έκθεσή της φιλοξενεί για την περίπτωση αυτή τα στοιχεία του Fearnleys Review 

2001 και αναφέρει 7,7 τρις εκατοµµύρια τόνους µίλια. Εκτιµούµε ότι ο 

υπολογισµός είναι ακριβής, µιας και στο τρίµηνο που εξετάσαµε δεν 

περιλαµβάνονται οι χειµερινοί µήνες, όπου η κατανάλωση πετρελαιοειδών είναι 

σαφώς µεγαλύτερη. 

5.3 Συµµετοχή των ανοικτών νηολογίων στο διεθνές θαλάσσιο εµπόριο 

Την 1η Ιανουαρίου 2002 σύµφωνα και µε τον Πίνακα 2.6 στο κεφάλαιο 2, τα πλοία 

των ανοικτών νηολογίων (σύγκριση πλοίων άνω των 1000 gt) κατείχαν το 63,21% 

της παγκόσµιας χωρητικότητας, αφού είχαν στα νηολόγια τους 479,92 εκατ. dwt. 

Εποµένως, ανάλογο ποσοστό ή και περισσότερο είναι το ποσοστό των νηολογίων 

αυτών στον συνολικό όγκο του παγκόσµιου θαλάσσιου εµπορίου. Εδώ πρέπει, 

επίσης, να αναφέρουµε ότι η συµµετοχή σε ποσοστό στο θαλάσσιο εµπόριο των 

ανοικτών νηολογίων είναι ανάλογη ή και µεγαλύτερη του ποσοστού της 

χωρητικότητας των, επειδή όπως έχουµε παρατηρήσει, αν και ο αριθµός των 

πλοίων µε εθνικές σηµαίες είναι 16044, των δε ανοικτών νηολογίων 14421, σε ένα 

σύνολο 30465 πλοίων, εντούτοις η χωρητικότητα είναι κατά 72% περίπου 

µεγαλύτερη λόγω του ότι τα πλοία των ανοικτών νηολογίων είναι στην µεγάλη 

πλειοψηφία τους µεγαλύτερα σε µέγεθος πλοία, µε µικρότερη ηλικία και εποµένως, 

πιο σύγχρονα και µπορούν να αναπτύσσουν µεγαλύτερες ταχύτητες. 

5.4 Ο ρόλος των νηογνωµόνων και η σχέση τους µε τα νηολόγια 

Οι νηογνώµονες, είχαν κατά καιρούς κατηγορηθεί ότι παρέχουν στα ανοικτά 

νηολόγια την υποστήριξη, ώστε να κυκλοφορούν και τα πλοία τους που µπορεί να 

είναι και ποιοτικά υποβαθµισµένα. Η πίεση και οι κατηγορίες πολλαπλασιάστηκαν 
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µετά και από το ατύχηµα του πλοίου ERIKA, όταν µεγάλο µέρος της ευθύνης 

στράφηκε κατά των νηογνωµόνων και έτσι βρέθηκαν κάτω από ιδιαίτερα αυξηµένη 

πίεση για τα σοβαρά ατυχήµατα των τελευταίων είκοσι χρόνων. Η πίεση αυτή 

πηγάζει βασικά από το γεγονός ότι η ∆ιεθνής Ένωση Νηογνωµόνων IACS και οι 

νηογνώµονες µέλη της Ένωσης, αλλά και οι νηογνώµονες µη µέλη δεν κατάφεραν 

να περιορίσουν τα υποβαθµισµένα πλοία και αφήνουν να φαίνεται ότι υπάρχει 

ακόµη µια πελατειακή σχέση αυτών των πλοίων µαζί τους. Εδώ να υπενθυµίσουµε 

ότι πολλές φορές λόγω αδυναµίας των νηολογίων να έχουν ένα πλήρες σύστηµα 

επιθεώρησης µε δικούς τους υπαλλήλους, επιθεωρητές πλοίων, τουλάχιστον στα 

µεγαλύτερα λιµάνια του κόσµου, εκχωρούν εξουσίες στους νηογνώµονες των 

πλοίων οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις εκδίδουν πιστοποιητικά των πλοίων για 

λογαριασµό των νηολογίων αυτών. 

Η ανοχή για τα ατυχήµατα όλα αυτά τα χρόνια και τα στοιχεία που εµφανίζονται 

στις αναλύσεις των ατυχηµάτων επιτρέπουν στη διεθνή κοινότητα να µεταφέρει 

µέρος της ευθύνης του κάθε πλοιοδιαχειριστή που επιδιώκει την υποβαθµισµένη 

διαχείριση, στους ώµους των τεχνικών οργανισµών, που όχι µόνο επιθεωρούν τα 

πλοία αλλά και βεβαιώνουν µε την έκδοση των διαφόρων πιστοποιητικών και την 

καλή κατάσταση και την αξιοπλοΐα του κάθε πλοίου. 

Η ∆ιεθνής Ένωση Νηογνωµόνων IACS κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων 

έχει εξετάσει σε βάθος αυτό το πρόβληµα και έχει λάβει σοβαρές αποφάσεις που 

οι οποίες πλέον εµποδίζουν σηµαντικά τα κάτω του µετρίου ποιοτικά πλοία να 

χρησιµοποιηθούν από τους κάτω του µετρίου ποιοτικά πλοιοδιαχειριστές τους.  

Είναι πλέον αποδεκτό ότι έχουµε φθάσει σήµερα σε ένα σηµείο όπου οι 

περισσότεροι κανονισµοί και επιθεωρήσεις δεν θα συµβάλουν στην περαιτέρω 

αύξηση της ασφάλειας των πλοίων, αλλά ότι µια αποδοτικότερη εφαρµογή των 

κανόνων και ένας καλύτερος συντονισµός και εναρµόνιση θα εξυπηρετήσουν 

καλύτερα τον σκοπό αυτό και θα ελαχιστοποιήσουν τον αριθµό των 
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υποβαθµισµένων πλοίων είτε αυτά φέρουν σηµαία ανοικτού ή και εθνικού 

νηολογίου.   

Σήµερα, οι νηογνώµονες βασίζουν την εταιρική φιλοσοφία τους στα υψηλά 

πρότυπα και η καλύτερη µακροπρόθεσµη στρατηγική τους, τους επιβάλλει να 

επιµένουν στα υψηλά πρότυπα και να µην κάνουν συµβιβασµούς σε θέµατα που 

αφορούν την ποιότητα.  

Μπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο ρόλος των νηογνωµόνων έχει αλλάξει 

σηµαντικά. ∆εδοµένου ότι ο κόσµος γύρω από µας αλλάζει πολύ γρήγορα θα ήταν 

πολύ επικίνδυνο για τους νηογνώµονες και για την ∆ιεθνή Ένωση Νηογνωµόνων 

(IACS) να µην ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών, γιατί αποτελούν ένα 

συνεργάτη στην αλυσίδα ασφάλειας και πρέπει να αξιολογούν συνεχώς πώς 

µπορούν καλύτερα να εκτελούν το στόχο τους. Ο συγκεκριµένος στόχος 

αναφέρεται στην υποχρέωση των νηογνωµόνων να φροντίζουν και να 

επιβλέπουν, ακόµη και να επιβεβαιώνουν την ποιότητα των πλοίων από την 

κατασκευή τους στο ναυπηγείο, µέχρι τη διάλυση τους και, να πιστοποιούν ότι 

ελαχιστοποιείται πάντα ο κίνδυνος για τον άνθρωπο - χρήστη των θαλάσσιων 

µεταφορών, για τα εµπλεκόµενα υλικά και το θαλάσσιο περιβάλλον.  

Από τις αναλύσεις του αριθµού των πλοίων που βρίσκονται σε κάθε νηογνώµονα 

προκύπτει ότι από πλευράς νηογνωµόνων δεν υπάρχει διαχωρισµός ή και 

διάκριση µεταξύ των νηολογίων. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα πλοία των 10 µεγαλύτερων 

νηολογίων, τα οποία ανήκουν σε κάθε µέλος του IACS. Αναφέρουµε ότι, συνολικά 

τα µέλη του IACS έχουν υπό την εποπτεία τους 48535 πλοία, συνολικής 

χωρητικότητας 571.717.268 gt. Τα στοιχεία των ακόλουθων πινάκων προέρχονται 

από το κάθε Νηογνώµονα – Μέλος της ∆ιεθνούς Ένωσης Νηογνωµόνων (IACS) 

και από το Norwegian Marine Insurance Statistics  
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Πίνακας 5.10 Τα 10 µεγαλύτερα νηολόγια του Αµερικάνικου Νηογνώµονα (ABS) 

Νηολόγιο Αρ. Πλοίων Χωρητικότητα Μέσο GT Μέση Ηλικία
1 Η.Π.Α. 3.181 18.902.608 5.942 21,47
2 Παναµάς 697 15.068.695 21.619 16,59
3 Λιβερία 329 11.848.549 36.014 14,27
4 Ελλάδα 225 9.832.754 43.701 12,94
5 Μπαχάµες 224 9.249.201 41.291 14,50
6 Νησιά Μάρσαλ 141 5.369.093 38.079 16,52
7 Σιγκαπούρη 849 5.028.211 5.923 8,11
8 Μάλτα 139 4.496.856 32.351 16,82
9 Χογκ Κογκ 96 3.870.526 40.318 10,40

10 Κύπρος 123 2.787.877 22.666 17,30
Άλλες Σηµαίες 3.082 23.668.477 7.680 15,33
Σύνολο 9.086 110.122.847 12120 16,80  

Πίνακας 5.11 Τα 10 µεγαλύτερα νηολόγια του Αγγλικού Νηογνώµονα (LR) 

Νηολόγιο Αρ. Πλοίων Χωρητικότητα Μέσο GT Μέση Ηλικία
1 Παναµάς 423 12.060.795 28.512 17,3
2 Ελλάδα 254 9.466.113 37.268 14,3
3 Λιβερία 208 8.498.509 40.858 13,2
4 Μπαχάµες 320 8.056.978 25.178 16,6
5 Κύπρος 263 5.893.843 22.410 15,8
6 Μάλτα 230 5.545.669 24.112 17,0
7 Σιγκαπούρη 193 5.373.451 27.842 12,7
8 Ην.Βασίλειο 527 4.525.750 8.588 17,2
9 ∆ανία (DIS) 175 4.153.412 23.734 11,6

10 Νησιά Μάρσαλ 59 3.634.905 61.609 10,7
Άλλες Σηµαίες 3.213 40.986.175 12.756 16,1
Σύνολο 5.865 108.195.600 18448 15,85  

Πίνακας 5.12 Τα 10 µεγαλύτερα νηολόγια του Ιαπωνικού Νηογνώµονα (ΝΚΚ) 

Νηολόγιο Αρ. Πλοίων Χωρητικότητα Μέσο GT Μέση Ηλικία
1 Παναµάς 2.452 65.545.214 26.731,33  8,57              
2 Ιαπωνία 1.103 10.506.584 9.525,46    10,26            
3 Λιβερία 219 7.190.528 32.833,46  14,18            
4 Σιγκαπούρη 798 6.690.949 8.384,65    9,68              
5 Μάλτα 197 4.592.392 23.311,63  16,38            
6 Χογκ Κογκ 177 4.198.612 23.720,97 9,45
7 Μπαχάµες 136 3.680.090 27.059,49  11,94            
8 Κύπρος 143 3.090.098 21.609,08  15,36            
9 Φιλιππίνες 153 2.499.705 16.337,94  12,39            

10 Ελλάδα 39 1.647.924 42.254,46  17,18            
Άλλες Σηµαίες 946 8.275.570 8.747,96 13,15            
Σύνολο 6.363 117.917.666 18532 10,51  
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Πίνακας 5.13 Τα 10 µεγαλύτερα νηολόγια του Γερµανικού Νηογνώµονα (GL) 

Νηολόγιο Αρ. Πλοίων Χωρητικότητα Μέσο GT Μέση Ηλικία
1 Λιβερία 417 9.609.775 23.045,02 7,28
2 Γερµανία 801 6.186.014 7.722,86 16,72
3 Αντίγκουα & Μπ 746 4.693.189 6.291,14 10,68
4 Κύπρος 272 3.031.630 11.145,70 12,06
5 Παναµάς 180 2.639.876 14.665,98 19,78
6 Νησιά Μάρσαλ 74 1.583.317 21.396,18 4,67
7 Σιγκαπούρη 696 1.544.070 2.218,49 7,53
8 Μάλτα 90 1.114.891 12.387,68 17,55
9 Ελλάδα 38 1.081.855 28.469,87 10,20

10 Ην. Βασίλειο 75 868.006 11.573,41 14,74
Άλλες Σηµαίες 1.824 8.434.606 4.624,24 16,35
Σύνολο 5213 40.787.229 7824 15,72  

Πίνακας 5.14 Τα 10 µεγαλύτερα νηολόγια του Γαλλικού Νηογνώµονα (BV) 

Νηολόγιο Αρ. Πλοίων Χωρητικότητα Μέσο GT Μέση Ηλικία
1 Παναµάς 436 5.661.046 13014 17,54
2 Γαλλία 659 4.027.948 6131 17,44
3 Μάλτα 191 3.693.508 19338 19,34
4 Κύπρος 207 3.117.036 15058 18,9
5 Μπαχάµες 160 2.645.510 16534 17,09
6 Ολλανδία 700 1.624.600 2328 14,57
7 Λιβερία 83 1.606.397 19354 17,1
8 Χογκ Κογκ 72 1.405.721 19524 7,35
9 Αγ. Βικέντιος 316 1.160.342 3672 19,14

10 Φιλιππίνες 82 1.126.256 13735 15,23
Άλλες Σηµαίες 3672 13.321.138 3628 16,74
Σύνολο 6578 39.389.502 5988 16,79  

Πίνακας 5.15 Τα 10 µεγαλύτερα νηολόγια του Νορβηγικού Νηογνώµονα (DNV) 

Νηολόγιο Αρ. Πλοίων Χωρητικότητα Μέσο GT Μέση Ηλικία
1 Νορβηγία 1238 17.320.359 13991 17,3
2 Μπαχάµες 399 11.582.251 29028 15,5
3 Λιβερία 257 10.566.789 41116 14,2
4 Παναµάς 305 10.560.163 34623 15,6
5 Ελλάδα 113 4.688.173 41488 12,9
6 Κύπρος 146 3.638.661 24922 13,9
7 Σιγκαπούρη 171 3.562.129 20831 10,2
8 Μάλτα 163 3.418.313 20971 16,9
9 Χογκ - Κογκ 77 2.338.650 30372 8,7

10 Νησιά Μάρσαλ 76 2.282.881 30038 14,6
Άλλες Σηµαίες 1939 19.543.733 10079 16,0
Σύνολο 4884 89.502.102 18326 15,72  
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Πίνακας 5.16 Τα 10 µεγαλύτερα νηολόγια του Κινέζικου Νηογνώµονα (CCS) 

Νηολόγιο Αρ. Πλοίων Χωρητικότητα Μέσο GT Μέση Ηλικία
1 Κίνα 1.249 10.500.368 8407 15
2 Παναµάς 119 2.548.926 21420 16
3 Χογκ Κογκ 95 1.054.748 11102 15
4 Αγ. Βικέντιος 88 741.737 8429 18
5 Λιβερία 26 474.910 18266 19
6 Σιγκαπούρη 70 323.284 4618 13
7 Μάλτα 12 232.571 19381 21
8 Κύπρος 4 119825 2595 15
9 Νησιά Μάρσαλ 1 100845 100845 23

10 Μπελίζ 8 20883 2160 11
Άλλες Σηµαίες 5 23884 4777 18
Σύνολο 1.677 16.141.981 9626 15,24  

Πίνακας 5.17 Τα 10 µεγαλύτερα νηολόγια του Ρώσικου Νηογνώµονα (RR) 

Νηολόγιο Αρ. Πλοίων Χωρητικότητα Μέσο GT Μέση Ηλικία
1 Ρωσία 3611 7.783.058 2155 21
2 Μάλτα 153 1.244.824 8136 18
3 Ουκρανία 360 811.148 2253 22
4 Παναµάς 51 725.828 14231 22
5 Αγ. Βικέντιος 99 626.502 6328 22
6 Αζερµπαϊτζάν 213 541.408 2541 22
7 Καµποτία 76 351.317 4622 27
8 Λιθουανία 81 216.416 2671 23
9 Μπελίζ 65 206.290 3173 24

10 Εσθονία 97 102.618 1057 21
Άλλες Σηµαίες 224 1.257.677 5615 17
Σύνολο 5030 13.867.086 2757 21,04  

Πίνακας 5.18 Τα 10 µεγαλύτερα νηολόγια του Ιταλικού Νηογνώµονα (RINA) 

Νηολόγιο Αρ. Πλοίων Χωρητικότητα Μέσο GT Μέση Ηλικία
1 Ιταλία 1.360 9.746.869 7.167 20,0
2 Παναµάς 71 1.387.890 19.548 23,3
3 Μάλτα 78 1.218.507 15.622 23,2
4 Μπαχάµες 27 689.826 25.549 16,7
5 Ην. Βασίλειο 7 441931 63.133 13,9
6 Βερµούδες 3 326648 108.883 3,7
7 Αγ. Βικέντιος 32 286.486 8.953 23,5
8 Λιβερία 11 269.391 24.490 10,4
9 Κύπρος 10 218258 21.826 17,6

10 Πορτογαλία 12 135.311 11.276 25,4
Άλλες Σηµαίες 198 901.552 4.553 20,6
Σύνολο 1.809 15.622.669 8636 20,26  
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Πίνακας 5.19 Τα 10 µεγαλύτερα νηολόγια του Κορεάτικου Νηογνώµονα (KRS) 

Νηολόγιο Αρ. Πλοίων Χωρητικότητα Μέσο GT Μέση Ηλικία
1 Παναµάς 343 11673843 34034 10
2 Κορέα 1534 6634366 4324 15
3 Μάλτα 18 350322 19462 21
4 Χογκ Κογκ 3 299270 99756 17
5 Κύπρος 17 297615 17506 20
6 Λιβερία 12 215725 13090 19
7 Αγ. Βικέντιος 12 157080 17977 17
8 Καµποτία 16 114461 7153 19
9 Φιλιππίνες 5 79253 15850 23

10 Σιγκαπούρη 10 59974 5997 17
Άλλες Σηµαίες 60 288677 5810 20
Σύνολο 2030 20170586 9936 14,50  

5.5 Η ασφάλιση των πλοίων µε σηµαία ανοικτών νηολογίων 

Για να µπορέσουµε να αντιληφθούµε το µέγεθος των ασφαλιζοµένων ποσών, 

ασφαλίστρων και των ασφαλιστικών απαιτήσεων κάθε χρόνο ανά σηµαία όπως 

αναφέραµε και στο κεφάλαιο 4, είναι σχεδόν αδύνατον να έχουµε πλήρη και σαφή 

εικόνα, µιας και δεν µπορούν να εξασφαλιστούν λεπτοµέρειες σε ότι αφορά το 

τελικό κόστος των ατυχηµάτων ανά πλοίο. 

Είναι όµως πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι τα συνολικά ασφάλιστρα για την 

κάλυψη των θαλάσσιων µεταφορών κυµαίνονται από 11 µέχρι και 13 δις δολάρια 

κάθε χρόνο. 

Επεξεργαστήκαµε για αυτό το λόγο στοιχεία που µας παραχώρησε το Norwegian 

Marine Insurance Statistics για την περίοδο 1997-2001. Συνολικά είχαν ασφαλιστεί 

µέσα στη περίοδο των 4 χρόνων 30616 πλοία. Όπως παρουσιάζονται και στο 

∆ιάγραµµα 5.3 οι τέσσερις µεγάλες κατηγορίες σε αριθµό πλοίων ήταν: τα πλοία 

ξηρού χύδην φορτίου µε 25,8%, τα πλοία γενικού φορτίου µε 15,7%, τα πλοία 

εµπορευµατοκιβωτίων µε 12,9% και τα δεξαµενόπλοια µε 19,8%.  

Τα 30616 πλοία είχαν το 14.1% Αµερικανικό νηογνώµονα (American Bureau) , το 
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22.8% τον Νορβηγικό (Det Norske Veritas), το 23,1% τον Αγγλικό (Lloyd’s 

Register) και το 10.2% τον Ιαπωνικό (Nippon Kaiji Kyokai), ενώ το υπόλοιπο 

πoσοστό ήταν σε άλλους νηογνώµονες. (Βλέπε ∆ιάγραµµα 5.4)  

∆ιάγραµµα 5.3 Ανάλυση των 30616 πλοίων ανά κατηγορία πλοίων  

Ανάλυση των ασφαλιζοµένων πλοίων ανά τύπο (1997-2001)
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Πηγή: CEFOR ( Central Union Marine Underwriters), Norway 2002 

∆ιάγραµµα 5.4 Το ποσοστό των κύριων νηογνωµόνων στις 30616 πλοία  

Ανάλυση  % αριθµού  πλοίων ανά νηογνώµονα (1997-2001)
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Πηγή: CEFOR ( Central Union Marine Underwriters), Norway 2002 
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Τα πλοία αυτά ήταν σε διάφορα νηολόγια, το 6,9% του αριθµού των πλοίων ήταν 

µε σηµαία Μπαχάµες δηλαδή 2112 πλοία, το 6% µε σηµαία Κύπρου 1837 πλοία, 

το 6,1% µε Ελληνική σηµαία και 1868 πλοία, το 12,4% έφερε σηµαία Λιβερίας 

δηλαδή 3796 πλοία, το 7,8% έφερε σηµαία του ∆ιεθνούς νηολογίου της Νορβηγίας 

δηλαδή 3796 πλοία, ενώ το 1,4% έφερε τη σηµαία της Νορβηγίας, το 11,9% έφερε 

σηµαία Παναµά που σηµαίνει 3643 πλοία, το 3,9% σηµαία Η.Π.Α. και το υπόλοιπο 

43,5% έφερε άλλες σηµαίες. (Βλέπε ∆ιάγραµµα 5.5) . 

Εάν λάβουµε υπόψη ότι ο συνολικός αριθµός ήταν 30616 για τη περίοδο των 4 

χρόνων καταλήγουµε ότι το δείγµα µας είναι περίπου για 7654 πλοία τον χρόνο, 

αριθµός αρκετά ικανός για να εξάξουµε µια σειρά συµπερασµάτων στην συνέχεια. 

∆υστυχώς ο Γενικός ∆ιευθυντής του CEFOR ( Central Union Marine Underwriters) 

στην Νορβηγία δεν δέχθηκε να µας δώσει µαζί µε τα στοιχεία τα οποία αναλύονται 

στο Παράρτηµα  IX το κόστος των ατυχηµάτων ανά νηολόγιο. 

∆ιάγραµµα 5.5 Ανάλυση ανά σηµαία του αριθµού πλοίων από τα 30616 πλοία που 
ασφάλισε η Νορβηγική αγορά, τη περίοδο 1997-2001 

Aνάλυση % του αριθµού  πλοίων ανά σηµαία (1997-2001)
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Πηγή: CEFOR ( Central Union Marine Underwriters), Norway 2002 
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Το ∆ιάγραµµα 5.6 που ακολουθεί µας πληροφορεί για το ποσοστό επί τοις εκατό 

της κάθε σηµαίας από πλευράς µεταφορικής ικανότητας των πλοίων. 

∆ιάγραµµα 5.6 Ανάλυση ανά σηµαία της µεταφορικής ικανότητας των πλοίων τα οποία 
ασφάλισε η Νορβηγική αγορά, τη περίοδο 1997-2001 

Ανάλυση της χωρητικότητας %  ανά σηµαία (1997 - 2001)
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Πηγή: CEFOR ( Central Union Marine Underwriters), Norway 2002 

 

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι κάποια νηολόγια έχουν µικρότερο ποσοστό από το 

ποσοστό του ∆ιαγράµµατος 5.5, αυτό σηµαίνει ότι τα πλοία τους ήταν σχετικά 

µικρότερα από εκείνα τα νηολόγια των οποίων το ποσοστό τους από πλευράς dwt 

έχει αυξηθεί. Η Κύπρος για παράδειγµα έχει µόνο 4% στην συνολική µεταφορική 

ικανότητα των 30616 πλοίων που ασφάλισε η Νορβηγική ασφαλιστική αγορά, ενώ 

από πλευρά αριθµού πλοίου είδαµε ότι είχε ποσοστό 6%. 

