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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Για τις ανάγκες της παρούσας, μας δόθηκε πρόσβαση από την Ελληνική Ένωση 
Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών Πλοίων Γενικής 
Υποστήριξης στη μελέτη που εκπονήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή 
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών: «Μελέτη – Διερεύνηση και Ανάλυση των  
προδιαγραφών της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Ρυμουλκά Πλοία», Δεκέμβριος 2016. 

 

1. “Next Generation EU”- Ελλάδα 2.0 «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» -31 Μαρτίου 2021 

2. Deloitte “EU Shipping Competitiveness Study, International benchmark analysis Study 

commissioned by the European Community Shipowners’ Associations”, February 2017 

3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  «GREEK GREEN FUNDS»  

4. Europe’s Climate Bank “Six steps to transform the EIB into the world’s leading bank for 

zero-emission transport”- December 2020 

5. European Commission “CEF support to Maritime and Motorways of the Sea”- May 2020 

6. European Court of Auditors Special Report “Maritime transport in the EU: in troubled 

waters-much ineffective and unsustainable investment”-2016 

7. EIB’s Green Shipping Programmes presentation at the Motorways of the Sea Workshop 

Francois Gaudet New Products and Special Transactions Department European 

Investment Bank- 28 September 2016, Brussels 

8. Παρουσίαση ««Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 

ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  

9. Υπ΄ αριθμόν 757/09-02-2021 «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου 

Ταμείου «Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και πρόληψη/αντιμετώπιση θαλάσσιας 

ρύπανσης 2021» και έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.534.174,93 € για την υλοποίηση του» 

με  ΑΔΑ: Ω8ΛΥ46Ψ844-0ΡΔ. 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. ΦΕΚ 5260/Β’/30-11-2020 : «3η τροποποίηση της υπό στοιχεία 6269/1895 A1/28-11-2017 

απόφασης του Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση  Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ”» (Β΄ 4159) 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 

ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/972 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 όσον αφορά την παράταση ισχύος του και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 όσον αφορά την παράταση ισχύος του 

και συναφείς προσαρμογές 

5. NOMOΣ 4770 /2021 ΦΕΚ 15 Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, 

διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή. 
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1. Εισαγωγή 

 

Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) φιλοδοξεί να 

συμβάλει στην αλλαγή παραδείγματος στην ελληνική οικονομία και τους θεσμούς 

της μέσω ενός συνόλου μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα κατευθύνουν τη 

χώρα προς ένα εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο οικονομικό μοντέλο. 

Το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους έξι πυλώνες που θέτει το 

Άρθρο 3 του Κανονισμού για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), 

με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση. Ταυτόχρονα, 

στοχεύει στην κινητοποίηση σημαντικών πόρων του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την 

αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να επιτευχθούν πολλαπλασιαστικά οφέλη. 

Παράλληλα – και σε πολλές περιπτώσεις συμπληρωματικά – με το Σχέδιο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας, σχεδιάζεται η υλοποίηση της νέας Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 

(ΕΣΠΑ) 2021-2027, καθώς (για πρώτη φορά) και του Εθνικού Προγράμματος 

Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021- 2025 ενός ολοκληρωμένου συστήματος για το σχεδιασμό, τη 

διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που 

χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Οι συνολικού πόροι (ιδιωτικοί, δημόσιοι και τραπεζικές χρηματοδοτήσεις) που θα 

κινητοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης εκτιμώνται σε 57,467 δισ. €. 

Με βάση 1ο σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027, το κονδύλι 

που έχει προϋπολογιστεί (κοινοτικοί πόροι) ανέρχεται στα 21,178 δισ. ευρώ πλέον 

5,564 δισ. ευρώ εθνικής συμμετοχής, δηλαδή οι συνολικοί πόροι του νέου ΕΣΠΑ, 

ξεπερνούν τα 26,743 δισ. ευρώ. 

Επιπλέον, οι πόροι το νέου ΕΠΑ 2021-2025 υπολογίζονται σε 10 δισ. €.  

Οι προτεραιότητες των 3 αυτών χρηματοδοτικών εργαλείων σε κάποιο βαθμό 

ταυτίζονται ως προς τις βασικές τους κατευθύνσεις: Η πράσινη μετάβαση και ο 

ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν κοινές προτεραιότητες και στα τρία 

προγράμματα, ενώ οι τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής 
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προστασίας απορροφούν σημαντικό μέρος των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου 

Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Το Ταμείο Ανάκαμψης επιδιώκει να κινητοποιήσει 

σημαντικό όγκο ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ το ΕΣΠΑ και το ΕΠΑ έχουν ξεχωριστούς 

άξονες για την ανάπτυξη των υποδομών και των δικτύων.  

Αυτά που διαφοροποιούνται σημαντικά όμως στο κάθε πρόγραμμα είναι οι 

διαδικασίες και οι κανονισμοί επιλεξιμότητας δράσεων και δαπανών.  

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ -ΕΙΒ) επιδιώκει να αναδειχθεί 

σε κινητήριο μοχλό της αναπτυξιακής προσπάθειας των χωρών της Ε.Ε., 

χρηματοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, κυρίως στους τομείς προτεραιότητας της 

Ένωσης.  

 

2. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ναυτιλία  

2.1. Η εξέλιξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ναυτιλία   

Για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα – σχεδόν 30 χρόνια – μετά την ίδρυση της 

τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (1958), πολύ λίγα μέτρα σχετιζόμενα με 

τον ναυτιλιακό τομέα είχαν εφαρμοστεί. Ιδιαίτερα από την στιγμή που τα έξι (6) 

αρχικά κράτη – μέλη προτίμησαν να δράσουν μεμονωμένα και όχι συλλογικά.  

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι το τέλος του 1970 και όσο η ευρωπαϊκή ναυτιλία αντιμετώπιζε 

προκλήσεις – όχι μόνο σε όρους ανταγωνιστικότητας, αλλά και ασφάλειας – οι 

πρώτες προσπάθειες για την εκκίνηση συζητήσεων στην Κοινότητα σχετικά με μια 

ενδεχόμενη, κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, 

έκαναν την εμφάνιση τους.  

Η πρόοδος λοιπόν προς τη δημιουργία Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ενισχύσεων) για τη 

Ναυτιλία διακρίνεται σε τέσσερα πακέτα κατευθυντήριων γραμμών με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που οδήγησαν στην εξέλιξη της Κοινής Πολιτικής Μεταφορών και την 

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση – τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα – προσπάθησε να 

επέμβει στο χώρο των ναυτιλιακών βιομηχανιών με μια δέσμη μέτρων – κανονισμών 
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το 1986. Από την εισαγωγή των τεσσάρων (4) κανονισμών του 1986 – το πρώτο 

δηλαδή κανονιστικό πακέτο για την ευρωπαϊκή ναυτιλία – η Ευρώπη ανέπτυξε για 

πρώτη φορά, μια σημαντική και ολοκληρωμένη δέσμη δεσμευτικών κανόνων σχετικά 

με τις θαλάσσιες μεταφορές (P. Marlow & K. Mitroussi, 2008). Οι κανονισμοί μάλιστα 

αυτοί, απαντούσαν κατά κύριο λόγο σε θέματα εξωτερικών ναυτιλιακών σχέσεων και 

ανταγωνισμού της ευρωπαϊκής ναυτιλίας απαντώντας ουσιαστικά στις έντονες 

προκλήσεις που δημιουργούσε η τάση των Ευρωπαίων πλοιοκτητών να 

μετανηολογούν τα πλοία τους σε τρίτες σημαίες.  

Οι στόχοι που έθετε σε αυτήν την πρώτη φάση, η Ε.Ε ήταν:  

1. H εφαρμογή της αρχής για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των 

θαλασσίων μεταφορών, τόσο μεταξύ των κρατών – μελών όσο και μεταξύ των κρατών 

– μελών και τρίτων χωρών (Κανονισμός 4055/86).  

2. Η διασφάλιση των ορών εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού στις 

θαλάσσιες μεταφορές και τις ναυτιλιακές διασκέψεις τακτικών γραμμών – όπως 

αυτές προβλέπονται σε Άρθρα της Συνθήκης της Ρώμης (Κανονισμός 4056/86).  

3. Η δημιουργία πλαισίο, με βάση το οποίο επιδιώκεται η καταπολέμηση αθέμιτων 

πρακτικών καθορισμού ναύλων (dumping) στη ναυτιλία τακτικών γραμμών από 

πλοιοκτήτες τρίτων χωρών (Κανονισμός 4057/86).  

4. Ο καθορισμός του τρόπου και τις διαδικασίας για τη λήψη συντονισμένων μέτρων 

και ενεργειών από τα κράτη μέλη και την Κοινότητα κατά τρίτων χωρών, οι οποίες 

προβαίνουν σε διακρίσεις κατά των Κοινοτικών εφοπλιστών, εταιριών και πλοίων, 

ώστε να διασφαλισθεί η ελεύθερη πρόσβαση στις υπερωκεάνιες μεταφορές φορτίων 

(Κανονισμός 4058/86).  

Σε γενικές γραμμές, οι ευρωπαίοι εφοπλιστές συνηγορούσαν στα συγκεκριμένα 

μέτρα, ενώ οι εκπρόσωποι της ναυτεργασίας θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε επαρκής 

πολιτική βούληση για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του βιοτικού 

επιπέδου των Ευρωπαίων ναυτικών ή τον περιορισμένο της απώλειας θέσεων 

εργασίας. Η έντονη αυτή σύγκρουση των συμφερόντων οδήγησε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στην εκτίμηση πως ναι μεν οι οδηγίες έδειχναν στη σωστή κατεύθυνση 

αλλά χρειάζονταν αποτελεσματικότερη «θεραπεία».  



 
 

 9 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε το 1989 μια δεύτερη δέσμη προτάσεων με στόχο να 

παρασχεθούν ικανοποιητικά κίνητρα στους ευρωπαίους πλοιοκτήτες, ώστε να 

επιλέξουν για τη νηολόγηση των σκαφών τους σε σημαία της Ε.Ε., δίχως η επιλογή 

τους αυτή να οδηγεί σε σημαντικά υψηλότερα κόστη. Έτσι την περίοδο αυτή 

συζητήθηκαν και υιοθετήθηκαν μέτρα που επικεντρώνονται στη διατήρηση των 

υψηλότερων επιπέδων ιδιοκτησίας πλοίων, εγγραφής στο ενιαίο ευρωπαϊκό 

νηολόγιο και απασχόλησης ευρωπαίων ναυτικών, αντιστρέφοντας με αυτόν τον 

τρόπο τις αρνητικές οικονομικές εξελίξεις που αντιμετώπιζαν οι πλοιοκτήτες. Μεταξύ 

των οδηγιών που προτείνονταν στο παραπάνω πακέτο, ήταν η άρση του καμποτάζ 

ενδοκοινοτικά, η πρόταση για την δημιουργία ενός κοινοτικού νηολογίου, το 

λεγόμενο Euros (European Register of Shipping), καθώς και η έκδοση μερικών 

πρώτων οδηγιών για τις κρατικές ενισχύσεις των θαλασσίων μεταφορών (Επιτροπή 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1989).  

Η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας από την μια πλευρά τον έντονο ανταγωνισμό από τα 

πλοία που ήταν νηολογημένα σε σημαίες τρίτων χωρών, και προσπαθώντας από την 

άλλη να εξισορροπήσει τις διαφορετικές στρατηγικές και προϋπολογισμούς που 

εφαρμόζονταν από τα κράτη – μέλη για την υποστήριξη των ναυτιλιακών τους 

βιομηχανιών, όρισε οικονομικά και δημοσιονομικά μέτρα, υπό το πλαίσιο των 

οποίων έπρεπε να αναπτυχθούν τα εθνικά καθεστώτα παροχής κρατικών ενισχύσεων 

και φορολόγησης. Ο κύριος σκοπός, ήταν ο ορισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου 

ορίου κρατικών ενισχύσεων, με στόχο πάντα, την γεφύρωση του οικονομικού 

κόστους που προέκυπτε από την νηολόγηση ενός πλοίου σε σημαία ευκαιρίας αντί 

της νηολόγησης σε ευρωπαϊκή σημαία. Εν τέλει, ο υπολογισμός του επιτρεπόμενου 

αυτού ορίου αποδείχθηκε ιδιαίτερα περίπλοκος και δύσκολος για να εφαρμοστεί 

πλήρως (P. Marlow & K. Mitroussi, 2008).  

Σε συνέχεια αυτών των οδηγιών και ακολουθώντας τις προτάσεις της Επιτροπής 

“προς μια Κοινή Ναυτιλιακή Πολιτική” (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

1996), οι παραπάνω οδηγίες αναθεωρήθηκαν, και ένα νέο πακέτο καθορισμού του 

επιτρεπόμενου ορίου κρατικών ενισχύσεων προέκυψε το 1997 (Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1997). Αυτό που είναι σημαντικό να αναφερθεί, είναι πως 

η Επιτροπή, εξέδοσε επίσης ένα πλαίσιο, μέσα στο οποίο έπρεπε να ληφθούν οι 
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αποφάσεις, συσχετιζόμενες με τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυτιλία. Σύμφωνα με 

αυτές τις οδηγίες, τα κράτη – μέλη έπρεπε να ενημερώνουν την Επιτροπή για 

οποιαδήποτε απόφαση λάμβαναν σχετικά με την τροποποίηση του καθεστώτος 

κρατικών ενισχύσεων, έτσι ώστε η δεύτερη να ελέγχει την νομιμότητα τους. Σε 

περίπτωση που οι αποφάσεις αυτές, απέκλιναν από το ρυθμιστικό πλαίσιο, η 

Επιτροπή είχε το δικαίωμα να παρέμβει, να επιβάλλει πρόστιμο ή ακόμα και να 

ζητήσει την άμεση επιστροφή των ενισχύσεων που έλαβαν οι εταιρείες.  

Πρακτικά, στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές του 1997, η Επιτροπή 

εγκατέλειψε τη μέθοδο που είχε υιοθετήσει με το ανώτατο όριο, καθώς η εφαρμογή 

της αποδείχθηκε δύσκολη και κατά συνέπεια πολύ αναποτελεσματική. Θα έπρεπε, 

ως εκ τούτου, να εφαρμοστεί μια διαφορετική προσέγγιση που θα είχε ως στόχο τον 

περιορισμό της έντασης με την οποία χορηγούνταν τα μέτρα ενισχύσεων. Πρακτικά, 

η ανταγωνιστική διαφορά ανάμεσα στα πλοία που είναι νηολογημένα αφενός σε 

νηολόγιο κράτους μέλους και αφετέρου εκείνων που νηολογούνται σε τρίτα 

νηολόγια εξαρτάται κυρίως από το κόστος φορολογίας, δηλαδή το κόστος 

φορολογίας των εταιρειών και των συναφών με τη φορολογία υποχρεώσεων για τους 

ναυτικούς. Και είναι αυτό το κόστος που συνεπάγεται τη μειωμένη 

ανταγωνιστικότητα των υπό κοινοτική σημαία πλοίων.  

Στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που εκδόθηκαν από την 

Επιτροπή το 1997, υπάρχει λοιπόν μια πρώτη εισαγωγή στην έννοια του φόρου 

χωρητικότητας ως έννοια και ως μέσο για την βελτίωση και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Έκτοτε, τα περισσότερα κράτη – μέλη 

εκμεταλλεύτηκαν τα μέτρα ενισχύσεων που προτάθηκαν από τις οδηγίες του 1997, 

δημιουργώντας εθνικά συστήματα φορολόγησης της ναυτιλίας με βάση τη 

χωρητικότητα.  

Το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τη φορολόγηση της ναυτιλίας, εισήχθει 

για πρώτη φορά το 2003, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε την αναθεώρηση 

του καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων του 1997. Μια πρώτη πρόθεση για την 

αναθεώρηση των οδηγιών είχε ήδη γίνει εμφανής από την Λευκή Βίβλο του 2001 

(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2001), όταν και είχε δοθεί ιδιαίτερο βάρος 
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στην ανάγκη για κινητροδότησης των πλοίων που έφεραν σημαία τρίτων χώρων, να 

επανενταχθούν στα νηολόγια των κρατών – μελών. Οι αναθεωρημένες οδηγίες 

ισχύουν ήδη από τις 17 Ιανουαρίου του 2004 (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, 2004), ενώ στηρίζονται στην αποτελεσματικότητα των οδηγιών του 

1997. Οι κατευθυντήριες γραμμές υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 

2004 και στην ανακοίνωση δεν προβλέπεται ημερομηνία λήξης τους. Ορίζεται μόνο 

ότι «θα επανεξεταστούν εντός επτά ετών από την εφαρμογή τους».  

Στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι να τεθούν οι παράμετροι εντός των 

οποίων θα εγκρίνονται από την Επιτροπή οι κρατικές ενισχύσεις για τις θαλάσσιες 

μεταφορές, και συγκεκριμένα τα φορολογικά και κοινωνικά μέτρα για τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας, τα μέτρα αντικατάστασης των πληρωμάτων, οι επενδυτικές 

και οι περιφερειακές ενισχύσεις, οι ενισχύσεις για κατάρτιση και για αναδιάρθρωση, 

καθώς και οι ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, ενώ 

ρυθμίζονται και θέματα υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και 

συμβάσεων.  

Σύμφωνα με την φορολόγηση βάσει της χωρητικότητας, ο εκάστοτε πλοιοκτήτης 

πληρώνει ένα πόσο φόρου το οποίο σχετίζεται άμεσα με την διαθέσιμη χωρητικότητα 

του στόλου του, ανεξάρτητα από τα πραγματικά κέρδη ή ζημιές της εταιρείας. Παρ’ 

όλα αυτά, οι οδηγίες του 2004 θέσπισαν αυστηρότερες προϋποθέσεις σχετικά με το 

δικαίωμα χρήσης της ευνοϊκότερης φορολόγησης. Για να επωφεληθούν οι 

ναυτιλιακές εταιρείες από την φορολόγηση με βάση τη χωρητικότητα, θα πρέπει να 

διατηρούν τουλάχιστον το 60% του στόλου τους υπό ευρωπαϊκή σημαία, ή να 

διαθέτουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό με αυτό που διέθεταν υπό ευρωπαϊκή 

σημαία τον Ιανουάριο του 2004.  

Τα κράτη – μέλη λοιπόν μπορούν να εκμεταλλευτούν όχι μόνο το σύστημα 

φορολόγησης με βάση τη χωρητικότητα, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες 

σχετίζονται με μειωμένους συντελεστές συνεισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς 

και μειωμένους συντελεστές φορολόγησης εισοδήματος για τους ναυτικούς 

εθνικότητας κράτους – μέλους της Ε.Ε, με προϋπόθεση πάντα το πλοίο να είναι 

νηολογημένο σε σημαία κράτους – μέλους.  
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Κατά την περίοδο 2003 – 2005, περισσότερο από 76% των συνολικών ενισχύσεων για 

τις μεταφορές (περίπου €1.2 δις. ανά χρόνο) απορροφήθηκε από την ναυτιλία, με τα 

μεγαλύτερα ποσά να δίνονται από την Ιταλία, Γαλλία, Σουηδία και Ολλανδία 

(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2006b).  

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθούν οι εξελίξεις τις ναυτιλιακής πολιτικής που 

προήλθαν από την Πράσινη Βίβλο του 2006, η οποία και κάνει λόγο μεταξύ άλλων για 

την σημαντικότητα ενίσχυσης του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού πλέγματος. Προτείνει 

μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη – μέλη να επικεντρωθούν στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των νηολογίων τους, επαναφέροντας μάλιστα – 

σχεδόν δέκα (10) χρόνια μετά την εγκατάλειψη του – την δημιουργία ενός 

προαιρετικού ευρωπαϊκού νηολογίου.  

Δεδομένου ότι στην Ανακοίνωση του 2004 προβλέπεται ότι οι κατευθυντήριες 

γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών θα 

επανεξεταστούν εντός επτά ετών από την εφαρμογή τους, ήδη από το 2009, έχει 

ανοίξει η συζήτηση περί της αναθεώρησης και παράτασης τους. Έπειτα από 

διαβουλεύσεις τριών ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε (2014) την επ’ 

αόριστον παράταση ισχύος των Κατευθυντήριων Γραμμών περί Κρατικών 

Ενισχύσεων στις Θαλάσσιες Μεταφορές χωρίς αλλαγές. Η απόφαση βασίστηκε στο 

ό,τι η διαδικασία αναθεώρησης κατάδειξε σαφώς ότι οι Κατευθυντήριες Γραμμές 

είχαν θετικό αποτέλεσμα επί της ναυτιλιακής αγοράς και της απασχόλησης και δεν 

κατατέθηκαν προσφυγές από τις Ομάδες Έκφρασης Συμφερόντων.  

Καταρχήν, η Επιτροπή σε Ανακοίνωση της τον Ιανουάριο του 2009, υποστηρίζει ότι οι 

κατευθυντήριες γραμμές έχουν συμβάλλει στη διατήρηση μέρους του στόλου στα 

ευρωπαϊκά νηολόγια και στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους ναυτικούς των 

κρατών μελών της Ένωσης. Παρόλα αυτά, τα ευρωπαϊκά νηολόγια συνεχίζουν να 

δέχονται έντονο ανταγωνισμό από νηολόγια τρίτων χωρών κυρίως λόγο πρόσβασης 

σε φθηνά κεφάλαια και πολυάριθμο εργατικό δυναμικό, στην κυβερνητική στήριξη 

που τους παρέχεται και στην ευέλικτη εφαρμογή διεθνώς συμφωνημένων προτύπων.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά του, σε ψήφισμα του περί των 

«Στρατηγικών στόχων και συστάσεων πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές 
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μέχρι το 2018», μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι οι θαλάσσιες μεταφορές, όπως και οι 

υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας, πρέπει να υπόκεινται πρωτίστως στη νομοθεσία 

που διέπει τις κρατικές ενισχύσεις, μολονότι οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να 

χορηγούνται κατ’ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις, με την προϋπόθεση ότι 

χορηγούνται προσωρινά και με διαφανή τρόπο.  

Θεωρεί επίσης ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις 

θαλάσσιες μεταφορές είναι απαραίτητο να διατηρηθούν και παραταθούν. Οι 

κυριότεροι λόγοι που επικαλείται το Κοινοβούλιο γι’ αυτήν του την τοποθέτηση 

συνίστανται στο γεγονός ότι έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και στη δυνατότητα της να 

αντιμετωπίσει επιτυχώς τον, συχνά αθέμιτο, ανταγωνισμό από τρίτες χώρες, στη 

διατήρηση της ηγετικής θέσης της διεθνώς και, κατά συνέπεια, με αυτόν τον τρόπο, 

στη στήριξη της οικονομίας των κρατών μελών.  

Το ανωτέρω Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίσθηκε στην έκθεση για τον 

ορισμό των στρατηγικών στόχων της Ε.Ε. για τις θαλάσσιες μεταφορές έως το 2018 

της αρμόδιας Επιτροπής του Ε.Κ. για θέματα μεταφορών, Επιτροπής Ενέργειας και 

Μεταφορών. Συγκεκριμένα, ως προς το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων στη 

ναυτιλία, η ανωτέρω Έκθεση της Επιτροπής προβλέπει όχι μόνο τη διατήρηση των 

κατευθυντήριων γραμμών για τις θαλάσσιες μεταφορές αλλά και την παράτασή τους. 

Οι κρατικές ενισχύσεις συνεισφέρουν, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής 

Ενέργειας και Μεταφορών, στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

ναυτιλίας, που αντιμετωπίζει σκληρό και, πολύ συχνά, αθέμιτο ανταγωνισμό από 

τρίτες χώρες. 

 

2.2. Η σημερινή κατάσταση 

Η ναυτιλία, τα λιμάνια και τα ναυπηγεία είναι τομείς που μπορούν να συμμετάσχουν 

σε μια πράσινη στροφή της οικονομίας που συνδυάζει την οικονομική δραστηριότητα 

με την καινοτομία, την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την 

δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Πλέον  (2021) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι: 
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1. Έχει δρομολογήσει διαδικασίες αναθεώρησης της πρωτοβουλίας LeaderSHIP,  

2. Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων σε συναφείς «πράσινες» δραστηριότητες, 

ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι η παραγωγή 

συστημάτων αιολικής ενέργειας, είναι σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

ναυτιλιακής βιομηχανίας της Ευρώπης. 

4. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει ήδη 

παράσχει βοήθεια σε εργαζομένους που απολύθηκαν στον ναυπηγικό τομέα και 

στους προμηθευτές του τομέα αυτού στη Δανία και την Πολωνία. Η Ελλάδα δεν 

φαίνεται να έχει προσφύγει στο ταμείο αυτό. 

5. Τα πλοία με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, 

συμπεριλαμβανομένων και των οχηματαγωγών πλοίων, μπορούν να τύχουν 

χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή και από τα 

διαρθρωτικά ταμεία ή και μερική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marco Polo. 

6. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τις (θαλάσσιες) 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναμένεται να οδηγήσουν στην παραγωγή 

καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θέσεις 

εργασίας στα ναυπηγεία. 

 

2.3. Προς έναν ναυτιλιακό ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών χωρίς σύνορα και 

οι απαιτούμενες υποστηρικτικές υποδομές και λειτουργίες 

Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν μια σημασία που υπερβαίνει κατά πολύ την απλή 

αποστολή αγαθών από ένα μέρος σε ένα άλλο. Αποτελεί, λοιπόν, ζωτική σημασία για 

την Ευρώπη να διατηρήσει τη θέση της, ως βασικός παράγοντας σε μια ολοένα και 

πιο παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Το σύστημα θαλάσσιων μεταφορών καλύπτει το 

40% των εμπορευματικών ανταλλαγών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και το 80% 

των εμπορευματικών ανταλλαγών με τρίτες χώρες. Η ΕΕ είναι σε θέση να επωφεληθεί 

από την ανάπτυξη της ναυτιλίας με τους 1.200 εμπορικούς λιμένες της και τα 100.000 

χιλιόμετρα ακτογραμμής. Ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν επενδύσει 

σημαντικούς πόρους για την ανανέωση και επέκταση του στόλου τους,  προκειμένου 
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να διατηρηθεί ο ρόλος τους στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Αλλά για να ξεκλειδωθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα που οι θαλάσσιες 

μεταφορές έχουν να προσφέρουν, πρέπει να γίνει υποστηριχθεί η άρση των 

εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 

χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει 

και θα προτείνει μια σειρά μέτρων. 

Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές, 

πρέπει να βρεθούν λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενιαία αγορά έδωσε ώθηση στις 

οδικές μεταφορές εντός της ΕΕ και το ίδιο πρέπει να γίνει για τη ναυτιλία. Με τα 

κατάλληλα μέτρα, η Ευρώπη θα συνεχίσει να προσφέρει ελκυστικές συνθήκες για τη 

δημιουργία ενός επιχειρηματικού υποδείγματος μια ζωντανής ναυτιλίας που 

βασίζεται στις βασικές αξίες της αειφόρου ανάπτυξης, του θεμιτού ανταγωνισμού 

στις ανοικτές αγορές και τα υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. Στις 21 

Ιανουαρίου 2009 η Επιτροπή παρουσίασε τους κύριους στρατηγικούς στόχους για το 

ευρωπαϊκό σύστημα θαλάσσιων μεταφορών. Είναι ζωτικής σημασίας για τη 

διασφάλιση της αποτελεσματικής ανάπτυξης των θαλάσσιων αρτηριών - δηλ. οι 

κύριες θαλάσσιες διαδρομές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Σε συνδυασμό με 

άλλους τρόπους μεταφοράς, θα πρέπει να παρέχουν τακτικές υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας, που θα προσφέρουν μια εναλλακτική λύση για την εκτεταμένη οδική 

μεταφορά εμπορευμάτων. Οι θαλάσσιες αρτηρίες αποτελούν μια καθαρότερη, πιο 

οικονομικά αποδοτική λύση για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έτσι αναμένεται να 

μειωθεί η συμφόρηση στα κύρια σημεία συμφόρησης στους δρόμους της Ευρώπης. 

Επιπλέον, παρέχουν επίσης αποτελεσματική βιώσιμη σύνδεση προς τις πιο 

απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης. Ένα ολόκληρο δίκτυο θαλάσσιων αρτηριών 

θα πρέπει να δημιουργηθεί για να απορροφήσει σημαντικό μέρος της ανάπτυξης που 

αναμένεται για τις οδικές εμπορεύτηκες μεταφορές. Ταυτόχρονα, θαλάσσιες 

μεταφορές μικρών αποστάσεων μικρών αποστάσεων θα πρέπει να συνεχίσουν να 

βελτιώνουν την απόδοσή τους. Έχοντας ένα ευρωπαϊκό χώρο θαλάσσιων μεταφορών 

περιλαμβάνεται, επίσης, η εξάλειψη ή η μείωση των πολυάριθμων διοικητικών 

διαδικασιών, οι οποίες ισχύουν για τα εμπορεύματα που αποστέλλονται δια 

θαλάσσης μεταξύ των ευρωπαϊκών λιμένων. Θα καταστήσει πιο ελκυστική τη 
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ναυτιλία, αποτελεσματική και ανταγωνιστική, συμβάλλοντας παράλληλα στην 

καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος ταυτόχρονα. Αυτό που επίσης χρειάζεται 

είναι η γενική χρήση των συστημάτων παρακολούθησης των πλοίων που οι εθνικές 

αρχές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν για την παρακολούθηση της περιοχής, 

ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα πλοία επιχειρούν σωστά. Αυτό θα αποτρέψει την 

αύξηση της απάτης που ίσως προκύψει από την άρση των ελέγχων. 

