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Πεπίλητη 

 ηελ παξνχζα εξγαζία απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα ηεο λαπηηιίαο θαη ηνλίδεηαη ε 

επίδξαζε θαη ε ζπκβνιή απηήο ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία. Έπεηηα 

γίλεηαη ιφγνο γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη απηήλ  θαζψο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

πνπ πιήηηεη ηε ρψξα καο επεξεάδνληαο αλακθηζβήηεηα θαη ηε λαπηηιία. Η λαπηηιία απνηειεί 

ζεκέιην ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο θαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ απηήο .ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε ηεο λενιφγεζεο ελφο πινίνπ, νη δηάθνξνη ηχπνη λενινγίσλ θαη ηα 

θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο εθνπιηζηέο λα εγγξαθνχλ ζε λενιφγηα ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ. Αθφκα 

νξίδνληαη νη ζεκαίεο επθαηξίαο θαη ππνγξακκίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηά θαη ηα κεηνλεθηήκαηά 

ηνπο. Θα ήηαλ παξάιεηςή καο αλ δελ παξαζέηακε ηηο ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ ζεκαίεο επθαηξίαο 

αλαθεξφκελνη ζηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηνπο. Σέινο γίλεηαη αλαθνξά ζην ειιεληθφ λενιφγην 

θαη ζηνπο ιφγνπο πνπ ζηξέθνπλ ηνπο Έιιελεο εθνπιηζηέο ζε άιια λενιφγηα, πξνηείλνληαο 

ιχζεηο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Abstract 

 The purpose of this project is to present the influence of shipping in Greek and 

international economy. Also I am going to present the legal framework of shipping and the 

influence of economic crisis on shipping industries. In addition, I am going to explain the 

advantages and disadvantages of Greek register. Another important thing is to present the flag 

of convenience and the countries that have registers with these flags. At the end I will examine 

the reasons push the Greek shipowners in other register and I will try to give some solutions to 

this phenomenon.   

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 
 

Ππόλογορ 

 Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επέιεμα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα εθπφλεζεο ηεο 

Γηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε λαπηηιία ζηελ Διιάδα απνηειεί 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο καο. 

 Μεηά απφ κία εθηελή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζα γηα ηε ζπκβνιή ηεο 

λαπηηιίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζέιεζα λα εμεηάζσ πνηεο ρψξεο δηαζέηνπλ 

λενιφγηα κε ζεκαίεο επθαηξίαο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απηά πξνζθέξνπλ. Δίρα 

κεγάιν ελδηαθέξνλ λα κάζσ ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη Έιιελεο εθνπιηζηέο δελ 

λενινγνχλ ηα πινία ηνπο ζηα ειιεληθά λενιφγηα θαη λενινγνχλ απηά ζε λενιφγηα 

άιισλ ρσξψλ. Δπίζεο εμέηαζα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη θάζε εθνπιηζηήο ζην ειιεληθφ 

θξάηνο φηαλ λενινγεί ηα πινία ηνπ ζε ειιεληθά λενιφγηα κε βάζε ηηο νπνίεο εμήγαγα 

νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα.  

 ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο κνπ ινηπφλ, κειέηεζα ηε ζπκβνιή ηεο 

λαπηηιίαο ηφζν ζηελ ειιεληθή αιιά θαη ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία. Αλακθηζβήηεηα 

ζήκεξα ζηελ Διιάδα, ε λαπηηιία απνηειεί ην ζηήξηγκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηειεπηαίαο. Έπεηηα εμέηαζα ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα 

νπνία νη πινηνθηήηεο ζήκεξα, επηιέγνπλ ζεκαία λενιφγεζεο. Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε 

φηη ε Διιάδα ζήκεξα απνηειεί ην έθην κεγαιχηεξν λενιφγην ζηνλ θφζκν. Αθφκα φξηζα 

ηηο ζεκαίεο επθαηξίαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηέο δηαζέηνπλ, πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα, πξνζπαζψληαο λα εληνπίζσ ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ πνιινχο Έιιελεο 

εθνπιηζηέο λα εγθαηαιείπνπλ ηα εζληθά λενιφγηα θαη λα εγγξάθνπλ ηα πινία ζε ρψξεο 

πνπ δηαζέηνπλ λενιφγηα κε ζεκαίεο επθαηξίαο. Αθφκε πξνρψξεζα ζε κηα εθηελή 

αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο, εληφπηζα ηνπο ιφγνπο 

πξνζθπγήο πνιιψλ εθνπιηζηψλ ζε λενιφγηα κε ζεκαίεο επθαηξίαο θαη πξνζπάζεζα λα 

πξνηείλσ ιχζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο. Αλακθίβνια ε ελίζρπζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο ζα δψζεη ην έλαπζκα γηα ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ. Απηφ ην γεγνλφο ζα πξνζδψζεη πάξα πνιιά 

νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ παηξίδα καο, αιιά ην πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ζα επηθέξεη 

αλάηαζε ηνπ εζληθνχ καο γνήηξνπ. 

 Δίλαη άμην επηζήκαλζεο φηη ε κειέηε κνπ είλαη θπξίσο πεξηγξαθηθή, ρσξίο λα 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα αξηζκεηηθά ζηνηρεία. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επέιεμα λα 

πξαγκαηνπνηήζσ κηα ηέηνηνπ είδνπο εξγαζία είλαη δηφηη ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία είλαη 
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επκεηάβιεηα ρξφλν κε ηνλ ρξφλν. Δπνκέλσο κπνξεί λα άιιαδαλ νη αξηζκνί, σζηφζν ε 

γεληθή εηθφλα ζα ήηαλ ε ίδηα. Παξ’ φιν απηά έρσ δηαλζίζεη ηελ εξγαζία κνπ κε 

νξηζκέλνπο πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα ηα νπνία ππνγξακκίδνπλ ηελ εμέρνπζα ζέζε ηφζν 

ηεο Διιάδαο φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ λενινγίνπ ζηελ παγθφζκηα λαπηηιηαθή αγνξά. 

 Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνίεζα ηφζν ειιεληθά φζν 

θαη μέλα ζπγγξάκκαηα. Δπίζεο κειέηεζα ηφζν ηνλ Κσδηθα Γεκνζηνπ Ναπηηθνχ 

Γηθαίνπ (ΚΓΝΓ) φζν θαη ηνλ Κψδηθα Ιδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ(ΚΙΝΓ). 

Δπηπξφζζεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεγέο απφ ην δηαδίθηπν θαζψο θαη άξζξα θαη εθζέζεηο. 

 Η ζπγγξαθή ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηέιεζε έλα απαηηεηηθφ αιιά άθξσο 

ελδηαθέξνλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο. Με θφπν, ππνκνλή, επηκνλή θαη ζσζηή θαζνδήγεζε απφ 

ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή  κπφξεζα λα θέξσ ζε πέξαο ηελ εξγαζία θαη κάιηζηα λα εκβαζχλσ 

ζε νξηζκέλα ζεκεία.  
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1. Δισαγωγή στη ‘ Ναστιλία’ 

 

1.1 Διζαγυγή 

ην θεθάιαην απηφ ζα απνζαθελίζνπκε ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ λαπηηιία. Έπεηηα ζα 

αλαθεξζνχκε ζηε ζπκβνιή ηεο λαπηηιίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαζψο επίζεο θαη ηελ 

επίδξαζε ηεο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αθφκα ζα κειεηήζνπκε ην ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ ηελ δηέπνπλ. Η νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα πιήηηεη 

ηε ρψξα καο, δελ άθεζε αλεπεξέαζηε ηε λαπηηθή βηνκεραλία. Θα εμεηάζνπκε ινηπφλ πψο 

επεξέαζε ε νηθνλνκηθή θξίζε ηελ λαπηηιία θαη ηηο ζπλέπεηεο επέθεξε. Σέινο ζα παξνπζηάζνπκε 

ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ κέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

1.2 Αποζαθήνιζη ηος όπος ‘ Ναςηιλία’ 

Με ηνλ φξν ‘λαπηηιηαθή βηνκεραλία’ ή γεληθφηεξα ‘λαπηηιία’, ελλννχκε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο αλζξψπσλ θαη αγαζψλ. Πξφθεηηαη 

γηα αλαπφζπαζην ζηνηρείν ησλ εηξεληθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο αλζξσπφηεηαο. Πινία 

δηαθφξσλ ηχπσλ, κεηαθέξνπλ αλζξψπνπο, μεξά θαη πγξά θνξηία ζπζθεπαζκέλα ή ζε ρχκα 

κνξθή, θαζψο επίζεο νρήκαηα, δψα ζε φια ηα πιάηε θαη κήθε ηεο γεο. Σν ζχλνιν ησλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ ηα νπνία θέξνπλ ηε ζεκαία ελφο θξάηνπο απνηεινχλ ην Δκπνξηθφ Ναπηηθφ 

ηνπ θξάηνπο απηνχ.
1
 

Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν ‘λαπηηιία’ ηφζν φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πινίνπ, πνπ είλαη ε επηζηήκε θαη ε ηέρλε ηεο δηαθπβέξλεζεο (γέθπξα) θαη ηεο 

πξνψζεζεο(κεραλήο),  φζν θαη ηεο θφξησζήο ηνπ, ψζηε λα πιέεη κε αζθάιεηα απφ έλα ζεκείν 

ζε έλα άιιν.
2
 

Η ιέμε λαπηηιία ππνδειψλεη θαη ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία κηαο ρψξαο, πνπ είλαη ην 

ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Απνθαινχκε               

‘παγθφζκηα λαπηηιία’ φιεο ηηο εζληθέο βηνκεραλίεο νη νπνίεο ειέγρνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κέζσ 

ηεο Ναπηηιηαθήο Ννκνζεζίαο πνπ ζεζπίδεηαη ζην Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ-

ΙΜΟ(International Maritime Organization).  Ο νξγαληζκφο απηφο είλαη ηερληθφο ηνκέαο ηνπ 

ΟΗΔ, έρεη ηελ έδξα ζην Λνλδίλν θαη έρεη κέιε θξάηε πνπ ςεθίδνπλ Γηεζλείο πκβάζεηο, 

Κψδηθεο θαη Καλνληζκνχο ζε ηξεηο θχξηνπο ηνκείο:
3
 

 Δθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε λαπηηθψλ 

                                                           
1
 Βλάχοσ Γεώργιοσ Π., ΄Ναυτιλιακι Οικονομία ’, Εκδόςεισ: Σταμοφλθ ΑΕ, Ακινα(2011), ςελ. 15 

2
 Βλάχοσ Γεώργιοσ Π., ΄Ναυτιλιακι Οικονομία ’, Εκδόςεισ: Σταμοφλθ ΑΕ, Ακινα(2011), ςελ. 15-16 

3
 Βλάχοσ Γεώργιοσ Π., ΄Ναυτιλιακι Οικονομία ’, Εκδόςεισ: Σταμοφλθ ΑΕ, Ακινα(2011), ςελ. 18 
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 Αζθάιεηα  αλζξψπηλεο δσήο θαη Πεξηνπζίαο ζηε Θάιαζζα (επηβαίλνληεο- 

πινίν- θνξηίν) 

  Πξνζηαζία ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο απφ ηε ξχπαλζε ησλ εκπνξηθψλ 

πινίσλ 

Αμίδεη λα ιερζεί, φηη ηα πνιεκηθά πινία δελ ππφθεηληαη ζηελ λαπηηιηαθή λνκνζεζία. 

1.3 Ναςηιλία & Δλλάδα 

εκαληηθή ππήξμε θαη ε ζπκβνιή ησλ Διιήλσλ ζηελ αλάπηπμε ηφζν ηεο δηεζλνχο φζν 

θαη ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο. 

Ο άλζξσπνο, αλαδεηψληαο ηη ππάξρεη ζην άγλσζην, δειαδή πέξα απφ ηνλ νξίδνληα, 

ζηξάθεθε ζηε ζάιαζζα, μεθηλψληαο έηζη λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα. Μάιηζηα ιέγεηαη φηη ην 

αξραηφηεξν ηαμίδη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα έγηλε πξηλ δέθα ρηιηάδεο 

ρξφληα ζην Αηγαίν Πέιαγνο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζεί νςηαλφο απφ ηε Μήιν ζηελ Αξγνιίδα 

θαη ηηο Βφξεηεο πνξάδεο. Έηζη νη Έιιελεο έθηαζαλ κέζα απφ ηνπο αηψλεο λα είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλνη κε ηε ζάιαζζα. Άιισζηε, ε αθηνγξακκή ηεο Διιάδαο αξηζκεί ζήκεξα δεθαέμη 

ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα, ελψ ππάξρνπλ ηξεηο ρηιηάδεο λεζηά ζε πνιιά απφ ηα νπνία άθκαζαλ 

ζαπκαζηνί πνιηηηζκνί.
4
 

Η αξραία ειιεληθή ηζηνξία πεξηιακβάλεη ξεηά πνπ εμπκλνχλ ηε λαπηνζχλε ησλ 

Διιήλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ‘ Μέγα ηφ ηῆο ζαιάζζεο θξάηνο’ ηνπ Πεξηθιή θαη  ‘ἐθ ηῆο 

ζαιάζζεο ἅπαζα ἡκῖλ ἤξηεηαη σηεξία’ ηνπ Ξελνθψληα. Οη Έιιελεο, ζψζεθαλ πνιιέο θνξέο 

απφ ζπκθνξέο ράξηλ ηεο ζάιαζζαο. Σα πινία πνπ θαηαζθεχαδαλ εμαζθάιηδαλ ηελ άκπλα ηεο 

ρψξαο θαη ζπλέβαιαλ φρη κφλν ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ κε άιινπο ιανχο, αιιά θαη ζηελ 

πνιηηηζκηθή εμέιημε.
5
 Η γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ είλαη αθφκε έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη Έιιελεο έρνπλ ζηξαθεί 

ζηε ζάιαζζα κε απνηέιεζκα ε ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία λα βξίζθεηαη δηαρξνληθά ζηηο 

πξψηεο ζέζεηο παγθνζκίσο θαη λα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.
6
 

 

Σηο παξακνλέο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, νη Έιιελεο δηέζεηαλ ρίιηα κεγάια 

πνληνπφξα εκπνξηθά ηζηηνθφξα, ην κεγαιχηεξν ζηφιν ζηε Μεζφγεην πνπ ε δξαζηεξηφηεηά ηνπ 

έθηαλε κέρξη ηνλ Αηιαληηθφ Ωθεαλφ.
7
 

 

                                                           
4
 Χαρλαυτι Ατηελίνα, ‘ Ιςτορία & Ναυτιλία’, Εκδόςεισ: Αλεξάνδρεια, Ακινα(2005), ςελ.18 

5
 Χαρλαυτι Ατηελίνα, ‘ Ιςτορία & Ναυτιλία’, Εκδόςεισ: Αλεξάνδρεια, Ακινα(2005), ςελ.18-19 

6
 Χαρλαυτι Ατηελίνα, ‘ Ιςτορία & Ναυτιλία’, Εκδόςεισ: Αλεξάνδρεια, Ακινα(2005), ςελ.18-19 

7
 Χαρλαυτι Ατηελίνα, ‘ Ιςτορία & Ναυτιλία’, Εκδόςεισ: Αλεξάνδρεια, Ακινα(2005), ςελ.25 
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Σν 1857, ηδξχζεθε ε Διιεληθή Αηκνπινΐα ζηε χξν θαη άξρηζαλ νη ηαθηηθέο γξακκέο 

ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο κε πινία αηκνχ, ηηο νπνίεο αθνινχζεζαλ αθφκε επηβαηηθέο 

αθηνπιντθέο εηαηξείεο. Σν 1907 ηδξχζεθε ε Τπεξσθεάληνο Διιεληθή Αηκνπινΐα, ε νπνία 

ζπλέδεζε γηα πξψηε θνξά ηνλ Πεηξαηά κε ηε Νέα Τφξθε.
8
  

 

ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, ε Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία πιήξσζε βαξχ ην ηίκεκα 

ηεο ζε απψιεηα δσήο αιιά θαη πινίσλ, ηα νπνία ζηε ιήμε ηνπ ήηαλ κφλν 157. Σν 1947, νη 

Η.Π.Α. παξαρψξεζαλ, κε ηελ εγγχεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ζε Έιιελεο εθνπιηζηέο εθαηφ 

πινία ηχπνπ ‘Liberty’, σο αληηζηάζκηζκα ησλ απσιεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Σα 

πινία‘Liberty’ έρνπλ ηζηνξηθή αμία ιφγσ ηνπ ξφινπ ηνπο ζηνλ εθνδηαζκφ ηεο Δπξψπεο θαηά 

ηνλ πφιεκν. 
9
 ήκεξα, ππάξρνπλ κφλν ηξία, απφ ηα νπνία ην έλα βξίζθεηαη ζην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά.  

 

 

1.4 Ναςηιλία & Δςπυπαφκή Ένυζη 

 

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ Δλσκέλε Δπξψπε. Δίλαη 

αλακθίβνιν φηη ε επξσπατθή λαπηηιία ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

απμάλνληαο ην εζληθφ πξντφλ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, εληζρχεη ηε ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο δχλακε ζηνπο δηεζλνχο νξγαληζκνχο.
10

 Η 

αζθάιεηα, ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε ζσξάθηζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ απνηεινχλ άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε.
11

 

Σα πεξηζζφηεξα πινία ηεο επξσπατθήο λαπηηιίαο κεηαθέξνπλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο κε 

αζθάιεηα ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο θαη κάιηζηα κε ρακειφ θφζηνο. Σν εκπνξηθφ πινίν είλαη ην 

πιένλ απνηειεζκαηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθφ κέζν κεηαθνξάο πνπ δηαζέηεη ε 

αλζξσπφηεηα. Παιαηφηεξα φια ηα πινία έκνηαδαλ κεηαμχ ηνπο θαη λαππεγνχληαλ γηα λα 

κεηαθέξνπλ αλζξψπνπο θαη εκπνξεχκαηα. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ αχμεζε ησλ 

αλαγθψλ, ζήκεξα ηα πινία θαηαζθεπάδνληαη θαη εμνπιίδνληαη κε ζπζηήκαηα θαη κεραληζκνχο 

αλάινγα κε ην είδνο ησλ θνξηίσλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθέξνπλ. 

Η επξσπατθή λνκνζεζία απαηηεί φπσο θάζε πινίν λα είλαη αζθαιέο γηα ηνπο 

επηβαίλνληεο(πιήξσκα θαη επηβάηεο) θαη λα ιεηηνπξγεί θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Έθηνο απφ 

                                                           
8
 Χαρλαυτι Ατηελίνα, ‘ Ιςτορία & Ναυτιλία’, Εκδόςεισ: Αλεξάνδρεια, Ακινα(2005), ςελ.27 

9
 Χαρλαυτι Ατηελίνα, ‘ Ιςτορία & Ναυτιλία’, Εκδόςεισ: Αλεξάνδρεια, Ακινα(2005), ςελ.57 

10
 Σαμπράκοσ Ε. ‘Οικονομικι Εκμετάλλευςθ Πλοίου’, Εκδόςεισ: Ευγενιδίου, Ακινα (2008), ςελ.30 

11
 Σ.Θεοδωρόπουλοσ, Μ.Β. Λεκάκου & Α.Πάλλθσ, ‘Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ για τθ ναυτιλία’, Εκδόςεισ: 

Τυπωκθτω, Ακινα (2006), ςελ.26 
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ηελ αζθάιεηα ζηα πινία ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία.
12

 Η 

λαπηηιία έρεη νπζηαζηηθφ ξφιν γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 75% 

εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ θαη 37
 
% ηνπ εζσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Έλσζεο εθηεινχληαη κε πινία 

πνπ ζπλδένπλ πεξηθεξεηαθέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο κε ηελ επεηξσηηθή Δπξψπε. 
13

 

Με ηε λαπηηιηαθή ηεο δχλακε ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ Κξαηψλ 

Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ πξσηνζηαηεί ζην ζχλνιν ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ 

άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ λαπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ. χκθσλα κε έθζεζε ηεο έλσζεο 

εθνπιηζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ESCA , ην 41,49%  ηεο επξσπατθήο λαπηηιίαο, 

εθπξνζσπεί ε Διιάδα θαη έηζη παξακέλεη πξψηε δχλακε ζε παγθφζκην επίπεδν. χκθσλα κε 

ηελ έθζεζε, ε λαπηηιία ζπλεηζέθεξε 140 δηο. Δπξψ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί κε ην 50% ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο ην 2009( 280 δηο. επξψ). Σν πνζφ 

απηφ ήηαλ κεγαιχηεξν θαηά 3,5 θνξέο ησλ ζπλνιηθψλ θνλδπιίσλ, χςνπο 46 δηο. επξψ, πνπ 

εηζξένπλ ζηελ Διιάδα απφ ηα επξσπατθά ηακεία γηα ην δηάζηεκα 2000-2013. χκθσλα κε ηελ 

έθζεζε ηεο ESCA ζε απηέο ηηο ξνέο ζπλέβαιιαλ  750 λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ. 

 

1.5 Ζ ελληνική ναςηιλία ζηη διεθνή αγοπά 

 

Η ρψξα καο απνηειεί απφ ηα ηζρπξφηεξα λαπηηθά θξάηε ηνπ θφζκνπ θαη ε εκπνξηθή ηεο 

λαπηηιία είλαη ν δπλακηθφηεξνο θιάδνο ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ Lloyd’s ην 2011, ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ έβδνκε ζέζε ζηνλ θφζκν κε βάζε 

ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ππφ ειιεληθή ζεκαία ζηφινπ, ν νπνίνο αξηζκεί 1455 πινία ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο 32.048.052 θφξσλ. Δπίζεο ν ειιελφθηεηνο εκπνξηθφο ζηφινο δηαηεξεί ππφ ηνλ 

έιεγρφ ηνπ 3.699 πινία ρσξεηηθφηεηαο 129.765.470 gt., κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 218.229.552 

dwt θαη θαηαηάζζεηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε πινηνθηεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θφζκνπ, ε νπνία 

ειέγρεη ην 14% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο( gt) θαη ην 16% ηεο κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο(dwt) ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ.
14

 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη νη παξαγγειίεο ηεο ειιεληθήο πινηνθηεζίαο ην 2011 

ππνδειψλνπλ κηα ηάζε πξνο ηα εμηδαληθεπκέλα πινία φπσο ηα LNG πινία, πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαζψο θαη ζε πινία εμφξπμεο πεηξειαίνπ.
15

 

Ο Διιελφθηεηνο ζηφινο είλαη ν κεγαιχηεξνο ζηνλ θφζκν απφ πιεπξά ρσξεηηθφηεηαο 

DWT, δξαζηεξηνπνηείηαη ζην δηεζλέο εκπφξην ζηε κεηαθνξά ελεξγεηαθψλ πφξσλ, πξψησλ πιψλ 

                                                           
12

 Σ.Θεοδωρόπουλοσ, Μ.Β. Λεκάκου & Α.Πάλλθσ, ‘Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ για τθ ναυτιλία’, Εκδόςεισ: 
Τυπωκθτω, Ακινα (2006), ςελ.28 
13

 Σ.Θεοδωρόπουλοσ, Μ.Β. Λεκάκου & Α.Πάλλθσ, ‘Ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ για τθ ναυτιλία’, Εκδόςεισ: 
Τυπωκθτω, Ακινα (2006), ςελ.78 
14

 ΥΕΝ/Διεφκυνςθ Ναυτιλιακισ Πολιτικισ και Ανάπτυξθσ, https://www.yen.gr/, 12-06-2017 
15

 ΥΕΝ/Διεφκυνςθ Ναυτιλιακισ Πολιτικισ και Ανάπτυξθσ, https://www.yen.gr/, 12-06-2017 

https://www.yen.gr/
https://www.yen.gr/
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θαη ηξνθίκσλ κεηαμχ ηξίησλ ρσξψλ, θαη δεδνκέλνπ φηη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 90% ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηα ζαιάζζεο, γίλεηαη αληηιεπηφο ν εγεηηθφο ξφινο ηεο 

ειιεληθήο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013 ν ειιελφθηεηνο 

ζηφινο αξηζκνχζε 3.428 πινία (κεγαιχηεξα ησλ 1.000 G.T.) κε ρσξεηηθφηεηα 245,14 DWT, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 15,56% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο. Δπίζεο, αληηπξνζσπεχεη ζε 

ρσξεηηθφηεηα πνζνζηφ 23,55% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ ησλ δεμακελνπινίσλ αξγνχ 

πεηξειαίνπ, πνζνζηφ 17,20% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ θνξηεγψλ κεηαθνξάο ρχδελ μεξψλ 

θνξηίσλ θαη πνζνζηφ 12,51% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ πινίσλ κεηαθνξάο ρεκηθψλ θαη 

παξαγψγσλ πεηξειαίνπ.
16

 Αθφκε ζηα πινία ηεο απαζρνιεί κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πνπ 

μεπεξλνχλ ηνπο 25.000 λαπηηθνχο.
17

 

ε επξσπατθφ επίπεδν, φπνπ νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα 

ηελ θνηλφηεηα δεδνκέλνπ φηη ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθφξν νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε ειιελφθηεηε εκπνξηθή λαπηηιία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. 

χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα έθζεζε, ν ειιελφθηεηνο ζηφινο ππφ ζεκαίεο δηαθφξσλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ ηνπ 42,72% ηεο ζπλνιηθήο 

θνηλνηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζε DWΣ, ελψ ζπγθεθξηκέλα ε ειιεληθή ζεκαία απνηειεί ην 26,64% 

απηνχ, θαηέρνληαο ηε δεχηεξε ζέζε ζηελ θαηάηαμε κεηά ηε Μάιηα. 
18

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο 

ε απψιεηα ηεο πξψηεο ζέζεο κεηαμχ ησλ ζεκαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηαγξάθηεθε γηα 

πξψηε θνξά ην 2012.
19

 

ρεηηθά κε ηηο εηζξνέο λαπηηιηαθνχ ζπλαιιάγκαηνο αλήιζαλ θαηά ην έηνο 2011 ηα 

14,097 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζπλεηζθέξνληαο ζεηηθά ζηε δηακφξθσζε ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο. Παξά ηε δπζκελή δηεζλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, νη πξννπηηθέο είλαη 

ζπγθξαηεκέλα αηζηφδνμεο ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο αχμεζεο ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ζε 

ρσξεηηθφηεηα.
20

 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ φιε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηεο λαπηηιίαο παίδεη θαη ε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Πεηξαηά σο δηεζλνχο λαπηηιηαθνχ θέληξνπ, ε νπνία απνηειεί 

ζηαζεξή επηδίσμε ηεο ρψξαο καο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Πεηξαηάο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

θέληξν ην νπνίν επηιέγνπλ αιινδαπέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, θπξίσο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ, 

γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. ήκεξα πεξίπνπ 1200 λαπηηιηαθέο εηαηξείεο έρνπλ 

εγθαηαζηήζεη ηα γξαθεία ηνπο ζηελ Διιάδα θαη δηαρεηξίδνληαη απφ ηνλ Πεηξαηά ην ζχλνιν ηνπ 

ειιελφθηεηνπ ζηφινπ, πξνζθέξνληαο παξάιιεια απαζρφιεζε, σο ππαιιήινπο ησλ γξαθείσλ 

ηνπο, ζε πάλσ απφ 12.300 άηνκα
21

 

                                                           
16

 Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτών (2012-2013), Ετιςια Ζκκεςθ 
17

ΥΕΝ/Διεφκυνςθ Ναυτιλιακισ Πολιτικισ και Ανάπτυξθσ, https://www.yen.gr/, 12-06-2017 
18

 Σαμπράκοσ Ε. ‘Οικονομικι Εκμετάλλευςθ Πλοίου’, Εκδόςεισ: Ευγενιδίου, Ακινα (2008), ςελ.45 
19

 Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτών (2012-2013), Ετιςια Ζκκεςθ 
20

 ΥΕΝ/Διεφκυνςθ Ναυτιλιακισ Πολιτικισ και Ανάπτυξθσ, https://www.yen.gr/, 12-06-2017 
21

 Βλάχοσ Γεώργιοσ Π., ΄Ναυτιλιακι Οικονομία ’, Εκδόςεισ: Σταμοφλθ ΑΕ, Ακινα(2011), ςελ. 85-89 

https://www.yen.gr/
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ήκεξα ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε λαπηηιία. Πην ζπγθεθξηκέλα νη κεγαιχηεξνη Νενγλψκνλεο ζηνλ θφζκν, νη πην 

γλσζηνί ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί θαη νίθνη λνκηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζπκβνχισλ, εηαηξείεο λαπηαζθαιίζεσλ θαη γλσζηά P& I Clubs, θαζψο θαη έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηεινχλ ην λαπηηθφ πιέγκα ζπκπιεξψλνπλ ηε λαπηηιηαθή 

ππξακίδα ηεο ρψξαο, φπσο λαπισηέο, λαππεγεία, επηζθεπαζηέο πινίσλ, εηαηξείεο 

ξπκνπιθήζεσλ, λαπηηθά πξαθηνξεία, λαπινκεζίηεο, εηαηξείεο ηξνθνδνζίαο θαη πεηξέιεπζεο 

πινίσλ, θαηαζθεπαζηψλ- επηζεσξεηψλ λαπηηθψλ κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ, λαπηηθά 

δηθαζηήξηα, θαζψο επίζεο θαη κηα ηεξάζηηα βηνκεραλία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζαιάζζην 

ηνπξηζκφ.
22

  

Η λαπηηιία απνηεινχζε αλέθαζελ έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο θξίθνπο ηεο 

κεηαθνξηθήο αιπζίδαο αιιά θαη έλαλ θιάδν κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά.
23

 Η ζπκβνιή ηεο 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ ππήξμε θαζνξηζηηθή δεδνκέλνπ φηη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ 

εκπνξεπκάησλ παγθνζκίσο δηαθηλείηαη κέζσ ηεο ζαιάζζηαο νδνχ. Η ζπλεηζθνξά ηεο ζε 

νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία είλαη αμηφινγε κηαο θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνκείο φπσο ε παξνρή 

ππεξεζηψλ, ε απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ θαη ν ηνπξηζκφο. 
24

Απνηειεί ηελ πεγή ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηε βαζηθφηεξε πεγή εηζφδσλ γηα πνιιέο ρψξεο. Δηδηθά γηα ηελ Δπξψπε, ε λαπηηιία 

απνηειεί θηλεηήξηα δχλακε ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Ο αληαγσληζκφο φκσο κε ηξίηεο ρψξεο, νη 

νπνίεο έρνπλ εηζέιζεη δπλακηθά ζηνλ θιάδν απηφ, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη 

απνηειεί απεηιή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο Δπξσπατθήο Ναπηηιίαο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία.
25

 

 

 

 

 

                                                           
22

 ΥΕΝ/Διεφκυνςθ Ναυτιλιακισ Πολιτικισ και Ανάπτυξθσ, https://www.yen.gr/, 15-06-2017 
23

 Σαμπράκοσ Ε. ‘Οικονονομικι Εκμετάλλευςθ Πλοίου’, Εκδόςεισ: Ευγενιδίου, Ακινα (2008), ςελ.46-48 
24

 Βλάχοσ Γεώργιοσ Π., ΄Ναυτιλιακι Οικονομία ’, Εκδόςεισ: Σταμοφλθ ΑΕ, Ακινα(2011), ςελ. 89-90 
25

 Βλάχοσ Γεώργιοσ Π., ΄Ναυτιλιακι Οικονομία ’, Εκδόςεισ: Σταμοφλθ ΑΕ, Ακινα(2011), ςελ. 89-92 

https://www.yen.gr/


- 17 - 
 

1.6 Θεζμικό πλαίζιο και πολιηικέρ ζηη Ναςηιλία 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπο 

Έιιελεο εθνπιηζηέο αληαλαθιά ηνλ δηεζλή ηεο ραξαθηήξα. ηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα 

ειιελφθηεηα πινία αλήθνπλ ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ζε 

ηξίηεο ρψξεο φπσο ε Ληβεξία, ε Μάιηα θαη ν Παλακάο. Η πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ απηψλ ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ αλήθεη ζε Έιιελεο. Η Διιεληθή Πνιηηεία ζηήξηδε θαη ζπλερίδεη λα ζηεξίδεη 

κε απμεκέλεο ηππηθήο ηζρχνο ζεζκηθφ πιαίζην ηε λαπηηιηαθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
26

 

Η ειιεληθή λαπηηιηαθή πνιηηηθή αθνινπζεί ην ζηαζεξφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηελ 

επηδίσμε ηεο επηθξάηεζεο ησλ αξρψλ ηνπ ειεχζεξνπ θαη αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

θαηάξγεζεο πάζεο θχζεσο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ πνπ ζηξεβιψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. 

χκθσλα κε ηεο ξήηξεο Most Favored Nation φια ηα αιινδαπά θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα θαη απνθιείεηαη ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε κεηαμχ 

αιινδαπψλ θαη εκεδαπψλ πξνζψπσλ. Σηο επηδηψμεηο απηέο ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο 

πνιηηηθήο, κεηνπζηψλνπλ ζε λνκηθά δεζκεπηηθνχο φξνπο δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, απνζθνπψληαο 

ζηελ εμάιεηςε θάζε δηάθξηζεο κε βάζε ηε ζεκαία ηνπ πινίνπ.
27

   

Η ιήςε κνλνκεξψλ κέηξσλ απνηειεί άιιε κία κνξθή πεξηνξηζηηθψλ πξαθηηθψλ. 

Πνιιέο ρψξεο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο έρνπλ ηελ ηάζε λα ιακβάλνπλ κνλνκεξή κέηξα γηα λα 

επηιχζνπλ βξαρππξφζεζκα ή πην καθξνπξφζεζκα  πξνβιήκαηα ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο 

ηνπο ή σο αληίδξαζε ζε λαπηηθά αηπρήκαηα πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα εθηεηακέλε ζαιάζζηα 

ξχπαλζε ησλ ρσξηθψλ ηνπο πδάησλ. Η Διιάδα είλαη αληίζεηε ζηε ιήςε ηέηνησλ κνλνκεξψλ 

κέηξσλ, απφ φπνπ θαη αλ πξνέξρνληαη, ελψ ζε θάζε επθαηξία ππεξαζπίδεηαη ηελ άπνςε, γηα 

ράξε ηεο λαπηηιίαο σο θαηεμνρήλ δξαζηεξηφηεηα, απαηηνχληαη δηεζλείο θαλφλεο κε παγθφζκηα 

αλαγλψξηζε θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή.
28

ηα πιαίζηα απηά ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάζε ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηε λαπηηιία, είηε απηή αθνξά ηηο επηηξεπφκελεο θξαηηθέο εληζρχζεηο είηε ηε δηεζλή 

λνκνζεζία πεξί αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο, πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ή ηελ 

επηβνιή  θαηαζθεπαζηηθψλ απαηηήζεσλ ζηα πινία. ε θάζε πεξίπησζε νδεγφο θαη γλψκνλαο 

ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο ππήξμε θαη ζα είλαη ζην εθεμήο ν ζεβαζκφο ηνπ πιαηζίνπ 

ηεο δηεζλνχο χκβαζεο γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS  1982) θαζψο ησλ ινηπψλ ησλ 

δηεζλψλ λαπηηιηαθψλ πκβάζεσλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ κφλνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ κε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα επί λαπηηιηαθψλ ζεκάησλ, ηνπ Γηεζλνχο 

Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΙΜΟ).
29

 

                                                           
26

  Κιάντου – Παμποφκθ Αλίκθ, ‘ Ναυτικό Δίκαιο Ι ‘, Εκδόςεισ: Σάκκουλα, Ακινα(2005), ςελ.30 
27

 Κιάντου – Παμποφκθ Αλίκθ, ‘ Ναυτικό Δίκαιο Ι ‘, Εκδόςεισ: Σάκκουλα, Ακινα(2005), ςελ.32-34 
28

 Κιάντου – Παμποφκθ Αλίκθ, ‘ Ναυτικό Δίκαιο Ι ‘, Εκδόςεισ: Σάκκουλα, Ακινα(2005), ςελ.35 
29

 Κιάντου – Παμποφκθ Αλίκθ, ‘ Ναυτικό Δίκαιο Ι ‘, Εκδόςεισ: Σάκκουλα, Ακινα(2005), ςελ.40-42 
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ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο απηήο δελ είλαη άιινο απφ ηε δηαθχιαμε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ πινίνπ θαη ε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ Έιιελα λαπηηθνχ. Σν 

ειιεληθφ πινίν δελ κπνξεί ζε θακία ησλ πεξηπηψζεσλ λα είλαη αληαγσληζηηθφ αλ δελ είλαη 

πξσηίζησο πνηνηηθφ. Η επηθξάηεζε ηεο λννηξνπίαο αζθάιεηαο σο ελεξγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηεο πινηνθηεζίαο θαη ηεο εθνπιηζηηθήο θνηλφηεηαο απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.
30

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν ζηνηρείσλ ηνπ άςπρνπ(πινίνπ) θαη ηνπ 

έκςπρνπ(λαπηηθφο) είλαη ακθίδξνκε. Γε λνείηαη βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ Έιιελα λαπηηθνχ 

ρσξίο λα ππάξρεη κεγάινο θαη αληαγσληζηηθφο ειιεληθφο ζηφινο. Αληίζηνηρα, δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη αληαγσληζηηθφο ειιεληθφο ζηφινο ρσξίο ηε δηαθχιαμε ηεο λαπηηθήο ηερλνγλσζίαο πνπ 

δηαζέηεη ν έιιελαο λαπηηθφο.
31

 

Όινη ζήκεξα έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ηφζν ηα πινία φζν θαη ν πξνεγκέλνο 

ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο δελ έρνπλ θαλέλα λφεκα θαη νπζηαζηηθή αμία αλ δελ ππάξρνπλ ηθαλνί 

θαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη λαπηηθνί γηα ην ρεηξηζκφ ηνπο.
32

 Σν ζπκπέξαζκα φηη ε 

επαγγεικαηηθή θαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ, καδί κε κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο 

ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπο ψζηε ην λαπηηθφ επάγγεικα λα επαλαθηήζεη θαη πάιη ηε ρακέλε 

ηνπ αίγιε, πξνθχπηεη αβίαζηα θαη απνηειεί κηα αθφκε βαζηθή πηπρή ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο 

πνιηηηθήο.
33
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1.7 Ναςηιλιακή κπίζη 

Η λαπηηιία είλαη ην κνλαδηθφ ειιεληθφ πξντφλ ην νπνίν μέθπγε απφ ηελ έληνλε 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλνπλ νη πεξηζζφηεξνη θιάδνη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Μηα 

βηνκεραλία πνπ αληηκεηψπηδε θαη αληηκεησπίδεη ηνλ παγθφζκην νξγαληζκφ παιηθαξίζηα θαη πνπ 

δηαβηψλεη θαη αθηηλνβνιεί ζηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ. Όρη κφλν δελ ηξνθνδφηεζε ηελ πςειή 

αλεξγία, αιιά παξά ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο, δεκηνχξγεζε πξνυπνζέζεηο γηα λέεο ζέζεηο 

ζηαδηνδξνκίαο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο πξνζέιθπζεο ηνπο ζην λαπηηθφ 

επάγγεικα.
34

  

Η ειιεληθή λαπηηιία παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηξνθνδφηεζε ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο κε 

13,5 δηο. επξψ ην 2009, απμεηηθέο ηάζεηο αθνινχζεζαλ θαη ην 2010, ελψ ην 2011 ε Ναπηηιία 

απνηεινχζε ηελ πξψηε δχλακε ηνπ ΑΔΠ, εμαθνινπζψληαο λα δηαηεξεί ζηα ρέξηα ηεο ην 15% 

ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. χκθσλα κε κειέηε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ε ειιελφθηεηε λαπηηιία 

πξνζζέηεη εηεζίσο 1,5 κνλάδα ηνπ ΑΔΠ, θαη έηζη αλαδεηθλχεηαη σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ελφο πην 

εμσζηξεθνχο θαη βηψζηκνπ αλαπηπμηαθνχ ππνδείγκαηνο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη ε αλάδεημε ηεο Διιάδαο ζε δηακεηαθνκηζηηθφ θφκβν γηα 

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ απφ θαη πξνο ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, απμάλνληαο έηζη ηνλ φγθν 

ηνπ δηαθηλνχκελνπ εκπνξίνπ θαηά 75% θαη αλαδεηθλχνληαο ηελ ζε εγεηηθφ θέληξν ζηελ 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη εμαζθαιίδνληαο νθέιε ηφζν γηα ηηο ειιεληθέο κεηαθνξέο φζν θαη 

επθαηξίεο αλάπηπμεο γηα εηαηξείεο παξνρήο επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ.
35

 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε ζπλερηδφκελε ππνρψξεζε ηεο δήηεζεο σο απνηέιεζκα ηεο 

παγθφζκηαο χθεζεο ην 2011 νδήγεζε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζε παξαηεηακέλε επηβξάδπλζε. 

Οη πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο Κίλαο, Ιλδίαο θαη Βξαδηιίαο κεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο ελψ ε Δπξσπατθή Έλσζε νδεγήζεθε ζε ειαθξά αιιά εκθαλή χθεζε θαη ε νηθνλνκία ησλ 

ΗΠΑ παξνπζίαζε ηζρλή απφδνζε, αιιά θαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε. Σν 2011 ε παγθφζκηα 

λαπηηιηαθή αγνξά δελ κπφξεζε λα αλαθάκςεη απφ ηελ θξίζε ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ κε ηελ 

αζηάζεηα λα βαζηιεχεη θαη λα θαζηζηά ηηο πξνβιέςεηο πνιχ δχζθνιεο.
36

 

Η ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο εμαθνινπζεί λα αθπξψλεη ηηο ελδερφκελεο ζεηηθέο 

ηάζεηο θαη λα ζπγθξαηεί ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ θαζνδηθά ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο. Η 

πιενλάδνπζα ρσξεηηθφηεηα παξακέλεη ην βαζηθφ πξφβιεκα κε άλεπ πξνεγνπκέλνπ κεγέζε θαη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο επί ησλ λαχισλ. Πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα πνπ ππνγξακκίδνπλ ηηο 

αξλεηηθέο ηάζεηο είλαη νη πςειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ε έιιεηςε ηξαπεδηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Ωο πξνο ηελ ηειεπηαία, ε παξαηεηακέλε πεξίνδνο ππεξπξνζθνξάο 
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 Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτών (2010-2011), Ετιςια Ζκκεςθ 
36
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ρσξεηηθφηεηαο θαη νη ρακειέο ηηκέο ησλ  λαχισλ έρνπλ πξνθαιέζεη πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ 

πινίσλ θαη θαηέζηεζαλ ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε αθφκα δπζθνιφηεξε.
37

 

Οη πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο είλαη ζηαζεξά επνίσλεο ζε 

καθξνπξφζεζκε βάζε. Σα επφκελα 10 κε 20 ρξφληα, νη πξνβιέςεηο εθηηκνχλ πσο ε αλάπηπμε 

ζα ζπλερίζεη λα θαζνδεγείηαη απφ ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο ηεο Κίλαο, ηεο Ιλδίαο, θαη ηεο Νφηηαο 

Ακεξηθήο, παξά ηελ ηξέρνπζα επηβξάδπλζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο. Η αζηηθνπνίεζε ζε απηέο 

ηηο ρψξεο είλαη βέβαην φηη ζα ζπλερηζηεί, θαη ε δηαδηθαζία αζηηθνπνίεζεο απαηηεί ηε ζπλερή 

πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ φπσο άλζξαθα, ζηδεξνκεηαιιεπκάησλ θαη άιισλ πιηθψλ ππνδνκψλ. 

Δπίζεο, ην πγξαέξην είλαη ε πξψηε πεγή ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο, αληηθαζηζηψληαο ηελ θαχζε ηνπ μχινπ. πλεπψο νη αλάγθεο γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο 

λνκνηειεηαθά ζα απμεζνχλ πξνο ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ.
38
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1.8 Ζ ζημαζία ηηρ ελληνικήρ ναςηιλίαρ για ηην εγσώπια οικονομία 

Ο ρψξνο ηεο λαπηηιίαο ζηελ Διιάδα απνηειεί κηα εμέρνπζαο ζεκαζίαο παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ζπκβάιιεη δπλακηθά ζην Δζληθφ Πξντφλ θαη 

Δηζφδεκα. Η παξαγφκελε θαζαξή πξνζηηζέκελε αμία πξνέξρεηαη απφ ηξεηο πηπρέο :
39

 

 Απφ ην άκεζν εηζφδεκα παξνρήο ζαιάζζησλ ππεξεζηψλ θαη κεηαθνξψλ 

 Απφ ην εηζφδεκα ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζπλαθψλ λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Απφ ην εηζφδεκα ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο πνπ έκκεζα ζπλδένληαη κε απηέο. 

Αμίδεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη ζην εηζφδεκα ηνπ θξάηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 

εηζπξάμεηο ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  κε ηε κνξθή 

ηφζν θφξσλ, φζν θαη επίζεο θνξνινγηθψλ εηζθνξψλ. 

Λφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο πξνζθνξάο ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζηα  

νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο, ην ειιεληθφ θξάηνο πηνζεηεί κηα πξνλνκηαθή πξνο ηνπο 

εθνπιηζηέο λαπηηιηαθή πνιηηηθή, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

λαπηηιηαθέο λα εδξεχζνπλ ζηελ ρψξα καο. Θα ιέγακε φηη ε πνληνπφξνο λαπηηιία απνιακβάλεη 

έλα επλντθφ θνξνινγηθφ πιαίζην, κε θνξνιφγεζε ρσξεηηθφηεηαο ζηα πινία, ελψ είλαη 

απαιιαγκέλε απφ θνξνιφγεζε ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ. Παξφκνηα κεηαρείξηζε ζπλαληάκε ζε 

φια ηα θξάηε κε αλαπηπγκέλε λαπηηιία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη Δπξσπατθέο ρψξεο 

ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζέιθπζε λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πξνζπαζψληαο λα αληαγσληζηνχλ ηνπο 

πνιππιεζείο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο.
40

 

Οη ζαιάζζηεο  κεηαθνξέο απνηεινχλ ππεξεζίεο πνπ εκπνξεχνληαη δηεζλψο. Σα έζνδα 

ηνπο απνηεινχλ ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο ζε δνιάξηα ΗΠΑ, έρνπλ ηε ζεκαζία εζφδσλ απφ 

εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπγθαηαιέγνληαη ζην ηζνδχγην άδεισλ πφξσλ ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Έηζη εληζρχνπλ ην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ ηεο Διιάδαο θαη δηαρξνληθά 

εμηζνξξνπνχλ ην έιιεηκκα ζπκκεηέρνληαο ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ζηαζεξφηεηα.
41

 

Γηακέζνπ ησλ εδξψλ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζηε ρψξα εηζξέεη ηεξάζηηα πνζφηεηα 

ζπλαιιάγκαηνο. πλάιιαγκα γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ ησλ 

εηαηξεηψλ ( απφ εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη κηζζνχο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ κέρξη ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ γξαθείσλ), ζπλάιιαγκα γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο 

κε εηαηξείεο ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο ( εθνδηαζκνί, επηζθεπέο, θαχζηκα, αζθάιεηεο, 
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  Κδρυμα Οικονομικών και Βιομθχανικών Ερευνών (Ιανουάριοσ 2013), ‘ Η Συμβολι τθσ Ποντοπόρου 
Ναυτιλίασ ςτθν Ελλθνικι Οικονομία: Επιδόςεισ και Προοπτικζσ’ 
41
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λαπινκεζηηηθά) θαη ζπλάιιαγκα απφ ηνπο κηζζνχο ησλ ειιεληθψλ πιεξσκάησλ πνπ 

δαπαλψληαη εγρψξηα απφ ηα λνηθνθπξηά.
42

  

Η εκπνξηθή λαπηηιία απνηειεί θαη έλαλ βαξπζήκαλην θιάδν γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία γηα έλαλ αθφκε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν: ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο. Η απαζρφιεζε λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ εξγάδεηαη άκεζα ζηηο λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο ή έκκεζα ζηηο πνιπάξηζκεο παξαλαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ 

επηθνπξηθέο πξνο ηε λαπηηιία ππεξεζίεο είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο.
43

  

πγθεθξηκέλα ν Πεηξαηάο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ λαπηηιηαθφ θέληξν ην νπνίν 

επηιέγνπλ λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ειιεληθψλ θπξίσλ ζπκθεξφλησλ γηα ηελ άζθεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Πνιιέο εηαηξείεο έρνπλ εγθαηαζηήζεη γξαθείν ηνπο ζηελ Διιάδα θαη 

δηαρεηξίδνληαη απφ ηνλ Πεηξαηά ην ζχλνιν ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ, πξνζθέξνληαο 

απαζρφιεζε ζε ρηιηάδεο αλζξψπνπο. Απφ ην 2004 ιεηηνπξγεί κηα λέα εηαηξηθή κνξθή, νη 

Ναπηηιηαθέο Δηαηξείεο Πινίσλ Αλαςπρήο, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ 

γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, εληζρχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πινίνπ.
44
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Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηνλ Πεηξαηά ζήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λαπηηιία. Αλαιπηηθφηεξα, νη κεγαιχηεξνη λενγλψκνλεο 

ζηνλ θφζκν έρνπλ αλαγλσξηζζεί απφ ην ειιεληθφ θξάηνο θαη δηαζέηνπλ γξαθεία ζηνλ Πεηξαηά 

θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο. Δπηπξφζζεηα νη πην αλαγλσξίζηκνη ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθά λαπηηιηαθά ραξηνθπιάθηα έρνπλ ηδξχζεη ππνθαηάζηαηά 

ηνπο ζηνλ Πεηξαηά παξέρνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζεκαληηθά θεθάιαηα ζε λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο ηεο πφιεο. Παζίγλσζηνη νίθνη λνκηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ έρνπλ αθνινπζήζεη 

ηνπο πειάηεο ζηνλ ‘ επαλαπαηξηζκφο’ ηνπο ζηνλ Πεηξαηά θαη είηε απηφλνκα είηε ζε ζπλεξγαζία 

κε αληίζηνηρεο ειιεληθέο εηαηξείεο παξέρνπλ ζηελ ειιεληθή λαπηηιία πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη 

ππεξεζίεο ζηνλ επαίζζεην ηνκέα εμεχξεζεο κεζφδσλ ηεο βέιηηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επελδπηηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ. εκαληηθέο εηαηξείεο λαπηαζθαιίζεσλ θαη γλσζηά P&I 

Clubs αλαιακβάλνπλ κέζσ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηνλ Πεηξαηά γξαθείσλ ηνπο λα αζθαιίζνπλ 

ηνλ λαπηηιηαθφ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλεη ν ζηφινο ησλ Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. Σέινο, ε 

λαπηηιηαθή ππνδνκή ηνπ Πεηξαηά ζπκπιεξψλεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο παξαλαπηηιηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ φπσο λαππεγεία, λαπισηέο, εηαηξείεο ξπκνπιθήζεσλ, επηζθεπαζηέο πινίσλ, 

λαπηηθψλ πξαθηνξεχζεσλ, λαπινκεζηηψλ, επηρεηξήζεηο ηξνθνδνζίαο θαη πεηξέιεπζεο πινίσλ, 

θαηαζθεπαζηψλ-επηζεσξεηψλ λαπηηθψλ κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ, λαπηηθά δηθαζηήξηα θαζψο 

επίζεο θαη κηα ηεξάζηηα βηνκεραλία ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ.
45

 

Απφ φια ηα παξαπάλσ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ ε ζπνπδαηφηεηα ηεο εγθαηεζηεκέλεο 

ζηε ρψξα εκπνξηθήο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ εγρψξηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, ηδηαίηεξα ζε δχζθνιεο πεξηφδνπο θαιπάδνπζαο αλεξγίαο φπσο ε πθηζηάκελε. 

1.9 Γιασπονική εξέλιξη ελληνικού ζηόλος 

Γηα 30ε ζπλερφκελε ρξνληά ε Διιεληθή Δπηηξνπή Ναπηηιηαθήο πλεξγαζίαο (Greek 

Shipping Co-operation Committee) παξνπζίαζε ηα εηήζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

εμάγνληαη απφ ηελ εηαηξεία αλαιχζεσλ IHS Markit θαη αθνξνχλ ηα ειιελφθηεηα πινία 

ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 1.000 GT, είηε απηά θέξνπλ ειιεληθή ζεκαία είηε ζεκαία άιινπ 

θξάηνπο. 

Σα ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ κέζα απφ 11 πίλαθεο πνπ έρεη θαηαξηίζεη ε HIS Markit 

κε βάζε νξηζκέλα θξηηήξηα φπσο είλαη νη ζεκαίεο, ηα κεγέζε θαη ε ειηθία ησλ ειιελφθηεησλ 

πινίσλ. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο
46
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Πηγή: http://www.isalos.net/greek-shipping/o-stolos-ton-ellinon/ 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν κέρξη θαη ηελ 1ε Μαξηίνπ 

ηνπ 2017, ν ειιελφθηεηνο ζηφινο απμήζεθε ζε φξνπο DWT θαη GT. πγθεθξηκέλα, απνηειείηαη 

απφ 4.085 πινία δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 192.430.519 GT θαη 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 328.763.767 DWT. πγθξηηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξνληάο, ελψ θαηαγξάθεηαη κηα κηθξή κείσζε 7 πινίσλ ζηνλ ειιελφθηεην 

ζηφιν, σζηφζν ε ρσξεηηθφηεηα θαη ε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ησλ πινίσλ απμήζεθαλ 

ζεκαληηθά, 3.526.325 GT θαη 8.166.193 DWT, αληίζηνηρα. 

ε φ,ηη αθνξά ηε λενιφγεζε ησλ πινίσλ, έρεη ππνινγηζηεί φηη ηα ειιεληθήο 

πινηνθηεζίαο πινία θέξνπλ 41 δηαθνξεηηθέο ζεκαίεο. πγθεθξηκέλα, ην 19% ησλ 

ειιελφθηεησλ πινίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 791 πινία θέξνπλ ζεκαία ησλ Marshall Islands, 

αθνινπζεί ε ζεκαία ηεο Ληβεξίαο κε 775 ειιεληθά πινία, ε ειιεληθή ζεκαία κε 747 πινία, ηεο 

Μάιηαο κε 671 πινία, ηνπ Παλακά, ηεο Κχπξνπ θαη ησλ Μπαρακψλ κε 377, 271 θαη 248 πινία, 

αληίζηνηρα. πγθξηηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο πεξαζκέλεο ρξφληαο, πξνθχπηεη αχμεζε ζηα πινία 

πνπ επέιεμαλ ζεκαία ησλ Marshall Islands, ηεο Ληβεξίαο, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Μάιηαο, ελψ 

θαηαγξάθεθε κείσζε ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο θαηά 62 πινία, κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 

3.738.594 DWT θαη ρσξεηηθφηεηαο 2,338,852 GT. 

Αλαθνξηθά κε ηε λαππήγεζε ειιελφθηεησλ πινίσλ, ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξαζκέλε 

ρξνληά, εθηηκάηαη φηη είλαη εγγεγξακκέλα ζην βηβιίν παξαγγειηψλ, κέρξη θαη ηελ 1ε Μαξηίνπ, 
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75 oil tankers, 19 chemical & product tankers, 34 liquefied gas tankers, 49 ore & bulk carriers, 

14 containerships θαη άιια 5 cargo ships. Αλαθνξηθά κε ηνλ ζηφιν ησλ tankers θαζψο θαη ησλ 

ore & bulk carriers, ηα ειιελφθηεηα tankers αληηπξνζσπεχνπλ ην 25,2% ηνπ παγθφζκηνπ 

ζηφινπ tankers θαη ηα ειιελφθηεηα ore & bulk carriers ην 16,2%. ε ζπλνιηθά κεγέζε, ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ζηνλ παγθφζκην αληηπξνζσπεχεη ην 7,6% ζε αξηζκφ 

πινίσλ, ην 13,7% ζε ρσξεηηθφηεηα θαη ην 16,2% ζε φξνπο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο. Σα πινία 

κε ειιεληθή ζεκαία ζε φξνπο αξηζκνχ πινίσλ, GT θαη DWT αληηπξνζσπεχνπλ ην 1,4%, 3,1% 

θαη 3,7%, αληίζηνηρα, ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. 

Παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη ε παγθφζκηα αγνξά, έρεη θαηαγξαθεί 

κηθξή αχμεζε ζηνλ ειιεληθφ ζηφιν ησλ ore & bulk carriers θαζψο θαη ησλ containerships, 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ παγθφζκην ζηφιν θαηά ην πεξαζκέλν έηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν αξηζκφο 

ησλ oil tankers παξέκεηλε ζηαζεξφο, ελψ νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο πινίσλ παξνπζίαζαλ κηθξή 

κείσζε. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ ειηθία ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ, λαη κελ ν κέζνο φξνο απηήο 

απμήζεθε ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξαζκέλε ρξνληά, αιιά παξακέλεη θαηά κέζν φξν 2,9 εηψλ 

κηθξφηεξε απφ ηελ ειηθία ησλ πινίσλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. Η κέζε ειηθία ησλ 

ειιελφθηεησλ πινίσλ ππνινγίδεηαη ζηα 10,5 ρξφληα, ζε ζρέζε κε ηε κέζε ειηθία ησλ 13,2 

ρξφλσλ ησλ πινίσλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. Η κέζε ειηθία ησλ πινίσλ πνπ θέξνπλ ηελ 

ειιεληθή ζεκαία εθηηκάηαη ζηα 11,7 ρξφληα ην 2016.
47

 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο θιάζεηο ησλ πινίσλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

ζπιιερζεί απφ ηελ εηαηξεία IHS Markit πξνθχπηεη φηη ηα πεξηζζφηεξα ειιεληθά πινία, είηε 

θέξνπλ ειιεληθή ζεκαία είηε φρη, ηαμηλνκνχληαη θπξίσο ζηνλ αγγιηθφ λενγλψκνλα Lloyd’s 

Register, ζηνλ ακεξηθαληθφ ABS, ζηνλ ηαπσληθφ Class NK, ζηνλ γεξκαλφ-λνξβεγηθφ DNV GL 

θαη ζηνλ ηηαιηθφ λενγλψκνλα RINA.
48

 

1.10 Σςμπεπάζμαηα 

Ο φξνο λαπηηιία ζπλδέεηαη κε ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη δεκηνπξγεί εθαηνληάδεο 

ζέζεηο απαζρφιεζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη Έιιελεο ήδε απφ ηα αξραία ρξφληα ζπλέβαια 

θαηαιπηηθά ζηελ εμέιημή ηεο. Η Διιάδα απνηειεί θνξπθαία δχλακε ζηελ λαπηηιία φρη κφλν 

εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ. Η λαπηηιία είλαη ν ηζρπξφηεξνο 

θιάδνο ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο, κηαο θαη ζπκβάιιεη φρη κφλν ζηελ άλνδν ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

Δζληθνχ Πξντφληνο αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Σν ζηαζεξφ ζεζκηθφ 

πιαίζην απφ ην νπνίν δηέπεηαη επλννχλ ηε δηαθχιαμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο. Η λαπηηιία 

                                                           
47

 Ναυτικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ 
48

 Ναυτικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ 



- 26 - 
 

έρεη μεθχγεη ηελ έληνλε θξίζε πνπ ππέζηεζαλ άιινη θιάδνη ιφγσ ηεο θξίζεο. Έρεη πιεγεί κελ 

απφ απηή αιιά φρη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ φπσο άιινη ηνκείο. Απφ ηηο κειέηεο πνπ θάλακε γηα 

ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα ιέγακε φηη νη πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ είλαη 

επνίσλεο. 
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2 Νηολόγηση Πλοίων & Δπιλογή ημαίας Νηολόγησης 

 

2.1  Διζαγυγή 

 ην θεθάιαην απηφ ζα δνχκε ηελ έλλνηα θαη ηελ αλάγθε λενιφγεζεο ελφο πινίνπ. ηε 

ζπλέρεηα ζα εζηηάζνπκε ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο λενινγίσλ εμεηάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο. Θα ήηαλ παξάιεηςή καο αλ δελ κηινχζακε γηα ηα κεγαιχηεξα λενιφγηα δηεζλψο. Σέινο ζα 

παξνπζηάζνπκε ηηο 10 θνξπθαίεο ζεκαίεο ζε ρσξεηηθφηεηα. 

2.2  Έννοια και ανάγκη νηολόγηζηρ πλοίυν 

Πινίν ζεσξείηαη παλ ζθάθνο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 θφξσλ ην νπνίν 

πξννξίδεηαη γηα λα θηλείηαη απηφλνκα ζηε ζάιαζζα.
49

 Όια ηα πινία είλαη ππνρξεσκέλα λα 

έρνπλ ηε ζεκαία θάπνηνπ θξάηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ εζληθφηεηα απηνχ, ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε δελ ζα έρεη θακία λνκηθή πξνζηαζία ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Γίθαην. Υσξίο ζεκαία 

ηα πινία δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε λφκηκν εκπφξην θαη ηα ιηκάληα δελ ηνπο 

επηηξέπνπλ ηελ είζνδν. Η ειεχζεξε λαπζηπινΐα ζε αλνηθηέο ζάιαζζεο απνηειεί δηθαίσκα ησλ 

πινίσλ πνπ λαπζηπιννχλ κε ηεο ζεκαίαο θάπνηαο ρψξαο.
50

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα απνθηήζεη 

έλα πινίν εζληθφηεηα, θαηαρσξείηαη ζηα δεκφζηα κεηξψα (λενιφγηα) ηνπ θξάηνπο ηνπ νπνίνπ 

ζα θέξεη ηε ζεκαία. Έηζη ππφθεηηαη ζηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο πνπ ζα λενινγεζεί.
51

Έλα πινίν 

ρσξίο ζεκαία, ην νπνίν δελ αλήθεη ζε θάπνην θξάηνο, ππφθεηηαη ζε απαγφξεπζε απφπινπ.
52

 

Έηζη φπσο ηα θπζηθά πξφζσπα έρνπλ θαηνηθία θαη ην πινίν έρεη κφληκε θαηνηθία. Ο 

ηφπνο απηφο γηα ηα πινία είλαη ηα ιηκάληα λενιφγεζεο πνπ δηαιέγεηαη ειεχζεξα απφ ηνλ 

πινηνθηήηε. ηνλ ηφπν απηφ πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη ζπλαιιαγέο νη νπνίεο αθνξνχλ ην 

πινίν.
53

 Η λενιφγεζε ηνπ πινίνπ απνηειεί ηε ζεκειηψδε πξάμε γηα ηελ απφθηεζε εζληθφηεηαο 

θαη ηελ χςσζε ηεο ζεκαίαο ηνπ. 

Νενιφγεζε νλνκάδεηαη ε εγγξαθή ηνπ πινίν ζην Νενιφγην πνπ ηεξείηαη απφ ηηο 

Ληκεληθέο Αξρέο. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξνχληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινίνπ, ηα 

ζηνηρεία ηνπ πινηνθηήηε θαη δηάθνξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 
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Καηά ην άξζξν 6 ηνπ Κ.Γ.Ν.Γ. ε αλαγλψξηζε ελφο πινίνπ σο ειιεληθνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζε Νενιφγην ιηκεληθήο αξρήο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ζε 

Νενιφγην ειιεληθήο πξνμεληθήο ιηκεληθήο αξρήο ππφ ηνλ φξν φηη εληφο ηνπ έηνπο ζα γίλεη 

κεηαλενιφγεζε ζε ιηκέλα εζσηεξηθνχ.
54

 

 Κάζε πινίν ην νπνίν θέξεη ηε ζεκαία ελφο θξάηνπο ζεσξείηαη πισηφ ηκήκα ηνπ 

εδάθνπο ηνπ επνκέλσο ππφθεηηαη ζηνπο  θαλφλεο ηνπ Δζσηεξηθνχ θαη Γηεζλνχο Γηθαίνπ. Η 

επηινγή ζεκαίαο είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο απφ ηε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία, κηαο θαη επεξεάδεηαη 

απφ ηηο ρψξεο πνπ ην πινίν ηαμηδεχεη θαζψο θαη απφ ηα ζπκθέξνληα πνπ έρεη ε εηαηξεία απφ ηε 

ζεκαία ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί.
55

 

2.3 Τύποι νηολογίυν 

Η επηινγή γηα ηε ζεκαία λενιφγεζεο ελφο εκπνξηθνχ πινίνπ ζα κπνξνχζε λα 

ηζρπξηζηεί θαλείο φηη γίλεηαη αλάκεζα ζηελ εζληθή θαη άιιεο. Έηζη έρεη επηθξαηήζεη θαη ν φξνο 

flagging out πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απνκάθξπλζε ησλ πινίσλ απφ ηελ εζληθή ηνπο ζεκαία θαη 

ηελ πηνζέηεζε θάπνηαο άιιεο μέλεο ζεκαίαο. Η θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έγηλε απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θη έρεη επηθξαηήζεη ζηελ λαπηηιία πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:
56

 

 Παξαδνζηαθά Δζληθά Νενιφγηα 

 Αλνηρηά Νενιφγηα ή εκαίεο Δπθαηξίαο ή εκαίεο Δπθνιίαο 

 Παξάιιεια ή Γηπιά Νενιφγηα 

 Γηεζλή ή Γεχηεξα Νενιφγηα  

Όζνλ αθνξά ηα Παξαδνζηαθά Δζληθά Νενιφγηα, ν πινηνθηήηεο έρεη ηελ ππεθνφηεηα 

ηνπ θξάηνπο, ηε ζεκαία ηνπ νπνίνπ θέξεη ην πινίν ηνπ. Σν  Γηεζλέο Γίθαην ζηεξίδεηαη ζην 

δφγκα ηεο χπαξμεο γλήζηνπ δεζκνχ αλάκεζα ζην πινίν θαη ζην θξάηνο ηνπ νπνίνπ ηε ζεκαία 

θέξεη ην πινίν.
57

 

Ωο ζεκαίεο αλνηθηψλ λενινγίσλ ζεσξνχληαη νη ζεκαίεο εθείλσλ ησλ ρσξψλ πνπ νη 

λφκνη επηηξέπνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ λα λενινγνχληαη ππφ ηε ζεκαία ηνπο πινία αιινδαπήο 

πινηνθηεζίαο, ζε αληίζεζε κε φια φζα ηζρχνπλ ζηηο παξαδνζηαθέο λαπηηιηαθέο ρψξεο, ζηηο 

νπνίεο ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο ζεκαίαο ηνπο παξέρεηαη θάησ απφ απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

κε αλειαζηηθέο ππνρξεψζεηο. Έρνπλ ζηφρν λα πξνζθέξνπλ επειημία ζηε λνκνζεζία, ζηα 
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ρξεκαηννηθνλνκηθά ζρήκαηα, απνθπγή θαηαζηάζεσλ πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη θηλδχλνπ 

εζληθνπνίεζεο ζηε ρψξα ηεο εζληθήο πξνέιεπζεο ηεο επηρείξεζεο θαη αθφκε ηελ απνθπγή 

πνιηηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη δηαθξίζεσλ, εθφζνλ απνηεινχλ ηελ ειεπζεξία ηεο λαπζηπινΐαο. 

Δπηπξφζζεηα ζθνπφο ησλ αλνηρηψλ λενινγίσλ απνηειεί ε χπαξμε επειημίαο ζηελ εζληθφηεηα 

ησλ πιεξσκάησλ θαη ζηα πξνζφληα ηνπο, ζηηο αλάγθεο ησλ ζηειερψλ ησλ πινίσλ, απνθπγή 

εθαξκνγήο εζληθψλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απαζρφιεζεο 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, απνθπγή πιεξσκήο κηζζψλ κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο εζληθέο ζπιινγηθέο 

ζπκθσλίεο.
58

 

Οη θάησζη 34 ρψξεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γίθαηεο κεηαρείξηζεο ηεο 

ITF σο FOC (Flags of Convenience):
59

 

 Antigua and Barbuda 

 Bahamas 

 Barbados 

 Belize 

 Bermuda (UK) 

 Bolivia 

 Burma 

 Cambodia 

 Cayman Islands 

 Comoros 

 Cyprus 

 Equatorial Guinea 

 Faroe Islands (FAS) 

 French International Ship Register (FIS) 

 German International Ship Register (GIS) 

 Georgia 

 Gibraltar (UK) 

 Honduras 

 Jamaica 

 Lebanon 

 Liberia 

 Malta 
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 Marshall Islands (USA) 

 Mauritius 

 Moldova 

 Mongolia 

 Netherlands Antilles 

 North Korea 

 Panama 

 Sao Tome and Principe 

 St Vincent 

 Sri Lanka 

 Tonga 

 Vanuatu 

ρεηηθά κε ηα  παξάιιεια ή αιιηψο δηπιά λενιφγηα, νη πινηνθηήηεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εγγξάςνπλ ηα πινία ηνπο ζηα εζληθά λενιφγηα, δχλαηαη φκσο λα 

εθκεηαιιεχνληαη ηα πινία ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ ειαζηηθφηεηαο, φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο 

απαζρφιεζεο ησλ πιεξσκάησλ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ λενινγίσλ είλαη ηα 

εμήο:
60

 

 Μεησκέλεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε λενιφγεζε θαη ηελ επάλδξσζε ηνπ 

πινίνπ 

 Παξνρή θνξνινγηθψλ δηεπθνιχλζεσλ 

 Ίδξπζε ζε ρψξα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ‘κεηξφπνιε’ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λαη 

κελ λα είλαη αλεμάξηεην ην λέν λενιφγην, παξάιιεια φκσο λα είλαη θαη εζληθφ, 

κηαο θαη ην πινίν θέξεη ηελ εζληθή ζεκαία ηεο Δπξσπατθήο ρψξαο 

Η λενιφγεζε  πινίνπ ζε λαχισζε γπκλνχ πινίνπ είλαη πξαθηηθή, φπνπ ην πινίν ην 

νπνίν έρεη λενινγεζεί ζε κηα ζεκαία, παίξλεη ηα άδεηα λα πςψζεη ηε ζεκαία ελφο δεχηεξνπ 

θξάηνπο γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο λαχισζεο, ε θχξηα 

λενιφγεζε αλαζηέιιεηαη θαη έρεη θαη πάιη πιήξε ηζρχ κε ηε ιήμε ηεο λαχισζεο. Σν ζχζηεκα 

ηεο λενιφγεζεο πινίνπ γπκλνχ ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ηνπο φξνπο ‘παξάιιειε λενιφγεζε’ ή 

‘δηπιή λενιφγεζε’.
61

  

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηε θπγή απφ ηα εζληθά λενιφγηα, νξηζκέλα θξάηε-

κέιε έρνπλ ζεζπίζεη ηα δηεζλή λενιφγηα, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ φηη απνηεινχλ δεχηεξα 

                                                           
60

 Πετρόπουλοσ Δ., ‘ Ο ρόλοσ των ανοιχτών νθολογίων ςτθ ςφγχρονθ παγκόςμια οικονομία’, 
Διδακτορικι Διατριβι, Πανεπιςτιμιο Πειραιά (2003) 
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 Γουλιζλμοσ Α., ‘Διοίκθςθ Παράκτιων & Θαλάςςιων Βιομθχανιών’, Σταμοφλθσ Α.Ε., Ακινα  
(1996), ςελ.48 
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εζληθά λενιφγηα κε απζηεξέο κελ πξνβιέςεηο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε θαη ην πιήξσκα, αιιά 

φρη θαη ηφζν απζηεξέο φπσο νη αληίζηνηρεο ηνπ αξρηθνχ εζληθνχ λενινγίνπ. Σα παξάιιεια 

λενιφγηα ήηαλ έλα θαηλφκελν πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σν 

πξψην λενιφγην ηέηνηνπ είδνπο δεκηνπξγήζεθε ην 1986 απφ ηε Γαιιία.
62

 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ζρεηηθά εηθφλα κε ηα κεγαιχηεξα λενιφγηα ζε παγθφζκην 

επίπεδν:
63

 

 

Πηγή: http://www.kathimerini.gr/ 

Σν έθην κεγαιχηεξν λενιφγην ηνπ θφζκνπ ζηεγάδεηαη ζηελ παηξίδα καο, ζχκθσλα κε 

εηδηθφ αθηέξσκα ηεο Lloyds List γηα ηα δέθα ηζρπξφηεξα λενιφγηα ζηε δηεζλή λαπηηιηαθή 

αγνξά. Σελ ειιεληθή ζεκαία θέξνπλ 745 πνληνπφξα πινία απφ ηα νπνία ηα 459 είλαη πινία 

κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ, ηα 251 ηάλθεξ θαη ηα 35 πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Ο 

ειιεληθφο ζηφινο έρεη κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 74 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ. 