Το συνολικό ασφαλιζόµενο ποσό των 30.616 πλοίων ανήλθε στα 648 δις δολάρια 

τα πλοία ξηρού χύδην φορτίου να άξιζαν ασφαλιζόµενα το 17%, τα πλοία γενικού 

φορτίου το 9,6%, τα πλοία εµπορευµατοκιβωτίων το 14,8%, τα επιβατηγά το 18% 

και τα δεξαµενόπλοια µε 22,8%. (Βλέπε ∆ιάγραµµα 5.7). 
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∆ιάγραµµα 5.7 Συνολικό ασφαλιζόµενο ποσό για τα 30.616 πλοία ήταν 648 δις δολάρια 

Ανάλυση του ασφαλιζοµένου ποσού  ανά τύπο πλοίου
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Πηγή: CEFOR ( Central Union Marine Underwriters), Norway 2002 

Το ∆ιάγραµµα 5.8 µας αναλύει το ποσοστό % των πλοίων της κάθε σηµαίας στο 

συνολικό ασφαλιζόµενο ποσό που όπως αναφέραµε πιο πάνω ήταν 648 δις 

δολάρια. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι τα πλοία του Παναµά άξιζαν ή µάλλον 

ασφαλίστηκαν για 77,6 δισεκατοµµύρια δολάρια, της Λιβερίας 103,6 δις δολάρια 

Τα πλοία µε σηµαία του ∆ιεθνούς νηολογίου της Νορβηγίας 60,91 δις δολάρια, µε 

σηµαία Μπαχάµες 55,7 δις και τα πλοία µε Ελληνική σηµαία 37,6 δις δολάρια.  

Εδώ και πάλι µπορούµε να εξάξουµε κάποια σηµαντικά στοιχεία όπως την µέση 

αξία του πλοίου της κάθε σηµαίας του ασφαλίστηκε από την Νορβηγική αγορά. 

Τα πιο ακριβά πλοία ήταν αυτά της Λιβερίας µε µέση τιµή 27,3 εκατ. ∆ολάρια, µε 

σηµαία Μπαχάµες µε 26,3 εκατ. δολάρια, του ∆ιεθνούς νηολογίου της Νορβηγίας 

µε 25,5 εκατ. ∆ολάρια, του Παναµά µε 21,3 εκατ. ∆ολάρια,  της Ελλάδας µε 20,1 

εκατ. ∆ολάρια και της Κύπρου µε 9,9 εκατοµµύρια δολάρια. 
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∆ιάγραµµα 5.8 Το ποσοστό κάθε σηµαίας στο συνολικό ασφαλιζόµενο ποσό των 648 δις 
δολάρια  

Ανάλυση του συνολικού ποσού ασφάλισης ανά σηµαία
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Πηγή: CEFOR ( Central Union Marine Underwriters), Norway 2002 

Ένας άλλος σηµαντικός αριθµός είναι τα συνολικά ασφάλιστρα τα οποία για την 

τετραετία 1997-2001 ανήλθαν στα 1429 εκατ. δολάρια. Τα πλοία µε σηµαία 

Μπαχάµες πλήρωσαν 127,2 εκατ. δολάρια, τα Κυπριακά πλοία 82,8 εκατ. 

δολάρια, τα µε σηµαία Ελλάδας 105 εκατ. δολάρια, τα πλοία της Λιβερίας 204 

εκατ. δολάρια, τα πλοία του ∆ιεθνούς νηολογίου της Νορβηγίας 132,9 εκατ. 

∆ολάρια και τα πλοία του Παναµά 158,6 εκατοµµύρια δολάρια. Το ∆ιάγραµµα 5.9 

στη συνέχεια δείχνει το ποσοστό των συνολικών ασφαλίστρων της κάθε σηµαίας  

∆ιάγραµµα 5.9 Το ποσοστό κάθε σηµαίας στο συνολικό ποσό των ασφαλίστρων  

Συνολικά καθαρά ασφάλιστρα ανά σηµαία 

Κύπρος
5,8%

Ελλάδα
7,4%

NIS
9,3%Νορβηγία

1,7%

Άλλες
37,8%

ΗΠΑ
3,8%

Παναµάς
11,1%

Λιβερία
14,3%

Μπαχάµες
8,9%

Πηγή: CEFOR ( Central Union Marine Underwriters), Norway 2002 
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Το ∆ιάγραµµα 5.10 στη συνέχεια καλύπτει 8070 ασφαλιστικές απαιτήσεις (claims) 

και αναλύει το ποσοστό % της κάθε κατηγορίας πλοίων. Βλέπουµε ότι τα πλοία 

Ξηρού Χύδην Φορτίου κατείχαν την πρώτη θέση µε 21%, δηλαδή είχαν 1695 

ασφαλιστικές απαιτήσεις, έναντι 1533 των πλοίων Γενικού Φορτίου, 1549 των 

πλοίων Κοντέϊνερς και 1283 των δεξαµενοπλοίων.  

∆ιάγραµµα 5.10 Το ποσοστό κάθε κατηγορίας πλοίων % στις 8070 ασφαλιστικές απαιτήσεις 

Αριθµός απαιτήσεων ανά τύπο πλοίου
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Πηγή: CEFOR ( Central Union Marine Underwriters), Norway 2002 

Το ∆ιάγραµµα 5.11 τέλος δείχνει το ποσοστό της κάθε κατηγορίας πλοίων % στο 

συνολικό κόστος των ασφαλιστικών απαιτήσεων ανήλθαν στη τετραετία 1997-

2001 στα 1763 εκατοµµύρια δολάρια.  

∆ιάγραµµα 5.11 Το ποσοστό κάθε κατηγορίας πλοίων % στο συνολικό κόστος των 
ασφαλιστικών απαιτήσεων, 1763 εκατοµµύρια δολάρια. 

Κόστος απαιτήσεων ανά τύπο πλοίου
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Πηγή: CEFOR ( Central Union Marine Underwriters), Norway 2002 
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5.5.1 Το µέγεθος της ασφαλιστικής αγοράς των θαλάσσιων µεταφορών 

Τα συνολικά ασφάλιστρα όπως µας πληροφορεί η CEFOR είναι της τάξης των 14 

δις δολάρια το 1992 ενώ το 2001 παρουσιάζονται να έχουν µειωθεί στα 10.3 δις. 

Το ∆ιάγραµµα 5.12 που ακολουθεί µας δίνει µια εικόνα για τα ασφάλιστρα τη 

περίοδο 1992-2001. 

∆ιάγραµµα 5.12  Τα ασφάλιστρα για τις θαλάσσιες µεταφορές τη περίοδο 1998-2001 
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Τα συνολικά ασφάλιστρα έχουν σηµαντικά µειωθεί λόγω της προσπάθειας για 

µείωση των ατυχηµάτων και περιορισµού του αριθµού των υποβαθµισµένων 

πλοίων. Η 11η  Σεπτεµβρίου 2001, µετά τα γεγονότα της Νέας Υόρκης 

υποχρεωτικά οδήγησε και σε απότοµη ασφαλίστρων σε όλους τους τοµείς της 

οικονοµίας, µε την ναυτιλία µνα µην µπορεί να αποτελέσει εξαίρεση. 

Η Ευρώπη έχει σηµαντικό ρόλο τόσο στις θαλάσσιες µεταφορές όπως έχουµε 

αναφέρει και στο Κεφάλαιο 3, και ανάλογο ρόλο και µερίδιο έχει στις ασφαλίσεις 

των κινδύνων που απορρέουν από την διεξαγωγή των µεταφορών αυτών. 
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Το ∆ιάγραµµα 5.13 στη συνέχεια µας παρουσιάζει την ανάλυση των αγορών 

ασφαλιστικής κάλυψης. 

 ∆ιάγραµµα 5.13 Ανάλυση των κυρίων αγορών ασφαλιστικής κάλυψης 
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Η ανάλυση των σχετικών ασφαλίστρων ανά κατηγορία, τοµέα ασφαλιστικής 

κάλυψης παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 5.14 που ακολουθεί. 

∆ιάγραµµα 5.14 Ανάλυση ανά κατηγορία της ασφαλιστικής κάλυψης, περίοδος 1998-2001 
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Όπως παρατηρούµε στο πιο πάνω ∆ιάγραµµα πέραν του 50% των συνολικών 

ασφαλίστρων καλύπτουν τους κινδύνους που διατρέχουν τα φορτία, ενώ οι 

κίνδυνοι που διατρέχουν τα πλοία κάτω από την κατηγορία κάλυψης Κύτους & 

Μηχανηµάτων το 2001 είναι κάτω του ποσού των 3 δις δολάρια. Αξίζει να δούµε 

επίσης ότι αυτή η κάλυψη τη περίοδο 1992-1996 ήταν 5 δις δολάρια, όπως 

παρουσιάζεται και από  το ∆ιάγραµµα 5.12. 

Το ∆ιάγραµµα 5.15 παρουσιάζει τα ασφάλιστρα που αφορούν την κάλυψη των 

κινδύνων Κύτους & Μηχανηµάτων. Είναι πολύ χαρακτηριστική η συνεχής µείωση 

αυτών των ασφαλίστρων από το 1992 µέχρι και το 2001. 

 

∆ιάγραµµα 5.15 Τα ασφάλιστρα για τις καλύψεις Κύτους , περίοδος 1992-2001 
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Το ∆ιάγραµµα 5.16 παρουσιάζει τα ασφάλιστρα που πληρώθηκαν σε κάθε 

λογιστικό έτος από το 1992 µέχρι και το 2001 για τις καλύψεις που αφορούσαν τα 

µεταφερόµενα φορτία. 

 

∆ιάγραµµα 5.16 Τα συνολικά ασφάλιστρα για τις καλύψεις των φορτίων, περίοδος 1992-
2001, ανά κύρια αγορά  
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π ερ ίο δ ο ς  1 9 9 2  - 2 0 0 1 (σ ε  εκ α τ . δ ολ .)

0

500

1000

1500

2000

2500

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Βέλγιο Κίνα Γαλλία Γερµανία Ιταλία

Ιαπωνία Ολλανδία Ισπανία Σουηδία Ελβετία

ΗΒ (ILU/IUA) ΗΒ (Lloyd's) ΗΠΑ

0

500

1000

1500

2000

2500

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Βέλγιο Κίνα Γαλλία Γερµανία Ιταλία

Ιαπωνία Ολλανδία Ισπανία Σουηδία Ελβετία

ΗΒ (ILU/IUA) ΗΒ (Lloyd's) ΗΠΑ

 

Παρατηρούµε ότι η Ιαπωνία κατέχει τη µερίδα του λέοντος ενώ και σηµαντικό 

µερίδιο έχουν η Γερµανία, η Αµερική, η Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο και το Βέλγιο. 

Η Ευρώπη ένα συνυπολογιστούν τα µερίδια των κρατών µελών έχει µεγαλύτερο 

µερίδιο αγοράς ακόµη και από την  Ιαπωνία. 
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5.6 Συµπεράσµατα 

Οι θαλάσσιες µεταφορές αποτελούν τις κύριες αρτηρίες του διεθνούς εµπορίου  

και έµµεσα της ίδιας της διεθνούς οικονοµίας. Η µεταφορά τόσον εκατοµµυρίων 

τόνων φορτίου (5832 εκατοµµύρια τόνοι το 2001) και η παραγωγή για το ίδιο έτος 

από τα πλοία ενός έργου 24338 δις τονοµιλίων, δηµιουργεί εκατοµµύρια θέσεις 

εργασίας, ενισχύει ποικιλότροπα τις εµπορικές σχέσεις µεταξύ των διαφόρων 

χωρών, επιτρέπει στο υπάρχον σύστηµα διεθνών εµπορικών συναλλαγών να 

υπάρχει και να δηµιουργεί αναπτυξιακούς ρυθµούς που ενισχύουν το βιοτικό 

επίπεδο ολόκληρης της οικουµένης. 

Τα ανοικτά νηολόγια υπολογίζεται ότι µε τα πλοία που φέρουν την σηµαία τους 

επιτελούν το 70% περίπου αυτού του παραγόµενου έργου σε τονοµίλια. 

∆ηµιουργούν παράλληλα µε το σύστηµα που υπάρχει παρά τα πολλά 

προβλήµατα που αναπόφευκτα ή όχι δηµιουργούν µε τις ατέλειες και παραλείψεις 

τους, ένα µειωµένο συγκριτικά κόστος θαλάσσιων µεταφορών, το οποίο µε την 

σειρά του επιτρέπει στο εµπόριο να αναπτύσσεται µε γρηγορότερους ρυθµούς και 

βοηθά άµεσα έτσι στην αύξηση της ζήτησης µεταφεροµένων φορτίων. Η τυχόν µη 

εµφάνιση των ανοικτών νηολογίων σίγουρα θα άλλαζε κατά πολύ το σηµερινό 

σύστηµα θαλάσσιων µεταφορών και θα διατηρούσε αναπόφευκτα τους ναύλους 

σε πού υψηλότερα από τα σηµερινά επίπεδα, περιορίζοντας παράλληλα τους 

όγκους του διεθνούς θαλάσσιου εµπορίου. 

Οι νηογνώµονες µε το ρόλο τους αλλά και οι ασφαλιστικοί οργανισµοί 

διαδραµάτισαν ένα θετικό ρόλο στη πορεία επιβίωσης και ανάπτυξης των 

ανοικτών νηολογίων. Οι µεν νηογνώµονες προσφέροντας τεχνική υποστήριξη στα 

ανοικτά νηολόγια τα οποία κυριολεκτικά έπασχαν από έλλειψη τεχνογνωσίας και 

αντιµετωπίζοντας τα µε τον ίδιο τρόπου που αντιµετώπιζαν και τα εθνικά νηολόγια, 

οι δε ασφαλιστικοί οργανισµοί, δέχθηκαν να ασφαλίζουν τα πλοία χωρίς διακρίσεις 

ως προς την σηµαία που αυτά θα φέρουν. 
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Κεφάλαιο 6 

6 Συµπερασµατικές επιπτώσεις από την ύπαρξη των 
Ανοικτών Νηολογίων στο ∆ιεθνές Εµπόριο και στην 
Παγκόσµια Οικονοµία 

6.1 Συµπεράσµατα και επιπτώσεις 

Στα τέλη του 2003, όπου και συµπληρώνεται αυτή η ∆ιατριβή, η διεθνής 

ναυτιλιακή κοινότητα έχει πλέον δεχθεί ότι τα ανοικτά νηολόγια αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της ίδιας της ύπαρξης της, παρά τα διάφορα προβλήµατα 

που έφεραν µαζί µε την εµφάνιση τους. Ωστόσο σήµερα, αναζητείται η εύρεση 

λύσεων µε γνώµονα την αποδοτική και ταυτόχρονα αποδεκτή λειτουργία τους, τα 

Ανοικτά Νηολόγια, όπως επίσης και η ρυθµιστική λειτουργία τους απασχολούν την 

διεθνή ναυτιλιακή βιοµηχανία και όχι µόνο.  

Θετικό γεγονός αποτελεί η εξέλιξη των µεγάλων ανοικτών νηολογίων, η οποία 

επέφερε σειρά διορθωτικών µέτρων µαζί µε σηµαντικές βελτιώσεις, αλλαγές που 

περιόρισαν σηµαντικά τόσο τον αριθµό των ναυτικών ατυχηµάτων, όσο και τον 

αριθµό των υποβαθµισµένων πλοίων. Φυσικά δεν πρέπει να αγνοούµε ότι κάτω 

από την κατηγορία των ανοικτών νηολογίων έχουµε νέες σηµαίες οι οποίες 

προσφέρθηκαν «να δώσουν στέγη» σε πλοία ποιοτικά υποβαθµισµένα. Η κίνηση 

αυτή απορρέει είτε γιατί τα νηολόγια αυτά στερούνται βασικής υποδοµής, ούτως 

ώστε να µην προβαίνουν στους αναγκαίους ελέγχους, είτε γιατί µόνον αυτά πλέον 

προσφέρονται σε πλοιοκτήτες για την νηολόγηση των πλοίων τους, ως την ύστατη 

ευκαιρία πριν από την απόσυρση τους. 

6.2 Εισαγωγή 

Πριν από τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο, αλλά και µία δύο δεκαετίες µετά, αν κάποιος 

ισχυριζόταν ότι η διεθνής κοινότητα θα ανεχόταν, τελικά, το θεσµό των ανοικτών 



 

351 

 

 

νηολογίων και ότι αυτά όχι µόνον θα επιβίωναν, αλλά και θα είχαν και την µεγάλη 

πλειοψηφία της διεθνούς χωρητικότητας στα νηολόγιά τους, σίγουρα θα θεωρείτο 

εξωπραγµατικός.  

Ακολούθως, η διεθνής κοινότητα -όλα αυτά τα χρόνια- όχι µόνον ανέχθηκε την 

ύπαρξη των νηολογίων αυτών, αλλά και παρά την δεδηλωµένη ευαισθησία της 

στα ναυτικά ατυχήµατα και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

εντούτοις σιωπηρά ενίσχυσε και βοήθησε µε την στάση της τα ανοικτά νηολόγια. 

Μάλιστα, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη των εν λόγω νηολογίων 

ενισχύθηκε όχι µόνον µε την ανοχή της διεθνούς κοινότητας, αλλά και µε την 

επιβολή σε αρκετές περιπτώσεις κανόνων στην ασφαλιστική βιοµηχανία των 

θαλάσσιων µεταφορών, που δεν επέτρεπαν την υψηλή διαφοροποίηση των 

ασφαλίστρων µεταξύ των πλοίων µε εθνικές σηµαίες και των πλοίων των ανοικτών 

νηολογίων. 

Ανάλογη ήταν και η στάση των νηογνωµόνων οι οποίοι συνεργάστηκαν και 

στήριξαν ποικιλότροπα τα µεγάλα ανοικτά νηολόγια, παρέχοντάς τους 

τεχνογνωσία ή και εκπροσωπώντας τα σε λιµάνια που αυτά αδυνατούσαν να 

έχουν επιθεωρητές πλοίων, για να εκδώσουν τα διάφορα πιστοποιητικά 

ασφαλείας των πλοίων. 

6.3 Η στάση της ασφαλιστικής βιοµηχανίας των θαλάσσιων µεταφορών. 

Όπως είδαµε και στην ανάλυση στο Κεφάλαιο 5, σε ένα σύνολο 30616 πλοίων της 

περιόδου 1987 – 2001 (δηλαδή περίπου 7654 πλοία ετησίως), τα οποία είχαν 

ασφαλιστεί από την Νορβηγική Αγορά, δεν υπάρχει διαφορά στην κάλυψη όταν το 

πλοίο έφερε σηµαία των γνωστών, µεγάλων ανοικτών νηολογίων ή σηµαία 

εθνικού νηολογίου. 

Μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει σηµαντικά το κόστος της ασφάλισης - 

εκτός από το ίδιο το πλοίο, τον τύπο του, την ηλικία του και σε κάποιες 

περιπτώσεις την περιοχή που ναυσιπλοεί – είναι η ιστορία του πλοιοκτήτη/ 
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πλοιοδιαχειριστή και τα τυχόν ατυχήµατα, που έχουν συµβεί την τελευταία 

πενταετία. 

Όπως, έχουµε αναφέρει στο υποκεφάλαιο 4.9.4., οι διεθνείς κανόνες και η διεθνής 

πρακτική δεν παρέχουν ένα δίκαιο πλαίσιο για τον θεµιτό ανταγωνισµό, 

τουλάχιστον όσον αφορά στα επίπεδα ασφάλισης των πλοίων (υποβαθµισµένων 

ή µη). 

Η απόδοση ασφάλειας στην ναυτιλία έχει κατά γενική οµολογία βελτιωθεί. 

Εποµένως, αν παραφράσουµε την θέση των G. Nieuwpoort και E. Meijnders 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το 2003, η διεθνής οικονοµική, ορθολογιστική 

ικανότητα έπαψε πλέον να εναντιώνεται µε τον παράγοντα ασφάλεια και την 

ποιοτική ναυτιλία. 

6.4 Η χρηµατοδότηση των εµπορικών πλοίων και τα ανοικτά νηολόγια 

Η χρηµατοδότηση των εµπορικών πλοίων δεν διαφοροποιείται πλέον µε βάση την 

σηµαία που φέρει το πλοίο, εκτός των περιπτώσεων εκείνων των νηολογίων που 

παρουσιάζουν µια σηµαντική έλλειψη υποδοµής. Οι ναυτιλιακές τράπεζες 

µελετούν την κάθε περίπτωση από πλευράς βιωσιµότητας και επικερδότητας, 

αφού βέβαια είναι σίγουρες ότι το νηολόγιο του πλοίου είναι σωστά οργανωµένο, 

ώστε να εγγραφεί η υποθήκη του πλοίου εκεί, καθώς επίσης η διαδικασία να είναι 

νοµότυπη για τους δανειστές και πλήρως εξασφαλισµένη. 

Είχαµε περιπτώσεις ρωσικών πλοίων που δεν µπορούσαν να εξασφαλίσουν 

δάνεια από δυτικές τράπεζες, στις περιπτώσεις που αµφισβητούντο οι διαδικασίες 

εγγραφής και νηολόγησης πλοίων και υποθηκών στο νηολόγιο της Ρωσίας. Με 

αποτέλεσµα τα πλοία αυτά να εγγράφονταν πρώτα στο νηολόγιο της Κύπρου, που 

αν και ήταν σηµαία ανοικτού νηολογίου ήταν καθόλα αποδεκτή από τις ∆υτικές 

τράπεζες και στη συνέχεια µε την συγκατάθεση των ιδίων των τραπεζών, 

εγγράφονταν παράλληλα προς τα έξω στο ρωσικό νηολόγιο. 

Η σηµαία είναι παράγοντας που πιθανόν να επηρεάζει έµµεσα την επιλογή των 
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πλοιοκτητών, όταν το συνολικό κόστος λειτουργίας του πλοίου είναι οριακό ως 

προς τον ναύλο. Σε τέτοιες περιπτώσεις µπορεί η σηµαία ενός ανοικτού νηολογίου 

να εξασφαλίζει επικερδότητα, ενώ µια εθνική σηµαία είναι δυνατόν να δηµιουργεί 

αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµατα και να επιβάλλει στον τραπεζίτη, που εξετάζει 

το αίτηµα δανειοδότησης, να το απορρίψει ή και να εισηγηθεί σε ακραίες 

περιπτώσεις νηολόγηση σε άλλη σηµαία.  

Το χαρτοφυλάκιο των 29 σηµαντικότερων ναυτιλιακών τραπεζών στις 30.6.2003 

υπολογίζεται στα 128 δις εκατοµµύρια δολάρια102 µε µεγαλύτερο αυτό της 

Γερµανικής HSH Nord Bank, η οποία µε έδρα το Αµβούργο προέκυψε από την 

συγχώνευση της Hamburgische Landersbank µε την Τράπεζα του Κιέλου 

(Landerbank Kiel).  

∆ιάγραµµα 6.1: Τραπεζικές Ναυτιλιακές Επενδύσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

102 Anatomy of Ship Finance, Mr Dagfinn Lunde, Managing Director of DNV Bank, CEO of Nedship 

Bank, Οµιλία στο ∆ιεθνές συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», 24 Σεπτεµβρίου 2003. 
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Το ∆ιάγραµµα 6.1, που πιο πάνω δείχνει το µέγεθος του ναυτιλιακού 

χαρτοφυλακίου της κάθε τράπεζας, την Hamburgische (HSH) να ξεπερνά τα 16 δις 

δολάρια.  

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο αριθµός των εµπορικών τραπεζών που ασχολείται µε 

την ναυτιλία συνεχώς µειώνεται, κυρίως λόγω των µεγάλων ζηµιών, που κατά 

καιρούς έχουν πραγµατοποιηθεί από ναυτιλιακές εταιρείες που αδυνατούν να 

αποπληρώσουν µέρος ή και των σύνολο των δανείων τους.  

 Ο µεγάλος ανταγωνισµός µεταξύ των ναυτιλιακών τραπεζών κυρίως την περίοδο 

1970-2000, οδήγησε σε πολύ ανταγωνιστικά επιτόκια, περιορίζοντας έτσι 

σηµαντικά τα κέρδη για τις τράπεζες και οδηγώντας πολλές φορές σε τέτοιες 

υποχωρήσεις στους όρους τους, που τελικά είτε περιόριζαν τα εισοδήµατα τους 

σηµαντικά, είτε και παραχωρούσαν δάνεια σε επισφαλείς πελάτες.  