 

2.4. Χρηματοδότηση κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων 

Τα ερευνητικά προγράμματα-πλαίσια της ΕΕ στηρίζουν μια σειρά έργων για τη 

βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και της βελτίωση των μηχανών των 

πλοίων. Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2014-2020), η κοινοτική 

χρηματοδότηση της ναυτιλίας επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση της 

έρευνας και της καινοτομίας (RTDI grants) μέσα από προγράμματα όπως το Horizon 

2020, το Connecting Europe Facility (CEF) και το Motorways of the Sea (MoS), με 

μικρού μεγέθους χρηματοδοτήσεις ανά έργο (1-2 εκατ. €)  

 

2.4.1. Δανία: Τα Πράσινα Πλοία  

Το «Πράσινο Πλοίο του Μέλλοντος» (Green Ship of the Future-GSF) είναι ένα 

πρόγραμμα στο οποίο μετέχουν διάφοροι παράγοντες της ναυτιλίας, με προέλευση 

τη Δανία. Το Πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να αναπτύξει και να προωθήσει 

τεχνολογίες και μεθόδους μείωσης των ρύπων από τις εκπομπές αερίων στο 

ναυτιλιακό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του προγράμματος είναι : α) μείωση 

30% των εκπομπών CO2, β) μείωση 90% των εκπομπών NOx και γ) μείωση 90% των 

εκπομπών SOx. Ως βάση για την αρχική δομή του Προγράμματος θεωρείται το μέσο 

επίπεδο εκπομπών του παγκόσμιου στόλου το 2007. Για να επιτευχθούν αυτοί οι 

στόχοι, οι τομείς που εξετάζονται είναι οι: ο μηχανικός εξοπλισμός, η προώθηση 

(propulsion), οι λειτουργικές διαδικασίες (operations) και τα logistics. Το συντονισμό 

του Προγράμματος έχει αναλάβει το Κέντρο Ναυτιλιακής Τεχνολογίας της Δανίας ( 

Danish Centre for Maritime Technology), ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το 

Ναυτιλιακό ίδρυμα της Δανίας (Danish Maritime Foundation) και  τα μέλη του. 
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Απευθύνεται σε εταιρίες και οργανισμούς που στοχεύουν στη μείωση των 

ρυπογόνων εκπομπών αερίων, με προέλευση από τη Δανία και διάθεση συνεργασίας 

με την ομάδα εργασίας για την πλήρωση των στόχων. Σήμερα το Πρόγραμμα 

απαρτίζουν 43 μέλη. Το 2009 το GSF εκπόνησε μελέτη πάνω στην έννοια «πλοία με 

χαμηλές εκπομπές», σε δυο διαφορετικού τύπου πλοία: ένα πλοίο μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων (container ship) 8500 TEU και ένα φορτηγό πλοίο  

Τουλάχιστον ένας συνεταίρος πρέπει να έχει Δανική καταγωγή ή να διαχειρίζεται 

θυγατρική με συμφέροντα εντός Δανίας. Για το πρώτο βάση της μελέτης θεωρήθηκε 

ένα container ship χτισμένο στη γιάρδα Odense Steel Shipyard 129 στη Δανία. Στη 

μελέτη του container ship, οι τεχνολογίες που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο ήταν οι 

εξής: νερό στο σύστημα καυσίμων (water in fuel system-WIF), σύστημα 

επανακυκλοφορίας καυσαερίων (exhaust gas recirculation system-EGR), σύστημα 

ανάκτησης θερμότητας αποβλήτων (waste heat recovery system-WHR), τεχνολογία 

τουρμπίνας ισχύος και ατμού (power and steam turbine technology) και scrubbers 

καυσαερίων. Οι στόχοι των εκπομπών CO2, NOx και SOx ήταν αυτοί που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: ένα πλοίο μεταφοράς 

8500 εμπορευματοκιβωτίων μπορεί να επιτύχει με τις παραπάνω τεχνολογίες 11-14% 

μείωση εκπομπών CO2, 80% μείωση των εκπομπών NOx και 90% μείωση των 

εκπομπών SOx. Το επιπλέον κόστος για ένα τέτοιο πλοίο το 2009, υπολογίστηκε στα 

10 εκατομμύρια €. Είναι λοιπόν εμφανές ότι ο στόχος για τα επίπεδα CO2 είναι 

μακριά από το να επιτευχθεί.  

 

2.5. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για την 

ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, 

η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα μετατρέψει την Ένωση 

σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική 

οικονομία:  

 με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 
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 όπου η οικονομική ανάπτυξη θα είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των 

πόρων 

 και όπου κανένας άνθρωπος και καμιά περιφέρεια δεν θα μένει στο 

περιθώριο 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ο χάρτης πορείας για να επιτευχθεί η  

βιωσιμότητα της οικονομίας της ΕΕ.  

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχει ένα σχέδιο δράσης για: 

 την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια 

καθαρή, κυκλική οικονομία 

 την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης. 

Το σχέδιο περιγράφει τις απαιτούμενες επενδύσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά 

μέσα. Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί μια δίκαιη και χωρίς 

αποκλεισμούς μετάβαση. 

Η ΕΕ σκοπεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050. Προτείνει έναν ευρωπαϊκό νόμο 

για το κλίμα, ο οποίος θα μετατρέψει αυτή την πολιτική δέσμευση σε νομική 

υποχρέωση. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτηθεί η ανάληψη δράσης σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας, όπως: 

 επενδύσεις σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον 

 στήριξη της καινοτομίας στον βιομηχανικό τομέα 

 ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και υγειονομικά ασφαλών 

μορφών ιδιωτικής και δημόσιας μεταφοράς 

 απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις εκπομπές άνθρακα 

 διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

 συνεργασία με διεθνείς εταίρους για τη βελτίωση των παγκόσμιων 

περιβαλλοντικών προτύπων 
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Η ΕΕ θα παράσχει επίσης χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια σε όσους 

θίγονται περισσότερο από τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Πρόκειται για τον 

λεγόμενο Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Η δράση αυτή θα συμβάλει στην 

κινητοποίηση τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 στις περιοχές 

που πλήττονται περισσότερο. 

 

3. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ -ΕΙΒ) 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank) επιδιώκει να 

αναδειχθεί σε κινητήριο μοχλό της αναπτυξιακής προσπάθειας των χωρών της Ε.Ε., 

χρηματοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, κυρίως στους τομείς προτεραιότητας της 

Ένωσης. H ΕΤΕπ χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια είτε απευθείας, είτε μέσω 

ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ή και σύνθετων υβριδικών μορφών 

χρηματοδότησης όπως τα ταμεία συμμετοχών, τα venture capitals κλπ.  

Με την υποστήριξη  του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) μέσω 

του προγράμματος Δανείων Πράσινης Ναυτιλίας (Green Shipping Loan Programme) 

και  την διευκόλυνση του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) 

δημιούργησε ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο με τίτλο «Green Shipping Investments».  

Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει επενδύσεις περίπου 500 

εκατομμυρίων ευρώ και να καλύψει έως 50% του επενδυτικού κόστους της εκάστοτε 

πρότασης.  

Επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις με σημαντικό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον όσον αφορά στη 

σημαία του πλοίου, την ιδιοκτησία, τις διαδρομές που εκτελεί κλπ., ενώ Ιδιαίτερη 

έμφαση δόθηκε στις πράσινες επενδύσεις και τη βιώσιμη ναυτιλία (εναλλακτικά 

καύσιμα, καινοτομίες στο κύτος, την πρόωση, τα συστήματα επεξεργασίας νερού 

έρματος, κλπ.). 
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3.1. Green Shipping Guarantee Programme  

 

Στο πλαίσιο αυτό, στο χώρο της ναυτιλίας ξεκίνησε το 2016 την υλοποίηση του 

«GREEN SHIPPING GUARANTEE PROGRAMME».  

Ο στόχος του προγράμματος Green Shipping Guarantee (GSG) είναι να επιταχύνει την 

υλοποίηση επενδύσεων σε πιο πράσινες τεχνολογίες από ευρωπαϊκές ναυτιλιακές 

εταιρείες. Το πρόγραμμα έχει δομηθεί ως ένα πλαίσιο εγγυήσεων σε συνεργασία  με 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ειδικεύονται στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας. 

Προκειμένου να αναπτυχθεί και να επιδειχθεί η ιδέα, το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει 

μια πιλοτική φάση με επιλεγμένα ιδρύματα – εταίρους και συγκεκριμένες συμβάσεις.  

Το πρόγραμμα προβλέπει χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ ύψους 750 εκατ. € και 

κινητοποίηση συνολικών επενδυτικών πόρων ύψους 3 δισ. €. 

 

 

 

Το πρόγραμμα πράσινων εγγυήσεων χρηματοδοτεί τη ναυπήγηση νέων σκαφών, 

αλλά και τη μετατροπή και μετασκευή σκαφών που προωθούν τις βιώσιμες 

μεταφορές και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Η πλήρης αξιολόγηση του αντικειμένου κάθε μεμονωμένου έργου πραγματοποιείται 

μέσα από σχετική αξιολόγηση. Οι ιδιοκτήτες / επενδυτές των πλοίων πρέπει να έχουν 

σημαντική επιχειρηματική εμπειρία στο χώρο και να έχουν την ικανότητα να 

αναλάβουν την υλοποίηση παρόμοιων έργων. 
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Η περιβαλλοντική αδειοδότηση – πιστοποίηση των συγκεκριμένων τύπων σκαφών 

είναι απαραίτητη. 

Επιπλέον, κάθε φορέας υλοποίησης της επένδυσης, δημόσιος ή ιδιωτικός, πρέπει να 

αποδείξει στην Τράπεζα ότι εφαρμόζει τις  διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών 

της ΕΕ για την επιλογή του κατάλληλου ναυπηγείων. 

Ο φορέας προώθησης και το ναυπηγείο θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με 

τις απαιτήσεις της ΕΕ / EMSA και όλες τις διεθνείς ναυτικές συμβάσεις του ΙΜΟ. Σε 

περιπτώσεις όπου μία ή περισσότερες συμβάσεις του ΙΜΟ δεν έχουν επικυρωθεί από 

το κράτος υπό το οποίο λειτουργούν ο ιδιοκτήτης, τα ναυπηγεία ή τα σκάφη, ή η 

Τράπεζα θα επανεξετάσει εάν οι διατάξεις αυτών εφαρμόζονται επαρκώς από τον 

ναυπηγείο ή σκάφος, με σκοπό τη διατήρηση του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και 

της Τράπεζας Κοινωνικά πρότυπα και απαιτήσεις.  

Οποιαδήποτε κατασκευή σκάφους ή μετασκευή πρέπει να πιστοποιείται είτε από ένα 

μέλος του IACS 2 είτε από ένα Αναγνωρισμένη εταιρεία ταξινόμησης ΕΕ / EMSA. 

Επιπλέον, η Τράπεζα θα επιδιώξει να υποστηρίξει τους επενδυτές που επιδιώκουν να 

ενισχύσουν περαιτέρω περιβαλλοντικές και κοινωνικές δυνατότητες, διαδικασίες και 

συστήματα μέσω της υιοθέτησης άλλων κανονιστικών διεθνών προτύπων όπως τα 

πρότυπα ISO που σχετίζονται με τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Αυτά περιλαμβάνουν, 

αλλά δεν περιορίζονται σε: 

 Διαχείριση ποιότητας  

 ISO9001/ISO14001 Περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 Ναυπηγικές κατασκευές ISO47 και ναυτικές κατασκευές 

 OHSAS18001 για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία.  

 

Περιβαλλοντική και Κοινωνική Αξιολόγηση  

Κάθε έργο στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος πρέπει να εκτιμηθεί ως 

συμβατό με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς.  
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Βασικά στοιχεία του Προγράμματος: 

• Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την επιτροπή επενδύσεων EFSI και το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΤΕπ τον Ιούνιο του 2016. 

• Απευθύνεται στην ειδική επιτροπή διαχείρισης της ΕΤΕπ για έργα με επενδυτικό 

κόστος μικρότερο από 200 εκατ. ευρώ. 

Η δομή της πλατφόρμας Green Shipping Guarantees υποστηρίζεται από το CEF 

(Connecting Europe Facility). 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις με 

επενδυτικές ανάγκες μικρότερες από το σύνηθες μέγεθος δανείων της ΕΤΕπ (άνω των 

50 εκατ. ευρώ). Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις η ΕΤΕπ να συνεργάζεται και με 

εμπορικές τράπεζες που συνάπτουν για λογαριασμό της τα σχετικά δάνεια.  

• Η ΕΤΕπ μπορεί να υποστηρίξει έως και το 100% βασικών περιβαλλοντικών 

παρεμβάσεων σε υπάρχοντα πλοία ή έως και το 50% της επένδυσης σε νέα σκάφη, 

σε όλες τις περιπτώσεις (υφιστάμενα και νέα σκάφη) θα παραμείνει ένα κλάσμα 

(μεταξύ 20% και 50%) της συνολικής χρηματοδότησης του πλοίου που πρέπει να 

καλυφθεί από τρίτους πόρους (επενδυτής και άλλη χρηματοδότηση), γεγονός που 

μπορεί να απαιτήσει από τις εμπορικές τράπεζες να χρηματοδοτήσουν μέρος της 

επένδυσης . 

 

Οικονομικά στοιχεία ΠρογράμματοςΠρόγραμμα εγγύησης 750 εκατομμυρίων 

ευρώ: 

• Περιλαμβάνει 250 εκατομμύρια ευρώ που υποστηρίζονται από το CEF και 500 

εκατομμύρια ευρώ από το EFSI. 

• Αναμένεται να υποστηρίξει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων. 
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Κριτήρια καταλληλότητας: 

• Επενδύσεις επιλέξιμες βάσει οριζόντιων προτεραιοτήτων του CEF και της πολιτικής 

δανεισμού μεταφορών της ΕΤΕπ με σημαντική Ευρωπαϊκό συμφέρον (σημαία, 

ιδιοκτησία, ενσωμάτωση, διαδρομές). 

• Ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες επενδύσεις και τη βιώσιμη ναυτιλία (εναλλακτικά 

καύσιμα, κύτος επεξεργασία, συστήματα επεξεργασίας νερού έρματος,). 

 

Χρηματοδοτήσεις: 

• Έως και 50% της χρηματοδότησης χρέους σε νέα πλοία. 

• Έως 100% των πράσινων εξαρτημάτων των εργασιών μετασκευής. 

 

 

3.2. EIB Transport Lending Policy 

Από το 2011 η ΕΤΕπ εφαρμόζει την Πολιτική Δανεισμού Μεταφορών της (EIB 

Transport Lending Policy). Η πολιτική δανεισμού μεταφορών καθορίζει τις 

κατευθυντήριες αρχές και τα κριτήρια επιλογής που θα ενισχύσουν τη συμβολή της 

Τράπεζας στις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 

ανησυχίες για με την κλιματική αλλαγή. Η Πολιτική Δανεισμού Μεταφορών λαμβάνει 

πλήρως υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές – 

«Οδικός χάρτης για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών» και προβλέπεται να 

αναθεωρηθεί ξανά το 2021.  

