
 
 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 

 

 

ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ 

στη ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

 

Ο ISPS ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΟ ΚΟΣΟ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 

ΛΗΜΔΝΧΝ 

Οςπανία Υόπτη 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

πνπ ππνβιήζεθε ζην Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο σο κέξνο ησλ 

απαηηήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ Ναπηηιία 

Πεηξαηάο, Ννέκβξηνο 2015 



i 
 

 

 

Γήλωση Αςθεντικότηταρ /Εητήματα Copyright 

 

 

«Σν άηνκν ην νπνίν εθπνλεί ηελ Γηπισκαηηθή Δξγαζία θέξεη νιφθιεξε ηελ επζχλε 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο δίθαηεο ρξήζεο ηνπ πιηθνχ, ε νπνία νξίδεηαη ζηελ βάζε ησλ εμήο 

παξαγφλησλ: ηνπ ζθνπνχ θαη ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο (εκπνξηθφο, µε θεξδνζθνπηθφο ή 

εθπαηδεπηηθφο), ηεο θχζεο ηνπ πιηθνχ, πνπ ρξεζηκνπνηεί (ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ, πίλαθεο, 

ζρήκαηα, εηθφλεο ή ράξηεο), ηνπ πνζνζηνχ θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ζε ζρέζε µε ην φιν θείκελν ππφ copyright, θαη ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

ρξήζεο απηήο ζηελ αγνξά ή ζηε γεληθφηεξε αμία ηνπ ππφ copyright θεηκέλνπ» 

Ζ Γεινχζα 

Οπξαλία Υφξηε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

Δξεταστική Δπιτποπή 
 

 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία εγθξίζεθε νκφθσλα απφ ηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή 

Δπηηξνπή πνπ νξίζζεθε απφ ηε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Ναπηηιία.  

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ:  

 

- Παξδάιε Αγγειηθή (Δπηβιέπνπζα)  

- Υισκνχδεο Κσλζηαληίλνο 

-Σδαλλάηνο Δξλέζηνο  

 

Ζ έγθξηζε ηεο Γηπισκαηηθή Δξγαζίαο απφ ην Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο δελ ππνδειψλεη απνδνρή ησλ γλσκψλ ηνπ ζπγγξαθέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα θαη επηβιέπνπζα ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

κνπ Παξδάιε Αγγειηθή γηα ηηο ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο θαζφιε 

ηεο δηάξθεηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνλ ζχδπγν κνπ θαη ηνπο γνλείο 

κνπ γηα φιε ηνπο ηελ ζηήξημε αιιά θαη έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ θφξε κνπ πνπ 

απνηειεί πεγή έκπλεπζεο ζε θάζε κνπ βήκα. 

 

Οπξαλία Υφξηε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

ηνλ Δπγέλην θαη ηελ Δπαγγειία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΡΕΙΛΘΨΘ ..................................................................................................................................... viii 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... viii 

ΕΙΣΑΓΩΓΘ ..........................................................................................................................................1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ .........................................................4 

1.1 ΟΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ..................................................................................................................4 

1.2 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ....................................................................................................6 

1.3 ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ CLUSTER ...................................7 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Θ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ .............................................9 

2.1 ΟΙΣΜΟΣ ΕΚΝΟΜΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ .............................................................................................9 

2.2  Θ ΣΧΕΣΘ SAFETY-SECURITY ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΕΣ ........................9 

2.3  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ (SAFETY) .................................................................................... 11 

2.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΑ (SECURITY) ........................................................................................... 12 

2.5  Θ ΕΝΝΟΙΑ ΤΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ..................................................................... 13 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΣΕΙΣ ΡΟΥ ΟΔΘΓΘΣΑΝ ΣΤΟΝ ISPS ............................................ 15 

3.1 ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΑ ΘΞΘΣ ΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.................................................................................. 15 

3.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΘΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΡΑ .......................................................... 16 

3.3 Θ ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ........................................... 18 

3.4 ΣΥΜΒΑΣΘ SOLAS (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE ΑT SEA) ........ 20 

3.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ .................................................................. 21 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. O ISPS ΚΑΙ Θ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ...................................................... 23 

4.1 ΜΕΘ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΡΕΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ....................................................................... 23 

4.2 ΡΩΣ ΛΕΙΤΟΥΓΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ISPS ........................................................................................ 25 

4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ (PORT FACILITY SECURITY 

ASSESSMENT) ............................................................................................................................ 26 

4.4 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ (PORT FACILITY SECURITY PLAN) ............ 28 

4.5 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΡΑΝΕΞΕΤΑΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

(ΣΑΛΕ) ........................................................................................................................................ 31 

4.6 ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ (PFSO) ............................................. 31 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΑ ΕΡΙΡΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ..................................... 34 

5.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΙΡΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ........................................................................................ 34 

5.2 ΡΟΣΒΑΣΘ ΣΤΘ ΛΙΜΕΝΙΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ........................................................................... 34 



vi 
 

5.3 ΗΩΝΕΣ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΘΣ ΡΟΣΒΑΣΘΣ ................................................................................. 35 

5.4 ΜΕΤΑΦΟΑ ΦΟΤΙΟΥ ......................................................................................................... 36 

5.5 ΡΑΑΛΑΒΘ ΕΦΟΔΙΩΝ ΡΛΟΙΟΥ ............................................................................................ 37 

5.6 ΜΕΤΑΦΟΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΡΟΣΚΕΥΩΝ ........................................................................... 38 

5.7 ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΘΣ ΛΙΜΕΝΙΚΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ................................ 38 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ISPS ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ............................... 40 

6.1 Θ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ..................................................................................................... 40 

6.2 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ .................................................................... 40 

6.3  Θ ΑΥΞΘΣΘ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ISPS ......................................... 41 

6.4 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΜΑΤΙΚΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ISPS .............. 42 

6.5 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΡΟΛΟΙΡΟΥΣ ΚΙΚΟΥΣ ΤΘΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΘΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ..................... 44 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Θ ΕΕΥΝΑ ΤΘΣ UNCTAD .......................................................................................... 46 

7.1 Θ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΤΘΣ UNCTAD .................................................................... 46 

7.2  ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ .......................................................................... 47 

7.3 ΜΕΤΑΒΑΣΘ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΘΣΤΘ ............................................................................ 50 

7.4 ΡΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ........................................................................................................... 51 

7.5 ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΘ ΕΞΟΔΑ ................................................. 52 

7.6 ΤΑ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ..................................................................................... 55 

7.7 Θ ΕΕΥΝΑ WENGELIN .......................................................................................................... 58 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΡΟΣΟΤΙΚΘ ΕΕΥΝΑ .................................................................................................. 60 

8.1 ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ............................................................................................... 60 

8.2 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΕΥΝΑΣ .................................................................................................. 61 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΟΙ ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ISPS ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ .... 68 

9.1 Ο ΣΥΓΧΟΝΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ................................................................. 68 

9.2 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΡΟΥ ΕΡΕΦΕΕ Ο ISPS ΣΤΘΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑ ......................................... 69 

9.3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΘ ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΤΘΝ ΑΡΟΔΟΤΙΚΟΤΘΤΑ ..................................................... 70 

9.4 ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΑ ΜΕΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΘΣ ΑΡΟΔΟΣΘΣ ............................................. 71 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.  Θ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ISPS ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΕΙΑΙΑ ............................................ 74 

10.1 Ο ΛΙΜΕΝΑΣ ΤΟΥ ΡΕΙΑΙΑ ................................................................................................... 74 

10.2 H ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ISPS ΣΤΟΝ ΡΕΙΑΙΑ ............................................................................. 76 

10.3 TΑ ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΛΡ .................................................................................... 77 

10.4 Θ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΕΙΑΙΑ ................................ 80 



vii 
 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ ........................................................................................................................... 81 

ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ ............................................................................................................................... 84 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ ............................................................................................................................. 89 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α. ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ........................................................................... 89 

ΡΑΑΤΘΜΑ Β. ΑΓΓΛΙΚΟ ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ............................................................................... 93 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

Διάγραμμα 1 (ISPS Code - Μζςο κόςτοσ ανά μονάδα, UNCTAD, 2007) ....................................... 49 

Διάγραμμα 2 (ISPS Code – Mζςο Αρχικό Κόςτοσ για 5 χρόνια, UNCTAD, 2007) .......................... 49 

Διάγραμμα 3 (Τα ςυςτιματα χρθματοδότθςθσ , όπωσ υποδεικνφονται από τουσ λιμζνεσ τθσ 

ζρευνασ, UNCTAD, 2007) .............................................................................................................. 53 

Διάγραμμα 4 (Μζκοδοσ ανάκαμψθ, UNCTAD, 2007) ................................................................... 54 

Διάγραμμα 5 (Ετιςια ζξοδα, UNCTAD, 2007) ............................................................................... 55 

Διάγραμμα 6 (Επιπρόςκετα μζτρα, UNCTAD, 2007) .................................................................... 56 

Διάγραμμα 7 (Ρεριγραφι Οργανιςμοφ) ....................................................................................... 61 

Διάγραμμα 8 (Διαχείριςθ Λιμζνα) ................................................................................................ 62 

Διάγραμμα 9 (Διαχείριςθ Λιμζνα) ................................................................................................ 62 

Διάγραμμα 10 (Κατανομι Κόςτουσ) ............................................................................................. 63 

Διάγραμμα 11 (Αποτελζςματα ISPS ςτον Λιμζνα) ........................................................................ 64 

Διάγραμμα 12 (Απορρόφθςθ Εξόδων).......................................................................................... 64 

Διάγραμμα 13 (Οργανιςμόσ Επίβλεψθσ) ...................................................................................... 65 

Διάγραμμα 14 (Ρολιτικι τιμϊν ςτα πλοία) ................................................................................... 65 

Διάγραμμα 15 (Ρολιτικι τιμϊν ςτα φορτία) ................................................................................. 65 

Διάγραμμα 16 (Χρθματοδότθςθ για τθν εφαρμογι του ISPS) ..................................................... 66 

Διάγραμμα 17 (Ρθγι Χρθματοδότθςθσ) ....................................................................................... 66 

Διάγραμμα 18 (Ζμμεςθ επίδραςθ του ISPS Code, UNCTAD 2007) ............................................... 73 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πηνζέηεζε ηνπ Γηεζλνχο 

Κψδηθα Αζθαιείαο (ISPS) απφ ηνπο ιηκέλεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα επεξέαζαλ ην θφζηνο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ ιηκέλσλ. 

Μέζα απφ ζπλεληεχμεηο κε Τπεχζπλνπο Αζθαιείαο ζηνπο ιηκέλεο αιιά θαη κε γλψκνλα 

ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα επηρεηξήζεθε λα αλαιπζεί ην θφζηνο πνπ επήιζε κε ηελ 

επηβνιή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πνηφ ήηαλ ηειηθά ην απνηέιεζκα ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ιηκέλσλ.  Ζ ηάζε δηεζλνπνίεζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ηφζν ζην 

νηθνλνκηθφ πιέγκα φζν θαη ζην ζεζκηθφ δεκηνπξγεί λέεο ζπλζήθεο δξάζεηο γηα φινπο 

φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα κε άμνλα πάληα ηελ αζθάιεηα, ην 

εξψηεκα είλαη πνηφ είλαη ην θφζηνο πνπ θαιείηαη λα επσκηζηεί ν ιηκέλαο. 

ΛΔΞΔΗ – ΚΛΔΗΓΗΑ: ISPS, Κφζηνο, Ληκέλαο 

 

ABSTRACT 

 

This thesis investigates the adoption of the International Security Code (ISPS) from the 

ports and the manner in which the provisions of the Code affected the cost and their 

competitiveness. Through interviews with Security Officers at ports and oriented 

literature research we tried to analyze the costs brought by the imposition of safety 

provisions and what was ultimately the result of the competitiveness for the ports. The 

trans-nationalization trend of recent years in both the economic fabric and the 

institutional actions creates new conditions for all those involved in economic reality 

driven always by safety, the question is what is the cost required that ports have to 

handle. 

KEY WORDS: ISPS, Cost, Port 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε εθαξκνγή 

ηνπ Κψδηθα ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) επεξέαζε ην 

θφζηνο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ιηκέλσλ πνπ ηνλ εθαξκφδνπλ. Σν εξψηεκα ζην 

νπνίν ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε απάληεζε είλαη αλ απφ πιεπξάο νηθνλνκηθψλ 

φξσλ ν ιηκέλαο επηβαξχλζεθε απφ ηελ ηήξεζε ησλ Καλνληζκψλ Αζθαιείαο.  

Γηα ηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο πξνεηνηκάζηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία θαη 

ζηάιζεθαλ ειεθηξνληθά ζηνπο ιηκέλεο ηεο Διιάδνο ηα νπνία είλαη Αλψλπκεο Δηαηξείεο 

ελψ παξάιιεια πξνεηνηκάζηεθαλ θαη ζηάιζεθαλ ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα θαη 

ζηνπο κεγαιχηεξνπο ιηκέλεο ηνπ θφζκνπ ηα νπνία δηαθηλνχλ εκπνξεπκαηνθηβψηηα. Πέξα 

απφ ηελ αξρηθή ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνζπάζεζα λα έξζσ θαη 

ζε επαθή κε ηνπο Τπεχζπλνπο Αζθαιείαο ηειεθσληθψο. Απφ ηνπο 13 Διιεληθνχο 

ιηκέλεο απάληεζαλ κφλν νη 3. Απφ 100 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζηάιζεθαλ ζηνπο 

ππφινηπνπο ιηκέλεο πνπ θάιππηαλ ηα θπξηφηεξα ηνπ θφζκνπ απαληήζεθαλ κφιηο ηα 25 εθ 

ησλ νπνίσλ ηα 12 ήηαλ ζσζηά ζπκπιεξσκέλα. Σν ζχλνιν ησλ ζπκπιεξσκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ δίλεη έλα δείγκα (15) ην νπνίν είλαη πνχ κηθξφ ψζηε λα ππάξμεη θάπνην 

αζθαιέο ζπκπέξαζκα. Παξφια απηά ε έξεπλα έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην ζχλνιν ηεο ζηελ 

εξγαζία θαη ηα επξήκαηα ηεο ζεσξνχληαη ελδεηθηηθά. 

Με βάζε ηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ε εξγαζία βαζίζηεθε ζε 

βηβιηνγξαθηθά επξήκαηα θαη ζε ζπλεληεχμεηο Τπεχζπλσλ Αζθαιείαο ιηκέλσλ, νη νπνίνη 

απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα θαη κνπ έδσζαλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηαηξείηαη ζε δπν θχξηα επίπεδα, ζε απηφ ζην νπνίν ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε θαη λα εμεηάζνπκε ην ζεζκηθφ πιαίζην αζθαιείαο 

ησλ ιηκέλσλ φπσο απηφ πξνβιέπεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ζηνλ Κψδηθα Αζθαιείαο  Πινίσλ 

θαη Ληκέλσλ (ISPS, International Ship and Port Facility Security Code) θαη ζε εθείλν ζην 

νπνίν ζα αμηνινγεζεί ην θφζηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ξπζκίζεηο γηα ηνλ 
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ιηκέλα θαη ζην θαηά πφζν απηφ ην θφζηνο επεξεάδεη ελ ηέιεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

ιηκέλσλ. 

Ζ αζθάιεηα ζηηο κεηαθνξέο είλαη ην ίδην φπσο φηαλ κηιάκε γηα ηελ αζθάιεηα ελφο 

ππνινγηζηή θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ πξνγξακκάησλ. Γελ ππάξρεη θακία γξακκή 

θαλέλα φξην ζην νπνίν λα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα κέηξα ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηνπο 

ρξήζηεο 100%. Κάζε εκέξα νη πξνγξακκαηηζηέο πνπ επηζπκνχλ λα «ραθάξνπλ» έλαλ 

ππνινγηζηή απμάλνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα 

άηνκα εθείλα ηα νπνία ζέινπλ λα πιήμνπλ κε ηηο θαθφβνπιεο ελέξγεηεο ηνπο ην πινίν, 

ηνλ ιηκέλα ή ηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία. Απηφ ζεκαίλεη πσο φινη φζνη αζρνινχληαη κε ηελ 

αζθάιεηα ζηελ λαπηηιία απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία, ηνπο λαπηηθνχο, ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζηνλ ιηκέλα κέρξη ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο νθείινπλ λα βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή 

έξεπλα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Ναπηηιίαο (IMO, International Maritime 

Organization) έρεη θάλεη κηα ηδηαίηεξα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα λα πεξηνξίζεη ηνπο 

θηλδχλνπο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ζην πινίν θαη ζηνλ ιηκέλα. Ζ εθαξκνγή ηνπ 

θψδηθα ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) είλαη πιένλ 

επηβεβιεκέλε ηφζν γηα ην πινίν φζν θαη γηα ηηο ζχγρξνλεο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο νη 

νπνίεο εγγπψληαη ηαρχηεηα θαη αζθάιεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπο.  

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Ναπηηιίαο (IMO, International Maritime Organization) επνπηεχεη 

θαη επηθπξψλεη κηα πιεζψξα κέηξσλ θαη θαλνληζκψλ νη νπνίνη απνβιέπνπλ ζην λα 

βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ αζθείηαη ην λαπηηιηαθφ επάγγεικα 

αιιά θαη λα ην πιαηζηψζνπλ κε ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα πξνθείκελνπ λα απνθζερζνχλ 

αηπρήκαηα πνπ θνζηίδνπλ ηελ αλζξψπηλε δσή, επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη απεηινχλ 

ηελ εζληθή θπξηαξρία (ηξνκνθξαηία).  

Ζ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ζηα ζαιάζζηα ζχλνξα θαη ζηνπο ιηκέλεο απνηειεί 

βαζηθφ πξνβιεπφκελν κέηξν αληηκεηψπηζεο πνιιψλ κε λφκηκσλ πξάμεσλ φπσο ε 

παξάλνκε κεηαθνξά θνξηίσλ. 

Οη παξάγνληεο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο είλαη ην πινίν, ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία θαη ε 

ιηκεληθή εγθαηάζηαζε. Αλ θάπνηνο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο δελ ιεηηνπξγεί νξζά θαη 
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απνηειεζκαηηθά κε βάζε ην δηεζλέο, θνηλνηηθφ θαη εζληθφ δίθαην ηφηε ην ζχζηεκα 

αζθαιείαο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ βξίζθεηαη ζε 

θίλδπλν.  

Οη δεζκίδεο κέηξσλ είλαη ππνρξεσηηθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο, αθνχ πξνζπαζνχλ λα 

θαιχςνπλ φια ηα πηζαλά ελδερφκελα αηπρεκάησλ θαη επηθίλδπλσλ ζπκβάλησλ. Παξφια 

απηά ζεζπίδεηαη δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ θάζε ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο λα δηεπξχλεη ην 

πεδίν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ην είδνο ησλ πξνβιεπφκελσλ πιηθψλ θαη 

επηρεηξεζηαθψλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο δηεζλείο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο γηα λα 

επηηεπρζεί ν απαηηνχκελνο απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο αζθαιείαο. 

Όπσο είλαη επθφισο αληηιεπηφ νη παξαπάλσ ελέξγεηεο δεκηνπξγνχλ έλα ηεξάζηην θαη 

αλαπφθεπθην θφζηνο γηα ηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία, ην πινίν θαη ηνλ ιηκέλα. Σν ιηκεληθφ 

management είλαη απηφ πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί θαη λα θαηαλείκεη απηφ ην θφζηνο 

κε ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ιηκέλα θαη 

παξάιιεια λα αλαπηχμεη ηέηνην επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαγάγνπλ ηνλ ιηκέλα ζε 

εμέρσλ δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΟΗ ΛΗΜΔΝΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

1.1 ΟΡΗΜΟ ΛΗΜΔΝΑ 

 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε καο θξίζηκν ζεσξείηαη λα νξίζνπκε ηελ έλλνηα 

ηνπ ιηκέλα. Ωο ιηκέλαο νξίδεηαη κηα πχιε απφ ηελ νπνία κεηαθέξνληαη ηα θνξηία θαη νη 

επηβάηεο απφ θαη πξνο ηα πινία ζηελ/απφ ηελ μεξά (Goss, R. 1990c, p. 207-219). 

Δληνχηνηο θαη ππφ ην θψο ηεο εμέιημεο ησλ ιηκέλσλ ζε θξίθνπο ζηελ αιπζίδα logistics κε 

ζπιινγηθέο δξάζεηο, ζχγρξνλεο ππνδνκέο θαη έληνλν ελδνιηκεληθφ αληαγσληζκφ ν 

παξαπάλσ νξηζκφο είλαη ειιηπήο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έδσζε έλα πιεξέζηεξν νξηζκφ 

ν νπνίνο θαη αλαθέξεη φηη: 

«Οη ιηκέλεο είλαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηνπνζεηεκέλεο δίπια ζε λεξφ, ην νπνίν είλαη 

αξθεηά βαζχ ψζηε λα επηηξέπεη ηελ θίλεζε πισηψλ ζθαθψλ. ε απηέο ηηο πεξηνρέο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ιηκεληθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αμηνπνηνχλ ηελ ιηκεληθή ππνδνκή 

θαη αλσδνκή, θαζψο επίζεο παξέρνληαη ζπκβαηηθέο νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο 

ππνδνκέο. Ζ ιηκεληθή αγνξά ξπζκίδεηαη ή δηνηθείηαη απφ θάπνηα Αξρή» (Αλαθνίλσζε 

COM, 1997). 

χκθσλα κε ηελ UNCTAD νη ιηκέλεο νξίδνληαη ζαλ ρψξνη δηαζχλδεζεο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο, θαη θαη’ επέθηαζε σο θέληξα ζπλδπαζκέλσλ 

κεηαθνξψλ, ηα νπνία νθείινπλ λα ελνπνηνχληαη εληφο ησλ αιπζίδσλ logistics γηα λα 

εθπιεξψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο (TrujilloL., 1999). Φπζηθά θαη απηφο 

ν νξηζκφο ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή κεγάισλ θαη ζχγρξνλψλ ιηκέλσλ κε ζχλζεηεο 

ιεηηνπξγίεο. 

χκθσλα κε ηνλ Robinson ν νξηζκφο ηνπ ιηκέλα δηαηππψλεηαη σο εμήο: 

«Οη ζχγρξνλνη ιηκέλεο απνηεινχλ ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ησλ αιπζίδσλ Logistics θαη ησλ 

δηθηχσλ δηαλνκήο πξντφλησλ απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή» (Robinson, 

2002, p. 241-255) 
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Οη ιηκέλεο είλαη κηα «θνηλφηεηα» θαη ην είδνο ησλ θνξηίσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη 

δηαθνξνπνηεί ηελ ιηκεληθή θνηλφηεηα, νη θνξείο πνπ ηελ ζπλζέηνπλ είλαη νη εμήο 

(MartinJ.,2001, p.279-292): 

1. Φνξείο παξνρήο ππνδνκήο θαη ππεξεζηψλ 

2. Φνξείο παξνρήο δηαρείξηζε ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο θνξηίνπ 

3. Φνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο κεηαθνξάο 

4. Φνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ρεξζαίαο κεηαθνξάο 

5. Φνξείο αληηπξφζσπνη ηνπ θνξηίνπ 

Άιινο έλαο ελδηαθέξνλ νξηζκφο είλαη απηφο ηνπ Heaver (Heaver, 1993) ν νπνίνο δελ 

αλαθέξεηαη ζηνλ φξν ιηκέλα αιιά ζηνλ φξν ηεξκαηηθφ, αθνχ ήδε έρεη γίλεη ζαθέο φηη ε 

βαζηθή παξαγσγηθή κνλάδα ζηνλ ιηκέλα είλαη ην ηεξκαηηθφ (Παξδάιε Α, 2007, ζει.87). 

Έηζη νη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνη έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 

αλάγθεο δηαρείξηζεο ηνπ θνξηίνπ θαη νη αλάγθεο ησλ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ 

logistics. Σν απνηέιεζκα είλαη φιν θαη πην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο ππεξεζίεο 

ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ (Heaver, 1993, p. 227-248). 

Ζ πιεζψξα ησλ νξηζκψλ ηνπ ιηκέλα πνπ ππάξρνπλ θαη έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο 

απφ επηζηήκνλεο θαη νξγαληζκνχο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηέζζεξα πιαίζηα 

(Robinson, 2002, p.241-255): 

1. ην κνξθνινγηθφ πιαίζην φπνπ νη ιηκέλεο αληηκεησπίδνληαη σο κέξνο 

εμππεξέηεζεο πινίσλ θαη θνξηίσλ  

2. ην πιαίζην ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο φπνπ κηιάκε γηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα (UNCTAD, 2007) 

3. ην πιαίζην νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ 

4. ην πιαίζην δηαθπβέξλεζεο ηεο ιηκεληθήο πνιηηηθήο 

ε απηφ ην ζεκείν λα ηνλίζνπκε φηη νη παξαπάλσ νξηζκνί αλαθέξνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

logistics αθήλνληαο έμσ ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ απφ ηνπο ιηκέλεο. Οη κεηαθνξέο 

ησλ επηβαηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο παξά ην γεγνλφο φηη νη εκπνξεπκαηηθέο 

κνλνπσινχλ ηηο δηεζλείο έξεπλεο. 
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1.2 ΛΗΜΔΝΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

χκθσλα κε ηνλ International Maritime Organization (IMO) σο ιηκεληθή εγθαηάζηαζε 

λνείηαη ν ρψξνο φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε δηεπαθή πινίνπ/ιηκέλα θαη πεξηιακβάλεη ηα 

αγθπξνβφιηα, ηηο ζέζεηο αλακνλήο θαη πξνζέγγηζεο απφ ηε ζάιαζζα, ηηο πεξηνρέο 

θφξησζεο/εθθφξησζεο αιιά θαη απνζήθεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ αιιά θαη ηηο πεξηνρέο 

δηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ (IMO World Maritime Day, 2005). Μέζα απφ ηα ρξφληα θαη ζηα 

πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο νη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ αιιάμεη 

κνξθή επελδχνληαο ηφζν ζηελ ππνδνκή (π.ρ θξεπηδψκαηα, απνζήθεο θηι) φζν θαη ζηελ 

αλσδνκή (π.ρ γεξαλνγέθπξεο). Σα ζχγρξνλα ηεξκαηηθά δηαρεηξίδνληαη έλα ηεξάζηην φγθν 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη απνηεινχλ πιένλ θξίθνπο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα (Gujar, 

G., & Acciaro, M. (2008), Maritime Economics & Logistics, p. 4-17). 

Ζ Παγθφζκηα ηξάπεδα έρεη θαηεγνξηνπνηήζεη ηελ νξγάλσζε ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηηο εμήο 4 θαηεγνξίεο (World Bank, 2000, p. 16): 

1. Public Service Port 

Σν κνληέιν απηφ παξνπζηάδεη έληνλν θξαηηθφ ραξαθηήξα. Ζ δεκφζηα Ληκεληθή Αξρή 

παξέρεη φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηηο ιηκεληθήο 

εγθαηάζηαζεο. 

2. Tool Port 

Ζ Ληκεληθή Αξρή έρεη ζηελ θπξηφηεηα θαη ηελ επζχλε ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη 

ζπληήξεζεο ηεο ιηκεληθήο ππνδνκήο θαη αλσδνκήο. Ζ εκπνξηθή ιεηηνπξγία 

αλαιακβάλεηαη απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κέζσ ζπκβνιαίσλ κε ηα νπνία ε ιηκεληθή 

αξρή παξαρσξεί απηή ηελ δπλαηφηεηα. 

3. Landlord Port 

Σν κνληέιν Landlord ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ κεηθηφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. Ζ Ληκεληθή 

Αξρή ιεηηνπξγεί σο ηδηνθηήηεο ηεο γεο θαη σο ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο, ελψ ηελ 
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ιεηηνπξγία αλαιακβάλνπλ εμνινθιήξνπ ηδησηηθνί θνξείο. Ζ ιηκεληθή ππνδνκή 

εθρσξείηαη ζε ηδηψηεο νη νπνίνη θα επελδχνπλ ζηελ αλσδνκή. 

 

1.3 ΣΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ CLUSTER 

 

Ο ιηκέλαο είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζχλζεηνπο νξγαληζκνχο ν νπνίνο αλαπηχζζεη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πινίν, ηα ρεξζαία κέζα κεηαθνξάο θαη ηνπο 

επηβάηεο.  Αλ δερηνχκε ηνλ ιηκέλα σο θξίθν ζχλδεζεο ησλ ζαιάζζησλ κε ηα ρεξζαία 

κέζα κεηαθνξά ηφηε ε θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ είλαη λα κεηαβηβάδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

θνξηία θαη επηβάηεο απφ ηα ζαιάζζηα ζηα ρεξζαία κέζα κεηαθνξάο θαη αληηζηξφθσο 

(Παξδάιε Α, 2007, ζει.90). Έηζη ην ιηκεληθφ πξντφλ είλαη ε πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ ζε 

ηφλνπο ή TEUs ή ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν θάζε ηεξκαηηθφο ζηαζκφο 

ηνπ ιηκέλα ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν (Παξδάιε Α, 2007, ζει.90). Ζ θχξηα απηή 

ιεηηνπξγία θαηεγνξηνπνηείηαη ζε 4 επηκέξνπο ιεηηνπξγηέο (Παξδάιε Α, 2001, ζει.44-45). 

1. Παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηα πινία 

2. Υεηξηζκφο θνξηίνπ ζηελ απνβάζξα 

3. Παξαιαβή θαη δηαλνκή θνξηίσλ 

4. Λεηηνπξγίεο Logistics 

Δθηφο απφ ην ιηκεληθφ πξντφλ ζην ιηκέλα παξάγνληαη θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα.  

Σέηνηα πξντφληα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε ζχλδεζε ηνπ ιηκέλα κε ηελ ελδνρψξα, ε 

ξπκνχιθεζε, ε πινήγεζε θηι. (Παξδάιε Α, 2007, ζει.90). Δθηφο θπζηθά απφ ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο ππάξρεη κηα πιεζψξα άιισλ πξντφλησλ πνπ 

παξάγεηαη ζηελ επξχηεξε ιηκεληθή πεξηνρή αθνχ έλαο κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

έιθεηαη απφ ηνλ ιηκέλα. Οη επηρεηξήζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη βηνκεραλίεο, εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο , ηξάπεδεο θαη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θηι. Έηζη ην ζπλνιηθά πξντφλ ηνπ 

ιηκεληθνχ cluster απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα ηνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο, ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ηνπ θαη ησλ πξντφλησλ ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή (Παξδάιε Α, 2007, ζει.92).  
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Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη ζε έλαλ ιηκέλα εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ιηκέλα θαη ην κέγεζφο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εθηεινχληαη ζε έλα ιηκέλα εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ελφο ιηκέλα πεηξειαηνεηδψλ ή έλα κηθξφ ιηκέλα πνπ κπνξεί λα κελ 

πξνζθέξεη θάπνηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα κεγαιχηεξα. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη 

αξθεηά δχζθνιν λα πνχκε ηη είλαη αθξηβψο ιηκεληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ωζηφζν, ζε 

γεληθέο γξακκέο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ιηκέλεο πξνζθέξνπλ ζπλήζσο κεξηθέο απφ ηηο 

αθφινπζεο ππεξεζίεο (Παξδάιε Α. 2001, ζει  44-45): 

I. Παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηα πινία 

II. Υεηξηζκφο ηνπ θνξηίνπ 

III. Λεηηνπξγία παξαιαβήο θαη παξάδνζεο ηνπ θνξηίνπ 

IV. Λεηηνπξγηέο logistics 

V. Άιιεο ππεξεζίεο, φπσο παξνρή εθνδίσλ πξνο ηα πινία, δεμακεληζκνχο πινίσλ, 

παξαιαβή/δηαρείξηζε απνβιήησλ θηι (Banomyong R.,  2005). 

ηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο νη ιηκεληθέο ππεξεζίεο ζπλερψο επεθηείλνληαη 

γηα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ. Πέξα απφ ηελ εμέιημε ηνπ ιηκέλα νη 

ξφινη ηνπ κπνξνχλ λα εζηηαζηνχλ ζηνπο εμήο (Υισκνχδεο Κ. Πάιιεο Αζαλάζηνο Α., 

2001, ζει.  51): 

 Γηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ 

 Παξνρή πξνζηαζίαο απφ ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο 

 Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο πινίσλ 

 Βάζε γηα βηνκεραληθή αλάπηπμε 

 Έλαο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο – ηκήκα ηεο κεηαθνξηθήο αιπζίδαο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ Χ ΣΟΗΥΔΗΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ 

ΛΗΜΔΝΑ 

 

2.1 ΟΡΗΜΟ ΔΚΝΟΜΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Σφζν ζηνλ θψδηθα ISPS φζν θαη ζηα δηάθνξα έγγξαθα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ δελ 

ζπλαληά θαλείο ηνλ φξν «ηξνκνθξαηία» θαη φπσο πξνθχπηεη δελ ππάξρεη δηεζλψο 

απνδεθηφο νξηζκφο ηεο ιέμεο. ηνλ SOLAS θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Κεθάιαην ΥΗ-2 

παξάγξαθνο 13 νξίδεηαη σο «πεξηζηαηηθφ αζθαιείαο θάζε χπνπηε πξάμε ή θαηάζηαζε 

πνπ απεηιεί ηελ αζθάιεηα ελφο πινίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλεηψλ κνλάδσλ 

γεψηξεζεο αλνηθηήο ζαιάζζεο θαη ησλ ηαρχπινσλ ζθαθψλ ή κηαο ιηκεληθήο 

εγθαηάζηαζεο ή θάπνηα δηεπαθή πινίνπ – ιηκέλα ή θάπνηα δξαζηεξηφηεηα πινίν πξνο 

πινίν. 

 

2.2  Ζ ΥΔΖ SAFETY-SECURITY ΚΑΗ ΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΣΗ ΘΑΛΑΗΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ  

 

Δίλαη πιένλ θνηλψο απνδεθηφ φηη ην 80% ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ ηφζν ζηα αλνηρηά 

ηεο ζάιαζζαο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ειιηκεληζκνχ ηνπ πινίνπ νθείινληαη ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα. ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαπίζησζεο έγηλαλ πξνζπάζεηεο, νη 

νπνίεο θαη εληάζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, απφ φιεο ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ λα 

παξνπζηάζνπλ κηα αμηφινγε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ λαπηηιηαθφ θνκκάηη, λα ιεθζνχλ κέηξα 

θαη θαλνληζκνί θαη λα δνζνχλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ λα αθνξνχλ θαη λα 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ζην πινίν θαη ζηνλ ιηκέλα. Ο φξνο «αζθάιεηα» φπσο 

πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζηα αγγιηθά απνδίδεηαη κε ηνλ φξν «safety». Πξφθεηηαη ινηπφλ 

γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αηφκνπ ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ γηα ηελ 

απνθπγή αηπρεκάησλ.  
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Απφ ηελ άιιε ε αλάγθε γηα πξνζηαζία απφ ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, δηαθίλεζε φπισλ 

καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη θινπέο νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε ηνπ φξνπ security ψζηε λα 

πεξηγξάθεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ε αλάγθε γηα ηέηνηνπ είδνπο αζθάιεηα ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

Ο Κψδηθαο Αζθαιείαο Πινίσλ θαη Ληκέλσλ  (ISPS, International Ship and Port Facility 

Security Code) ρξεζηκνπνηεί επξέσο ηηο έλλνηεο safety θαη security δηαρσξίδνληαο ηα 

κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ αληίζηνηρε απνηξνπή πεξηζηαηηθψλ ξήμεο ηεο 

αζθάιεηαο ζην πινίν ζηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία θαη ζηνλ ιηκέλα. Σνλ ελ ιφγσ Κψδηθα ζα 

κπνξνχζακε λα ηνλ απνθαιέζνπκε πνιχ-επίπεδν θαη απηφ γηαηί πξνζπαζεί λα 

ζπγθεξάζεη απηέο ηηο δχν έλλνηεο/φξνπο, απηφλ ηνπ Safety θαη απηφλ ηνπ Security. 

Παξάιιεια ν θψδηθαο θαιχπηεη απηά ηα δχν επίπεδα αζθάιεηαο ηφζν γηα ην πινίν φζν 

θαη γηα ηνλ ιηκέλα θαη πξνζαξκφδεηαη αλαιφγσο. πγθεθξηκέλα ν IMO (International 

Maritime Organization) αλαθέξεη « Ο Γηεζλήο Κψδηθαο Αζθαιείαο Πινίσλ θαη Ληκέλσλ 

(ISPS Code)» απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε δέζκε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πινίσλ θαη ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ αλαπηχρζεθε σο 

απάληεζε ζηηο αληηιεπηέο απεηιέο γηα ηα πινία θαη ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ 

απφερν ησλ επηζέζεσλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001» 

(http://www.imo.org/ourwork/security/instruments/pages/ispscode.aspx). Σα ρηππήκαηα 

ζην World Trade Center νδήγεζαλ ζε καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο θαη ζηελ 

άκεζε επηβνιή κέηξσλ αζθάιεηαο. Έλα ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ζε θάπνην ιηκέλα ζα είρε 

ζνβαξφ νηθνλνκηθφ αληίθηππν ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο δεδνκέλνπ ηνπ φγθνπ ησλ 

θνξηίσλ πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ ζαιάζζεο. 

Αξθεηά ζεκαληηθφ γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε καο είλαη λα κπνξέζνπκε λα 

μερσξίζνπκε θαη λα πεξηγξάςνπκε επαθξηβψο ηηο έλλνηεο safety θαη security νη νπνίεο 

ζηα ειιεληθά απνδίδνληαη κε ηνλ φξν «αζθάιεηα» έρνπλ φκσο δηαθξηηή δηαθνξά. ε 

γεληθέο γξακκέο, κε ηνλ φξν safety ελλννχκε ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ή ηελ εκθάληζε 

απψιεηαο, ηξαπκαηηζκφ ή ζάλαην πνπ ζπλέβε ιφγσ θάπνησλ ηπραίσλ γεγνλφησλ ή 

θπζηθψλ αηηίσλ, φπσο νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ελψ κε ηνλ φξν «security» κηιάκε γηα ηελ 

κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ή ηελ εκθάληζε απψιεηαο, ηξαπκαηηζκφ ή ζάλαην πνπ ζα ζπκβεί 
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ιφγσ θαθνπξναίξεηεο ελέξγεηαο 

(http://www.un.org/Depts/los/consultative_process/mar_sec_submissions/imo.pdf).  

 

2.3  ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΝ ΛΗΜΔΝΑ (SAFETY) 

 

ε θάζε ιηκέλα αλαπηχζζνληαη εξγαζηαθέο πξαθηηθέο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηελ αζθάιεηα 

θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο θάησ απφ 

ηηο νπνίεο παξέρεηαη ε θάζε είδνπο ιηκεληθή εξγαζία. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, δει. 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ ζην ιηκέλα, ν International Labor Organization (ILO), 

κέζσ Γηεζλψλ πλζεθψλ θαη άιισλ θεηκέλσλ θαζφξηζε Κψδηθεο πκπεξηθνξάο (ΗLO, 

2005). Ζ αζθάιεηα ζηνπο ιηκέλεο είλαη επζχλε ηνπ θάζε αηφκνπ πνπ έρεη άκεζε ή 

έκκεζε εξγαζηαθή ζρέζε κε ηνλ ρψξν ηνπ ιηκέλα. Πέξαλ φκσο απφ ηελ αηνκηθή επζχλε 

ππάξρεη θαη ζπιινγηθή επζχλε σο πξνο ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε αζθαιψλ 

ζπζηεκάησλ εξγαζίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε εθαξκνγήο ηνπο (ILO, 2005:12).   

Ο δηεζλήο Οξγαληζκφο Δξγαζίαο έρεη πάληνηε κεηαμχ άιισλ σο πξνηεξαηφηεηα ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα αζθαιή εξγαζία θαη πγηή ρψξν εξγαζίαο (safety). 

Παξάιιεια ε δηαθάλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ λαπηηθψλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο ιηκέλεο απέθηεζε ηδηαίηεξε ζεκαζία (Κέξε Π. Μαπξνκάηε, 2013, 

ζει.179). Ζ αλάγθε επέλδπζεο ησλ θξαηψλ θαη ησλ θνξέσλ ησλ ιηκέλσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη πιένλ επηηαθηηθή θπξίσο δε γηα 

ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ πξνζηαζία απφ δηάθνξνπο θηλδχλνπο  

Ζ αζθάιεηα ζηνπο ιηκέλεο επηηπγράλεηαη κε ηε ιήςε κέηξσλ ζηνπο ηνκείο ηεο εξγαζίαο 

θαη ηεο πγείαο  (safety) (Μπισλφπνπινο, Γ. , 2004): 

 

 ηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, ε πξφιεςε αλαθέξεηαη ζην δηαρσξηζκφ ησλ αλζξψπσλ 

απφ ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα, ζηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ επηθαλεηψλ ησλ 

ρψξσλ ηνπ ιηκέλα, ζηελ αλχςσζε ησλ θνξηίσλ, ζηελ ππξνπξνζηαζία θαη ζηελ 

ππξφζβεζε, ζηηο νδηθέο αξηεξίεο, ζηηο πεξηνρέο δηαρείξηζεο ηνπ θνξηίνπ, ζηελ 

πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζηηο απνζήθεο θαη ζηα ππφζηεγα, ζηνλ εμνπιηζκφ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ζηελ παξαβνιή ησλ πινίσλ. 
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 ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ε πξφιεςε αλαθέξεηαη ζηηο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, 

ζηελ θφπσζε, ζην ζφξπβν, ζηνλ θαπλφ, ζηηο δνλήζεηο, ζηηο επηθίλδπλεο νπζίεο 

θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (ζεξκνθξαζία, θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θ.α.). 

 

Ζ δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ιηκέλεο θαη ησλ 

πξνζψπσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ιηκεληθέο ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ θηλδχλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ 

θφζηνπο εμάιεηςεο ή πεξηνξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ 

είλαη απαξαίηεηε ε αμηνιφγεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ησλ ηξαπκαηηζκψλ θαη ηεο 

βιάβεο ηεο πγείαο (ILO, 2005:20).  

Παξάιιεια ζπνπδαίν ξφιν παίδεη θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελδεηθηηθά 

ζχκθσλα κε ηνπο Ν. 2344/1995 θαη Ν. 3013/2002 αξκφδηα γηα ζέκαηα θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ ζηελ ρψξα καο είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Ζ 

Γ.Γ.Π.Π. έρεη εθπνλήζεη ην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γλσζηφ σο 

«ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» (ΤΑ 1299/2003, ΦΔΚ 423/Β). 

 

2.4 ΑΦΑΛΔΗΑ ΛΗΜΔΝΑ (SECURITY) 

 

Ζ αζθάιεηα πνπ απνδίδεηαη κε ηνλ αγγιηθφ φξν security αλαθέξεηαη ζηελ απνθπγή 

δηάπξαμεο έθλνκσλ ελεξγεηψλ ζην ρψξν ηνπ ιηκέλα είηε απηέο αθνξνχλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο είηε ηα πξφζσπα, είηε ηα πινία πνπ είλαη παξαβεβιεκέλα (ILO-IMO, 

2004:1). 

Οη πηζαλέο απεηιέο ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ πινίνπ 

κπνξνχλ λα πεξηιάβνπλ ηελ ηνπνζέηεζε βνκβψλ, ηε δνιηνθζνξά, ηε κε 

εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε, ην ιαζξεκπφξην, ηελ παξαβίαζε θνξηίνπ θαη ηνπο 

ιαζξεπηβάηεο. Σν λνκηθφ πιαίζην αζθάιεηαο ιηκέλα (security) πεξηιακβάλεη ηελ 

αλαζεσξεκέλε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (SOLAS 

1974), ηελ κεηέπεηηα πηνζέηεζε ηνπ Γηεζλνχο Κψδηθα γηα ηελ Αζθάιεηα Πινίσλ θαη 

Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ απφ Έθλνκεο Δλέξγεηεο (ISPS Code) θαη ηνλ Καλνληζκφ 
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(ΔK) 725/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Οη ιηκέλεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηαθεχγνπλ ζηελ ζχλαςε ζπλεξγαζίαο κε εηαηξείεο 

παξνρήο θχιαμεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο επηηαγέο ηνπ 

ISPS.  

 

2.5  Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΛΗΜΔΝΔ 

 

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο ιηκεληθήο βηνκεραλίαο έρνπλ κεηαβάιιεη δξακαηηθά 

ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο. Ζ παξνρή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

επηπέδνπ ππεξεζηψλ έρεη θαηαζηήζεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα πιεξείηαη έλα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο. 

Έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο νξίδεη ηελ πνηφηεηα σο έλα ζχλνιν ηδηνηήησλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο ππεξεζίαο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα ηθαλνπνηεί 

ζπγθεθξηκέλεο θαη πξνθαζνξηζκέλεο αλάγθεο (Γθηδηάθεο, 2001). 

Ζ πνηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ αμία (FeigenbaumA. V., 1993), ηελ ηθαλφηεηα πξνο ρξήζε 

(JuranJ.M,1988), ηηο πξνδηαγξαθέο (Gilmore, 1994), ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο, 

ηελ αληαπφθξηζε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε θαη ηελ απνθπγή απσιεηψλ (Ross, 1989). 

Ζ πνηφηεηα κεηαβάιιεηαη απφ ιηκέλα ζε ιηκέλα θαη αλάινγα κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν. 

ηε λαπηηιηαθή θνηλφηεηα ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη δηαδεδνκέλε θαη απνηειεί 

θπξίαξρν ζηφρν ηφζν γηα ηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία φζν θαη γηα ηνλ ιηκέλα. Μηα ζπλνιηθή 

πεξηγξαθή ηεο πνηφηεηαο γηα ηνλ ιηκέλα ππάξρεη ζην εγρεηξίδην ηνπ ISO 9000/2000. 

Σα βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνηφηεηα είλαη (Παξδάιε Α, 2007, ζει.102): 

1. Ζ ρξνληθή ζπλέπεηα θαη ε αμηνπηζηία θαηά ηε παξαγσγή ηνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο 

ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη θαηά θάζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (π.ρ ηαρχηεηα 

θνξηνεθθφξησζεο, ηαρχηεηα δηαρείξηζεο ηνπ θνξηίνπ κέζα ζηνλ ηεξκαηηθφ 

ζηαζκφ, ηαρχηεηα ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ εγγξάθσλ θηι). 
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2. Ζ αζθάιεηα θαη νη ζπλζήθεο αζθάιεηαο (safety θαη security) θαηά ηελ παξαγσγή 

ηνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο ζπλνιηθά ή θαηά παξαγσγηθή θάζε (δεκηέο, θζνξέο, 

απψιεηεο θηι) (safety θαη security). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ην θπξηφηεξν ζηνηρείν πνηφηεηαο ηνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο είλαη ε 

κείσζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ αχμεζε 

ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο απνηξέπεη ηελ απψιεηα πφξσλ πνπ νθείινληαη ζε δεκηέο ή 

θαζπζηεξήζεηο. Όζν βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο (κείσζε 

θαζπζηεξήζεσλ θαη αχμεζε ηεο αζθάιεηαο) ζηελ ίδηα ηηκή ζα απμεζεί θαη ε δεηνχκελε 

πνζφηεηα. Φπζηθά ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ (Παξδάιε Α, 2007, ζει.103). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΟΗ ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΟΗ ΓΡΑΔΗ ΠΟΤ ΟΓΖΓΖΑΝ 

ΣΟΝ ISPS 

 

3.1 ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΡΖΞΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

Πέξα θπζηθά απφ ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001 ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο 

έρνπλ ζπκβεί θαη ζηα πιαίζηα ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο θαη παξαθάησ αλαθέξνπκε 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμ απηψλ (Mazaheri A., 2008, p.6-7): 

 1. Ο Achille Lauro, ήηαλ έλα Αηγππηηαθφ θξνπαδηεξφπινην, ην νπνίν θαηέιαβαλ ζηηο 7 

Οθησβξίνπ ηνπ 1985 ηέζζεξηο άλδξεο, νη νπνίνη εθπξνζσπνχζαλ ην Μέησπν 

Απειεπζέξσζεο ηεο Παιαηζηίλεο θαη πήξαλ  ηνλ έιεγρν ηνπ πινίνπ ελψ απηφ έπιεε απφ 

ηελ Αιεμάλδξεηα πξνο ην Πνξη άηλη. Έλαο επηβάηεο δνινθνλήζεθε ζηελ ελ ιφγσ 

δξάζε. 

 2. Δλλέα ηνπξίζηεο ζθνηψζεθαλ απφ παιαηζηίληνπο ελφπινπο επί ηνπ ζθάθνπο  City of 

Poros, ην νπνίν ήηαλ έλα ειιεληθφ επηβαηεγφ νρεκαηαγσγφ πινίν, ην βξάδπ ηεο 11εο 

Ηνπιίνπ 1988. 

 3. Our lady of Mediatrix ήηαλ έλα πινίν κε ζεκαία Φηιηππίλσλ. Σελ 26ε Φεβξνπαξίνπ 

2000, δχν βφκβεο πνπ ήηαλ θξπκκέλεο κέζα ζε δχν θνληέηλεξ, εμεξξάγεζαλ θαη κε 45 

ζχκαηα . 

 4. Μηα επίζεζε απφ ηελ Αι-Κάηληα ελαληίνλ USS Cole ζηηο 12 Οθησβξίνπ 2000 είρε 

ζπκβεί ελψ ην Cole ήηαλ αγθπξνβνιεκέλν ζε ιηκέλα ηεο Τεκέλεο  ζην Άληελ, 17 λαχηεο 

ζθνηψζεθαλ θαη 39 απφ απηνχο ηξαπκαηίζηεθαλ. 

 5. ηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2001, ην πινίν California, βνκβαξδίζηεθε ζηελ Ηλδνλεζία. ηελ 

επίζεζε ζθνηψζεθαλ 10 θαη ηξαπκαηίζηεθαλ 46.
1
 

6. Μηα άιιε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, θαη πάιη απφ ηελ Αι-Κάηληα, μεθίλεζε ελαληίνλ ελφο 

γαιιηθνχ πεηξειαηνθφξνπ (Limburg) ζηηο 6 Οθησβξίνπ ηνπ 2002, ελψ ήηαλ ζηνλ Κφιπν 

                                                           
1
 Γηα ην ζπγθεθξηκέλν αηχρεκα ην πφξηζκα δελ είλαη βέβαην θαη πηζαλνινγείηαη ε έθξεμε λα 

νθείιεηαη ζε αηχρεκα (ICG Asia Report No 31, 2002b) 
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ηνπ Άληελ θαη κεηέθεξε 397.000 βαξέιηα αξγνχ πεηξειαίνπ. Έλαο λαχηεο ζθνηψζεθε θαη 

άιια 12 κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ηξαπκαηίζηεθαλ θαη πεξίπνπ 100.000 βαξέιηα πεηξειαίνπ 

ρχζεθαλ πξνθαιψληαο κφιπλζε. 

 7. Θαλαηεθφξα ήηαλ θαη ε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε πνπ μεθίλεζε απφ ηελ Abu- Sayyaf 

ηξνκνθξαηηθή νκάδα θαηά ηνπ Supper Ferry 14 ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2004 ζηε Μαλίια 

ζηελ νπνίν θαη έραζαλ ηε δσή ηνπο 116 άλζξσπνη. Ζ έθξεμε ζπλέβε απφ κηα 

σξνινγηαθή βφκβα πνπ ήηαλ θξπκκέλε επί ηνπ ζθάθνπο . 

 8. Μηα άιιε επίζεζε ηεο Αι-Κάηληα πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2004, έλαληη 

ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ πεηξειαίνπ θνληά ζηε Βαζφξα ηνπ Ηξάθ. Γχν λαχηεο ηνπ Ναπηηθνχ 

ησλ ΖΠΑ θαη έλαο ακεξηθαλφο θξνπξφο ζθνηψζεθαλ. Ζ επίζεζε  θαηέζηξεςε ην 

ηεξκαηηθφ θαη ην έθιεηζε γηα δχν εκέξεο.  

Απηά ηα γεγνλφηα θαη εηδηθά ην πεξηζηαηηθφ ζην Limburg
2
 έδεημαλ ηελ πηζαλή εππάζεηα 

ηεο λαπηηιίαο λα αληηκεησπίζεη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαη έθαλε ηελ θνηλσλία ηεο 

λαπηηιίαο αλήζπρε γηα ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. Υξεζηκνπνηψληαο έλα πινίν ζα 

κπνξνχζαλ λα πεξάζνπλ ιαζξαία φπια ή αθφκα θαη λα γίλνπλ επηζέζεηο ζε πινία ή νη  

ππνδνκέο, φπσο γέθπξεο, ιηκέλεο ή ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, απνθιεηζκφο ελφο ιηκέλα, 

βχζηζε ελφο πινίνπ, ή αθφκα θαη κηα επίζεζε ελαληίνλ επηβαηεγνχ πινίνπ απφ ηελ 

έθξεμε κηαο βφκβαο. Όια απηά ηα πηζαλά ζελάξηα ελέρνπλ θαη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο. Δμάιινπ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη νξγαληζκνί έρνπλ ζρεδφλ ίδηα ηδέα γηα 

ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, αιιά ν θαζέλαο ζα θαηεγνξηνπνηήζεη 

ηηο δξάζεηο σο ηξνκνθξαηηθέο ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπ πξνζδηνξηζκνχο. 

 

3.2 ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ  ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΗ ΖΠΑ 

 

Πξηλ απφ ηελ 11ε επηεκβξίνπ ηα ζέκαηα αζθαιείαο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 

πεξηνξίδνληαλ θπξίσο γχξσ απφ ηελ απνηξνπή θινπψλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ θηι. Ζ εκέξα απηή ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

                                                           
2
Σν πεξηζηαηηθφ απηφ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε γέλλεζε ηνπ ISPS φπσο ζεκαληηθφ ξφιν 

έπαημε ζηελ γέλλεζε ηνπ SOLAS ν Σηηαληθφο. 
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κεηαθνξψλ απφ ηελ ηξνκνθξαηία. Ζ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ ήηαλ ε πξψηε πνπ πξνρψξεζε 

ζηε ιήςε κέηξσλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Σα βαζηθφηεξα κέηξα πνπ επηβιήζεθαλ 

απφ ηηο ΖΠΑ είλαη ηα αθφινπζα (Παξδάιε Α, 2007, ζει.359-362). 

1. Customs – Trade Partnership Against Terrorism (C-TRAT) (2001) 

Αθνξά κηα πξσηνβνπιία ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζηφρν ηεο 

έρεη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο πνπ ζα εληζρχεη ηελ αζθάιεηα ηφζν νιφθιεξεο 

ηεο αιπζίδαο κεηαθνξψλ φζν θαη ησλ ζπλφξσλ. Οη Σεισλεηαθέο Αξρέο ησλ ΖΠΑ 

θαη νη δηάθνξεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηε κεηαθνξηθή αιπζίδα 

νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζπζηάζεηο θαη λα εληζρχνπλ ηελ αζθάιεηα 

ρσξίο φκσο λα ηνπο επηβάιινληαη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. Σν 

πξφγξακκα είλαη εζεινληηθφ. Ζ πξνζπάζεηα ζηεξίδεηαη ζε αμηνιφγεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Οη πξαθηηθέο αζθαιείαο επηθεληξψλνληαο ζηα εμήο: 

 Δκπνξεπκαηνθηβψηηα (έιεγρνο, επηζεσξήζεηο, θχιαμε, ζθξαγίδεο) 

 Φπζηθή ππνδνκή ( ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο, θσηηζκφο, πεξίθξαμε 

ρψξσλ, ζπλαγεξκνί) 

 Πξφζβαζε (εξγαδφκελνη, επηζθέπηεο δηαλνκείο) 

 Αζθάιεηα πξνζσπηθνχ (έιεγρνο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο) 

 Δθπαίδεπζε αζθαιείαο θαη γλψζε απεηιψλ 

 Αζθάιεηα δηεξγαζηψλ 

 Αζθάιεηα ηερλνινγίαο 

 

2. American Maritime Transportation Security Act of 2002 

Σα βαζηθά κέηξα δξνπλ σο επηθχξσζε ησλ λέσλ θαλνληζκψλ ηεο SOLAS θαη ηνπ 

ISPS code (εκπεξηέρνληαη ηφζν νη ππνρξεσηηθνί φζν θαη νη πξναηξεηηθνί θαλφλεο 

ηνπ) 

 

3. Container Security Initiative (CSI) (2002) 

Αθνξά ηελ πξνζπάζεηα ζχλαςεο δηκεξψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ΖΠΑ θαη άιισλ 

ρσξψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Οχησο ψζηε λα γίλεηαη 

έιεγρνο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηνπο ιηκέλεο θφξησζεο. ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο ιηκέλεο νη ηεισλεηαθνί ππάιιεινη ζε ζπλεξγαζία κε νκάδα 



18 
 

εηδηθψλ ηνπ U.S Bureau of Customs and Border Protection απνθαζίδνπλ πνηα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζα επηζεσξνχληαη πξηλ θνξησζνχλ ζην πινίν. Ο θχξηνο 

ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ρσξίο φκσο λα επηβξαδπλζεί ε 

εκπνξεπκαηηθή ξνή. Σν πξφγξακκα απηφ βαζίδεηαη ζηα εμήο ηέζζεξα ζεκεία 

 ηε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο 

 ηνλ πξνέιεγρν ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 ηε ρξήζε Σερλνινγία αλίρλεπζεο 

 ηε ρξήζε έμππλσλ, ζθξαγηζκέλσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

  

4. Καλφλαο ησλ 24 σξψλ (2002) 

Πξφθεηηαη γηα έλα κνλνκεξέο κέηξν πνπ επηβάιιεηαη απφ ηεο ΖΠΑ θαη αθνξά ζηα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ θνξηψλνληαη ζε πινία πνπ πξννξίδνληαη γηα ιηκέλεο ηεο 

Ακεξηθήο θαη εζηηάδεη ζηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ην θνξηίν. Οη 

κεηαθνξείο νθείινπλ λα επηβάιινπλ κηα δήισζε θνξηίνπ ζηηο ακεξηθάληθεο Σεισλεηαθέο 

αξρέο 24 ψξεο πξηλ ηελ θφξησζε ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, εγγξάθσο ζε ηππνπνηεκέλε 

θφξκα ή ειεθηξνληθά. 