∆ιάγραµµα 6.2 : Επιτόκια για την περίοδο 1990 µε 2003 

Πηγή: Clarkson Research Studies, 2003 

Ένα πολύ µεγάλο µέρος αυτών των δανείων πέραν του 70% έχουν δοθεί σε πλοία 

που φέρουν σηµαίες ανοικτών νηολογίων. Το ποσοστό είναι αρκετά µεγάλο, αλλά 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ανοικτά νηολόγια έχουν στους στόλους τους πλοία 

συγκριτικά πολύ µεγαλύτερα από τα πλοία των στόλων των εθνικών νηολογίων, 

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

9 %

1 0 %

Ια
ν '

90

Ια
ν '

91

Ια
ν '

92

Ια
ν '

93

Ια
ν '

94

Ια
ν '

95

Ια
ν '

96

Ια
ν '

97

Ια
ν '

98

Ια
ν '

99

Ια
ν '

00

Ια
ν '

01

Ια
ν '

02

Ια
ν '

03

LI
BO

R 
(%

)

LIBOR (6 Μήνες)



 

355 

 

 

µικρότερης ηλικίας και µεγαλύτερης χρηµατικής αξίας. 

Η σηµαντική µείωση των επιτοκίων κυρίως του αµερικανικού νοµίσµατος (βλέπε 

∆ιάγραµµα 6.2.) υποχρέωσε τις τράπεζες να αυξήσουν τα περιθώρια (margins) 

των δανείων από 0.5% σε 1.375% και σε πολλές περιπτώσεις και πέραν του 2% 

όταν η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν έχει θετική προϊστορία και εγγυηµένους 

µελλοντικούς ναύλους οι οποίοι και συνοδεύουν µια χρονοναύλωση του πλοίου 

από γνωστό και οικονοµικά εύρωστο ναυλωτή 

Μια άλλη σηµαντική εξέλιξη η οποία και θα αυξήσει και άλλο τα περιθώρια 

δανεισµού (margins) είναι η αλλαγή στο καθεστώς υποστήριξης που τυγχάνουν οι 

βιοµηχανικές τράπεζες, από την γερµανική κυβέρνηση, µε την οποία θα 

σταµατήσει να παραχωρείται ύστερα από απόφαση της Ε.Ε το 2005. 

∆ιάγραµµα 6.3 : Aξία Ναυτιλιακών Εταιρειών 
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Αυτό µάλιστα θα επιφέρει σηµαντικό πλήγµα στις µικρές ναυτιλιακές εταιρείες και 

αφού θα ανεβάσει το κόστος δανεισµού θα οδηγήσει και σε πιθανή αύξηση της 

τάσης προς τα ανοικτά νηολόγια.  

Σε µελέτη της Petrofin, αναφέρεται ότι τα οφειλόµενα δάνεια προς τις διάφορες 

ναυτιλιακές τράπεζες έχουν φτάσει τα 160 δις στο τέλος του 2002. Τα διεθνή 

χρηµατιστήρια συµµετέχουν µόνο µε ποσοστό 5% του µετοχικού κεφαλαίου των 

ναυτιλιακών εταιρειών. Η χρηµατιστηριακή αξία των µεγαλύτερων δηµόσιων 

ναυτιλιακών εταιρειών υπολογίζεται σε 50 δισεκατοµµύρια δολάρια, χωρίς τις δύο 

µεγάλες εταιρείες Carnival and Royal Carribbean.(Βλέπε ∆ιάγραµµα 6.3) 

Εάν συγκρίνουµε τα ίδια κεφάλαια που έχουν επενδυθεί σε άλλους τοµείς στην 

διεθνή οικονοµία, τότε µπορεί και να αναθεωρήσουµε την εντύπωση που υπάρχει 

ότι υπέρογκα ποσά έχουν επενδυθεί από την διεθνή κοινότητα για τις θαλάσσιες 

µεταφορές. 

Η χρηµατοδότηση των νέων πλοίων για το 2003 απαιτεί περίπου 16.1 δις και 24.6 

δις για το 2004 ενώ οι παραγγελίες του 2005 θα απαιτήσουν άλλα 24.3 δις 

δολάρια103[1], (βλέπε Πίνακας 6.1). 

 

                                            

103[1] Πηγή: Clarkson Research, Drewry, MSI 
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Πίνακας 6.1.: Χρηµατοδότηση των νεότευκτων πλοίων 

Παραγγελίες Παραδόσεις Αξία Αξία Αξία Αξία Αξία 

  2003 2003 2004 2004 2005 2005

139εκ. DWT: 32,3εκ. DWT   54εκ DWT   52,7εκ DWT   

              

  Εκ. DWT $ ∆ις. Εκ. DWT $ ∆ις. Εκ. DWT $ ∆ις.

∆εξαµενόπλοια 17.9 7.3 25.8 9.7 26.3 10.4 

Πλοία Ξηρού Φορτίου 6.2 2.0 15.7 4.8 15.2 4.5 

Πλοία Μεταφοράς Εµπορευµατοκιβωτίων 4.0 3.2 8.0 6.3 8.1 6.8 

Άλλα 4.2 3.6 4.5 3.8 3.1 2.6 

Ολικό Κόστος   16.1   24.6   24.3 

70 %Χρηµατοδοτήσεις ($ ∆ις.)   11.3   17.2   17.0 

 
 

Υπολογίζεται ότι τόσο ο αριθµός των πλοίων όσο και η χωρητικότητα των πλοίων 

µε σηµαία ανοικτών νηολογίων θα συνεχίσει να αυξάνεται. Ένα ποσοστό πέραν 

του 70% των νέων ναυπηγήσεων φέρουν σηµαία ανοικτών νηολογίων. 

6.5 Αναφορά στις αλλαγές της πλοιοδιαχείρισης πλοίων και στις χώρες 
προέλευσης ναυτικών  

Η ενδυνάµωση των στόλων των ανοικτών νηολογίων οδήγησε και στην 

δηµιουργία µεγάλων πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών, οι οποίες σήµερα λόγω και 

των µεγάλων εξοικονοµήσεων, που επιτυγχάνεται από τις οικονοµίες κλίµακος, 

όπως και φάσµατος (εξειδίκευσης), κατάφεραν να συγκεντρώσουν στην διαχείρισή 

τους µέχρι και 250 πλοία περίπου. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των 

Γερµανικών Εταιρειών Πλοιοδιαχείρισης (Columbia Shipmanagement, Hanseatic 
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Shipping, Interorient Navigation, Marlow Navigation κ.λ.π.)104 οι οποίες έχουν 

µεταφέρει τα κεντρικά τους γραφεία στη Λεµεσό, καθιστώντας την Κύπρο ένα από 

τα µεγαλύτερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης. 

Πίνακας 6.2. ∆ιαθέσιµοι Αξιωµατικοί Εµπορικού Ναυτικού για να εργαστούν σε ξένα πλοία 

ΧΩΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Φιλιππίνες 50,000 Νορβηγία 1 2,000
Κίνα 34,197 Ινδία 11,700
Ρωσία 21,680 Ν. Κορέα 9,506
ΗΠΑ * 19,241 Ιταλία 9,500
Ιαπωνία 18,813 Κροατία 6,500
Ελλάδα 17,000 Λετονία 6,170
Ινδονησία 15,500 Γερµανία 6,021
Τουρκία 14,303 Μυανµάρ 6,000
Ουκρανία 14,000 Πολωνία 5,944
Ηνωµένο Βασίλειο 13,285 Ολλανδία 5,707  

*Συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που υπηρετούν στις Μεγάλες Λίµνες. 

Πηγή: BIMCO/ISF 2000 Manpower Update & Drewry Ship Operating Cost, Annual 

Review & Forecast 2002 

                                            

104 Βλ. Κυπριακό Ναυτιλιακό Συµβούλιο (www.csc-cy.org) 
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Πίνακας 6.3. ∆ιαθέσιµοι ναυτικοί ανά χώρα για να εργαστούν σε ξένα πλοία 

ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
Φιλιππίνες 180,000 Ονδούρα 15,341
Ινδονησία 68,000 Ιταλία 14,000
Τουρκία 48,144 Κροατία 13,000
Κίνα 47,820 Ιαπωνία 12,000
Ινδία 43,000 Καναδάς 10,076
Ρωσία 34,000 Ην. Βασίλειο 10,860
ΗΠΑ 26,837 Νορβηγία 10,200
Μυανµάρ 23,000 Σρι Λάνκα 9,977
Ουκρανία 23,000 Πακιστάν 9,327
Ελλάδα 15,500 Γερµανία 8,462  

*Συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που υπηρετούν στις Μεγάλες Λίµνες. 

Πηγή: BIMCO/ISF 2000 Manpower Update & Drewry Ship Operating Cost, Annual 

Review & Forecast 2002 

 

Σηµαντικές αλλαγές έχουν επέλθει, επίσης, στις χώρες προέλευσης ναυτικών. Οι 

δύο πίνακες παραπάνω(Πίνακες 6.2 & 6.3) παραθέτουν ο µεν πρώτος τους 

διαθέσιµους αξιωµατικούς εµπορικού ναυτικού, ο δε δεύτερος τους ναυτικούς 

(κατώτερα πληρώµατα) ανά χώρα. 

6.6 Σχέσεις βιοµηχανικής παραγωγής και ναύλων 

Η βιοµηχανική ανάπτυξη τόσο των οικονοµιών της ∆ύσης, όσο και αυτών της Άπω 

Ανατολής, δηµιουργούν άµεσες επιδράσεις στην ζήτηση χωρητικότητας και 

επηρεάζουν σηµαντικά τους ναύλους των εµπορικών πλοίων. Το ∆ιάγραµµα 6.4. 

που ακολουθεί µας παρουσιάζει τις αλλαγές του ρυθµού ανάπτυξης της 

βιοµηχανικής παραγωγής της Ανατολής και της ∆ύσης. Όταν έχουµε µειωµένους 

ρυθµούς ή και αρνητικούς, βλέπουµε τις τιµές των ναύλων να αρχίζουν να 

µειώνονται και η ναυτιλιακή οικονοµία αρχίζει να υποφέρει.  

Οι µεγάλες αλλαγές στις τιµές τους ναύλους έχουµε παρατηρήσει έχουν επηρεάσει 
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θετικά την πορεία των ανοικτών νηολογίων κυρίως όταν οι ναύλοι µειώνονται. Οι 

πλοιοκτήτες στην προσπάθεια να επιβιώσουν ειδικά στις περιπτώσεις των 

µεγάλων κρίσεων και κυρίως αυτοί που δεν είχαν τα πλοία τους χρονοναυλωµένα, 

υποχρεώθηκαν εάν ήταν µε εθνικές σηµαίες να στραφούν προς τα ανοικτά 

νηολόγια σε µια προσπάθεια περιορισµού των εξόδων τους. 

∆ιάγραµµα 6.4. Ρυθµός ανάπτυξης % της βιοµηχανικής παραγωγής  
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Πηγή: Clarkson Research Studies 

Στο ∆ιάγραµµα 6.5. που ακολουθεί βλέπουµε τις µεγάλες διακυµάνσεις στις τιµές 

των ναύλων των δεξαµενοπλοίων κυρίως µετά το 2000. Οι σηµαντικές αλλαγές 

στους διεθνούς κανονισµούς και η σταδιακή απόσυρση των πλοίων µόνου κύτους, 

παρά τους αρνητικούς ρυθµούς της βιοµηχανικής παραγωγής, επέφεραν ανοδικές 

τάσεις στις τιµές των δεξαµενοπλοίων, µαζί µε σηµαντική αύξηση στις τιµές του 

πετρελαίου. 
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∆ιάγραµµα 6.5. Οι ναύλοι των δεξαµενοπλοίων την τελευταία δεκαετία 
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Πηγή: Clarkson Research Studies 

 

Σηµαντικές υπήρξαν, επίσης, οι αλλαγές, αφενός στην απόσυρση και αφετέρου 

στην παραγγελία νέων δεξαµενοπλοίων. Στο ∆ιάγραµµα 6.6. βλέπουµε την 

αύξηση στις διαλύσεις πλοίων την περίοδο από το 1983-87, ενώ στην συνέχεια 

παρουσιάζεται µια πτώση µέχρι και το 1991, όταν ξανά άρχισαν να αποσύρονται 

πλοία µαζί και µε την αύξηση που επήλθε στις τιµές του χάλυβα. Από το 1963 

µέχρι και το 1976 βλέπουµε να εισέρχονται στην αγορά συνεχώς περισσότεροι 

τόνοι δεξαµενοπλοίων, κυρίως λόγω και της µεγαλύτερης χωρητικότητας των νέων 

πλοίων. Παρατηρούµε δύο σηµαντικές µειώσεις στα καινούργια δεξαµενόπλοία: Η 

µία σηµειώνεται την περίοδο 1979-1982 και η δεύτερη την περίοδο 1989-1992.  
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∆ιάγραµµα 6.6. Η αλλαγή στα δεξαµενόπλοια από τα νέα πλοία και τα πλοία για διάλυση 
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Πηγή: Clarkson Research Studies 

Σηµαντικά στοιχεία για τον παροπλισµένο εµπορικό στόλο µας δίνει το πιο κάτω 

∆ιάγραµµα 6.7. το οποίο δείχνει τη µείωση της παροπλισµένης χωρητικότητας σε 

ένα ποσοστό που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά το 300%, σε σύγκριση πάντα 

µε την κατάσταση που υπήρχε το 1993. Οι πλοιοκτήτες έχουν αντιληφθεί ότι ο 

παροπλισµός ενός πλοίου έχει ένα σηµαντικό κόστος που σε αρκετές περιπτώσεις 

είναι µεγαλύτερο από την ζηµιά που ο πλοιοκτήτης πληρώνει, όταν διατηρεί το 

πλοίο του στην αγορά. Φυσικά, αυτή η πολιτική της αποφυγής του παροπλισµού 

οδήγησε και αυτή προς τα ανοικτά νηολόγια και σε περιόδους κρίσης στην 

ναυλαγορά παρατηρούµε αύξηση του ποσοστού των κρατήσεων αλλά και των 

δυστυχηµάτων. 
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∆ιάγραµµα 6.7. Ο παροπλισµένος στόλος πλοίων ξηρού φορτίου και δεξαµενοπλοίων 

0

2

4

6

8

10

12

14
Ια
ν-

93

Ιο
υλ

-9
3

Ια
ν-

94

Ιο
υλ

-9
4

Ια
ν-

95

Ιο
υλ

-9
5

Ια
ν-

96

Ιο
υλ

-9
6

Ια
ν-

97

Ιο
υλ

-9
7

Ια
ν-

98

Ιο
υλ

-9
8

Ια
ν-

99

Ιο
υλ

-9
9

Ια
ν-

00

Ιο
υλ

-0
0

Ια
ν-

01

Ιο
υλ

-0
1

Ια
ν-

02

Ιο
υλ

-0
2

Ια
ν-

03

Εκ
ατ

. D
w

t

Πλοία ξηρού φορτίου ∆εξαµενόλπλοια
 

Πηγή: Clarkson Research Studies 

 

Οι ετήσιες παραγγελίες για ναυπηγήσεις δεξαµενοπλοίων συνεχώς ανανεώνουν 

τον εµπορικό στόλο, αλλά και αυξάνουν σηµαντικά την προσφορά χωρητικότητας, 

ώστε αυτή να ανταποκριθεί στην συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση, η οποία έχει 

επέλθει µε την αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής στην Άπω Ανατολή και 

ειδικά, στην ∆ηµοκρατία της Κίνας. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι έχουµε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες των 

δεξαµενοπλοίων και τις µεγαλύτερες αυξήσεις στα VLCCs, τα Aframaxes και τα 

Handysizes. Η αύξηση της κατανάλωσης πετρελαίου συνεχίζεται παρά τις µεγάλες 

ποσότητες άνθρακα που χρησιµοποιείται και παρά την µεταφορά µεγάλων 

ποσοτήτων αερίου µε αγωγούς από τη Ρωσία προς την ∆υτική Ευρώπη. Έχουµε 

παρατηρήσει ότι τα περισσότερα δεξαµενόπλοια νηολογούνται στα νηολόγια της 

Λιβερία, του Παναµά και στις Μπαχάµες και αυτό θα αυξήσει το ποσοστό της 

χωρητικότητας που θα είναι στα ανοικτά νηολόγια. 
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∆ιάγραµµα 6.8. Οι ετήσιες παραγγελίες των δεξαµενοπλοίων 
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Πηγή: Clarkson Research Studies 

Η βιοµηχανική παραγωγή της Άπω Ανατολής δηµιουργεί ανάγκες σε ενέργεια, 

αλλά παράλληλα δηµιουργεί µεγαλύτερες ανάγκες για µεταφορά των πρώτων 

υλών, αλλά και των παραγοµένων προϊόντων. 

Τα πλοία χύδην ξηρού φορτίου έχουν ξεπεράσει την κρίση του 2001-2002 και οι 

ναύλοι τους βρίσκονται σε µια σηµαντικά αυξανόµενη πορεία, ενώ θετικά κινούνται 

και οι τιµές των µεταχειρισµένων πλοίων, όταν µάλιστα όλες οι ναυπηγικές σχάρες 

είναι απασχοληµένες µέχρι τα τέλη του 2006.  

Ένας άλλος βασικός παράγοντας που οδήγησε στην αύξηση των ναύλων των 

πλοίων ξηρού φορτίου ήταν και η νέα κατάσταση που δηµιουργήθηκε µετά την 

εισβολή των Αµερικάνων στο Ιράκ. Τότε, όλες οι χώρες είχαν συνειδητοποιήσει ότι 

επιβαλλόταν να έχουν αποθέµατα βασικών πρώτων υλών, όπως για παράδειγµα 

δηµητριακά, ζάχαρη, ζωοτροφές, λιπάσµατα κ.α. 
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∆ιάγραµµα 6.9. Οι ναύλοι των πλοίων ξηρού χύδην φορτίου 
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Πηγή: Clarkson Research Studies 

Συνεχής είναι και η αύξηση σε τόνους (dwt)των πλοίων χύδην ξηρού φορτίου, µε 

το ∆ιάγραµµα 6.10 που ακολουθεί να µας δίνει το ποσοστό της κάθε κατηγορίας 

ανά µέγεθος. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι οι µεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται στις 

κατηγορίες πλοίων από 40-80.000 τόνους και στα πλοία µε µέγεθος πέραν των 

150.000 τόνων.  

∆ιάγραµµα 6.10 Ο στόλος των πλοίων χύδην ξηρού φορτίου 
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6.7 Περαιτέρω έρευνα 

Η διαπίστωση ότι τα υποβαθµισµένα πλοία δηµιουργούν ένα επιπλέον κόστος στις 

θαλάσσιες µεταφορές της τάξης του ενός περίπου δις δολάρια δεν µπορεί να µας 

επιτρέπει ολόκληρο αυτό το ποσόν να το χρεώνουµε στα ανοικτά νηολόγια. 

Υπάρχουν και πλοία που ανήκουν σε εθνικά νηολόγια όπως έχουµε παρατηρήσει 

και από τις επιθεωρήσεις των Μνηµονίων Συνεννόησης (MOU), αλλά και αυτά που 

η Ε.Ε. τα έχει τοποθετήσει στη Μαύρη λίστα. Σίγουρα τα ανοικτά νηολόγια έχουν 

το µεγαλύτερο ποσοστό των υποβαθµισµένων πλοίων και ειδικά τα νέα ανοικτά 

νηολόγια τα οποία αδιαφορούν για την ποιότητα και την τήρηση των διεθνών 

ναυτιλιακών κανονισµών. 

Για να µπορούµε να ξέρουµε, ποιο ακριβώς ποσοστό των υποβαθµισµένων 

πλοίων ανήκει στα ανοικτά νηολόγια και ποιο ακριβώς κόστος αυτά προκαλούν 

στην διεθνή οικονοµία, πρέπει να  καταφέρουµε να εξασφαλίσουµε εκείνα τα 

στοιχεία από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς που θα δείχνουν το κόστος των 

ατυχηµάτων ανά σηµαία.  

Μία έρευνα που θα µελετούσε το κόστος των ατυχηµάτων κάθε σηµαίας, µαζί µε 

ίσως µια άλλη έρευνα για να µεταφερόµενα φορτία από τα πλοία της κάθε σηµαίας  

και το ετήσιο παραγόµενο έργο µε παράλληλη σύγκριση µε τα αντίστοιχα στοιχεία 

των διαφόρων  νηολογίων θα έδινε άπλετο φως στο ερώτηµα «ποια είναι τα 

καθαρά οφέλη της διεθνούς οικονοµίας από την ύπαρξη των σηµαιών ανοικτού 

νηολογίου». 
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Παράρτηµα I 

Οι ολικές απώλειες πλοίων το έτος 2001 

. 

1. Περίληψη  

Σκοπός είναι να ερευνηθεί η σχέση µεταξύ των κατακρατήσεων και των ολικών 

ατυχηµάτων, συγκρίνοντας τον κατάλογο κατακρατηθέντων πλοίων µε τα στοιχεία 

των ατυχηµάτων. Εάν τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν ότι ένα µεγάλο µέρος των 

κατακρατηθέντων πλοίων  έχουν σοβαρά ατυχήµατα που καταλήγουν σε ολικές 

απώλειες τότε θα µπορούσε να υποστηρικτεί ότι οι αρχές του Κρατικού Ελέγχου 

Λιµένων (PSC) κατακρατούν πλοία µε βάση τα ουσιαστικά κριτήρια, τα οποία και 

είναι σχετικά µε τον βαθµό ασφάλειας. Κατά συνέπεια οι κατακρατήσεις πλοίων 

από τις Αρχές του Κρατικού Ελέγχου Λιµένων (PSC), που διέπονται από τα 

κριτήρια του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ), περιορίζουν τον αριθµό 

των ατυχηµάτων και τον αριθµό των υποβαθµισµένων πλοίων.  

2. Πηγές  

Για την έρευνα χρησιµοποιήθηκαν: 

(α). Το σύνολο των πλοίων του παγκόσµιου εµπορικού στόλου (βλέπε Πίνακα 

2.11), όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στην έκδοση World Fleet Statistics 2001 από τους 

Lloyd’s Register – Fairplay Ltd, 2002, και καλύπτει 46373 πλοία µεταφοράς όλων 

των ειδών φορτία και επιβατών. 

(β) Το σύνολο των ολικών απωλειών των πλοίων του 2001 όπως αυτό 

δηµοσιεύτηκε από το World Casualty Statistics, Lloyd's Register-Fairplay, 2001. 

Μέσα στο 2001, καταστράφηκαν συνολικά 155 πλοία και οι έξη βασικές κατηγορίες 

ατυχηµάτων µε τους αντίστοιχους αριθµούς και χωρητικότητα των πλοίων 
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παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Από αυτά µόνον τα 83 πλοία ήταν χωρητικότητας άνω των 1000 GT, και τα 

υπόλοιπα 72 σκάφη ήταν κάτω των 1000 gt. Από αυτά τα 35 σκάφη ήταν 

ψαράδικα τα 2 ήταν µικρά ρυµουλκά και τα υπόλοιπα 36 ήταν µικρά πλοία 

διαφόρων τύπων. 

Το σύνολο των πλοίων εκτός των 35 ψαράδικων και των δύο ρυµουλκών θα 

αναλυθεί και θα εξεταστούν ποιοτικά τα εµπλεκόµενα πλοία βάσει των 

επιθεωρήσεων που έτυχαν τους τελευταίους 18 µήνες πριν από το ατύχηµα, που 

ήταν και η αιτία να καταταγούν στο κατάλογο των ολικών απωλειών του 2001. 

 Ανάλυση των ολικών απωλειών πλοίων για το 2001 

2001 Τύπος Ατυχήµατος 

Αριθµός 

Πλοίων 

Ολικές Απώλειες 

σε GT 

Μέση Ηλικία 

Βυθίσεις 74 1359801 27 

Συγκρούσεις 21 55972 18 

Προσαράξεις 28 98944 26 

Επαφές 2 4272 28 

Φωτιές -Εκρήξεις 23 252983 24 

Άλλοι λόγοι 7 61618 22 

Σύνολο/ Total 155 833590 25 

Πηγή: World Casualty Statistics, Lloyd’s Register-Fairplay, 2001 
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Τα πλοία αυτά έχουν ελεγχθεί µέσα από τους καταλόγους επιθεωρήσεων των 

Μνηµονίων του Παρισιού και του Τόκυο και τα αποτελέσµατα ήταν πολύ 

σηµαντικά. 