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής (σελ.19, άρθρο 92) αναφέρεται με σαφήνεια ότι: 

«Έργα στον τομέα της ναυτιλίας που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των 

Αυτοκινητοδρόμων της Θάλασσας (Motorways of the Sea), στοιχείο των 

Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών ΔΕΔ-Μ (TEN – T / Trans-European Transport 

Network), θεωρούνται κοινού ενδιαφέροντος για περισσότερα του ενός  κράτη-μέλη 

και είναι  πλήρως συμβατά με τους στόχους της Τράπεζας. Τα έργα ΔΕΔ-Μ 

περιλαμβάνουν εξειδικευμένα σκάφη, όπως ρυμουλκά, παγοθραυστικά και 
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συνοδευτικά σκάφη προσέγγισης λιμένων, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

διασφάλιση της λειτουργίας του Δίκτυου Λιμένων TEN-T κάτω από επαρκείς 

συνθήκες ασφαλείας.   

 

Μέγεθος επιλέξιμων επενδύσεων: 

 Επενδύσεις άνω των 25 εκατ. € μπορούν να δανειοδοτηθούν απευθείας από 

την ΕΤΕπ 

 Επενδύσεις μικρότερου ποσού μπορούν να δανειοδοτηθούν μέσω 

συνεργαζόμενων εμπορικών τραπεζών σε κάθε χώρα (στην Ελλάδα είναι οι 4 

συστημικές τράπεζες και η Παγκρήτια), με την ΕΤΕπ να προσφέρει τα 

κεφάλαια και τις τράπεζες να εισπράττουν ένα premium στο επιτόκιο για την 

αξιολόγηση και διαχείριση του δανείου.   

 

3.3. EIB : Περίπτωση Ολλανδίας 

Περιγραφή 

Το έργο περιλαμβάνει τον εκ των υστέρων εξοπλισμό (πλυντρίδες οξειδίου του θείου 

(SOx) και συστήματα διαχείρισης νερού έρματος) 42 πλοίων φορτίου. 

 

Στόχοι 

Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί η επένδυση που συμμορφώνεται με τους 

κανονισμούς του ΙΜΟ και της ΕΕ που διέπουν τόσο τον καθορισμό των εκπομπών 

καυσαερίων όσο και την πρόληψη της απελευθέρωσης ουσιών που είναι επιβλαβείς 

για το θαλάσσιο περιβάλλον. Το έργο αναμένεται να συμβάλει στη μείωση τόσο των 

εκπομπών του αέρα όσο και της ρύπανσης από το νερό και να έχει θετικό αντίκτυπο 

στον στόλο του φορέα. 

Τομέας 

Μεταφορές - Μεταφορά και αποθήκευση 
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Προτεινόμενη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ (κατά προσέγγιση ποσό) 

50 εκατομμύρια ευρώ 

Συνολικό κόστος (κατά προσέγγιση ποσό) 

52 εκατομμύρια ευρώ 

Περιβαλλοντικές πτυχές 

Το έργο δεν απαιτεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με την 

οδηγία 2014/52 / ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας ΕΠΕ 2011/92 / ΕΕ. Τα σκάφη 

θα ταξινομηθούν από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο νηογνώμονα (ΕΕ ή ΟΣΔΕ) που 

θεσπίζει και διατηρεί τεχνικά πρότυπα για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση / 

συντήρηση φορτηγών πλοίων.  

Προμήθεια 

Η Promoter, η Bevrachtingskantoor BV (SBK) του Spliethoff, είναι ιδιωτική εταιρεία. Η 

κύρια δραστηριότητα της είναι η εμπορική, επιχειρησιακή και τεχνική διαχείριση των 

θαλάσσιων σκαφών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, της απόκτησης και της 

πώλησής τους. Ο Όμιλος Spliethoff εκμεταλλεύεται ένα μεγάλο και σύγχρονο στόλο 

με περισσότερα από 100 σκάφη, μεγέθους από 2.100 έως 23.000 τόνους. Ο στόλος 

περιλαμβάνει πολλαπλών χρήσεων, διπλά καταστρώματα με προσανατολισμό, 

βαρέα ανυψωτικά σκάφη, σορτς, σκάφη Ro-Ro και ημι-υποβρύχια σκάφη. Η SBK 

κατέχει ισχυρή θέση στις αγορές μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην και μεγάλου 

εξοπλισμού, καθώς και υπεργολαβίας εγκατάστασης και συντήρησης αιολικής 

ενέργειας. Η προμήθεια ολοκληρώθηκε μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση 

μεταξύ του πλοιοκτήτη και ορισμένων ναυπηγείων και προμηθευτών.  

 

4. Υβριδικά Σχήματα Υποστήριξης Επενδύσεων  

Προτείνεται να διερευνηθεί η δημιουργία ενός σύνθετου υβριδικού σχήματος 

υποστήριξης επενδύσεων, τα πρότυπα του Equifund, του «Καινοτόμου Ταμείου 

Συνεπενδύσεων» αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του κλάδου των ειδικών 

σκαφών υποστήριξης λιμένων.  
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4.1. Καινοτόμο Ταμείο Συνεπενδύσεων Ναυτιλίας 

Μια πρόταση που θα μπορούσε να προταθεί είναι η δημιουργία ενός Καινοτόμου 

Ταμείου Συνεπενδύσεων Ναυτιλίας. Στο ταμείο θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν 

χρηματοδοτήσεις από την ΕΤΕπ, το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ 2021-2027, τους 

πόρους του Γαλάζιου και Πράσινου Ταμείου, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  

Εθνικοί πόροι και κεφάλαια ιδιωτών επενδυτών. Μέσα από το ταμείο αυτό και με 

διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων, θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν με 

διάφορους τρόπους, όπως ο δανεισμός, η έκδοση ομολογιακών δανείων ή οι 

επιχειρηματικές συμμετοχές, ώριμα επενδυτικά έργα στον τομέα της ναυτιλίας, τα 

οποία θα κάλυπταν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης όλων των παραπάνω φορέων 

και θα ήταν συμβατά με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις μεταφορές και το κλίμα.  

 

4.2. Το Equifund 

Το EquiFund αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Κράτους και του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και δημιουργήθηκε με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση 

της εξέλιξης του τομέα κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλάδα. Ο 

σκοπός αυτός  επιτυγχάνεται με τη διοχέτευση κεφαλαίων από το EquiFund σε 

ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς φορείς, δηλαδή σε επιλεγμένες από το ΕΤαΕ 

ομάδες διαχείρισης (Fund partners), με την κατάλληλη τεχνογνωσία, οι οποίες στη 

συνέχεια προβαίνουν, με επαγγελματικό και ανεξάρτητο τρόπο, στην επιλογή των 

επιχειρηματικών σχημάτων και ιδεών που θα χρηματοδοτήσουν. 

Η διαχείριση της πρωτοβουλίας ανατέθηκε αποκλειστικά στο ΕΤαΕ και το αρχικό 

κεφάλαιο που ορίστηκε να διοχετευτεί σε αυτήν ανήλθε στα 260 εκατ. ευρώ, 200 

εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 60 εκατ. ευρώ 

από το ΕΤαΕ. 

 



 
 

 27 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ EquiFund 

ΕΠΑνΕΚ 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και εθνικοί πόροι) 

200.000.000,00€ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

(European Investment Fund/EIF) 
60.000.000,00€ 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – 

πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ – 

Juncker Plan) 

40.000.000,00€ 

 

 

 

 Η ανωτέρω αρχική δέσμευση των ΕΠΑνΕΚ/ΕΤαΕ αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα 

για την ανάπτυξη περαιτέρω προσπαθειών εκ μέρους των διαχειριστικών ομάδων 

των ταμείων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, προκειμένου να 

προσελκύσουν κεφάλαια και ιδιωτών επενδυτών. Ήδη δε, με την μόχλευση 

επιπρόσθετων κεφαλαίων, η πρωτοβουλία έχει αγγίξει τα 450 εκατ. ευρώ 

διαθέσιμων πόρων. 
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Η πρωτοβουλία του EquiFund στηρίζει την επιχειρηματικότητα, χωρίς όμως να 

αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρίσκο από αυτό που είναι εγγενές στον τομέα αυτού του 

είδους των επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει το ρίσκο που συνεπάγεται 

η επένδυση σε μια επιχείρηση που μόλις συστάθηκε ή σε μια επιχειρηματική ιδέα 

που δεν έχει δοκιμαστεί πλήρως στην αγορά ή σε ένα προϊόν που στηρίζεται στην 

καινοτομία και την έρευνα. Αλλά μόνο όταν η ιδέα, η ομάδα και το όλο εγχείρημα 

προδιαγράφονται βιώσιμα και προσοδοφόρα.  

 

4.2.1. Οι στόχοι του Equifund 

Το EquiFund είναι μια πρωτοβουλία μοναδικού εύρους και βάθους. Ξεκίνησε 

διαθέτοντας τα απαιτούμενα κεφάλαια για να συμπληρώσει το χρηματοδοτικό κενό 

του τομέα κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλάδα. Είναι μια 

πρωτοβουλία που καλύπτει όλη την χώρα, τους περισσότερους τομείς της οικονομίας 

και όλα τα στάδια επιχειρηματικής ωρίμανσης μιας επιχείρησης - από την σύστασή 

της μέχρι και την ανάπτυξή της, ως και την ανάπτυξη ήδη υφισταμένων επιχειρήσεων. 

Ένας από τους στόχους της πρωτοβουλίας ήταν η στήριξη και πάλι των νεοφυών 

εταιριών (start-ups), οι οποίες και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της 

επιχειρηματικότητας (το παράθυρο της πρωτοβουλίας με την ονομασία Early Stage). 

Και φυσικά υπάρχει και η στόχευση σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που χρειάζονται 

κεφάλαια ανάπτυξης (το παράθυρο Growth). 

Όμως, παράλληλα, το EquiFund εισήγαγε την ενίσχυση επιχειρηματικών 

εγχειρημάτων και σε πρωθύστερο στάδιο, με κεφάλαια σποράς (seed capital), 

μεταφοράς τεχνολογίας (technology transfer) και επιχειρηματικής επιτάχυνσης 

(accelerators) (το παράθυρο Innovation). Ειδικά για την μεταφορά τεχνολογίας, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η καινοτομία βασίζεται τις περισσότερες φορές στην έρευνα 

και ξεκινάει μέσα σε ένα εργαστήριο. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να 

υποβοηθήσει την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και να 

δημιουργήσει καινούργιες καινοτόμες επιχειρήσεις συμβάλλοντας, στο μέτρο που 

της αναλογεί, στην ανάσχεση του διαβόητου πλέον braindrain. 
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4.2.2. Οι ομάδες διαχείρισης (Funds) 

Τα Funds επιλέχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μετά από αξιολόγηση 

προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

Επενδυτικά παράθυρα 

Η διαχείριση γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και μέσω των 

επιλεγμένων συνεργαζόμενων Funds – εταιριών επιχειρηματικών συμμετοχών, το 

EquiFund επενδύει σε επιχειρήσεις σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης με 

εξειδικευμένα «επενδυτικά παράθυρα». 

 

 

Α. Παράθυρο Καινοτομίας (Innovation window) 

Υποστηρίζει επιχειρηματικές ιδέες που βρίσκονται στη φάση της μεταφοράς 

τεχνολογίας (technology transfer) ή/και επιχειρηματικής επιτάχυνσης (acceleration), 

οι οποίες παρουσιάζουν αναπτυξιακή δυναμική και δυνατότητες επιχειρηματικής 

αξιοποίησης. 

Β. Παράθυρο Επιχειρηματικής Εκκίνησης (Early Stage window) 

Αφορά επιχειρήσεις startups στα πρώτα τους βήματα, με υψηλές προοπτικές 

ανάπτυξης. 

Γ. Παράθυρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Growth window) 

Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται ήδη σε στάδιο ανάπτυξης και έχουν 

ανάγκη περαιτέρω χρηματοδότησης για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους. 
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4.3. Greek Green Funds 

Επενδύσεις ύψους άνω του 1 δις. ευρώ κινητοποιεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ) μέσω του προγράμματος Greek Green Funds, 

ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Οι πόροι του προγράμματος θα επενδύονται για συμμετοχή σε αμοιβαία κεφάλαια 

επιχειρηματικών συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του Ν.2992/2002 (ΦΕΚ Α’ 54), 

εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 5 του 

Ν.2367/1995 (ΦΕΚ Α’ 261) και αντίστοιχα σχήματα παροχής επιχειρηματικού 

κεφαλαίου που θα ιδρυθούν ειδικά για το σκοπό αυτόν και θα επενδύουν στην 

Ελλάδα. Τα εν λόγω επενδυτικά σχήματα θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαχείρισης 

φορέων του ιδιωτικού τομέα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και θα επενδύουν με 

συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια ή/και μέσω μετατρέψιμων ομολογιών ή/και μέσω 

ομολόγων με δικαίωμα απόληψης, σε νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις (MME) ή Εταιρίες Ειδικού Σκοπού-Έργου, που διατηρούν εγκατάσταση 

τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης στην Ελληνική επικράτεια και οι οποίες 

έχουν ως σκοπό την εξοικονόμηση ενεργειακών ή άλλων φυσικών πόρων 

(efficiency), την κυκλική οικονομία (ανακύκλωση, βιομάζα/βιοαέριο για 

παραγωγή ενέργειας κλπ ή την παραγωγή ενέργειας από μορφές ανανεώσιμων 

πηγών).  

Η ΕΑΤΕ έχει προσκαλέσει  ενδιαφερομένους, οι οποίοι προτίθενται να προβούν στη 

σύσταση και διαχείριση Επενδυτικών Σχημάτων, για να υποβάλουν προτάσεις στην 

ΕΑΤΕ σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της στα Επενδυτικά Σχήματα αυτά. 

Η χρονική διάρκεια των επενδυτικών σχημάτων θα ανέλθει σε 12+1+1+1 χρόνια.  