 

3.3 Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΛΗΜΔΝΔ 

 

Ζ δηακφξθσζε κηα θνηλήο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αζθάιεηα ζηνπο ιηκέλεο έιαβε 

ρψξα ην 1992 κέζα απφ ηελ “Κνηλή Πνιηηηθή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ ζαιαζζψλ». Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε αχμεζε ηελ παξέκβαζε ηεο ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηεο 

ζαιάζζηαο κεηαθνξάο. Ζ “Κνηλή Πνιηηηθή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ ζαιαζζψλ» 

πεξηιακβάλεη 4 άμνλεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο νη νπνίνη απνηεινχλ κέρξη θαη ζήκεξα ηε 

βάζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε ζαιάζζηα αζθάιεηα θαη είλαη νη παξαθάησ: 

1. χγθιηζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ 

2. Οκνηφκνξθνο ηξφπνο ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ 

3. Δλίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ηεο λαπηηιηαθήο ππνδνκήο 
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4. Οπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ 

απαξαίηεησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ, πάληα ζηα πιαίζηα δξάζεο ηνπ Γηεζλνχο 

Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (IMO) (Θενδσξφπνπινπ ., Λεθάθνπ Μ., Πάιιε Α., 

2006 ζει150-156) 

ε απηφ ην ζεκείν λα ηνλίζνπκε φηη κέρξη θαη ην 1995 ε εθαξκνγή ειέγρνπ απφ ην 

θξάηνπο ηνπ ιηκέλα (port state control) ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ ήηαλ 

πξναηξεηηθή κε αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ.  

Ζ Δπξσπατθή έλσζε κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ έδσζε απμαλφκελε ζεκαζία ζηελ 

αζθάιεηα (safety θαη security) εζηηάδνληαο δεζκίδεο κέηξσλ ζηηο εμήο θαηεπζχλζεηο 

(Θενδσξφπνπινπ ., Λεθάθνπ Μ., Πάιιε Α., 2006 ζει150-220-226): 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Δπηζεψξεζε πινίσλ 

 Διάρηζην επίπεδν εθπαίδεπζεο λαπηηθψλ 

 Απειεπζέξσζε ησλ ζαιάζζησλ αεξνκεηαθνξψλ 

Δπηπιένλ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη ηνλ Καλνληζκφ 725/2004 

πνπ πεξηιακβάλεη άκεζα θαη απζηεξά κέηξα γηα άκεζε θαη ελαξκνληζκέλε εθαξκνγή ηνπ 

Κψδηθα ISPS. Αξρηθά ραξαθηήξηζε ηηο πξναηξεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ζε 

ππνρξεσηηθέο. Παξάιιεια επέθηεηλε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην ζχλνιν ησλ επηβαηεγψλ 

πινίσλ πνπ εθηεινχλ πιφεο ζε εζσηεξηθά δξνκνιφγηα θαη απνκαθξχλνληαη πεξηζζφηεξν 

απφ 20 λαπηηθά κίιηα απφ ηηο αθηέο θαη ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.  

Ηδξχζεθε επίζεο κηα ξπζκηζηηθή επηηξνπή (MARSEC) γηα ηελ επνπηεία θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ηερληθνχ παξαξηήκαηνο ηνπ Καλνληζκνχ. Σέινο ην 2004 ππνγξάθζεθε 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο ΔΔ ε νπνία αθνξνχζε ζε φια ηα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ θηλνχληαη δηα ζαιάζζεο θαη πνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πξνέιεπζε ηνπο δηέξρνληαη απφ ηελ ΔΔ θαη πξννξίδνληαη γηα ηεο ΖΠΑ. ην πξφγξακκα 

απηφ ζπκκεηέρνπλ φια νη ιηκέλεο ηεο ΔΔ πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο (Παξδάιε Α, 

2007, ζει. 364-365). 
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3.4 ΤΜΒΑΖ SOLAS (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF 

LIFE ΑT SEA) 

 

Ο Γηεζλήο Κψδηθαο Αζθαιείαο Πινίσλ θαη Ληκέλσλ απνηειεί πξνζζήθε ζηελ Γηεζλή 

χκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (SOLAS) φπσο απηή 

επηθπξψζεθε ην 1974. Γεληθά ζεσξείηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε φισλ ησλ δηεζλψλ 

ζπλζεθψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα. Ζ πξψηε έθδνζε πηνζεηήζεθε ην 1914, ζε 

απάληεζε ζην λαπάγην ηνπ επηβαηηθνχ πινίνπ ‘Titanic’, ε δεχηεξε ην 1929 θαη ε ηξίηε ην 

1948 κε πξσηνβνπιία ηεο Βξεηαλίαο ε νπνία ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηε λαπηηιία, απαηηνχζε αλαζεψξεζε. Έηζη, νδεγεζήθακε ζηε χκβαζε ηνπ 1960, πνπ 

πηνζεηήζεθε ζηηο 17 Ηνπλίνπ 1960 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 26 Μαΐνπ 1965 ε νπνία ήηαλ ν 

πξψηνο ζεκαληηθφο ζηφρνο γηα ηνλ ΗΜΟ κεηά απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ θαη 

αληηπξνζψπεπζε έλα ηδηαίηεξν βήκα πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θαλνληζκψλ θαη ζηελ 

παξάιιειε πνξεία κε ηηο ηερληθέο εμειίμεηο ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία (IMO World 

Maritime Day, 2005). 

Παξά ην γεγνλφο φηη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 80 θαη χζηεξα απφ ηελ ζέζπηζε ηεο Γηεζλνχο 

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

έληνλεο ζπδεηήζεηο ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη 

πηνζέηεζε κέηξσλ ηα νπνία λα απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ πινίσλ θαη ησλ 

ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ επηζέζεηο δελ ππήξμε ελ ηέιεη θάπνηα νξγαλσκέλε 

ελέξγεηα. Σν θιίκα δελ ήηαλ ψξηκν θαη oη πνιηηηθφ/νηθνλνκηθέο αλάγθεο ησλ δεθαεηηψλ 

απηψλ δελ αλαγλψξηδαλ ηελ πξνζηαζία απφ ηελ ηξνκνθξαηία ζαλ πξσηαξρηθφ κέιεκα 

ζην λαπηηιηαθφ ηνκέα. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε χκβαζε SOLAS ηνπ 1974 πηνζεηήζεθαλ απφ ηε δηπισκαηηθή 

δηάζθεςε ζρεηηθά κε ηε ζαιάζζηα αζθάιεηα θαη ζηφρεπαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζαιάζζηαο 

αζθάιεηαο ζηα ζθάθε θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ πινίσλ - ιηκέλσλ. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο 

δεκηνπξγνχλ έλα λέν θεθάιαην ηεο SOLAS πνπ αζρνιείηαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε 

ζαιάζζηα αζθάιεηα, ε νπνία πεξηέρεη ζηε ζπλέρεηα ηελ ππνρξεσηηθή απαίηεζε γηα ηα 

ζθάθε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην λέν δηεζλή θψδηθα αζθάιεηαο ISPS Code. Ο Κψδηθαο 
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ISPS πεξηέρεη νδεγίεο ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ, ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο 

θπβεξλήζεηο, ηηο ιηκεληθέο αξρέο θαη ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο. Με ηελ θαηάιεςε ησλ 

αεξνπιάλσλ ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2001 θαη ηελ πξφζθξνπζε ηεο ζηελ θαξδηά ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ έγηλε μεθάζαξν πσο νη έιεγρνη ζα έπξεπε λα εληαζνχλ αθφκα θαη 

ζε πινία θαη ζε ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί έλα αληίζηνηρν 

ηξνκαθηηθφ ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα (Security in Maritime Transport, Ηνχιηνο 2003).  

Δπνκέλσο, ε αλαζεψξεζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ηελ αζθάιεηα ζηνπο ιηκέλεο κεηά 

απφ 26 ρξφληα θξίζεθε απαξαίηεηε θαη γη’ απηφ άιισζηε ν θψδηθαο ISPS  έγηλε δεθηφο 

νκφθσλα απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ακθφηεξσλ νκάδσλ/θξαηψλ. 

 

3.5 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 

 

Όινη νη ιηκέλεο νη νπνίνη θαη ελαξκνλίζηεθαλ κε ηνλ ISPS Code αλήθνπλ ζε 

ζπκβαιιφκελα θξάηε ηεο ζχκβαζεο SOLAS θαη ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ αλαζέζεη 

νξηζκέλα θαζήθνληα αζθαιείαο ζε αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο αζθάιεηαο (RSO). Οη 

πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο απηψλ ησλ ιηκέλσλ είραλ επηθαιεζηεί αλαγλσξηζκέλα 

θξαηηθά λνκνζεηηθά φξγαλα θαη θαλνληζηηθά θείκελα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εζληθή 

εθαξκνγή ηνπ θψδηθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο αξρηθήο θαη 

κεηαγελέζηεξεο ζπκκφξθσζεο (IMO, Chapterxi-2, London 2001). 

Με ιίγεο εμαηξέζεηο, κεηαμχ άιισλ ζε ζρέζε κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ πφξσλ, νη 

θπβεξλήζεηο ζεσξνχλ φηη ε ζπκκφξθσζε κε ηνλ θψδηθα ISPS κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

εζληθνχο ιηκέλεο ηνπο έρεη επηηεπρζεί ρσξίο ηδηαίηεξα κεγάιεο 

δπζθνιίεο(http://www.kathimerini.gr/172811/article/oikonomia/epixeirhseis/prosarmozo

ntai-ston-kwdika-isps-limania-kai-naytiliakes). Ζ ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεσηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ κέξνπο Α ηνπ Κψδηθα επηηεχρζεθε θπξίσο κε βάζε ηελ θαζνδήγεζε πνπ 

παξέρεηαη ζην κέξνο Β ηνπ Κψδηθα. Οη πιεηνςεθία ησλ θπβεξλήζεσλ έδεημαλ φηη ηα 

πξφζζεηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ηνπο αληίζηνηρνπο εζληθνχο ιηκέλεο θαη νη ηνκείο ηεο 

λαπηηιίαο έρνπλ πηνζεηεζεί γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θψδηθα ISPS θαη ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ (IMO World Maritime Day, 2005). 



22 
 

Ζ επηδησθφκελε επαξθήο αζθάιεηα θαη ε πιεξέζηεξε δπλαηή πξνζηαζία ησλ πξνζψπσλ 

θαη ησλ αγαζψλ ζε φιεο ηηο ππφρξεεο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ιηκέλεο εμαξηάηαη απφ 

ηελ πνιηηηθή βνχιεζε, ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ θάζε 

ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο. Παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο αζθάιεηαο 

ηνπ θάζε ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο είλαη θπξίσο ε πξνζηαζία ηεο εζληθήο πγείαο, ηεο 

εζληθήο αζθάιεηαο θαη δεκφζηαο ηάμεο κε παξάιιειν ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαζψο θαη ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ θπξίαξρσλ 

θξαηψλ ηεο ζεκαίαο θαη ηνπ ιηκέλα θαζψο θαη ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο (United Nations, 

OECD, Report, 2002) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. O ISPS ΚΑΗ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΤ ΛΗΜΔΝΔ 

 

4.1 ΜΔΡΖ ΣΟΤ ΚΩΓΗΚΑ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

Όπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ πεξηζζφηεξσλ θαλνληζκψλ ζηελ λαπηηιία έηζη θαη ζε απηή ν 

θψδηθαο ρσξίδεηαη ζε δπν κέξε πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα δηκεξέο έγγξαθν ην νπνίν θαη 

πεξηγξάθεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

πινίσλ θαη ησλ ιηκέλσλ. ην πξψην κέξνο πεξηέρνληαη νη ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο ησλ 

νπνίσλ θαη ε εθαξκνγή είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε κε ελαξκφληζε νδεγεί ζε θπξψζεηο ελψ 

ζην δεχηεξν κέξνο απαξηζκείηαη κηα ζεηξά εζεινληηθψλ κέηξσλ ηα νπνία φκσο ε ΖΠΑ 

απαηηνχλ απφ ηα πινία πνπ πξνζεγγίδνπλ ηηο αθηέο ηνπο λα εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά 

(IMO, SOLAS/CONF.5/34). 

Ο Κψδηθαο ηζρχεη θαη είλαη ππνρξεσηηθφο γηα φια ηα πινία πνπ εθηεινχλ δηεζλή 

δξνκνιφγηα  θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηα επηβαηεγά πινία, ηα θνξηεγά πινία 500 GT θαη 

άλσ, θαζψο θαη φιεο ηηο  θηλεηέο κνλάδεο γεψηξεζεο αλνηρηήο ζαιάζζεο ελψ αθνξά 

επίζεο θαη ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηα ελ ιφγσ πινία (IMO World 

Maritime Day, 2005). 

Ο Γηεζλήο Κψδηθαο Αζθαιείαο Πινίσλ θαη Ληκέλσλ (ISPS Code) απνηειεί κηα 

νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΗΜΟ λα εληζρπζεί ε αζθάιεηα ησλ πινίσλ 

θαη ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε απάληεζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ηελ 11
ε
 

επηεκβξίνπ 2001 ζηηο ΖΠΑ. 

Ζ θαηαγξαθή ηνπ Γηεζλνχο Κψδηθα Αζθαιείαο Πινίσλ θαη Ληκέλσλ ιακβάλεη ρψξα ην 

2004 ελψ δίλεηαη έλα άηππν πεξηζψξην πξνζαξκνγήο έσο ην 2009. 

ηελ νπζία, ν θψδηθαο πξνζεγγίδεη ηελ αλάγθε γηα δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πινίσλ θαη ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ σο κηα δξαζηεξηφηεηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

(Risk Management) θαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη πνηα κέηξα αζθαιείαο είλαη 

θαηάιιεια θαη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζα πξέπεη λα γίλεη κηα εθηίκεζε θηλδχλνπ 

απνθιεηζηηθά θαη κεκνλσκέλα ζε θάζε πεξίπησζε 

(http://www.imo.org/Pages/home.aspx).  
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χκθσλα κε ηνλ ΗΜΟ: 

«Ο ζθνπόο ηνπ θώδηθα είλαη λα παξέρεη έλα ηππνπνηεκέλν, ζπλεθηηθό πιαίζην γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηωλ θηλδύλωλ, πνπ επηηξέπεη ζηηο θπβεξλήζεηο λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο αιιαγέο 

ζηελ απεηιή κε αιιαγέο ζηελ εππάζεηα ηωλ πινίωλ θαη ηωλ ιηκεληθώλ εγθαηαζηάζεωλ, 

κέζω πξνζδηνξηζκνύ ηωλ θαηάιιειωλ επηπέδωλ αζθαιείαο θαη ηα αληίζηνηρα κέηξα 

αζθαιείαο» (IMO World Maritime Day, 2005). 

Οη ζηφρνη ηνπ θψδηθα είλαη λα εληνπίζεη θαη λα πξνιάβεη ελδερφκελεο απεηιέο αζθαιείαο 

(security), λα θαζηεξψζεη επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, λα 

δηαζθαιίζεη ηελ ζπιινγή θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη λα νξηνζεηήζεη έλα 

νινθιεξσκέλν επίπεδν αζθαιείαο. 

Βαζηθά, ν θψδηθαο ISPS έρεη εθαξκνζηεί γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ε αζθάιεηα ησλ 

πινίσλ θαη ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηα πινία θαη ζηηο δηεπαθέο ιηκέλα / πινίν, 

ζα είλαη πάληα ζηε ζέζε ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ν ππξήλαο ηνπ θψδηθα ISPS έρεη βαζηζηεί 

ζε δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, νη ζπλερείο αμηνινγήζεηο θίλδπλνπ πξέπεη λα 

γίλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, γηα λα επηβεβαησζεί φηη παξέρεηαη ε αζθάιεηα 

ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ (Security in maritime transport, 2003). Ωο εθ ηνχηνπ, ν 

θχξηνο ζηφρνο ηνπ θψδηθα ISPS είλαη λα ζεζπίζεη έλα νκνηφκνξθν θαη δηεζλέο πιαίζην 

γηα ηηο αμηνινγήζεηο ησλ θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο 

ζαιάζζηαο βηνκεραλίαο. 

 Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ θψδηθα ISPS, φπσο αλέθεξε ν ΗΜΟ, είλαη νη εμήο: 

I. Γεκηνπξγία ελφο δηεζλνχο πιαηζίνπ, πνπ αθνξά ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ θπβεξλήζεσλ. Ζ Κπβέξλεζε, νη ηνπηθέο δηνηθήζεηο ηεο 

λαπηηιηαθήο θαη ιηκεληθήο βηνκεραλίαο λα εξγαζηνχλ ζπληνληζκέλα γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε απεηιψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε ιήςε 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαηά πεξηζηαηηθψλ πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ 

ή ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηεζλείο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο. 
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II. Θέζπηζε ησλ αληίζηνηρσλ ξφισλ θαη δηαρσξηζκφ ησλ επζπλψλ φισλ απηψλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα. 

III. Γηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο επεμεξγαζίαο θαζψο θαη 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα αζθάιεηαο. 

IV. Παξνρή κηαο κεζνδνινγίαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αζθάιεηαο, ψζηε λα ηίζεληαη ζε 

εθαξκνγή ζρέδηα θαη δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο ζε κεηαβαιιφκελα επίπεδα 

αζθάιεηαο. 

V. Να δηαζθαιηζηεί ε εκπηζηνζχλε φηη είλαη επαξθήο αλάινγα ηα κέηξα λαπηηθήο 

αζθάιεηαο. 

Ο Γηεζλήο Κψδηθαο Αζθαιείαο Πινίσλ θαη Ληκέλσλ (ISPS Code) ζηελ ηειηθή ηνπ 

κνξθή πηνζεηεί ην θείκελν ην νπνίν παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ παξφληνο 

ςεθίζκαηνο φπσο απηφ δηαηίζεηαη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε, πξνζθαιεί ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε λα εθαξκφζνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ απφ ηελ 1 Ηνπιίνπ ηνπ 2004, 

επηδεηά απφ ηνλ Γηεζλή Δπηηξνπή Αζθαιείαο λα πξνρσξήζεη ζε ηξνπνπνηήζεηο φπνηε 

απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, πξνβιέπεη ηε δηαλνκή επηθπξσκέλσλ αληίγξαθσλ ηνπ ζηα 

ζπκβαιιφκελα φζν θαη ζηα κε ζπκβαιιφκελα κέιε ηνπ Γηεζλή Οξγαληζκνχ Αζθαιείαο.  

 

4.2 ΠΩ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ Ο ΚΩΓΗΚΑ ISPS 

 

Γεδνκέλνπ φηη ν θψδηθαο ISPS βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ, ην πξψην βήκα 

πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν θψδηθαο απνηειεί ηνλ εληνπηζκφ/πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θηλδχλνπ θαη αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ εληνπίδεη αδπλακίεο ζηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη θπζηθέο δνκέο, ζηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ, ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο, ζηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, ζηα 

ζπζηήκαηα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ζηηο  δηαδηθαζίεο ή ζε άιινπο ηνκείο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε παξαβηάζεηο ηεο αζθάιεηαο γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη 

θίλδπλν γηα ηα πξφζσπα ή ηηο ηδηφηεηεο. Πξνηείλεη επίζεο επηινγέο γηα ηελ εμάιεηςε ή 

ηνλ κεηξηαζκφ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, πνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ. Γχν 

αμηνινγήζεηο αζθαιείαο έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζην θσδηθφ, ην Πινίν θαη Αμηνιφγεζεο 
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Αζθάιεηαο ηνπ θαη αμηνιφγεζε αζθάιεηαο ηεο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο (ΑΑΛΔ). Μεηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο πξψηεο θαη αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο, 

ην ρέδην Αζθάιεηαο Πινίνπ (SSP) θαη ην ζρεδίνπ αζθάιεηαο ηεο ιηκεληθήο 

εγθαηάζηαζεο (ΑΛΔ) πξέπεη λα παξαζθεπάδνληαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθηηκήζεηο ηεο 

αζθάιεηαο είλαη βαζηθφ θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ ελεκέξσζε ησλ ζρεδίσλ αζθαιείαο. Γηα θάζε ζρέδην αζθαιείαο, ππάξρεη έλαο 

αμησκαηηθφο αζθαιείαο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

αζθαιείαο. 

Γεληθά νη ιηκέλεο νθείινπλ (ISPS 14,5 θαη 14,6, 2005): 

I. Να ζπγθεληξψλνπλ, λα αλαιχνπλ θαη λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

απεηιέο 

II. Να δηαηεξνχλ πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο κεηαμχ πινίσλ θαη ιηκέλσλ 

III. Να ειέγρνπλ θαη λα πεξηνξίδνπλ ηελ απζαίξεηε πξφζβαζε/επηβίβαζε ζην πινίν 

IV. Να πξνιακβάλνπλ ηελ ιαζξαία εηζαγσγή φπισλ, ππξνκαρηθψλ θαη εθξεθηηθψλ 

V. Να θαηέρνπλ νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ ζε πεξηπηψζεηο επηζέζεσλ 

VI. Να πξνβιέπνπλ εθπαίδεπζε θαη αζθήζεηο εηνηκφηεηαο γηα ην πξνζσπηθφ 

αζθαιείαο 

VII. Δπίζεο νη αξρέο ηνπ ιηκέλα είλαη ζε ζέζε λα αξλεζνχλ θαηάπινπ ή αθφκα θαη λα 

εθδηψμνπλ πινίν εάλ ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηνη ιφγνη θνηλνπνηψληαο ην γεγνλφο 

απηφ ζηηο Αξρέο ηνπ θξάηνπο ησλ επφκελσλ ιηκέλσλ ε αθφκα θαη ζηα 

ελδηαθεξφκελα παξάθηηα θξάηε 

 

4.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ (PORT FACILITY 

SECURITY ASSESSMENT) 

 

εκαληηθφ κέξνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα αθνξά ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηελ ζχλδεζε 

πινίνπ-ιηκέλα φπνπ ε αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ αζθαιείαο (security plan) , ε εθαξκνγή θαη 

ε ηήξεζε ηνπ φπσο θαη ν νξηζκφο ππεχζπλσλ πνηφηεηαο θαη αζθαιείαο αλάγνληαη ζε 

δσηηθνχο ζηφρνπο. 
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Ο ISPS Code δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζην θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ κέζα απφ κηα ζεηξά κέηξσλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ δνκψλ θαη ησλ 

ππνδνκψλ ησλ ιηκέλσλ πνπ ζεσξνχληαη πςεινχ θίλδπλνπ.  Αξρηθά πεξηγξάθνληαη θαη 

εληνπίδνληαη νη θίλδπλνη θαη νη απεηιέο θαζψο θαη ζε πνην βαζκφ απηέο αλακέλνληαη λα 

εκθαληζηνχλ νχησο ψζηε λα πηνζεηεζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο αιιά θαη λα 

αλαπηπρζεί ην αληίζηνηρν πιάλν αζθαιείαο ηνπ πινίνπ (Ship Security Plan). Όπσο ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αμηνιφγεζεο απηή δηελεξγείηαη απφ δηαπηζηεπκέλνπο επηζεσξεηέο 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Σκήκαηνο Β ηνπ θψδηθα. 

Δηδηθφηεξα ε αμηνιφγεζε αζθαιείαο ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο βαζηθά ζηνηρεία (ISPS Code 15,5, 2005): 

I. Πξνζδηνξηζκφο θαη εθηίκεζε ησλ ζεκαληηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνδνκψλ πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ πξνζηαζία 

II. Πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ απεηιψλ γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 

ππνδνκέο θαη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνχλ θαη 

λα ηεξαξρεζνχλ κέηξα αζθαιείαο 

III. Πξνζδηνξηζκφ, επηινγή θαη ηεξάξρεζε ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ θαη 

δηαδηθαζηηθψλ αιιαγψλ θαη ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο φζνλ αθνξά 

ηε κείσζε ηεο εππάζεηαο 

IV. Αλαγλψξηζε ηεο αδπλακίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, 

ζηελ ππνδνκή, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ζπληάζζεηαη κηα αλαθνξά ε νπνία αλαθέξεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαη δηελεξγήζεθε ν έιεγρνο/αμηνιφγεζε, ηπρφλ ηξσηά ζεκεία θαζψο 

θαη ζπζηάζεηο ψζηε λα δηνξζσζνχλ θαη επζπγξακκηζηνχλ ηα ηξσηά απηά ζεκεία κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θψδηθα. Ζ αλαθνξά απηή είλαη απφξξεηε θαη πξφζβαζε έρνπλ κφλν 

εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

Οη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηνπο παξαπάλσ 

θαλνληζκνχο θαη αλάινγα κε ηηο μερσξηζηέο απαηηήζεηο αζθαιείαο ησλ θξαηψλ ζηελ 

εδαθηθή θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ εληάζζνληαη πξνρψξεζαλ ζε κηα ζεηξά ιήςεο 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ψζηε θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη 
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απφ ηερλνινγηθνχο θαη νξγαλσηηθνχο/θνηλσληθνχο παξάγνληεο θαζψο επίζεο θαη απφ 

αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηιήςεηο. 

 

4.4 ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ (PORT FACILITY 

SECURITY PLAN) 

 

Έλα ζρέδην αζθάιεηαο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο είλαη βηψζηκεο ζεκαζίαο θαη 

απαξαίηεην, γηα απηφ ην ιφγν θαη ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί θαη λα δηαηεξεζεί βάζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο αζθάιεηαο γηα θάζε ιηκεληθή εγθαηάζηαζε θαη θπζηθά νθείιεη λα είλαη 

θαηάιιειν γηα ηε δηαζχλδεζε πινίνπ/ιηκέλα. Σν ζρέδην πξέπεη λα θαιχπηεη θαη ηα ηξία 

επίπεδα αζθάιεηαο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα. Σν πεξηερφκελν θάζε 

κεκνλσκέλνπ ρεδίνπ Αζθαιείαο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε 

θάζε ιηκεληθή εγθαηάζηαζε. Οη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα θαη ηνπ Κνηλνηηθνχ Καλνληζκνχ 

ΔΚ/725/2004 θαζνξίδνπλ ηεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ 

ρεδίνπ Αζθαιείαο ηεο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο (United Nations, OECD, Report, 2002). 

Σν πιάλν απηφ νθείιεη λα θαιχπηεη ηηο εμήο παξακέηξνπο (ISPS code 16,3, 2005): 

1. Μέηξα πνπ απνβιέπνπλ ζηελ απνηξνπή παξάλνκεο εηζαγσγήο φπισλ, 

ππξνκαρηθψλ, επηθίλδπλσλ πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ ζην πινίν ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βιάςνπλ ηνπο αλζξψπνπο, ηα πινία θαη ηνπο ιηκέλεο 

2. Καζνξηζκφ φισλ ησλ πεξηνρψλ πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηελ αζθάιεηα ηνπ ιηκέλα 

(http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=25226) 

3. πληνληζκφ ησλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

αζθαιείαο 

4. Γηαδηθαζίεο ελνπνίεζεο κε άιια πξνιεπηηθά ζρέδηα θαη ζρέδηα έθηαθηεο 

αλάγθεο 

5. Καζνξηζκφ ειεγρφκελσλ θαη απαγνξεπκέλσλ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα 

πεξηνρψλ ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο 
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6. Μέηξα γηα ηελ απνθπγή κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ζην πινίν 

(http://www.g4s.com/enGB/United%20Kingdom/Media%20Centre/Case%20Stud

ies/Ports%20and%20airports/Maritime%20security/) 

7. Γηαδηθαζίεο πνπ απνηεινχλ απάληεζε ζε απεηιέο αζθαιείαο θαη δηαηήξεζε ησλ 

θξίζηκσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πινίνπ θαη ηεο επαθήο πινίνπ θαη ιηκέλα 

8. Γηαδηθαζίεο αληαπφθξηζεο ζε νδεγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν αζθαιείαο  

9. Γηαδηθαζίεο γηα ηελ εθθέλσζε ρψξσλ 

10. Οξγάλσζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη γπκλαζίσλ 

11. πληνληζκφο ζε δξαζηεξηφηεηεο αζθαιείαο κε ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο 

12. Γηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαθνξά πεξηζηαηηθψλ αζθαιείαο 

13. Πξνζδηνξηζκφ ηνπ Αμησκαηηθνχ Αζθαιείαο ηνπ ιηκέλα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

24ψξσλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο 

14. εκεία ελεξγνπνίεζεο θαη απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ ηνπ 

πινίνπ 

15. Σξνπνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ Ship Security Plan κέζα απφ ζαθήο δηαδηθαζίεο 

16. Γηαδηθαζίεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ πιεξψκαηνο λα απνβεί ζην ιηκέλα θαζψο 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο  θαζψο θαη εθπξνζψπσλ νξγαληζκψλ (πρ ITF) 

λα επηζθεθηνχλ ην πινίν. 