∆έκα πλοία και συγκεκριµένα τα (Ocean Breeze, Kaptan Cavit, Yasar Kaptan, 

Eevi, Sabine S, Balu, Kristal, Wael II, Cheryl C, Wael 4) είχαν κρατηθεί από το 

Paris MOU και άλλα δέκα πλοία κατακρατήθηκαν από το Tokyo MOU, τα (Heng 

San, Tasco Alpha, Singapura Timur, Christopher, Honge Sanyo, Guang Yuan, 

Amber, Mascot, Bangsrichol, Tasma). Συνολικά 20 πλοία είχαν κρατηθεί από τον 

Ιούνη του 1999 µέχρι και το ατύχηµα που είχαν µέσα στο 2001.  

 

Από το σύνολο των 117 πλοίων που είχαν σοβαρά ατυχήµατα και καταστράφηκαν 

ολοσχερώς 67 πλοία δεν είχαν επιθεωρηθεί από το Paris MOU και τους 

επιθεωρητές του Tokyo MOU  

• Οι Αρχές λοιπόν του Paris MOU και του Tokyo MOU επιθεώρησαν τα 50 

πλοία και κράτησαν τα 20. 

(γ) Για το 2001 υπήρχαν συνολικά 46373 ποντοπόρα πλοία µεταφοράς 

φορτίων και επιβατών. Από τα δύο Μνηµόνια των Παρισίων και του Τόκιο 

όπως βλέπουµε από το Κεφάλαιο 3, επιθεωρήθηκαν 18681 πλοία και 17379 

αντίστοιχα, σύνολο 36060 πλοία. Από αυτά κρατήθηκαν συνολικά 3048 πλοία 

(1699 πλοία από το Μνηµόνιο του Παρισιού και 1349 πλοία από αυτό του 

Τόκιο). 

• Το µέσο ποσοστό κρατήσεων ήταν 7,88% και το ποσοστό απωλειών σε 

σύνολο 46373 πλοίων ήταν 0,2523% αφού χάθηκαν 117 πλοία. Από τα 

36060 πλοία που επιθεωρήθηκαν χάθηκαν τα 50 δηλαδή ποσοστό 

0,1387% και από τα 10313 πλοία που δεν επιθεωρήθηκαν καθόλου 
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χάθηκαν 67 ήτοι ποσοστό 0,6497%.  

• Εξετάζοντας τις επιθεωρήσεις των πλοίων σε ένα µέσο χρονικό ορίζοντα 18 

µήνες πριν από το ατύχηµα του κάθε πλοίου, πριν δηλαδή καταστεί το 

πλοίο ολική απώλεια “total loss”, πρέπει να αυξήσουµε τον αριθµό των 

κρατήσεων επί 50% ώστε να είµαστε περίπου στο συνολικό αριθµό 

κρατήσεων που έγιναν µέσα στην περίοδο αυτή. 

• Σε σύνολο 4572 κρατήσεων παρατηρούµε ότι χάθηκαν 20 πλοία, ήτοι 

ποσοστό απωλειών 0,4374%, ενώ ο κίνδυνος που είχε ένα πλοίο να γίνει 

• «Ολική απώλεια» ήταν 0,2523%, εποµένως υπάρχει µία αύξηση της τάξης 

του 73,38%, 

• Το ποσοστό που έχουν τα πλοία που κατακρατήθηκαν από τα Μνηµόνια 

Συνεννόησης να γίνουν ‘total loss’ είναι κατά 73,38% µεγαλύτερο από τα 

ποιοτικά πλοία.  
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 118 ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ (TOTAL LOSS) ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2001
Όνοµα Σηµαία  GT DWT Έτος ναυπ Ατύχηµα Ζηµιά Ζώνη Επιθ/σεις Αριθµός 

ελλείψεων 
Κράτηση

DEMOCRACY II KOREA (SOUTH) 396 50 1994 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ  ATL 
PAMYATMERKURIYA UKRAINE 790 270 1965 ΒΥΘΗΣΗ ATL
SHAHRAZAD EXPRESS PANAMA 395 50 1989 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ  ATL 
DUIYABAKI FIJI 259 1966 ΒΥΘΗΣΗ  ATL
EUROPA SAINT VINCENT 4.986 1.238 1964 ΒΥΘΗΣΗ  CTL
SEA MIST II BELIZE 2.228 1.355 1965 ΒΥΘΗΣΗ ATL
SUN BAHAMAS 17.891 7.394 1964 ΒΥΘΗΣΗ  ATL
ALKISTIS GREECE 627 203 1968 ΒΥΘΗΣΗ ATL
SEA BAHAMAS USA 23.292 3.885 1957 ΒΥΘΗΣΗ ATL
SHIN NICHIYO MARU JAPAN 1.573 1.862 1986 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ  ATL 
AMBER CAMBODIA 1287 1595 1984 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ATL 12 8 57 ΝΑΙ
KAFTAN CAVIT TURKEY 654 1.175 1974 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ATL 1 13 ΝΑΙ
SINGAPURA TIMUR PANAMA 1.369 1.920 1997 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ATL 12 1 5 ΝΑΙ
MASCOT CAMBODIA 1.096 2.050 1984 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ATL 6 105 ΝΑΙ
ASH SAINT VINCENT 1.009 1.596 1980 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ATL 1
CHIYO MARU No. 1 JAPAN 199 673 1986 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ CTL
CITRON GOLD PANAMA 4.045 6.500 1984 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ATL 1 8
DINGALAN BAY PHILIPPINES 1.479 2.778 1967 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ATL
HOTOKU MARU JAPAN 498 1.593 1994 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ATL
HUNG THINH-09 VIETNAM 394 714 1993 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ATL
MARINA BAY CAMBODIA 9.028 14.956 1977 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ CTL
NICHINICHI MARU  JAPAN 4.382 2.820 1989 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ  ATL 
ROBEL SAO TOME & PRINCIPE 2.478 2.925 1969 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ATL
SUMITOKU MARU No. 8 JAPAN 499 1.440 1993 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ATL
TERN CYPRUS 20.362 34.365 1973 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ CTL 2 2 22
BLISSFUL REEFER 2 PANAMA 2.965 2.965 1970 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ATL 1 6
GERT HANSEN DENMARK (DIS) 300 483 1955 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ATL
TORM ALEXANDRA MALTA 3.972 4.168 1992 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ATL
HENG SAN SINGAPORE 122.270 241.168 1976 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ ATL 8 1 15 ΝΑΙ
ARETHUSA CYPRUS 13.654 22.593 1973 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ CTL 2 1
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Όνοµα Σηµαία  GT DWT Έτος ναυπ Ατύχηµα Ζηµιά Ζώνη Επιθ/σεις Αριθµός 
ελλείψεων 

Κράτηση

FELIX CYPRUS 16.472 26.741 1978 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ CTL 19 3 11
IFE SAINT VINCENT 6,709 10.672 1966 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ ATL 19
KIMBE UNKNOWN 299 555 1964 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ ATL
MESTA BULGARIA 43.265 75.274 1974 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ CTL 4
P.HARMONY PANAMA 5.544 9.818 1993 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ ATL 13 1 6
PRISTINE SINGAPORE 369 565 1975 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ CTL 12
SEA AUSTRAL CYPRUS 3.825 5.259 1989 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ ATL
TERESA SAINT VINCENT 4.643 4.500 1983 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ ATL
CONRAD UNKNOWN 285 300 1966 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ ATL 5
CYBORG CYPRUS 17.200 15.969 1983 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ CTL 5 8 27
DANA SAO TOME & PRINCIPE 3.237 4.234 1965 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ ATL 8
IKAN TANDA SINGAPORE 10.320 16.916 1979 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ CTL 19 4 9
TONGHUI CHINA 567 807 1978 ΦΩΤΙΑ/ΕΚΡΗΞΗ ATL 
BALU MALTA 5.795 9.981 1977 ΒΥΘΗΣΗ ATL 1 1 4 ΝΑΙ
CHRISTOPHER CYPRUS 83.784 164.891 1983 ΒΥΘΗΣΗ ATL 31 2 23 ΝΑΙ
GUANG YUAN BELIZE 4.233 7.404 1975 ΒΥΘΗΣΗ ATL 12 1 17 ΝΑΙ
HONGHAE SANYO KOREA (SOUTH) 22.723 39.722 1976 ΒΥΘΗΣΗ ATL 13 1 6 ΝΑΙ
TASCO ALPHA THAILAND 1.272 1.938 1981 ΒΥΘΗΣΗ ATL 12 1 20 ΝΑΙ
KAMIKAWA MARU PANAMA 77.269 149.532 1986 ΒΥΘΗΣΗ ATL 18 5 33
ZAINAB HONDURAS 3.274 4.595 1969 ΒΥΘΗΣΗ ATL 8
SABINES LEBANON 1.477 2.564 1966 ΒΥΘΗΣΗ ATL 4 2 17 ΝΑΙ
WAEL II SYRIA 856 1.388 1965 ΒΥΘΗΣΗ ATL 4 1 19 ΝΑΙ
YASAR KAPTAN TURKEY 989 1.795 1975 ΒΥΘΗΣΗ ATL 4 3 14 ΝΑΙ
AL TAWFIC BELLAH CAMBODIA 1.124 2.101 1965 ΒΥΘΗΣΗ ATL 5
AVIOR RUSSIA 5.244 4.228 1971 ΒΥΘΗΣΗ ATL 
BUEN VIENTO PANAMA 9.002 9.736 2000 ΒΥΘΗΣΗ ATL 2
CHERNOMORETS UKRAINE 488 90 1953 ΒΥΘΗΣΗ ATL 4
CONCORD INDIA 2.158 3.881 1978 ΒΥΘΗΣΗ ATL 8
DELTA 62 SINGAPORE 4.337 6.615 1986 ΒΥΘΗΣΗ ATL 12
DINA BARBADOS 1.655 2.591 1974 ΒΥΘΗΣΗ ATL 1
EM EL NOUR SAO TOME & PRINCIPE 842 1964 ΒΥΘΗΣΗ ATL 4
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Όνοµα Σηµαία  GT DWT Έτος ναυπ Ατύχηµα Ζηµιά Ζώνη Επιθ/σεις Αριθµός 
ελλείψεων 

Κράτηση

FERNANDINA PANAMA 2.806 5.008 1983 ΒΥΘΗΣΗ ATL 21
GEORGIOS HONDURAS 1.579 2.635 1963 ΒΥΘΗΣΗ ATL 8
GOSELLA PANAMA 3.156 5.052 1982 ΒΥΘΗΣΗ ATL 12 1 20
HO FENG No. 8 PANAMA 5.801 9.588 1982 ΒΥΘΗΣΗ ATL 12 3 24
HOLLY TRADER ANTIGUA & BARBUDA 1.518 1.894 1983 ΒΥΘΗΣΗ ATL 5
ILES DU PONANT FRANCE 227 325 1976 ΒΥΘΗΣΗ ATL 1
KALKAVAN TURKEY 1.087 2.123 1967 ΒΥΘΗΣΗ ATL 4
KELVIN NORWAY 299 409 1958 ΒΥΘΗΣΗ ATL 29
LADY AMAR SAINT VINCENT 6.986 11.899 1976 ΒΥΘΗΣΗ ATL 4
LAM SON-02 VIETNAM 166 200 1989 ΒΥΘΗΣΗ ATL 12
LUC NAM VIETNAM 8.414 15.300 1980 ΒΥΘΗΣΗ ATL 11
LYNN CAMBODIA 1.542 1.155 1968 ΒΥΘΗΣΗ ATL 
MANICA ALPHA UNKNOWN 810 1.075 1978 ΒΥΘΗΣΗ ATL 
MATI FRANCE 257 277 1952 ΒΥΘΗΣΗ ATL 14
MEDTRADER SAINT VINCENT 2.068 3.060 1984 ΒΥΘΗΣΗ ATL 4 3 6
MEHMETHASLAMAN TURKEY 995 1.550 1954 ΒΥΘΗΣΗ ATL 4
MIRAGE II PANAMA 1908 2943 1973 ΒΥΘΗΣΗ ATL 20
MUZAFFER SENKAYA TURKEY 929 1.339 1982 ΒΥΘΗΣΗ ATL 4 2 9
NABIL Ζ CAMBODIA 3.158 4.550 1965 ΒΥΘΗΣΗ ATL 7 1 3
NAUTIKA 64 CROATIA 134 198 1995 ΒΥΘΗΣΗ ATL 
NELIA PANAMA 1.329 1.430 1970 ΒΥΘΗΣΗ ATL 25
OULA QUEEN SYRIA 2.000 3.326 1969 ΒΥΘΗΣΗ ATL 4 1 30
PAMELA DREAM CAMBODIA 3.946 6.475 1984 ΒΥΘΗΣΗ ATL 12 1 8
ROYAL KOREA (SOUTH) 2.573 4.837 1982 ΒΥΘΗΣΗ ATL 12 6 24
SAMRA UNKNOWN 961 1.734 1962 ΒΥΘΗΣΗ ATL 8
SHAKEM SAINT VINCENT 570 856 1956 ΒΥΘΗΣΗ ATL 23
SK No. 7 KOREA (SOUTH) 1.980 3.362 1980 ΒΥΘΗΣΗ ATL 13
STAR ADMIRAL MALTA 15.893 17.850 1984 ΒΥΘΗΣΗ ATL 1 1 1
TANJA NORWAY 689 589 1971 ΒΥΘΗΣΗ ATL 2
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Όνοµα Σηµαία  GT DWT Έτος ναυπ Ατύχηµα Ζηµιά Ζώνη Επιθ/σεις Αριθµός 
ελλείψεων 

Κράτηση

WHITE KOOWA PANAMA 3.561 4.638 1991 ΒΥΘΗΣΗ ATL 13
WINDFJORD NORWAY (NIS) 1.678 2.060 1977 ΒΥΘΗΣΗ ATL 1 3 10
BANGSRICHOL THAILAND 3.856 6.509 1976 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL 3 45 ΝΑΙ
CHERYL C BARBADOS 1.636 2.367 1983 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL 1 10 ΝΑΙ
TASMAN PIONEER CYPRUS 16.748 21.013 1979 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ CTL 10 59 ΝΑΙ
WAEL4 SYRIA 1.498 2.720 1967 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL 1 7 ΝΑΙ
EEVI ESTONIA 556 740 1955 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL 2 6 ΝΑΙ
AMORGOS GREECE 35.238 65.105 1984 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL 12 3 10
BULUNKAN RUSSIA 3.733 4.150 1972 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL 2 5
CARL METZ SAINT VINCENT 5.931 7.796 1980 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ CTL
CHAD BAI HE CHINA 6.182 8.497 1981 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ CTL 2 5
CHONG RYU 2 KOREA (NORTH) 427 350 1972 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL
EASTSEA UNKNOWN 891 1.013 1966 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL 1 3
HAJ ABDULLAH SYRIA 499 1.097 1962 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL 1 2
JESSICA ECUADOR 835 2.000 1971 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL 20
KATHY TRADER PANAMA 932 1.200 1967 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL
NICO NORWAY 532 528 1956 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL
PATI GEORGIA 399 1960 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL
ROSEMARY EVE VENEZUELA 1.583 2.635 1964 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL
VLADIMIR SVINTSOV RUSSIA 1.627 1.223 1987 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL
OCEAN BREEZE CYPRUS 6.478 5.657 1980 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL 5 20 ΝΑΙ
AREIACORES PORTUGAL 300 574 1965 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ATL 31
ERIDANAS LITHUANIA 5.707 5.603 1978 ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ CTL 2 15
KRISTAL MALTA 17.954 31.351 1974 ΑΛΛΟΙ ATL 1 1 20 ΝΑΙ
CAPTAIN YANNIS L MALTA 14.500 24.350 1977 ΑΛΛΟΙ CTL 9 1 2
BASS PANAMA 9.701 15.513 1976 ΑΛΛΟΙ CTL 4 2 14
BISMIHITA'LA LIBERIA 9.326 15.342 1976 ΑΛΛΟΙ CTL 
CELINE PANAMA 8.823 15.020 1974 ΑΛΛΟΙ CTL 

Πηγές: World Casualty Statistics, Lloyd's Register-Fairplay, 2001 - Paris MOU 2000,2001 - Tokyo MOU 2000, 2001
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Παράρτηµα IΙ 

Οι περιπτώσεις 406 πλοίων µε Γενική Αβαρία (GA) 
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Περιπτώσεις Γενικής Αβαρίας (406), όπως υπολογίστηκαν από την ∆ιεθνή Ένωση Αντασφαλιστών
 ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΗΜΕΡ  ΚΟΣΤΟΣ  Gt  ΤΥΠΟΣ  ΕΤΟΣ  ΗΛΙΚΙΑ  ΣΗΜΑΙΑ  ΠΛΟΙΟ/ΤΕΣ  ΝΗΟΓΝ 

  ENGINE FAILURE
1            ASKANIA 22-Ιαν-91 130.220           999             G 83       8         ANT GER GL
2            HELGA 20-Ιουν-92 22.989             1.472          G 84       8         ANT GER GL
3            Hoogen 20-∆εκ-89 388.436           999             G 76       13       ANT GER GL
4            MARINA HEER 24-Φεβ-91 1.651.045        2.649          G 83       8         ANT GER GL
5            Oued Ziz 28-Ιουν-91 126.540           999             G 70       21       ANT GER GL
6            TECUMSEH 25-Ιαν-92 53.499             1.000          T 82       10       ANT GER GL
7            Arita 26-Νοε-89 144.673           10.511        G 84       5         BHS USA? AB
8            Biscay Spirit 9-Ιουλ-92 30.436             698             G 78       14       BHS GBR LR
9            Secil Lulo 8-Οκτ-92 165.811           499             G 76       16       BHS DMK BV

10          Lloyd Atlantico 29-Αυγ-89 815.425           22.201        GC 86       8         BRA BRA AB
11          DA PENG B 3-Απρ-89 78.146             15.355        B 78       11       CHN CHN ZC (AB)
12          Frank Pais 2-Ιουν-87 55.334             11.075        C 71       16       CUB CUB GL
13          Frank Pais B 12-Μαϊ-88 69.869             11.075        C 71       16       CUB CUB GL
14          ANNE 25-Νοε-91 33.905             499             G 80       11       CYP GER GL
15          ANTONIOS DYO 8-Ιουλ-85 524.241           9.843          B 67       18       CYP GRE NK
16          Dimitros 4-Ιαν-94 529.849           12.590        G 77       17       CYP GRE AB
17          GIANNIS L 29-Αυγ-86 263.761           5.881          G 72       14       CYP GRE LR
18          MUNTE 6-Απρ-92 243.312           2.059          B 88       4         CYP NLD ZZ(BV)
19          NOVA SCOT A 1-Σεπ-90 672.169           5.874          G 83       7         CYP GRE GL
20          NOVA SCOT B 1-Σεπ-90 51.537             5.874          G 83       7         CYP GRE GL
21          Pacific Queen 8-Απρ-92 901.172           2.689          G 78       14       CYP HKGmgt LR
22          PANAGHIA M 22-Ιουν-89 102.520           5.215          G 77       12       CYP GRE LR
23          Priska 14-Ιουν-86 245.898           1.599          G 77       9         CYP NLD BV
24          SHIBUMI 20-Ιαν-89 2.149.199        16.849        B 75       14       CYP GRE BV(NK)
25          Smaro 27-Σεπ-90 501.304           1.597          G 77       13       CYP ITA LR
26          SPHINX 9-Απρ-90 431.736           9.822          G 69       21       CYP GRE AB
27          Unique 6-Απρ-92 60.477             1.599          G 77       15       CYP GER GL
28          Rudolf Diesel 1-Ιουν-88 198.870           5.735          G 75       13       DDR DDR DSRK
29          Arktis Island 10-Σεπ-91 198.556           1.510          G 83       8         DIS DMK BV
30          Puma 1-Ιαν-95 381.077           1.501          G 86       9         DMK DMK BV
31          ALICE PG A 1-Νοε-90 37.249             499             G 78       12       GBR GBR LR
32          ALICE PG B 8-Νοε-90 7.330               499             G 78       12       GBR GBR LR
33          EILEAN MO G 15-Οκτ-88 33.811             425             G 70       18       GBR GBR LR
34          LUMINENCE 24-Νοε-90 147.074           1.596          G 77       13       GBR GBR LR
35          ANNELIESE 17-Ιαν-90 10.153             495             G 52       38       GER CYP LR
36          BACOLINER II 11-Απρ-91 37.622             22.345        GC 80       11       GER GER GL
37          BARBARA LEO 12-Οκτ-82 1.059.499        5.478          G 68       14       GER GER GL
38          Ben Flor 10-Ιαν-93 135.243           6.867          T 85       8         GER GER GL
39          Birgit Sabban 8-Ιαν-93 135.730           999             G 84       9         GER GER GL
40          CLAUDIA L 21-Ιαν-90 28.270             499             G 83       7         GER GER GL
41          Coronel 28-Ιουν-93 59.468             1.000          G GER GER GL
42          Miriam Borchard B 1-Νοε-91 631.379           3.999          GC 85       6         GER GER GL
43          Norasia Alexandra 17-Σεπ-89 714.020           6.638          GC 86       3         GER GER GL
44          Sloman Royal 25-Οκτ-82 108.215           999             G 79       3         GER GER GL
45          Werner 11-Φεβ-89 485.165           2.472          G 85       4         GER GER GL
46          ANANGEL MT 23-Ιουλ-89 490.783           13.889        B 78       11       GRE GRE AB
47          DAEDALUS A 22-Σεπ-88 304.369           19.752        T 75       13       GRE GRE AB
48          DAEDALUS B 20-Νοε-88 189.194           19.752        T 75       13       GRE GRE AB
49          EVIMERIA 12-Μαϊ-86 164.497           13.631        B 73       13       GRE GRE BV (AB)
50          Giorgos 16-Απρ-91 1.126.795        27.249        B 69       22       GRE CYP NV
51          MARAKI 15-Νοε-88 251.320           11.282        G 76       12       GRE GRE LR
52          Pasadena 25-Σεπ-85 173.232           45.127        T 67       18       GRE GRE NV
53          ALFA 2-Ιουν-90 18.853             499             G 58       32       HND GER GL
54          Indian Courier 6-Ιουλ-83 69.798             3.498          GC 77       13       IND IND LR
55          Indian Valour 22-Ιουν-92 191.537           9.629          G 71       21       IND IND AB IRS
56          Clara Express 17-Σεπ-80 304.378           10.103        B 66       14       ITA ITA RI(NV)
57          MARIA DORMIO 24-Νοε-88 502.481           2.900          G 70       18       ITA ITA RI
58          Biyo Maru 14-Οκτ-92 729.801           5.725          G 84       8         JAP JAP NK
59          Deneb 9-Ιουλ-93 833.662           50.272        T 85       8         LBR TUR? AB
60          Hellespont Dignity 7-Νοε-91 48.749             40.370        T 73       18       LBR GRE AB
61          REPAP ENTER 29-Αυγ-91 617.500           10.194        G 72       19       LIB GBR LR
62          Brave 26-Φεβ-91 532.185           3.395          G 78       13       MLT ITA LR
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 ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΗΜΕΡ  ΚΟΣΤΟΣ  Gt  ΤΥΠΟΣ  ΕΤΟΣ  ΗΛΙΚΙΑ  ΣΗΜΑΙΑ  ΠΛΟΙΟ/ΤΕΣ  ΝΗΟΓΝ 