Τα κριτήρια επιλογής πλην της αξιοπιστίας των επενδυτικών προτάσεων για την ΕΑΤΕ 

εξειδικεύονται στα εξής: 

(α) ως προς το Διαχειριστή και την Ομάδα διαχείρισης: Αξιοπιστία και εμπειρία του 

Διαχειριστή και των μετόχων αυτού/ασκούντων έλεγχο σε αυτόν. Σύνθεση της 

ομάδας διαχείρισης, σχετική εμπειρία στο χώρο και το αντικείμενο, μέγεθος ομάδας 

και σύνθεση δεξιοτήτων, δυνατότητα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας, δέσμευση 
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καθ’ όλο το χρόνο ζωής του Επενδυτικού Σχήματος. Όροι και προϋποθέσεις παροχής 

υποστήριξης στους Στόχους Επένδυσης και το πιθανό κόστος αυτής. Σε περίπτωση 

που ο Διαχειριστής του προτεινόμενου Επενδυτικού Σχήματος διαχειρίζεται κατά την 

υποβολή της πρότασης άλλο παρόμοιο επενδυτικό εργαλείο θα πρέπει να υπάρχουν 

επαρκείς διαβεβαιώσεις για τη δυνατότητα να υλοποιήσει μία νέα  

(β) ως προς την αγορά: Προσδιορισμός της αγοράς − στόχου, μέγεθος αγοράς και 

προοπτικές ανάπτυξης, προοπτικές ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

ή Έργων στην αγορά − στόχο. 

(γ) ως προς τις προσδοκώμενες επενδύσεις: Εμπειρία σε ανεύρεση επενδυτικών 

ευκαιριών, ποιότητα επενδυτικών προτάσεων, αξιοπιστία σχεδίων για την 

προσέλκυση επενδυτικών προτάσεων. Ύπαρξη ισχυρής και αξιόπιστης μεθοδολογίας 

για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση Στόχων Επένδυσης. Ροή επενδυτικών 

προτάσεων. 

(δ) ως προς την επενδυτική στρατηγική: Καταλληλότητα επενδυτικής στρατηγικής 

για τη συγκεκριμένη αγορά − στόχο, συμβατότητα με τους στόχους της ΕΑΤΕ και του 

Επενδυτικού Σχήματος, προσδιορισμός καταλλήλων και επιτεύξιμων στρατηγικών 

αποεπένδυσης/ρευστοποίησης των επενδύσεων. Αναμενόμενες αποδόσεις. 

(ε) ως προς το μέγεθος και τη νομική δομή του επενδυτικού σχήματος: Καθαρή 

αποτύπωση της νομικής μορφής και μεγέθους του Επενδυτικού Σχήματος. 

(στ) ως προς τους όρους λειτουργίας: Το Επενδυτικό Σχήμα θα πρέπει να λειτουργεί 

με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και να αναμένεται να είναι οικονομικά βιώσιμο. Η 

λειτουργία του Επενδυτικού Σχήματος να είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες πρακτικές 

της αγοράς και σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα που έχουν εκδοθεί από την 

Invest Europe, την ILPA ή άλλη αντίστοιχη ένωση. 

(ζ) Ύψος και τρόπος αμοιβής του διαχειριστή: Ύψος των κάθε είδους εξόδων και 

χρεώσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών συμμετοχών και προτεινόμενη 

μέθοδος υπολογισμού τους. Διακριτή διαφοροποίηση του κόστους λειτουργίας του 

Επενδυτικού Σχήματος με την αμοιβή του Διαχειριστή, η οποία θα συνδέεται και με 

τη συνολική απόδοση του Επενδυτικού Σχήματος και η οποία δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα επίπεδα που ισχύουν στην αγορά υπό παρόμοιες συνθήκες. 
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(η) Προσέλκυση λοιπών επενδυτών: Συμμετοχή λοιπών επενδυτών οι οποίοι θα 

καλύψουν πλήρως την προτεινόμενη ιδιωτική συμμετοχή στο Επενδυτικό Σχήμα. 

(θ) Σύγκρουση Συμφερόντων: Ύπαρξη μέτρων και πολιτικών για την ευθυγράμμιση 

των συμφερόντων και τον μετριασμό πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων σε 

περιπτώσεις καταμερισμού κινδύνων. 

(ι) Λοιποί Προτεινόμενοι όροι: Σύμφωνοι με τη διεθνή πρακτική, με επεξήγηση για 

κάθε παρέκκλιση.  

 

 

5. Οι Πηγές Χρηματοδότησης της ναυτιλίας στην Ελλάδα 

Παρά το μεγάλο ύψος των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων που εισέρευσαν στη χώρα 

μας κατά τα προηγούμενα χρόνια, η χρηματοδότηση της ναυτιλίας υπήρξε εξαιρετικά 

περιορισμένη.  

Στον τομέα αυτό, οι χρηματοδοτήσεις κατευθύνθηκαν κυρίως σε δημόσιες 

επενδύσεις στη δημιουργία λιμενικών και συναφών υποδομών και – τα τελευταία 

χρόνια – σε συγκεκριμένες ψηφιακές υποδομές.     

Η χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων υπήρξε περιορισμένη, με την εξαίρεση 

μικρών δράσεων που συμπεριλήφθηκαν στον τομέα της ενίσχυσης τουριστικών 

επιχειρήσεων.  

Όμως, οι νέες κατευθύνσεις των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων αποτελούν 

προνομιακό χώρο δραστηριοποίησης της ναυτιλίας: 

Αναλυτικά:  

 

5.1. Ταμείο Ανάκαμψης  

 Στον Άξονα 1 Πράσινη Μετάβαση που θα απορροφήσει κοινοτικές 

χρηματοδοτήσεις 6,2 δισ. € περιλαμβάνονται οι δράσεις:  
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 Άξονας 1.3. –«Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών» 

περιλαμβάνει εκτός άλλων «τη μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο 

σύστημα μεταφορών αποτελεί βασική πρόκληση για την Ελλάδα. Εξυπηρετεί 

ένα από τους στόχους του «κανονισμού της ταξινόμησης της ΕΕ», την 

πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης»    

 Άξονας 1.4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική 

αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας Προώθηση ενός πλαισίου 

σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος που 

περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στους στόχους του 

«Κανονισμού ταξινόμησης της ΕΕ». Επικεντρώνεται σε επενδύσεις που 

σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. 

Έμφαση δίνεται επίσης στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων που σχετίζονται 

με την πολιτική προστασία, με στόχο την αντιμετώπιση προκλήσεων που 

συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, καθώς η Ελλάδα επηρεάζεται σημαντικά 

από την αυξανόμενη σοβαρότητα και τη συχνότητα των καταστροφών που 

σχετίζονται με το κλίμα. 

 

Στον Άξονα 4 Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας που θα 

απορροφήσει κοινοτικές χρηματοδοτήσεις 4 δισ. € (εκτός των ιδιωτικών 

κεφαλαίων), περιλαμβάνεται:  

 Άξονας 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων 

κλάδων οικονομίας της χώρας» που περιέχει μια σειρά επενδύσεων σε 

υποδομές που ενισχύουν την ανάπτυξη στις 13 περιφέρειες της χώρας(….)Σε 

αυτό το πλαίσιο, προτείνεται η υποστήριξη της δημιουργίας υψηλής 

ποιότητας, πολυτροπικών, ανθεκτικών στο κλίμα, έξυπνων και βιώσιμων 

συστημάτων υποδομών και μεταφορών. 
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5.2. Αναπτυξιακός Νόμος 

Ο ισχύων Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 (όπως και οι προγενέστεροι) αποκλείει 

ρητά τη ναυπηγία από τις επιλέξιμες χρηματοδοτήσεις.  

(Αυτή την περίοδο διαμορφώνεται ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα 2.0, ο οποίος 

αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από 1-1-2022). 

Στις μη ενισχυόμενες επενδυτικές δραστηριότητες του ισχύοντος Νόμου 

περιλαμβάνονται:  

Άρθρο.7  

δδ. στον τομέα της ναυπηγίας. Μπορεί με κοινή υπουργική απόφαση των 

συναρμόδιων Υπουργών να προκηρυχθεί κατ’ εξαίρεση καθεστώς στον τομέα της 

ναυπηγίας κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στον τομέα αυτό «Η κρατική χρηματοδότηση (…..) συνιστά κρατική ενίσχυση και 

απαιτείται η κοινοποίησή της στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 108 παράγραφος 3  

της Συνθήκης». 

Όμως, σύμφωνα με την τροποποίηση του  ΓΑΚ (Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού) 

651/2014 (στον οποίο στηρίζεται ο Αν. Νόμος) με τον Κανονισμό  (ΕΕ) 2017/1084 της 

Επιτροπής  της 14ης Ιουνίου 2017 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

651/2014 όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις λιμενικές και αερολιμενικές υποδομές», 

επετράπη η χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της ναυτιλίας, με 

κύριο στόχο τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος 

Αναλυτικά: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 

για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 

αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 

Ορισμοί που ισχύουν για τις ενισχύσεις στον τομέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος 

101) «προστασία του περιβάλλοντος»: οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην 

αποκατάσταση ή την πρόληψη ζημιών στο φυσικό περιβάλλον ή τους φυσικούς 
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πόρους με δραστηριότητες του δικαιούχου, στη μείωση του κινδύνου τέτοιων ζημιών 

ή στην αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων, περιλαμβανομένων μέτρων 

για την εξοικονόμηση ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

1. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που υπερβαίνουν τα 

ακόλουθα όρια: 

ιθ) για τις επενδυτικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, 

εξαιρουμένων των επενδυτικών ενισχύσεων για την αποκατάσταση μολυσμένων 

χώρων και των ενισχύσεων για το σκέλος του δικτύου διανομής της εγκατάστασης 

ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης: 15 εκατ. ευρώ 

ανά επιχείρηση και ανά επενδυτικό έργο 

λα) για τις ενισχύσεις για θαλάσσιους λιμένες: επιλέξιμες δαπάνες ύψους 130 εκατ. 

ευρώ ανά έργο, ή 150 εκατ. ευρώ ανά έργο σε θαλάσσιο λιμένα που περιλαμβάνεται 

στο πρόγραμμα εργασίας διαδρόμου του κεντρικού δικτύου όπως ορίζεται στο άρθρο 

47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (1)]·όσον αφορά τη βυθοκόρηση, ως έργο νοείται η πραγματοποίηση 

όλων των δραστηριοτήτων βυθοκόρησης σε ένα ημερολογιακό έτος· και 

λβ) για τις ενισχύσεις για λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας: επιλέξιμες δαπάνες 

ύψους 40 εκατ. ευρώ ανά έργο (ή 50 εκατ. ευρώ ανά έργο σε λιμένα εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας διαδρόμου του 

κεντρικού δικτύου όπως ορίζεται στο άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1315/2013)· όσον αφορά τη βυθοκόρηση, ως έργο νοείται η πραγματοποίηση όλων 

των δραστηριοτήτων βυθοκόρησης σε ένα ημερολογιακό έτος 

14. Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 25 % των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω 

εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής 

ενίσχυσης. Στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, επένδυση που πραγματοποιείται από 

ΜΜΕ μπορεί να λάβει ενίσχυση με μέγιστη ένταση ενίσχυσης άνω του 75 %. Στις 

περιπτώσεις αυτές, το υπόλοιπο καλύπτεται με οικονομική συμμετοχή του δικαιού-

χου της ενίσχυσης 
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Άρθρο 36 

Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων 

ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών 

προτύπων 

1. Οι επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση των ενωσιακών 

προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος ή για την αύξηση του επιπέδου 

προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων συμβιβάζονται με την 

εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης και 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 

παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος 

άρθρου και του κεφαλαίου Ι.  

2. Η επένδυση πρέπει να πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) επιτρέπει στον δικαιούχο να αυξήσει το επίπεδο της περιβαλλοντικής 

προστασίας ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του υπερβαίνοντας τα ισχύοντα 

ενωσιακά πρότυπα, ανεξαρτήτως της ύπαρξης υποχρεωτικών εθνικών προτύπων τα 

οποία είναι αυστηρότερα των ενωσιακών προτύπων·  

β) επιτρέπει στον δικαιούχο να αυξήσει το επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας 

ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του ελλείψει ενωσιακών προτύπων. 

3. Δεν χορηγούνται ενισχύσεις όταν οι επενδύσεις πραγματοποιούνται με σκοπό να 

εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με ενωσιακά πρότυπα που έχουν 

ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ. 

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται: 

α) για την αγορά καινούριων οχημάτων για οδικές, σιδηροδρομικές, εσωτερικές 

πλωτές και θαλάσσιες μεταφορές που ανταποκρίνονται σε εκδοθέντα ενωσιακά 

πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά πραγματοποιείται πριν τεθούν σε ισχύ τα 

εν λόγω πρότυπα και ότι, αφού καταστούν υποχρεωτικά, δεν ισχύουν για ήδη 

αγορασθέντα οχήματα πριν από την ημερομηνία εκείνη· 

 

β) για τις εργασίες εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μεταφορικών οχημάτων για οδικές, 
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σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες μεταφορές, υπό την προϋπόθεση 

ότι τα ενωσιακά πρότυπα δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

έναρξης χρήσης των εν λόγω οχημάτων και ότι τα εν λόγω ενωσιακά πρότυπα, αφού 

καταστούν υποχρεωτικά, δεν ισχύουν αναδρομικά για τα οχήματα αυτά. 

5. Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι 

απαραίτητες για την υπέρβαση των εφαρμοστέων ενωσιακών προτύπων ή για την 

αύξηση του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών 

προτύπων. Οι δαπάνες αυτές καθορίζονται ως εξής: 

6. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 40 % των επιλέξιμων δαπανών. 

7. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες, στην 

περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις, και κατά 20 

εκατοστιαίες μονάδες, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μικρές 

επιχειρήσεις. 

8. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες για 

επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 

107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης και κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες για τις 

επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 

107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης. 

 

Άρθρο 45 

Επενδυτικές ενισχύσεις για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων 

1. Οι επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που προβαίνουν σε αποκατάσταση 

περιβαλλοντικής ζημίας μέσω αποκατάστασης μολυσμένων χώρων συμβιβάζονται 

με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 της 

Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται 

στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 

του παρόντος άρθρου και του κεφαλαίου Ι. 

2. Η επένδυση οδηγεί στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας, 

συμπεριλαμβανομένης ζημίας στην ποιότητα του εδάφους ή των επιφανειακών ή 

υπόγειων υδάτων. 
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Ενώ η ισχύς του παραπάνω κανονισμού έληγε την 31/12/20 με τον: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2020/972 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 2020 για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 όσον αφορά την παράταση 

ισχύος του και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 όσον αφορά 

την παράταση ισχύος του και συναφείς προσαρμογές 

5) στο άρθρο 59, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.» 