17. Πξνζδηνξηζκφ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο πνπ ζηεξίδεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ιηκέλα. 

18. Πξφβιεςε εμεηδηθεπκέλσλ κέηξσλ γηα ηηο δηαθνξέο πεξηνρέο ηεο ιηκεληθήο 

εγθαηάζηαζεο θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ επηπέδσλ αζθαιείαο (Οδεγία ΔΚ/2005/65, 

άξζξν 7 Παξάξηεκα II) 

19.  Μέηξα πξφζβαζεο 

20. Γηαδηθαζίεο έιεγρνπ πξφζβαζεο  

21. Γηαδηθαζίεο θαη κέηξα ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο 

22. Απαηηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο αλαθνξάο ζπκβάλησλ αζθαιείαο ζηηο αξκφδηεο αξρέο 

23. Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ιηκέλσλ 

(ILO, 2005) 

ε γεληθέο γξακκέο ηα κέηξα Αζθαιείαο ηφζν επηρεηξεζηαθά φζν θαη πιηθά πνπ πξέπεη 

λα πξνβιέπνληαη ζε έλα νινθιεξσκέλν ρέδην Αζθαιείαο πξνζδηνξίδνληαη γηα θάζε 
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επίπεδν αζθαιείαο θαη είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζρεηηθά κε (ISPS Code 16,3, 

2005): 

1. Σελ πξφζβαζε ζηελ ιηκεληθή εγθαηάζηαζε 

2. Σηο δψλεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο εληφο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο 

3. Σε κεηαθνξά θνξηίνπ 

4. Σελ παξαιαβή ησλ εθνδίσλ ηνπ πινίνπ 

5. Σε κεηαθνξά αζπλφδεπησλ απνζθεπψλ  

6. Σελ παξαθνινχζεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο 

Δίλαη απαξαίηεην ην άηνκν πνπ δηεμάγεη ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο γηα ηελ νξζή 

εθαξκνγή ηνπ πιάλνπ αζθαιείαο λα πξνέξρεηαη απφ αλεμάξηεηε απφ ην ιηκέλα αξρή. Σν 

πιάλν αζθαιείαο γηα ηνλ ιηκέλα επηθπξψλεηαη απφ ην θξάηνο ζηνπ νπνίνπ ην έδαθνο 

βξίζθνληαη θαη νη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ην νπνίν ηειηθά είλαη θαη απηφ πνπ 

εγθξίλεη, ηξνπνπνηεί θαη δηνξζψλεη ην πιάλν φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

Σν πιάλν αζθαιείαο γηα ηoλ ιηκέλα είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξείηαη ειεθηξνληθή κνξθή κε 

βαζηθή φκσο πξνυπφζεζε λα είλαη αδχλαηε ε πξφζβαζε, ε δηαγξαθή θαη ε αιινίσζε ηνπ 

απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Σν δε πεξηερφκελν ηνπ ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε 

ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο θάζε ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο θαη θπζηθά κε ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ δηεζλψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ. 

Σε βαζηθή αξκνδηφηεηα πξνεηνηκαζίαο θαη θαηαγξαθή ηνπ πιάλνπ αζθαιείαο θέξεη ν 

αμησκαηηθφο αζθαιείαο ηνπ ιηκέλα ν νπνίνο θέξεη ελ ηέιεη θαη ηε ζπλνιηθή/ηειηθή 

επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πιάλνπ. 

Δίλαη μεθάζαξν πσο θάζε ιηκέλαο ζην θφζκν ην νπνίν θαη ζπκβαδίδεη κε ηνλ Κψδηθα 

δηακνξθψλεη ην πιάλν αζθαιείαο ηνπ αλάινγα κε ηη αλάγθεο θαη ην ηδηαίηεξα 

πνιηηηθφ/νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Με βάζε ινηπφλ απηά ηα ηδηαίηεξα γηα θάζε 

θξάηνο ραξαθηεξηζηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη άιινη ιηκέλεο παξνπζηάδνπλ 

ηδηαηηέξσο απζηεξά κέηξα αζθαιείαο ζε αληίζεζε κε άιια ηα νπνία λαη κελ ηεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θψδηθα ρσξίο φκσο λα εκθαλίδνπλ πςειά/έληνλα ζεκεία αζθαιείαο. 
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4.5 ΣΑΚΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ (ΑΛΔ) 

 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΑΛΔ είλαη θνκκάηη ην νπνίν θαη δηαρεηξίδεηαη ν Τπεχζπλνο 

Αζθαιείαο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρεδίνπ. Σν ΑΛΔ πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο (ISPS Code, 2005) 

1. Όηαλ ηξνπνπνηείηαη ε Αμηνιφγεζε ηεο Αζθάιεηαο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο 

2. Δθφζνλ, εληνπηζζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε ή ακθηζβεηεζεί ε 

ζθνπηκφηεηα ησλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΑΛΔ 

3. Μεηά απφ ζπκβάληα ή απεηιή ζπκβάλησλ πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ή 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνζβάιινπλ ηε ιηκεληθή εγθαηάζηαζε 

4. Όηαλ αιιάμεη ε ηδηνθηεζία ή ν επηρεηξεζηαθφο έιεγρνο ηεο ιηκεληθήο 

εγθαηάζηαζεο 

Ζ έγθξηζε απηή κπνξεί λα δίδεηαη απφ ην ζπκβαιιφκελν θξάηνο ή εθ κέξνπο απηνχ κε ή 

ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ. Καηά ηεο έγθξηζεο ηνπ ΑΛΔ ην 

ζπκβαιιφκελν θξάηνο ζα πξέπεη λα ππνδεηθλχεη πνηεο δηαδηθαζηηθέο ή πιηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο πξέπεη λα ηνπ ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε (IMO,Conference Resolution, 

London 2007). 

 

4.6 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ (PFSO) 

 

χκθσλα κε ηνλ θψδηθα ζε θάζε ιηκεληθή εγθαηάζηαζε νξίδεηαη ππνρξεσηηθά έλα 

Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο ν νπνίνο θαη είλαη ν απνθιεηζηηθφο 

αξκφδηνο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή, ηελ αλαζεψξεζε, θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ 

ζρεδίνπ αζθάιεηαο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο. 

Ο Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο ηεο Ληκεληθήο εγθαηάζηαζεο απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κε 

ηνπο Αμησκαηνχρνπο αζθαιείαο ησλ πινίσλ θαη ηνπο ππεπζχλνπο αζθαιείαο ησλ 
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εηαηξεηψλ. Σα θαζήθνληα ηνπ είλαη δπλαηφλ λα κεηαβηβαζηνχλ ζε άιιν θαηαξηηζκέλν 

πξνζσπηθφ αιιά παξφια απηά ε ηειηθή επζχλε παξακέλεη δηθή ηνπ. 

Ο Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο ηεο Ληκεληθήο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα έρεη ιάβεη εθπαίδεπζε 

κε βάζε ηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Β κέξνο ηνπ Κψδηθα έλα 

παξάιιεια νη γλψζεηο ηνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηα εμήο πεδία θαζεθφλησλ γηα ηα 

νπνία θαη θέξεη ηελ επζχλε (ISPS, 2005): 

I. Γηεμαγσγή επηζεψξεζεο αζθάιεηαο ηεο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε ζρεηηθή αμηνιφγεζε αζθάιεηαο ηεο 

II. Γηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο θαη δηαηήξεζεο ηνπPFSP θαη ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ γηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ψζηε λα δηνξζψλνληαη ηπρφλ ειιείςεηο θαη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλαιιαγέο ηεο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο 

III. Γηελέξγεηα ηαθηηθψλ επηζεσξήζεσλ 

IV. Τπνζηήξημε ησλ αμησκαηηθψλ αζθάιεηαο πινίσλ φζν αθνξά ηελ επηβεβαίσζε 

ηεο ηαπηφηεηαο εθείλσλ πνπ δεηνχλ λα επηβηβαζηνχλ ζην πινίν 

V. Σελ αλαθνξά πξνβιεκάησλ αζθαιείαο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο 

VI. Σελ ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο νξγαληζκψλ αζθαιείαο 

VII. Σελ απαίηεζε χληαμεο Γήισζεο Αζθαιείαο 

VIII. Σελ ερεκχζεηα ζηε δηαρείξηζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αζθάιεηα ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο 

IX. Γηαζθάιηζε παξνρήο επαξθνχο εθπαίδεπζεο ζην πξνζσπηθφ ην νπνίν θαη είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο θαη εμαζθάιηζε ηεο 

ζσζηήο ιεηηνπξγίαο, θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κέζα απφ ηηο απαξαίηεηεο 

δνθηκέο 

X. πλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο αζθάιεηαο θαη ζπληνληζκέλε εθαξκνγή ηνπ PFSP 

κε ηνλ αξκφδην ππεχζπλν αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αμησκαηηθφ αζθάιεηαο 

ηνπ πινίνπ 

Πέξα ησλ παξαπάλσ θαζεθφλησλ ν Τπεχζπλνο Αζθαιείαο ηεο Ληκεληθήο εγθαηάζηαζεο 

νθείιεη λα αλαιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ δηελέξγεηα θαη ηνλ ζπληνληζκφ 

ηαθηηθψλ γπκλαζίσλ ηα νπνία θαη δηελεξγνχληαη κε βάζε ηα ζρέδηα αζθαιείαο ησλ 
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ιηκέλσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ παξέρνληαη ζην κέξνο Β ηνπ Κψδηθα 

ISPS. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ γπκλαζίσλ ιακβάλεηαη ππφςε ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο, νη αιιαγέο ζην πξνζσπηθφ ηεο θαη ν ηχπνο ησλ πινίσλ πνπ 

εμππεξεηεί ε ιηκεληθή εγθαηάζηαζε. Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπ Τπεχζπλνπ Αζθαιείαο ηεο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο (ΤΑΛΔ), ηνπ 

Τπεχζπλνπ Αζθαιείαο ηνπ Πινίνπ (ΤΑΠ) θαη ηνπ Τπεχζπλνπ Αζθαιείαο ηεο Δηαηξείαο 

(ΤΑΔ) είλαη ππνρξεσηηθή φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ θψδηθα (ISPSA/11.10 θαη ISPSA/12.9). 

O ΤΑΛΔ νθείιεη λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηφζν ηνπ ΤΑΔ  θαη ηνπ ΤΑΠ φπσο απηά πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ISPS Κεθάιαην Υ1-2 θαη ηνπ Μέξνπο Α ηνπ Κψδηθα ISPS(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2005β). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΗ ΛΗΜΔΝΗΚΔ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

5.1 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

Οη Ληκεληθέο Δγθαηαζηάζεηο πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ Κψδηθα είλαη ππνρξεσκέλεο  λα 

ιεηηνπξγνχλ πάληα ζχκθσλα κε ηα επίπεδα αζθαιείαο πνπ νξίδεη ην ζπκβαιιφκελν 

θξάηνο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη (International Maritime Organization, 17-

12-2002: SOLAS/CONF.5/34). 

Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο λα απνθεχγνληαη 

θαζπζηεξήζεηο ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία θαη λα κεηψλεηαη ζην ειάρηζην νπνηαδήπνηε 

παξέκβαζε ζε επηβάηεο, πινίν, πξνζσπηθφ θαη επηζθέπηεο. 

Σα κέηξα αζθαιείαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζε θάζε έλα επίπεδν θαη νθείινπλ λα είλαη 

θαηαγεγξακκέλα ζην ρέδην Αζθαιείαο Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ κε ζαθείο νδεγίεο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη αθνξνχλ ηηο εμήο παξακέηξνπο: 

I. Σελ πξφζβαζε ζηε Ληκεληθή Δγθαηάζηαζε 

II. Εψλεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο εληφο ηεο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο 

III. Σελ κεηαθνξά θνξηίνπ 

IV. Σε παξαιαβή ησλ εθνδίσλ ηνπ πινίνπ 

V. Σελ κεηαθνξά αζπλφδεπησλ απνζθεπψλ θαη 

VI. Σελ παξαθνινχζεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρψξσλ αγθπξνβνιίαο θαη πξνζφξκηζεο 

 

5.2 ΠΡΟΒΑΖ ΣΖ ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 1 : Όιεο νη δψλεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο πξέπεη λα 

ρσξίδνληαη κε πεξίθξαμε, ελψ απηέο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηαθηηθά πξέπεη λα είλαη 

κφληκα θιεηζηέο. Παξάιιεια γίλεηαη έιεγρνο ησλ νρεκάησλ θαη ηεο ηαπηφηεηαο φισλ 
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ησλ πξνζψπσλ πνπ εηζέξρνληαη ζε απηή (επηβαηψλ, επηζθεπηψλ, πξνζσπηθνχ ηνπ πινίνπ 

θαη ηεο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο ) θαη επηβεβαίσζε ησλ ιφγσλ εηζφδνπ. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 2 : Πξέπεη λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο 

θαη πξφζζεην πξνζσπηθφ πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ επαξθή θχιαμε ελψ ζε απηφ ην 

επίπεδν έρνπκε απμεκέλεο έξεπλεο ζε πξφζσπα, πξνζσπηθά είδε θαη νρήκαηα θαη 

ζπλίζηαηαη ε ρξήζε πεξηπνιηθψλ ζθαθψλ γηα αχμεζε ηεο αζθάιεηαο απφ ηελ πιεπξά ηεο 

ζάιαζζαο. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 3 : ην επίπεδν απηφ παξέρνληαη νδεγίεο, ηφζν απφ ηα κέξε 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ζπκβάλ πνπ πξνθάιεζε ηελ αλάγθε ιήςεο απμεκέλσλ κέηξσλ 

αζθαιείαο, φζν θαη απφ ην ρέδην Αζθαιείαο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κέηξα φπσο αλαζηνιή ηεο πξφζβαζεο ζε νιφθιεξε ηε Ληκεληθή 

Δγθαηάζηαζε, κε ρνξήγεζε άδεηαο εηζφδνπ κφλν ζηα κέξε, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ην 

ζπκβάλ, αχμεζε ησλ πεξηπνιηψλ αζθαιείαο, αθφκα θαη εθθέλσζε νιφθιεξεο ηεο 

Δγθαηάζηαζεο. 

 

5.3 ΕΩΝΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΠΡΟΒΑΖ 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 1 : 

ε απηφ ην επίπεδν πεξηιακβάλεηαη: 

I. Ζ χπαξμε κφληκσλ ή πξνζσξηλψλ θηγθιηδσκάησλ γχξσ απφ απηέο ηηο δψλεο 

II. Ζ χπαξμε θπιάθσλ αζθαιείαο πνπ ζα ειέγρνπλ ηε πξφζβαζε ζε απηέο 

III. Ζ παξνρή θαξηψλ ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε άδεηα εηζφδνπ θαη παξακνλήο.  

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο ζήκαλζε ησλ νρεκάησλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε 

απηέο θαη ελδείθλπηαη ε ρξήζε απηφκαησλ ζπζθεπψλ εληνπηζκνχ εηζβνιέσλ ή 

ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ή θίλεζεο 

εληφο ησλ δσλψλ απηψλ. 
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ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 2 : Οπζηαζηηθά, απηφ ην επίπεδν επηβάιιεη αχμεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο θαη ηεο έληαζεο ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ δσλψλ πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο 

θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο εηζφδνπ ζε απηέο πνπ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε εμνπιηζκνχ ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο θαη επηηήξεζε κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 

πεξηπνιηψλ θαη κε ζέζπηζε πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ φζν αθνξά ηε ζηάζκεπζε δίπια ζε 

πξνζδεκέλα πινία . 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 3 : Πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ πξφζζεησλ δσλψλ 

πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο εληφο ηεο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο, θνληά ζην ζπκβάλ πνπ 

ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ήζε ζέζε φπνπ πηζηεχεηαη φηη ππάξρεη απεηιή γηα ηελ 

αζθάιεηα. ηηο πεξηνρέο απηέο ζα απαγνξεχεηαη ε είζνδνο, ζα πξνεηνηκάδεηαη θαη ζα 

δηελεξγείηαη επηζηακέλε έξεπλα ε νπνία ζα επεθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηεο ηε Ληκεληθή 

Δγθαηάζηαζε. 

 

5.4 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΦΟΡΣΗΟΤ 

 

Σα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά θνξηίνπ πξέπεη λα πξνιακβάλνπλ 

παξαβηάζεηο ηνπ θνξηίνπ θαη λα απνηξέπνπλ ηελ απνδνρή θαη ηελ απνζήθεπζε θνξηίνπ, 

ην νπνίν δελ πξννξηδφηαλ γηα κεηαθνξά εληφο ηεο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ1: Γηεμάγεηαη ν ηππηθφο έιεγρνο ηνπ θνξηίνπ, ησλ κνλάδσλ 

κεηαθνξάο θνξηίνπ θαη ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο ηνπ εληφο ηνπ Ληκέλα. 

Ο έιεγρνο απηφο πεξηιακβάλεη : 

I. Έιεγρνπο σο πξνο ηε θχζε ηνπ θνξηίνπ 

II. Διέγρνπο γηα ηε δηαζθάιηζε φηη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν είλαη ζχκθσλν κε ην 

αλαγξαθφκελν ζην δειηίν απνζηνιήο 

III. Έιεγρν ησλ ζθξαγίδσλ θαη ησλ άιισλ κεζφδσλ πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

απνηξνπή παξαβηάζεσλ ηνπ θνξηίνπ κεηά ηελ είζνδν ζηελ Ληκεληθή 

Δγθαηάζηαζε θαη κεηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ 
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Ο έιεγρνο ηνπ θνξηίνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη  

I. Με νπηηθή εμέηαζε 

II. Με πιηθή εμέηαζε 

III. Με κε ρξήζε εμνπιηζκνχ ζάξσζεο / εληνπηζκνχ, κεραλνινγηθψλ δηαηάμεσλ ή 

ζθχισλ. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ2: Λακβάλνληαη επηπξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο κε ζθνπφ λα 

επηηεπρζεί εμνλπρηζηηθφο έιεγρνο ησλ φζσλ αλαθεξζήθαλ παξαπάλσ γεγνλφο πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ζπρλφηεξνπο θαη ιεπηνκεξέζηεξνπο ειέγρνπο, κε αχμεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο ηεο ρξήζεο εμνπιηζκνχ αλίρλεπζεο θαη κε ηνλ ζσζηφ ζπληνληζκφ 

εληζρπκέλσλ κέηξσλ αζθάιεηαο κε ηνλ θνξησηή ή άιιν αξκφδην κέξνο επηπιένλ ησλ 

ξπζκίζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 3: ε απηφ ην επίπεδν ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη, πάληα κεηά 

απφ ηελ ππφδεημε αξκνδίσλ θαη ησλ φζσλ αλαγξάθνληαη ζην ρέδην Αζθαιείαο ηεο 

Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλνπλ πνιιέο θνξέο ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ αλαζηνιή 

ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ θνξηίνπ θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

θαηαιφγνπ απνγξαθήο ησλ επηθίλδπλσλ εηδψλ θαη νπζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Ληκεληθή 

Δγθαηάζηαζε θαη ηε ζέζε ηνπο. 

 

5.5 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΦΟΓΗΩΝ ΠΛΟΗΟΤ 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 1: Δίλαη ππνρξεσηηθφο ν έιεγρνο ησλ εθνδίσλ θαη ε 

αθεξαηφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο θαη γίλνληαη απνδεθηά κφλν θαη εθφζνλ έρεη 

πξνεγεζεί απνδεδεηγκέλα παξαγγειία ηνπο. Ο έιεγρνο ησλ εθνδίσλ γίλεηαη είηε κε 

νπηηθή θαη πιηθή εμέηαζε, είηε κε ζαξσηέο ή άιιεο αληρλεπηηθέο ζπζθεπέο. Δπηπξφζζεηα 

ζπλίζηαηαη ε έξεπλα ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο, θαη επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

νδεγνχ θαη ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 2: Με αχμεζε ηεο ρξήζεο εμνπιηζκνχ ζάξσζεο, δηεμάγεηαη 

ιεπηνκεξέζηεξνο θαη ζπρλφηεξνο έιεγρνο ησλ εθνδίσλ ηνπ πινίνπ θαη ηνπ νρήκαηνο 
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κεηαθνξάο, ην νπνίν πιένλ ζα ζπλνδεχεηαη εληφο ηεο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο. Δπίζεο, 

απαγνξεχεηαη ε είζνδνο εθνδίσλ, ηα νπνία ζα παξακείλνπλ ζηνλ ιηκέλα πέξα απφ θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 3: Σα επηπξφζζεηα κέηξα απηνχ ηνπ επηπέδνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηελ πξνεηνηκαζία γηα απαγφξεπζε ή αλαζηνιή ηεο παξαιαβήο ησλ εθνδίσλ ηνπ πινίνπ, 

ηφζν ζε νιφθιεξε ηε Ληκεληθή Δγθαηάζηαζε φζν θαη ζε θάπνην κέξνο ηεο. 

 

5.6 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΝΟΓΔΤΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 1- ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 2:  ε απηά ηα επίπεδα, ζην 

ΑΛΔ πξέπεη λα νξίδνληαη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα εθαξκφδνληαη θαηά ηε κεηαθνξά 

αζπλφδεπησλ απνζθεπψλ. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 3: ε απηφ ην επίπεδν, νη απνζθεπέο ππνβάιινληαη ζε 

εθηελέζηεξε εμέηαζε ( π.ρ. αθηηλνζθφπεζε απφ δπν δηαθνξεηηθέο γσλίεο ηνπιάρηζηνλ ).  

Να ηνλίζνπκε φηη ην θφζηνο κειεηήζεθε ζπλνιηθά γηα φια ηα επίπεδα αζθαιείαο θαη φρη 

γηα θάζε έλα μερσξηζηά. 

 

5.7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Ζ νξγάλσζε αζθάιεηαο ηεο Ληκεληθή Δγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζεί, νιφθιεξε ηελ Δγθαηάζηαζε θαη ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ηεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δσλψλ πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο, ηα πινία πνπ βξίζθνληαη 

πξνζδεκέλα θαη ηηο δψλεο γχξν απφ ηα πινία. Απηφ ζα πξέπεη λα είλαη εθηθηφ ηφζν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο φπσο θαη ζε πεξηφδνπο 

πεξηνξηζκέλεο νξαηφηεηαο (παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή κε ππέξπζξεο αθηίλεο) 

(ISPS, 2005). Ζ επίηεπμε επαξθνχο παξαθνινχζεζεο επηηπγράλεηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ 

επαξθνχο θσηηζκνχ, ηνπ δηνξηζκνχ θξνπξψλ αζθαιείαο, νη νπνίνη ζα θάλνπλ πεξηπνιίεο 
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πεδνί, κε νρήκαηα ή ζηε ζάιαζζα θαη ρξήζεο απηφκαησλ ζπζθεπψλ εληνπηζκνχ 

εηζβνιέσλ θαη εμνπιηζκνχ επηηήξεζεο. 

Όηαλ ζα ηεζνχλ ζε ρξήζε νη απηφκαηεο ζπζθεπέο, ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηνχλ ερεηηθφ ή 

θαη νπηηθφ ζπλαγεξκφ ζε ζεκείν πνπ θπιάζζεηαη ή θαη παξαθνινπζείηαη ζπλερψο, 

γλσζηφ κφλν ζηνπο ππεχζπλνπο αζθαιείαο. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 1: Σν πξνζσπηθφ ηεο Ληκεληθήο Δγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξεί φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 2: Δθαξκφδνληαη πξφζζεηα κέηξα γηα ηελ αχμεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ παξαθνινχζεζεο θαη επηηήξεζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ γηα παξάδεηγκα 

αχμεζε ηεο θάιπςεο θαη ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ επηηήξεζεο 

θαζψο θαη δηνξηζκφ πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε λα απμεζεί ε ζπρλφηεηα ησλ 

πεξηπνιηψλ. 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 3: Λακβάλνληαη αθφκα πην απμεκέλα κέηξα 

παξαθνινχζεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. ΣΟ ΚΟΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ISPS 

ΣΟΤ ΛΗΜΔΝΔ 
 

6.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ  

 

Κφζηνο είλαη θάζε δπλαηή λα αμηνινγεζεί ζε ρξήκα εθξνή ηεο επηρείξεζεο (αλάισζε 

πιηθψλ, εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ) φπσο πξψηεο χιεο, θαχζηκα θαη ινηπά πιηθά, 

δηαξθνχο ρξήζεσο εκπνξεχκαηα, εξγαζία, θεθάιαην πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθήο εηνηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε 

ηνπ πξντφληνο ζηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ ησλ δηνηθνχλησλ (Πάγγεηνο Η.Κ,1993). 

Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο, θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηνπ ζε θαηεγνξίεο 

εμαξηάηαη απφ ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ην πξννξίδεη ε δηνίθεζε ηνπ ηεξκαηηθνχ. Σξείο 

είλαη νη βαζηθνί ζθνπνί πνπ επηδηψθνληαη κε ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ζε 

θαηεγνξίεο (Παξδάιε Α., 2007, ζει 314): 

 Ο ινγηζηηθφο θνζηνινγηθφο έιεγρνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμειεγθηηθήο 

ηάζεο θάζε θαηεγνξίαο θφζηνπο 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θάζε επέλδπζεο 

 Ζ ράξαμε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο 

 

6.2 ΣΟ ΚΟΣΟ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΛΗΜΔΝΔ 

 

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνηφηεηαο φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη είλαη ε αζθάιεηα 

(safety θαη security). Ζ δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απαηηεί ηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ζηε ζάιαζζα αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

ππνδνκήο θαη ησλ κέζσλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απφ θινπέο, θαηαζηξνθέο, 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, ιαζξεκπφξην θαη εηζξνή φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. ηνπο 

ιηκέλεο ε πνηφηεηα είλαη ζπλδεδεκέλε κε (Παξδάιε Α., 2007, ζει 347-348): 

 Σν επίπεδν ηεο ιηκεληθήο ππνδνκήο-αλσδνκήο 
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 Σν επίπεδν εμεηδίθεπζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

 Σν επίπεδν νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 Σν επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο 

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην  

Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα εμππεξεηεζεί απφ ηνλ ιηκέλα κε βάζε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο,  ε νπνία απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ηηκήο, 

αμηνπηζηίαο θαη ηαρχηεηαο.  Σν θπξηφηεξν ινηπφλ, ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ιηκεληθνχ πξντφληνο είλαη ε κείσζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ αιιά θαη ηα άξηηα κέηξα 

αζθαιείαο πνπ απηφ ιακβάλεη θαη πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή ηηκή ηνπ 

ιηκεληθνχ πξντφληνο. 

 

6.3  Ζ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ISPS 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ην θφζηνο πνηφηεηαο. Έηζη ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε φηη 

ππνθαηεγνξίεο ηνπ θφζηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αζθάιεηα αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη (Jean-Paul, BrianSlack, 2002, p. 215-222): 

I. Σν θφζηνο πξφιεςεο 

II. Σν θφζηνο ζρεδηαζκνχ 

III. Σν θφζηνο ειέγρνπ δηαδηθαζηψλ 

IV. Σν θφζηνο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ 

V. Σν θφζηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

VI. Σν θφζηνο αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

VII. Σν θφζηνο εθπαίδεπζεο αιιά θαη 

VIII. Σν θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ 

Κψδηθα  

Σν πσο ινηπφλ ν θάζε ιηκέλαο απνθαζίδεη λα δηαρεηξηζηεί απηά ηα θφζηε απνηειεί κέξνο 

ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ απνθαζίδεη λα 
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αθνινπζήζεη πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη ζηνλ νινέλα απμαλφκελα αληαγσληζηηθφ ρψξν 

ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. ηα επφκελα κέξε ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε 

ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ θφζηνπο θαη λα αμηνινγήζνπκε ηηο ζπλέπεηεο, ζεηηθέο 

θαη αξλεηηθέο, ηηο νπνίεο επηθέξεη ζην ιηκέλα ζαλ παξαγσγηθή επηρείξεζε. 