  ENGINE FAILURE
63          DON CARLOS 19-∆εκ-87 84.135             10.526        B 76       11       MLT GRE BV IRS
64          Ecuador 27-Φεβ-93 277.590           12.631        B 73       20       MLT GRE HR
65          FUJIHOSHI 16-Αυγ-90 227.629           8.457          T 76       14       MLT JAP NK
66          Leresti 7-Νοε-91 342.916           11.358        G 85       6         MLT ROM BV
67          Lorelei 30-Σεπ-90 184.905           1.599          G 70       20       MLT GERGRE GL?
68          TARA ROSE 30-∆εκ-90 479.388           1.920          G 67       23       MLT GRE ZZ(BV)
69          Taurus 7-Μαϊ-92 218.671           1.000          G 92       MLT ROM BV
70          Zanet II 9-Σεπ-91 242.398           9.771          G 73       18       MLT GRE GL
71          ELISE 28-Οκτ-91 159.719           1.599          G 78       13       NAN NLD LR
72          EMJA 18-Μαρ-92 114.377           2.497          G 91       1         NAN GER LR
73          UNISELVA A 3-∆εκ-91 182.180           8.980          G 73       18       NAN PER GL
74          Donar 13-∆εκ-90 491.656           1.597          G 79       11       NIS NOR GL
75          Granada 28-Αυγ-90 415.692           12.240        T 83       7         NIS NOR NV
76          HANSA STAR 12-∆εκ-90 1.521.950        13.608        B 78       12       NIS NOR AB
77          Havkatt 29-Ιουν-92 314.579           15.921        B 72       20       NIS NOR NV
78          Mega Pacific 15-Σεπ-90 68.556             52.757        T 81       9         NIS NOR NV
79          BARKEN 25-Μαϊ-91 167.326           6.851          B 72       19       NLD NLD LR
80          CAROLA SMIT 7-Ιαν-92 188.895           5.943          G 83       9         NLD NLD LR
81          Carolina 28-Νοε-94 104.240           851             G 87       7         NLD NLD BV
82          MAAS 15-Αυγ-92 16.286             1.316          G 83       9         NLD NLD GL
83          Multon 14-Σεπ-78 13.819             1.599          G 71       7         NLD NLD BV
84          VROUWE J 19-Αυγ-89 750.346           1.600          G 83       6         NLD NLD BV
85          Wilma 18-∆εκ-92 859.133           4.365          G 85       7         NLD NLD LR
86          Antares 12-Φεβ-92 107.034           372             G 69       23       NOR NOR NV
87          Tasman Venture 4-Νοε-92 308.767           5.561          G 77       15       NZL NZL LR
88          Stuben 23-Οκτ-92 192.066           1.935          G 76       16       OST OST GL
89          BOTANY TRAN 26-∆εκ-90 56.618             4.718          T 81       9         PAN AUS NK
90          EASTERN U 26-Απρ-89 645.122           15.075        G 79       10       PAN KOR? NK
91          KURI 4-Απρ-90 1.263.034        9.158          G 76       14       PAN GRE GL
92          Marina Breeze 3-Ιαν-89 375.333           16.703        B 68       21       PAN GER GL(NV)
93          Pegasus 7-Ιαν-92 286.185           14.238        B 72       20       PAN GRE NV
94          POLO 18-Ιαν-92 669.199           13.120        B 71       21       PAN USA AB
95          SEKI ROLETTE 22-Ιουν-90 848.503           10.412        G 76       14       PAN JAP NK
96          Wallona 16-Ιουλ-92 35.141             1.565          G 67       23       PAN SWE
97          Lady Bird 5-Μαϊ-90 113.780           67.915        B 74       16       PHL PHL LR
98          Moniuszko 6-∆εκ-90 307.543           13.938        G 89       1         POL POLCHN PR
99          SAVINESTI 31-Ιαν-91 112.789           3.531          G 78       13       ROM ROM RNR

100        SUCIDAVA 3-Ιουν-89 63.952             1.955          G 81       8         ROM ROM RNR
101        Gardenia 23-Ιαν-87 454.437           6.622          G 74       13       SGP GER GL
102        Nordwoge 2-Ιουν-89 1.310.977        8.559          G 84       5         SGP GER GL
103        LEMAN 10-∆εκ-87 274.766           1.582          G 66       21       SUI SUI BV
104        Barbara 27-Μαρ-93 31.925             1.000          G SWE SWE NV?
105        Dania 6-Ιουλ-83 21.294             1.130          C 71       12       SWE SWE LR
106        Thunbox 2A 7-Ιαν-85 3.058               1.000          G SWE SWE NV
107        Thunbox 2B 28-Ιαν-85 994                  1.000          G SWE SWE NV
108        Unden 13-Ιαν-87 40.796             1.000          G SWE SWE NV
109        Vestanhav 26-Νοε-86 24.709             1.000          G SWE SWE NV
110        RUKWA 12-Μαϊ-83 644.097           9.804          GC 71       12       TAN TAN NV
111        ANAD GUNEY 8-Ιουλ-90 940.699           14.819        B 72       18       TUR TUR NV
112        Dobrush 11-Απρ-94 530.624           17.989        B 82       12       UKR UKR LR
113        BRIDGETON 29-∆εκ-89 324.821           210.068       T 77       12       USA USA AB
114        Mosta 8-Οκτ-88 155.664           1.599          G 76       12       VAN GER GL
115        SAMMY JO 24-Ιουλ-91 480.475           395             G 71       20       VCT GBR? BV
116        Snipe 16-Απρ-93 317.416           699             G 77       16       VCT NLD GL
117        Tern 29-Αυγ-93 62.733             698             G 77       16       VCT NLD GL
118        KHAROLYS C 2-Μαϊ-88 9.825               1.599          G 69       19       VEN VEN BV (GL)
119        HRELJIN 11-Οκτ-85 968.370           8.084          GC 77       8         YUG YUG LR
120        Storon 18-Μαρ-86 21.881             1.000          G

Σύνολο 40.832.380      1.171.174    
Μέσος όρος 340.270           9.760          77       13       
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 ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΗΜΕΡ  ΚΟΣΤΟΣ  Gt  ΤΥΠΟΣ  ΕΤΟΣ  ΗΛΙΚΙΑ  ΣΗΜΑΙΑ  ΠΛΟΙΟ/ΤΕΣ  ΝΗΟΓΝ 

  Mechanical Failure
1            Isabel Maria 16-Ιουν-89 179.599           9.087          G 71       18       ARG ARG GL
2            Barbara Morgan A 21-Σεπ-89 206.839           10.712        B 69       20       CYP GRE LR
3            Barbara Morgan B 21-Σεπ-89 104.013           10.712        B 69       20       CYP GRE LR
4            Erika H 3-∆εκ-93 173.935           937             G 86       7         CYP GER GL
5            G Roussos 18-Ιαν-94 82.411             1.599          G 76       18       CYP GRE LR
6            Melodia 23-Οκτ-93 143.101           14.284        B 73       20       CYP GRE HR
7            MIRIAM BORCHARD 22-∆εκ-86 425.617           3.940          GC 78       8         CYP GER GL
8            Marie C 18-Ιουλ-92 46.947             499             G 67       25       DMK DAN BV
9            Iris Leonhardt 29-Μαρ-88 31.110             3.913          G 70       18       GER? GER (BVGL)

10          Orama 21-Ιουν-93 134.922           18.273        T 73       20       GRE GRE BV
11          TIGRE 4-∆εκ-90 413.658           12.379        G 70       14       ITA ITA RI
12          Gas Rising Sun 7-Νοε-91 3.333.973        44.076        T 78       13       LBR JAP NV
13          Syndic 23-Ιουλ-91 174.528           493             T 64       27       MLT NLD GL
14          Skaubryn 12-Νοε-91 347.318           30.114        GR 82       9         NIS NOR NV
15          Incotrans Spirit 28-Σεπ-83 1.187.430        29.410        C 79       4         NLD NLD LR
16          Lundevag 2-Φεβ-90 469.249           1.599          G 72       18       NOR NOR NV
17          Herwang 18-Αυγ-92 646.448           12.277        G 68       24       PAN HKG NK
18          ORIENTAL TR 22-Οκτ-88 202.078           3.212          G 71       17       PAN TAI BV
19          Kopalnia Siersza 2-Μαρ-91 73.889             10.997        B 80       11       POL POL PR
20          PROBO HAWK 11-Ιαν-90 262.300           31.255        B 89       1         SGP NOR NV
21          RONCESVALLES 2-Φεβ-89 1.515.945        5.450          G 72       17       SPA SPA LR
22          Kaiserberg 20-Οκτ-87 5.181               1.000          G 87       SWE SWE NV
23          Kapitan Valeriy Yushakov 20-Μαϊ-92 655.979           21.585        G 83       9         UKR UKR RS
24          Star Georgia 5-Μαϊ-91 1.373.296        16.514        T 64       27       USA USA AB
25          Stonewall Jackson 19-Νοε-86 1.501.816        28.500        GC 74       12       USA USA AB
26          Kings River 12-Σεπ-77 35.837             4.000          G 77       

Σύνολο 13.727.417      
Μέσος όρος 527.978           12.570        74       21       

  GROUNDING
1            EINSTEIN 13-Νοε-91 12.349             993             G 69       22       ANT GER GL
2            Ville de Mina Qaboos 24-∆εκ-93 773.422           898             C 77       16       ANT GER GL
3            Rio Corrientes 29-Νοε-83 83.192             8.482          G 63       20       ARG ARG AB
4            DARO 13-Ιουν-91 29.916             300             G 91       BEL BEL riv
5            Deltabulk 31 15-Ιαν-95 48.958             3.783          G 88       7         BEL BEL riv
6            ANTILLES 3-Ιουν-88 609.411           1.181          G 79       9         BHS NLD NV
7            BIANCO D 16-Σεπ-90 287.177           1.000          G 76       14       BHS DMK BV
8            JAY GANESH 28-Μαϊ-91 704.933           10.360        G 73       18       BHS IND LR
9            PRESIDIO 14-Ιουλ-90 1.231.967        15.106        B 77       13       BHS GREGBR? GL

10          MCALLISTER 27-Απρ-90 209.960           3.739          G 86       4         CAN CAN bge
11          Sybil W 6-Αυγ-95 184.104           764             T 73       22       CAN CAN LR
12          Winnipeg 14-∆εκ-92 161.206           18.883        B 60       32       CAN CAN AB
13          CORDILLERA 31-Μαϊ-90 1.811.992        8.873          G 65       25       CHL CHL LR
14          CORRAL 23-Οκτ-88 1.625.693        8.165          G 65       23       CHL CHL LR
15          Hilda Wesch 3-Ιουλ-81 2.658.414        6.415          G 77       4         CYP GER GL
16          Joanna V 28-Αυγ-92 571.273           26.321        B 74       18       CYP GRE AB
17          Seaboni 22-Απρ-94 249.123           30.636        B 76       18       CYP GRE NV
18          Danalith 30-Μαρ-94 144.238           1.325          G 76       18       DIS DMK BV
19          Arktis Ocean 4-Μαρ-93 447.722           1.598          G 87       6         DMK DMK LR
20          ARKTIS SKY 22-∆εκ-91 172.375           1.829          G 87       4         DMK DMK LR
21          CLARA MAERSK 3-Νοε-83 2.519.616        21.600        C 68       15       DMK DMK LR
22          ANDINET 29-Σεπ-88 1.484.042        11.731        G 85       3         ETH ETH LR
23          BALTIC PR 4-Φεβ-88 720.262           4.665          G 74       14       GBR GBR LR
24          Devonia 5-Φεβ-90 12.585             698             G 66       24       GBR GBR
25          Kowloon Bay 24-Νοε-89 12.343.831      56.822        C 72       17       GBR GBR LR
26          Anika Oltmann 17-Ιαν-91 2.420.686        10.733        GC 84       7         GER GER GL
27          Baco Liner 3 14-Μαϊ-93 2.589.220        22.528        C 79       14       GER GER GL
28          Christopher 26-Σεπ-91 373.747           2.292          G 90       1         GER GER GL
29          Concord 17-Μαϊ-90 1.831.270        1.600          C 81       9         GER GER GL
30          Denfield 26-Νοε-95 129.291           750             G 78       17       GER GER BV



 

419 

 

 

 ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΗΜΕΡ  ΚΟΣΤΟΣ  Gt  ΤΥΠΟΣ  ΕΤΟΣ  ΗΛΙΚΙΑ  ΣΗΜΑΙΑ  ΠΛΟΙΟ/ΤΕΣ  ΝΗΟΓΝ 

  GROUNDING
31          GISELA B 11-Μαρ-90 599.696           1.500          G 85       5         GER GER GL
32          Gisela B B 20-∆εκ-92 1.014.285        1.599          GC 85       7         GER GER GL
33          Stolzeneck 10-∆εκ-92 268.721           2.980          G 84       8         GER GER GLriv
34          Transgermania 27-∆εκ-90 1.999.693        5.631          GC 76       14       GER GER GL
35          Visurgis 17-∆εκ-92 93.909             2.367          G 86       6         GER GER GL
36          Akrop 14-Απρ-94 384.564           35.911        B 83       11       GRE GRE NV
37          Astipalea 22-Μαρ-93 795.959           16.977        T 70       23       GRE GRE LR
38          ENDEAVOR 10-Ιαν-90 1.328.193        22.208        B 84       6         GRE GRE LR
39          NEA TYHI 16-Μαϊ-84 2.876.178        16.478        B 78       6         GRE GRE AB
40          Pal Falcon 12-Ιαν-94 800.646           9.835          G 80       14       GRE GRE LR
41          PEACEVENT 30-∆εκ-89 1.437.545        27.333        T 87       2         GRE GRE NV
42          Treasure Island 4-Νοε-91 25.752             13.639        B 74       17       GRE GRE AB
43          World Achilles II 6-Αυγ-93 172.663           19.451        B 75       18       GRE GRE LR
44          GOLD ORLI 8-Αυγ-88 1.690.762        11.897        G 73       15       HKG HKG LR
45          PISCES PL 17-Αυγ-92 2.517.787        21.309        B 84       8         HKG GBR LR
46          JAG SHAN 1-Ιουλ-88 186.955           15.498        B 72       16       IND IND LR
47          GAZZELLA 16-Απρ-91 656.719           12.370        G 70       21       ITA ITA RI
48          Vigostone 1-Μαρ-94 335.685           6.846          G 72       22       ITA ITA RI
49          AL TAHA 19-Ιαν-82 4.751.350        14.677        B 70       12       LBR ARAB LR
50          Harbel Tapper 19-Ιουλ-93 1.518.593        8.148          G 81       12       LBR USA AB
51          KALLIOPI II 29-Οκτ-86 1.809.318        17.066        B 83       3         LBR USA AB
52          MAGIC SKY 8-Ιουν-85 833.070           19.526        B 84       1         LBR USA AB
53          METSOVON 4-Μαϊ-90 847.754           51.427        T 79       11       LBR USA AB
54          Trans Minerva 15-Αυγ-93 744.739           59.802        T 76       17       LBR GRE NV
55          Edy I 30-Νοε-85 381.368           999             G 64       21       LEB LEB GL
56          Dalmacija Frigo 3-Σεπ-93 412.367           10.325        G 83       10       MLT YUG LR
57          Malinska 25-Απρ-93 240.152           23.306        B 87       6         MLT CRO LR
58          Welkin 5-Αυγ-91 190.933           15.954        G 71       20       MLT GRE AB
59          UNISELVA B 24-∆εκ-91 832.305           8.979          G 73       18       NAN PER GL
60          HARMONY 1-Σεπ-89 74.292             11.375        G 78       11       NIS NOR NV
61          Martha II 17-Σεπ-92 3.657.452        29.233        GC 84       8         NIS BEL/NOR? AB
62          Star Dieppe 8-Ιαν-90 279.472           26.477        B 90       3         NIS NOR NV
63          Bayard 28-∆εκ-82 448.115           3.974          GR 75       7         NOR NOR NV
64          Pax 2-Απρ-87 5.583               1.000          G NOR NOR NV
65          Bunga Suria 2-∆εκ-92 4.185.245        43.472        C 79       13       PAN MYS AB
66          Byron No 16 7-Σεπ-88 3.192.508        1.873          G 70       18       PAN JAPgre? NK
67          Fujisan 7-∆εκ-90 1.295.316        53.649        T 80       10       PAN JAP NK
68          Izumo Reefer 16-Μαρ-94 1.140.669        9.273          G 84       10       PAN JAP NK
69          Katsuragi 9-Ιουν-92 21.215.575      50.437        GC 90       2         PAN JAP NK
70          MARYGOLD 2-Σεπ-91 2.544.323        6.893          G 76       15       PAN PHL NK
71          NANSHINA 6-Ιουν-91 306.157           4.157          T 83       8         PAN JPN NK
72          NANSHINB 6-Ιουν-91 908.870           4.157          T 83       8         PAN JPN NK
73          Seki Pine 29-Ιαν-88 1.234.040        4.622          GR 78       10       PAN JAP NK
74          SINOKO ST 11-Σεπ-91 337.769           497             S 76       15       PAN CHN ZC
75          Trans Aspiration 2-∆εκ-93 1.422.727        17.823        B 77       16       PAN HKG NK
76          Woermann Wakamba2 15-Αυγ-87 267.065           12.378        G 77       10       PAN GERviaCYP GL
77          Zakaria 4-Νοε-88 675.289           1.520          G 67       21       PAN GRE BV
78          Dahlia 3.880.731        16.912        B 81       5         PHL JAP NK
79          Estrella Filipinas 14-∆εκ-85 547.860           22.353        B 82       3         PHL JAP NK
80          Chodziez 28-Ιουλ-90 54.527             15.666        C 88       1         POL POL PR
81          LARISA RE 6-Ιουλ-91 240.863           5.215          G 70       21       RUS RUS KM
82          Madzy 24-Φεβ-87 76.296             1.000          SWE SWE NV
83          Nitram 20-Ιουν-83 30.769             1.000          G SWE SWE NV
84          Spido 22-Απρ-94 8.574               1.000          G SWE SWE NV
85          Tor Gothia 24-Οκτ-87 234.772           5.019          GR 71       16       SWE SWE NV
86          MING SUN 12-Νοε-88 654.678           29.872        GC 80       8         TWN TWN AB
87          Akademik Kuprevich 19-Ιαν-93 199.297           3.244          GR 75       18       UKR UKR KM
88          Yuriy Maksaryov 14-Σεπ-93 2.186.664        22.211        GR 85       8         UKR UKR RS
89          BOSTON P 26-Νοε-87 2.879.091        3.413          C 80       7         USA USA AB
90          Potomac Trader 14-Μαρ-93 4.961.441        24.669        T 83       10       USA USA AB
91          SAM HOUSTON B 18-Φεβ-89 2.790.347        28.580        GC 74       15       USA USA AB
92          STAR CON 6-Νοε-90 1.263.596        23.459        T 53       37       USA USA AB
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 ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΗΜΕΡ  ΚΟΣΤΟΣ  Gt  ΤΥΠΟΣ  ΕΤΟΣ  ΗΛΙΚΙΑ  ΣΗΜΑΙΑ  ΠΛΟΙΟ/ΤΕΣ  ΝΗΟΓΝ 

  GROUNDING
93          Stonewall Jb1 12-Απρ-90 28.567             28.500        GC 74       12       USA USA AB
94      15-∆εκ-90 169.938           28.500        GC 74       12       USA USA AB
95      9-Φεβ-91 1.624.338        28.500        GC 74       12       USA USA AB
96          LUX BALTIC 13-Απρ-89 585.310           1.591          GC 81       10       VAN GRE BV
97          GUARDIAN 21-Μαρ-89 183.434           170             G 73       16       VEN VEN HR
98          DURMITOR 9-Ιουν-90 334.996           12.375        GC 82       8         YUG YUG BV

Σύνολο 132.316.195    
Μέσος όρος 1.350.165        13.716        77       13       

  FIRE/EXPLOSION
1            Rhine Liner 18-Απρ-93 47.609             999             G 78       15       ANT GER GL
2            CENTURION 8-Ιουν-90 140.164           13.004        GC 82       8         ARG ARG BV
3            ISLA SOLEDAD 19-Ιουν-89 344.245           18.043        GC 89       ARG ARG NK
4            Santa Fe II 21-Μαρ-91 1.462.824        12.474        G 77       14       ARG ARG BV
5            ISLA PLAZA 15-Ιαν-86 872.837           7.095          G 80       6         BEL BEL GL
6            Gur Master 20-Μαϊ-93 240.267           9.864          G 78       15       BHS NOR? NV
7            CMB ENT 2-∆εκ-89 598.430           10.870        GC 80       9         BMD BEL LR
8            Fenghuangshan 12-Φεβ-82 305.438           9.407          G 71       11       CHN CHN ZZorZC
9            EURO COURIER 14-Σεπ-89 2.038.225        3.530          G 83       6         CYP GER GL

10          GIANNIS NKB 28-Ιαν-90 130.321           6.190          G 74       16       CYP GRE AB
11          ANGELINA 23-Νοε-80 3.488.958        10.200        G 63       17       GRE GRE
12          FRINTON 28-Σεπ-88 6.479.196        14.584        B 77       11       GRE GRE AB
13          Sabira 9-Απρ-81 110.065           5.746          G 70       11       GRE GRE NK
14          Oriental Knight A 24-Ιουν-92 259.476           30.411        C 71       21       HKG GERHKG? GL
15          Oriental Knight B 3-Ιουλ-92 868.796           30.411        C 71       21       HKG HKGGER? GL
16          MATARAM B 5-Απρ-88 142.639           13.444        G 81       7         IDO IDO GL KI
17          Banglar Maitri 11-Σεπ-79 6.712.762        8.732          G 60       19       IND IND LR
18          State of Gujarat 10-Μαρ-90 732.357           11.497        G 84       6         IND IND LR
19          Vishva Dharma 14-Μαϊ-80 29.462             6.466          G 70       10       IND IND LR
20          Khark V 18-∆εκ-89 47.908.186      138.394       T 75       14       IRN? IRN
21          Pugliola 14-Μαϊ-92 561.865           3.949          T 76       16       ITA LTA RI
22          IBN HAYY 13-Αυγ-86 587.961           15.919        G 75       11       KUW KUW LR
23          CTE Macarena 10-Σεπ-92 4.494.036        26.409        GRC 77       15       LBR SPA BV
24          KAPETAN ANT 19-Φεβ-86 942.910           13.325        B 70       16       LBR GRE NV
25          STRESA 19-∆εκ-89 386.018           111.170       T 75       14       LBR LR
26          ZIM MONTREAL 19-Οκτ-81 4.143.572        24.575        GC 73       8         LBR ISR LR
27          CARPAPER 4-Μαϊ-89 504.456           1.982          G 81       8         NAN NLD LR
28          BRAGE NORDIC 4-Νοε-90 1.195.886        2.592          T 81       9         NIS NOR NV
29          Mosstar 18-Νοε-88 500.754           9.873          G 78       10       NIS NOR LR
30          Bow Cecil 28-∆εκ-82 2.327.488        3.567          T 74       8         NOR NOR NV
31          Tello 21-∆εκ-93 425.207           1.739          G 74       19       NOR NOR NV
32          ARROW QUEEN 11-Μαϊ-90 931.220           10.710        GC 67       23       PAN NLD LR
33          BRAZILIA 28-∆εκ-88 3.117.700        9.112          G 82       6         PAN GRE BV
34          Bunga Suria ef 11-Μαϊ-91 1.733.017        43.472        C 79       12       PAN MYS AB
35          CONTI BAV 20-Μαρ-89 643.958           19.709        GC 80       9         PAN GER GL
36          Giovi 10-Φεβ-90 175.545           3.531          G 75       15       PAN ITA BV
37          Happiness II gd fth shpg 1-Οκτ-91 170.513           13.687        G 73       18       PAN PANGRE AB
38          HER LOONG 12-Μαϊ-87 701.265           8.879          G 72       15       PAN CHN LR
39          Sea Energy 19-Αυγ-93 486.337           9.859          G 76       17       PAN BV
40          LIMA II 21-Σεπ-90 2.712.255        12.464        G 74       16       PER PER ZZ
41          Mieczyslaw Kalinowski 10-Αυγ-80 141.944           10.112        C 68       16       POL POL PR
42          Wladyslaw Sikorski 10-Απρ-92 181.987           30.082        GRC 81       11       POL POL PR
43          HIPOMAR 18-∆εκ-89 562.088           999             G 79       10       POR POR GL
44          GOLDEN CITY 16-Ιουλ-86 3.756.722        6.894          G 60       26       SGP SGP LR
45          INDUSTRIAL 12-Ιουλ-81 232.484           42.813        T 75       6         SGP JAP NK
46          Neptune Amazonite 12-Ιαν-94 834.650           49.716        C 93       1         SGP SGP LR
47          Pacific Sunrise 13-Αυγ-92 115.855           3.406          T 71       21       SGP HKGGER NK
48          Stinnes Zephyr 14-Ιουν-82 1.409.811        4.791          G 70       12       SGP GER GL
49          CHARLESTON 7-Μαρ-89 2.997.096        21.649        T 56       33       USA USA AB
50          CIBRO SAVAN 6-Μαρ-90 7.434.529        8.151          T 55       35       USA USA AB
51          Grotedyk 20-Ιαν-80 3.999.259        4.000          G 80       NLD
52          Sommen 21-∆εκ-84 16.644             1.000          G
53          Stonewall Jb3
54          Ujamaa 23-Οκτ-76 842.631           5.510          G 59       17       

Σύνολο 122.179.918    
Μέσος όρος 2.305.281        16.925        74       15       
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 ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΗΜΕΡ  ΚΟΣΤΟΣ  Gt  ΤΥΠΟΣ  ΕΤΟΣ  ΗΛΙΚΙΑ  ΣΗΜΑΙΑ  ΠΛΟΙΟ/ΤΕΣ  ΝΗΟΓΝ 