                                                           
62

 Γουλιζλμοσ Α., ‘Διοίκθςθ Παράκτιων & Θαλάςςιων Βιομθχανιών’, Σταμοφλθσ Α.Ε., Ακινα  
(1996), ςελ.48-50 
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Σν ηζρπξφηεξν λενιφγην ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία είλαη απηφ ηνπ Παλακά κε 4.832 

πινία, εθ ησλ νπνίσλ θαη κεγάινο αξηζκφο είλαη ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ,  θαη κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο 338 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ. 

Σε δεχηεξε ζέζε θαηαιακβάλεη ε Ληβεξία κε 1.948 πινία, κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 200 

εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ, ελψ ζηελ Σξίηε ζέζε έξρνληαη ηα Νεζηά Μάξζαι κε 1.626 πινία 

ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 131 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ. 

Αθνινπζνχλ ην Υνλγθ Κνλγθ κε 1.651 πινία θαη ρσξεηηθφηεηα 126 εθαηνκκπξίσλ 

ηφλσλ, ε ηγθαπνχξε κε 1.518 πινία κε ρσξεηηθφηεηα 94 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ, ε Διιάδα κε 

745 πινία θαη ρσξεηηθφηεηα 74 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ, νη Μπαράκεο κε 692 πινία θαη 

ρσξεηηθφηεηα 73 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ, ε Μάιηα κε 1.146 πινία θαη ρσξεηηθφηεηα 67 

εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ, ε Κίλα κε 1.544 πινία θαη ρσξεηηθφηεηα 61 εθαηνκκπξίσλ ηφλν, ελψ ε 

δεθάδα ηεο ηζρπξφηεξεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο θιείλεη κε ηελ Κχπξν, ε νπνία έρεη ζην λενιφγην  

ηεο 604 πινία ζπλνιηθήο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 31 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ.
64

 

  

 

Πηγή: https://www.lloydslist.com/ 
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Παξαθάησ παξαηίζεηαη ζρεηηθφ δηάγξακκα κε ηηο δέθα θνξπθαίεο ζεκαίεο ζε 

ρσξεηηθφηεηα, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε Διιάδα:
65

 

 

 

 

Πηγή: http://www.capital.gr/ 

 

2.4 Σςμπεπάζμαηα 

Όια ηα πινία πξέπεη λα έρνπλ ζεκαία θαη θέξνπλ ηελ εζληθφηεηα ηεο ζεκαίαο ηελ νπνία 

πςψλνπλ. Σα πινία απηά εγγξάθνληαη έηζη ζηα λενιφγηα θάζε ρψξαο κέζα απφ κία δηαδηθαζία 

πνπ νλνκάδεηαη λενιφγεζε. Οξηζκέλεο ρψξεο δηαζέηνπλ αλνηρηά λενιφγηα θαη ιέκε φηη θέξνπλ 
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ζεκαίεο επθαηξίαο. Οη ζεκαίεο επθαηξίαο πξνζθέξνπλ επειημία ζηε λνκνζεζία, ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζρήκαηα θαη θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο. Η Διιάδα απνηειεί ην έθην 

κεγαιχηεξν θαη ηζρπξφηεξν λενιφγην ζηνλ θφζκν. Σελ πξψηε ζέζε θαηαιακβάλεη ν Παλακάο, 

ε Ληβεξία, ηα λεζηά Μάξζαι, ην Υνλγθ-Κνλγθ θαη ε ηγθαπνχξε. 
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3 ημαίες εσκαιρίας 

3.1 Διζαγυγή 

 ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηα θξηηήξηα επηινγήο ζεκαίαο λενιφγεζεο. 

Έπεηηα ζα νξίζνπκε ηηο ζεκαίεο επθαηξίαο θαη ζα αλαιχζνπκε ηηο ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ ζεκαίεο 

επθαηξία θαη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ απηέο. Αθφκε ζα κηιήζνπκε γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ επηθέξνπλ νη ζεκαίεο επθαηξίαο. Άμην αλαθνξάο απνηειεί ην ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ ζεκαίεο επθαηξίαο. Σέινο ζα ηνλίζνπκε πψο 

νη ζεκαίεο επθαηξίαο επεξεάδνπλ ηελ εζληθή νηθνλνκία, ηελ απαζρφιεζε θαη ηε ζπκπίεζε ηνπ 

κεηαθνξηθνχ θφζηνπο. 

3.2 Δπιλογή ζημαίαρ νηολόγηζηρ 

Απνηειεί ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο απφθαζε, ε επηινγή ηεο ζεκαίαο λενιφγεζεο ηνπ 

πινίνπ, κηαο θαη επεξεάδεηαη απφ ην δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ  δξάζεο ηεο λαπηηιηαθήο 

δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο θαη επίζεο θαη απφ ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο θαη ηα ζπκθέξνληα 

ηεο. Δληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ πθίζηαληαη εηδηθνί θνηλνηηθνί θαλφλεο λενιφγεζεο, 

αιιά νη γεληθνί θαλφλεο εθαξκφδνληαη κε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο αλά πεξίπησζε. 
66

 

Κνηλή επηδίσμε φισλ ησλ πινηνθηεηψλ είλαη ε απνθπγή ξπζκίζεσλ νπνηνπδήπνηε 

είδνπο, ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ θέξδνπο θαζψο επίζεο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

ηδησηηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ θφζηνπο θνξνιφγεζεο.
67

 

Η επηινγή ηεο ζεκαίαο πνπ ζα πςψζεη έλα πινίν, είλαη κία απφθαζε πνπ δελ 

ιακβάλεηαη κε βάζε ηνλ παηξησηηζκφ ή ην ζπλαίζζεκα, αιιά είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ 

παξαγφλησλ. Σν θφζηνο απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα επηινγήο ζεκαίαο, αιιά ε ηειηθή 

απφθαζε παίξλεηαη αθνχ ζπλεθηηκεζνχλ φιεο νη παξάκεηξνη πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ.
68

 

Οη εθνπιηζηέο πάλσ απφ φια είλαη επηρεηξεκαηίεο κε βαζηθφ ηνπο ζηφρν ηελ παξνρή 

λαπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηνλ πην απνδνηηθφ θαη επηθεξδή ηξφπν. Ο θάζε κάλαηδεξ νθείιεη λα 

ζπλππνινγίζεη ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο κε ζθνπφ λα επηιέμεη ηε ζεκαία πνπ ζα θέξεη ην 

πινίν ηνπ.
69

 

 Κφζηνο Νενιφγεζεο 

 Δπθνιία Νενιφγεζεο 
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 Άκεζε θαη γξήγνξε επηθνηλσλία κε ην λενιφγην 

 Απνθπγή Γξαθεηνθξαηίαο 

 Απνθπγή Γπζιεηηνπξγηψλ ηεο Γηνίθεζεο 

 Αλψηαην Όξην Ηιηθίαο πινίνπ απφ ηε ζεκαία/απνδνρή πινίνπ άλσ ησλ 25 

εηψλ 

 Πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινίνπ 

 Γπλαηφηεηα πξνζσξηλήο ή παξάιιειεο λενιφγεζεο 

 Σαρχηεηα ζηε ζχζηαζε κηαο εηαηξείαο κε ρακειφ θφζηνο 

 Ννκηθά θαη Θεζκηθά δεηήκαηα 

 Πεξηνξηζκνί ζηελ εζληθφηεηα δηεπζπληψλ θαη κεηφρσλ 

 Διάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην 

 Φνξνινγηθφ Καζεζηψο 

 Δπειημία επάλδξσζεο/Πεξηνξηζκφο Δζληθφηεηαο Πιεξσκάησλ/Διιηπήο 

εθπαίδεπζε λαπηηθψλ 

 Δπάλδξσζε θαη αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά 

 Δξγαζηαθέο ζρέζεηο 

 Κφζηνο επάλδξσζεο 

 Κφζηνο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ζεκαίαο 

 Υαιαξφηεηα ειέγρσλ/επηζεσξήζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θάζε θξάηνπο 

 Αμηνπηζηία εκαίαο 

 ηάζε Port State Control 

 White list of  Paris MoU 

 Νενιφγην κέινο ηεο Δ.Δ. 

 Τπφιεςε ζεκαίαο απφ ηνλ ΙΜΟ 

 Να κελ έρεη ραξαθηεξηζζεί ζεκαία επθνιίαο 

 ηάζε Υξεκαηνπηζησηηθψλ/ Ιδξπκάησλ/Σξαπεδψλ θαη Αζθαιηζηψλ 

 Πξνηίκεζε λαπισηψλ 

 Πξνηίκεζε ‘ oil majors’ 

 Σχπνο πινίνπ 

 Πεξηνρή δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πινίνπ 

 Δκπνξηθνί πεξηνξηζκνί 

 Απαζρφιεζε πινίνπ ζε γξακκέο ηνπ εζσηεξηθνχ 

 Καζεζηψο ειεπζεξίαο εκπνξίνπ ζε πεξηφδνπο πνιέκνπ 

 Κπβεξλεηηθή/Πνιηηηθή ηαζεξφηεηα 

 Ιζηνξηθνί ιφγνη 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα λεφηεπθην πινίν εγγξάθεηαη είηε ζην εζληθφ λενιφγην ηεο 

ρψξαο πινηνθηεζίαο είηε ζε μέλν λενιφγην, αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δσήο 

κπνξεί λα αιιάμεη ζεκαία παξαπάλσ απφ κία θνξέο θαη γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο.
70

 

3.3 Βαζικά κπιηήπια για ηην επιλογή ηηρ ζημαίαρ 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζεκαίαο είλαη νη αθφινπζνη :
71

 

 Πξφηππα αζθάιεηαο :  Τπάξρεη κηα επξεία πνηθηιία λενινγίσλ πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ επηβνιή 

ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ θαη ζπκβάζεσλ 

 Δπηβνιή λφκσλ :  Μεξηθά θξάηε είλαη πην ειαζηηθά  ζηελ επηβνιή ησλ 

ζρεηηθψλ λφκσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία γηα ηα πινία πνπ 

απαξηίδνπλ ην λενιφγην 

 Port State Control: Οξηζκέλεο ζεκαίεο είλαη ζεκαίεο ζηφρνη γηα ηα κλεκφληα 

ζπλελλφεζεο(Paris MoU, Tokio MoU) θαη ηηο ηνπηθέο ιηκεληθέο αξρέο κε 

ζπλέπεηα λα πξνθαινχληαη θαη άιια ζρεηηθά πξνβιήκαηα 

 Οξγαλψζεηο θαη απαζρφιεζε: Οη λφκνη πνπ πξνβιέπνληαη ζε ζρέζε κε ηελ 

απαζρφιεζε ζηελ ρψξα λενιφγεζεο έρνπλ αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πινίνπ, φπσο είλαη ε εζληθφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο θαη νη εξγαζηαθέο ζπκβάζεηο 

 Κφζηνο: Οη πινηνθηήηεο πξνθαλψο επηιέγνπλ ηε ζεκαία πνπ ζα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηα έμνδα λενιφγεζεο, ηηο ακνηβέο ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηηο 

θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο 

 Πεξηνξηζκνί: Μπνξεί λα ππάξμνπλ πεξηνξηζκνί, φπσο ε απαίηεζε  γηα ηε 

ζχλδεζε ηνπ πινίνπ ή ηνπ πινηνθηήηε κε ην θξάηνο ζεκαίαο 

 Αζθάιεηα: Οη αζθαιηζηέο κπνξεί λα πξνβάιινπλ αληηξξήζεηο ζηελ επηινγή 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηψλ 

 Υξεκαηνδφηεζε: Η επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ λενινγίσλ ζεκαίλεη πην εχθνιε 

πξφζβαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη ην αληίζεην. 

 

3.4 Οπιζμόρ για ηιρ ζημαίερ εςκαιπίαρ 

 

Ωο ζεκαίεο επθαηξίαο λννχληαη νη εζληθέο ζεκαίεο εθείλσλ ησλ θξαηψλ πνπ νη 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο λενινγνχλ ηα πινία ηνπο κε ζθνπφ ηε κεγέζπλζε ησλ ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ηε κείσζε ηνπ ηδησηηθνχ θφζηνπο κε ηελ απνθπγή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 
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άιισλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ φξσλ απαζρφιεζεο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 

πνπ ζα εθαξκφδνληαη εάλ ηα πινία ηνπο ήηαλ εγγεγξακκέλα ζηα λενιφγηα ησλ ρσξψλ ηεο 

εζληθήο πξνέιεπζεο ηεο επηρείξεζεο.
72

  

Ο Boczak, φπσο αλαθέξεη ν N.P. Ready ππνζηεξίδεη φηη κπνξεί σο FOC/Δ λα νξηζζεί 

ε ζεκαία θάζε ρψξαο πνπ επηηξέπεη ηελ εγγξαθή πινίσλ ππφ μέλε ηδηνθηεζία θαη μέλν έιεγρν, 

κε ζπλζήθεο πνπ είλαη βνιηθέο θαη θαηάιιειεο γηα ην πξφζσπν πνπ εγγξάθεη ην πινίν.
73

 

Η έθζεζε ηεο επηηξνπήο Rochdale ( ζπνπδαία εξγαζία γηα ηνπο Βξεηαλνχο) αλαθέξεη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά  ησλ ρσξψλ επθαηξίαο πνπ είλαη ηα αθφινπζα: 

 H ρψξα ( ηνπ λενινγίνπ επθαηξίαο) επηηξέπεη ηελ ηδηνθηεζία ή θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ πινίσλ ηεο απφ ηνπο κε πνιίηεο ηεο 

 Δχθνιε πξφζβαζε ζην λενιφγην 

 Οη θφξνη ζηα εηζνδήκαηα ηνπ πινίνπ δελ επηβάιινληαη ζηε ρψξα απηή ή είλαη 

ρακεινί. Τπάξρεη κφλν ηέινο εγγξαθήο θαη εηήζην ηέινο, πνπ ππνινγίδεηαη 

πάλσ ζην κέγεζνο ηνπ πινίνπ. Δγγχεζε ή απνδεθηή θαηαλφεζε, πνπ αθνξά 

ζηε κειινληηθή απαιιαγή απφ ηε θνξνινγία, κπνξεί επίζεο λα δνζεί. 

 Η ρψξα εγγξαθήο-λενιφγεζεο είλαη ζπλήζσο κία κηθξή δχλακε ρσξίο θακία 

εζληθή αλάγθε γηα ην ζχλνιν ησλ πινίσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί-θάησ απφ θάζε 

πξνβιέςηκε πξνυπφζεζε-αιιά νη εηζπξάμεηο απφ κηθξά ηέιε κε κεγάιν αξηζκφ 

πινίσλ κπνξεί λα παξάγεη έλα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ζην εζληθφ εηζφδεκα θαη 

ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο ρψξαο απηήο 

 Η ζηειέρσζε ησλ πινίσλ απφ ηνπο κε πνιίηεο-επηηξέπεηαη ειεχζεξα 

 Η ρψξα εγγξαθήο δελ έρεη ηε δχλακε, νχηε ην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ, λα 

επηβάιιεη απνηειεζκαηηθά νπνηνπζδήπνηε θπβεξλεηηθνχο ή δηεζλείο 

θαλνληζκνχο, νχηε έρεη ηελ επηζπκία λα ειέγμεη ηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο
74

  

Αθνινχζσο ν N.P.Ready ζρνιηάδεη ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ππνζηεξίδνληαο φηη δελ 

απνηειεί γεληθεπκέλε πεξίπησζε. Πιένλ επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ ειηθία θαζψο 

θαη επηζεσξήζεηο απφ θάπνηεο FOC (π.ρ. Παλακάο, Μπαράκεο). Αθφκε, νη πεξηζζφηεξεο FOC 

έρνπλ πξνρσξήζεη ζεκαληηθά, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ζπκκφξθσζε κε ηνπο δηεζλνχο 

θαλνληζκνχο, ηδηαίηεξα ζε  φηη αθνξά ηα ζέκαηα αζθάιεηαο. Καηαιήγεη, φηη ζηε ζεκεξηλή 
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επνρή, ν νξηζκφο ησλ ζεκαηψλ επθαηξηψλ ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ χπαξμε γλήζηνπ 

δεζκνχ ηνπ πινίνπ κε ηε ρψξα λενιφγεζεο.
75

 

Γηα ηνπο Γνγάλε θαη Μεηαμά ππάξρνπλ θαη ‘νηνλείο ζεκαίεο επθαηξίαο’ φπσο είλαη ε 

ειιεληθή ή αγγιηθή ζεκαία. Απηέο είλαη νη ζεκαίεο θξαηψλ θάπνηα ή φια ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ πξνζθέξνπλ νη ζεκαίεο επθαηξίαο κε ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ ρσξεηηθφηεηα ζην λενιφγηφ 

ηνπο.
76

 

3.5 Οι κςπιόηεπερ σώπερ με ζημαίερ εςκαιπίαρ 

 

 

 Antigua and Barbuda
77

:  Πξφθεηηαη γηα έλα λενιφγην, πνπ ηδξχζεθε ζηηο αξρέο 

ηνπ 1986. Σν ελδεδεηγκέλν ιηκάλη γηα ηε λενιφγεζε είλαη ην St. John’s ζηελ 

Antigua. Παξέρεη πιήξε ζχκβαζε λενιφγεζεο θαη έρεη ππνγξάςεη 

ακθίπιεπξεο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε ηα ζεκαληηθφηεξα εκπνξηθά έζλε. Όζνλ 

αθνξά ηελ επάλδξσζε δελ ππάξρνπλ εζληθνί πεξηνξηζκνί. Σφζν ηα 

πηζηνπνηεηηθά φζν θαη ηα δηπιψκαηα απφ άιιεο ρψξεο αλαγλσξίδνληαη, ελψ 

ηαπηφρξνλα εθδίδνληαη θαηλνχξηα ρσξίο εμεηάζεηο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

λενιφγην, έρνπλ πηνζεηεζεί νη εμήο ζπκβάζεηο  απφ ηνλ ΙΜΟ
78

: 

Γηεζλείο θαλνληζκνί απνθπγήο ζχγθξνπζεο ζηε ζάιαζζα 1972 θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 1981. 

χκβαζε γηα ηελ επέκβαζε ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

έρνπκε ξχπαλζε απφ πεηξέιαην 1969 θαζψο θαη ην πξσηφθνιιν ηνπ 

1973. 

χκβαζε Αζηηθήο Δπζχλεο ζπλέπεηα δεκηψλ απφ πεηξειατθή ξχπαλζε 

1969 θαζψο θαη ην πξσηφθνιιν ηνπ 1976. 

χκβαζε γηα ηελ Ίδξπζε Γηεζλνχο Κεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ 

απνδεκίσζε ζε πεξηπηψζεηο ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην, 1971. 

Γξακκέο θφξησζεο. 

Μεηξήζεηο γηα ην ηνλάδ ησλ πινίσλ. 
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 Bahamas
79

:ην λενιφγην εγγξαθήο ησλ πινίσλ ζηα λεζηά Μπαράκεο, ε 

δηαδηθαζία εγγξαθήο πξνυπνζέηεη ηελ επηβνιή κηαο ζεηξάο πηζηνπνηεηηθψλ. 

ην παξαπάλσ λενιφγην, γίλνληαη δεθηά φια ηα λενιφγηα άλσ ησλ 1.600grt ή 

ησλ 12 εηψλ θαηφπηλ έθδνζεο εηδηθήο άδεηαο απφ ηελ αξρή λενιφγεζεο. Ο 

πινηνθηήηεο κπνξεί λα είλαη είηε ππήθννο ησλ λεζηψλ είηε αιινδαπφο. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ην πιήξσκα, αξθεί ν αμησκαηηθνί γέθπξαο θαη ν κεραληθφο λα 

έρνπλ δίπισκα απφ ηηο Μπαράκεο πνπ λα έρεη ηζρχ 5 έηε. ε γεληθέο γξακκέο ε 

ζχλζεζε ηνπ πιεξψκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο, ηνλ ηχπν θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ πινίνπ αθνινπζψληαο πηζηά ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ην 

Πηζηνπνηεηηθφ Αζθαινχο Δπάλδξσζεο. Οη Μπαράκεο πξνζθέξνπλ πνιιά 

πιενλεθηήκαηα ζηα πινία πνπ πςψλνπλ ηε ζεκαία ηνπο φπσο  πιήξε 

θνξνινγηθή απαιιαγή, ειεχζεξε δηαθίλεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ 

δηακέζνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, απαιιαγή ησλ αιινδαπψλ πινίσλ απφ 

ηεισληαθέο επεκβάζεηο θαη δηεθπεξαίσζε δηάθνξσλ εξγαζηψλ φπσο 

ηηκνιφγεζε, ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε, πιεξσκή εμφδσλ, είζπξαμε λαχισλ 

θαη επέλδπζε θεξδψλ απφ εηαηξείεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ, νη νπνίεο πνιιέο 

θνξέο ζπλδένληαη κε ηξαπεδηθέο κνλάδεο.  

 

 Aruba
80

: Σν λενιφγην απηφ ηδξχζεθε ηνλ Ινχλε ηνπ 1996. Σα πινία πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλα ζην ζπγθεθξηκέλν λενιφγην λαη κελ πςψλνπλ νιιαλδηθή ζεκαία, 

αιιά δηέπνληαη απφ λφκνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Aruba. Δίλαη έλα λενιφγην αλνηρηφ γηα ηνπ πινηνθηήηεο θαζψο 

αμησκαηηθνί θαη πιήξσκα απφ φιεο ηηο εζληθφηεηεο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε 

πινία λενινγεκέλα ζηελ Αruba ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ. Γηα ηε λενιφγεζε 

απαηηείηαη πινίν πάλσ απφ 500 grt θαη θάησ απφ είθνζη εηψλ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε απαηηείηαη εηδηθή άδεηα γηα ηελ εγγξαθή ζην ζπγθεθξηκέλν 

λενιφγην. Γελ ππάξρνπλ απζηεξέο απαηηήζεηο γηα ηελ ζηειέρσζε ηνπ πινίνπ. 