 

5.3. Δημόσιες Επενδύσεις 

Η χρηματοδότηση συγκεκριμένων τομέων της ναυτιλίας, όπως του κλάδου των 

Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών & Πλοίων Υποστήριξης 

Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων, ως δημοσίων Επενδύσεων  προβλέπεται πλέον 

σαφώς από τους κανονισμούς της Ε.Ε.:  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 «περί των προσανατολισμών της Ένωσης για 

την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της 

απόφασης αριθ. 661/2010/EE» 

Άρθρο 4 

Στόχοι του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών 

β)απόδοση με: 

i)την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και τη γεφύρωση των ελλειπόντων κρίκων 

στις υποδομές μεταφοράς και σε σημεία σύνδεσης μεταξύ αυτών, εντός των εδαφών 

των κρατών μελών και μεταξύ αυτών· 

γ)βιωσιμότητα με: 

ii)τη συμβολή στους στόχους χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και καθαρών μεταφορών, ασφάλειας των 

καυσίμων, μείωσης του εξωτερικού κόστους και περιβαλλοντικής προστασίας· 
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δ)αύξηση των οφελών για τους χρήστες του με: 

i)την κάλυψη των αναγκών κινητικότητας και μεταφοράς των χρηστών του στην 

Ένωση και στις σχέσεις με τρίτες χώρες· 

ii)τη διασφάλιση ασφαλών, σίγουρων και υψηλών προτύπων ποιότητας μεταφορών, 

για επιβάτες και εμπορεύματα· 

iii)τη στήριξη της κινητικότητας ακόμη και σε περίπτωση φυσικών ή ανθρωπογενών 

καταστροφών και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες άμεσης 

επέμβασης και συνεργεία διάσωσης· 

Άρθρο 5 

Δίκτυο με αποδοτική αξιοποίηση των πόρων 

1.   Το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και λειτουργεί με 

γνώμονα την αποδοτικότητα των πόρων, με: 

ζ) επαρκή μελέτη της ευπάθειας των υποδομών μεταφοράς στην αλλαγή του κλίματος 

και στις φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, με σκοπό την αντιμετώπιση 

αυτών των προκλήσεων. 

Άρθρο 7 

Έργα κοινού ενδιαφέροντος 

1.   Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος συμβάλλουν στην ανάπτυξη του διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών με την κατασκευή νέων υποδομών μεταφοράς, την 

αποκατάσταση και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών μεταφοράς και με 

μέτρα προώθησης της αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων του δικτύου. 

2.   Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος: 

α)        εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων που εμπίπτουν σε τουλάχιστον δύο από 

τις τέσσερις κατηγορίες του άρθρου 4· 

β) πληρούν τις διατάξεις του Κεφαλαίου II και, εφόσον πρόκειται για έργα του 

κεντρικού δικτύου, πληρούν επίσης τις διατάξεις του Κεφαλαίου III, 
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γ) είναι οικονομικά βιώσιμα, βάσει ανάλυσης του κοινωνικοοικονομικού 

κόστους-οφέλους· 

δ) παράγουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 

3.   Ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρο τον κύκλο 

υλοποίησης, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται μελέτες σκοπιμότητας και διαδικασίες 

αδειοδότησης, εκτέλεσης και αξιολόγησης του σχεδίου. 

4.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα 

έργα εκτελούνται σύμφωνα με τα σχετικά ενωσιακά και εθνικά νομοθετήματα, ιδίως 

με τις ενωσιακές νομοθετικές πράξεις για το περιβάλλον, την προστασία του 

κλίματος, την ασφάλεια και την προστασία, τον ανταγωνισμό, τις κρατικές 

ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, τη δημόσια υγεία και την προσβασιμότητα. 

5.   Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδοτική 

ενίσχυση από τους διαθέσιμους μηχανισμούς για το διευρωπαϊκό δίκτυο 

μεταφορών. 

 

Άρθρο 10 

Γενικές προτεραιότητες 

1.   Κατά την ανάπτυξη του εκτεταμένου δικτύου, δίδεται γενική προτεραιότητα σε 

μέτρα που είναι απαραίτητα για: 

α) τη διασφάλιση βελτιωμένης προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας όλων των 

περιοχών της Ένωσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες 

των νησιωτικών περιοχών, των απομονωμένων δικτύων, των αραιοκατοικημένων, 

των απομακρυσμένων και των άκρως απόκεντρων περιοχών· 

 

β) την εξασφάλιση βέλτιστης ενοποίησης των τρόπων μεταφοράς και 

διαλειτουργικότητας μεταξύ τρόπων μεταφοράς· 
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γ) τη γεφύρωση των ελλειπόντων κρίκων και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, 

ιδίως σε διασυνοριακά τμήματα· 

 

δ) την προώθηση της αποτελεσματικής και βιώσιμης χρήσης της υποδομής και, όπου 

είναι απαραίτητο, την αύξηση της ικανότητας· 

 

ε) τη βελτίωση ή τη διατήρηση της ποιότητας των υποδομών όσον αφορά την 

ασφάλεια, την προστασία, την απόδοση, το κλίμα και, όπου είναι δυνατόν, την 

ανθεκτικότητα σε καταστροφές, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, τις κοινωνικές 

συνθήκες, την προσβασιμότητα για όλους τους χρήστες, μεταξύ άλλων για τους 

ηλικιωμένους, τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και με αναπηρία, και την 

ποιότητα των υπηρεσιών και τη συνέχεια των ροών κυκλοφορίας· 

ΤΜΗΜΑ 4  

Υποδομές θαλάσσιων μεταφορών και θαλάσσιες αρτηρίες  

Άρθρο 20 

Συνιστώσες υποδομών 

3.   Ο εξοπλισμός των υποδομών θαλάσσιων μεταφορών μπορεί να περιλαμβάνει, 

ιδίως, εξοπλισμό για διαχείριση κυκλοφορίας και φορτίου, για τη μείωση των 

αρνητικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, και για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, καθώς και εξοπλισμό που 

εξασφαλίζει τη ναυσιπλοΐα όλο τον χρόνο, μεταξύ άλλων για θραύση πάγου, για 

υδρολογικές έρευνες, και για βυθοκόρηση, συντήρηση και προστασία του λιμένα και 

των εισόδων του. 

Άρθρο 33 

Νέες τεχνολογίες και καινοτομία 

Προκειμένου το εκτεταμένο δίκτυο να συμβαδίζει με τις καινοτόμες τεχνολογικές 

εξελίξεις και εφαρμογές, θα πρέπει ιδίως να επιδιωχθούν: 
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β) η απαλλαγή όλων των τρόπων μεταφοράς από τις εκπομπές άνθρακα με την 

προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της καθιέρωσης εναλλακτικών 

συστημάτων πρόωσης, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας και με τη δημιουργία της αντίστοιχης υποδομής. Η εν λόγω 

υποδομή μπορεί να περιλαμβάνει δίκτυα και άλλες εγκαταστάσεις αναγκαίες για 

τον ενεργειακό εφοδιασμό, λαμβανομένης υπόψη της διεπαφής υποδομής-

οχήματος, και μπορεί να ενσωματώνει τηλεματικές εφαρμογές· 

γ) η βελτίωση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας κυκλοφορίας προσώπων και 

εμπορευμάτων · 

η) η βελτίωση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή· 

στ)η προώθηση μέτρων για τη μείωση του εξωτερικού κόστους, όπως η 

συμφόρηση, η ζημία στην υγεία και κάθε είδους ρύπανση, συμπεριλαμβανομένης 

της ηχορύπανσης και των εκπομπών· 

ζ) η καθιέρωση τεχνολογίας για την ασφάλεια και συμβατών προτύπων 

ταυτοποίησης στα δίκτυα· 

η) η βελτίωση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή 

Άρθρο 35 

Ανθεκτικότητα των υποδομών στην κλιματική αλλαγή και στις περιβαλλοντικές 

καταστροφές 

Κατά τον σχεδιασμό των υποδομών, τα κράτη μέλη μεριμνούν δεόντως για τη 

βελτίωση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και στις περιβαλλοντικές 

καταστροφές. 

Άρθρο 41 

Κόμβοι του κεντρικού δικτύου 

1.   Οι κόμβοι του κεντρικού δικτύου καθορίζονται στο παράρτημα II και 

περιλαμβάνουν: 
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α)  αστικούς κόμβους, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και των αερολιμένων 

τους, 

β) λιμένες θαλάσσιας και εσωτερικής ναυσιπλοΐας, 

 

5.4. Μακροχρόνιες Συμβάσεις Δημόσιας Υπηρεσίας 

Προτείνεται η προώθηση μακροχρόνιων συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας ή 

ενίσχυσης επενδύσεων στο πλαίσιο της υποστήριξης δράσεων του Άξονα 4.6 του 

Σχεδίου Ανάκαμψης: 

Άξονας 4.6: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων 

οικονομίας της χώρας. 

Μέσω των συμβάσεων αυτών, η Πολιτεία θα προκηρύξει μακροχρόνιους 

διαγωνισμούς παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως ρυμούλκησης, 

πυροπροστασίας, διαθεσιμότητας πόρων για αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων 

όπως φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κλπ., επιτρέποντας τον προγραμματισμό 

μακροχρόνιων επενδύσεων από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα. 

  

5.5. Πράσινο ταμείο – Γαλάζιο  Ταμείο 

Γαλάζιο Ταμείο – για την Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και πρόληψη – 

αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 

Το πρόγραμμα είναι ύψους 3 εκ € και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που 

αποσκοπούν στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. 

Προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα το Πράσινο Ταμείο να αναλάβει την 

απευθείας χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων στο χώρο της ναυτιλίας στο 

πρότυπο της ενίσχυσης των δράσεων απολιγνιτοποίησης που έχει αναλάβει: 

«Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών 
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δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. 

Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας» 

 

6. Πίνακας Χρηματοδοτικών εργαλείων  

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ % ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΤΕπ 
Έως  50% (100% στις υφιστάμενες 

επενδύσεις) 

Equifund – Greek Green Funds Μεικτό σχήμα χρηματοδότησης  

Ταμείο Ανάκαμψης  Μέχρι 40%  

Αναπτυξιακός Νόμος 20% - 40% * 

Δημόσιες Συμβάσεις Μακροχρόνια μίσθωση υπηρεσίας 

 

Βάσει των όσων αναφέρει η κυβέρνηση, ενόψει σημαντικών αλλαγών  που επίκεινται τόσο 

σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με την εισαγωγή του νέου Χάρτη Περιφερειακών 

Ενισχύσεων, τη θέση σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

(Ταμείο Ανάκαμψης) και τις κατευθύνσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, 

καθίσταται επιτακτική  η ανάγκη ουσιαστικής αναμόρφωσης των ρυθμίσεων του 

Αναπτυξιακού Νόμου προκειμένου να αποτυπώνει τους νέους στόχους και τις νέες 

στρατηγικές κατευθύνσεις για την ελληνική οικονομία, όπως έχουν καθοριστεί  στο Σχέδιο 

Ανάπτυξης της Επιτροπής Πισσαρίδη και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

*Εκτιμάται ότι οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα που θα παρέχονται και 

μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου για την περίοδο 2022-2027 θα είναι αυξημένες κατά 5% – 

25%, σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα. 
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Με τα νέα δεδομένα, τα ποσοστά θα διαμορφώνονται, δυνητικά, έως 60% για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές, μέσα από συνδυασμούς 

επιχορηγήσεων και φορολογικών απαλλαγών. 

 

 

7. Εκτιμώμενο ύψος επενδύσεων στον κλάδο των πλοίων 

υποστήριξης στην Ελλάδα 

Εφ’ όσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις επαρκούς χρηματοδότησης των επενδυτικών 

σχεδίων από την Πολιτεία εκτιμάται ότι το συνολικό επενδυτικό σχέδιο του κλάδου 

θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 200 εκατ. Ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία, 

δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία, τόσο κατά τη φάση των επενδύσεων 

σε ελληνικά ναυπηγεία και συναφείς επιχειρήσεις, όσο και κατά τη φάση της 

επιχειρησιακής λειτουργίας των νέων σκαφών, σε πληρώματα και συνοδευτικές 

υπηρεσίες.  

 

 

8. Χρονικός ορίζοντας επενδύσεων 

Εκτιμάται ότι ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των προτεινόμενων επενδύσεων 

ξεκινάει από 1 έτος και φτάνει τα 3-4 έτη, ανάλογα με το συνολικό μέγεθος των 

επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν.  

 

9. Νομοθεσία και Κανονισμοί Ε.Ε.  

9.1. Κανονισμοί και Οδηγίες της Ε.Ε.  

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2172/2004 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

417/2002 για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή 

ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους 
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Ο Κανονισμός καθιέρωσε εσπευσμένη σταδιακή εφαρμογή του διπλού κύτους ή 

ισοδύναμων απαιτήσεων σχεδίασης για πετρελαιοφόρα μονού κύτους. 

2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 782/2003 για την απαγόρευση οργανοκασσιτερικών 

ενώσεων σε πλοία 

Σκοπός του Κανονισμού είναι να μειωθούν ή εξαλειφθούν τα ανεπιθύμητα 

αποτελέσματα για το θαλάσσιο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που 

προκαλούνται από τις οργανοκασσιτερικές ενώσεις που δρουν ως ενεργά βιοκτόνα 

στα αντιρρυπαντικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στα πλοία που φέρουν τη 

σημαία, ή δραστηριοποιούνται υπό την εξουσία κράτους μέλους, και σε πλοία 

αδιακρίτως σημαίας που πλέουν προς ή από λιμάνια των κρατών μελών. 

3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 336/2006 για την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα 

Διαχείρισης της Ασφάλειας εντός της Κοινότητας και την κατάργηση του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 3051/95 

Σκοπός του Κανονισμού είναι να ενισχυθεί η διαχείριση ασφάλειας και η ασφαλής 

λειτουργία των πλοίων, καθώς και η πρόληψη ρύπανσης από πλοία με την 

εξασφάλιση ότι οι εταιρείες που τα διαχειρίζονται συμμορφώνονται με τον Κώδικα 

ISM. 

4. Οδηγία 2000/59 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων 

πλοίου και καταλοίπων φορτίου 

Σκοπός της Οδηγίας είναι να μειωθούν οι απορρίψεις στη θάλασσα αποβλήτων που 

δημιουργούνται στα πλοία και καταλοίπων φορτίων, ειδικά οι παράνομες 

απορρίψεις από πλοία που χρησιμοποιούν λιμάνια της ΕΕ με την βελτίωση της 

διαθεσιμότητας και χρήσης των ευκολιών υποδοχής τους, ώστε να ενισχυθεί η 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

5. Οδηγία 1999/32/ΕΚ σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών 

καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ 

Σκοπός της Οδηγίας είναι να μειωθούν οι εκπομπές οξειδίων του θείου που 

προέρχονται από την καύση ορισμένων τύπων υγρών καυσίμων ώστε να μειωθούν 

οι επιβλαβείς επιδράσεις τέτοιων εκπομπών στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
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6. Οδηγία 2009/20/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές 

απαιτήσεις 

Η Οδηγία θέτει κανόνες που εφαρμόζονται σε ορισμένες πτυχές των υποχρεώσεων 

των πλοιοκτητών σχετικά με την ασφάλισή τους για ναυτικές απαιτήσεις. 