 

6.4 ΣΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΗΜΔΝΔ ΚΑΗ ΣΔΡΜΑΣΗΚΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΣΟΤ ISPS 

 

Σν λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα (security) δεκηνπξγεί δαπάλεο πνπ 

επηβαξχλνπλ ην ζχλνιν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. πγθεθξηκέλα ηνπο ιηκέλεο σο κέξνο 

ηεο αιπζίδαο απηήο επηβαξχλνληαη κε ηα αθφινπζα θφζηε (Παξδάιε Α, 2007, ζει 368): 

 Κφζηνο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο.. ε κεγάινπο ιηκέλεο φπσο απηφ ηεο 

Ακβέξζαο ε ρξήζε Αθηίλσλ Υ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε πξνθεηκέλσλ λα 

ειέγρεηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

 Κφζηνο εγθαηάζηαζεο ηερλνινγίαο ειέγρνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηεινχλ νη θάκεξεο αζθαιείαο. Οη θάκεξεο αζθαιείαο εηδηθφηεξα κεηά ην 

ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ ζηηο ΖΠΑ έγηλαλ κηα αλαγθαία 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπο επνκέλσο ζηνπο ιηκέλεο ψζηε λα 

παξαθνινπζνχληαη θαη λα θαηαγξάθνληαη νη θηλήζεηο είλαη έλα κέηξν πνπ 

αθνινπζείηαη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ιηκέλεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 Κφζηνο δηαηήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο δηαρξνληθά 

 Κφζηνο αλακφξθσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ πεξίθξαμε ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ε νπνία ζπλαληάηαη θαη ζε φινπο ηνπ ιηκέλεο ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ απνηειεί ηνλ πξψηηζην ηξφπν πεξηνξηζκνχ ηεο εηζφδνπ 

ζην ιηκέλα κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ. Σν θφζηνο πεξίθξαμεο εμαξηάηαη κέζα 

ζε φια θαη απφ ηελ έθηαζε ηνπ πεξηθξνπξνχκελνπ ρψξνπ θαη επνκέλσο κε έλα 

απιφ ζπιινγηζκφ ην θφζηνο γηα ηα κεγάινπο ιηκέλεο ελδέρεηαη λα είλαη 

πςειφηεξν (http://www.g4s.com). 

 Κφζηνο πξφιεςεο πξνζσπηθνχ αζθαιείαο θαη ειέγρνπ. Σν πξνζσπηθφ πχιεο 

είλαη έλα απηφ παξάδεηγκα. Πξφθεηηαη γηα ην πξνζσπηθφ εθείλν ην νπνίν θαη 

http://www.g4s.com/en-GB/United%20Kingdom/Media%20Centre/Case%20Studies/Ports%20and%20airports/Maritime%20security/
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ηνπνζεηείηαη ζηηο πχιεο εηζφδνπ ηφζν γηα ηελ θνξηεγφ φζν θαη ηελ επηβαηεγφ 

λαπηηιία κε ζθνπφ λα ειέγρεη θαη λα πεξηνξίδεη ηελ είζνδν ζηα πινία κε 

εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ. 

 Κφζηνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Κφζηνο απφ ηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζηνλ ιηκέλα. 

Σα επίπεδα αζθαιείαο, ηα νπνία θαη ππνρξενχηαη πιένλ ζχκθσλα κε ηνλ ISPS λα 

ηεξνχληαη ζηνπο ιηκέλεο ησλ ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο ηηκήο ηνπ πξντφληνο αιιά εμαξηψληαη θη απφ ηελ έθηαζε ιήςεο 

ηνπο ζηελ νπνία ν ιηκέλαο έρεη απνθαζίζεη λα πξνβεί. 

Ο Κψδηθαο πξνζπαζεί ζε θάζε ζεκείν ηνπ λα εγγπεζεί ηελ αζθάιεηα ζε φια ηα επίπεδα 

κεηαθνξάο ρσξίο φκσο λα ζίγεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαλελφο κέινπο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Σα κέηξα είλαη βέβαην πσο ζα πξνζζέζνπλ θφζηε θαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

αιπζίδα ησλ κεηαθνξψλ. Αθφκα θη ε αλεπηηπρήο εθαξκνγή ησλ κέηξσλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο κε άκεζα θαη έκκεζα θφζηε. 

Γπν είλαη νη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ν ιηκέλαο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί αλαθνξηθά κε 

ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. Αξρηθά ζην πψο ζα θαηαθέξεη λα ζπλδπάζεη ηελ αζθάιεηα κε 

ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θαη θαηά δεχηεξν πσο ζα νη 

θαλνληζκνί αζθαιείαο ζα βειηηψζνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ ιηκέλα. Δμάιινπ 

νιφθιεξε ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία ζηεξίδεηαη ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα. 

Ο ζηφρνο ηεο αζθάιεηαο επηθεληξψλεηαη ζε 3 βαζηθά ζεκεία ηα νπνία θαη ζπλδένληαη κε 

ηνλ ιηκέλα (Αγγειίδεο Ζιίαο Ν.,2007, ζει 26): 

1. Φφξησζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

Σα εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζθξαγίδνληαη είηε απφ ηνλ παξαγσγφ είηε απφ ηνλ θνξησηή ηε 

ζηηγκή ηεο παξαιαβήο ζηελ πξνβιήηα ηνπ ιηκέλα ή θαηά ηε ζηηγκή ηεο θφξησζεο ηνπ. Ζ 

ζθξαγίδα ηνπο κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή κηα απιή πιαζηηθήο ηαηλίαο ή λα είλαη έλα 

ειεθηξνληθφ πςειά πξνεγκέλν ηερλνινγηθά ζχζηεκα. 

2. Σα έγγξαθα 
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Σα εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζπλνδεχνληαη απφ κηα ζεηξά εγγξάθσλ κε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά 

κε ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ, ηνλ ιηκέλα πξννξηζκνχ θ.α. Ζ ειεθηξνληθή κνξθή απηψλ 

ησλ εγγξάθσλ θαη ε έγθαηξε παξάδνζε ηνπο ζηνπο ππεχζπλνπο ζηνλ ιηκέλα δηεπθνιχλεη 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απνθεχγνληαη νη θαζπζηεξήζεηο. 

3. Οη ππνδνκέο 

Οη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί ησλ ιηκέλσλ ζηνπο νπνίνπο θνξηψλεηαη θαη εθθνξηψλεηαη ην 

εκπφξεπκα αιιά θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιία κεηαθηλνχληαη νη 

επηβάηεο ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ν νπνηνζδήπνηε έιεγρνο λα 

κελ πξνζζέηεη θαζπζηεξήζεηο θαη λα είλαη θαιά ζπληνληζκέλνο. 

Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ ιηκέλα ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή θζελψλ θαη γξήγνξσλ 

ππεξεζηψλ. Ζ ζπλέπεηα ζηηο απνζηνιέο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εμάιεηςε απσιεηψλ 

απφ ην θνξηίν αιιά θαη ε δηαθάλεηαο ησλ απνζηνιψλ ψζηε λα θαηαπνιεκεζεί ε 

κεηαθνξά φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο κέζσ ηεο ζάιαζζαο αιιά θαη ε δηαηήξεζε ησλ 

νκαιψλ ξνψλ ησλ ππεξεζηψλ ζην ζχζηεκα είλαη έλαο ζηφρνο πνπ ν Κψδηθαο ζέηεη ηφζν 

άκεζα φζν θαη έκκεζα ζηνλ ιηκέλα. 

 

6.5 ΣΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ ΚΡΗΚΟΤ ΣΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ 

ΑΛΤΗΓΑ 

 

Με ηεο πηνζέηεζε ηνπ ISPS ην θφζηνο γηα ηνπ ζαιάζζηνπο κεηαθνξείο απμήζεθε κε ηνλ 

αθφινπζν ηξφπν (Παξδάιε Α, 2007, ζει 367): 

 Δγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

 Αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο 

 Αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη βειηίσζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

 Δθαξκνγή ηε ηερλνινγία αζθαιείαο 

Πέξα απφ ηνπο ζαιάζζηνπο κεηαθνξείο φινη νη θξίθνη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

επηβαξχλζεθαλ κε λέεο δαπάλεο. 
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Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη θπζηθά πνίνο είλαη ηειηθά απηφο πνπ ζα επσκηζηεί λα 

πιεξψζεη ην θφζηνο ηεο αζθάιεηαο; Όινη ζπκθσλνχλ πσο ε αζθάιεηα είλαη ζεκαληηθή 

φκσο θαλέλαο δελ πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη λα πιεξψζεη ην θφζηνο απηφ. Ζ αζθάιεηα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί δεκφζην αγαζφ ην νπνίν θαη είλαη αδηαίξεην αθνχ ε θαηαλάισζε ηνπ 

απφ έλα άηνκν δε κπνξεί λα ην ζηεξήζεη απφ θάπνην άιιν. Έηζη παξφιν πνπ θάπνηνη δε 

πιεξψλνπλ ην ηίκεκα γηα ηελ αζθάιεηα ζα ζπλερίδνπλ λα ηελ απνιακβάλνπλ. Αληίζεηα ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο αθνχ ζα κπνξεί λα απνιακβάλεη ην αγαζφ ηεο αζθάιεηαο είηε ην 

πιεξψλεη είηε φρη ηφηε ζα πξνηηκήζεη λα κελ ην πιεξψλεη. Έηζη ζα νδεγεζνχκε ζε 

έιιεηςε πφξσλ θαη ππνβάζκηζε ηεο αζθάιεηαο (Παξδάιε Α., 2007, ζει 370). Γηα ην 

ιφγν απηφ θαη γηα λα απνθεπρζεί απηή ε ππνβάζκηζε ν ISPS είλαη ηδηαίηεξα απζηεξφο 

θαη πξνβιέπεη ζεκαληηθέο θπξψζεηο φπνπ ππάξρνπλ ειιείςεηο αζθαιείαο (ΗΜΟ,J uly 

2007). 

Σν θνηλσληθφ αιιά θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα έλα ιηκέλα ην νπνίν ζα απνηειέζεη 

είζνδν γηα ηελ εθηέιεζε ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ ζα νδεγήζεη ζε αλεπαλφξζσηεο 

θαηαζηξνθέο θαη απηφ ην γλσξίδεη πνιχ θαιά ε δηνίθεζε φισλ ησλ ιηκέλσλ. Γηα απηφ ην 

ιφγν ν φξνο αζθάιεηα ζηελ ιηκεληθή αγνξά ηείλεη λα ηαπηηζηεί κε ηνλ φξν 

απνδνηηθφηεηα. 

Σν πσο ινηπφλ ην θάζε ιηκέλαο απνθαζίδεη λα δηαρεηξηζηεί απηά ηα θφζηε απνηειεί 

κέξνο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ 

απνθαζίδεη λα αθνινπζήζεη πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη ζηνλ νινέλα απμαλφκελα 

αληαγσληζηηθφ ρψξν ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. ηα επφκελα κέξε ζα πξνζπαζήζνπκε 

λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ θφζηνπο θαη λα αμηνινγήζνπκε ηηο 

ζπλέπεηεο, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο, ηη νπνίεο επηθέξεη ζηνλ ιηκέλα ζαλ παξαγσγηθή 

επηρείξεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7. Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΣΖ UNCTAD 

 

Γεδνκέλνπ φηη ν θψδηθαο ISPS είλαη έλαο ζρεηηθά λένο θαλφλαο αθνχ ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2004, κφλν ιίγεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε. Αλ θαη ππήξμαλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα λα εληνπηζζνχλ νη 

ζπλέπεηεο ηνπ θψδηθα ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηφζν ηεο βηνκεραλίαο θαη φζν θαη ζηελ 

παγθφζκηα επηρείξεζε, δελ ππάξρεη ζρεδφλ θακία αθξηβήο έξεπλα γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

θψδηθα ISPS ζηηο ιηκεληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο έξεπλεο έγηλαλ γηα 

λα δηαπηζησζεί εάλ ν θψδηθαο ISPS ήηαλ απνηειεζκαηηθφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

απεηιψλ γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα ή φρη. Άιιεο κειέηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

αθνξνχζαλ ηηο επηπηψζεηο ηνπ θψδηθα ζηνπο εθνπιηζηέο, ζηνπο λαπηηθνχο, ζηνπο 

ηδηνθηήηεο θνξηίσλ θαη άιια θαη ζηα κέξε πνπ εξγάδνληαη ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. 

Γχν ζεκαληηθέο παξφκνηεο κειέηεο, νη νπνίεο έρνπλ εζηηάζεη ζηηο επηπηψζεηο ηνπ θψδηθα 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκέλα, είλαη ηεο UNCTAD (Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε) ζρεηηθά κε ην θφζηνο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ θψδηθα ISPS θαη κηα έξεπλα απφ ηνλ Mattias Wengelin γηα ηελ απφδνζε ηνπ θψδηθα 

ISPS ζηνπο ιηκέλεο ηεο νπεδίαο. 

 

7.1 Ζ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΖ UNCTAD 

 

Σελ 1ε Ηνπιίνπ 2004, νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 2002 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηνπ 1974 γηα 

ηελ Αζθάιεηα ηεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (SOLAS) θαη ν λένο Γηεζλήο Κψδηθαο γηα ηελ 

Αζθάιεηα Πινίσλ θαη Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (ISPS Code), ηέζεθε ζε ηζρχ θαη 

θαηέζηε ππνρξεσηηθφο γηα φια ηα θξάηε κέιε ηεο SOLAS. Ζ SOLAS κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη ν θψδηθα ISPS επηβάιινπλ επξείαο θιίκαθαο ππνρξεψζεηο ζε 

θπβεξλήζεηο, λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο. Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ζπλεπάγεηαη δαπάλεο θαη πηζαλέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. 

ην πιαίζην απηφ, ε UNCTAD δηεμήγαγε κηα παγθφζκηα κειέηε πνπ βαζίδεηαη ζε έλα 

ζχλνιν εξσηεκαηνινγίσλ 
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κε ζηφρν λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο απφ πξψην ρέξη απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. Ο 

θχξηνο ζηφρνο ήηαλ λα θαζνξίζεη ην εχξνο θαη ην κέγεζνο ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ISPS απφ ην 2003 έσο ην 2005 θαη λα δηεπθξηληζηνχλ νη  

κεραληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο. Δπηπιένλ, ε κειέηε επεδίσμε λα απνζαθελίζεη ηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο, ην επίπεδν ηεο ζπκκφξθσζεο θαη άιιεο 

ιηγφηεξν εχθνιν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ επηπηψζεηο. Λφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

απαληήζεσλ πνπ ειήθζεζαλ απφ ην ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, ε έθζεζε παξνπζηάδεη ηηο 

απαληήζεηο πνπ έιαβε απφ ηνπο ιηκέλεο θαη ηηο θπβεξλήζεηο κφλν. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα παγθφζκηνπ βειελεθνχο ψζηε λα αλαιπζεί ν νηθνλνκηθφο 

αληίθηππνο πνπ είρε ε εθαξκνγή θαη ελαξκφληζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Αζθαιείαο. Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αληιήζεθαλ ήηαλ απφ 55 ιηκέλεο πνπ βξίζθνληαλ 

ζε 28 ρψξεο ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ (62%) βξίζθνληαλ ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο ελψ ην 

82% ήηαλ ιηκέλεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Δπξψπεο. Οη ιηκέλεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

δηαρεηξίδνληαη ην 16% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ηνπ 2004.  

 

7.2  ΚΟΣΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΗΜΔΝΔ 

 

Τπήξμαλ πνιιέο εηθαζίεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ ISPS πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θφζηνο. Όπσο αλαθέξεηαη ζην εηζαγσγηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο, νη ππάξρνπζεο 

πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο βνήζεζαλ λα ζρεκαηηζηεί κηα πνην μεθάζαξε άπνςε ζρεηηθά 

κε ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο ζην θφζηνο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα ISPS. 

Παξ 'φια απηά, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αλάγθε λα θαζνξηζηεί ην εχξνο θαη ε ηάμε 

κεγέζνπο ησλ πξαγκαηηθψλ εμφδσλ κεηά απφ ην πξψην έηνο ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ θψδηθα. 

Ζ ιηκεληθή βηνκεραλία θιήζεθε λα εθηηκήζεη ην άκεζν αξρηθφ «εθάπαμ» θαη ην εηήζην 

«επαλαιακβαλφκελν» θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ISPS.  
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Δθθξαδφκελα ζε απφιπηεο ηηκέο, ηα δεισζέληα απφ ηνπο εξσηεζέληεο ιηκέλεο αξρηθά 

θφζηε θπκαίλνληαη αλάκεζα ζε $ 3000 ην ρακειφηεξν ζε έλαλ ιηκέλα ηεο Αζίαο θαη ζε $ 

35.500.000 ην πςειφηεξν ζε έλα Δπξσπατθφ ιηκέλα (UNCTAD, 2007, p. 13) . Όζνλ 

αθνξά ηηο εηήζηεο δαπάλεο, ηα πνζά θπκαίλνληαη απφ $1.000 έσο θαη $ 19 εθαηνκκχξηα 

ΖΠΑ. Σν ρακειφηεξν θφζηνο αλαθέξζεθε απφ έλα κηθξφ ιηκέλα ηεο Αζίαο, ην 

πςειφηεξν αλαθέξζεθε απφ έλα κεγάιν επξσπατθφ ιηκέλα πνπ θαηαηάζζεηαη ζηα 15 

κεγαιχηεξνπο παγθνζκίσο ιηκέλεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζχγθξηζε θαη λα δνζνχλ αξηζκεηηθά ζηνηρεία 

θφζηνπο, ην θφζηνο αλά κνλάδα έρεη αμηνινγεζεί κε βάζε έλαλ αξηζκφ αλαθνξάο 

κεηά ην θηιηξάξηζκα γηα αθξαίεο ηηκέο. εκεία αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο εξσηεζέληεο ιηκέλεο, εηήζηα έζνδα, δηαθίλεζε θνξηίσλ (ζε ηφλνπο 

θαη TEUs), θιήζεηο πινίσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ ISPS. Σν κέγεζνο ησλ αληίζηνηρσλ δεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο αλά πνηθίιιεη, αλάινγα κε ηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη 

ζε ζρέζε κε θάζε παξάκεηξν. 

Σν παξαθάησ ζρήκα  ηνλίδεη ηηο δηαθνξέο ηνπ θφζηνπο αλά κνλάδα πνπ επηθξαηεί κεηαμχ 

ησλ ιηκέλσλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ISPS ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο θίλεζεο.  Σν κέζν αξρηθφ θφζηνο αλά 

ISPS ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο γηα κηθξφηεξνπο ιηκέλεο αλέξρεηαη ζε $386.000 ην νπνίν 

είλαη πεξηζζφηεξν απφ ην δηπιάζην ηνπ θφζηνπο γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο ιηκέλεο 

($181.000). Σν 

κέζν αξρηθφ θφζηνο αλά κνλάδα γηα φιεο ηηο ζχξεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αλέξρεηαη ζε $ 287.000. Όζνλ αθνξά ηηο εηήζηεο δαπάλεο, ην 

κέζν θφζηνο αλά κνλάδα γηα κηθξφηεξνπο ιηκέλεο εμαθνινπζεί λα είλαη πςειφηεξν 

($128.000) ζε ζχγθξηζε κε ην θφζηνο γηα κεγαιχηεξνπο ιηκέλεο ($ 81.000). Σν κέζν 

εηήζην θφζηνο αλά ISPS ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο γηα φινπο, αλεμάξηεηα απφ ην 

μζγεκόσ τουσ, ανζρχεται ςε $ 105.000. 

 

 



49 
 

 

 
Διάγραμμα 1 (ISPS Code - Μζςο κόςτοσ ανά μονάδα, UNCTAD, 2007) 

 

Καηά κέζν φξν ηα αξρηθά θφζηε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ISPS 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 1% ησλ ιηκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απφ ηα εηήζηα 

έζνδα ηνπο. Μηα θαηαλνκή κε βάζε ην κέγεζνο ησλ ιηκέλσλ ηεο έξεπλαο δείρλεη φηη νη 

κηθξφηεξνη ιηκέλεο δηαζέηνπλ έλα κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έζνδα 

(1,2%) γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηνλ ISPS ζε ζχγθξηζε κε ην κεξίδην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ κεγαιχηεξνπο ιηκέλεο (0,8%) (UNCTAD, 2007, p.14). 

Διάγραμμα 2 (ISPS Code – Mζςο Αρχικό Κόςτοσ για 5 χρόνια, UNCTAD, 2007) 
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7.3 ΜΔΣΑΒΑΖ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ιηκέλεο εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο πεγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αξρηθψλ θαη εηήζησλ δαπαλψλ ηνπο θαη  αλ 

είραλ ιεθζεί ή πξνβιέπεηαη λα ιεθζνχλ ηπρφλ ζπζηήκαηα αλάθηεζεο ηνπ θφζηνπο. 

Δπηπιένλ νη ιηκέλεο θιήζεθαλ λα εληνπίζνπλ ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηηκνιφγεζεο θαη θπζηθά δεηήζεθε λα δηεπθξηληζηεί ε βάζε γηα ηηο εηζθνξέο 

ή ηηο επηβαξχλζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ή ζρεδηάδνληαη. Σέινο, ην εξσηεκαηνιφγην έζεηε ην 

εξψηεκα ζρεηηθά γηα ην πνζνζηφ ησλ αξρηθψλ θαη εηήζησλ εμφδσλ πνπ αλακέλεηαη λα 

αλαθηεζνχλ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο ηνπ θφζηνπο. 

Ζ πιεηνςεθία ινηπφλ, ησλ ιηκέλσλ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα φζν παξάδνμν θαη αλ 

θαίλεηαη απάληεζε πσο δελ έρεη θάπνην ζρέδην ζρεηηθφ κε ηελ αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Αζθαιείαο. Παξφια απηά ην 37%, θπξίσο 

ησλ αλαπηπγκέλσλ ιηκέλσλ, δείρλνπλ λα ζθνπεχνπλ λα εηζάγνπλ θάπνην ζρέδην ζρεηηθφ 

κε ηελ απνξξφθεζε ηνπ θφζηνπο απηνχ. Σν 6% έρεη ήδε εηζάγεη ή ζθνπεχεη λα εηζάγεη 

θάπνην ζρέδην παξάιιεια κε ηελ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. Ζ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ 

ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο ηνπ θφζηνπο δείρλεη φηη ε ρξέσζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ιηκέλα ζα 

κπνξνχζε λα είλαη πην δχζθνιν ηειηθά έξγν γηα ηνπο ιηκέλεο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ελψ 

παξάιιεια ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη ηνλ ιφγν πνπ θάπνηνη ιηκέλεο θαη ηεξκαηηθνί 

ζηαζκνί δεζκεχνληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ή 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. 

Σα κέηξα αλάθακςεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ή πξφθεηηαη λα πηνζεηεζνχλ απφ ηνπο 

ζρεηηδφκελνπο ιηκέλεο πεξηιακβάλνπλ ακνηβέο ή επηβαξχλζεηο ζηα θνξηία (48%) θαη 

ζηνπο επηβάηεο (17%). Άιιεο επηβαξχλζεηο αθνξνχλ ηελ επηβνιή επηβαξχλζεσλ 

αζθάιεηαο βάζε ησλ θιήζεσλ πινίνπ, εηζθνξέο ή ηέιε (35%) ή αθφκα θαη αχμεζε ηνπ 

ελνηθίνπ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο (9%). Δίλαη ζαθέο φηη ε πιεηνςεθία ησλ ιηκέλσλ 

θαίλεηαη λα ζηνρεχεη αξθεηά ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα, κε κηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε σο 

πξνο ην θνξηίν. 
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Ζ έξεπλα πξνρσξάεη εηο βάζνο θαη ε πιεηνςεθία ησλ ιηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή 

δελ πξνζδνθνχλ λα θαιχςνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ αξρηθφ θφζηνο ην νπνίν θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηα κέηξα πνπ επηβάιιεη ν θψδηθαο αζθαιείαο. Σν 31% ζεσξεί πσο ζα 

κπνξέζεη λα θαιχςεη πάλσ απφ ην 80% απφ ηνπ ρξήζηεο ηα θφζηε πνπ δαπαλήζεθαλ ελψ 

κφιηο ην 8% πξνζδνθά φηη ηα αξρηθά θφζηε ζα θαιπθζνχλ πιήξσο απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη επθφισο αληηιεπηφ φηη ε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Αζθαιείαο ζηνπο ιηκέλεο ζηνλ ρξήζηε-

πειάηε είηε απεπζείαο ζηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία κε κηα ελδερφκελε αχμεζε ησλ 

ιηκεληθψλ ηειψλ, είηε ζηνλ επηβάηε κε αχμεζε ηνπ εηζηηεξίνπ είηε ηειηθά ζην ίδην ην 

θνξηίν κε πξνζαχμεζε ησλ ηειψλ δηαρείξηζεο ελψ κνηάδεη λα είλαη κηα εχθνιε ιχζε κε 

άκεζε επαλάθηεζε ησλ δαπαλψλ δελ είλαη νχηε ε ηδαληθή νχηε θαη ηειηθά ηφζν απιά 

εθαξκφζηκε αθνχ ν ιηκέλαο ζα πξέπεη λα παξακείλεη αληαγσληζηηθφ θαη ε πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ λα κελ ζπλνδεχεηαη απφ θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ ηειψλ 

πνπ επηβάιιεη ζηνπο ρξήζηεο αθνχ απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα αλαδεηήζνπλ άιινπο 

ιηκέλεο κε ρακειφηεξεο ηηκέο. Έηζη ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηηκήο θα ππεξεζίαο κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ Κψδηθα Αζθαιείαο γίλεηαη αθφκε πην ιεπηή. 

 

7.4 ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΚΟΣΟ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπλνιηθψλ επηπηψζεσλ ζην 

θφζηνο απφ ηνλ θψδηθα ISPS, ηα παγθφζκηα αξρηθά αιιά θαη ην εηήζηα θφζηε 

εθηηκήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα εμήο ηξία ζεκεία αλαθνξάο (α) ηνλ φγθν ηνπ 

παγθφζκηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ κεηξεκέλν ζε ηφλνπο, (β) ηε δπλακηθφηεηα ηνπ ιηκέλα 

ζηε δηαρείξηζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη (γ) ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δεισζέλησλ  

ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο αξρέο ηνπ Κψδηθα Αζθάιεηα 

(UNCTAD 2007, p. 20). Σν κεξίδην εξσηεζέλησλ ιηκέλσλ κε βάζε ην παγθφζκην 

ζαιάζζην εκπφξην (ηφλνη) εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 13%, ελψ ην κεξίδηφ ηνπο απφ ηελ άπνςε 

ηεο παγθφζκηαο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ ιηκέλα θαη ηνλ ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ δεισκέλσλ ISPS ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 16% θαη 6% 

αληίζηνηρα. Σν κέζν αξρηθφ θφζηνο αλά ιηκεληθή εγθαηάζηαζε γηα κηθξφηεξνπο ιηκέλεο  
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αλέξρεηαη ζε $ 386.000 πνζφ ην νπνίν θαη είλαη πεξηζζφηεξν απφ ην δηπιάζην ηνπ 

θφζηνπο γηα κεγαιχηεξνπο ιηκέλεο ($181.000). Σν κέζν αξρηθφ θφζηνο αλά κνλάδα γηα 

φιεο ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο , αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ νη 

νπνίεο ππφθεηληαη ζηνλ, αλέξρεηαη ζε $ 287.000. Όζνλ αθνξά ηηο εηήζηεο δαπάλεο, ην 

κέζν θφζηνο αλά κνλάδα γηα κηθξφηεξνπο ιηκέλεο είλαη πςειφηεξν (US $ 128.000) ζε 

ζχγθξηζε κε ην θφζηνο ηνπ ζε κεγαιχηεξνπο ιηκέλεο  (US $ 81.000 (UNCTAD 2007, p. 

42-45). Σν κέζν εηήζην θφζηνο αλά ISPS ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο γηα φινπο ηνπ 

εξσηεζέληεο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ $ 105. Καηά 

κέζν φξν ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ISPS θαη 

ζρεηίδνληαη κε ην αξρηθφ θφζηνο αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 1% απφ ηα εηήζηα έζνδα. 

Ζ θαηαλνκή ησλ ιηκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηεο UNCTAD δείρλεη φηη νη 

κηθξφηεξνη ιηκέλεο αλαγθάζηεθαλ λα δηαζέζνπλ έλα κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ ηνπο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θψδηθα ISPS (1,2%) ζε ζχγθξηζε 

κε ην κεξίδην πνπ δηαηίζεηαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ιηκέλεο (0,8%) (UNCTAD 2007, p. 

21). 