Ο πινίαξρνο ζα πξέπεη λα είλαη Οιιαλδφο, ρσξίο βέβαηα θάηη ηέηνην λα είλαη 

θαη δεζκεπηηθφ, αθνχ είλαη δπλαηφλ θάπνηνο αιινδαπφο πινίαξρνο κε ηα 

θαηάιιεια πξνζφληα λα λαπηνινγεζεί ζε πινία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο.
81
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 Barbados
82

: Η θπβέξλεζε ηνπ Barbados απνθάζηζε ην 1993 λα δεκηνπξγήζεη 

κηα λέα θφξκνπια εγγξαθήο ζην εζληθφ ηεο λενιφγην, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζε 

αιινδαπνχο πινηνθηήηεο λα λενινγήζνπλ ηα πινία ηνπο. ηηο αξρέο ηνπ 2001 

ην λενιφγην αξηζκνχζε 49 πινία, ρσξεηηθφηεηαο 661,057 gt. Ο πινηνθηήηεο 

κπνξεί θαη λα είλαη δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο. Όια ηα λενινγεκέλα πινία ζηα 

Barbados ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο λαπηηιηαθήο πξάμεο ζρεηηθά κε  κε ηνπο 

θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αμησκαηηθψλ φζν θαη ηνπ 

πιεξψκαηνο θαζψο θαη ζηηο ζπκβάζεηο λαπηνινγήζεσο, πεηζαξρίαο θαη ρψξνπο 

δηαβίσζεο ηνπ πιεξψκαηνο. Κάζε πινίν ζα πξέπεη λα έρεη αμησκαηηθνχο 

θαηαζηξψκαηνο θαη κεραλήο εθνδηαζκέλνπο κε ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά, 

πάληνηε ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ. Άμην επηζήκαλζεο απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη είλαη έλα λενιφγην ην νπνίν δελ επηβάιιεη θνξνινγία ζην εηζφδεκα 

ή ζηα φπνηα άιια νηθνλνκηθά θέξδε, αθφκα θαη ζε απηά πνπ αθνξνχλ ησλ 

πψιεζε ηνπ πινίνπ.
83

 

 

 Belize
84

: Σν λενιφγην απηφ ηδξχζεθε ην Μάε ηνπ 1991 θαη ζχκθσλα κε έγθπξα 

ζηνηρεία ην 2001 είρε 848 πινία ρσξεηηθφηεηαο1.541,415gt. Έγηλε κέινο ηνπ 

ΙΜΟ ην 1990 θαη ην λενιφγην ζεσξείηαη σο ζεκαία επθαηξίαο. Αλακθηζβήηεηα 

πξνζθέξεη νηθνλνκηθά θίλεηξα ζε εηαηξείεο πνπ έρνπλ έδξα ην Belize. Οη 

δηεζλείο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη εθεί είλαη γλσζηέο σο ‘Γηεζλείο 

Δπηρεηξεκαηηθέο Δηαηξείεο’. Γηα ηε λενιφγεζε ησλ πινίσλ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε απνηειεί ην πινίν λα δηελεξγεί λφκηκν εκπφξην. Γελ ελδηαθέξεηαη 

γηα ηελ εζληθφηεηα ηνπ πινηνθηήηε θαη είλαη αλνηρηφ ζε  νπνηαδήπνηε ηχπν, 

κέγεζνο θαη θιάζε πινίνπ. Γηα λα εληαρζνχλ ηα πινία ζην ζπγθεθξηκέλν 

λενιφγην ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά:
85

 

 

Γξακκή θφξησζεο- Αζθαινχο εμνπιηζκνχ 

Αζθαινχο ξαδηνηειεγξαθίαο-Αζθαινχο ξαδηνηειεθσλίαο 

Γηεζλνχο πξφιεςεο απφ ξχπαλζε πεηξειαίνπ 

Αζθάιεηα επηβαηψλ 

Δηήζηα γεληθή επηζεψξεζε 
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 Bermuda
86

:  Σν λενιφγην ησλ Βεξκνχδσλ ππάξρεη απφ ην 1789 ζαλ κέξνο ηνπ 

Βξεηαληθνχ λενινγίνπ. Σνλ Ινχλε ηνπ 2001 απνηεινχληαλ απφ 102 πινία 

ρσξεηηθφηεηαο 5.186,440 gt. Γελ ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκφο νχηε ζηελ 

ειηθία νχηε ζηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ. 

 

 Burma
87

: Σν λενιφγην απηφ ραξαθηεξίζηεθε σο λενιφγην ζεκαίαο επθαηξίαο ην 

1993. Σν λενιφγην ηεο Βηξκάληαο θαηέρεη ζην λενιφγηφ ηεο πεξίπνπ 122 πινία 

άλσ ησλ 100grt. 

 

 Bolivia
88

: Σν λενιφγην ηεο Βνιηβίαο ηδξχζεθε ην 1999. Μέρξη ηα κέζα ηνπ 

2001 απνηεινχληαλ απφ 70 πινία ρσξεηηθφηεηαο 172,763 grt. 

 

 Cambobia
89

: Σν λενιφγην ηεο Cambobia επαλαιεηηνχξγεζε ην Μάξηε ηνπ 

1995. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε ρακειή θνξνινγία, θαζψο επίζεο 

θαη ην ρακειφ θφζηνο λενιφγεζεο. Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

εζληθφηεηα ηνπ πινηνθηήηε ή ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ πιεξψκαηνο, νχηε γηα ην 

κέγεζνο ηνπ πινίνπ ή ηελ ειηθία ηνπ, αξθεί λα είλαη αμηφπινν.  

 

 Cayman Islands
90

: Απνηειεί κέξνο ηνπ Βξεηαληθνχ λενινγίνπ. Τπάξρνπλ νθηψ 

θαηεγνξίεο πινηνθηεζίαο πνπ δηθαηνχληαη λα λενινγήζνπλ ηα πινία ηνπο ζην 

λενιφγην. Οη έμη είλαη αλεμάξηεηα πξφζσπα, ελψ νη δχν είλαη επηρεηξεζηαθνί 

νξγαληζκνί. Οη δχν θαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ νθείινπλ λα έρνπλ ηελ έδξα 

ηνπο ζηα λεζηά Cayman, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ή ζε κέξνο ηεο επξσπατθήο 

θνηλφηεηαο. Σφζν ν πινίαξρνο ηνπ πινίνπ, φζν θαη ν ππνπινίαξρνο θαη ν 

πξψηνο κεραληθφο πξέπεη λα έρνπλ δίπισκα απφ ηα λεζηά Cayman. Σν 

ππφινηπν πιήξσκα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηελ 

θπβέξλεζε.
91

  

 

 Costa Rica
92

: Η ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηε λενιφγεζε πινίσλ δεκηνπξγήζεθε 

ην 1950 θαη ηξνπνπνηήζεθε ην 1971 θαη ην 1980. Η θπβέξλεζε ηεο Costa Rica 
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δελ έρεη επηθπξψζεη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ΙΜΟ
93

 . Όκσο φιεο νη θχξηεο ζπκβάζεηο 

αλακέλεηαη λα γίλνπλ απνδεθηέο. Πινία ηα νπνία λενινγνχληαη ζην παξαπάλσ 

λενιφγην ζα πξέπεη λα είλαη ηδηνθηεζίαο πνιίηε ηεο Costa Rica ή εηαηξείαο 

εγθαηεζηεκέλεο ζηελ πεξηνρή ηεο.
94

 

 

 Cyprus
95

: Η αίηεζε γηα λενιφγεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. Σα πινία δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηελ ειηθία ησλ 15 

εηψλ. Όζα πινία είλαη άλσ ησλ 15 εηψλ ζα λενινγνχληαη θάησ απφ εηδηθέο 

ζπλζήθεο θαη επηζεσξήζεηο πξνηνχ γίλνπλ απνδεθηά. Σα επηβαηηθά πινία 

επηβαξχλνληαη δχν θνξέο πεξηζζφηεξν ζε ηέιε ρσξεηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα πινία.
96

  

 

 Djibouti
97

: Σν λενιφγην ηνπ Σδηκπνπηί βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσλίαο. Γηα ηε λενιφγεζε ησλ πινίσλ δελ 

απαηηείηαη πινηνθηήηεο ζπγθεθξηκέλεο εζληθφηεηαο. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα 

εγγξάςεη ην πινίν ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν λενιφγην. Απνηειεί φκσο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε λα έρεη ηνπηθφ αληηπξφζσπν, πνπ ζα ιεηηνπξγεί εθ κέξνπο ηνπ 

πινηνθηήηε. Η θπβέξλεζή ηνπ έρεη απνδερζεί ηηο παξαθάησ ζπκβάζεηο:
98

 

 

Γηεζλείο θαλφλεο απνθπγήο ζχγθξνπζεο ζηε ζάιαζζα 1972. 

χκβαζε γηα ηελ επέκβαζε ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε 

ξχπαλζε απφ πεηξέιαην 1969. 

χκβαζε Αζηηθήο Δπζχλεο ζπλέπεηα δεκηψλ απφ πεηξειατθή ξχπαλζε 1969. 

χκβαζε γηα ηελ Ίδξπζε Γηεζλνχο Κεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ απνδεκίσζε ζε 

πεξηπηψζεηο ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην, 1971. 

χκβαζε γηα ηηο γξακκέο θφξησζεο 1966. 

 

 Gibraltar
99

: To λενιφγην απηφ ζεσξείηαη απφ ηα πην ηζρπξά. Σα πινία πνπ 

εγγξάθνληαη ζε απηφ είλαη αγγιηθά. Ππξελνθίλεηα πινία, πινία αιηεπηηθά θαη 

πινία πνπ δελ είλαη ζε θιάζε ζε έλα απφ ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο λενγλψκνλεο 

δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ αίηεζε γηα ηε λενιφγεζή ηνπο ζην παξαπάλσ 
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λενιφγην. Η θπβέξλεζε ηνπ Gibraltar έρεη απνδερζεί ηηο εμήο ζπκβάζεηο απφ 

ηνλ ΙΜΟ
100

  

 

Γηεζλείο θαλνληζκνί απνθπγήο ζχγθξνπζεο ζηε ζάιαζζα 1972 θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 1981. 

χκβαζε Αζηηθήο Δπζχλεο ζπλέπεηα δεκηψλ απφ πεηξειατθή ξχπαλζε 1969. 

χκβαζε γηα ηηο γξακκέο θφξησζεο 1966 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

Μεηαθνξά επηβαηψλ θαη ησλ απνζθεπψλ ηνπο κε πινίν 1974 θαη ην 

πξσηφθνιιν ηνπ 1976. 

 

 Hondura
101

: Tν λενιφγην ηεο Ολδνχξαο ην 2001 αξηζκνχζε 696 πινία 

ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 0,83 Mgt. Πινία πνπ κπνξεί λα λενινγεζνχλ είλαη 

ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ λενινγνχληαη πινία 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο. ε ηέηνηα πεξίπησζε ζα πξέπεη λα έρνπλ ζε ηζρχ ην 

πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο, ην πηζηνπνηεηηθφ θαηαζθεπήο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ φηη 

είλαη αμηφπιννα. Tν λενιφγην ηεο Ολδνχξαο απαηηεί ην 90% λα είλαη πνιίηεο 

ηεο. Αλ ππάξμεη έιιεηςε, κπνξεί θαη λα ππάξμεη ζηειέρσζε απφ αιινδαπνχο 

λαπηηθνχο. 

 

 Hong Kong
102

: Πξφθεηηαη γηα έλα απηφλνκν λενιφγην, πνπ δελ γλσξίδνπκε ηελ 

αθξηβή εκεξνκελία ηεο ίδξπζήο ηνπ. Σα πινία ην νπνία είλαη εγγεγξακκέλα ζε 

απηφ ην λενιφγην θέξνπλ δηπιή ζεκαία. Η ζεκαία ηεο Κίλαο, βξίζθεηαη πάλσ 

απφ απηήλ ηνπ Hong Kong. Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί γηα ηελ ειηθία ή ηε 

ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ, ηα νπνία λενινγνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν λενιφγην. 

Δπίζεο δελ ππάξρνπλε πεξηνξηζκνί γηα ηελ εζληθφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο, ελ 

αληηζέζεη κε ηελ πινηνθηεζία. Έηζη έλα πινίν ζα πξέπεη:
103

 

 

Να αλήθεη πιεηνςεθηθά ζε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ λα έρνπλ ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα. 

Να κελ έρεη λενινγεζεί πνπζελά αιινχ. 

Να ππάξρεη δηνξηζκέλνο αληηπξφζσπνο ζην Hong Kong. 
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 Isle of Man
104

: Σν ζπγθεθξηκέλν λενιφγην απνηειεί θνκκάηη ηνπ Βξεηαληθνχ 

λενινγίνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηα Cayman Islands θαη ηε 

Bermuda. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ Ινχλε ηνπ 2001 απνηεινχληαλ απφ 180 πινία 

ρσξεηηθφηεηαο 5,4 Mgt. Η λενιφγεζε πινίσλ ζην ζπγθεθξηκέλν λενιφγην δελ 

είλαη εχθνιε. Νενινγνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν βξεηαληθά πινία, αιιά δελ 

ππάξρεη φξην ειηθίαο. Απζηεξέο είλαη επίζεο θαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ 

ζηειέρσζε ησλ πινίσλ, ρσξίο λα ππάξρεη πξνηίκεζε ζηελ εζληθφηεηα.
105

 

 

 

 Kerguelen Islands
106

: Απνηειεί ηκήκα ηνπ γαιιηθνχ λενινγίνπ. Γεκηνπξγήζεθε 

ην 1986 γηα ηε λενιφγεζε πινίνπ Bulk Carriers.ην ζπγθεθξηκέλν λενιφγην, 

κπνξνχλ λα λενινγεζνχλ γαιιηθά πινία κε ρακειφ θφζηνο ζεκαίαο.
107

 Η 

Γαιιία απνηειεί κέινο ηνπ ΙΜΟ
108

 κε ηαπηφρξνλε απνδνρή φισλ ησλ 

ζπκβάζεψλ ηνπ. 

 

 Liberia
109

: Σν ζπγθεθξηκέλν λενιφγην επηηξέπεη πξηλ απφ ηελ έθδνζε κφληκνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ λενιφγεζεο, ηελ έθδνζε πξνζσξηλνχ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

απαξαίηεησλ εγγξάθσλ. Γέρεηαη φια ηα πινία ειηθίαο κέρξη είθνζη εηψλ. Η 

Ληβεξία θάλεη απνδεθηή ηελ εγγξαθή φισλ ησλ πινίσλ ειάρηζηεο 

ρσξεηηθφηεηαο 1.600 nrt ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε αζθείηαη απφ εζληθή ή μέλε 

εηαηξεία, πνπ αλήθεη ζε ππήθνν ηεο Ληβεξίαο ή ησλ Marshall Islands. Η 

Ληβεξία δελ ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ εζληθφηεηα ησλ 

απαζρνινχκελσλ λαπηηθψλ θαη ησλ αμησκαηηθψλ. Σν δίθαην ηεο Ληβεξίαο, 

δηέπεη ηε ζχλζεζε ηνπ πιεξψκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη αμησκαηηθνί ζα 

πξέπεη λα θαηέρνπλ δίπισκα απφ ηε Ληβεξία πνπ λα έρεη ηζρχ 5 έηε, νη λαπηηθνί 

ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ην ‘Seaman’s Identification and Record Book’, ελψ ν 

πινίαξρνο θαη ν πξψηνο κεραληθφο, ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ δηπιψκαηα 

αληίζηνηρα ηεο ζέζεο ηνπο. Η ζπκβαηφηεηα ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ κε ην 

αληίζηνηρν ησλ ΗΠΑ, ην ρακειφ θφζηνο εγγξαθήο ζην λενιφγην, ε απαιιαγή 

απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηήζησλ θφξσλ θαη ε απνδνρή θάζε 

πινηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή αλεμαξηήηνπ εζληθφηεηαο, απνηεινχλ ηα 

ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα εγγξαθήο ζην παξαπάλσ λενιφγην. 
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 Luxembourg
110

: Σν λενιφγην απηφ ιεηηνπξγεί απφ ηηο 2 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1991, 

ελψ πεξίπνπ 160 πινία ρσξεηηθφηεηαο 1.613,985 gt έρνπλ λενινγεζεί ζε απηφ. 

Απφ ην 1994 παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λενιφγεζεο θαη ζε κηθξφηεξα πινία ηχπνπ 

γηψηο. Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηά ηνπ απνηεινχλ ε κηθξή 

θνξνινγία θαζψο επίζεο θαη νη θφξνη δεκνζηνλνκηθνχ ηχπνπ πξνο ηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. 

 

 Madeira(MAR)
111

 : Σα πινία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην ζπγθεθξηκέλν 

λενιφγην, θέξνπλ ηελ πνξηνγαιηθή ζεκαία. Πινία απφ φιεο ηηο εζληθφηεηεο 

κπνξνχλ λα λενινγεζνχλ ζην MAR. Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ 

ειηθία ηνπ πινίνπ. 

 

 Marshall Islands
112

: Δίλαη έλα αλεξρφκελν λενιφγην κε 246 πινία, 

ρσξεηηθφηεηαο 10,4 Mgt. Σα πινία δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ζε ειηθία ηα 

είθνζη έηε, ρσξίο απηή ε ππνρξέσζε λα είλαη θαη απφιπηε. Μπνξνχλ λα 

λενινγεζνχλ πινία πάλσ απφ 20 έηε, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ηίζεληαη απφ ηνπο δηνηθνχληεο ηνπ λενινγίνπ. Αιινδαπνί πινηνθηήηεο πνπ 

επηζπκνχλ ηε λενιφγεζε ησλ πινίσλ ζην παξαπάλσ λενιφγην, ζα πξέπεη λα 

ηδξχζνπλ εηαηξεία ζηα λεζηά απηά. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ζα 

πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ νξηζκέλεο νηθνλνκηθέο παξνρέο αξρηθέο θαη εηήζηεο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν λενιφγην, απνηειεί πξνηίκεζε ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

έρνπλ εηζαρζεί ζηα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα ιφγσ ηεο λνκνζεζίαο πεξί εηαηξεηψλ 

πνπ ππάξρεη ζηηο Η.Π.Α. 

 

 Malta
113

: Η Μάιηα επηηξέπεη ηελ πξνζσξηλή λενιφγεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε 

απηήλ πινία γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο γηα αθφκα έμη κήλεο. Η Μάιηα νξίδεη φηη πινία ειηθίαο 20 έσο 25 

εηψλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε επηζεψξεζε απφ εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα 

ηεο ιηκεληθήο αξρήο, πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κήλα ηεο πξνζσξηλήο 

ηνπο λενιφγεζεο. Γηα πινία κεγαιχηεξα απφ ηα 25 έηε, ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ 

εηδηθή επηζεψξεζε, πξνηνχ ηνπο δνζεί ην πηζηνπνηεηηθφ πξνζσξηλήο 

λενιφγεζεο. Η Μάιηα νξίδεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αιινδαπφο 
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πινηνθηήηεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνην παξάξηεκα ηνπ θπξίσο γξαθείνπ ζηε 

Μάιηα. Άμην επηζήκαλζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηα ρψξα πνπ 

δελ ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζηελ εζληθφηεηα ησλ απαζρνινχκελσλ αμησκαηηθψλ, 

λαπηηθνχ θαη πινηάξρνπ, ελψ θάζε εκπνξηθφ πινίν άλσ ησλ 500 grt ζα πξέπεη 

λα θέξεη Πηζηνπνηεηηθφ Αζθαινχο Γηαρείξηζεο. Η Μάιηα ελζαξξχλεη ηελ 

εγγξαθή πινίσλ ζην λενιφγην πξνζθέξνληαο πνιιά θίλεηξα φπσο πιήξε 

θνξνινγηθή απαιιαγή, ειεχζεξε δηαθίλεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ 

δηακέζνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εηδηθή κεηαρείξηζε καιηέδηθσλ 

πινίσλ.  

 

 Mauritius
114

: Γηα ηελ εγγξαθή ζην ζπγθεθξηκέλν λενιφγην, ηα πινία ζα πξέπεη 

είηε λα αλήθνπλ ζε πνιίηεο ηνπ Mauritius είηε ζε εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

απηή ηε ρψξα θαη ειέγρνληαη απφ πνιίηεο ηεο ή ζε ππεξάθηηεο εηαηξείεο. Γελ 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηελ εζληθφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο, παξά 

κφλν ζα πξέπεη λα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά. 

 

 Netherlands Antilles
115

:  Πξφθεηηαη γηα έλα απηφλνκν λενιφγην, πνπ αλήθεη 

ζηελ Οιιαλδία. Δίλαη έλα λενιφγην πνπ παξέρεη ζηνπο Οιιαλδνχο πινηνθηήηεο 

κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα λα παξακείλνπλ ζηε ζεκαία. Η ζηελή ηνπ 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν λενιφγην ηεο Οιιαλδίαο, εγγπάηαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν αζθάιεηαο. Άμην επηζήκαλζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ 

φξηα ειηθίαο γηα ηελ λενιφγεζε. Πξνθεηκέλνπ ηα πινία λα λενινγεζνχλ, ζα 

πξέπεη λα θέξνπλ λα εμήο πηζηνπνηεηηθά:
116

 

 

Πηζηνπνηεηηθφ ρσξεηηθφηεηαο 

Έγγξαθν πνπ δείρλεη ηνλ πινηνθηήηε 

Γήισζε απφ ην δηθαζηήξην, φηη ην πινίν έρεη ηα πξνζφληα λα λενινγεζεί 

 

 Panama
117

: Απνδέρεηαη φια ηα πινία αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηά πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα αμηνπιννίαο , αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Μφλν ηα πινία ειηθίαο άλσ ησλ 

είθνζη εηψλ ζα πξέπεη λα επηβιεζνχλ ζε εηδηθή επηζεψξεζε πξηλ απφ ηελ 

έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ λενιφγεζεο. Ο Παλακάο πξνζθέξεη δχν 
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πιενλεθηήκαηα γηα ηα πινία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην λενιφγηφ 

ηνπ:
118

Πξψηνλ θάζε πινηνθηήηεο πνπ εγγξάθεη ηξία ή πεξηζζφηεξα πινία 

ειάρηζηεο ρσξεηηθφηεηαο 100,000 grt ζην παλακατθφ λενιφγην ζα πιεξψλεη ην 

50% ησλ ηεισλεηαθψλ θφξσλ. Σέινο θάζε  πινηνθηήηεο πνπ επηζπκεί λα 

εγγξάςεη πινίν ειάρηζηεο ρσξεηηθφηεηαο 200,000 grt ζην παλακατθφ λενιφγην 

γηα κία πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ εηψλ, ζα έρεη ην δηθαίσκα ηα ρξήκαηα 

πνπ θαηέβαιε γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ζην λενιφγην πνπ είλαη ήδε 

εγγεγξακκέλν ην πινίν λα αθαηξεζνχλ απφ ηα ηέιε πνπ ζα πιήξσλε γηα ηελ 

εγγξαθή ηνπ πινίνπ ζην παλακατθφ λενιφγην. Η έθπησζε απηή ζα έρεη ηζρχ 

κφλν γηα ην πξψην έηνο εγγξαθήο ηνπ πινίν ζην λενιφγην ηνπ Παλακά 

 

 Singapore
119

: Μέρξη ην 1981 ήηαλ εγγεγξακκέλα πινία ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο 423,565 gt.  ήκεξα, αξηζκεί πεξηζζφηεξα απφ 1.030 πινία 

ρσξεηηθφηεηαο 20,52 Mgt.
120

 Πινία φισλ ησλ ειηθηψλ κπνξνχλ λα 

λενινγεζνχλ. Όκσο γηα πινία άλσ ησλ 18 εηψλ απαηηείηαη λα είλαη απφ φιεο 

ηηο πιεπξέο ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. Γηα ηε λενιφγεζε ζα πξέπεη ν 

πινηνθηήηεο λα είλαη πνιίηεο ηεο ηγθακπνχξεο ή ην πινίν λα αλήθεη ζε 

εηαηξεία πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θάησ απφ ηνπο λφκνπο ηεο ηγθακπνχξεο. 

 

 Sri Lanka
121

:  Σν λενιφγην απηφ ηδξχζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε κε ζθνπφ ηα 

αιινδαπά πινία. Πξνθεηκέλνπ λα λενινγεζνχλ πινία ζην ζπγθεθξηκέλν 

λενιφγην, ζα πξέπεη λα γίλεη αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ζην ιηκάλη ηνπ 

Colombo θαη ηα πινία λα είλαη θάησ ησλ είθνζη εηψλ. Η Sri Lanka δεηά ην 

ήκηζπ ηνπ πιεξψκαηνο λα είλαη πνιίηεο ηεο. Σέινο αμίδεη λα ιερζεί φηη θαη νη 

πινηνθηήηεο ζα πξέπεη λα είλαη είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα, είηε πνιίηεο 

ηεο Sri Lanka. 

 

 

 St Vincent and the Grenadines
122

: Σν ζπγθεθξηκέλν λενιφγην, αξηζκνχζε κέρξη 

ηνλ Ινχλε ηνπ 2001 926 πινία, ρσξεηηθφηεηαο 6,8 Mgt. Η λενιφγεζε πινίνπ 

ζην λενιφγην απηφ, απαηηεί ην πινίν λα είλαη θάησ ησλ 25 εηψλ, εθηφο θαη αλ 

έρεη εθδνζεί εηδηθή άδεηα έπεηηα απφ εηδηθή επηζεψξεζε. Όζνλ αθνξά ηνλ 
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πινηνθηήηε ζα πξέπεη λα είλαη:
123

πνιίηεο ηνπ St Vincent & νπνηνδήπνηε 

εηαηξηθφ ζψκα πνπ έρεη ηδξπζεί ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ St Vincent θαη 

έρεη ην γξαθείν ηνπ ζε απηφ, ή νπνηνδήπνηε εηαηξηθφ ζψκα έρεη ηδξπζεί 

ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο αιινδαπήο θπβέξλεζεο, παξέρνληαο φκσο έλαλ 

πξάθηνξα δηνξηζκέλν ζην St Vincent. 