  COLLISION
1            Birte Wehr 1-Μαϊ-93 52.629             998             G 85       8         ANT GER GL
2            Sea Mosel 21-Φεβ-91 18.253             499             G 79       12       ANT GER GL
3            Cast Muskox 4-Μαρ-92 1.983.777        40.293        GC 82       10       BHS BEL NV
4            Canada Marquis 17-Μαρ-90 1.665.488        21.548        B 83       7         CAN CAN LR
5            Dong Shan 7-Απρ-80 104.162           9.894          G 61       19       CGN CHN ZC?
6            Her An 16-Οκτ-91 2.533.735        10.659        G 77       14       CHN CHN GL
7            Min Hai 105 12-Μαρ-88 177.533           921             G 72       16       CHN CHN ZC
8            FREEPORT 12-∆εκ-87 19.552             29.715        B 73       14       CYP NV
9            Mitera Sotiria 17-Σεπ-87 549.785           8.371          G 72       15       CYP GRE HR

10          Berlin Hauptstadt der DDR 21-Φεβ-88 59.760             10.140        G 80       8         DDR DDR DSRK
11          Thuringen 23-Νοε-90 500.153           18.342        GC 89       1         DDR DDR DSRK
12          Hasselwerder 21-Νοε-91 588.449           1.599          C 84       7         GER GER GL
13          ANANGEL HOR 15-Νοε-89 2.969.960        15.821        B 77       12       GRE GRE BV
14          Popi 30-Σεπ-90 1.438.357        11.002        G 67       23       GRE GRE
15          MATARAM A 2-Απρ-88 920.196           13.444        G 81       7         IDO IDO GL KI
16          Chun Hak 25-Ιουν-91 2.255.145        2.598          G 88       3         KOR KOR KR
17          AEGEAN C 19-Ιουλ-79 8.144.204        92.681        T 67       12       LBR GRE LR
18          CONTRACT V 7-Μαρ-85 3.873.461        6.328          GC 71       14       LBR USA LR
19          Phillips Oklahoma 17-Σεπ-89 6.674.163        26.973        T 79       10       LBR USA AB
20          Hansa Bremen 9-Σεπ-90 1.662.282        13.889        B 78       12       NIS AB
21          CLAUDIA SMITS 30-Οκτ-86 115.052           3.596          G 81       5         NLD NLD LR
22          Livorno Bridge 1-∆εκ-91 101.126           3.986          G 82       9         NLD NLD LR
23          ALTAIR I 20-Νοε-88 77.895             4.084          G 68       20       PAN GRE LR
24          Iris 1 12-Απρ-90 2.297.321        19.900        B 82       8         PHL JAP NK
25          Lublin 3-Μαϊ-84 336.231           5.536          G 66       18       POL POL PR
26          Professor Vladimir Popov 9-∆εκ-87 222.832           4.643          G 87       RUS RUS RS
27          Maersk Navigator 21-Ιαν-93 30.794.859      142.488       T 89       4         SGP DMK LR
28          Ville du Ponant III 10-Οκτ-85 2.090.930        8.516          GC 83       2         SGP GER GL
29          EVER LEVEL 25-Νοε-83 23.250.220      24.804        GC 80       3         TWN TWN NK
30          STONEWALLJ 24-Μαϊ-90 513.046           28.580        GC 74       17       USA USA AB
31          Makedonija 20-Σεπ-87 3.082.762        16.400        G 80       7         YUG YUG AB
32          Arya Taj 13-Ιαν-78 289.931           12.015        G 71       7         
33          Stril Lyon 10-Μαρ-88 1.502.709        1.595          G 74       14       

Σύνολο 100.865.961    
Μέσος όρος 3.056.544        18.541        78       11       

  CONTACT
1            FRISIA I 12-Νοε-89 130.332           999             G 72       17       CYP GER GL
2            Crescence 14-Οκτ-88 176.582           492             G 82       6         GBR GBR BV
3            HELLENIC NA 20-Φεβ-81 504.977           8.987          G 72       9         GRE GRE AB
4            KATERINA DR 31-Οκτ-90 141.440           8.749          G 77       13       GRE GRE LR
5            World Amphion 2-Φεβ-87 249.869           19.267        B 79       8         GRE GRE AB
6            APJKaran 20-Οκτ-91 4.225.371        15.765        B 77       14       IND IND LR
7            Jalagodavari 29-Νοε-85 1.832.421        13.455        G 79       6         IND IND LR
8            Samick Nordic 4-Φεβ-90 401.625           18.609        B 75       15       KOR KOR KR
9            Ruder Boskovic 22-∆εκ-93 370.624           15.398        B 74       19       MLT YUG LR

10          PEMBROKE 11-Σεπ-91 226.261           10.568        G 78       13       PAN GBR? LR
11          Samo 23-Νοε-88 406.507           1.197          C 70       18       SWE SWE LR
12          Marygard 29-Απρ-84 13.216             1.000          G

Σύνολο 8.679.224        
Μέσος όρος 723.269           9.541          76       13       

  OTHER NAVIG
1            Willem V 19-Φεβ-91 47.067             1.596          G 71       20       CYP NLD LR
2            MARIA J 12-Φεβ-92 538.435           3.326          GC 83       9         GER GER GL
3            RHEIN TRADER 23-Αυγ-91 463.238           3.815          G 91       GER GER GL
4            SEA TAGUS 8-Ιουν-91 466.437           499             G 84       7         GER GER GL
5            Sonja B 5-Μαρ-90 340.384           1.984          G 89       1         GER GER GL
6            Export Patriot 19-Νοε-83 806.175           6.942          B 74       9         GRE GRE
7            MAKEDONIA 11-Μαϊ-88 94.047             22.665        B 73       15       GRE GRE LR
8            Stavrakis 3-Νοε-91 169.189           1.584          G 71       20       GRE GRE GL
9            BURE 4-Απρ-91 77.208             365             G 69       22       PAN GBR PANB

10          CLIPPER BUENO 8-Αυγ-89 354.046           10.765        B 86       3         PAN JAP NK
11          Kazimierz Pulaski 15-Σεπ-85 197.930           30.080        GRC 81       4         POL POL PR
12          EVANGELOSD 22-Σεπ-85 773.809           17.904        C 73       12       USA USA AB
13          SAM HOUST A 25-Ιαν-89 5.396.357        28.580        GC 74       15       USA USA AB
14          Aquamarine 1-Φεβ-83 12.303             1.000          G

Σύνολο 9.736.626        
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 ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΗΜΕΡ  ΚΟΣΤΟΣ  Gt  ΤΥΠΟΣ  ΕΤΟΣ  ΗΛΙΚΙΑ  ΣΗΜΑΙΑ  ΠΛΟΙΟ/ΤΕΣ  ΝΗΟΓΝ 

  ICE WEATHER
1            Renate G 29-Ιαν-90 416.410           1.460          G 66       24       ANT GER GL
2            Tresco 14-Σεπ-89 233.728           1.173          G 65       24       BHS GBR LR
3            DA PENG A 1-Απρ-89 188.001           15.355        B 78       11       CHN CHN GL
4            GIANNIS NKA 26-Ιαν-90 77.047             6.190          G 74       16       CYP GRE AB
5            GIANNIS NKC 10-Φεβ-90 1.049.405        6.190          G 74       16       CYP GRE AB
6            GIANNIS NKD 10-Φεβ-90 34.003             6.190          G 74       16       CYP GRE AB
7            Ina 14-Νοε-93 28.913             697             G 78       15       CYP NLD BV
8            Lydia 3-Αυγ-91 19.301             5.915          B 76       15       CYP GERGRE AB
9            PANORMOS S 16-∆εκ-89 1.179.706        11.245        G 72       17       CYP GRE AB

10          Pisco 5-Ιουν-92 853.302           9.626          G 77       15       CYP GER LR
11          Sunderland Spirit 16-Νοε-91 257.086           10.297        G 75       16       CYP GRE BV
12          MEYENBURG 20-Ιαν-88 107.094           8.501          G 68       20       DDR DDR DSRK
13          Venere 16-Ιαν-88 81.440             413             G 58       30       GBC GBR BV(LR)
14          ACT FOUR 9-∆εκ-82 590.062           24.216        GC 71       11       GBR AUS LR
15          CITY OF PIRAEUS 14-Φεβ-87 251.393           24.956        B 71       16       GBRGIB GRE LR(GL)
16          Frank Michael 11-Ιαν-93 42.882             998             G 65       28       GER GER GL
17          Volta River 19-Φεβ-93 254.440           13.004        G 80       13       GHA GHA LR
18          GOOD STRAIT 8-∆εκ-89 443.426           14.582        B 76       13       GRE LIB BV
19          STAVROS GL 16-Ιουλ-89 151.792           163.810       T 76       13       GRE GRE LR
20          Dona 29-∆εκ-89 410.548           15.675        B 68       21       LBR NV
21          Nordic Apollo 6-Νοε-93 1.752.403        78.164        T 76       17       LBR NOR ABS
22          Blue Wave 14-∆εκ-90 340.615           12.994        T 69       21       MLT ITA? AB
23          Mandraki 14-Νοε-93 559.676           13.993        B 76       17       MLT GRE AB
24          Protank Trader 18-Σεπ-88 4.505.017        23.579        T 83       6         MLT LR
25          SAINT HELEN 25-Φεβ-89 71.795             25.764        T 74       15       MLT GRE LR
26          River Majidun 16-Απρ-89 293.001           13.161        GC? 79       10       NIG NIG LR
27          Marina Mistral 3-Νοε-89 952.788           16.706        B 68       21       NIS NOR GL
28          Manhattan Princess 11-∆εκ-91 97.407             42.501        T 77       14       NIS? NOR NV
29          Anny Danielsen 5-Μαϊ-85 127.598           1.222          G 78       7         NLD NLD BV
30          OOSTZEE 18-Ιουλ-89 4.190.140        3.601          G 80       9         NLD NLD GL
31          ZUG 29-Μαρ-90 28.734             2.583          G 77       13       OST OST GL
32          ON DING 22-∆εκ-87 172.573           17.558        B 66       21       PAN NV
33          Svea Bay 5-Οκτ-88 55.326             297             G 69       19       PAN DMK BV
34          Balsa 34 6-∆εκ-90 228.174           4.010          B 84       6         PHL JAP NK
35          Masfield 22-Φεβ-90 2.283.871        65.487        B 72       18       PHL SGPchn NV
36          ALEXSANDER Z 25-Ιαν-90 258.001           8.681          G 65       25       POL POL PR
37          Gillon 8-Ιαν-91 10.442             2.997          G 73       18       SPA SPA LR
38          Alara 21-Μαϊ-90 362.976           22.614        B 77       13       TUR TUR NV
39          Anzer 9-∆εκ-93 734.429           4.364          G 83       10       TUR TUR AB
40          Merkur 28-Φεβ-95 700.702           20.663        B 76       19       TUR TUR LR
41          Milas I 18-Μαρ-89 513.964           4.271          G 64       26       TUR TUR GL
42          Neptune and barge 6-Ιαν-95 92.931             199             G 56       39       USA USA AB
43          SOUTHERN X 27-Οκτ-91 1.043.496        5.506          G 89       2         VAN JPN NK
44          AMBER STAR 13-Ιαν-91 32.055             5.651          G 65       26       VCT GRE BV HR
45          Piti Metz 11-Νοε-92 133.814           8.529          G 70       22       VCT GERCYP GL
46          KHAROLYS A 20-∆εκ-87 9.472               1.599          S 69       18       VEN VEN BV(GL)
47          KHAROLYS B 26-∆εκ-87 642.844           1.599          S 69       18       VEN VEN BV(GL)
48          Kristo Marinovic 3-Αυγ-76 526.161           996             G 57       19       YUG YUG BV JR
49          Nosira Sharon 5-Απρ-87 173.069           4.000          G
50          Stonewall Jb2

Σύνολο 27.563.455      
Μέσος όρος 562.519           15.383        73       17       

  WAR
    FELLOWSHIP L 12-Φεβ-85 1.397.105        118.215       T 74       11       LBR GRE AB

Συνολικό κόστος 457.298.281    
Μέσος κόστος 1.126.350        
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Παράρτηµα IΙΙ 

Μονάδες µέτρησης, τεχνικοί ορισµοί και κατηγορίες πλοίων 

Οι Κινέζοι ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν να φορολογούν τα πλοία µε βάση την 

χωρητικότητα τους σε  τόνους.  

Ο Ερρίκος V, ήταν ο πρώτος Άγγλος που προώθησε την  φορολογία αυτή µε την 

εισαγωγή το 1694 µιας µέτρησης που θα ήταν η βάση για φορολογία. 

Συγκεκριµένα, ήταν ένας πολλαπλασιασµός του µήκους του πλοίου µε το βάθος 

και το αποτέλεσµα διαιρείτο µε το 94. 

Κατά το 1849 η Βασιλική Επιτροπή πρότεινε ένα καινούργιο τύπο υπολογισµού 

των τελών, σύστηµα Moorson105, που ήταν  βασισµένο στο ενδεχόµενο εισόδηµα 

της χωρητικότητας του πλοίου. 

Η παγκόσµια αποδοχή  του υπολογισµού Τελών ήρθε τον Ιούλιο του 1982 µετά 

την ∆ιάσκεψη του ∆ιεθνούς Ναυτικού Οργανισµού  (ΙΜΟ) των Ηνωµένων Εθνών 

το 1969 µε την εισαγωγή των ανεξάρτητων µε την σηµαία του πλοίου όρων του 

Μικτού και Καθαρού  εκτοπίσµατος  πλοίου. 

                                            

105 Patric M. Alderton, Sea Transport: Operation and Economics, Thomas Reed, 1984 
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Το Μικτό Εκτόπισµα (GT) του πλοίου υπολογίζεται  ως εξής: 

XAGT 1=  

όπου  Χ είναι το συνολικό εκτόπισµα σε κυβικά µέτρα και  

     XLogA 101 2.02.0 +=  

 

και το καθαρό Εκτόπισµα (GT) ως 

 
















Π= µ
3
4

2 EXAGT  

όπου  ΧΕ  = συνολικό εκτόπισµα σε κυβικά µέτρα και   

µ   =  Καλοκαιρινό Βύθισµα Πλοίου 

Π   =  Βάθος Πλοίου   και   

     EXLogA 102 2.02.0 +=  

Είναι αναµενόµενο ότι όσο πιο µικρή είναι η αναλογία του Π
µ  τόσο πιο µικρό θα 

είναι το αποτέλεσµα δίνοντας  κατά κάποιο τρόπο προτέρηµα στον Πλοιοκτήτη, 

που µπορεί να δηλώσει µικρό µ ξέροντας ότι θα µεταφέρει ελαφρύ φορτίο. Ο 

σκοπός των πολλαπλασιαστών Α1  και  Α2  είναι η εναρµόνιση µε τα παλαιά 

συστήµατα µέτρησης χωρητικότητας. 
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Μονάδες µέτρησης µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του 1990106  

 

 Οι διάφοροι τύποι πλοίων  είχαν µονάδα µέτρησης κυρίως σε: 

-κ.ο.χ (κόρος ολικής χωρητικότητας), αγγλικά Gross registered ton, GRT, µονάδα 

µέτρησης της συνολικής χωρητικότητας του πλοίου ίση µε 100 κυβικά πόδια ή 

2,83m3 . 

 

-τ.ν.β (τόννος νεκρού βάρους), αγγλικά deadweight tonne, dwt, µονάδα µέτρησης 

του συνολικού βάρους φορτίου που µπορεί να φορτώσει ασφαλώς ένα πλοίο. 

 Η σχέση κ.ο.χ και τ.ν.β είναι περίπου 1 τ.ν.β =1,5 κ.ο.χ αλλά ποικίλλει 

ανάλογα µε τον τύπο του πλοίου (κατά προσέγγιση 1 τ.ν.β = 1,7 κ.ο.χ για τα bulk-

carriers και 1,8 κ.ο.χ για τα δεξαµενόπλοια)  

 

Κατηγορίες και τύποι πλοίων 107 

 Οι 24 κατηγορίες πλοίων τις οποίες αναλύει στις ετήσιες εκθέσεις του ο 

Lloyd’s Register. 

Ένας πολύ γενικός διαχωρισµός που αναφέρεται στους κύριους τύπους 

Πλοία µεταφοράς φορτίων είναι τα εξής: 

-∆εξαµενόπλοια 

-Πετρελαιοφόρα 

                                            

106 OECD, Maritime Transport 1984, Paris 1985, σ.σ. 8-9 και Μεταξάς Β.Ν. ,Αρχές Ναυτιλιακής 

Οικονοµικής, op.cit. σ. 52-55. 

 

107 Για µια αναλυτική τυπολογία βλ. Μητρόπουλος Ε., Κατηγορίες και σύγχρονοι τύποι εµπορικών 

πλοίων, 2η  έκδοση,  Πειραιάς 1980 
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-Υγραεριοφόρα-µεταφοράς LNG, LPG  

-∆εξαµενόπλοια Χηµικών παραγωγών 

-Φορτηγά ξηρών φορτίων: 

-Μπάλκ κάρριερς (Bulk carriers), πλοία µεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων 

-Πλοία Γενικού Φορτίου (παραδοσιακά) 

-Πλοία εµπορευµατοκιβωτίων (container ships), αποτελούν την σύγχρονη εκδοχή 

των πλοίων γενικού φορτίου.Η µεταφορά των φορτίων γίνεται σε 

εµπορευµατοκιβώτια – (containers), συνήθως µήκους 20 ή 40 πόδων. 

Τόσο τα εµπορευµατοκιβώτια όσο και η µεταφορική ικανότητα των πλοίων 

µεταφοράς τους µετρούνται σε Τ.Ε.U (Twenty ffeet eequivalent units) δηλαδή σε 

ισοδύναµα εµπορευµατοκιβώτια µήκους 20 ποδών και 8 ποδών πλάτους και 

ύψους. 

 

-Πλοία µικτού φορτίου ή συνδυασµένων µεταφορών, (Combination ή combined 

carriers),διπλής ή τριπλής χρήσης. 

 

Μπορούν να µεταφέρουν σιδηροµετάλλευµα, πετρέλαιο ή χύδην ξηρά φορτία.  

Σε αυτήν την κατηγορία υπάγονται κυρίως τα O/O (Oil/Ore) και Ο/Β/Ο 

(Ore/Bulk/Oil).  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ * 

 

∆ΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ 

∆ΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

∆ΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

∆ΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΠΛΟΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

ΠΛΟΙΑ ΧΥ∆ΗΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 

ΠΛΟΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

ΠΛΟΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΑ 

ΠΛΟΙΑ ΡΟ-ΡΟ 

ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ/ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ 

ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΛΟΙΑ 

ΠΛΟΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 

ΠΛΟΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ 

ΠΛΟΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ/ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΛΟΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ/ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΛΟΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ/ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

ΠΛΟΙΑ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ 

ΠΛΟΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ 

ΠΛΟΙΑ ΒΥΘΟΚΟΡΟΙ 

ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ  
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ΠΛΟΙΑ ΠΑΥΓΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ 

ΠΛΟΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΠΛΟΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

 

 

* Σύµφωνα µε τις κατηγορίες που αναφέρει το Lloyd’s Register- Fairplay ως το 

2001 
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Ασφαλιστικές απαιτήσεις ως προς το  κόστος

ΤΥΠΟΣ ΡΙΣΚΟΥ

Personal 
Injury(crew)

13%Personal 
Injury(non-crew)

7%Μόλυνση
19%

Ζηµιά Ακινήτων
16%

Σύγκρουση
10%

Άλλα
9% Φορτίο

26%

X

ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ

Λάθος 
αξιωµατικού 

πλοίου
30%

Άλλα
25%

Βλάβη 
Εξοπλισµού

10%

Βλάβη 
Κατασκευής

20%

Λάθος 
αξιωµατικού 

ξηράς
15%

X

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ 2

Κακή Στοιβασια
11%

Άλλα
54%

Shell Plate Failure
6%

Κακός Χειρισµός
6%

Grounding
6%

Hatchcovers
8%

Πυρκαγιά
9%

X

ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Χύδην Ξηρού
17%

Προΐόντα 
Πετρελαίου

7%

Reefer
9%

Προΐόντα Χάλυβα
9%

Αργού 
Πετρελαίου

9%

Bugged Bulk
10%

Εµπορευµατοκιβ
ωτίων
14%

Άλλα
25%

ΤΥΠΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Ore/Concentrates
21%

Ζάχαρη
4%

Τσιµέντο
6% Ρύζι

6%

Σιτηρά
6%

Soya Bean
9%

Λιπάσµατα
12%

Άλλα
36%

X

ΤΥΠΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

Φυσική Φθορά
21%

Άλλες
21%

Ζηµιά 
υψηλής/χαµηλής 
θερµοκρασιας

5%

Ζηµιά 
Καταποντισµού

6%

Ανεπάρκεια
10%

Μόλυνση
16%

Υγρή
21%

X

ΛΙΜΑΝΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Genoa
8%

Other
76%

Singapore
2%

Algiers
2%

Antwerp
2%

Rotterdam
4%

Durban
6%

X

∆ΙΚΑΙΟ∆ΩΣΙΑ

Ηνωµένες 
Πολιτείες

22%Άλλες
40%

Ολλανδία
4%

Βραζιλία
4%

Ιαπωνία
6%

Ιταλία
7%

Η.Π.Α
17%

X

Παράρτηµα IV 

Ανάλυση των ατυχηµάτων του UK P&I Club 
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ΧΩΡΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Η.Π.Α
10%

Κίνα
3%

Ολλανδία
5%

Βραζιλία
5%

Ν.Αφρική
6%

Ιαπωνία
7%

Ιταλία
8%

Άλλες
52%

Ηνωµένο 
Βασίλειο

2% Ισπανία
2%

X

ΧΩΡΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Η.Π.Α
10%

Βέλγιο
3%

Αργεντινή
3%

Κίνα
3%

Σαουδική Αραβία
4%

Βραζιλία
5%

Ιράν
6%

Άλλες
63%

Ιαπωνία
3%

X

ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ

Ξηρού Φορτίου
27%

Άλλα
14%

Reefer
9%

Εµπορευµατοκι
βωτίων

11%
∆εξαµενόπλοιο

17%

Χύδην Φορτίου
22%

X8

ΣΕΙΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

15-19
31%

25+
7%

0-4
8%

20-24
13%

5-9
12% 10-14

29%

ΣΗΜΑΙΑ

Κύπρου
16%

Ρουµανία
4% Λιβερία

6% Ρωσία
6%

Μπαχάµες
6%

Ελλάδας
9%

Παναµά
12%

Άλλες
41%

X

ΕΜΠΟΡΙΟ

Tramp
66%

Άλλα
6%

Τακτικών 
∆ροµολογίων

28%

ΜΕΓΕΘΟΣ

10,000-30,000 
gt

41%

100,000 gt+
9%

30,000-
100,000 gt

13%

6,000-10,000 
gt

15% 0-6,000 gt
22%

X

Συµβόλαιο

Ναύλωση ανα 
ταξίδι
31%

No Charter
16%

Other
7%

Χρονοναύ-  
λωση  46%

X
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Περιπτώσεις ασφαλιστικών απαιτήσεων ανά αριθµό
ΤΥΠΟΣ ΡΙΣΚΟΥ

Personal Injury 
(crew)
22%

Personal Injury 
(non-crew)

8%

Ζηµιά Ακινήτων 
9%

Σύγκρουση
8%

Μόλυνση
5%

Άλλα
8%

Φορτίο
40%

ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ

Λάθος 
Αξιωµατικού 

Πλοιου
24%

Άλλα
27%

Μηχανική 
Βλάβη

5%

Βλάβη 
Εξοπλισµού

10%

Βλάβη 
κατασκευής

15%

Λάθος 
Αξιωµατικού 

Ξηράς
19%

ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Χύδην Ξηρού
13%

Προΐόντα 
Πετρελαίου

5%
Γενικού Φορτίου

6%

Ψυγεία 
8%

Bugged Bulk
10%

Προιόντα Χάλυβα 
11%

Εµπορευµατοκιβ
ωτίων
12%

Άλλα
31%

γού πετρελαίου
4%

ΤΥΠΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

Φυσική Φθορά
23%

Ζηµιά 
καταποντισµού

2%

Μόλυνση
2%

Ζηµιά Απόπλου
3%

Ανεπάρκεια
8%

Μόλυνση
17%

Υγρή
22%

Άλλα
21%

Κλοπή
2%

ΣΗΜΑΙΑ

Κύπριακή
9%

Ελλάδας
8%

Ρωσίας
7%Λιβερίας

6%
Ρουµανίας

5%

Άλλες
50%

Παναµάς
15%

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Ναύλωση ανα 
ταξίδι 
29%

No Charter
23%

Άλλο
9%

Χρονοναύλωσ
η

39%

∆ΙΚΑΙΟ∆ΩΣΙΑ

Ηνωµένο 
Βασίλειο

16%

Ολλανδία
6%

Ιαπωνία
6%

Ιταλία
4%

Γαλλία
4%

Άλλες
47%

Η.Π.Α
17%

ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ

Χύδην Φορτίου
24%∆εξαµενόπλοιο

10%

Εµπορευµατοκιβ
ωτίων
10%

Reefer
8%

Parcel Carrier
6%

Άλλα
10%

Ξηρού Φορτίου
32%
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Πηγή: Analysis of Major Claims 1999, UK P&I Club

ΤΥΠΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Λιπάσµατα
13%

Ρύζι
3% Τσιµέντο

5%

Ζάχαρη
5%

Μετάλλευµα
8%

Σόγια
10%

Σιτηρά
10%

Άλλα
46%

ΧΩΡΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Άλλες
49%

Κίνα
3%

Γαλλία
3%

Ισπανία
3%

Ολλανδία
7%

Ιαπωνία
7%

Ιταλία
5%

Βέλγιο
4%

Ηνωµένο Βασίλειο
3%Γερµανία

3%

Η.Π.Α
13%

ΛΙΜΑΝΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Ρόττερνταµ
8%

Ραβέννα
2%

Αµβούργο
2%

Σιγκαπούρη
2%

Μπουένος Άΐρες
2% Χιούστον

3% Antwerp
4%

Άλλα
75%

Σάντος
2%

ΧΩΡΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Η.Π.Α
11%

Γερµανία
3%

Ιαπωνία
3%

Βέλγιο
3%

Αργεντινή
4%

Βραζιλία
5%

Κίνα
5%

Άλλες
61%

Ταΐλάνδη
2%

Ιταλία
3%

ΣΕΙΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

15-19
27%

5-9
15%

20-24
14%

0-4
9%

25+
6% 10-14

29%

X

ΜΕΓΕΘΟΣ

0-6,000 gt
26%

6,000-10,000 gt
17%

30,000-100,000 gt
10%

100,000 gt+
2%

10,000-30,000 gt
45%
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Παράρτηµα V 

Λειτουργικό κόστος ανά τύπο και µέγεθος πλοίου σύµφωνα µε 
την Univan Shipmanagement 
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Πίνακας V.1 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Bulk Carrier 27000 dwt 

ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ BULK CARRIER BULK CARRIER BULK CARRIER
DWT 27000 27000 27000
ΣΗΜΑΙΑ HK FLAG CBA HK FLAG CBA ITF CBA
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1997 1997 1997
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ TBN TBN TBN
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ TBN TBN TBN
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/2/2002 15/2/2002 15/2/2002

ΕΞΟ∆Α

1 ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 23.800 31.317 35.060
2 ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 3.744 5.436 6.867
3 ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ 3.042 3.148 3.148
4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ 4.500 4.500 4.500
5 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ 4.500 4.500 4.500
6 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4.104 4.104 4.104
7 ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4.500 4.500 4.500
8 ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 8.000 8.000 8.000
9 ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 3.500 3.500 3.500

Σύνολο για ένα µήνα 59690 69005 74179

Ηµερήσιο Κόστος (χωρίς ∆εξαµενισµό & Ασφάλεια) 1.962 2.269 2.439
Υποθέσεις

1 Συµπλήρωµα HK FLAG CBA
Εθνικότητα Πληρώµατος Κίνα Ινδία/Πούρµα Ινδία/Πούρµα
Αξιωµατικοί 9 9 9
Κατώτερο πλήρωµα 9 9 9
Εκπαιδευόµενοι 2 2 2
Υπερωρίες (Ώρες/Μήνα) 135 135 135

2 Λιµάνι ναυτολόγησης Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη
∆ιάρκεια Συµβολαίου (Μήνες)       10 8 8

3 Με ηµερήσιο κόστος σε δολ 5 4,5 4,5
6 Τιµή Μηχανελαίων Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη
Σύνολο ηµέρες ναυσιπλοϊας ετήσια 260 260 260

Πηγή:UNIVAN SHIP MANAGEMENT LTD, HONG KONG.  
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Πίνακας V.2 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Bulk Carrier 42000 dwt 

ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ BULK CARRIER BULK CARRIER BULK CARRIER

DWT 42000 42000 42000

ΣΗΜΑΙΑ HK FLAG CBA HK FLAG CBA ITF CBA
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1997 1997 1997
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ TBN TBN TBN
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ TBN TBN TBN
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/2/2002 15/2/2002 15/2/2002

ΕΞΟ∆Α

1 ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 24.443 32.248 36.267

2 ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 3.915 5.663 7.240

3 ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ 3.194 3.285 3.285

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ 5.000 5.000 5.000

5 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ 5.000 5.000 5.000

6 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4.846 4.846 4.846

7 ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 5.000 5.000 5.000

8 ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 8.000 8.000 8.000

9 ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 3.500 3.500 3.500

Σύνολο για ένα µήνα 62898 72542 78138

Ηµερήσιο Κόστος (χωρίς ∆εξαµενισµό & Ασφάλεια) 2.068 2.385 2.569

Υποθέσεις
1 Συµπλήρωµα HK FLAG CBA   

Εθνικότητα Πληρώµατος Κίνα Ινδία/Πούρµα Ινδία/Πούρµα

Αξιωµατικοί 9 9 9
Κατώτερο πλήρωµα 10 10 10

Εκπαιδευόµενοι 2 2 2

Υπερωρίες (Ώρες/Μήνα) 135 135 135

2 Λιµάνι ναυτολόγησης Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη

∆ιάρκεια Συµβολαίου (Μήνες)       10 8 8

3 Με ηµερήσιο κόστος σε δολ 5 4,5 4,5

6 Τιµή Μηχανελαίων Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη
Σύνολο ηµέρες ναυσιπλοϊας ετήσια 260 260 260

Πηγή:UNIVAN SHIP MANAGEMENT LTD, HONG KONG.  
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Πίνακας V.3 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Tanker 35000 dwt 

ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ TANKER TANKER

DWT 35000 35000

ΣΗΜΑΙΑ HK FLAG CBA ITF CBA
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1997 1997
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ TBN TBN
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ TBN TBN
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/2/2002 15/2/2002

ΕΞΟ∆Α

1 ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 35.716 39.283

2 ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 5.968 7.545

3 ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ 3.285 3.285

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ 5.500 5.500

5 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ 5.000 5.000

6 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 5.482 5.482

7 ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 5.000 5.000

8 ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 8.500 8.500

9 ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 3.500 3.500

Σύνολο για ένα µήνα 77951 83095

Ηµερήσιο Κόστος (χωρίς ∆εξαµενισµό & Ασφάλεια) 2.563 2.732

Υποθέσεις
1 Συµπλήρωµα

Εθνικότητα Πληρώµατος Ινδία/Πούρµα Ινδία/Πούρµα

Αξιωµατικοί 9 9
Κατώτερο πλήρωµα 10 10

Εκπαιδευόµενοι 2 2

Υπερωρίες (Ώρες/Μήνα) 135 135

2 Λιµάνι ναυτολόγησης Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη

∆ιάρκεια Συµβολαίου (Μήνες)       7 7

3 Με ηµερήσιο κόστος σε δολ 4,5 4,5

6 Τιµή Μηχανελαίων Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη
Σύνολο ηµέρες ναυσιπλοϊας ετήσια 275 275

Πηγή:UNIVAN SHIP MANAGEMENT LTD, HONG KONG.  
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Πίνακας V.4 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Tanker 64000 dwt 

ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ TANKER TANKER

DWT 64000 64000

ΣΗΜΑΙΑ HK FLAG CBA ITF CBA
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1997 1997
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ TBN TBN
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ TBN TBN
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/2/2002 15/2/2002

ΕΞΟ∆Α

1 ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 36.852 40.698

2 ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 6.195 7.918

3 ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ 3.422 3.422

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ 6.500 6.500

5 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ 6.000 6.000

6 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 6.951 6.951

7 ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 6.000 6.000

8 ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 8.500 8.500

9 ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 3.500 3.500

Σύνολο για ένα µήνα 83920 89489

Ηµερήσιο Κόστος (χωρίς ∆εξαµενισµό & Ασφάλεια) 2.759 2.942

Υποθέσεις
1 Συµπλήρωµα

Εθνικότητα Πληρώµατος Ινδία/Πούρµα Ινδία/Πούρµα

Αξιωµατικοί 9 9
Κατώτερο πλήρωµα 11 11

Εκπαιδευόµενοι 2 2

Υπερωρίες (Ώρες/Μήνα) 135 135

2 Λιµάνι ναυτολόγησης Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη

∆ιάρκεια Συµβολαίου (Μήνες)       7 7

3 Με ηµερήσιο κόστος σε δολ 4,5 4,5

6 Τιµή Μηχανελαίων Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη
Σύνολο ηµέρες ναυσιπλοϊας ετήσια 275 275

Πηγή:UNIVAN SHIP MANAGEMENT LTD, HONG KONG.  
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Πίνακας V. 5 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Tanker 110000 dwt 

ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ TANKER TANKER

DWT 110000 110000

ΣΗΜΑΙΑ HK FLAG CBA ITF CBA
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1997 1997
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ TBN TBN
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ TBN TBN
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/2/2002 15/2/2002

ΕΞΟ∆Α

1 ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 36.852 40.698

2 ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 6.195 7.918

3 ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ 3.422 3.422

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ 7.000 7.000

5 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ 6.500 6.500

6 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 9.658 9.658

7 ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 6.500 6.500

8 ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 9.000 9.000

9 ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 3.500 3.500

Σύνολο για ένα µήνα 88627 94196

Ηµερήσιο Κόστος (χωρίς ∆εξαµενισµό & Ασφάλεια) 2.914 3.097

Υποθέσεις
1 Συµπλήρωµα

Εθνικότητα Πληρώµατος Ινδία/Πούρµα Ινδία/Πούρµα

Αξιωµατικοί 9 9
Κατώτερο πλήρωµα 11 11

Εκπαιδευόµενοι 2 2

Υπερωρίες (Ώρες/Μήνα) 135 135

2 Λιµάνι ναυτολόγησης Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη

∆ιάρκεια Συµβολαίου (Μήνες)       7 7

3 Με ηµερήσιο κόστος σε δολ 4,5 4,5

6 Τιµή Μηχανελαίων Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη
Σύνολο ηµέρες ναυσιπλοϊας ετήσια 275 275

Πηγή:UNIVAN SHIP MANAGEMENT LTD, HONG KONG.  
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Πίνακας V.6 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Tanker 260000 dwt 

ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ TANKER TANKER

DWT 260000 260000

ΣΗΜΑΙΑ HK FLAG CBA ITF CBA
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1997 1997
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ TBN TBN
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ TBN TBN
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/2/2002 15/2/2002

ΕΞΟ∆Α

1 ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 39.396 42.861

2 ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 6.631 8.501

3 ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ 3.559 3.559

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ 8.000 8.000

5 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ 8.000 8.000

6 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 15.124 15.124

7 ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8.000 8.000

8 ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 9.500 9.500

9 ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 3.500 3.500

Σύνολο για ένα µήνα 101710 107045

Ηµερήσιο Κόστος (χωρίς ∆εξαµενισµό & Ασφάλεια) 3.344 3.519

Υποθέσεις
1 Συµπλήρωµα

Εθνικότητα Πληρώµατος Ινδία/Πούρµα Ινδία/Πούρµα

Αξιωµατικοί 9 9
Κατώτερο πλήρωµα 12 12

Εκπαιδευόµενοι 2 2

Υπερωρίες (Ώρες/Μήνα) 135 135

2 Λιµάνι ναυτολόγησης Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη

∆ιάρκεια Συµβολαίου (Μήνες)       7 7

3 Με ηµερήσιο κόστος σε δολ 4,5 4,5

6 Τιµή Μηχανελαίων Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη
Σύνολο ηµέρες ναυσιπλοϊας ετήσια 275 275

Πηγή:UNIVAN SHIP MANAGEMENT LTD, HONG KONG.
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Παράρτηµα VI 

Λειτουργικό κόστος ανά τύπο και µέγεθος πλοίου (δείγµα 400 
πλοίων)  

Πίνακας VI.1 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Handysize Bulker  

ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Handysize Bulker
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 20000-400000
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 2,198(64,827,171 dwt
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 29
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 30.864

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 58
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 28678 DWT
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 30.376

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ US$ 6,807 την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 391.142 1.072
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 43.468 119
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 71.208 195
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 505.818 1.386
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 60.057 165
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 93.870 257
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 153.927 422
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 90.380 248
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 91.307 250
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 181.687 498
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 48.528 133
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 46.681 128
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 95.209 261
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 6.580 18
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 161.427 442
∆ΙAΦΟΡΑ 74.239 203
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 242.246 664

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 1.178.887 3.230

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 1.196.423 3.278

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002
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ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Handymax Bulker
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 40,000-55,000
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 1,095(50,268,377 dwt
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 45,907 dwt
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ JAN-92

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 13
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 45,409 dwt
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Μάης-1986

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ US$ 8,142 την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 456.987 1.252
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 40.938 112
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 64.277 176
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 562.202 1.540
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 91.333 250
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 86.265 236
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 177.598 487
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 143.241 392
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 140.653 385
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 283.894 778
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 57.303 157
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 60.783 167
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 118.086 324
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 14.160 39
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 106.647 292
∆ΙAΦΟΡΑ 68.016 186
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 188.823 517

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 1.330.603 3.645

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 1.306.278 3.579

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002

Πίνακας VI.2 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια,  πλοίου Handymax Bulker dwt
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ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Panamax Bulker
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 55,000-80,000
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 1,082(75,664,807 dwt)
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 69,931 dwt
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ Oct-91

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 79
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 67,938 dwt
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Jun-1998

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ US$ 7,513 την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 505.515 1.385
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 42.546 117
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 53.484 147
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 601.545 1.648
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 98.671 270
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 92.702 254
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 191.373 524
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 88.236 242
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 91.413 250
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 179.649 492
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 59.810 164
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 72.658 199
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 132.468 363
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 28.466 78
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 170.751 468
∆ΙAΦΟΡΑ 46.589 128
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 245.806 673

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 1.350.841 3.701

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 1.300.320 3.563

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002

Πίνακας VI.3 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Panamx Bulker  
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Πίνακας VI.4 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Capesize Bulker
ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Capesize Bulker
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 80,000+
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 594(93,548,159 dwt)
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Feb-92
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 25
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 143,832 dwt
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Jun-88

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ US$ 12,802 την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 498.293 1.365
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 47.481 130
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 92.577 254
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 638.351 1.749
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 138.466 379
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 124.890 342
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 263.356 722
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 130.011 356
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 113.206 310
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 243.217 666
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 75.958 208
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 97.478 267
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 173.436 475
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 42.084 115
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 143.725 394
∆ΙAΦΟΡΑ 58.111 159
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 243.920 668

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 1.562.280 4.280

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 1.554.461 4.259

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002
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Πίνακας VI.5 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Product Tanker
ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Product Tanker
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 10,000-30,000
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 1,107(21,667,367 dwt)
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Jan-86
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 52
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 20,504 dwt
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Sep-86

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ No figure available την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 512.901 1.405
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 43.690 120
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 62.824 172
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 619.415 1.697
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 57.700 158
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 86.450 237
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 144.150 395
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 175.223 480
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 135.437 371
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 310.660 851
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 39.449 108
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 54.834 150
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 94.283 258
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 9.314 26
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 71.761 197
∆ΙAΦΟΡΑ 154.512 423
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 235.587 645

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 1.404.095 3.847

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 1.494.631 4.095

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002
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Πίνακας VI.6 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Handysize Product Tanker 

ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ
Handysize Product 
Tanker

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 30,000-55,000
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 1,060(43,234,585 dwt)
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 40,787 dwt
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ Jan-88

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 89
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 42,157 dwt
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Apr-90

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ US$ 15,777 την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 611.631 1.676
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 58.380 160
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 105.807 290
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 775.818 2.126
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 74.603 204
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 163.170 447
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 237.773 651
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 172.748 473
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 165.751 454
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 338.499 927
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 57.542 158
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 57.126 157
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 114.668 314
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 30.297 83
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 166.598 456
∆ΙAΦΟΡΑ 104.364 286
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 301.259 825

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 1.768.017 4.844

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 1.519.791 4.164

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002
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ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Panamax Tanker
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 55,000-80,000
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 386(25,580,343 dwt)
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 66,270 dwt
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ Feb-87

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 19
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 62,599 dwt
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Jul-83

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ No figure available την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 682.693 1.870
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 66.948 183
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 158.339 434
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 907.980 2.488
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 105.924 290
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 176.222 483
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 282.146 773
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 199.328 546
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 232.785 638
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 432.113 1.184
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 95.663 262
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 77.019 211
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 172.682 473
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 11.872 33
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 177.074 485
∆ΙΑΦΟΡΑ 88.781 243
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 277.727 761

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 2.072.648 5.678

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 2.023.105 5.543

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002

Πίνακας VI.7 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Panamax Tanker 
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ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Aframax Tanker
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 80,000-120,000
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 545(52,361,215 dwt)
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 96,076 dwt
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ Mar-90

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 35
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 97,801 dwt
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Dec-87

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ US$ 23,381 την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 684.877 1.876
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 64.172 176
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 96.715 265
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 845.764 2.317
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 98.794 271
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 128.582 352
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 227.376 623
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 243.712 668
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 192.287 527
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 435.999 1.195
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 82.467 226
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 99.217 272
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 181.684 498
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 21.982 60
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 225.985 619
∆ΙΑΦΟΡΑ 82.467 226
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 330.434 905

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 2.021.257 5.538

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 1.783.518 4.886

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002

Πίνακας VI.8 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Aframax Tanker 
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ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Suezmax Tanker
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 120,000-200,000
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 277(40,472,876 dwt)
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 146,111 dwt
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ Feb-92

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 15
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 147,306 dwt
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Sep-90

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ US$ 31,370 την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 684.726 1.876
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 61.859 169
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 85.884 235
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 832.469 2.281
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 134.544 369
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 215.413 590
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 349.957 959
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 215.335 590
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 125.390 344
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 340.725 933
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 111.919 307
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 83.562 229
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 195.481 536
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 58.070 159
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 221.020 606
∆ΙΑΦΟΡΑ 90.828 249
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 369.918 1.013

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 2.088.550 5.722

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 1.793.834 4.915

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002

Πίνακας VI.9 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Suezmax Tanker 
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ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ VLCC
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 250,000-320,000
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 395 (111,936,019 dwt)
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 283,382 dwt
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ May-93

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 16
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 296,230 dwt
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Jul-96

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ US$ 38,792 την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 727.029 1.992
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 41.933 115
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 87.115 239
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 856.077 2.345
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 174.934 479
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 119.528 327
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 294.462 807
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 163.588 448
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 264.525 725
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 428.113 1.173
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 115.142 315
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 206.963 567
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 322.105 882
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 39.971 110
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 111.107 304
∆ΙΑΦΟΡΑ 55.315 152
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 206.393 565

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 2.107.150 5.773

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 2.218.211 6.077

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002

Πίνακας VI.10 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου VLCC  
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ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Dry Cargo
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 5,000-25,000
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 2,917 (32,813,625 dwt)
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 11,249 dwt
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ May-84

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 38
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10,403 dwt
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Sept-88

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ US$ 4,373 την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 323.383 886
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 33.993 93
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 66.213 181
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 423.589 1.161
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 51.255 140
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 67.438 185
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 118.693 325
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 98.692 270
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 99.181 272
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 197.873 542
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 20.729 57
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 29.513 81
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 50.242 138
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 5.468 15
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 92.891 254
∆ΙΑΦΟΡΑ 72.303 198
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 170.662 468

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 961.059 2.633

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 973.217 2.666

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002

Πίνακας VI.11 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Dry Cargo 
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ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ
Small Container 
Ships

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 100-2,000
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 1,829(1,721,337 TEU)
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 941 TEU
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ Oct-90

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 31
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 860 TEU
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ May-86

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ US$ 7,442 την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 302.415 829
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 35.874 98
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 80.999 222
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 419.288 1.149
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 58.461 160
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 55.092 151
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 113.553 311
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 178.593 489
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 138.155 379
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 316.748 868
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 26.451 72
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 33.039 91
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 59.490 163
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 5.739 16
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 115.423 316
∆ΙΑΦΟΡΑ 117.338 321
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 238.500 653

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 1.147.579 3.144

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 1.082.135 2.965

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002

Πίνακας VI.12 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Small Container 
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ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Container Main Liner
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 2,000-3,000
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 447 (1,102,362 TEU)
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 2,466 TEU
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ Jan-93

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 15
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 2,710 TEU
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Aug-92

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ US$ 16,771 την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 406.381 1.113
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 44.849 123
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 83.086 228
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 534.316 1.464
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 111.410 305
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 67.074 184
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 178.484 489
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 163.462 448
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 132.010 362
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 295.472 810
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 28.947 79
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 55.707 153
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 84.654 232
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 10.458 29
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 96.460 264
∆ΙΑΦΟΡΑ 66.688 183
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 173.606 476

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 1.266.532 3.470

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 1.242.196 3.403

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002

Πίνακας VI.13 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Container Main Liner 
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ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ RoRo
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 5,000-30,000
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 1,043(13,686,634 dwt)
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 13,122 dwt
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ Jul-87

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 23
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 11,138 dwt
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Oct-83

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ No figure available την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 445.430 1.220
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 39.251 108
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 59.878 164
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 544.559 1.492
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 64.012 175
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 74.849 205
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 138.861 380
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 137.130 376
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 115.696 317
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 252.826 693
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 42.696 117
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 91.049 249
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 133.745 366
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 4.542 12
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 154.308 423
∆ΙΑΦΟΡΑ 87.519 240
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 246.369 675

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 1.316.360 3.606

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 1.384.623 3.793

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002

Πίνακας VI.14 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Ro Ro 
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ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Reefer
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 150,000+
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 857 (308,865,376 CbFt)
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 360,403 CbFt
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ Nov-85

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 18
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 363,395 CbFt
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Mar-86

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ No figure available την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 328.968 901
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 43.465 119
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 91.476 251
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 463.909 1.271
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 65.051 178
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 60.400 165
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 125.451 344
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 124.645 341
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 153.545 421
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 278.190 762
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 18.791 51
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 31.643 87
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 50.434 138
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 7.431 20
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 103.807 284
∆ΙΑΦΟΡΑ 102.953 282
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 214.191 587

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 1.132.175 3.102

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 860.444 2.357

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002

Πίνακας VI.15 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Reefer 
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ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Coastal Vessels
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 1,000-5,000
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 8,964(24,315,840 dwt)
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 2,713 dwt
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ Mar-82

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 55
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 3,349 dwt
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Dec-86

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ No figure available την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 376.486 1.031
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 26.290 72
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 43.599 119
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 446.375 1.223
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 15.626 43
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 44.035 121
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 59.661 163
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 110.999 304
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 56.580 155
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 167.579 459
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 20.674 57
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 29.576 81
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 50.250 138
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 3.564 10
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 60.657 166
∆ΙΑΦΟΡΑ 91.053 249
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 155.274 425

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 879.139 2.409

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 879.139 2.409

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002

Πίνακας VI.16 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Coastal Vessel 
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ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ
Combination 
Carriers

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕ DWT 40,000-80,000
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 83 (5,984,886 dwt)
ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 72,107 dwt
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ Jan-86

ΜΕΓΕΘΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 11
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΟΥ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ 75,184 dwt
∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Mar-83

ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ No figure available την ηµέρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 600.944 1.646
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 54.302 149
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 72.461 199
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 727.707 1.994
ΛΥΠΑΝΤΙΚΑ 94.876 260
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 214.932 589
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 309.808 849
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 234.250 642
ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 165.154 452
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 399.404 1.094
P&I ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 88.737 243
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 89.933 246
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 178.670 490
ΕΞΟ∆Α ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 13.970 38
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 121.810 334
∆ΙΑΦΟΡΑ 110.692 303
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 246.472 675

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 1.862.061 5.102

Τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν την 31/12/2001 

US$ ΕΤΗΣΙΑ US$ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2000 1.862.061 5.102

Πηγή: Moore Stephens Chartered Accountants, OpCost 2002

Πίνακας VI.17 Λειτουργικά έξοδα σε δολάρια, πλοίου Combination Carrier 
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Παράρτηµα VII 

Σύγκριση από τους Clarkson των ατυχηµάτων και των 
κρατήσεων 

1. Περίληψη  

Οι Clarkson Research Studies προσπάθησαν να βρουν µια σχέση εάν υπάρχει 

µεταξύ των ατυχηµάτων και των κατακρατήσεων των πλοίων από τα Μνηµόνια 

Συνεννόησης του Παρισιού και του Τόκιο. 