7. Οδηγία 95/21/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα 

Σκοπός της Οδηγίας είναι να εξαλειφθούν τα υποβαθμισμένα πλοία από τα ύδατα 

δικαιοδοσίας των κρατών μελών με: 

◆ την αύξηση συμμόρφωσης με την διεθνή και σχετική κοινοτική νομοθεσία για την 

ναυτική ασφάλεια, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τις συνθήκες 

διαβίωσης και εργασίας στα πλοία όλων των σημαιών, και 

◆ την καθιέρωση κοινών κριτηρίων για τον έλεγχο των πλοίων από το Κράτος του 

λιμένα και την εναρμόνιση των διαδικασιών για την επιθεώρηση και κράτηση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις των ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών Μελών 

σύμφωνα με το Μνημόνιο Παρισίων για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του 

λιμένα (MoU).  

 

9.2. Νομοθεσία 

Οι διεθνείς κανονισμοί είναι απολύτως απαραίτητοι για την παρακολούθηση της 

ασφάλειας στην θάλασσα, καθώς τα πλοία μπορεί να διασχίζουν τα χωρικά ύδατα 

διαφορετικών χωρών. Το υψηλότερο επίπεδο κανονισμών που αφορούν την 

ασφάλεια στην θάλασσα καθορίζεται στο διεθνές επίπεδο (ΟΗΕ), αλλά και σε 

χαμηλότερα επίπεδα όπως το υπερεθνικό (ΕΕ), το εθνικό και το περιφερειακό. Τα 

χαμηλότερα επίπεδα κανονισμών πρέπει πάντα να βρίσκονται σε εναρμόνιση με τα 

υψηλότερα, διαφορετικά η εφαρμογή τους θα είναι ανεπιτυχής. 

Πλαίσιο 

Τα παράκτια ύδατα διαιρούνται σε τρείς ζώνες για τους σκοπούς του διεθνούς 

δικαίου – τα χωρικά ύδατα (αιγιαλίτιδα ζώνη), την συνορεύουσα ζώνη και την 

αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ). Πέρα από την ΑΟΖ, τα ύδατα θεωρούνται μέρος 

των «Διεθνών Υδάτων» τα οποία είναι πέραν της δικαιοδοσίας κάθε κράτους. Τα 
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παράκτια κράτη εξασκούν την κυριαρχία τους εντός των χωρικών τους υδάτων τα 

οποία μπορούν να εκτείνονται μέχρι και 12 ναυτικά μίλια. Τα ισχύοντα διεθνώς 

αναγνωρισμένα χωρικά ύδατα για την Ελλάδα (και την Τουρκία) εκτείνονται στα 6 

ναυτικά μίλια από την ακτή της ενδοχώρας και των νησιών. Το δικαίωμα της 

αβλαβούς διέλευσης διαμέσου των χωρικών υδάτων θεμελιώνεται στο διεθνές 

δίκαιο. Πλοία τα οποία εξασκούν το δικαίωμα αυτό δεν υπόκεινται στην κρατική 

δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους (δικαστικές διαδικασίες), αλλά παραμένουν 

υποκείμενα στον έλεγχο τους όσων αφορά τους υγειονομικούς κανονισμούς και τους 

κανόνες ναυσιπλοΐας. Τα διεθνή ύδατα θεωρούνταν παραδοσιακά ως μια περιοχή 

έξω από την δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους. Όλα τα κράτη απολάμβαναν 

ελευθερίες ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας, υπερπτήσης, ανεξέλεγκτης αλιείας και 

εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων του πυθμένα της θάλασσας. Αυτή η αμιγώς 

αρνητική έννοια της ελευθερίας των θαλασσών εγκαταλείφθηκε μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο όταν συνειδητοποιήθηκε ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι 

ανεξάντλητοι. 

 

 

Το Διεθνές Επίπεδο (ΟΗΕ και ΔΝΟ) 

1. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) 

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας θέτει κανόνες που 

ρυθμίζουν την χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των πόρων τους 

διαμορφώνοντας κανονισμούς για τις επιχειρήσεις, το περιβάλλον και την διαχείριση 

των θαλάσσιων φυσικών πόρων. Η Σύμβαση άνοιξέ προς υπογραφή το 1982 και 

τέθηκε σε ισχύ το 1994. Η Ελλάδα υπέγραψε την Σύμβαση το 1982 και την επικύρωσε 

το 1995. 

2. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ/IMO) 

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) είναι ένα εξειδικευμένο όργανο των ΗΕ 

υπεύθυνο για την ρύθμιση της ναυτιλίας διεθνούς εμπορίου σε σχέση με την 

ασφάλεια από ατυχήματα και από ανθρώπινη απειλή, και την αποτροπή και έλεγχο 
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της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλοία. Το κύριο έργο του ΔΝΟ είναι η ανάπτυξη και 

διατήρηση ενός κατανοητού θεσμικού πλαισίου για την ναυτιλία. Η ευθύνη του 

σήμερα περιλαμβάνει την ασφάλεια από ατυχήματα, περιβαλλοντικά ζητήματα, 

νομικά θέματα, τεχνική συνεργασία, ασφάλεια από ανθρώπινη απειλή και την 

αποδοτικότητα της ναυτιλίας. Ο ΔΝΟ παίζει έναν κεντρικό ρόλο εξασφαλίζοντας πως 

οι ανθρώπινες ζωές στην θάλασσα δεν τίθενται σε κίνδυνο και το περιβάλλον δεν 

ρυπαίνεται από τα πλοία – όπως συνοψίζεται στην δήλωση-αποστολή του ΔΝΟ: 

Ασφαλής και Αποδοτική Ναυτιλία σε Καθαρούς Ωκεανούς. Η Ελλάδα είναι μέλος του 

ΔΝΟ από το 1958. 

Καμία χώρα δεν μπορεί να εξασκήσει δικαιοδοσία στα διεθνή ύδατα, αλλά ο ΔΝΟ 

μπορεί. Η καταστροφή του Τιτανικού το 1912 οδήγησε στην πρώτη Διεθνή Συνθήκη 

για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα (SOLAS) το 1974 η οποία 

ακόμα και σήμερα είναι η πιο σημαντική συνθήκη που αντιμετωπίζει τα ζητήματα της 

θαλάσσιας ασφάλειας. Ο κεντρικός σκοπός της SOLAS είναι η αποτροπή ατυχημάτων 

και το «να προσδιορίσει τα χαμηλότερα αποδεκτά πρότυπα για την κατασκευή, 

εξοπλισμό και διαχείριση των πλοίων, σε συμφωνία με την ασφάλεια τους.» Οι 

Σημαίες είναι υπεύθυνες να εξασφαλίσουν ότι τα πλοία τους πληρούν τις απαιτήσεις 

της συνθήκης, και πιστοποιητικά δίνονται ως απόδειξη της συμμόρφωσης αυτής. Η 

δεύτερη πιο σημαντική συνθήκη του ΔΝΟ σχετική με την θέσπιση θαλάσσιων 

διαδρόμων και σχεδίων διαχωρισμού κυκλοφορίας (TSS) είναι η Σύμβαση των 

Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα, 1972 (ΔΚΑΣ/COLREGs). 

Η ΔΚΑΣ περιλαμβάνει 38 κανόνες σε θέματα όπως η πηδαλιούχηση και πλεύση, φώτα 

και σχήματα και ηχητικά και φωτεινά σήματα. 

 

Σχέδια Διαχωρισμού Κυκλοφορίας (T.S.S.) 

Traffic Separation Schemes Τα Σχέδια Διαχωρισμού Κυκλοφορίας και άλλα 

συστήματα καθοδήγησης πλοίων έχουν καθιερωθεί στις περισσότερες περιοχές με 

μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση και ο αριθμός των συγκρούσεων έχει μειωθεί 

δραστικά σε πολλές περιοχές. 
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Η ευθύνη του ΔΝΟ για την καθοδήγηση των πλοίων κατοχυρώνεται στο Κεφάλαιο V 

της SOLAS, το οποίο αναγνωρίζει τον Οργανισμό ως το μόνο διεθνές όργανο για την 

καθιέρωση τέτοιων συστημάτων. 

Ο Κανονισμός SOLAS V/10 για την πορειογράφηση πλοίων αναφέρει: 

1. Τα συστήματα πορειογράφησης πλοίων συνεισφέρουν στην προστασία της 

ζωής στην θάλασσα, στην ασφάλεια και/’η στην προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. 

 

Vessel Traffic Services (VTS) – Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Κυκλοφορίας Πλοίων 

Vessel Traffic Services (VTS) Οι Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Κυκλοφορίας Πλοίων είναι 

συστήματα που βρίσκονται στην στεριά, ο σκοπός των οποίων εκτείνεται από την 

παροχή μηνυμάτων απλών πληροφοριών στα πλοία όπως η προειδοποίηση της 

θέσης άλλων κυκλοφοριακών ή μετεωρολογικών κινδύνων, μέχρι και την εκτενή 

διαχείριση της κυκλοφορίας μέσα σε ένα λιμάνι ή θαλάσσιο διάδρομο. 

Γενικά, τα πλοία τα οποία εισέρχονται σε μια περιοχή VTS υποβάλλουν αναφορά στις 

Αρχές, συνήθως μέσω ασύρματου, και μπορούν να ανιχνευτούν από το κέντρο 

ελέγχου των υπηρεσιών αυτών. 

Τα πλοία πρέπει να παρακολουθούν μια συγκεκριμένη συχνότητα για 

προειδοποιήσεις σχετικές με την ναυσιπλοΐα ή άλλων, ενώ μπορεί να επικοινωνήσει 

άμεσα μαζί τους ο διαχειριστής των VTS σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος για 

κάποιο περιστατικό ή, σε περιοχές που η κυκλοφοριακή ροή είναι ρυθμισμένη, για 

να τους δοθεί συμβουλή για το πότε να προχωρήσουν. 

Το Κεφάλαιο V της SOLAS Chapter V (Ασφάλεια κατά την Ναυσιπλοΐα) αναφέρει πως 

οι κυβερνήσεις μπορούν να εγκαθιδρύσουν VTS όταν, κατά την γνώμη τους, ο όγκος 

της κυκλοφορίας ή ο βαθμός κινδύνου δικαιολογεί τέτοιες υπηρεσίες. 

 Η Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Θαλάσσιας Ρύπανσης από τα Πλοία, 

1973, όπως τροποποιήθηκε από το σχετικό Πρωτόκολλο του 1978 και το 

Πρωτόκολλο του 1997 (MARPOL). 
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 Η Διεθνής Σύμβαση για τα Πρότυπα Πιστοποιητικών Εκπαιδεύσεως και 

Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών (STCW) όπως τροποποιήθηκε, 

συμπεριλαμβανομένων της 1995 και της 2010 τροποποίησης. 

 Η Διεθνής Σύμβαση για την Έρευνα και Διάσωση (SAR), 1979. 

 Η Διεθνής Σύμβαση για την Επιθαλάσσια Αρωγή (SALVAGE), 1989 

 

Το Υπερεθνικό Επίπεδο (EC/EU) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕC) σηματοδότησε την πρόθεση της να ξεκινήσει να ρυθμίζει 

την θαλάσσια ασφάλεια και ρύπανση με το να εκδώσει μια ανακοίνωση για μία κοινή 

πολιτική για τις Ασφαλείς Θάλασσες το 1993. Η ανακοίνωση αυτή περιέγραφε ένα 

σχέδιο δράσης διαμορφωμένο ώστε να εξαλείψει τους εφοπλιστές που 

λειτουργούσαν κάτω από τα αποδεκτά πρότυπα, ανεξάρτητα από την σημαία των 

πλοίων, και να προωθήσει μία ενιαία εφαρμογή, να βελτιώσει την εκπαίδευση των 

πληρωμάτων και να φέρει μια εναρμονισμένη αξιοποίηση των βοηθημάτων 

ναυσιπλοΐας και των υποδομών επιτήρησης κυκλοφορίας. Από το 1993, η ΕC έχει 

υιοθετήσει έναν αριθμό νομικών πράξεων αναφορικά με την ναυτική ασφάλεια τα 

οποία αποκλίνουν από το διεθνές νομικό καθεστώς και επιβάλλουν αυστηρότερους 

κανονισμούς στα Κράτη-Μέλη. 

Ως απάντηση στην καταστροφή το 1999, όταν το πλοίο Έρικα βυθίστηκε και έχυσε 

μεγάλη ποσότητα πετρελαίου προκαλώντας τεράστια καταστροφή στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, η EC υιοθέτησε μέτρα με στόχο την βελτίωση των ελέγχων των λιμενικών 

αρχών, την ενίσχυση της νομοθεσίας που αφορούσε τους νηογνώμονες που 

πραγματοποιούν ελέγχους ασφαλείας στην κατασκευή των πλοίων και την ανάπτυξη 

ενός χρονοδιαγράμματος για την σταδιακή κατάργηση της χρήσης δεξαμενόπλοιων 

μονού τοιχώματος (αυτό το πακέτο μέτρων είναι γνωστό ως το «Έρικα 1»). Αυτό το 

πακέτο τέθηκε σε ισχύ το 2003 και προμήνυε ένα δεύτερο στάδιο όπου η EC 

οραματίστηκε την διαμόρφωση πιο λεπτομερών μέτρων με στόχο αυξημένη 

διαφάνεια, περισσότερη επιτήρηση και την επέκταση της ευθύνης στους μεταφορείς 

και τους ιδιοκτήτες του φορτίου. 
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Αυτά τα μέτρα υιοθετήθηκαν ως το πακέτο «Έρικα ΙΙ». Το «Έρικα ΙΙ» περιελάμβανε 

σημαντικά μέτρα σχεδιασμένα να βελτιώσουν την θαλάσσια ασφάλεια, 

συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τη 

Θαλάσσια Ασφάλεια (EMSA) και την θέσπιση ενός κοινοτικού συστήματος 

παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης για όλα τα πλοία που 

πλέουν σε Ευρωπαϊκά ύδατα. Η EMSA ιδρύθηκε για να εξασφαλίσει ένα «υψηλό, 

ομοιόμορφο και αποδοτικό επίπεδο θαλάσσιας ασφάλειας και πρόληψης της 

ρύπανσης από τα πλοία μέσα στην Κοινότητα». Ο κύριος ρόλος της EMSA είναι να 

παρέχει επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη στα κράτη-μέλη σχετικά με την 

νομοθεσία για την θαλάσσια ασφάλεια όπως επίσης για την πρόληψη της ρύπανσης 

και την αντιμετώπιση ατυχημάτων. Η EMSA επίσης βοηθάει την EC στην υλοποίηση 

της νομοθεσίας για την θαλάσσια ασφάλεια παρακολουθώντας την συνολική 

λειτουργία του καθεστώτος του Ελέγχου των Πλοίων από τα κράτη-λιμένες / Port 

State Control και προτείνοντας πιθανές βελτιώσεις. 