 

 Tuvalu
124

: Πξφθεηηαη γηα κηα κηθξή ρψξα ηφζν πιεζπζκηαθά φζν θαη 

νηθνλνκηθά, κηαο θαη ν πιεζπζκφο ηεο είλαη κφλν10.297 θάηνηθνη θαη ην ΑΔΠ 

ηεο αλέξρεηαη ζηα 7.800,000$. Σν λενιφγην ηεο ραξαθηεξίζηεθε ην 1990 σο 

λενιφγην επθαηξίαο. ην ζπγθεθξηκέλν λενιφγην, είλαη εγγεγξακκέλα 14 πινία 

κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 14 έηε. 

 

 Vanuatu
125

: Πξφθεηηαη γηα έλα λενιφγην πνπ πξνζπαζεί λα γίλεη ζπλψλπκν ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο. Γέρεηαη πινία αλ πηζηνπνηεζεί ε αμηνπιννία ηνπο 

θαη ππνβιεζνχλ ζε γεληθή επηζεψξεζε. Η λενιφγεζε ηνπ πινίνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν λενιφγην, απαηηεί ψζηε απηά λα είλαη ειηθίαο φρη πάλσ ησλ 20 

εηψλ. Σα πινία λενινγνχληαη κφλν πνπ ζηελ πεξίπησζε  νη πινηνθηήηεο είλαη 

εζληθφηεηαο Vanuatu ή έμσ απφ απηφ. Σν Vanuatu έρεη 535 πινία, 

ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 2,3Mgt.
126

 

 

 Jamaica
127

: Σν λενιφγην ηεο Σδακάηθα ηδξχζεθε ην 2000, σο κέξνο ηεο 

ζηξαηεγηθήο πξνψζεζεο ηεο Καξατβηθήο. Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ 

ειηθία ησλ πινίσλ γηα ηε λενιφγεζή ηνπο. Παξφια απηά πινία ειηθίαο  άλσ 

ησλ δψδεθα εηψλ, ζα πξέπεη πξηλ λενινγεζνχλ λα επηζεσξεζνχλ. 

Απφ έξεπλεο Βξεηαλψλ Νενγλσκφλσλ ζρεηηθά κε ηελ θπξηαξρία ησλ ζεκαηψλ 

επθαηξίαο ζε παγθφζκην επίπεδν, πξνθχπηεη φηη ηα θπξηφηεξα αληαγσληζηηθά λενιφγηα, είλαη 

απηά ηνπ Παλακά, ηεο Ληβεξίαο ησλ λεζηψλ Μπαράκεο, ηεο Μάιηαο θαζψο θαη ηεο Κχπξνπ. Ο 

Παλακάο εμαθνινπζεί λα έρεη ην κεγαιχηεξν ζηφιν. Αθνινπζεί ε Ληβεξία κε ην δεχηεξν ε 

Ληβεξία, νη Μπαράκεο , ε Μάιηα θαη ε Κχπξνο. 
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3.6 Υποδείγμαηα νηολόγηζηρ πλοίυν 

ήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί δχν κνληέια λενιφγεζεο, θαλέλα απφ ηα νπνία δελ απαηηεί 

ηελ χπαξμε ιεηηνπξγηθήο λαπηηιηαθήο δηνίθεζεο ζηηο ρψξεο λενιφγεζεο. 

ην πξψην κνληέιν ην ίδην ην θξάηνο εηζπξάηηεη ρξήκαηα θάλνληαο επηρεηξήζεηο, εθεί 

πνπ ε ρψξα ηεο ζεκαίαο ζπγθεληξψλεη θφξνπο ρσξεηηθφηεηαο θαη αλαζέηεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

εξγαζίεο επηζεψξεζεο θαη θαηάηαμεο ζε έλα αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε Κχπξνο θαη ε Μάιηα. Δθεί ηα πινία ηαμηλνκνχληαη ζε θιάζεηο απφ 

εηδηθνχο λενγλψκνλεο απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε θαη κε βάζε ηελ θιάζε πνπ ζα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ, ζα πιεξψζνπλ ηνλ αληίζηνηρν θφξν.
128

 

ην άιιν κνληέιν, ε ιεηηνπξγία ηνπ λενινγίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

λνκνζεηεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ, έρεη αλαηεζεί ζε κηα εκπνξηθή νληφηεηα, ε νπνία εδξεχεη εθηφο 

ηεο πεξηνρήο θαη ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο ρψξαο ηεο ζεκαίαο θαη κπνξεί λα αγνξαζζεί ή θαη λα 

πνπιεζεί.
129

 Δδψ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα Marshall Islands, νη St Vincent 

and Grenadines θαη ην Vanuatu.Απηά ηα δεχηεξα λενιφγηα απνθεχγνπλ ηελ εκπινθή ησλ 

λενινγίσλ ζε αιιαγέο ησλ πνιηηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ζηελ ρψξα ηνπο, 

ιφγσ ηεο κεηαβιεηήο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο πνπ ππάξρεη ζε εθείλεο ηηο ρψξεο.
130

 

3.7 Πλεονεκηήμαηα πος επιθέποςν οι ζημαίερ εςκαιπίαρ 

Οη ζεκαίεο επθαηξίαο πξνζθέξνπλ πνιιά θαη γηα απηφ επηιέγνληαη απφ ην δηεζλή 

εθνπιηζκφ. Αλαιπηηθφηεξα κπνξνχκε λα εζηηάζνπκε ζηα εμήο:
131

 

 Η απνθπγή θνξνινγίαο θαη θάζε είδνπο δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 

Αθνξά ζε θφξνπο επί ησλ θεξδψλ ή ηεο εηαηξηθήο πξνζφδνπ, θφξνπο 

πψιεζεο, ρακειά έμνδα, λενιφγεζεο ή δηαγξαθήο απφ ην λενιφγην. 

Απηφ ηζρχεη θαη γηα επηρεηξήζεηο  ιφγσ κεηθηήο εζληθήο πξνέιεπζεο, 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ πεξίπησζε ηεο δηπιήο θνξνινγίαο. 

 Μεησκέλα έμνδα ζηειέρσζεο , κηαο θαη ε λενιφγεζε ππφ ζεκαίεο 

επθαηξίαο ζπλεπάγεηαη κηα ρσξίο πεξηνξηζκνχο επηινγή πιεξψκαηνο 

ππφ ηε δηεζλή αγνξά. 

 Δπηπιένλ ν πινηνθηήηεο δελ ππφθεηηαη ζε βαξχ εζληθφ κηζζνιφγην 

θαζψο νη εζληθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη θάζε είδνπο εζληθέο 

ξπζκίζεηο, αθφκα θαη ε εζληθή αζθάιηζε ηνπ πιεξψκαηνο δελ ηνλ 
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αθνξνχλ.
132

Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ε απνπιεξσκή 

ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο γίλεηαη ζε μέλν θαη φρη ζε εγρψξην 

λφκηζκα, πιενλέθηεκα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, αλ ην εζληθφ λφκηζκα 

έρεη πςειή αμία ζηε δηεζλή ρξεκαηαγνξά.
133

 

 Πεξηνξηζκφο ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ειέγρνπ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ εηαηξεία λα θηλεζεί απηφλνκα ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο πινίσλ 

θαη επελδχζεσλ. 

 Δληζρχεηαη ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο πνπ έρεη ηε ζεκαία 

επθαηξίαο θαη απνθεχγεηαη ηπρφλ εζληθνπνίεζε ζηε ρψξα πξνέιεπζεο 

ηεο επηρείξεζεο. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ ίζρπε παιηφηεξα γηα 

έζλε πνπ είραλ απνθηήζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ζρεηηθά πξφζθαηα. Ο 

Β.Ν. Μεηαμάο ππνζηεξίδεη ζηνλ αληίπνδα απηήο ηεο άπνςεο , φηη ηα 

ζχγρξνλα πνιηηεηαθά θξάηε είλαη ζε έλα πην πξνρσξεκέλν ζηάδην ζηε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ ζεζκνχ θαηά ηε δηεζλνπνίεζε ηεο εκπνξηθήο 

παγθφζκηαο λαπηηιίαο. ήκεξα δελ ηζρχεη ν ζεζκφο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο(δηνίθεζε πινίσλ ηξίηεο πινηνθηεζίαο).
134

 

 Άιιν έλα πιενλέθηεκα απνηειεί αλακθηζβήηεηα ε αλσλπκία.  ‘Σν 

θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, ε νπνία κπνξεί λα κελ έρεη άιιν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν εθηφο απφ ην πινίν, αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο. 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε εμαθξίβσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

πινηνθηήηε θαζίζηαηαη νπζηαζηηθά αδχλαηε, κηαο θαη απηφο κπνξεί λα 

είλαη πίζσ απφ έλα πιήζνο λνκηθψλ πξνζψπσλ.
135

Απηή ε ηαθηηθή είλαη 

εμαηξεηηθά επεξγεηηθή γηα ηνλ πινηνθηήηε. Η ίδξπζε μερσξηζηψλ 

εηαηξεηψλ, δηαζθαιίδεη φηη δελ κπνξεί λα απεηιεζεί ε απηνθξαηνξία 

ζην ζχλνιφ ηεο.
136

 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο νη Nieuwpoort & Meijinders (1996) ππνζηήξημαλ φηη 

ε λαπηηιία έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα αλψλπκε βηνκεραλία θαη ππνγξακκίδνπλ φηη ζηηο ζεκαίεο 

επθαηξίαο, νη θαλνληζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε επηζεσξήζεηο θαη κε ηελ θαηάηαμε ησλ πινίσλ 

είλαη ιηγφηεξν απζηεξνί. Δπηπιένλ θαη ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο, ν έιεγρνο είλαη αθφκα πην 

ήπηνο, πξνθαιψληαο ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα απνθχγνπλ ηελ αλάκεημε 
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ησλ θπβεξλήζεσλ κε δηεπξπκέλε ζπλείδεζε ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, νη ίδηεο νη ζεκαίεο επθαηξίαο ζα βξίζθνληαη εθηφο business registration. 

Ο ιφγνο επηινγήο ησλ λενινγίσλ κε ζεκαίεο επθαηξίαο είλαη πξσηίζησο ε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, επηρείξεκα απνιχησο ινγηθφ, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ε λαπηηιία 

απνηειεί θαη απηή κία βηνκεραλία.
137

 Ο Β.Ν. Μεηαμάο εμεηάδεη ην δήηεκα απφ κηα άιιε 

ζθνπηά, ππνζηεξίδνληαο φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζηφρνη πνπ ζέηνπλ νη λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο ζηηο δηάθνξεο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, φπσο είλαη νη νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο ζπλζήθεο ζηηο ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ ζεκαίεο επθαηξίαο.
138

 

Η επηινγή ρσξψλ φπσο, ην Υνλγθ Κνλγθ, νη Μπαράκεο, ε ηγθαπνχξε, ην Γηβξαιηάξ, ν 

Παλακάο, ηα λεζηά Μάξζαι, ε Μάιηα θαη ε Κχπξνο, είλαη αθαζφξηζηε απφ ηε γεσγξαθηθή 

ηνπο ζέζε. Η επηινγή πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δείρλεη φηη ην επηδεηνχκελν άξηζην ζεκείν είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

ζχγρξνλνπ πνιηηεηαθνχ θξάηνπο πνπ ην λαπηηιηαθφ θεθάιαην ζα απνηειεί ηελ θχξηα 

πνιηηηθννηθνλνκηθή δχλακε θαη ζπλεπψο ην ξφιν ηνπ αλεμέιεγθηνπ ξπζκηζηή, φζνλ αθνξά 

ζέκαηα λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο.
139

 

Οη ρψξεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ απνηεινχλ κηα αλεμάξηεηε βάζε γηα ηηο λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο, εθφζνλ ιεθζεί ε απφθαζε γηα πιήξε κεηεγθαηάζηαζε απφ ηηο νπνίεο ζα είλαη 

δπλαηή ε δηαρείξηζε ρσξεηηθφηεηαο θάησ απφ ζεκαίεο επθαηξίαο. Σν κφλν απνθιεηζηηθφ 

θέληξν απνθάζεσλ απνηεινχλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε πινπηνπαξαγσγηθψλ 

πεγψλ. Απψηεξνο ζηφρνο θαζίζηαηαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο αθφκα θαη αλ δελ είλαη 

απηνζθνπφο.
140

 

Κάηη ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηηο ζεκαίεο επθαηξίαο είλαη ε απνθπγή ησλ παξεκβάζεσλ 

ηνπ θξάηνπο, πνπ κπνξεί πνιιέο θνξέο λα είλαη αλαζρεηηθέο ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Γίλεηαη κεγαιχηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη πεξηζζφηεξε επρέξεηα γηα ηελ 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ.
141

 Ο Β.Ν. Μεηαμάο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη κε ηηο ζεκαίεο 

επθαηξίαο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα έλα απνδνηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ αγνξά.
142
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Δίλαη γεγνλφο φηη ε απνπζία ζεκαηψλ επθαηξίαο, ζα δεκηνπξγνχζε ζέκαηα ζην ζαιάζζην 

εκπφξην ζε πνιιέο πεξηφδνπο ηεο κεηαπνιεκηθήο επνρήο θαη φρη κφλν, κηαο θαη νη παξαδνζηαθά 

λαπηηιηαθέο ρψξεο είραλ ζέζεη αληηθίλεηξα  κε ηελ κνξθή πεξηνξηζκψλ θαη επηβαξχλζεσλ πνπ 

επέθεξαλ θάκςε ησλ λαπηηιηαθψλ επελδχζεσλ θάησ απφ ηε ρψξα ηνπο.
143 

3.8 Μειονεκηήμαηα πος επιθέποςν οι ζημαίερ εςκαιπίαρ 

 

Οη ζεκαίεο επθαηξίαο ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ ζεζκνχ, δέρζεθαλ θαη δέρνληαη απφ 

παληνχ. Μάιηζηα, ζπρλά ε έληνλε θξηηηθή πνπ ηνπο αζθήζεθε δελ ήηαλ αδηθαηνιφγεηε. Οη 

πνιηηηθέο θπβεξλήζεηο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ηάρζεθαλ πνιιέο θνξέο ελαληίνλ ησλ ζεκαηψλ 

επθαηξίαο κε αθνξκή πνιιά ζεκαληηθά γεγνλφηα ηνπ πιαλήηε (απψιεηεο πινίσλ κε 

δπζβάζηαθηα θαη κε αλαζηξέςηκα απνηειέζκαηα θπξίσο ξχπαλζεο θαη απψιεηαο εθαηνληάδσλ 

δψσλ). Η επθνιία εγγξαθήο πινίσλ ζε απηή, ζηνηρείν πνπ δειψλεηαη ζαθψο απφ ην φλνκά 

ηνπο) ππήξμε κάιινλ εμνξγηζηηθή γηα ηηο ίδηεο ηηο εθβηνκεραληζκέλεο ρψξεο ,νη νπνίεο 

θαζπζηέξεζαλ λα αληηιεθζνχλ ηηο αιιαγέο ησλ θαηξψλ, ράλνληαο ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηα 

έζνδα ηνπο, πξνεξρφκελν απφ ηε λαπηηιία.
144

    

Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 

έρνπλ νη ζεκαίεο επθαηξίαο, ηα νπνία εληνπίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: ηελ αζθάιεηα, ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ.
145

 

 Αζθάιεηα θαη νηθνλνκηθνί ζηφρνη δελ ζπκβαδίδνπλ. Μηα ζεηξά 

λαπηηθψλ αηπρεκάησλ κε πινία πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλα ζε λενιφγηα 

κε ζεκαζίεο επθαηξίαο, πξνβιεκάηηζαλ πέξαλ ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ξχπαλζεο, ηνπο πνιέκηνπο ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο. Δίλαη πην πηζαλή 

ραιάξσζε ησλ ζπλζεθψλ αζθαιείαο ζε ηέηνηα λενιφγηα, ζε ζρέζε κε 

ηηο ρψξεο πνπ ππάξρεη γλήζηνο νηθνλνκηθφο δεζκφο κε ηα πινία. 

 Δπεηδή δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξαγκαηηθνί ηδηνθηήηεο, 

γηα απηφ ην ιφγν είλαη ζε επλντθή ζέζε ψζηε λα αλαιακβάλνπλ απηνί 

θηλδχλνπο , ζπγθξηλφκελνη κε ηδηνθηήηεο θαλνληθψλ λενινγίσλ πνπ 

βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο λαπηηιηαθήο δηνίθεζεο. 

 Οη πξαγκαηηθνί ηδηνθηήηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αιιάμνπλ ηηο 

ηαπηφηεηέο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα εηαηξεία ζθξαγίδα θαη ζπλεπψο 

απνθεχγνπλ λα ραξαθηεξηζζνχλ θαηά εμαθνινχζεζε δηαρεηξηζηέο 

ππνβαζκηζκέλσλ πινίσλ. 
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 Όηαλ ν πινίαξρνο θαη ην άιιν ζεκαληηθφ ελ πισ πξνζσπηθφ δελ έρνπλ 

ηελ εζληθφηεηα ηεο ζεκαίαο ηεο ρψξαο, δελ έρνπλ θακία αλάγθε ή 

θίλεηξν λα επηζθεθζνχλ ηε ρψξα ηεο ζεκαίαο θαη κπνξνχλ λα 

απνθεχγνπλ ηπρφλ λνκηθέο απνθάζεηο. 

 Οη ηδηνθηήηεο πνπ δηακέλνπλ εθηφο δηθαηνδνζίαο ηεο ρψξαο ηεο ρψξαο 

κπνξνχλ λα αςεθνχλ ηε ρψξα, αξλνχκελνη λα θαηαζέζνπλ ζε 

αλάθξηζε, απνθεχγνληαο έηζη ηε δίσμε. 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ηδηνθηήηεο ζε λενιφγην κε ζεκαίεο επθαηξίαο δελ 

δείρλνπλ ην ίδην ελδηαθέξνλ ζηελ ηήξεζε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κε ηε 

ρψξα ηεο ζεκαίαο, δελ αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα εξγαζζνχλ κε ηνπο 

επηζεσξεηέο ηεο ρψξαο ηεο ζεκαίαο. 

 Η λαπηηιία κε ζεκαίεο επθαηξίαο ζηεξείηαη ηεο ζπγθξφηεζεο 

ζσκαηείσλ, πνπ είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ εθαξκνγή θαλνληζκψλ 

θνηλσληθνχ επηπέδνπ θαη επηπέδνπ αζθαιείαο ζε ρψξεο κε θαλνληθφ 

λενιφγην. 

 Οη ηδηνθηήηεο ησλ πινίσλ κε ζεκαίεο επθαηξίαο είλαη πην εχθνιν λα 

πηέζνπλ ηνπο πινηάξρνπο θαη ηνπο αμησκαηηθνχο λα ξηζθάξνπλ, θαζφηη 

δελ πθίζηαηαη αξκφδηα θπβέξλεζε ζηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα 

δηακαξηπξεζεί ην ελ πισ πξνζσπηθφ.
146

 

 Ο ιηκεληθφο έιεγρνο είλαη πην αδχλαηνο, δηφηη νη ιηκεληθέο αξρέο 

κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ ηα ππνβαζκηζκέλα πινία θαη λα ηα αλαθέξνπλ 

ζηε ρψξαο ηεο ζεκαίαο, ε νπνία φκσο δελ αζθεί πξαγκαηηθά έιεγρν 

ζηνλ ηδηνθηήηε. 

 Οη ηδηνθηήηεο κπνξνχλ λα ‘θαηαπλίμνπλ’ θάζε έλδεημε καρεηηθφηεηαο 

ηνπ πιεξψκαηνο, ιφγσ ηεο ειεπζεξίαο λα αιιάδνπλ ηηο εζληθφηεηεο ηνπ 

πιεξψκαηνο θαζψο επηζπκνχλ 

 Η επηβνιή θαλφλσλ είλαη αληηθαηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ελφο λενινγίνπ 

κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ην θέξδνο.
147

 

Η ΙTF (Ιnternational Transport Workers Federation) κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ερζξφο γηα ηηο ζεκαίεο επθαηξίαο. Αλαιπηηθφηεξα, απηέο έρνπλ θαηεγνξεζεί φηη 

148
 ζπκβάιινπλ ζηελ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε λαπηηιία. Αθελφο γηαηί 

παξέρνπλ κηα ζεηξά απφ νηθνλνκηθέο ειαθξχλζεηο, αθεηέξνπ δηφηη σζνχλ ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ παξαδνζηαθψλ λαπηηθψλ θξαηψλ ζε πςειέο επηδνηήζεηο 
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ηδηαίηεξα ζηνλ λαππεγηθφ ηνκέα. Αθφκε νη πνηνηηθνί πινηνθηήηεο πξέπεη λα 

επηβηψζνπλ ζηελ ίδηα αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ζπλάδεξθνί ηνπο πνπ 

επσθεινχληαη απφ θάζε δπλαηή επθαηξία. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη εάλ δελ ππήξραλ ζεκαίεο επθαηξίαο, ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ ζα ήηαλ ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε θαη ηα λαπηηθά αηπρήκαηα ζα ήηαλ ζαθψο 

πνιχ κηθξφηεξα.  Η εθηίκεζε απηή δελ είλαη ηπραία, κηαο θαη ν ζεζκφο ησλ ζεκαηψλ 

επθαηξίαο θαίλεηαη λα έρεη επηθέξεη κεγαιχηεξν θνηλσληθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε απηφλ 

πνπ πξνθαινχλ ηα εκπνξηθά πινία ησλ ξπζκηδφκελσλ ζηφισλ. Σν θνηλσληθφ θφζηνο 

ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζρεηίδεηαη 

κε :
149

 

 Θαιάζζηα ξχπαλζε: Απηή κε ηε ζεηξά ηεο  δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

ζηε δεκφζηα πγεία, ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη ζηελ πνηφηεηα 

δσήο ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. 

 Ναπηηθά αηπρήκαηα: Ο κέζνο φξνο αηπρήκαηνο ηνπ ζηφινπ ησλ 

ζεκαηψλ επθαηξίαο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην κέζν φξν αηπρεκάησλ 

ησλ ξπζκηδφκελσλ ζηφισλ 

 Απψιεηα δσήο: Σα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο είλαη κεγαιχηεξα ζηα πινία 

κε ζεκαίεο επθαηξίαο, κηαο θαη είλαη κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο ησλ 

αηπρεκάησλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πινία. 