 

7.5 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΩΓΗΚΑ ISPS ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ 

 

Έλαο αξηζκφο απφ ηνπο εξσηεζέληεο ιηκέλεο έρνπλ εθαξκφζεη ή ζρεδηάδνπλ λα 

εθαξκφζνπλ ζπζηήκαηα αλάθηεζεο ηνπ θφζηνπο. Δλδερνκέλσο, νη ιηκέλεο θαίλεηαη λα 

επλννχλ ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ γηα δηάθνξνπο ηχπνπο ρξεζηψλ ηνπ ιηκέλα, ηδηαίηεξα 

θνξηίνπ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θπθινθνξίαο. ε γεληθέο γξακκέο πάλησο ιηγφηεξν 

απφ ηελ πιήξε αλάθηεζε ησλ δχν αξρηθψλ θαη εηήζησλ εμφδσλ αλακέλεηαη. Όζνλ αθνξά 

ηα ηέιε πνπ εθαξκφδνληαη, νη απαληήζεηο πνπ έιαβε δελ ξίρλνπλ πνιχ θσο ζρεηηθά κε ηα 

θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο βάζεο θαη ηα επίπεδα ησλ ηειψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνξξφθεζε ησλ εμφδσλ γηα ελαξκφληζε κε ηνλ ISPS. 

(UNCTAD 2007, p.46).  
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Διάγραμμα 3 (Τα ςυςτιματα χρθματοδότθςθσ , όπωσ υποδεικνφονται από τουσ λιμζνεσ τθσ ζρευνασ, UNCTAD, 
2007) 

 

 

Ζ έξεπλα απνθάιπςε επίζεο φηη νξηζκέλνη ιηκέλεο είραλ ιάβεη δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε 

θαη βνήζεηα. Δλδερνκέλσο, ζηελ αλακελφκελε βνήζεηα πεξηιακβάλνληαη θπβεξλεηηθέο 

επηρνξεγήζεηο θαη επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ ζπκθσληψλ, θπξίσο γηα ηνπο ιηκέλεο 

πνπ βξίζθνληαη ζε αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο. Οη ιηκέλεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

θαίλεηαη λα έρνπλ σθειεζεί θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ ηερληθή βνήζεηα θαη ηελ 

νηθνδφκεζε ηθαλνηήησλ πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Οη ιηκέλεο 

θαίλεηαη γεληθά λα έρνπλ απνδερζεί ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ απφ ηνλ Κψδηθα ISPS θαη 

έρεη αλαθεξζεί ζπλνιηθά ζεηηθή εληχπσζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ θαζεζηψηνο ηεο 

αζθάιεηαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, ηνλ αλνξζνινγηζκφ 

ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ ηππνπνίεζε αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. Οη κειέηε ησλ Ζλσκέλσλ εζλψλ ελ ηνχηνηο θαηάθεξε λα 

ππνγξακκίζεη θαη θάπνηεο απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Κψδηθα 

νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ επηρεηξεζηαθή παξέκβαζε, επηπηψζεηο ζην θφζηνο θαη ηηο 

ζρεηηθέο απαηηήζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε. ην πιαίζην απηφ, νξηζκέλνη ιηκέλεο έρνπλ 

δεηήζεη βνήζεηα θαη πεξαηηέξσ ππνζηήξημε. 

Όζνλ αθνξά ηνλ αληίθηππν ηνπ Κψδηθα ζε δηάθνξα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

επηδφζεηο, φπσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ηελ αλάπηπμε απφδνζεο 
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νη αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ιηκέλσλ είλαη ζεηηθέο. Κάπνηνη σζηφζν, αλέθεξαλ φηη 

αληηκεηψπηζαλ αχμεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ, θαη ιίγα ζεκεησζεί, κείσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ελψ πνιινί είπαλ πσο δελ παξαηήξεζαλ θακία επίπησζε ζε φια ηα 

παξαπάλσ (UNCTAD 2007, p. 25-27). 

Διάγραμμα 4 (Μζκοδοσ ανάκαμψθ, UNCTAD, 2007) 

  

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηηο UNCTAD ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ θψδηθα αζθαιείαο θαη ζρεηηθά κε  ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δαπάλεο 

θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνλδπιίσλ ηνπ θφζηνπο νη απαληήζεηο πνπ 

ειήθζεζαλ δείρλνπλ φηη θαηά κέζν φξν νη δαπάλεο γηα εμνπιηζκφ απνξξνθνχλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο (35%), αθνινπζνχκελεο απφ ηηο δαπάλεο γηα ηελ 

ππνδνκή (26%).  Άιιεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ 

(14%), ηηο  αζθήζεηο εθπαίδεπζεο θαη ηα γπκλάζηα (8%),  ηε δηνίθεζε (6%), ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο (2%) θαζψο θαη ηηο αλαβαζκίζεηο αζθαιείαο γηα ηα 

επίπεδα 2 θαη 3 (2 %) (UNCTAD, 2007, p. 20). 
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Διάγραμμα 5 (Ετιςια ζξοδα, UNCTAD, 2007) 

 

 

7.6 ΣΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ην νηθνλνκηθφ θφζηνο, πνπ επέθεξε ε εθαξκνγή ηνπ θψδηθα 

ήηαλ πςειφηεξν γηα ηνπο κηθξφηεξνπο ιηκέλεο απφ ζθνπηά κέζνπ θφζηνπο (UNCTAD 

2007, p. 13-15). Οη κεγαιχηεξνη ιηκέλεο θάλεθαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνί λα ζπκβαδίζνπλ 

κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ήηαλ απφξξνηα ηνπ Κψδηθα Αζθαιείαο θαη γηα απηφ ην αξρηθφ 

θφζηνο γηα εμνπιηζκφ, ππνδνκέο, πξνζσπηθφ θηι ήηαλ κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε απηφ ησλ 

κηθξφηεξσλ ιηκέλσλ. Δπηπιένλ, νη ππνινγηζκνί ηνπ εθηηκψκελνπ παγθφζκηνπ θφζηνπο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ιηκέλα θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Αζθαιείαο 

είλαη ηζνδχλακνη κε ηηο απμήζεηο ζηηο δηεζλείο πιεξσκέο ησλ ζαιάζζησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαηά πεξίπνπ 1% ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή δαπάλε θαη 0,5% 

ζε ζρέζε κε ηελ εηήζηα δαπάλε (UNCTAD 2007, p. 17-18). 
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Διάγραμμα 6 (Επιπρόςκετα μζτρα, UNCTAD, 2007) 

 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ιηκέλσλ ζεσξεί φηη ε εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Αζθαιείαο δελ είρε 

θακία έκκεζε επίδξαζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Παξφια απηά ε εηθφλα γηα ηελ 

ζπλνιηθή επίδξαζε είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή. Σν 64% ζεσξεί φηη ε εθαξκνγή ηνπ 

θψδηθα ήηαλ ζεηηθή ηφζν γηα ηνλ ιηκέλα φζν θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Σν 24% 

ζεσξεί φηη επεξεάζηεθε αξλεηηθά ελψ κφιηο ην 12% ησλ απαληεκέλσλ δειψλεη φηη ε 

επηξξνή ήηαλ πεξηνξηζκέλε. 

Οη απαληήζεηο πνπ έιαβε ε έξεπλα ηεο UNCTAD δείρλνπλ φηη ν ηνκέαο ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαηάθεξε ηελ επίηεπμε ηεο πιήξνπο ζπκκφξθσζεο κε πεξηνξηζκέλε ή 

κεδακηλή δπζθνιία. Ζ εθαξκνγή ησλ ππνρξεσηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα ήηαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ επηηπρείο θαη ζπληνληζκέλε απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο εηζαγσγήο. Δπηπιένλ, 

κηα ζεκαληηθή πιεηνςεθία απφ ηνπο εξσηεζέληεο ιηκέλεο έδεημε φηη κηα ζεηξά κέηξσλ 

πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ Κψδηθα ISPS ήηαλ δπλαηή θαη απαξαίηεηε. Απηφ ζα κπνξνχζε 

λα ππνδειψλεη φηη ν θψδηθαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ειάρηζην επίπεδν αζθάιεηαο 

επηπιένλ κέηξα πξέπεη λα ιεθζνχλ είηε ηελ θπβέξλεζε ή απφ ηνλ θιάδν. Γελ είλαη πάληα 

ζαθέο, σζηφζν, πνηα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα απνηεινχλ επέθηαζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ θψδηθα γηα νιφθιεξε ηε ιηκεληθή δψλε ή ηελ εθαξκνγή ηνπ IMO / ILO 

πξσηνβνπιία πνπ ζα πξέπεη λα μεθηλά απφ ηηο θπβεξλήζεηο, ζε αληίζεζε κε ηε 

βηνκεραλία. Σα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απφιπηνπο φξνπο θαη ην 

εθηηκψκελν κέζν θφζηνο δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ ιηκέλσλ. Σν θφζηνο δηαθέξεη απφ ιηκέλα 
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ζε ιηκέλα θαη απφ εγθαηάζηαζε ζε εγθαηάζηαζε, αλάινγα κε κηα πνηθηιία παξαγφλησλ, 

θπξηφηεξν παξάγνληα απηφ ηνπ κεγέζνπο. Ζ αλαινγία ησλ εμφδσλ γηα εηήζηα έζνδα, 

δηαθίλεζε θνξηίσλ, ISPS ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο θιήζεηο ησλ πινίσλ είλαη 

ρακειφηεξε γηα κεγαιχηεξνπο ιηκέλεο ζε ζχγθξηζε κε ηα κηθξφηεξα. Οη απαληήζεηο 

δείρλνπλ φηη ε αξρηθή εθαξκνγή ηνπ θψδηθα ISPS απαηηεί πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζε 

εμνπιηζκφ θαη ππνδνκή γηα λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα 

εθηεινχληαη ηα λέα θαζήθνληα αζθαιείαο. Σν πξνζσπηθφ θαη νη απαηηήζεηο ρξφλνπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ παξάγνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

εηήζηα ζπληήξεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ θψδηθα ISPS. Ζ δηαηήξεζε θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζα απαηηνχζε θαλνληθά ηελ πξφζιεςε πεξηζζφηεξνπ 

πξνζσπηθνχ ή λα παξαηαζνχλ νη  ψξεο εξγαζίαο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ. Άιινη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο θφζηνπο, αθφκε κηθξφηεξνπ κεγέζνπο απφ φ, ηη ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ηνπ ρξφλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη ε εθπαίδεπζε, (γπκλάζηα θαη αζθήζεηο) θαη ν 

εμνπιηζκφο. Ο Κψδηθαο ISPS απαηηεί λα δηεμάγεηαη ηαθηηθή εθπαίδεπζε θαη αζθήζεηο 

θαη σο εθ ηνχηνπ, ε ζπνπδαηφηεηα ησλ ζπλαθψλ δαπαλψλ κπνξεί λα αλακέλεηαη 

αλάινγε. Οη δαπάλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ιεηηνπξγηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο απαηηήζεηο ή 

αλαβαζκίζεηο αζθαιείαο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ακειεηέα ζε αλαινγία πξνο ην ππφινηπα 

ζηνηρεία θφζηνπο. 

Ζ έξεπλα ηεο UNCTAD θαηαιήγεη πσο νη ιηκέλεο απνδέρζεθαλ νκαιά ηνλ Κψδηθα 

Αζθαιείαο θαη ηνλ ζεσξνχλ απνιχησο ζεκηηφ, ππάξρεη ζπλνιηθά ζεηηθή εληχπσζε ηνπ 

λένπ θαζεζηψηνο αζθάιεηαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ ηππνπνίεζε αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηε 

βειηίσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ (UNCTAD 2007, p. 25-27). 

Όζνλ αθνξά ηνλ θψδηθα ISPS, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη νη ιηκέλεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη νη θπβεξλήζεηο έρνπλ απνδερζεί ηνπο ζηφρνπο Κψδηθαο 

ISPS σο λφκηκνπο θαη έρνπλ κηα ζπλνιηθά ζεηηθή εληχπσζε ηνπ λένπ θαζεζηψηνο 

αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα.  ε απηφ ην πιαίζην, νη ζεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ κέηξσλ ζηηο επηδφζεηο ησλ δηαθφξσλ ιηκέλσλ, φπσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

κείσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο είλαη πιένλ εκθαλείο. Παξ’ φια απηά, πεξαηηέξσ 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ISPS θαίλεηαη πσο ζπλερίδνπλ λα 
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είλαη επηζπκεηέο, ηδίσο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε νκνηφκνξθε εξκελεία ηνπο δηεζλψο θαη ε 

ζπληνληζκέλε εθαξκνγή ηνπο. 

Παξάιιεια ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο 

ζπλέπεηεο (ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο) απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα ISPS κεηαμχ ησλ 

ιηκέλσλ, ηδίσο κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ θαη κηθξφηεξσλ ιηκέλσλ. Δπίζεο, 

παξαηεξνχληαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνπο ιηκέλεο απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο. Σα επίπεδα θφζηνπο θαζψο θαη νη δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ρξεκαηνδφηεζεο, καδί κε ηηο εθθιήζεηο γηα βνήζεηα απφ νξηζκέλνπο 

ιηκέλεο ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ζέηεη ν 

ελαξκνληζκφο κε ηνλ Κψδηθαο ISPS θαζψο θαη ε αλάγθε λα θεθαιαηνπνηεζνχλ ηα νθέιε 

πνπ ζπλδένληαη κε απηφλ. 

 

7.7 Ζ ΈΡΔΤΝΑ WENGELIN 

 

Ζ έξεπλα Wengelin βαζίδεηαη ζε ζπλεληεχμεηο κε Τπεχζπλνπο Αζθαιείαο Ληκεληθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ απφ έμη δηαθνξεηηθνχο ιηκέλεο ηεο νπεδίαο ηα νπνία πνηθίιινπλ ζε 

κέγεζνο θαη γεσγξαθηθή ζέζε. Δπίζεο, ζηελ έξεπλα ιήθζεθαλ ππφςε νη επίζεκεο ζέζεηο 

θαη απφςεηο ηεο νπεδηθήο Ναπηηιηαθήο Αξρήο, ησλ νπεδηθψλ ηεισλείσλ, ηεο 

ζνπεδηθήο αθηνθπιαθήο θαη ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο ηεο επαξρίαο Skåne. 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα δηαπηζησζεί εάλ ηα κέξε ηα νπνία είλαη ππεχζπλα 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ιηκέλσλ ηεο νπεδίαο θαηαθέξλνπλ λα εξγάδνληαη καδί ζσζηά σο 

έλα δίθηπν ή φρη. Ο Wengelin ζηελ εξγαζία ηνπ έρεη πεξηγξάςεη έλα ηππηθφ ζνπεδηθφ 

ιηκέλα πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή θψδηθα ISPS. 

Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ιηκέλεο ηεο νπεδίαο απνηεινχλ κέξνο ησλ 

αζηηθψλ πεξηνρψλ, ζην παξειζφλ ήηαλ έλαο ηφπνο γηα ςπραγσγία δίπια ζε έλα κέξνο γηα 

ην εκπφξην. Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε θψδηθα ISPS, νη ιηκεληθέο πεξηνρέο ζηελ νπεδία 

ήηαλ αλνηθηέο γηα ην θνηλφ. Γελ ππήξραλ θξάρηεο θαη πχιεο, νη άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ 

λα δηαζρίζνπλ ηνλ ιηκέλα εχθνια, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ αθηή γηα ςάξεκα, γηα λα πεηνχλ 

ραξηαεηνχο θαη ίζσο αγνξάδνπλ θαη θάηη απφ ηνπο λαπηηθνχο. 
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Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα φια άιιαμαλ ξηδηθά. Σψξα νη πεξηθξάμεηο, νη πχιεο θαη 

CCTV έθαλαλ ηελ πξνεγνχκελε ειεχζεξε αηκφζθαηξα ηζηνξία. χκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ 

Wengelin ε εθαξκνγή ηνπ ISPS ήξζε γηα λα πξνζηαηέςεη νξηζκέλα θξάηε ηνπ θφζκνπ 

απφ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ απηά αζθνχλ θαη ρσξίο λα αλαθέξεη κε αθξίβεηα πνηα 

θξάηε ελλνεί ε ΖΠΑ θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία είλαη δπν απφ απηά. ε άιιν ζεκείν ηελ 

εξγαζίαο ακθηζβεηεί ηελ πξνζηαζία πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν ISPS. 

Με βάζε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ είρε αζθήζεη ε νπεδία ε εθαξκνγή ηνπ ISPS απφ 

ηνπο ιηκέλεο ηεο έγηλε κε γλψκνλα φρη ηελ πξνζηαζία απφ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο αιιά 

γηα άιινπο ιφγνπο φπσο ηελ κείσζε ησλ κηθξνθινπψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ιηκεληθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην εμήο εξψηεκα: «Πνην είλαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο 

ζηάζεο απέλαληη ζηελ πξνζηαζία απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θίλδπλν λα ρξεζηκνπνηεζεί ν 

ιηκέλαο σο είζνδνο γηα κηα απεηιή ζην λαπηηιηαθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ; Πξφθεηηαη 

ζίγνπξα γηα αδπλακία ε έιιεηςε ηθαλφηεηαο λα ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη πξνζπάζεηεο  γηα 

ηε δηαζθάιηζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ αλ ζθεθηνχκε ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ 

θψδηθα. Θα κπνξνχζε επίζεο λα είλαη κηα επαξθήο πξνζαξκνγή ζηηο ηνπηθέο 

πξνυπνζέζεηο θαη κηα ινγηθή θαηαζθεπή ηνπ νξζνινγηζκνχ, δεκηνπξγψληαο λφεκα γηα 

ηηο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. Καλφλεο θαη θαλνληζκνί δελ ηαμηδεχνπλ θαιά κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ. Ζ γελεζηνπξγφο αηηία ράλεη ηελ δχλακε θαη ηε 

ζεκαζία ηεο κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ. Απηφ πνπ απνκέλεη είλαη λα θαηαζθεπαζηνχλ 

ηνπηθνί ιφγνη πνπ ζα δψζνπλ λφεκα ζηελ χπαξμε ηνπ θψδηθα, φπνηνη θαη αλ είλαη απηνί. 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε είλαη λα ακθηζβεηεζεί ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ 

θαλνληζκψλ ζηελ παγθφζκηα αξέλα. Σψξα, έρνληαο νξίζεη ην πξφβιεκα, ηα εξσηήκαηα 

παξακέλνπλ αλαπάληεηα ζε κεγάιν βαζκφ.» (Wengelin, 2006) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8. ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

8.1 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή ζηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πνζνηηθή έξεπλα. Ζ έξεπλα ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα απνηειέζεη 

έλα εξγαιείν επηβεβαίσζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο ηεο UNCATD 

θαη ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο φπσο έρεη παξνπζηαζηεί κέρξη ηψξα ζηελ εξγαζία. Λφγσ 

ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ ζσζηά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζεσξνχληαη ελδεηθηηθά απφ ηελ ζπγγξαθέα. Όπσο ζα 

παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο ζπγθιίλνπλ κε απηά 

ηεο UNCATD. 

Ζ δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγηα ή ζπλεληεχμεηο κε κεζφδνπο ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο εκπεηξηθήο έξεπλαο. Γελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο απφ ηνπο άιινπο φπσο είλαη νη 

δεκφζηεο εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ, γηαηί κπνξεί λα ζπιιάβεη ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο 

απφςεηο θαη ηηο ηάζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ππφ δηεξεχλεζε. Ζ ηππνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζπιιέγνληαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπκε εχθνια έλαλ πιεζπζκφ θαη 

λα ηνληζηνχλ γεληθέο ηάζεηο (Pawson 1989). Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη έρνπλ ζθνπφ 

λα πεξηνξηζηεί κηα απιή πεξηγξαθή ελφο θαηλνκέλνπ θαη λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα γηα 

αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ ζθέςε ησλ εξσηψκελσλ.  

Γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα πξνεηνηκάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κε αλνηρηέο θαη θιεηζηέο 

εξσηήζεηο. Σα ηππνπνηεκέλα εξσηεκαηνιφγηα είλαη έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ελφο θαηλνκέλνπ ππφ κειέηε θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε 

έλαλ αξηζκφ κεηαβιεηψλ. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ κεηαηξέπνληαη ζε δείθηεο πνπ 

αθνξνχλ ην θαηλφκελν ππφ έξεπλα, κε ζθνπφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο, ε νπνία 

νδεγείηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα (Oppenheim 2000). ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε 

έκθαζε ψζηε λα ζπγθεληξψζεη γεγνλφηα ηα νπνία είλαη αληηθεηκεληθά. Απηή ε 

πξνζπάζεηα επηβάιιεηαη θαη απφ ηε θχζε ηνπ εξεπλεηηθνχ κνληέινπ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη 
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απαληήζεηο εθφζνλ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε πνζνηηθά δεδνκέλα κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπο 

επηηξέπνπλ ηελ ζχγθξηζε κε άιιεο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ηηο παξαδνρέο ηνπο 

(Oppenheim 2000) ζηελ πεξίπησζε καο φπσο απηέο ηηο έξεπλαο ηεο UNCATD. 

Πξνεηνηκάζηεθαλ 2 εθδφζεηο ηνπ ίδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

έλα ζηελ αγγιηθή ηα νπνία παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα. Σν εξσηεκαηνιφγην 

απνηεινχληαλ απφ 16 εξσηήζεηο. Σν ειιεληθφ ζηάιζεθε ζηνπο 13 ειιεληθνχο ιηκέλεο 

πνπ είλαη Αλψλπκεο Δηαηξίεο. Σν αγγιηθφ ζηάιζεθε ζε 100 δηεζλή ιηκέλεο πνπ δηαθηλνχλ 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα. Σν ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απαληήζεθε ζσζηά ήηαλ 15. 

ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί  δελ έρεη γίλεη 

δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ ειιεληθψλ θαη ησλ μέλσλ ιηκέλσλ ιφγσ ηνπ 

δείγκαηνο πνπ δελ επέηξεπε κηα ηέηνηα ζχγθξηζε. 

 

8.2 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ηελ εξψηεζε πεξηγξάςηε πνίν απφ ηα παξαθάησ πεξηγξάθεη θαιχηεξν ηνλ νξγαληζκφ 

ζαο ε πιεηνςεθία απάληεζε  Γηαρείξηζε Σεξκαηηθψλ θαη έλα 13% Ληκεληθή Αξρή. 

Διάγραμμα 7 (Περιγραφι Οργανιςμοφ) 

 

 

13% 

87% 

0% 

Περιγράψτε ποίο από τα παρακάτω περιγράφει 
καλφτερο τον οργανιςμό ςασ: 

Λιμενικι Αρχι 

Διαχείριςθ Τερματικϊν    

Άλλο (παρακαλϊ διευκρινιςτε) 
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ηελ επφκελε εξψηεζε ε νπνία αθνξνχζε πνηνο νξγαληζκφο δηαρεηξίδεηαη ηνλ ιηκέλα ην 

60% αλήθεη ζην δεκφζην θαη έρεη δνζεί πξνο ηδησηηθή δηαρείξηζε ελψ κφιηο ην 13% είλαη 

ακηγψο δεκφζην. 

Διάγραμμα 8 (Διαχείριςθ Λιμζνα) 

 

Ζ ηξίηε εξψηεζε δεηνχζε λα δηεπθξηληζηεί ην πνζνζηφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ιηκέλα 

πνπ ππφθεηληαη ζηνλ ISPS CODE (ISPS Code port facilities). Απφ ηηο απαληήζεηο είλαη 

θαλεξφ πσο πιένλ ππάξρεη ζρεδφλ απφιπηε ελαξκφληζε κε ηνλ ISPS Code γηα ην ζχλνιν 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Διάγραμμα 9 (Διαχείριςθ Λιμζνα) 

 

 

13% 

60% 

27% 

0% 

Ο λιμζνασ ςασ διαχειρίηεται από 
οργανιςμοφσ οι οποίοι είναι: 

Αμιγϊσ δθμοςίου χαρακτιρα 

Ανικει ςτο δθμόςιο αλλά ζχει 
δοκεί προσ ιδιωτικι διαχείριςθ 

Είναι ιδιωτικό και διαχειρίηεται 
από ιδιωτικό οργανιςμό 

Άλλο (παρακαλϊ διευκρινιςτε) 

0% 50% 99% 100%

0 0 1 

14 

Ποςοςτό των εγκαταςτάςεων που 
υπόκεινται ςτον ISPS CODE 
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Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξνχζε εθείλνπο πνπ είραλ απαληήζεη φηη δελ ελαξκνλίδνληαη 

ζηνλ 100% κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ISPS Code. ην δείγκα ήηαλ κφλν κηα ηέηνηα πεξίπησζε 

ηεο νπνίαο νη εγθαηαζηάζεηο θαηά 99% ππφθεηληαη ζηνλ Κψδηθα. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη 

απηφ θαηά δήισζε ηνπο είλαη ε έιιεηςε πφξσλ. 

Οη επφκελεο εξσηήζεηο αθνξνχζαλ νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ISPS Code. ηελ εξψηεζε γηα ην εθάπαμ αξρηθφ θφζηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θψδηθα ν κέζνο φξνο ήηαλ $ 15.400.00. Ο κέζνο φξνο ησλ εηήζησλ επαλαιακβαλφκελσλ 

δαπαλψλ γηα ηνλ ISPS Code είλαη $ 2.700.000. ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί 

παξαηεξνχκε ηελ θαηαλνκή θφζηνπο γηα ηηο εθάπαμ επελδχζεηο ψζηε ν ιηκέλαο λα 

εθαξκφζεη ηνλ ISPS Code. Σν κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ θφζηνπο αθνξνχζε ην 

πξνζσπηθφ. 

Διάγραμμα 10 (Κατανομι Κόςτουσ) 

 

ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηηο βειηηψζεηο πνπ εηζήγαγε ν Κψδηθαο ζηνλ ιηκέλα 

παξαηεξνχκε φηη ππήξμαλ πνιιά ζεκεία βειηίσζεο. Πνην ζπγθεθξηκέλα ε κεγαιχηεξε 
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βειηίσζε αθνξνχζε ηελ κείσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο (28%)  θαη αθνινπζείηε απφ 

κείσζε θινπψλ, αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε ζαλ αξλεηηθή 

επίπησζε θάπνηνη ιηκέλεο αλέθεξαλ αχμεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη κείσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Διάγραμμα 11 (Αποτελζςματα ISPS ςτον Λιμζνα) 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ιηκέλσλ δήισζε φηη είρε θάπνην ζρέδην γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ 

εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα. 

Διάγραμμα 12 (Απορρόφθςθ Εξόδων) 

 

 

28% 

28% 
25% 

0% 

0% 
10% 

9% 

Μετά τθν ειςαγωγι του ISPS CODE ο λιμζνασ ςασ 
παρατιρθςε  

Μείωςθ κλοπϊν Μείωςθ εγκλθματικότθτασ Αφξθςθ αποτελεςματικότθτασ 

Αφξθςθ κίνθςθσ Αφξθςθ ανταγωνιςτικότθτασ Μείωςθ ανταγωνιςτικότθτασ 

Κακυςτεριςεισ Άλλο (παρακαλϊ διευκρινίςτε) 

80% 

20% 

Ο λιμζνασ ςασ ζχει κάποιο ςχζδιο για απορρόφθςθ 
των εξόδων που προκφπτουν από τθν εφαρμογι 

του ISPS CODE 

Ναι Πχι 
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Στθν πλειοψθφία των λιμζνων οι Κυβερνιςεισ είναι αυτζσ που επιβλζπουν τθν τιρθςθ του 

Κϊδικα. 

Διάγραμμα 13 (Οργανιςμόσ Επίβλεψθσ) 

 

ηε ζπλέρεηα νη ιηκέλεο απάληεζαλ φηη δελ άιιαμαλ ηελ πνιηηηθή ηηκνιφγεζε απέλαληη 

ζηα πινία . ε αληίζεζε άιιαμε ε πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο ησλ θνξηίσλ 

Διάγραμμα 14 (Πολιτικι τιμϊν ςτα πλοία) 

 

Διάγραμμα 15 (Πολιτικι τιμϊν ςτα φορτία) 

 

87% 

0% 
6% 

7% 

Ποίοσ οργανιςμόσ επιβλζπει τθν εφαρμογι του 
ςχεδίου 

Κυβζρνθςθ Διαχείριςθ του τερματικοφ Λιμενικι Αρχι Άλλο 
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Εφαρμόηεται νζα πολιτικι τιμϊν ςτα πλοία 
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Εφαρμόηεται νζα πολιτικι τιμϊν ςτα φορτία 

Ναι Πχι  
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ηελ επφκελε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ πνπ απφ ην αξρηθφ θαη ην εηήζην θφζηνο 

αλαθηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή απνξξφθεζεο ησλ εμφδσλ φινη νη ιηκέλεο απάληεζαλ φηη 

απηφ θπκαίλεηαη αλάκεζα ζην 50-80%. 