Σκοπός ήταν να ερευνηθεί η σχέση µεταξύ των κατακρατήσεων και των 

ατυχηµάτων συγκρίνοντας τον  κατάλογο  κατακρατηθέντων  πλοίων µε τα 

στοιχεία των ατυχηµάτων. Εάν τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν ότι ένα µεγάλο 

µέρος των κατακρατηθέντων πλοίων  έχουν ατυχήµατα τότε θα µπορούσε να 

υποστηρικτεί ότι οι αρχές του Κρατικού Ελέγχου Λιµένων (PSC) κατακρατούν 

πλοία µε βάση τα ουσιαστικά κριτήρια, τα οποία και είναι σχετικά µε τον βαθµό 

ασφάλειας. Κατά συνέπεια οι κατακρατήσεις πλοίων από τα PSC, που διέπονται 

από τα κριτήρια του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ).  

2. Πηγές  

Για την έρευνα χρησιµοποιήθηκε ένα δείγµα 400 πλοίων που κατακρατήθηκαν 

από το Πρωτόκολλο Σύµβασης του Παρισιού (Paris MOU) και το Πρωτόκολλο 

σύµβασης του Τόκιο (Tokyo MOU) από τον Οκτώβριο του 1998.  Ο κατάλογος 

αυτός που περιέχει περίπου 1800 πλοία και δηµοσιεύεται από το Πρωτόκολλο 

Σύµβασης του Παρισιού (Paris MOU) στην σελίδα του στο διαδίκτυο, (βλέπε 

www.parismou.org).  

Περίπου 16.000 επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται το 1998, µε έναν µέσο όρο 

κατακρατήσεων της τάξης των 200 πλοίων το µήνα (περίπου 15%) .  

Το Πρωτόκολλο Σύµβασης του Τόκιο (Tokyo MOU) δηµοσιεύει επίσης τον 
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κατάλογο κατακρατήσεων στην σελίδα του στο διαδίκτυο. (βλέπε www.tokyo-

mou.org)  

Η ∆ιεθνής Ένωση Αντασφαλιστών (IUA) παρείχε έναν κατάλογο πλοίων  που 

δηµοσιεύτηκε από τους Lloyds και από άλλες πηγές του Τύπου και περιλαµβάνει 

τα ατυχήµατα από το 1993 ως το 1998. Αυτός ο κατάλογος είχε περίπου για τα 6 

χρόνια,  12.000 ατυχήµατα, περίπου αναλογούσαν 2000 ετησίως. Όπως 

αναφέρθηκε και προηγουµένως, το σύνολο στοιχείων δεν είναι ένας πλήρης 

κατάλογος. Οι ασφαλιστικές εταιρείες όµως υπολογίζουν τα ατυχήµατα σε 15.000 

ετησίως. 

3. Προσέγγιση:  

Η στατιστική σχέση µεταξύ των δύο συνόλων αναλύθηκε. Τα δύο σύνολα  

αποτελούνται από µη τυχαίους πληθυσµούς  δειγµάτων µε  διαφορετικά κριτήρια 

επιλογής. Τα ατυχήµατα που αναφέρονται στον Τύπο, παραδείγµατος χάριν, είναι 

πιθανότερο να πάρθηκαν από τις περιοχές µε αναπτυγµένα συστήµατα υποβολής 

εκθέσεων όπως π.χ. η Ευρώπη. Από την άλλη  κάποιες  κατακρατήσεις πλοίων 

ορισµένων σηµαιών µπορεί να αλλοιώθηκαν, επειδή οι  επιθεωρήσεις  µπορεί να 

εστιάσθηκαν σε κάποια νηολόγια µόνο. Τα στοιχεία µπορούν να είναι επίσης 

επηρεασµένα από τις αλλαγές ή τις διαγραφές ονόµατος των πλοίων,  

εµφανίζοντας τα στον έναν κατάλογο και  αυτόµατα αποκλείοντας τα από τον άλλο 

κατάλογο. Εντούτοις, µε τον προσδιορισµό των παραγόντων που επηρεάζουν την 

επιλογή του κάθε συνόλου, και που ρυθµίζοντας τα στοιχεία κατάλληλα, µπορεί να 

είναι δυνατό να παρουσιαστούν κάποιες σχέσεις µεταξύ των δύο συνόλων. 

 

Εάν µια σχέση υπάρχει µεταξύ των κάποιων στοιχείων των συνόλων, τότε τα 

πλοία, από τον κατάλογο (Α) θα είχαν µια µη τυχαία πιθανότητα να εµφανιστούν 

στον κατάλογο (Β). Κατά συνέπεια, εάν ο κατάλογος πλοίων που περιλαµβάνει τα 

ατυχήµατα περιέχει το 12% του παγκόσµιου στόλου, και ένα περιστατικό  
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κατακράτησης πλοίου είναι διαφορετικό από 12% τότε θα µπορούσε να σήµαινε 

ότι υπάρχει µια σχέση µεταξύ των  συνόλων. Μια στατιστική δοκιµή (Ζ-δοκιµή) 

εφαρµόστηκε στο διαφορικό για να αξιολογήσει τη  ορθότητα αυτού  του 

ισχυρισµού.  Εντούτοις, όπως έχει ήδη  σηµειωθεί, η επιλογή του δείγµατος  δεν 

έγινε  µε την µέθοδο της τυχαίας επιλογής, άρα είναι απαραίτητο  τα στοιχεία αυτά 

να φιλτραριστούν  πριν αποδειχθεί η οποιαδήποτε σχέση.  

Επιλεγµένα ατυχήµατα = επιλεγµένος αριθµός από τον πληθυσµό όλων των 

ατυχηµάτων. 

Επιλεγµένες κατακρατήσεις = επιλεγµένος αριθµός από τον πληθυσµό των 

κατακρατούµενων πλοίων. 

4. Επιρροές επιλογής:  

Σηµειώθηκαν οι ακόλουθες επιρροές στην επιλογή, εντούτοις όµως  η χρήση των 

στοιχείων σε αυτήν την ανάλυση δεν διαφοροποιεί τα αποτελέσµατα. 

 α) Ατυχήµατα 

Τα ατυχήµατα που αναφέρθηκαν στον Τύπο από το 1993 ως το 1998 ήταν 

περίπου 12,063 (περίπου 2.000 ετησίως) ενώ ο πραγµατικός αριθµός ατυχηµάτων 

είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλότερος, (τόσο υψηλός όπως 15.000). Τα 

ατυχήµατα αυτά <καταγράφονται> µόνο όταν  αναφερθούν στον  Τύπο ή στους 

αντιπροσώπους των  Lloyds, και µπορεί να οδηγήσει στους σχετικά υψηλούς 

αριθµούς εκθέσεων για:  

περιοχές µε την αναπτυγµένη δοµή υποβολής εκθέσεων  

"προφανή" ατυχήµατα όπως οι πυρκαγιές ή  συγκρούσεις σε αντιδιαστολή µε το 

πρόβληµα των µηχανών  

Πλοία των οποίων οι σηµαίες τους έχουν αναπτυγµένα συστήµατα 

µηχανογράφησης υποβολής εκθέσεων.  
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β) Κατακρατήσεις 

Περιλαµβάνει µόνο τα πλοία  που χρησιµοποιούν τα λιµάνια του Πρωτοκόλλου 

Σύµβασης του Παρισιού (Paris MOU) ή και του Τόκιο (Tokyo MOU)  ενώ τα 

ατυχήµατα είναι παγκόσµια.   

η συγκέντρωση των επιθεωρήσεων σε ορισµένες σηµαίες/ σε συγκεκριµένα είδη 

πλοιων/ηλικίες κ.λπ. (σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες οδηγίες).  

σε µερικές περιπτώσεις κάποια ατυχήµατα µπορούν να οδηγήσουν σε 

κατακρατήσεις. Παραδείγµατος χάριν, εάν η ζηµία δεν έχει αποκατασταθεί 

κατάλληλα, ή εάν ένα ατύχηµα εµφανίζεται  καθοδόν σε ένα λιµάνι. Τα ατυχήµατα 

και οι κατακρατήσεις όµως παρουσιάζονται και καταγράφονται χωριστά, και 

µπορεί έτσι να  θεωρηθεί απίθανο να έχει επιπτώσεις στα αποτελέσµατα. 

5. Ρυθµίσεις που απαιτούνται πριν συγκριθούν τα στοιχεία:  

Οι αλλαγές ονόµατος µεταξύ του χρόνου του ατυχήµατος (µέχρι το 1993) και των 

κακακρατήσεων (1998-99). Σύµφωνα µε τη βάση των δεδοµένων αλλαγής 

ονόµατος πλοιων του  Clarkson, κατ' εκτίµηση  το 10% των πλοίων αλλάζουν 

όνοµα σε οποιοδήποτε δεδοµένο έτος. Επιπλέον, τα  πλοία που  εµπλέκονται σε 

ένα ατύχηµα είναι πιθανότερο να αλλάξουν το όνοµα τους από εκείνα που δεν 

είχαν   κανένα ατύχηµα ή δεν άλλαξαν πλοιοκτήτρια  εταιρεία. 

Η διαγραφή των πλοίων από το στόλο µεταξύ του χρόνου του ατυχήµατος και του 

χρόνου της επιθεώρησης. (Αυτό  δεν είναι σχετικό µε τον υπολογισµό του 

καταλόγου ατυχηµάτων , ως ποσοστό του στόλου).  

Τα στοιχεία των ατυχηµάτων προηγούνται των στοιχείων κατακρατήσεων. Κατά 

συνέπεια, η αφαίρεση των συνολικών απωλειών από τον κατάλογο ατυχηµάτων 

(τότε δεν µπορούν να εµφανιστούν σαν επόµενες κατακρατήσεις). Αυτό σηµαίνει 

ότι η χρήση του δείκτη των κατακρατήσεων (σε πλοία κάτω των µέτριων 

κριτηρίων), µπορεί να υποτιµήσει το πρόβληµα. Εάν τα ατυχήµατα λήφθηκαν από  
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ολόκληρο τον στόλο  µετά από τις κατακρατήσεις, τότε τα αποτελέσµατα θα 

µπορούσαν να είναι διαφορετικά.  

6. Καθορισµός των στοιχείων ατυχηµάτων:  

Συνολικός αριθµός καταγραµµένων ατυχηµάτων   12.063  

Κάτω από 500 GT:         1.664  

Συνολικές απώλειες:        1.496   

Αναπαραχθέντα ονόµατα (> 1 ατύχηµα ανά σκάφος):    1.518  

Υπόλοιπο:        8.098 πλοία. 

Από αυτά τα ατυχήµατα των πλοίων, µερικά θα έχουν ήδη  καταστραφεί ή   θα 

έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας  του στόλου πριν από την περίοδο των δειγµάτων 

για τις κατακρατήσεις. 

Όπως είναι γνωστό, οι διαγραφές ή/και οι αλλαγές ονόµατος έχουν επιπτώσεις  

στην σύγκριση του ποσοστού των κατακρατούµενων πλοίων που εµφανίζονται 

στον κατάλογο ατυχηµάτων και τον κατάλογο ατυχηµάτων ως ποσοστό του 

παγκόσµιου στόλου.   

Υποθέτοντας ότι το 10% των πλοίων αλλάζουν όνοµα κάθε έτος, τότε το 25% των 

γεγονότων θα ήταν µε ένα διαφορετικό όνοµα από  αυτό που αναφέρεται κατά την  

κράτηση. Αυτό µπορεί να είναι συντηρητικό, όµως τα πλοία που έχουν εµπλακεί 

σε ατυχήµατα µπορεί να είναι πιθανότερο να αλλάξουν το όνοµα από τα πλοία 

που δεν έχουν εµπλακεί σε ατυχήµατα. 

Υποθέτοντας ότι το 2,7% του στόλου αποσύρεται κάθε έτος (σύµφωνα µε βάση 

δεδοµένων των Lloyds) σε συνδυασµό µε  ένα άλλο 8% των πλοίων που  

εµπλέκεται σε ατυχήµατα  τότε όλα τα στοιχεία κάθε 6 έτη θα πρέπει να 

αφαιρεθούν.  

Εφαρµόζοντας αυτές τις τροποποιήσεις, τότε ο κατάλογος των ατυχηµάτων, ως 
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ποσοστό του συνολικού στόλου όταν εµφανίζονται κατακρατήσεις είναι περίπου 

12%. 

7. Αποτελέσµατα 

∆είγµα από το Πρωτόκολλο Σύµβασης του Παρισιού (Paris MOU): 

- 200 κατακρατήσεις (100 από τον Μάιο του 1999  και 100 από     τον Οκτώβριο 

του 98). 

∆είγµα από το Πρωτόκολλο Σύµβασης του Τόκιο (Tokyo MOU):   

- 200 κατακρατήσεις (98 Οκτώβριος-∆εκεµβρίου, Μάιος 99) 

Σύνθετο δείγµα από το Πρωτόκολλο Σύµβασης του Παρισιού και του Τόκιο:  

Σύνολο 400 κατακρατήσεις 

78  κατακρατηµένα πλοία βρέθηκαν  και στον κατάλογο  µε τα ατυχήµατα που 

καταγράφονται:  19,5% 

Κατάλογος ατυχηµάτων 8.098 πλοία. 

Αριθµός ατυχηµάτων που τροποποιούνται για αλλαγές ονόµατος και διαγραφές: 

5.200   

Παγκόσµιος στόλος άνω των 500 girt στο 1/1/98:  43.328 πλοία. 

Κατάλογος ατυχηµάτων (%) παγκόσµιου στόλου:  12,0%  

Κριτήριο –Ζ: Αυτό  έγινε για να εξετάσει, αν απίθανη υπόθεση, βασισµένη στα 

αποτελέσµατα δειγµάτων, την πιθανότητα ενός ατυχήµατος είναι η ίδια για τα 

κατακρατηµένα πλοία µε τον υπόλοιπο  στόλο της ναυτιλιακής βιοµηχανίας.  

Η εναλλακτική υπόθεση ήταν ότι η πιθανότητα ενός ατυχήµατος είναι µεγαλύτερη 

για ένα κατακρατηµένο πλοίο. Τον υπολογιζόµενο Ζ ήταν 3.236 (> 1.645), δείχνει 

ότι η πιθανότητα ενός ατυχήµατος είναι µεγαλύτερη για τα κατακρατηµένα πλοία 

σε  επίπεδο εµπιστοσύνης στο 95%.       



 

463 

 

 

8. Συµπεράσµατα  

Οι αριθµοί δείχνουν ένα σηµαντικό συσχετισµό µεταξύ  κατακρατήσεων και  

ατυχηµάτων.   

Συνολικά, στις  400 κατακρατήσεις, 19,5% είχε ένα αναφερόµενο ατύχηµα µέσα 

στα τελευταία 6 έτη έναντι ενός αναµενόµενου τυχαίου αριθµού 12.0%. Ενδεικτικά, 

τα κατακρατηµένα πλοία έχουν 62% πιθανότητα να εµπλακούν  σε ένα ατύχηµα. 
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Παράρτηµα VIII 

Ανάλυση της Νορβηγικής ασφαλιστικής αγοράς για πλοία την 

περίοδο 1997 – 2001 
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∆ιάγραµµα VIII.1. Ανάλυση των 30616 πλοίων, 1514 εκατοµµύρια τόνους  που 
ασφαλίστηκαν την περίοδο 1997-2001 στην Νορβηγική αγορά  

Ανάλυση των ασφαλιζοµένων πλοίων ανά τύπο (1997-2001)

Γενικού Φ.
15,7%

Χηµικά/
Παράγωγα

4,1%LNG/LPG
4,0%

OBO
1,4%

∆εξαµενόπλοια
19,8%Supplier/ 

Offshore
6,3%

Επιβατηγά
4,6%

Άλλα
5,4%

Κοντέϊνερ/RoRo
12,9%

Χύδην Ξηρού
25,8%

Aνάλυση % του αριθµού  πλοίων ανά σηµαία (1997-2001)

Κύπρος
6,0%

Ελλάδα
6,1%

NIS
7,8%

Νορβηγία
1,4%

Άλλες
43,5%

ΗΠΑ
3,9%

Παναµάς
11,9%

Λιβερία
12,4%

Μπαχάµες
6,9%

Ανάλυση  % αριθµού  πλοίων ανά νηογνώµονα (1997-2001)
ABS

14,1%

LR
23,1%

Others
16,6%

DNV
22,8%

NKK
10,2%

GL
7,1%

BV
6,1%

Ανάλυση % του αριθµού  πλοίων ανά µέγεθος (1997 - 2001)

> 300,000
1%

< 10,000
21%

35,000 - 50,000
16%

100,000 - 150,000
6%

150,000 - 200,000
3%

200,000 - 250,000
0%

250,000 - 300,000
2%

75,000 - 100,000
6%

50,000 - 75,000
12%

20,000 - 35,000
20%

10,000 - 20,000
13%

Ανάλυση % του αριθµού πλοίων ανά ηλικία (1997 - 2001)

5 - 10
15,7%

10 - 15
16,8%

> 20
26,7%

15 - 20
21,2%

0 - 5
19,6%

Ανάλυσης % της χωρητικότητας  ανά τύπο πλοίου (1997 - 2001)

Γενικού Φορτίου
5,6%

Χηµικά/
Παράγωγα 1,8%

LNG/LPG
3,3%

OBO
2,9%

∆εξαµενόπλοια
41,9%

Επιβατηγά
1,8%

Άλλαr
1,5%

Container RoRo
9,5%

Χύδην Ξηρού
28,7%

Ανάλυση της χωρητικότητας %  ανά σηµαία (1997 - 2001)

Μπαχάµες
7,6%

Λιβερία
15,6%

Παναµάς
13,4%

ΗΠΑ
2,9%

Άλλες
35,9%

Νορβηγία
1,2%

NIS
9,6%

Ελλάδα
9,8%

Κύπρος
4,0%

Ανάλυση % της χωρητικότητας ανά νηογνώµονα (1997 - 2001)

BV
4,9%

GL
3,4%

NKK
9,8%

DNV
25,9%

Others
10,4%

LR
26,7%

ABS
18,9%

Ανάλυση της χωρητικότητας %  ανά µέγεθος 

10,000 - 20,000
4,0%

20,000 - 35,000
10,6%

50,000 - 75,000
15,3%

75,000 - 100,000
10,0%

250,000 - 
300,000
11,8%

200,000 - 
250,000

1,9%

150,000 - 
200,000

8,8% 100,000 - 
150,000
14,4%

35,000 - 50,000
12,7%

< 10,000
1,9%

> 300,000
8,6%

Ανάλυση της χωρητικότητας ανά  ηλικία πλοίων

0 - 5
24,0%

15 - 20
15,1%

> 20
24,8%

10 - 15
16,0%

5 - 10
20,1%
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∆ιάγραµµα VIII.2. Ανάλυση των 30616 πλοίων, συνολικής αξίας 648 δις δολάρια που 
ασφαλίστηκαν από την Νορβηγική αγορά µε ασφάλιστρα 1429 εκατοµµύρια δολάρια  

Ανάλυση του ασφαλιζοµένου ποσού  ανά τύπο πλοίου

Γενικού Φορτίου
9,6%

Χηµικά/
Παράγωγα 3,7%

LNG/LPG
7,4%OBO

1,6%

∆εξαµενόπλοια
22,8%

Supplier/ 
Offshore

2,4%

Επιβατηγά
18,0%

Άλλα
2,8%

Κοντέϊνερ/RoRo
14,8%

Χύδην 
Ξηρού17,0%

Ανάλυση του συνολικού ποσού ασφάλισης ανά σηµαία

Μπαχάµες
8,6%

Λιβερία
16,0%

Παναµάς
12,0%

ΗΠΑ
3,7%

Άλλες
39,6%

Νορβηγία
2,0%

NIS
9,4%

Ελλάδα
5,8%

Κύπρος
2,8%

Ανάλυση του συνολικού ποσού ασφάλισης ανά νηογνώµονα 

ABS
13,7%

LR
27,9%

Others
13,2%

DNV
27,2% NKK

7,2%

GL
5,3%

BV
5,5%

Ανάλυση του ασφαλιζοµένου ποσού  ανά µέγεθος πλοίων

> 300,000
2,7%

< 10,000
13,7%

35,000 - 50,000
16,7%

100,000 - 
150,000
11,9%

150,000 - 
200,000

4,0%

200,000 - 
250,000

0,5%

250,000 - 
300,000

3,9%

75,000 - 100,000
9,0% 50,000 - 75,000

13,1%

20,000 - 35,000
15,2%

10,000 - 20,000
9,1%

Συνολικά καθαρά ασφάλιστρα ανά σηµαία 

Κύπρος
5,8%

Ελλάδα
7,4%

NIS
9,3%Νορβηγία

1,7%

Άλλες
37,8%

ΗΠΑ
3,8%

Παναµάς
11,1%

Λιβερία
14,3%

Μπαχάµες
8,9%

Ανάλυση των καθαρών  ασφαλίστρων  ανά νηογνώµονα 

ABS
15,0%

LR
25,9%

Others
11,5%

DNV
27,0%

NKK
8,4%

GL
5,0%

BV
7,3%

Ανάλυση των συνολικών ασφαλίστρων  ανά τύπο πλοίου 

Γενικού Φορτίου
11,7%

Χηµικά
/Παράγωγα

4,2%LNG/LPG
6,1%

OBO
1,8%

∆εξαµενόπλοια
23,5%

Supplier/ 
Offshore

2,5%

Επιβατηγά
10,6%

Άλλα
3,4% Κοντέϊνερ/RoRo

11,2%

Χύδην Ξηρού
24,9%

Ανάλυση των συνολικών καθαρών ασφαλίστρων  ανά ηλικία πλοίων 

5 - 10
17,1%

10 - 15
15,9%

> 20
25,1%

15 - 20
19,3%

0 - 5
22,7%

Ανάλυση των συνολικών ασφαλίστρων ανά µέγεθος πλοίου

10,000 - 20,000
11%

20,000 - 35,000
18%50,000 - 75,000

14%

75,000 - 100,000
8%

250,000 - 300,000
4%200,000 - 250,000

1%150,000 - 200,000
4%

100,000 - 150,000
10%

35,000 - 50,000
14%

< 10,000
13%

> 300,000
3%

Ανάλυση του συνολικού ποσού  ασφάλισης ανά ηλικία

5 - 10
23%

10 - 15
15%

> 20
12%

15 - 20
13%

0 - 5
37%
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∆ιάγραµµα VIII.3. Ανάλυση των 8070 ασφαλιστικών απαιτήσεων συνολικού κόστους 1763 
εκατοµµυρίων δολαρίων που είχαν τα πλοία της Νορβηγικής ασφαλιστικής αγοράς την 

περίοδο 1997-2001 

Πηγή: Norwegian Marine Insurance Statistics 31/12/2002 

 

Αριθµός απαιτήσεων ανά τύπο πλοίου

Χύδην Ξηρού
21,0%

Κοντέϊνερ/RoRo
19,2%

Άλλα
2,6%

Επιβατηγά
5,8%

Supplier/ Offshore
6,3%

∆εξ/πλοια
15,9%

OBO
1,3% LNG/LPG

3,7%

Chemical/ 
Product

5,1%

Γενικού Φ.
19,0%

Αριθµός απαιτήσεων ανά ηλικία

0 - 5
19,8%

15 - 20
23,7%

> 20
23,2%

10 - 15
17,3%

5 - 10
16,1%

Κόστος απαιτήσεων ανά τύπο ατυχήµατος

Μηχανική βλάβη
23,6%

Έκρηξη/Φωτιά
19,6%

Ζηµιές από 
πάγους
0,1%

Άλλοι Λόγοι
10,0%

Καιρικές 
Συνθήκες

6,7%

Προσάραξη
20,2%

Πρόσκρουση
7,8%

Σύγκρουση
12,0%

Αριθµός απαιτήσεων ανά τύπο ατυχήµατος

Μηχανική βλάβη
37,2%

Έκρηξη/Φωτιά
3,0%

Ζηµιές από 
πάγους
0,4%

Άλλοι Λόγοι
16,1%

Καιρικές 
Συνθήκες

4,5%
Προσάραξη

11,7%

Πρόσκρουση
15,9%

Σύγκρουση
11,2%

Κόστος απαιτήσεων ανά ηλικία

5 - 10
16,6%

10 - 15
12,3%

> 20
27,5%

15 - 20
24,1%

0 - 5
19,5%

Κόστος απαιτήσεων ανά τύπο πλοίου

Γενικού Φορτίου
17,7%

Χηµικά/
Παράγωγα 4,2%
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