  Ναπηαπάηεο: Μφλν βαζηδφκελνη ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη ππάξρεη κηα ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζεκαίεο επθαηξίαο 

θαη ην θαηλφκελν ηεο λαπηαπάηεο. Η βαζκηαία αλάπηπμε ηεο 

λαπηηιηαθήο ππνδνκήο ζα ζπληειέζεη  ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Σέινο έλα αθφκα κεηνλέθηεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζεκαίεο επθαηξίαο 

είλαη φηη αληηκεησπίδνπλ ζπρλνχο θηλδχλνπο εμνπιηζκνχ εμαηηίαο ηνπ 

απμεκέλνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο πνπ παξνπζηάδνπλ. Οη απνθιεηζκνί απηνί είλαη 

ηφζν ζηηο κεκνλσκέλεο ρψξεο φζν θαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο ή απφ ζχλνια 

ρσξψλ.
150
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3.9 Ζ ζημαζία ηυν ζημαιών εςκαιπίαρ ζηιρ εθνικέρ οικονομίερ ηυν συπών ηοςρ, 

ζηην απαζσόληζη και ζηη ζςμπίεζη ηος μεηαθοπικού κόζηοςρ 

Η ρξεζηκνπνίεζε ζεκαίαο επθαηξίαο, δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ θχξνπο ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν 

θαη ζηελ θνηλσληθή ηεο θαη πεξηθεξεηαθή ηεο ζπλνρή. Έηζη κεηαμχ άιισλ εληζρχεηαη θαη ην 

εγρψξην πξντφλ κε εηζξνέο λαπηηιηαθνχ ζπλαιιάγκαηνο.
151

 

Η αιεζηλή ζεκαζία ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο, δηαθαίλεηαη απφ ηελ θνηλσληθή απήρεζε θαη 

σθέιεηα κε ζηελ νπνία κεηαθξάδνληαη. Έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ζε ρψξεο κε 

ζεκαίεο επθαηξίαο, απαζρνινχληαη κε λαπηηιηαθέο θαη παξαλαπηηιηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε πάξα πνιιά άηνκα λα απαζρνιεζνχλ ζε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, νη 

νπνίεο έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζην εμσηεξηθφ., ελψ ηαπηφρξνλα αξθεηνί αιινδαπνί λαπηηθνί 

εξγάδνληαη ζε πινία δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο απφ ηα δηθά ηνπο. Με ηε κηζζνδνζία ηνπο 

εληζρχνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, έηζη απμάλεηαη ε εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο ζε ρψξεο κε ζεκαίεο 

επθαηξίαο.
152

 

Παξαηεξνχκε έηζη, φηη νη ζεκαίεο επθαηξίαο δελ ζπκβάιινπλ κφλν ζηελ θάιπςε κεγάινπ 

κέξνπο ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, αιιά δεκηνπξγνχλ πξνζηηζέκελε αμία θαη 

απαζρφιεζε. Με ηελ εηζξνή λαπηηιηαθνχ ζπλαιιάγκαηνο δίλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε δπλαηφηεηα 

γηα ηελ αλάπηπμε λαππεγηθήο βηνκεραλίαο, γεγνλφο πνπ αλακθηζβήηεηα νδεγεί ζηε κείσζε ηεο 

αλεξγίαο.
153

 

ηε ρψξα καο ε ζεκαζία ηεο ζπλεηζθνξάο απηήο ηνπ λαπηηιηαθνχ ζπλαιιάγκαηνο ζηελ 

θάιπςε ηνπ ηαρέσο δηεπξπλφκελνπ ειιείκκαηνο  είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη απνηειεί δπλεηηθήο 

πεγήο ζπλαιιάγκαηνο θαη ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο  πξναγσγήο ηεο νηθνλνκίαο θάζε 

ρψξαο.
154

 

Η επηινγή ζεκαίαο απνηειεί ην πνιπεζληθφ ζηνηρείν ζηελ λαπηηιία. ηε δηεζλνπνίεζε ηεο 

λαπηηιίαο ζπλέβαιε θαη ν ζεζκφο ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο κηαο θαη νη ηειεπηαίεο επέηξεςαλ ηνλ 

ζπλδπαζκφ ηεο εμεχξεζεο ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο κε πιεξψκαηα 

απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο.
155

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο ζηελ 

απαζρφιεζε ηφζν ηεο μεξάο φζν θαη ηεο ζάιαζζαο ησλ ρσξψλ ηνπο. χκθσλα κε έξεπλεο ε 

                                                           
151

 Βλάχοσ Γεώργιοσ Π., ΄Ναυτιλιακι Οικονομία ’, Εκδόςεισ: Σταμοφλθ ΑΕ, Ακινα(2011), ςελ. 57-62 
152

 Βλάχοσ Γεώργιοσ Π., ΄Ναυτιλιακι Οικονομία ’, Εκδόςεισ: Σταμοφλθ ΑΕ, Ακινα(2011), ςελ. 65-69 
153

 Βλάχοσ Γεώργιοσ Π., ΄Ναυτιλιακι Οικονομία ’, Εκδόςεισ: Σταμοφλθ ΑΕ, Ακινα(2011), ςελ. 72 
154

 Βλάχοσ Γεώργιοσ Π., ΄Ναυτιλιακι Οικονομία ’, Εκδόςεισ: Σταμοφλθ ΑΕ, Ακινα(2011), ςελ. 72-75 
155

 Αλζξανδροσ Γουλιζλμοσ, Management Ναυτιλιακών Επιχειριςεων 



- 57 - 
 

Δπξσπατθή Έλσζε ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία πνιιαπιάζησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ μεξά 

ζπγθξηηηθά κε ηα πινία. Οη ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ μεξά αθνξνχλ παξαλαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο 

φπσο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ηξάπεδεο, ηερληθά γξαθεία θαη πξαθηνξεία.
156

 

Η λαππεγηθή βηνκεραλία απνθηά ηεξάζηηεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο αξθεί λα εθκεηαιιεπηεί 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο φπσο:
157

 

 Πξφθεηηαη γηα κία βηνκεραλία πνπ απαηηεί πξνζσπηθφ πςειήο 

εμεηδίθεπζεο. 

 Οη αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο, κε ηελ έλλνηα 

φηη είλαη ζρεηηθά βξαρππξφζεζκεο. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε 

εμππεξέηεζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ απφ πιεπξά ησλ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ γίλεηαη αλαγθαζηηθά ζε ζπλάιιαγκα. 

 Σφζν ε αλάπηπμε φζν θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ήδε ππαξρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ απαηηεί επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

επάξθεηαο ησλ επθνιηψλ δεμακεληζκνχ. 

Η επηινγή ηεο ζεκαίαο απφ ηνπο πινηνθηήηεο γίλεηαη θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, 

νη νπνίνη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζπκπίεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο. Απηφ είλαη έλα κείγκα 

απφ ηε ρακειφηεξε θνξνινγία, ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, ηα έμνδα λενιφγεζεο θαη ηνπο θφξνπο 

ρσξεηηθφηεηαο.
158

 

Οη ζεκαίεο επθαηξίαο παξέρνπλ ζην δηεζλέο εθνπιηζηηθφ θεθάιαην ηε δπλαηφηεηα λα 

πεξηνξίζεη ηα θφζηε ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ, ζπκπηέδνληαο ηξεηο θαηεγνξίεο 

δαπαλψλ:
159

 

 Σηο δαπάλεο θνξνινγίαο πξνο ην θξάηνο πνπ ην πινίν λενινγείηαη. 

 Μείσζε εξγαζηαθνχ Κφζηνπο 

 Μείσζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο Γηεζλείο 

πκβάζεηο 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη νη εθνπιηζηέο πνπ ειέγρνπλ ηηο ζεκαίεο επθαηξίαο έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο ‘έμσ’ απφ ηηο αληίζηνηρεο ρψξεο , ελψ εθνπιηζηέο απφ ηηο παξαδνζηαθέο λαπηηθέο 

δπλάκεηο δηαηεξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο αληίζηνηρεο ρψξαο. 

Δπηπξφζζεηα παξαηεξνχκε φηη νη δπηηθέο ρψξεο πνπ πξφζθαηα ζέζπηζαλ παξάιιεια λενιφγηα( 
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πνπ ηζνδπλακνχλ κε ζεκαίεο επθαηξίαο, πξνζειθχνπλ ήδε ζηε ζεκαία ηνπο εθνπιηζηέο απφ 

ηξίηεο ρψξεο.
160

 

Η λενιφγεζε ελφο πινίνπ θάησ απφ κία ζεκαία, ζεκαίλεη θαη ηελ έληαμή ηεο ζην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο απηήο. Οη ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ ζεκαίεο επθαηξίαο, δελ 

επηβάιινπλ πξψηα θφξνπο ζηα θέξδε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ. 

ηα θξάηε απηά ππάξρνπλ ηέιε λενιφγεζεο ηνπ πινίνπ αξρηθά θαη εηήζηα πάλσ ζην κέγεζνο 

ηνπ πινίνπ πνπ είλαη πνιχ ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε  ηηο παξαδνζηαθέο ζεκαίεο λενιφγεζεο.
161

 

ε θάζε πεξίπησζε απφ φια ηα κέρξη ηψξα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνπκε, εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα ζπλνιηθά έμνδα ηνπ πινηνθηήηε κε ζεκαίεο επθαηξίαο είλαη πνιχ ιηγφηεξα 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο κνξθέο λενιφγεζεο. 

 

3.10 Το ζύγσπονο διεθνέρ πλαίζιο πος διέπει ηιρ θαλάζζιερ μεηαθοπέρ και η 

ιδιαίηεπη θέζη ηος απένανηι ζηιρ ζημαίερ εςκαιπίαρ. 

 

Έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηε ζέζπηζε ελφο πιαηζίνπ ην νπνίν δηέπεη ηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο.
162

 Έρεη απνδεηρζεί φηη ην επάγγεικα ηνπ λαπηηθνχ είλαη πάξα πνιχ 

επηθίλδπλν θαη φηη ε ίδηα ε θχζε ηεο λαπηηιίαο απαηηεί ζπλεξγαζία ζε δηεζλέο επίπεδν αληί λα 

αζθείηαη απφ ηα δηάθνξα θξάηε αλεμάξηεηε πνιηηηθή, θπξίσο κάιηζηα ζε φ,ηη αθνξά ηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. ηε Γελεχε ην 1948, εγθξίζεθε κεηαμχ 

φισλ ησλ θξαηψλ ε ζχκβαζε ηεο IMCO.
163

  

Απφ ην Μάε ηνπ 1982 ν νξγαληζκφο κεηνλνκάζηεθε ζε IMO
164

θαη ν ξφινο ηνπ 

αλαβαζκίζηεθε, κηαο θαη νη απνθάζεηο ηνπ έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ηα θξάηε-κέιε. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ηζρχνο εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο ηέζεθε ε 

ζπγθέληξσζε 21 ππνγξαθψλ, γεγνλφο πνπ απαηηνχζε ηε ζπκκεηνρή 7 κεγαιχηεξσλ θξαηψλ πνπ 

νη ζηφινη ηνπο μεπεξλνχζαλ ην 1 εθαηνκκχξην θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ην θαζέλα. ηηο 

αξρηθέο ζπδεηήζεηο  ζηε Γελεχε ζπκκεηείραλ νη ΗΠΑ, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε Γαιιία θαη ε 

Οιιαλδία. Μηα αθφκα νκάδα θξαηψλ πνπ απνηεινχληαλ απφ ηελ Διιάδα, ηε Ννξβεγία, ηνλ 

Παλακά, ηελ Ιαπσλία, ηελ Ιηαιία θαη ηε νβηεηηθή Έλσζε ππέγξαςαλ ηε ζχκβαζε ηνπ 1957. 

Ακέζσο κφιηο ε ζχκβαζε ηέζεθε ζε ηζρχ έγηλαλ κέιε θαη ε Γαλία, ε νπεδία, ε Φηιαλδία, ε 
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Ληβεξία θαη ε Γεξκαλία. ήκεξα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θηάλεη πεξίπνπ ηηο 172 ρψξεο κέιε θαη 3 

κε εηδηθφ θαζεζηψο ζχλδεζεο, Υνλγθ-Κνλγθ, Μαθάνπ θαη λεζηά Φεξφεο.
165

 

3.11 Σςμπεπάζμαηα 

Ο ιφγνο επηινγήο ησλ λενινγίσλ κε ζεκαίεο επθαηξίαο είλαη πξσηίζησο ε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, επηρείξεκα απνιχησο ινγηθφ, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ε λαπηηιία 

απνηειεί θαη απηή κία βηνκεραλία .Απηφ ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηηο ζεκαίεο επθαηξίαο είλαη 

ε απνθπγή ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ θξάηνπο, πνπ κπνξεί πνιιέο θνξέο λα είλαη αλαζρεηηθέο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γίλεηαη κεγαιχηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη πεξηζζφηεξε 

επρέξεηα γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Βέβαηα νη ζεκαίεο επθαηξίαο ζπκβάιινπλ ζηελ 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε λαπηηιία. Αθελφο γηαηί παξέρνπλ κηα ζεηξά απφ νηθνλνκηθέο 

ειαθξχλζεηο, αθεηέξνπ δηφηη σζνχλ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ παξαδνζηαθψλ λαπηηθψλ θξαηψλ ζε 

πςειέο επηδνηήζεηο ηδηαίηεξα ζηνλ λαππεγηθφ ηνκέα. Αθφκε νη πνηνηηθνί πινηνθηήηεο πξέπεη λα 

επηβηψζνπλ ζηελ ίδηα αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ζπλάδεξθνί ηνπο πνπ επσθεινχληαη 

απφ θάζε δπλαηή επθαηξία. Δπίζεο εάλ δελ ππήξραλ ζεκαίεο επθαηξίαο, ίζσο ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ λα ήηαλ ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε θαη ηα λαπηηθά αηπρήκαηα λα ήηαλ ζαθψο πνιχ 

κηθξφηεξα.  Η εθηίκεζε απηή δελ είλαη ηπραία, κηαο θαη ν ζεζκφο ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο 

θαίλεηαη λα έρεη επηθέξεη κεγαιχηεξν θνηλσληθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε απηφλ πνπ πξνθαινχλ ηα 

εκπνξηθά πινία ησλ ξπζκηδφκελσλ ζηφισλ. Δμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη ζεκαίεο επθαηξίαο  αληηκεησπίδνπλ ζπρλνχο θηλδχλνπο εμνπιηζκνχ.  
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4. Δλληνικό νηολόγιο & ελληνική σημαία 

4.1 Διζαγυγή 

 ην θεθάιαην απηφ ζα κειεηήζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο έλα 

πινίν κπνξεί λα εγγξαθεί ζην ειιεληθφ λενιφγην θαζψο επίζεο θαη ηηο αηηίεο δηαγξαθήο 

ηνπ απφ απηφ. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί δηεμνδηθά ε θνζηνιφγεζε γηα ηε 

λενιφγεζε ελφο πινίνπ κε ειιεληθή ζεκαία. Αθφκε ζα ηνληζηνχλ νη ιφγνη ελίζρπζεο 

ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο ζην ζχγρξνλν δηεζλέο πεξηβάιινλ ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ. 

Δπηπξφζζεηα ζα εμεηάζνπκε ηνπο ιφγνπο θπγήο ησλ εθνπιηζηψλ απφ ην ειιεληθφ 

λενιφγην. Σέινο ζα αλαθέξνπκε πξνηάζεηο θαη ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

4.2 Δγγπαθή και διαγπαθή πλοίος ζηο ελληνικό νηολόγιο 

 χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Ιδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ (ΚΙΝΓ) θαη κε ηνλ 

Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ (ΚΓΝΓ) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 5-19 έλα 

πινίν ζεσξείηαη φηη είλαη ειιεληθφ κφλν φηαλ εγγξαθεί ζην ειιεληθφ λενιφγην.
166

 

ηελ πξάμε λενιφγεζεο
167

 αλαγξάθνληαη ην λαππεγείν, ν ηφπνο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε λαππήγεζε, ην φλνκα θαη ε ηζαγέλεηα ηνπ πινηνθηήηε, ν 

δηνξηζκφο πνπ αληηθιήηνπ πνπ θαηνηθεί ζηελ Διιάδα, ε χιε πνπ είλαη θηηαγκέλν ην 

πινίν, νη δηαζηάζεηο θαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην πινίν είλαη 

κεραλνθίλεην ζα πξέπεη λα αλαγξαθεί ην είδνο ηεο θηλεηήξηνο δχλακεο θαη ην είδνο θαη 

ε δχλακε ηεο κεραλήο. Όηαλ έλα πινίν θέξεη ειιεληθή ζεκαία, ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ 

ηα εμήο αθφινπζα:
168

 

 Πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί έλα πινίν ζην ειιεληθφ λενιφγην φηαλ ζηνπο 

κεηφρνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη αιινδαπά πξφζσπα, ζα πξέπεη ην 50% 

θαη άλσ ηνπ πινίνπ λα αλήθεη ζε έιιελεο ππεθφνπο ή ζε ειιεληθά 

ζπκθέξνληα. 

 Σν ιηκάλη πνπ έρεη λενινγεζεί ην πινίν θαζψο θαη ην φλνκά ηνπ, ζα πξέπεη 

λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ πινίνπ. Σν 

φλνκα ηνπ πινίνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πινηνθηήηε. 
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 Η εγγξαθή ηνπ ζην ειιεληθφ λενιφγην θαη ην έγγξαθν ηεο εζληθφηεηαο πνπ 

ζα ηνπ έρεη δνζεί απφ επίζεκε ειιεληθή αξρή πξέπεη λα ηεξνχληαη πάλσ ζην 

πινίν. 

Η πξάμε ηεο λενιφγεζεο αλαγξάθεη ηε ρξνλνινγία θαη θέξεη ηελ ππνγξαθή 

ηνπ θχιαθα ηνπ λενινγίνπ, ν νπνίνο δηαηεξεί επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο 

θπξηφηεηαο ηνπ πινίνπ. 

Έλα πινίν δηαγξάθεηαη απφ ην ειιεληθφ λενιφγην φηαλ ράζεη ηελ ειιεληθή 

εζληθφηεηα, φηαλ εθιείςνπλ δειαδή νη φξνη ηεο θηήζεο ηεο θπξηφηεηαο. Οη 

ηξφπνη θηήζεο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πινίνπ είλαη είηε  πξσηφηππνη είηε 

παξάγσγνη.
169

 Παξάγσγνο ηξφπνο θηήζεο πθίζηαηαη κφλν φηαλ γίλεη θαηάζρεζε 

ηνπ πινίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεη πιεηζηεξηαζκφο. Οη πξσηφηππνη ηξφπνη 

θηήζεο ζχκθσλα κε ηνλ ΚΙΝΓ είλαη νη εμήο:
170

 

 Αξρηθά είλαη ε λαππήγεζε πνπ είλαη κία ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ 

ηδηνθηήηε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ αηφκνπ πνπ ζα απνθηήζεη ηελ 

θπξηφηεηά ηνπ. 

 Η ρξεζηθηεζία πνπ κπνξεί λα είλαη ηαθηηθή θαη έθηαθηε. Όηαλ 

έρνπκε ηαθηηθή ν λνκέαο ζα πξέπεη λα έρεη θαιή πίζηε θαη λα 

δηαζέηεη λφκηκν ηίηιν θαη λα έρνπλ πεξάζεη ηξία έηε πνπ ην πινίν 

έρεη εγγξαθεί ζην λενιφγην. Όπνπ  έθηαθηε, απαηηείηαη θαηνρή ηνπ 

πινίνπ γηα δέθα έηε. 

 Μεηαβίβαζε ηνπ κεξηδίνπ ελφο απφ ηνπο ζπκπινηνθηήηεο ζηνπο 

ππφινηπνπο. 

 Δγθαηάιεηςε ηνπ πινίνπ απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ζηνλ αζθαιηζηή, 

φπνπ ν ηειεπηαίνο έρεη δηθαίσκα ελφο κελφο γηα κε απνδνρή ηνπ 

πινίνπ. 

χκθσλα κε ηνλ ΚΓΝΓ ζην ειιεληθφ δεκφζην κπνξεί λα πεξηέιζεη έλα 

πινίν γίλεη ε θαηάιεςή ηνπ ζε θαηξφ πνιέκνπ, φηαλ γίλεη ε δήκεπζή ηνπ 
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εμαηηίαο ζπκκεηνρήο ζε πεηξαηεία, ιαζξεκπφξην θαη παξάλνκε πεηξαηεία θαη 

φηαλ γίλεη θαηάζρεζε ηνπ ιφγσ πεηξειατθήο ξχπαλζεο.
171

 

Η απψιεηα ηεο εζληθφηεηαο γίλεηαη κε εγγξαθή δήισζε ηνπ έιιελα 

πινηνθηήηε ζηε ιηκεληθή αξρή ηνπ ιηκαληνχ λενιφγεζεο κε επίζεκν αληίγξαθν 

ηνπ εγγξάθνπ πνπ πηζηνπνηεί ηελ απψιεηα φηαλ:
172

 

 Σν πινίν απνιεζζεί 

 Σν πινίν ‘δηαιπζεί’ 

  Σν πινίν δελ έρεη δψζεη θακία ελεκέξσζε γηα έμη κήλεο 

Η δηαγξαθή ηνπ πινίνπ δηελεξγείηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ ή απηεπάγγειηα  απφ ην ιηκάλη λενιφγεζεο.
173

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν φηαλ δελ ππάξρνπλ μέλα ζπκθέξνληα ζην ειιεληθφ 

λενιφγην, δηαηεξείηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ  ειιεληθνχ ζηφινπ έλαληη ησλ 

μέλσλ.
174

 

4.3 Κόζηη νηολόγηζηρ πλοίος με ελληνική ζημαία 

Η λενιφγεζε ελφο πινίνπ κε ειιεληθή ζεκαία δελ έρεη νηθνλνκηθέο 

επηβαξχλζεηο νχηε ε ειιεληθή λνκνζεζία επηβάιιεη ηέιε λενιφγεζεο.
175

 

Η λενιφγεζε πινίσλ άλσ ησλ 1.500 θ.ν.ρ.  πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 13 ηνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ 2687/53. πλήζσο νη πινηνθηήηεο 

είλαη αιινδαπέο offshore εηαηξείεο.
176

 

Γελ πιεξψλεηαη θαλέλαο θφξνο επί ησλ θεξδψλ  ή κεξηζκάησλ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε  ελφο ειιεληθνχ πινίνπ πνπ αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζε ειιεληθή 

λαπηηιηαθή εηαηξεία.. Καλέλαο θφξνο κεηαβίβαζεο δελ πιεξψλεηαη γηα ηελ 

αγνξά ή ηε κεηαβίβαζε ελφο ειιεληθνχ πινίνπ, νχηε θαη φηαλ κεηαβηβάδνληαη 

κεηνρέο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο, ιφγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο.
177
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Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο λενιφγεζεο είλαη ε έθδνζε ζρεηηθήο 

εγθξηηηθήο πξάμεο απφ ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο. Σα έμνδα ηεο λενιφγεζεο είλαη 

ηα απαηηνχκελα ραξκφζεκα.
178

  

Η αμία ηνπ εγγξάθνπ εζληθφηεηαο, ην νπνίν είλαη δηαηηκεκέλν έγγξαθν 

ηνπ ΝΑΣ θαη πνπ είλαη ηεο ηάμεο ησλ πελήληα επξψ γηα πινία πνπ είλαη 

θαηακεηξεκέλα κε ηε Γηεζλή χκβαζε Καηακέηξεζε(1969) θαη γηα πινία κε 

εζληθή θαηακέηξεζε. Όια ηα πινία πνπ εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο πξέπεη λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο θαη θαη’ επέθηαζε, κε ην ζρεηηθφ 

έγγξαθν εζληθφηεηαο.
179

 

Σν πξνζσξηλφ έγγξαθν εζληθφηεηαο θαη ε πξνζσξηλή άδεηα αζπξκάηνπ 

είλαη έληππα αδηαηίκεηα.
180

 

Όια ηα δάλεηα ησλ ειιεληθψλ πινίσλ πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζηα 

βηβιία Τπνζεθψλ πνπ ηεξνχληαη ζηα ειιεληθά λενιφγηα, ρσξίο λα πιεξψλεηαη 

ραξηφζεκν ζηα λαπηηθά ζπκβφιαηα ησλ δαλείσλ. Η θαηαρψξεζε λαπηηθή 

ππνζήθεο ζηα βηβιία Τπνζεθψλ δελ επηβαξχλεηαη κε ηέιε εγγξαθήο.
181

  

Πινία ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 500 θ.ν.ρ. πνπ εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο 

θαη θαηαπιένπλ ζε ιηκέλεο ηεο αιινδαπήο, πνπ βξίζθνληαη νη ειιεληθέο 

πξνμεληθέο αξρέο, επηβαξχλνληαη κε εηήζηα ηέιε.
182

 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε πινίν ην νπνίν πξηλ λενινγεζεί ζην 

ειιεληθφ λενιφγην έθεξε ζεκαία Ρσζίαο, Γεξκαλίαο, Ιηαιίαο, Βνπιγαξίαο, 

Κχπξνπ, Αιβαλίαο, Αηγχπηνπ, Γεσξγίαο, Δζζνλίαο, Ινξδαλίαο, Κίλαο, Κξναηίαο, 

Ν. Αθξηθήο, Σπλεζίαο, Οπθξαλίαο, πξίαο, Λεηνλίαο θαη Σνπξθίαο απαηηείηαη 

πηζηνπνηεηηθφ δηαγξαθήο απφ ην νηθείν λενιφγην.
183
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4.4 Το ελληνικό μονηέλο θοπολόγηζηρ 