ηελ εξψηεζε αλ έρεη ππάξμεη θάπνηνπ είδνπο ρξεκαηνδφηεζεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ νη 

ιηκέλεο ηελ εθαξκνγή ηνπ ISPS Code ε πιεηνςεθία απάληεζε θαηαθαηηθά. Δπηπιένλ ε 

ρξεκαηνδφηεζε πξνήιζε θπξίσο απφ ην Γεκφζην. 

Διάγραμμα 16 (Χρθματοδότθςθ για τθν εφαρμογι του ISPS) 

 

 

Διάγραμμα 17 (Πθγι Χρθματοδότθςθσ) 
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Ζχετε λάβει χρθματοδότθςθ για να 
υποςτθρίξετε τθν εφαρμογι του ISPS CODE 
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Δθμόςιο Διεκνείσ οργανιςμοί Τοπικοί οργανιςμοί Άλλο (παρακαλϊ 
διευκρινιςτε) 

Εάν ναι, προςδιορίςτε από ποφ προιλκε θ 
χρθματοδότθςθ 

Series1
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Γεληθά νη απαληήζεηο δείρλνπλ κηα ηάζε λα επηβεβαηψζνπλ ηελ έξεπλα ηεο UNCTAD. Ο 

Κψδηθαο αληηκεησπίδεηαη ζεηηθά απφ ηνπο ιηκέλεο νη νπνίνη θαίλεηαη λα πξνζπαζνχλ λα 

απνξξνθήζνπλ φζν ην δπλαηφλ ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη. Οη κεγαιχηεξνη ιηκέλεο ζε 

δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είλαη πην πξνεηνηκαζκέλνη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα θφζηε 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ISPS Code ζε ζρέζε κε ηνπο κηθξφηεξνπο 

ιηκέλεο ελψ παξάιιεια ην Γεκφζην θαίλεηαη λα ρξεκαηνδφηεζε ηνπο ιηκέλεο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9. ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ISPS 

ΣΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ 

 

9.1 Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ ΣΩΝ ΛΗΜΔΝΩΝ 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ππφ ην πξίζκα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ε δνκή θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ιηκεληθήο βηνκεραλίαο έρεη 

αιιάμεη ραξαθηεξηζηηθά. Παξάιιεια ε ηάζε δηεζλνπνίεζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ηφζν 

ζην νηθνλνκηθφ πιέγκα φζν θαη ζην ζεζκηθφ δεκηνπξγεί  λέεο ζπλζήθεο δξάζεηο γηα 

φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη ρξήζηκν λα 

δηεξεπλήζνπκε ην θαηά πφζν ηα πςειφηεξα επίπεδα αζθαιείαο επλννχλ επηρεηξεζηαθά 

ηνλ ιηκέλα θαη δηακνξθψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ. Ση 

ελλννχκε φκσο κε ηνλ φξν αληαγσληζηηθφηεηα 

(http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Evretirio_2007_2013_Final.pdf).  

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ελέρεη ζηνηρεία παξαγσγηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

θεξδνθνξίαο. Αιιά δελ είλαη απηνζθνπφο ή απιφο ζηφρνο. Δίλαη έλα ηζρπξφ κέζν 

αχμεζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο – έλα εξγαιείν γηα ηελ 

επίηεπμε ζηφρσλ (europa.eu Competitiveness Advisory Group). 

Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ ιηκεληθφ θιάδν πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο απφ δχν 

βαζηθνχο παξάγνληεο:  ην εθάπαμ θφζηνο ηνπ ιηκέλα θαη ηελ χπαξμε ησλ νηθνλνκηψλ 

θάζκαηνο (Παξδάιε Α., 1997, ζει 318-319). Σν εθάπαμ θφζηνο αθνξά δαπάλεο 

ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ νη νπνίεο θαη δελ επαλαιακβάλνληαη (απνβάζξεο, βπζνθφξεζεο 

θηι) θαη κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν. Απφ ηελ άιιε 

νη νηθνλνκίεο θάζκαηνο εληνπίδνληαη κφλν εθφζνλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ παξνρή 

ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ είλαη κηθξφηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο δαπαλψλ γηα ηελ 

παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ μερσξηζηά. 

Ζ έλλνηα ηνπ ιηκεληθνχ αληαγσληζκνχ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζε φια ηα επίπεδα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη αθνξά πηζαλέο επελδχζεηο, θνηλνπξαμίεο, παξαρσξήζεηο θηι. ηνπο 
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ιηκέλεο ε έλλνηα ηνπ αληαγσληζκνχ ζπλαληάηαη θπξίσο κε ηηο έλλνηεο ελδνιηκεληθφο θαη 

δηαιηκεληθφο αληαγσληζκφο.  

Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαηάιιειν κίγκα 

κάξθεηηλγθ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα 

ζηνπο ιηκέλεο ηεο ίδηαο ρψξαο αιιά θαη ζε απηά δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Ζ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ πειάηε ρξήζηε είλαη ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ιηκέλα. Ζ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

νδεγεί ζε θαιπηέξεπζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ φπνηε θαη είλαη κηα 

έλλνηα κε ζεηηθφ αληίθξηζκα ζηελ αγνξά. 

 

9.2 ΟΗ ΑΛΛΑΓΔ ΠΟΤ ΔΠΔΦΔΡΔ Ο ISPS ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Μηιψληαο κε Τπεχζπλνπο Αζθαιείαο Ληκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ (ΤΑΛΔ) απνθφκηζα 

φηη ν ISPS απνηέιεζε έλα είδνο «ζνθ» γηα ηηο ιηκεληθέο δηνηθήζεηο. Απφ ηε κηα ην κεγάιν 

εθάπαμ θφζηνο θαη απφ ηελ άιιε ε ηεξάζηηα γξαθεηνθξαηία απεηινχζαλ άκεζα ην θχξην 

κέιεκα ησλ ιηκέλσλ δειαδή ηελ γξήγνξε, ρσξίο θαζπζηεξήζεηο εμππεξέηεζε ηνπ 

πινίνπ. Παξφιν πνπ ν ISPS είλαη θνηλφο γηα φινπο νη ιηκέλεο ζηνπο νπνίνπο 

απεπζπλφηαλ νη δηνηθήζεηο ήηαλ αλνκνηφκνξθεο θαη θαζφινπ πξνεηνηκαζκέλεο. Ο 

θξαηηθφο παξάγνληαο θάλεθε λα βνεζάεη αξθεηά ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κέζσ 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ελψ ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ηεο θαζνδήγεζεο απφ ηνλ IMO 

ήηαλ έληνλν. Έηζη ε γεληθή αίζζεζε ησλ εκπιεθφκελσλ ήηαλ αξρηθά φηη ν ρξφλνο 

πξνεηνηκαζίαο ήηαλ κηθξφο θαη νη ηερληθέο νδεγίεο αζαθήο. ηφρνο φισλ ήηαλ λα 

απνξξνθήζνπλ ηνπο ρξφλνπο ειέγρνπ κε θχξηα δηέμνδν ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. Ση 

γηλφηαλ φκσο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξφζιεςε επηπιένλ πξνζσπηθνχ δελ ήηαλ δπλαηή; 

Ο ιηκέλαο είηε θαζπζηεξνχζε ζηνπο ειέγρνπο είηε αχμαλε ηηο ηηκέο ηνπ γηα λα πξνζιάβεη 

πξνζσπηθφ νπφηε θαη γηλφηαλ κε αληαγσληζηηθφο. 

Οη άκεζα εκπιεθφκελνη κε ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζηνπο ιηκέλεο επηθξίλνπλ ηνλ ISPS 

γηα ηελ γξαθεηνθξαηία πνπ ηνλ ζπλνδεχεη. Απφ ηελ άιιε κε κηα ζχληνκε επαθή κε ηνλ 

ΗΜΟ ε γλψκε ηνπ είλαη πσο ε αζθάιεηα είλαη απαξαίηεηε θαη αλ ε γξαθεηνθξαηία είλαη 
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ην «ηίκεκα» ηφηε φινη νη εκπιεθφκελνη πξέπεη λα ην απνδερηνχλ θαη λα βξνπλ ηξφπνπο 

λα ιεηηνπξγήζεη ν ιηκέλαο ν νπνίνο ζα παιέςεη λα παξακείλεη αληαγσληζηηθφο. 

Οη ιηκέλεο νθείινπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο 

ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα εμαζθαιίζνπλ αληαγσληζηηθέο αιπζίδεο 

εθνδηαζκνχ, κε παξάιιειε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη απεηιέο 

εππάζεηα. Ζ ζχγρξνλε ιηκεληθή θνηλφηεηα απαξηίδεηαη απφ ζπλαιιαζζφκελνπο νη νπνίνη 

ζηνρεχνπλ ζηελ θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ηνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο 

ζαλ κέξνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε γλψκνλα πιένλ ηελ αζθάιεηα. 

Ο ιηκέλαο απνηειεί πιένλ έλα ρψξν δηαζχλδεζεο δηαθνξεηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο σο 

θέληξα logistics θαη ππφ ην πξίζκα ησλ παγθνζκηνπνηεκέλσλ απεηιψλ νθείιεη κέζα ζε 

φινπο ηνπο ζηφρνπο ηνπ λα εγγπάηαη θαη ηελ αζθάιεηα ζε φινπο φζνπο θηλνχληαη κέζα ζε 

απηφ. 

Ζ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηνπ ISPS έπαημε ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ πνηφηεηα παξνρήο 

ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ αθνχ αλήγαγε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ιηκέλα θαη ησλ 

πξντφλησλ ηνπ ζε πξψηηζηεο ζεκαζίαο ζηφρνπο. Απφ θεη θαη πέξα ν θάζε ιηκέλαο φληαο 

δσληαλφο νξγαληζκφο ζηνρεχεη λα ζπλδπάζεη ηεο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

επηηαγέο ηνπ ISPS κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα απνθεχγνληαη νη θαζπζηεξήζεηο, νη νπνίεο 

είλαη θαη ην «αγθάζη» γηα ηνπο ρξήζηεο, έηζη ψζηε λα ζεσξνχληαη αληαγσληζηηθά ζηελ 

ζθαθηέξα ηνπ παγθφζκηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ. Δπνκέλσο, ν ξφινο ηεο δηνίθεζεο 

πνηφηεηαο έρεη εμέρνπζα ζεκαζία γηα θάζε έλα ιηκέλα πνπ εθαξκφδεη ή φρη ηνλ θψδηθα. 

 

9.3 ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

ηνπο ιηκέλεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθφηεξα θαη λα απμήζνπλ ηελ 

δήηεζε ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο φζν θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο. Με ηνλ φξν απνδνηηθφηεηα 

ελλννχκε ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ρξεκαηηθφ απνηέιεζκα (θαζαξφ θέξδνο ή δεκηά) ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πξνο ην ζχλνιν ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ ζε απηήλ 

(Παξδάιε Α, 1997. ζει 204). Δίλαη ζαθέο φηη ε πηζηή θαη αδηάβιεηε ηήξεζε ησλ 
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θαλνληζκψλ αζθαιείαο ζηνπο ζχγρξνλνπο ιηκέλεο νη νπνίνη θαη επηζπκνχλ λα 

επζπγξακκηζηνχλ κε ηηο δηεζλείο δηαηάμεηο είλαη πηζαλφ λα απμήζεη ηνλ ρξφλν ζηα 

δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ζεκαληηθή δε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ε 

νπνία κπνξεί λα είλαη θαη απνηέιεζκα ηεο κε ιεηηνπξγηθήο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ θαη 

ηεο έιιεηςεο νξγάλσζεο απμάλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο θαη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ιηκέλα 

Έηζη απφ ηε κία πιεπξά, ε αχμεζε ηνπ επίπεδνπ αζθάιεηαο, σο θχξην κέξνο ηεο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλία, παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ 

ιηκέλα. Καιχηεξνο έιεγρνο ηεο πεξηνρήο ηνπ ιηκέλα, πεξηνξηζκφο ηεο κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο θαη θαιχηεξν πεξηβάιινλ εξγαζίαο είλαη κεξηθέο θχξηεο 

θαη ζεηηθέο  επηξξνέο ηνπ θψδηθα ISPS γηα ηηο ιηκεληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά βέβαηα, νη επηπιένλ δαπάλεο θαη ηα επηπιένλ έξγα, ιφγσ ηνπ θψδηθα ISPS, 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο γηα ηνπο ιηκέλεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. 

Έλα απφ ηα θχξηα πξνβιήκαηα γηα ηελ εκπινθή ηνπ θψδηθα είλαη φηη ην θφζηνο ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ γηα ηελ απνδνηηθφηεηα. Σν πσο ινηπφλ ην θάζε ιηκέλαο απνθαζίδεη λα 

δηαρεηξηζηεί απηά ηα «θφζηε» απνηειεί κέξνο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ απνθαζίδεη λα αθνινπζήζεη πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη 

ζηνλ νινέλα απμαλφκελα αληαγσληζηηθφ ρψξν ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ.  

 

9.4 ΤΝΔΠΔΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΜΔΣΡΑ ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ 

 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θψδηθα ISPS ζα 

πξέπεη λα εμεηάζνπκε κε κεγάιε πξνζνρή ηηο έκκεζεο επηπηψζεηο, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο ιηκέλεο θαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο θαη κε ηηο άκεζεο 

ζπλέπεηεο νη νπνίεο εληνπίδνληαη θαη πην εχθνια.. Πνηνο είλαη ινηπφλ ν αληίθηππνο ζηα 

δηάθνξα κέηξα απφδνζεο ηνπ ιηκέλα; Αο δνχκε ηα κέηξα απφδνζεο πνπ ζχκθσλα κε 

ηνπο Τπεχζπλνπο Αζθαιείαο, απφ ηνπο νπνίνπο θα πήξα ζπλεληεχμεηο, δέρνληαη επηξξνή: 

1. Αληαγσληζηηθφηεηα 
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Ξεθάζαξα ζε φιεο ηεο έθθαλζεο κηαο επηρείξεζεο ηνπ παγθφζκηνπ ζηίβνπ ε 

αληαγσληζηηθφηεηα είλαη έλα κέηξν απφδνζεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε. Σα 

κέηξα ηνπ ISPS έζηξεςαλ ηα βιέκκαηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ (ιηκέλα, πινίν, λαπηηιηαθή 

εηαηξεία) ζηε ρξπζή ηνκή ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. Τςειφηεξν επίπεδν 

παξνρήο ππεξεζηψλ κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη εμππεξέηεζε. Οη πην πνιινί ιηκέλεο 

ζηνλ θφζκν πνπ ζέινπλ λα απνηεινχλ κέξνο ηεο παγθφζκηαο λαπηηιηαθήο ζθαθηέξαο 

παίξλνπλ κέηξα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

2. Απνδνηηθφηεηα 

ηελ πξψηκε έξεπλα ηεο UNICTAD ε απνδνηηθφηεηα ησλ ιηκέλσλ είηε απμήζεθε (61%) 

είηε παξέκεηλε ίδηα. Παξάγνληεο φπσο ην πξφζζεην πξνζσπηθφ, ν έιεγρνο πξφζβαζεο 

ζηηο πχιεο, ηα κέηξα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ, ν θαιχηεξνο ζρεδηαζκφο ηεο πεξηνρήο 

ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ηνπ ρψξνπ πξφζδεζεο ησλ πινίσλ αιιά θαη ε θαιχηεξε 

εζσηεξηθή νξγάλσζε ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Έηζη παξφιν 

πνπ ηα κέηξα αζθαιείαο είλαη ζαθέζηαηα απαηηεηηθά θαη νδήγεζαλ αλαπφθεπθηα ζε 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ κεηαθνξψλ, ε ζπκκφξθσζε ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθή απφδνζε 

γεγνλφο πνπ πξνζειθχεη πειάηεο νη νπνίνη πιένλ δεηνχλ νινέλα κεγαιχηεξν βαζκφ 

παξνρήο αζθάιεηαο. 

3. Κίλεζε (throughput) 

Δίλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί ην θαηά πφζν ε εθαξκνγή ηνπ ISPS επεξέαζε ηελ θίλεζε 

ζηνπο ιηκέλεο ηφζν ηνλ αλαπηπγκέλσλ φζν θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ ιηκέλσλ θαη απηφ 

γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν απφδνζεο ζπλδέεηαη θαη κε παξάγνληεο πνπ δελ αθνξνχλ 

άκεζα θαη απνθιεηζηηθά ηελ ππφζηαζε ηνπ ιηκέλα φπσο ε θαηάζηαζε ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο. 

4. Σερλνινγία 

Δίλαη μεθάζαξν πσο δελ κπνξεί λα ππάξμεη ν ISPS αλ νη ιηκέλεο δελ πηνζεηήζνπλ 

ζχγρξνλα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα (ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, θάκεξεο αζθαιείαο θηι) 

5. Καζπζηεξήζεηο 
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Οη δηνηθήζεηο ησλ ιηκέλσλ θαηάθεξαλ λα πηνζεηήζνπλ ιεηηνπξγηθά πιάλα, ηα νπνία 

πέηπραλ λα ππεξθεξάζνπλ ηηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ειέγρσλ είηε κε ηελ κε 

θαζπζηέξεζε ζηηο ιηκεληθέο εξγαζίεο, είηε κε ηελ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ είηε κε ηελ 

πηνζέηεζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ (αθηίλεο ρ), πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ ρξφλν ηεο 

έξεπλαο. 

 

Διάγραμμα 18 (Ζμμεςθ επίδραςθ του ISPS Code, UNCTAD 2007) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10.  Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ISPS ΣΟ ΛΗΜΔΝΑ ΣΟΤ 

ΠΔΗΡΑΗΑ 

 

Οη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο γεληθά θαη εηδηθφηεξα ν ιηκέλαο  

ηνπ Πεηξαηά φπνπ θαη εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο αζθαιείαο είλαη απηέο πνπ εμππεξεηνχλ 

ηα πινία ησλ δηεζλψλ θαη εζληθψλ πιφσλ.  Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη επεθηείλεη ην 

πεδίν εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ζε ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο πνπ πεξηζηαζηαθά εμππεξεηνχλ πινία πνπ δελ εθηεινχλ δηεζλείο 

πιφεο αιιά αθηθλνχληαη θαη αλαρσξνχλ ζην πιαίζην ελφο δηεζλνχο πινχ φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ Γηεζλή χκβαζε SOLAS ζην Κεθάιαην Υ1-2 Καλνληζκφο 2.2  θαη 

αξκφδηνο γηα ηελ εθαξκνγή είλαη ν εθάζηνηε Τπνπξγφο Ναπηηιίαο. Απφ απηφ είλαη 

πξνθαλέο φηη νη δηεζλείο δηαηάμεηο γηα ηελ αζθάιεηα αλαγλσξίδνπλ ηα θπξηαξρηθά 

δηθαηψκαηα ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

φπσο άιισζηε θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο (ΓΔΓΑΠΛΔ, 

Δγθχθιηνο 65). 

 

10.1 Ο ΛΗΜΔΝΑ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΗΑ 

 

Ο Πεηξαηάο, ν κεγαιχηεξνο ιηκέλαο ηεο Διιάδαο θαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ηεο 

Μεζνγείνπ, απνηειεί αλαπηπμηαθφ κνριφ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ηεο ηνπηθήο θαη εζληθήο 

νηθνλνκίαο. 

Με ηζηνξία πνπ μεθηλάεη απφ ην 1924, φηαλ έγηλαλ ηα εγθαίληα έλαξμεο ησλ κεγάισλ 

έξγσλ, ζήκεξα ν ιηκέλαο ηνπ Πεηξαηά έρεη πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ  

εκπνξηθφ ιηκέλα, ηνλ επηβαηηθφ ιηκέλα. ηελ εμππεξέηεζε πινίσλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη 

εθκεηάιιεπζε ρεξζαίσλ εθηάζεσλ. 

Ο ιηκέλαο ηνπ Πεηξαηά απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ αθηνπιντθή ζχλδεζε ησλ 

λεζηψλ κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, δηεζλέο θέληξν θξνπαδηέξαο θαη θέληξν 

δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ γηα ηελ επξχηεξε Μεζφγεην, εμππεξεηψληαο πινία θάζε 

ηχπνπ θαη κεγέζνπο. 
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Ζ ΟΛΠ Α.Δ. ζήκεξα απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 1.100 εξγαδφκελνπο, εμππεξεηεί 

εηεζίσο πεξηζζφηεξα απφ 24.000 πινία, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θαη 

εζληθήο νηθνλνκίαο, θαη ζπλερίδεη ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία κε αλαβάζκηζε ησλ 

ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο.  Μέζα ζην ζχγρξνλν ιηκεληθφ γίγλεζζαη ν ΟΛΠ ζα 

κεηεμειηρζεί ζε ζχγρξνλε θαη δπλακηθή εηαηξεία πνπ ζα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ 

ππεξεζίεο, ζα δηθαηψλεη ηνπο επελδπηέο, ζα εμαζθαιίδεη καθξνπξφζεζκα ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη ζα εμππεξεηεί κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

ηεο ρψξαο πξνο φθεινο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ θαηαλαισηψλ (ΟΛΠ, 

Αλαθνίλσζε 2014). 

Οη ιηκέλεο έρνπλ απνηειέζεη ηζηνξηθά παξάγνληεο πνπ ελίζρπαλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Ο 

Πεηξαηάο είλαη o κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο ιηκέλαο ηεο Διιάδαο κε δηαθίλεζε 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ μεπεξλά ην 3,6 εθαηνκκχξην TEU’S (http://www.olp.gr/). 

Πέξαλ ηνχηνπ θα ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζέζεο, αθνχ ιεηηνπξγεί ζαλ ζπλδεηηθφο 

θφκβνο γηα ηελ Δπξσπατθή, ηελ Αθξηθαληθή θαη ηελ Αζηαηηθή ήπεηξν, ζπγθαηαιέγεηαη 

θαη ζηνπο ζπνπδαηφηεξνπο θαη κεγαιχηεξνπο ιηκέλεο ηεο κεζνγείνπ.  Ο ηαζκφο 

Γηαθίλεζεο ησλ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (ΔΜΠΟ) απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν 

δηακεηαθνκηζηηθφ ζηαζκφ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θέξλνληαο ηνλ Πεηξαηά ζηελ 50
ε
 

ζέζε ησλ κεγαιχηεξσλ ιηκέλσλ παγθνζκίσο. 

Ο ιηκέλαο ηνπ Πεηξαηά παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 

1. Πιενλεθηηθή γεσγξαθηθή ζέζε αλάκεζα ζε Δπξψπε – Αζία –Αθξηθή 

2. Δπαξθείο ππνδνκέο θαη θπζηθά βπζίζκαηα 

3. Λεηηνπξγία ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο δψλεο II 

4. Κιηκαθσηφ ηηκνιφγην κε πξνβιεπφκελεο εθπηψζεηο  

5. Αληαγσληζηηθά ηηκνιφγηα γηα απνζήθεπζε θνξηίνπ 

6. Λεηηνπξγία κε βάζε ηνπ δηεζλείο θαλνληζκνχο σο πξνο ηελ αζθάιεηα (Safetyθαη 

Security). 

Ο ιηκέλαο είλαη ν θχξηνο θφκβνο ησλ ιηκέλσλ θξνπαδηέξαο ηεο ρψξαο θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν ιηκέλα θξνπαδηέξαο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, κεηαηξέπνληάο ην ζε 

θχξηα Πχιε Σνπξηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
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θξνπαδηεξφπινησλ θαη ησλ επηβαηψλ ηνπο. Ο ιηκέλαο ηνπ Πεηξαηά, πνπ κε επηηπρία 

δηαρεηξίδεηαη ν ΟΛΠ Α.Δ., απνηειεί ηελ εζληθή βάζε-θφκβν γηα ηελ ειιεληθή 

θξνπαδηέξα. 

Με ηνλ Α’ ηαζκφ Δπηβαηψλ Κξνπαδηεξφπινησλ «Μηανχιεο» θαη ηνλ Β’ ηαζκφ 

«Θεκηζηνθιήο», πνπ εγθαηληάζηεθε πξφζθαηα ν ΟΛΠ Α.Δ ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί 

ηαπηφρξνλα 25.000 επηβάηεο εκεξεζίσο, ελψ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013 ζα έρεη 

νινθιεξσζεί ν Γ’ ηαζκφο Δπηβαηψλ Κξνπαδηέξαο «Άγηνο Νηθφιανο» έθηαζεο 3.500 

η.κ., παξάιιεια κε ηνλ ιηκέλα θξνπαδηέξαο ηεο Αθηήο Μηανχιε 

 

10.2 H ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ISPS ΣΟΝ ΠΔΗΡΑΗΑ 

 

Ο Πεηξαηάο φληαο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο, ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο θαη ησλ 

κεηαθνξψλ, θφκβνπο έιαβε εμαξρήο ζνβαξά ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο (safety θαη security) 

θαη πξνζπάζεζε λα ελαξκνληζηεί πιήξσο κε ηηο δηεζλείο αιιά θαη ηηο επξσπατθέο 

επηηαγέο. 

χκθσλα κε ηελ επίζεκε ζειίδα ηνπ ν ΟΛΠ αλαθέξεη: 

“ε κηα επνρή νπνύ νη λέεο πκθωλίεο ηνπ ΠΟΔ ζα νδεγήζνπλ ζε λέεο κεγεζύλζεηο ηωλ 

ζαιάζζηωλ κεηαθνξώλ, νη ιηκέλεο κε ηνλ πνιπζύλζεην παξαγωγηθό ηνπο ξόιν, νθείινπλ λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνπο θηλδύλνπο θαηά πξνζώπωλ, θνξηίωλ, πινίωλ θαη εξγαδνκέλωλ. Ο 

ΟΛΠ Α.Δ. έρεη πιένλ αλαπηύμεη έλα ζύγρξνλν θαη αλαβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ αζθάιεηαο, 

κε λέν ινγηζκηθό, κεραλήκαηα θαη εμεηδηθεπκέλν αλζξώπηλν δπλακηθό, ώζηε δηθαίωο νη 

πειάηεο ηνπ λα ζεωξνύλ όηη ζηα πιαίζηα ηνπ ISPS είλαη πιένλ έλαο από ηνπο πην αζθαιήο 

ιηκέλαο, πνπ ιεηηνπξγνύλ 365 εκέξεο ην ρξόλν θαη 24 ώξεο ην 24ωξν. Σν γεγνλόο απηό 

εμάιινπ απνδεηθλύνπλ νη εηήζηεο εγθξίζεηο ηωλ επξωπαϊθώλ ειεγθηηθώλ νξγάλωλ θαη ε 

απνπζία ζνβαξώλ γεγνλόηωλ θηλδύλνπ” (http://www.olp.gr/). 

πγθεθξηκέλα ζηνλ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά θαη ζηα πιαίζηα ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπ 

Κψδηθα ζηνλ ηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Πεηξαηά (ΔΠ) κέζα απφ ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο βειηησκέλσλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ έρεη ζέζεη σο 
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ζηφρνο λα εληαρζεί κεηαμχ ησλ αζθαιέζηεξσλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αλάκεζα ζηνπο επξσπατθνχο ιηκέλεο. Μεηά απφ δηαβνχιεπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10/08/2011 κεηαμχ ηεο Γηεζλνχο Ναπηηιηαθήο Έλσζεο (IMU) 

θαη ηνπ ΟΛΠ (Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο)  θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα αθφινπζα 

δεηήκαηα: 

1. Σνλ θαλνληζκφ 725/2004 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηνπ ΗΜΟ 

2. Δπξσπατθή εκπεηξία θαη πξαθηηθή. 

3. Σν θφζηνο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ ISPS. 

4. IMU εθπξνζψπνπο, ν νπνίνη θαη  άζθεζαλ πηέζεηο γηα ηελ ειάρηζηε ρξέσζε γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα. 

5. Γπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ εγρψξηα θαη παγθφζκηα αγνξά. 

 

10.3 TΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΝ ΟΛΠ 

 

Ζ Γηεχζπλζε Έιεγρνπ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πινίσλ Καη Ληκέλσλ (ΓΔΓΑΠΛΔ) είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θαηάιιεισλ εηζεγήζεσλ θαη πξνηάζεσλ ζηελ 

ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή εγεζία σο πξνο ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο ησλ 

λέσλ απαηηήζεσλ αζθαιείαο (security) γηα ηα πινία θαη ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο λέεο 

δηαηάμεηο ηεο Γ.. SOLAS Κεθαιαίνπ XI-2 (International Ship and Port facilities 

Security). 

Ο ιηκέλαο ηνπ Πεηξαηά είλαη απφιπηα θπιαζζφκελνο θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνπο 

θαλφλεο θχιαμεο ηνπ ISPS. Οη  ππεξεζίεο αζθάιεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ ρψξνπ παξέρνληαη 

θαζ' φιν ην 24σξν κε θπζηθνχο ειέγρνπο θαη ειεθηξνληθά κέζα θαηαγξαθήο. 