Σν ζχζηεκα θνξνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνπλ φια ηα θξάηε κέιε είλαη ε 

θνξνιφγεζε βάζεη ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ. Γχν είλαη ηα κνληέια θνξνιφγεζεο, 

βάζεη ρσξεηηθφηεηαο φπσο είλαη ην ειιεληθφ θαη ην νιιαλδηθφ. Σν νιιαλδηθφ κνληέιν 

ηζρχεη απφ ην 1996 θαη ην ειιεληθφ κνληέιν θνξνιφγεζεο βάζεη ηεο ρσξεηηθφηεηαο 

απφ ην 1957. Η δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην φηη ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ tonnage tax ην 

πινίν θνξνινγείηαη βάζε ζπληειεζηψλ επί ηεο ρσξεηηθφηεηαο αιιά θαη ηεο ειηθίαο 

θάζε πινίνπ. Αληηζέησο ζην Οιιαλδηθφ tonnage tax, βάζεη ζπληειεζηψλ 

ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο ειηθίαο ππνινγίδεηαη ηεθκαξηφ θέξδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ 

αλά εκέξα θαη αλά έηνο, ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ν εληαίνο εηαηξηθφο θφξνο.
184

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ην ειιεληθφ κνληέιν 

θνξνιφγεζεο βάζεη ρσξεηηθφηεηαο θαζηεξψζεθε ην 1957 αιιά απφ ηφηε έρεη ππνζηεί 

πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο. Οξίδεη σο θνξνινγεηέα βάζε ηε κηθηή ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

πινίνπ θαη φρη ηα πξαγκαηηθά ιεηηνπξγηθά θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Δθαξκφδεηαη:
185

 

 ε ειιεληθέο ή αιινδαπέο εηαηξείεο νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη 

πινία ππφ ηελ ειιεληθή ζεκαία 

 ε αιινδαπέο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ηα πινία πιένπλ κε ζεκαίεο 

άιισλ ρσξψλ αιιά δηαηεξνχλ ζηελ Διιάδα γξαθεία δηαρείξηζεο 

απηψλ ησλ πινίσλ 

Σν ειιεληθφ κνληέιν θνξνιφγεζεο εθαξκφδεηαη θαη ζηελ Κχπξνπ θαη ηε 

Μάιηα αιιά κε ειάρηζηα δηαθνξνπνηεκέλε ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ.
186
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4.5 Δνίζσςζη ηηρ ανηαγυνιζηικόηηηαρ ηηρ ελληνικήρ ζημαίαρ 

Παξφιν πνπ ν αξηζκφο ησλ παξαγγειηψλ γηα λεφηεπθηα πινία απφ Έιιελεο εθνπιηζηέο  

δηαξθψο απμάλεηαη, παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ ζηφινπ κε ειιεληθή ζεκαία, γεγνλφο πνπ καο 

θάλεη λα αλαξσηηφκαζηε ηη φθεινο απνθνκίδεη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο απφ πινία ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ λενινγίνπ κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αηηήζεσλ, ην ειιεληθφ λενιφγην παξνπζηάδεη πνιιά ηξσηά ζεκεία πνπ 

επηδέρνληαη βειηίσζε θαη ζπλαηλνχλ ζηελ απνρψξεζε απφ ηελ εζληθή ζεκαία.
187

 

Γηα λα αληηιεθζνχκε φκσο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη πινηνθηήηεο απνθαζίδνπλ 

λα εγθαηαιείςνπλ ηα εζληθά ηνπο λενιφγηα θαη λα εγγξάςνπλ ηα πινία ηνπο ζε ρψξεο πνπ 

θέξνπλ ζεκαίεο επθαηξίαο, ζα πξέπεη λα γίλεη επηηαθηηθή αλάγθε ηεο ελίζρπζεο ηεο ειιεληθήο 

ζεκαίαο. Δίλαη παζηθαλέο φηη ε θηλεηήξηνο δχλακε εγγξαθήο ζηα λενιφγηα πνπ θέξνπλ ζεκαίεο 

επθαηξίαο είλαη ε επηζπκία ησλ πινηνθηεηψλ λα αληηκεησπίζνπλ έλα ζπλερψο απμαλφκελν  

δηεζλή αληαγσληζκφ ν νπνίνο πνιιέο θνξέο  είλαη φιεζξνο γηα ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Η 

εθκεηάιιεπζε ηεο δπλαηφηεηαο γηα λενιφγεζε ζε ζεκαίεο επθαηξίαο είλαη πνιιέο θνξέο ν 

κφλνο ηξφπνο γηα λα επηβηψζνπλ ζην λαπηηιηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν απφ ηελ θχζε ηνπ είλαη  

δηεζλέο. Οη θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ σζνχλ ηνπο πινηνθηήηεο ζηελ θπγή απφ ην εζληθφ λενιφγην 

είλαη:
188

 

 Οη απζηεξνί θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ επηβάιινληαη απφ ην θξάηνο πνπ 

θέξεη ηελ αληίζηνηρε ζεκαία 

 Σν πςειφ θφζηνο  απαζρφιεζεο ησλ εζληθψλ πιεξσκάησλ 

 Σα ζπλδηθάηα 

 Σα ζπλδηθάηα 

 Η γξαθεηνθξαηία θαη γεληθφηεξα νη αξγέο δηαδηθαζίεο λενιφγεζεο 

 Οη απζηεξνί θαλφλεο επάλδξσζεο 

 Οη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο 

 Η θνξνινγία επί ηνπ κεγέζνπο ηνπ πινίνπ 

Η θπγή ησλ πινίσλ απφ ηε ζεκαία νδεγεί ζε απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο , δεκνζίνπ 

εηζνδήκαηνο, ηερλνγλσζίαο θαη ζέζεσλ απαζρφιεζεο. ην πιαίζην απηφ ε αλάγθε γηα 

ζχγρξνλε λαπηηιηαθή πνιηηηθή πξνζαξκνζκέλε ζην ζχγρξνλν λαπηηιηαθφ πεξηβάιινλ 

πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ζεκαίαο είλαη επηηαθηηθή γηα 

λα δψζεη ην έλαπζκα γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπ κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ. 

εκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα απνηειεί ε αλαδηάξζξσζε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο 
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πξνθεηκέλνπ ε ζρέζε θφζηνπο-απφδνζεο-πνηφηεηαο λα απνηειεί θίλεηξν γηα ηελ απαζρφιεζε 

ησλ ειιήλσλ λαπηηθψλ. Δίλαη γεγνλφο εμάιινπ, φηη νη Έιιελεο αμησκαηηθνί πξνηηκνχληαη ζηε 

ζηειέρσζε ζέζεσλ  επζχλεο ζηα ειιεληθά πινία.
189

 

4.6 Ανηιμεηώπιζη & λύζη ηος πποβλήμαηορ 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νινέλα θαη απμαλφκελεο θπγήο ησλ πινίσλ απφ ηα 

εζληθά λενιφγηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην ειιεληθφ λενιφγην, πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ 

κέηξα:
190

 

 Καζηέξσζε ελφο επέιηθηνπ, ζηαζεξνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Μείσζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ λαπηηθψλ θαη κεξηθή 

θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πξνο ηα δεκφζηα ηακεία 

 Δχθακπηεο δπλαηφηεηεο επάλδξσζεο ησλ πινίσλ ζε ζρέζε πάληα 

κε ηελ εζληθφηεηα ησλ πιεξσκάησλ 

 Έκθαζε ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζηειερψλ θαη ζηε ζσζηή 

θαηάξηηζή ηνπο 

 Καλφλεο επάλδξσζεο βαζηζκέλνπο ζηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη 

φρη ζηελ απαζρφιεζε 

 Οξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ππεξεζηψλ 

λενιφγεζεο πνπ λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο πξναγσγήο, ηεο 

επειημίαο θαη ηεο απνθπγήο γξαθεηνθξαηηθψλ παξαθσιχζεσλ θαη 

δπζιεηηνπξγηψλ 

Γηα ηελ απνθπγή ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο θαη ηελ  πξνζέιθπζε πινίσλ 

ζην ειιεληθφ λενιφγην, ε ιχζε ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηε ρνξήγεζε 

θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ θαη ζηελ επηβνιή απαξαίηεησλ δηεζλψλ ξπζκίζεσλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ίζνπο φξνπο αληαγσληζκνχ ζε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζην ζαιάζζην εκπφξην, ην νπνίν εθ θχζεσο είλαη δηεζλέο.
191

 

Με φινπο ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ζα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο ειιεληθή ζεκαίαο , πνπ ζα δψζεη ην έλαπζκα γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ. Απηφ ην γεγνλφο ζα δψζεη 
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πνιιαπιά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ παηξίδα καο, αιιά θπξίσο ζα επηθέξεη 

αλάηαζε ηνπ εζληθνχ καο γνήηξνπ. 

4.7 Σςμπεπάζμαηα 

Πξνθεηκέλνπ έλα πινίν λα εγγξαθεί ζην ειιεληθφ λενιφγην ζα πξέπεη 

άλσ ηνπ 50% απηνχ λα αλήθεη ζε ειιεληθά ζπκθέξνληα. Μφλν φηαλ ράζεη ηελ 

ειιεληθή ηνπ εζληθφηεηα δηαγξάθεηαη απφ ην ειιεληθφ λενιφγην. Η 

θνξνιφγεζε ησλ πινίσλ κε ε3ιιεληθή ζεκαία, γίλεηαη βάζεη ηεο ρσξεηηθφηεηάο 

ηνπο. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη πνιινί έιιελεο πινηνθηήηεο εγθαηαιείπνπλ ην 

ειιεληθφ λενιφγην θαη εγγξάθνληαη ζε λενιφγηα ρσξψλ πνπ θέξνπλ ζεκαίεο 

επθαηξίαο. Η πςειή θνξνινγία, ε γξαθεηνθξαηία, νη απζηεξνί θαλφλεο θαη ηα 

ζπλδηθάηα είλαη κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο φμπλζεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Απηφ έρεη σο άκεζε απφξξνηα ηελ απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο, δεκνζίνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ηερλνγλσζίαο βπζίδνληαο ζε χθεζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Η 

δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ε κείσζε ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ λαπηηθψλ θαη ε νξγάλσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ 

ππεξεζηψλ λενιφγεζεο ζα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ Διιήλσλ 

εθνπιηζηψλ πνιιαπιαζηάδνληαο ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο παηξίδαο καο. 
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σμπεράσματα 

 Αλακθηζβήηεηα ε λαπηηιία απνηειεί δσηηθφ ηκήκα φρη κφλν ηεο ειιεληθήο αιιά θαη 

ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο. Η λαπηηιία ζηελ Διιάδα  μέθπγε απφ ηελ έληνλε νηθνλνκηθή θξίζε 

πνπ βίσζαλ άιινη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζπλείζθεξε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο παηξίδαο. Απφ φιε ηε κειέηε καο, θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Διιάδα 

απνηειεί έλα απφ ηα πην δπλακηθά λαπηηθά θξάηε φρη κφλν ηεο Διιάδαο αιιά νιφθιεξνπ ηνπ 

θφζκνπ. Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη απηήλ έρεη δηεζλή ραξαθηήξα θαη ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο 

ηνπ ειεχζεξνπ θαη αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. 

 Όια ηα πινία νθείινπλ λα θέξνπλ ηελ εζληθφηεηα κηαο ρψξαο, λα πςψλνπλ ηελ 

αληίζηνηρε ζεκαία θαη λα είλαη γξακκέλα ζην αληίζηνηρν λενιφγην, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ 

Ννκηθή Πξνζηαζία ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Γίθαην. Αλάκεζα ζηα ζπνπδαηφηεξα λενιφγηα, 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην ειιεληθφ καδί κε ηα λενιφγηα ηνπ Παλακά, ηεο Ληβεξίαο, ησλ Νεζηψλ 

Μάξζαι, ηνπ Υφλγθ-Κφλγθ, ηεο ηγθαπνχξεο, ηεο Μάιηαο, ηεο Κίλαο θαη ηεο Κχπξνπ. 

 Η επηινγή ζεκαίαο λενιφγεζεο δελ απνηειεί βάζε θαλελφο είδνπο παηξησηηζκνχ νχηε 

θαη ζπλαηζζήκαηνο. Η λενιφγεζε ελφο πινίνπ θάησ απφ κία ζεκαία, ζεκαίλεη θαη ηελ έληαμή 

ηεο ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο απηήο. Η επηινγή ζεκαίαο απνηειεί ζπλάξηεζε 

πνιιψλ παξαγφλησλ αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ην θφζηνο λενιφγεζεο, ε 

επθνιία λενιφγεζεο, ε απνθπγή ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ε αμηνπηζηία 

ηεο ζεκαίαο θαη ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο πνπ θέξεη ηε ζεκαία. 

Πάξα  πνιινί εθνπιηζηέο επηιέγνπλ λα θέξνπλ ζεκαίεο επθαηξίαο κηαο θαη απηέο δηαζέηνπλ 

πιεζψξα πιενλεθηεκάησλ. Αξρηθά ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε απνθπγή θνξνινγίαο θαη θάζε 

είδνπο δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ πνπ απηέο δηαζέηνπλ. Η επηινγή ηεο ζεκαίαο απφ ηνπο 

πινηνθηήηεο γίλεηαη θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, νη νπνίνη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

ζπκπίεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο. Απηφ είλαη έλα κείγκα απφ ηε ρακειφηεξε θνξνινγία, ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα, ηα έμνδα λενιφγεζεο θαη ηνπο θφξνπο ρσξεηηθφηεηαο. Αθφκε κεησκέλα 

είλαη έμνδα ζηειέρσζεο , κηαο θαη ε λενιφγεζε ππφ ζεκαίαο επθαηξίαο ζπλεπάγεηαη κηα ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο επηινγή πιεξψκαηνο ππφ ηε δηεζλή αγνξά. Γελ πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη ζηα 

πινία κε ζεκαίεο επθαηξίαο, ν πινηνθηήηεο δελ ππφθεηηαη ζε βαξχ εζληθφ κηζζνιφγην θαζψο νη 

εζληθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη θάζε είδνπο εζληθέο ξπζκίζεηο, αθφκα θαη ε εζληθή αζθάιηζε 

ηνπ πιεξψκαηνο δελ ηνλ αθνξνχλ. Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν επίζεο απνηειεί  ν πεξηνξηζκφο 

ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ειέγρνπ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηελ εηαηξεία λα θηλεζεί απηφλνκα ζε 

δεηήκαηα δηαρείξηζεο πινίσλ θαη επελδχζεσλ. Σέινο έλα αθφκα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ 

ζεκαηψλ επθαηξίαο είλαη φηη εληζρχεηαη ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο πνπ έρεη ηε ζεκαία 

επθαηξίαο θαη απνθεχγεηαη ηπρφλ εζληθνπνίεζε ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηεο επηρείξεζεο. 
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Ο ιφγνο επηινγήο ησλ λενινγίσλ κε ζεκαίεο επθαηξίαο είλαη πξσηίζησο ε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, επηρείξεκα απνιχησο ινγηθφ, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ε λαπηηιία 

απνηειεί θαη απηή κία βηνκεραλία .Απηφ ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηηο ζεκαίεο επθαηξίαο είλαη 

ε απνθπγή ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ θξάηνπο, πνπ κπνξεί πνιιέο θνξέο λα είλαη αλαζρεηηθέο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γίλεηαη κεγαιχηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη πεξηζζφηεξε 

επρέξεηα γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. 

Βέβαηα νη ζεκαίεο επθαηξίαο ζπκβάιινπλ ζηελ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε 

λαπηηιία. Αθελφο γηαηί παξέρνπλ κηα ζεηξά απφ νηθνλνκηθέο ειαθξχλζεηο, αθεηέξνπ δηφηη 

σζνχλ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ παξαδνζηαθψλ λαπηηθψλ θξαηψλ ζε πςειέο επηδνηήζεηο ηδηαίηεξα 

ζηνλ λαππεγηθφ ηνκέα. Αθφκε νη πνηνηηθνί πινηνθηήηεο πξέπεη λα επηβηψζνπλ ζηελ ίδηα αγνξά 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ζπλάδεξθνί ηνπο πνπ επσθεινχληαη απφ θάζε δπλαηή επθαηξία. 

Δπίζεο εάλ δελ ππήξραλ ζεκαίεο επθαηξίαο, ίζσο ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ λα ήηαλ ζε θαιχηεξε 

θαηάζηαζε θαη ηα λαπηηθά αηπρήκαηα λα ήηαλ ζαθψο πνιχ κηθξφηεξα.  Η εθηίκεζε απηή δελ 

είλαη ηπραία, κηαο θαη ν ζεζκφο ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο θαίλεηαη λα έρεη επηθέξεη κεγαιχηεξν 

θνηλσληθφ θφζηνο ζε ζρέζε κε απηφλ πνπ πξνθαινχλ ηα εκπνξηθά πινία ησλ ξπζκηδφκελσλ 

ζηφισλ. Δμαηηίαο ηνπ απμεκέλνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζεκαίεο επθαηξίαο  

αληηκεησπίδνπλ ζπρλνχο θηλδχλνπο εμνπιηζκνχ.  

Πξνθεηκέλνπ έλα πινίν λα εγγξαθεί ζην ειιεληθφ λενιφγην , ζα πξέπεη ην 50% θαη άλσ 

ηνπ πινίνπ λα αλήθεη ζε έιιελεο ππεθφνπο ή ζε ειιεληθά ζπκθέξνληα. Η εγγξαθή ηνπ ζην 

ειιεληθφ λενιφγην θαη ην έγγξαθν ηεο εζληθφηεηαο πνπ ζα ηνπ έρεη δνζεί απφ επίζεκε 

ειιεληθή αξρή πξέπεη λα ηεξνχληαη πάλσ ζην πινίν. Η πξάμε ηεο λενιφγεζεο αλαγξάθεη ηε 

ρξνλνινγία θαη θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ θχιαθα ηνπ λενινγίνπ, ν νπνίνο δηαηεξεί 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πινίνπ. Η λενιφγεζε ελφο πινίνπ κε ειιεληθή 

ζεκαία δελ έρεη νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο νχηε ε ειιεληθή λνκνζεζία επηβάιιεη ηέιε 

λενιφγεζεο. 

Παξφιν πνπ ν αξηζκφο ησλ παξαγγειηψλ γηα λεφηεπθηα πινία απφ Έιιελεο εθνπιηζηέο  

δηαξθψο απμάλεηαη, παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ ζηφινπ κε ειιεληθή ζεκαία. Πνιινί Έιιελεο 

πινηνθηήηεο απνθαζίδνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ην εζληθφ  λενιφγην θαη λα εγγξάςνπλ ηα πινία 

ηνπο ζε ρψξεο πνπ θέξνπλ ζεκαίεο επθαηξίαο. Οη θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ σζνχλ ηνπο 

πινηνθηήηεο ζηελ θπγή απφ ην εζληθφ λενιφγην είλαη νη απζηεξνί θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ην ειιεληθφ θξάηνο, ε γξαθεηνθξαηία θαη γεληθφηεξα νη αξγέο δηαδηθαζίεο 

λενιφγεζεο, νη απζηεξνί θαλφλεο επάλδξσζεο, νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, ην πςειφ θφζηνο  

απαζρφιεζεο ησλ εζληθψλ πιεξσκάησλ θαη ε θνξνινγία επί ηνπ κεγέζνπο ηνπ πινίνπ. 

Η θπγή ησλ πινίσλ απφ ηελ ειιεληθή ζεκαία νδεγεί ζε απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο , 

δεκνζίνπ εηζνδήκαηνο, ηερλνγλσζίαο θαη ζέζεσλ απαζρφιεζεο. ην πιαίζην απηφ ε αλάγθε 
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γηα ζχγρξνλε λαπηηιηαθή πνιηηηθή πξνζαξκνζκέλε ζην ζχγρξνλν λαπηηιηαθφ πεξηβάιινλ 

πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ζεκαίαο είλαη επηηαθηηθή γηα 

λα δψζεη ην έλαπζκα γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπ κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ. 

Γηα ηελ απνθπγή ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο θαη ηελ  πξνζέιθπζε πινίσλ ζην 

ειιεληθφ λενιφγην, ε ιχζε ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηε ρνξήγεζε θνξνινγηθψλ 

θηλήηξσλ θαη ζηελ επηβνιή απαξαίηεησλ δηεζλψλ ξπζκίζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα 

δηαζθαιίζνπλ ίζνπο φξνπο αληαγσληζκνχ ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην ζαιάζζην 

εκπφξην, ην νπνίν εθ θχζεσο είλαη δηεζλέο. 

ε θάζε πεξίπησζε απφ φια ηα κέρξη ηψξα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνπκε, εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα ζπλνιηθά έμνδα ηνπ πινηνθηήηε κε ζεκαίεο επθαηξίαο είλαη πνιχ ιηγφηεξα 

ζε ζχγθξηζε κε ηε λενιφγεζε ελφο πινίνπ κε ειιεληθή ζεκαία. 
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 Κψδηθαο Ιδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ 

 Μεηαμάο Β., ‘Η Οηθνλνκηθή ησλ εκαηψλ Δπθνιίαο’ , Δθδφζεηο : Παπαδήζε, Αζήλα 

(1994) 
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 Πνπιαληδαο Ν., Ναπηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο: ηακνχιε ΑΔ, Αζήλα(2005) 
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 ακπξάθνο Δ. ‘Οηθνλνκηθή Δθκεηάιιεπζε Πινίνπ’, Δθδφζεηο: Δπγεληδίνπ, Αζήλα 

(2008) 
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Ξένη Βιβλιογπαθία 

 Intergovernmental Maritime Consultative Organization 

 International Ship Registers Directory 

 Ν.P.Ready., ‘Ship registration’, Lloyd’s of London PressLtd, Second Edition (1994) 

 

Γιαδικηςακέρ πηγέρ 
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http://www.capital.gr/
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http://www.itfseafarers.org/
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Άπθπα 

 Παδφπνπινο Βαζίιεο (26/6/2013) ‘ Δπελδχζηε ζε ζαιαζζνπφξνπο ή ζαιαζζν-

πληγκέλνπο; 

Δκθέζειρ 
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Γιδακηοπικέρ Γιαηπιβέρ 
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νηθνλνκία’, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά (2003) 

Λοιπέρ Πηγέρ 

 Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (Ιαλνπάξηνο 2013), ‘ Η πκβνιή ηεο 

Πνληνπφξνπ Ναπηηιίαο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία: Δπηδφζεηο θαη Πξννπηηθέο’ 

 Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο 
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	Πλοίο θεωρείται παν σκάφος χωρητικότητας τουλάχιστον 10 κόρων το οποίο προορίζεται για να κινείται αυτόνομα στη θάλασσα.  Όλα τα πλοία είναι υποχρεωμένα να έχουν τη σημαία κάποιου κράτους και ως εκ τούτου την εθνικότητα αυτού, σε διαφορετική περίπτωση...
	Έτσι όπως τα φυσικά πρόσωπα έχουν κατοικία και το πλοίο έχει μόνιμη κατοικία. Ο τόπος αυτός για τα πλοία είναι τα λιμάνια νηολόγησης που διαλέγεται ελεύθερα από τον πλοιοκτήτη. Στον τόπο αυτό πραγματοποιούνται όλες οι συναλλαγές οι οποίες αφορούν το π...
	Νηολόγηση ονομάζεται η εγγραφή του πλοίο στο Νηολόγιο που τηρείται από τις Λιμενικές Αρχές. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα γενικά χαρακτηριστικά του πλοίου, τα στοιχεία του πλοιοκτήτη και διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά.
	Κατά το άρθρο 6 του Κ.Δ.Ν.Δ. η αναγνώριση ενός πλοίου ως ελληνικού πραγματοποιείται με την εγγραφή του σε Νηολόγιο λιμενικής αρχής του εσωτερικού ή σε Νηολόγιο ελληνικής προξενικής λιμενικής αρχής υπό τον όρο ότι εντός του έτους θα γίνει μετανηολόγηση...