Σν πξφζζεην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ πινίσλ, ηα νπνία θηλνχληαη ζε αθηίλα 

24 λ.κ. απφ ην ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά πνπ εγθαηέζηεζε ν Ο.Λ.Π. Α.Δ. ζηα πιαίζηα 
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αλαβάζκηζεο ησλ ρεδίσλ Αζθαιείαο ηνπ Ληκέλα ήηαλ κηα θίλεζε ε νπνία θαη 

ππνδεηθλχεη ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο.  

ηα πιαίζηα ηνπ EU Project MEMO, ζην νπνίν ν Ο.Λ.Π. Α.Δ. είλαη Leader, ν 

Οξγαληζκφο πξνκεζεχηεθε θαη εγθαηέζηεζε κνλάδα RADAR πςειήο επθξίλεηαο, ε 

νπνία απφ ηνλ Οθηψβξην κπνξεί λα κπινθάξεη θαη λα παξαθνινπζεί ζηφρνπο, νη νπνίνη 

δελ εθπέκπνπλ ζήκα AIS. H ζρεδίαζε είλαη ηληεξλεηηθή, πνπ ζεκαίλεη κεηά απφ 

ρνξήγεζε αδείαο, ζα κπνξεί ε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο λα δηαρέεηαη δηαδηθηπαθά ζε 

εηαηξίεο-ρξήζηεο θαη ζε θξαηηθέο ππεξεζίεο, αληιψληαο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θίλεζε ζην ιηκέλα ηνπ Πεηξαηά. εκεησηένλ φηη ην 2010 νη αθημν/αλαρσξήζεηο πινίσλ 

ζηνλ Πεηξαηά αλήιζαλ ζε 26.000. 

Σν λέν απηφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαζηεξψλεη ζπλζήθεο πςειήο αζθάιεηαο ζηα πιαίζηα 

ηνπ ISPS, αθνχ εθηφο ηνπ Radar ζπλδέεηαη κε θάκεξεο πςειήο επθξίλεηαο θαη ζχζηεκα 

alarm γηα φια ηα πινία, θπξίσο γηα εθείλα πνπ δελ εθπέκπνπλ ζήκα AIS (Automatic 

Identification System), ηα νπνία σο κε έρνληαο ηαπηφηεηα, θαζίζηαληαη ακέζσο ζηφρνη 

παξαθνινχζεζεο. 

Με ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, παξάιιεια κε ηα ηζρχνληα 7 ζρέδηα Αζθαιείαο 

(ΑΛΔ) θαη ηα λέα αλαβαζκηζκέλα ζπζηήκαηα ειέγρνπ δηαθίλεζεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (ξαδηελέξγεηαο θιπ.) ζην Ηθφλην, ν Πεηξαηάο θαζίζηαηαη έλαο απφ 

ηνπο πην αζθαιήο ιηκέλεο ηεο Δπξψπεο. 

Παξάιιεια ε Brink’s Security Services αλέιαβε απφ ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2013 ην έξγν ηεο 

ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ ειέγρνπ αζθαιείαο ζηνπο ρψξνπο ησλ 

επηβαηηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Κεληξηθνχ Ληκέλα Πεηξαηά. Ζ ζεκαζία ηεο αλάζεζεο ελφο 

ηέηνηνπ έξγνπ είλαη ηεξάζηηα θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα ηελ αλάιεςε ππεξεζηψλ ζε 

εθαξκνγή ηνπ International Ship & Port Security (ISPS) Code ζην κεγαιχηεξν ιηκέλα 

ηεο ρψξαο. Ζ Brink’sHellas κε πιήξε εμνπζηνδφηεζε σο Αλαγλσξηζκέλνο Οξγαληζκφο 

Αζθαιείαο (RSO) απφ ην Διιεληθφ Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ηνπο θαλνληζκνχο 

ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Ναπηηιίαο (IMO) θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EU) 

πξνεηνηκάδεη ηηο Αμηνινγήζεηο θαη ηα ρέδηα Αζθαιείαο γηα ηνπο ιηκέλεο. Ζ Οκάδα 

Αμηνιφγεζεο θαη Αζθάιεηαο Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ έρεη αλαπηχμεη επηκνξθσηηθά 
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πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ αζθαιείαο ησλ ιηκέλσλ ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Ναπηηιίαο. 

ηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ Δκπνξεπκαηηθνχ ηαζκνχ ηνπ Πεηξαηά θαη ζε 

ζπλέρεηα ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν δηαρεηξηζηψλ Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη .Δ.Π. Α.Δ. γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ή ηζνδχλακσλ 

κέηξσλ ζηελ θνηλή Διεχζεξε Εψλε Σχπνπ 1- κε ζηφρν ηελ έληαμε ηνπ Πεηξαηά κεηαμχ 

ησλ αζθαιέζηεξσλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ησλ επξσπατθψλ 

ιηκέλσλ- αθνχ ειήθζεζαλ ππφςε: 

1. O ζρεηηθφο θαλνληζκφο 725/2004 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη νη νδεγίεο ηνπ 

IΜΟ 

2.  Ζ επξσπατθή εκπεηξία θαη πξαθηηθή. 

3. Σα θνζηνινγηθά δεδνκέλα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ ISPS ή ησλ 

ηζνδχλακσλ κέηξσλ.  

4. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 10-8-2011 ζηα  

Κεληξηθά Γξαθεία ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. κεηαμχ Ο.Λ.Π. Α.Δ., .Δ.Π. Α.Δ. θαη Γ.Ν.Δ. Οη 

εθπξφζσπνη ηεο Γ.Ν.Δ, δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε πεξί ηεο ειάρηζηεο δπλαηήο επηβάξπλζεο 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ ιηκέλα.  

5.  Σηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο αγνξάο. 

6.  Σα ηέιε ISPS ηα νπνία θαηαβάιινληαη ζε φινπο ηνπο εκπνξεπκαηηθνχο ζηαζκνχο      

ησλ κεγάισλ επξσπατθψλ ιηκέλσλ. 

Παξάιιεια απνθαζίζηεθαλ ηα αθφινπζα:   

α. Ζ θαζηέξσζε ηέινπο ΗSPS Code αλά έκθνξην εκπνξεπκαηνθηβψηην εηζαγσγήο ή 

εμαγσγήο αληαπνδνηηθνχ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

β. Σν ηέινο νξίδεηαη ζε 9,80 επξψ, πνζφ ην νπνίν θαιχπηεη κέξνο ηνπ θφζηνπο 

εθαξκνγήο ησλ απαηηνχκελσλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. 

γ.  Έλαξμε θαηαβνιήο  ηνπ αλσηέξσ ηέινπο  ΗSPS Code απφ ηελ 15-9-2011 
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10.4 Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝ ΣΟΗΥΔΗΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟ ΛΗΜΔΝΑ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΗΑ 

 

Ο ΟΛΠ ζε κηα δχζθνιε ηεηξαεηία γηα ηελ Διιάδα θαη ζε πεξίνδν θξίζεο 

αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε ηνπ ιηκέλα λα δηαηεξήζεη ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία έζεζε ζε 

ιεηηνπξγία έλα επελδπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν θαη αθνινπζήζεθε κε επηηπρία θαη είρε 

σο ζπληζηψζα ηελ αζθάιεηα φπσο απηή πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ ΗΜΟ ζηηο παξαγξάθνπο 

ηνπ ISPS. Γεληθά, ν ΟΛΠ παξέρεη κηα ζεηξά ππεξεζηψλ ζηα πινία πνπ πξνζεγγίδνπλ ην 

ιηκέλα φπσο πξνζφξκηζε, παξαβνιή, πξπκλνδέηεζε, ειιηκεληζκφ βνεζεηηθψλ ζθαθψλ 

αιιά θαη πδξνδφηεζε πινίσλ, παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αιιά θαη ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο. ηφρνο γηα ηνλ Πεηξαηά φπσο κνπ αλέθεξαλ νη εξγαδφκελνη είλαη λα 

δηαηεξήζεη πςειφ ην επίπεδν φισλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ρσξίο θαζπζηεξήζεηο 

ζε θαλέλα απφ ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ελψ παξάιιεια λα εγγπεζεί ζηνλ 

ρξήζηε/πειάηε ηελ αζθάιεηα (safety). Παξάιιεια γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ Πεηξαηά 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ν εξγαδφκελνο θαη ε αζθάιεηα απηνχ (security) γηα απηφ θαη 

ιακβάλνληαη επίζεο κηα ζεηξά απφ κέηξα γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο.  

πλνςίδνληαο ν ΟΛΠ ζηα πιαίζηα ελφο πνιχπιεπξνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζέηεη 

ηνπο εμήο ζηφρνπο φζν αθνξά ηελ αζθάιεηα: 

 Σελ παξνρή ελφο επξένο θάζκαηνο ππεξεζηψλ αζθαιείαο 

 Απνξξφθεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ γηα ηελ άξηζηε εμππεξέηεζε ησλ 

ρξεζηψλ/πειαηψλ 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηα δηεζλή πξφηππα φισλ ησλ ζχγρξνλσλ 

εκπνξηθψλ ιηκέλσλ, ζηεξηγκέλε ζε πξνσζεκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο 

 ην λέν εκπνξεπκαηηθφ ζηαζκφ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. εγθαζίζηαληαη πξνεγκέλα 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ κε πηζηνπνίεζε φισλ ησλ ρξεζηψλ 

 Ο ΟΛΠ ζα παξέρεη πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα δεκηά ζε πινίν ή 

εκπνξεπκαηνθηβψηην ζηνπο πειάηεο ηνπ 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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ ηξνκνθξαηία είλαη έλα θαηλφκελν παγθφζκην ην νπνίν πέξα απφ ην γεγνλφο φηη 

απνηειεί έλα θνηλσληθφ πιήγκα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη κεγάιε αζηάζεηα ζην 

παγθφζκην εκπφξην θαη ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο.  Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη νινέλα 

θαη πην ζαθέο φηη ε «βηνκεραλία» ηεο ηξνκνθξαηίαο κεηαηξέπεηαη ζε έλα αθξαίν κέζν 

δηεθδίθεζεο ην νπνίν θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε κε 

πξσηαξρηθφ ξφιν λα παίδνπλ νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ. 

Ο θψδηθαο ISPS, ν νπνίνο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα θάλεη ην έξγν ησλ ηξνκνθξαηψλ φζν ην 

δπλαηφλ δπζθνιφηεξν, ηέζεθε ζε ηζρχεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ιηκέλσλ. Ο θψδηθαο ISPS 

έρεη σο θχξηα απνζηνιή λα αληηκεησπηζηνχλ ηα ζέκαηα αζθάιεηαο (safety θαη security) 

ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Αλ θαη ν ιφγνο γηα ηε γέλλεζε ηνπ θψδηθα ISPS 

ήηαλ ε ηξνκνθξαηία, ηα άιια ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα, φπσο ην 

ιαζξεκπφξην, ε θινπή θαη ε πεηξαηεία κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε επηηπρία κέζα 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ.  Ο θψδηθαο Αζθαιείαο θαηαθέξλεη λα νξίζεη κηα επξεία έλλνηα 

ηνπ φξνπ ηνπ θηλδχλνπ αζθαιείαο (safety and security) θαη παξάιιεια παξνπζηάδεη κηα 

επξεία απαξίζκεζε πηζαλψλ απεηιψλ. εκαληηθφ δε είλαη φηη δελ εζηηάδεη κφλν ζηηο 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο αιιά πξνζπαζεί κε επηηπρία λα ζπκπεξηιάβεη φινπο ηνπο 

πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε παξάλνκεο πξάμεηο. Με κηα ζπλνιηθή άπνςε, ν 

θψδηθαο ISPS ήηαλ επηηπρήο σο πξνο ηνλ θχξην ζηφρν ηνπ. Σν επίπεδν αζθαιείαο 

απμήζεθε θαηαθφξπθα ζηνπο ζαιάζζηνπο ηνκείο.  Δίλαη πξνθαλέο φηη ην δήηεκα ησλ 

απεηιψλ δελ ζα κπνξνχζε λα εμαιεηθζεί εληειψο, φκσο ν ISPS απνηειεί έλα εμαηξεηηθά 

ελζαξξπληηθφ βήκα γηα ηελ άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηε ζαιάζζηα κεηαθνξά. 

Απφ ηελ έξεπλα ζηε βηβιηνγξαθία αιιά θαη κε ζπλεληεχμεηο κε Τπεχζπλνπο Αζθαιείαο 

ζηνπο ιηκέλεο πξνθχπηεη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ειέγρνπ αζθαιείαο ζηηο 

ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ππφθεηηαη νπζηαζηηθά ζηα κέηξα θαη ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπλ 

ιεθζεί απφ ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε. Ζ επέθηαζε ησλ κέηξσλ κπνξεί λα πξνέιζεη κφλν 

κε εζληθέο δηαηάμεηο. Έηζη είλαη ζπρλφ θαηλφκελν θάπνην ιηκέλα λα παξνπζηάδεη έληνλα 

θαη εληζρπκέλα κέηξα αζθαιείαο (π.ρ ΖΠΑ) ελψ θάπνην άιιν λα βαζίδεηαη κφλν ζηελ 

εθηέιεζε φζσλ πξνβιέπεη ν Κψδηθαο Αζθαιείαο (π.ρ.  Κσλζηαληηλνχπνιε). 



82 
 

Καζφηη έλα πηζαλφ αίηην ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη νη ίδηεο νη πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ πνπ 

επηζπκνχλ λα είλαη θπξίαξρα ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ζην παγθφζκην ζαιάζζην 

εκπφξην ζα ήηαλ πςίζηεο θνηλήο σθέιεηαο φινη νη αξκφδηνη θνξείο λα εξεπλήζνπλ ηα 

αίηηα ηεο ηξνκνθξαηίαο ππφ ην πξίζκα απηψλ ησλ πνιηηηθψλ.  

Ζ αλαγθαία ππνδνκή, ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη επαξθέο ζε αξηζκφ αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ηα λνκνζεηηθά αιιά θαη δηνηθεηηθά κέηξα γηα ηελ 

αζθάιεηα θπζηθά θαη επέθεξαλ έλα θφζηνο ην νπνίν θαη δελ ππήξρε πξηλ ηελ ζέζπηζε 

ηνπ Κψδηθα Αζθαιείαο. Δλ ηνχηνηο θαη κε βάζε ηελ θίλεζε ησλ ιηκέλσλ δηαθαίλεηαη φηη 

ην θφζηνο απηφ απνξξνθήζεθε επηηπρψο απφ ην ιηκεληθφ management ην νπνίν θαη 

επαλαπξνζδηφξηζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ιηκέλα ιακβάλνληαο ππφςε ηα λέα δεδνκέλα. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ εξγαζία είλαη ζαθέο πσο ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ ISPS έρεη επηηεπρζεί 

γεγνλφο ην νπνίν δελ εθεζπράδεη θαλέλα απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε ηα νπνία πξέπεη λα 

ζπλερίζνπλ λα δνπιεχνπλ θαη λα ελεκεξψλνληαη αδηάιεηπηα πξνο ηεο θαηεχζπλζε ηεο 

αζθάιεηαο. Οη ιηκέλεο θαη νη ιηκεληθέο αξρέο θαηάθεξαλ λα εξγαζηνχλ πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε θαη λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο επηηαγέο ηνπ ISPS. Παξά ην γεγνλφο πσο φια νη 

ιηκέλεο ζπλνκνινγνχλ ζην γεγνλφο φηη απηή ε ελαξκφληζε επέθεξε έλα πςειφ θφζηνο, ε 

πιεζψξα απφ απηά θαηάθεξε λα ην δηαρεηξηζηεί κε ηέηνην ηξφπν νχηνο ψζηε λα κελ 

επηβαξπλζνχλ ζην 100% νη ρξήζηεο.  

Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη  ν ISPS έρεη σο επί ησλ πιείζηνλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, 

ππάξρνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία δε ζα κπνξνχζαλ θπζηθά λα εμαζζελίζνπλ 

ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Μεξηθά κεηνλεθηήκαηα, φπσο ηα 

επηπιένλ έμνδα θαη ηα επηπιένλ έξγα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο επεξεάδνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ιηκέλσλ ηα νπνία πζηεξνχλ ζε δηνηθεηηθή νξγάλσζε. Δπηπιένλ, 

φιεο νη έξεπλεο θαηαιήγνπλ ν θψδηθαο ISPS είλαη θαιά ζρεδηαζκέλνο γηα κεγάινπο 

ιηκέλεο αιιά φρη γηα ηνπο κηθξφηεξνπο. 

Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί πσο νη κεγάινη ιηκέλεο είλαη απηνί πνπ νξίδνπλ ηνπο 

βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο αγνξάο θαη επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηνπο δηεζλείο θαλφλεο έηζη 

εθ ηνπ πξννηκίνπ νη κηθξνί ιηκέλεο ζα είλαη νη ρακέλνη παίθηεο αλ δελ δερζνχλ εμσηεξηθή 

βνήζεηα. Ωο απφδεημε έξρεηαη ην παξάδεηγκα ησλ ΖΠΑ πνπ σο έλαο απφ ηνπο 
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κεγαιχηεξνπο παίθηεο ζην παγθφζκην εκπφξην έρνπλ ηελ δηθή ηνπο πνιηηηθή ε νπνία 

φκσο επεξεάδεη άκεζα φινπο ηνπο ππφινηπνπο ιηκέλεο ηνπ θφζκνπ. πγθεθξηκέλα ε 

ΖΠΑ θάλνπλ ην κέξνο Β ηνπ θψδηθα ππνρξεσηηθφ γηα ηα πινία κε μέλε ζεκαία  πνπ 

ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηνπο ιηκέλεο ησλ ΖΠΑ, ή 

δεηψληαο 4 εκέξεο in advance  δήισζε γηα φια ηα πινία πνπ ζέινπλ λα εηζέιζνπλ ζηα 

ζαιάζζηα ζχλνξα ησλ ΖΠΑ, θαζψο επίζεο θαη πηνζεηψληαο ηνλ CSI (Πξσηνβνπιία γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ) θαη ην C-TPAT (ηεισλεηαθήο-εκπνξηθήο 

εηαηξηθήο ζρέζεο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο). Παξφιν πνπ ε έλσζε ησλ δχν ηειεπηαίσλ 

πξνγξακκάησλ ζεσξεηηθά δελ είλαη ππνρξεσηηθή, είλαη αδχλαηνλ λα παξακειεζνχλ απφ 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

ε έλα άιιν επίπεδν νη ιηκέλεο θαινχληαη λα εγγπεζνχλ ηελ ιηκεληθή αζθάιεηα κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη θαζπζηεξήζεηο. Καζφηη ν ISPS απφ πνιινχο 

ζεσξείηαη κηα «γξαθεηνθξαηηθή άζθεζε» ελ ηνχηνηο ν ιηκέλαο είλαη απηφο πνπ ζα πξέπεη 

λα αθνκνηψζεη ηνπο ρακέλνπο ρξφλνπο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ιεηηνπξγηθψλ 

δηεξγαζηψλ.  Άξα, ην επίπεδν management θάζε ιηκέλα είλαη απηφ ηειηθά ην νπνίν ζα 

θαζνξίζεη ζην ηέινο ην θφζηνο ηνπ ISPS ηφζν ζε νηθνλνκηθά κεγέζε φζν θαη ζε επίπεδα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

1. Ρεριγράψτε ποίο από τα παρακάτω περιγράφει καλφτερο τον οργανιςμό ςασ: 

Λιμενικι Αρχι    ☐ 

Διαχείριςθ Τερματικϊν     ☐ 

Άλλο (παρακαλϊ διευκρινιςτε)  ☐ 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

2. Ο λιμζνασ ςασ διαχειρίηεται από οργανιςμοφσ οι οποίοι είναι: 

Αμιγϊσ δθμοςίου χαρακτιρα     ☐ 

Ανικει ςτο δθμόςιο αλλά ζχει δοκεί προσ ιδιωτικι διαχείριςθ ☐  

Είναι ιδιωτικό και διαχειρίηεται από ιδιωτικό οργανιςμό  ☐ 

Άλλο (παρακαλϊ διευκρινιςτε)     ☐ 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

3. Ραρακαλϊ προςδιορίςτε το ποςοςτό των εγκαταςτάςεων που υπόκεινται ςτον ISPS 

CODE (ISPS Code port facilities) 

0% ☐ 

50% ☐ 

99% ☐ 

100% ☐ 
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4. Εάν το ποςοςτό είναι μικρότερο του 100% παρακαλϊ προςδιορίςτε τισ κυριότερεσ 

αιτίεσ 

Ζλλειψθ πόρων  ☐ 

Ζλλειψθ κακοδιγθςθσ  ☐ 

Οι απαιτιςεισ του κϊδικα είναι περίπλοκεσ και αςαφείσ  ☐ 

Άλλο (παρακαλϊ διευκρινιςτε)  ☐ 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

5. Εκτιμιςτε το εφάπαξ  αρχικό φψοσ τθσ δαπάνθσ που δόκθκε μζχρι 1 Ιουλίου 20014 

ϊςτε ο λιμζνασ να εναρμονιςτεί με τισ επιταγζσ του ISPS CODE    

……………….. Euro 

 

6. Εκτιμιςτε το ετιςιο ςυνολικό φψοσ των επαναλαμβανόμενων δαπανϊν ϊςτε ο λιμζνασ 

να ακολουκεί τισ επιταγζσ του ISPS CODE    

……………….. Euro 

7. Ρροςδιορίςτε ςτον βακμό που είναι εφικτό πωσ κατανεμικθκε το ποςοςτό του αρχικοφ 

κόςτουσ 

%Εφάπαξ αρχικό κόςτοσ         

Υποδομι    …………….                 

Εξοπλιςμόσ    …………….    

Συςτιματα πλθροφορικισ  …………….    

Ρροςωπικό    …………….    

Εκπαίδευςθ, αςκιςεισ και γυμνάςια …………….    

Άλλο (παρακαλϊ διευκρινιςτε)  

 

8. Μετά τθν ειςαγωγι του ISPS CODE ο λιμζνασ ςασ παρατιρθςε κάτι από τα ακόλουκα 

Μείωςθ κλοπϊν  ☐ 

Μείωςθ εγκλθματικότθτασ ☐ 

Αφξθςθ αποτελεςματικότθτασ ☐ 

Αφξθςθ κίνθςθσ   ☐ 

Αφξθςθ ανταγωνιςτικότθτασ ☐ 
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Μείωςθ ανταγωνιςτικότθτασ ☐ 

Κακυςτεριςεισ   ☐ 

Άλλο (παρακαλϊ διευκρινίςτε)     ☐ 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

9. Ο λιμζνασ ςασ ζχει κάποιο ςχζδιο για απορρόφθςθ των εξόδων που προκφπτουν από 

τθν εφαρμογι του ISPS CODE 

Ναι ☐ 

Πχι ☐ 

 

10. Ροίοσ οργανιςμόσ επιβλζπει τθν εφαρμογι του ςχεδίου 

Κυβζρνθςθ    ☐ 

Διαχείριςθ του τερματικοφ  ☐ 

Λιμενικι Αρχι    ☐ 

Άλλο (παρακαλϊ διευκρινιςτε)  ☐ 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

11. Εφαρμόηεται νζα πολιτικι τιμϊν ςτα πλοία 

Ναι  ☐ 

Πχι   ☐ 

 

12. Εφαρμόηεται νζα πολιτικι τιμϊν ςτα φορτία 

Ναι  ☐ 

Πχι   ☐ 

 

 

13. Διευκρινίςτε το ποςοςτό που από το αρχικό και το ετιςιο κόςτοσ ανακτάται από τθν 

πολιτικι απορρόφθςθσ των εξόδων που προζρχονται για τθν εφαρμογι του ISPS CODE 
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Αρχικό κόςτοσ: 50% ☐ 50%-80% ☐ Ράνω από 80% ☐ 

Ετιςιο κόςτοσ: 50% ☐ 50%-80% ☐ Ράνω από 80% ☐ 

14. Ζχετε λάβει χρθματοδότθςθ για να υποςτθρίξετε τθν εφαρμογι του ISPS CODE 

Ναι  ☐ 

Πχι   ☐ 

 

15. Εάν ναι, προςδιορίςτε από ποφ προιλκε θ χρθματοδότθςθ 

Δθμόςιο     ☐ 

Διεκνείσ οργανιςμοί   ☐ 

Τοπικοί οργανιςμοί    ☐ 

   Άλλο (παρακαλϊ διευκρινιςτε)  ☐ 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

16. Τζλοσ αναφζρεται περιλθπτικά τισ ςυνζπειεσ που επζφερε θ εφαρμογι του ISPS CODE 

ςτον λιμζνα ςασ 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β. ΑΓΓΛΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

SURVEY QUESTIONNAIRES 

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) 

 

Information provided will be treated confidentially and will be published in 

an aggregated format only. 
 

Part I General information 

 

 

1. Please indicate which of the following most accurately describes your 

organization. 

 

A port      ☐ 

An organization managing ports       ☐ 

Other, please specify:    ☐ 

…………………………………………………...…………………………………………

……………….. 

 

2. Your port or ports managed by your organization are: 

 

Publicly owned and operated               ☐ 

Publicly owned and privately operated ☐ 

Privately owned and operated    ☐ 

Other, please specify: 

……………………………………...…………………………………………………. 

 

 

3. Please specify the proportion of ISPS Code port facilities located within your port 

or ports managed by your organization that hold approved Port Facility Security 

Plans. 

0% ☐ Up to 50% ☐ Up to 99%☐  100%☐ 

 

4. If the proportion of ISPS Code port facilities holding an approved Port Facility 

Security Plan is less than 100%, please specify the main reason or reasons. 

 

Lack of resources     ☐ 
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Lack of guidance     ☐ 

 

ISPS Code requirements too complex/vague  ☐ 

Other, please specify: 

………………………………………...…………………………………………………. 

 

5. Please estimate the total initial "one-off" expenditures required by your port or 

ports managed by your organization in order to comply with the requirements of 

the ISPS Code until 1
st
 July of 2014. Please specify the currency used. 

 

 

            Total expenditures: ……………….. 

 

6. Please estimate the total annual "recurring" expenditures required by your port  

or ports managed  by your organization in order to operate and maintain the 

security regime established by the ISPS Code 1
st
 July of 2014. Please specify the 

currency used. 

 

           Total annual expenditures: ……………….. 

 

7. Please specify, to the extent possible, the distribution of initial expenditures. 

                                                                    % of initial                     

                                                                      "one-off"                        

 

Infrastructure      …………                    

 

Equipment      …………                     

 

Information technology    …………                      

 

Personnel and staff time    …………                      

 

Training, exercises and drills    …………                     

 

Administrative/Procedural    …………                      

 

Port operations     …………                     

 

Upgrade security to levels 2 and 3   …………                      
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Other, please specify: 

……………………………………...…………………………………………………. 

Further comments, if any: 

………………………………...…………………………………………………. 

 

8. Please indicate whether your port or ports managed by your organization have, 

since the implementation of the ISPS Code, experienced any of the following: 

 

                                                                                  Yes           No                  

 

Reduced theft                                                   ☐       ☐            

 

Reduced criminal activity     ☐      ☐    

 

Increased efficiency      ☐       ☐  

 

Increased throughput      ☐       ☐ 

 

Increased competitiveness       ☐       ☐ 

 

Increased use of information and communications technology ☐ ☐ 

 

Delays       ☐ ☐   

 

Reduced competitiveness     ☐ ☐    
 

Other, please specify:  

 

……………………………………...…………………………………………………. 

 

9. Please indicate whether your port or organization has introduced or plans to 

introduce a cost recovery scheme and/or has reviewed or plans to review its 

pricing strategy in order to recoup expenditures made or budgeted. 

 

Yes  ☐ No ☐ 

 

10. If yes, please specify the agency or body implementing the cost-recovery scheme. 

 

Government ministry or department ☐ 

 

Port operator    ☐ 
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Terminal operator Port authority ☐ 

 

Other, please specify:  

……………………………………...…………………………………………………. 

 

11. Do you have a new price policy for ships 

Yes  ☐ 

No   ☐ 

12. Do you have a new price policy for containers 

Yes  ☐ 

No   ☐ 

 

13. Please specify the proportion of total initial and annual expenditures expected to 

be recovered annually by way of the cost-recovery scheme. 

 

Initial expenditures:  

 

Up to 50%    ☐ 

 

Between 50% and 80%  ☐ 

 

Over 80%   ☐ 

 

Annual expenditures:   
 

Up to 50%    ☐ 

 

Between 50% and 80% ☐ 

 

 Over 80%   ☐ 

 

14. Please indicate whether you have received or expect to receive funds in order to 

assist your port or ports managed by your organization in complying with the 

ISPS Code. 
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              Yes  ☐ 

              No ☐ 

15. If Yes, please specify 

Public Funds  ☐ 

International Organizations ☐ 

Local Organization  ☐ 

 

16. Finally, please summarize the overall impact of the ISPS Code on your port or 

ports managed by your organization. 

 

………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………..………………………… 

 

 