Μία τρίτη δέσμη προτάσεων υιοθετήθηκε τον Μάρτιο του 2009. Αυτά τα μέτρα 

στόχευαν στην βελτίωση της αποδοτικότητας της αντιμετώπισης ατυχημάτων και την 

ενίσχυση αποτρεπτικών μέτρων. Από τη σκοπιά την ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, τα 

σχετικά μέτρα τροποποιούν την οδηγία που αφορά την επιτήρηση της κυκλοφορίας 

ισχυροποιώντας το νομικό πλαίσιο ώστε να βοηθηθούν πλοία που βρίσκονται σε 

κίνδυνο και υποστηρίζουν την συνεχή ανάπτυξη του SafeSeaNet, ενός ηλεκτρονικού 

συστήματος πληροφοριών το οποίο επιτρέπει τις χώρες-μέλη να παρακολουθούν την 

κίνηση των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνο φορτίο. 

 

Το Μνημόνιο Κατανόησης του Παρισιού για τον Έλεγχο των Πλοίων από το Κράτος 

Λιμένα 

Είναι εύκολα κατανοητό πως η ευθύνη για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των 

πλοίων με τις διατάξεις των σχετικών οργάνων επαφίεται στους πλοιοκτήτες, τους 

πλοιάρχους και τις Σημαίες. Δυστυχώς ορισμένες σημαίες, για διάφορους λόγους, 

αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που περιέχονται στα αποδεκτά 

διεθνή νομικά όργανα και συνεπακόλουθα κάποια πλοία διασχίζουν της θάλασσες 
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σε επισφαλή κατάσταση, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων που 

βρίσκονται στο πλοίο αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Το Μνημόνιο Κατανόησης του Παρισιού για τους Ελέγχους από τα Κράτη-Λιμένες 

είναι ένα σύστημα εναρμονισμένων διαδικασιών επιθεωρήσεων σχεδιασμένο να 

στοχεύσει τα πλοία που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα με κύριο σκοπό την 

εξάλειψη τους. 

 

Το Εθνικό Επίπεδο (αντιγραφή από το έγγραφο «Ελληνική Νομοθεσία-

επισκόπηση”) 

Η Εθνική Νομοθεσία έχει μεταφέρει το συνολικό νομικό πλαίσιο του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Νόμους, Προεδρικά 

Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις κλπ. επικυρώνοντας το. 

 Πιο συγκεκριμένα: 

 Κοινή Υπουργική Απόφαση 8111.1/41/09 για την εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας με την Οδηγία 2000/59/ΕΚ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και 

καταλοίπων φορτίου. 

 Νόμος 1269/82 για την επικύρωση της MARPOL 73/78, πρόληψη της 

ρύπανσης της θάλασσας από πλοία καθώς κι όλες οι σχετικές τροποποιήσεις. 

 Νόμος 743/77 όπως κωδικοποιήθηκε από το Προεδρικό Διάταγμα 55/98 για 

την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 Νόμος 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 Νόμος 3010/02 για την εναρμόνιση του Νόμου 1650/86 με τις Οδηγίες 

97/11/EC και 96/61/EC, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για 

τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 

 Προεδρικό Διάταγμα 88/97 για τις επιθεωρήσεις πλοίων, όπως 

τροποποιήθηκε από το ΠΔ 16/99, το ΠΔ 233/01 και το ΠΔ 346/03. 
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 Προεδρικό Διάταγμα 82/04 καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση 

των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. 

 Κοινή Υπουργική Απόφαση 13588/725/2006 μέτρα όροι και περιορισμοί για 

τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 91/689/EΟΚ. 

 Κοινή Υπουργική Απόφαση 8668/2007 έγκριση εθνικού σχεδιασμού 

αποβλήτων. 

 Κοινή Υπουργική Απόφαση 7589/731/2000 καθορισμός μέτρων και όρων για 

τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων. 

 Υπουργική Απόφαση 3131.1/01/99 προϋποθέσεις και μέτρα ασφάλειας για 

τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης ή μετάγγισης χύμα πετρελαίου ή χύμα υγρών 

χημικών (και των καταλοίπων τους)» όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 

2122/06/01 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Π.Δ. 146/98 και Π.Δ. 

405/96. 

 Προεδρικό Διάταγμα 400/96 που θέτει κανονισμούς για την πρόληψη της 

θαλάσσιας ρύπανσης από τα λύματα των πλοίων. 

 

9.3. Περιβαλλοντικοί Στόχοι  

Εφαρμογή στρατηγικής για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας και του 

νησιωτικού χώρου μέσω της Αύξησης των πόρων για χρηματοδότηση έργων. 

Η απανθρακοποίηση θεωρείται ως η κύρια πρόκληση για τη ναυτιλία, πολύ 

σημαντικότερη από παράγοντες που δεν σχετίζονται με ζητήματα ESG, αν και αυτό 

διαφοροποιείται από τόπο σε τόπο. Από το σύνολο ζητημάτων ESG, υπάρχει ευρεία 

συμφωνία μεταξύ χρηματοδοτών και πλοιοκτητών σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι 

εκπομπές ρύπων αποτελούν την κύρια προτεραιότητα.  
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Στόχος για τον κλάδο της ναυτιλίας:  

Μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 40% έως το 2030 και μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου κατά 50% έως το 2050, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές του 

2008. 

Η ναυτιλιακή βιομηχανία αναμένει από τις κυβερνήσεις να πάρουν πρωτοβουλία για 

τη χρηματοδότηση καθαρών τεχνολογιών και για τη έρευνα εναλλακτικών καυσίμων. 

Δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση ως προς τον τρόπο επίτευξης των περιβαλλοντικών 

στόχων, ενώ οι τεχνολογικές προκλήσεις είναι τεράστιες. Αν και υπάρχουν ήδη 

καύσιμα μηδενικού άνθρακα, δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη δίκτυα παροχής τους σε 

ικανή κλίμακα και προσιτό κόστος. Ορισμένα καθαρότερα καύσιμα, όπως το LNG, 

μπορεί να έχουν χαμηλότερες εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα, αλλά υψηλότερες 

σε άλλα ανεπιθύμητα αέρια, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, αν και τα ίδια τα καύσιμα 

είναι καθαρά, δεν ισχύει το ίδιο και για την παραγωγή τους, μετατοπίζοντας την 

επιβάρυνση του άνθρακα σε προηγούμενο στάδιο της αλυσίδας. 

Η αβεβαιότητα σχετικά με την πηγή ενέργειας που θα επικρατήσει στο μέλλον έχει 

ως αποτέλεσμαοι εταιρίες να αποφεύγουν να επενδύσουν σε πλοία καύσης καθαρών 

καυσίμων – φοβούμενες ότι μια τέτοια επένδυση βάθους 20-30 ετών μπορεί να 

αποδειχθεί άστοχη, πράγμα που σημαίνει ότι, πιθανότατα, δεν θα δούμε πριν το 

2030 κάποια σημαντική στροφή προς καθαρά καύσιμα. 

Στο μεταξύ, η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να επιτευχθεί με 

χρήση άλλων τεχνολογιών, όπως καλύτεροι σχεδιασμοί κύτους και ηλεκτροδότησης, 

τροποποιήσεις του hardware και χρήση λογισμικού βελτιστοποίησης ταξιδιού. 

Ορισμένες από αυτές τις αναβαθμίσεις είναι ήδη δημοφιλείς, ειδικά στον ψηφιακό 

τομέα, και υπάρχει περιθώριο για σημαντική μείωση των εκπομπών μέσω 

βελτιωμένων διαδικασιών και μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Η παρούσα 

έρευνα, βάσει αποτελεσμάτων, δείχνει ότι το κόστος είναι ο βασικός μοχλός πίσω 

από την απόφαση ενός πλοιοκτήτη να επενδύσει ή όχι σε μια νέα τεχνολογία. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πολλοί στον κλάδο πιστεύουν ότι η 

στροφή προς τη βιωσιμότητα θα επιφέρει αλλαγές στη μορφή, την κεφαλαιακή δομή 

και τη χρηματοδότηση του τομέα, πράγμα που σημαίνει ότι η ναυτιλία δεν θα είναι 



 
 

 56 

σε θέση να συνεισφέρει σε σημαντικές περιβαλλοντικές αλλαγές, αν δεν 

αντιμετωπιστούν ζητήματα κοινωνικά και ζητήματα διακυβέρνησης. Τα διάφορα 

στοιχεία ESG φαίνεται να αλληλοσυμπληρώνονται κατά τα επόμενα χρόνια. 

 

10. Η Συμβολή της Ναυτιλίας στο ΑΕΠ και στην Απασχόληση 

Η συνολική συνεισφορά του ναυτιλιακού κλάδου στην απασχόληση ανέρχεται στις 

160,1 χιλιάδες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 29,5 χιλιάδες θέσεις είναι άμεσης 

απασχόλησης και οι 130,6 χιλιάδες έμμεσης απασχόλησης 

Στα 12,9 δισ. ευρώ ανήλθε το 2019 η άμεση και έμμεση συνεισφορά της ναυτιλίας 

στο ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με τη μελέτη που κατάρτισε η Deloitte για λογαριασμό 

της «Ναυτεμπορικής». Η μελέτη που παρουσιάστηκε στο 5ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της 

«Ν» αναφέρει ότι η άμεση συνεισφορά της ναυτιλίας ανέρχεται στα 7,3 δισ. ευρώ, 

ενώ η έμμεση στα 5,6 δισ. ευρώ και ποσοστό λίγο παραπάνω από το 6,6% του ΑΕΠ. 

Επίσης η συνολική συνεισφορά του ναυτιλιακού κλάδου στην απασχόληση ανέρχεται 

στις 160,1 χιλιάδες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 29,5 χιλιάδες θέσεις είναι 

άμεσης απασχόλησης και οι 130,6 χιλιάδες έμμεσης απασχόλησης. 

Στη μελέτη επισημαίνεται ακόμη ότι η μεγάλη είναι και η κοινωνική προσφορά της 

ναυτιλίας στη χώρα, η οποία όμως δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί άμεσα. Η μελέτη 

αναφέρει ότι στη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρίσης που έπληξε την ελληνική 

οικονομία ενώ η συνολική απασχόληση στη χώρα μας μειώθηκε, αντιθέτως στη 

ναυτιλία παρά τις αυξομειώσεις είχε μία θετική ρότα. Με βάση (το 100) το 2019, η 

απασχόληση στη ναυτιλία έφτασε το 2017 στο 108,8, ενώ η συνολική απασχόληση 

στη χώρα μειώθηκε στο 85. 

Επίσης, σύμφωνα με άλλα στοιχεία, στα 55.782 δισ. ευρώ ανήλθε η καθαρή 

οικονομική συνεισφορά της ναυτιλίας στο ισοζύγιο υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια. 

Από το 2011 μέχρι και το 2018 οι καθαρές εισπράξεις του ισοζυγίου υπηρεσιών 

(εισροές μείον εκροές) ανήλθαν συνολικά στα 55 δισ. ευρώ, ενώ ανά έτος 

κυμάνθηκαν από τα 5,8 δισ. ευρώ, μέχρι και τα 8,6 δισ. ευρώ ανάλογα τη χρονιά και 

την πορεία γενικότερα των ναυλαγορών. 
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Μεγαλώνει ο στόλος 

Επίσης ένα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο της μελέτης είναι το γεγονός ότι ο 

ελληνόκτητος στόλος συνεχίζει να μεγαλώνει με ρυθμό υψηλότερο από ό,τι ο 

παγκόσμιος στόλος. Έτσι με βάση υπολογισμούς (100) το έτος 2014 η μεταφορική 

ικανότητα του ελληνόκτητου στόλου έφτασε το 2019 στο 122, ενώ του παγκόσμιου 

στόλου στο 177, εξέλιξη που σημαίνει ότι σε μία περίοδο ιδιαίτερα σύνθετη και 

γεμάτη προκλήσεις για τη ναυτιλιακή βιομηχανία οι Έλληνες εφοπλιστές με τις 

επενδύσεις τους είτε σε νεότευκτα είτε σε second hand πλοία αύξησαν το μερίδιο του 

ελληνόκτητου στόλου στην παγκόσμια ναυτιλία. Ειδικότερα ο ελληνόκτητος στόλος 

αριθμεί 4.536 πλοία, 349,2 εκατ. dwt, σύμφωνα με στοιχεία της Unctad και αποτελεί 

το 17,8 % του παγκόσμιου στόλου, έναντι 11,5% της δεύτερης ναυτιλιακής δύναμης 

που είναι η Ιαπωνία. 

Μεγιστοποίηση της προσφοράς 

Τέλος, η μελέτη καταλήγει σε συμπεράσματα πολιτικής για το πώς μπορεί να 

μεγιστοποιηθεί η προσφορά του ναυτιλιακού κλάδου στην εθνική οικονομία 

δίνοντας έμφαση στην ποιοτική ανάπτυξη του ναυτιλιακού cluster, στην ενίσχυση της 

απασχόλησης με την προσέλκυση περισσότερων νέων στη θάλασσα, στην 

προσέλκυση και άλλων ναυτιλιακών εταιρειών στη χώρα μας κ.λπ. 

Σύμφωνα με μελέτη του «Oxford Economics» για την οικονομική σημασία της 

ευρωπαϊκής ναυτιλίας στις εθνικές οικονομίες, για κάθε 1 εκατ. ευρώ που 

συνεισφέρει ο κλάδος της ναυτιλίας στο ΑΕΠ της Ε.Ε. δημιουργείται επιπλέον άλλο 

1,6 εκατ. ευρώ στην ευρύτερη οικονομία της. 

Σημαντικό ρόλο στη διαχείριση αυτού του ναυτιλιακού κεφαλαίου, διαδραματίζουν 

οι ναυτιλιακές εταιρείες του Ν. 27/1975, οι οποίες διαθέτουν εγκατεστημένα 

γραφεία στην Ελλάδα και διαχειρίζονται πλοία ελληνικής ή ξένης σημαίας άνω των 

500 κ.ο.χ. 

Ο υπουργός Ναυτιλίας επισημαίνει ότι «ο υψηλός αριθμός εγκατεστημένων 

γραφείων διαχείρισης πλοίων αλλά και το εύρος της χωρητικότητας του 
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διαχειριζόμενου στόλου, καθιστούν την ευρύτερη περιοχή της Αττικής ένα από τα 

σημαντικότερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης παγκοσμίως, με προφανή οφέλη για την 

εθνική οικονομία, την απασχόληση αλλά και τη στήριξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, 

που αποτελεί έναν από τους πλέον εξωστρεφείς πυλώνες της εθνικής οικονομίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Ναυτιλίας, 

παρατηρείται αύξηση κατά 6,04% του συνολικού ποσού εισαγωγής συναλλάγματος 

από τα εγκατεστημένα ναυτιλιακά γραφεία του Ν. 27/75 για το έτος 2017 (2,98 δισ. 

δολ. ΗΠΑ) σε σχέση με το έτος 2016 (2,81 δισ. δολ. ΗΠΑ). 

Αυξητική τάση κατά 3,63% σε σχέση με το 2016 παρουσιάζει και ο αριθμός του 

απασχολούμενου προσωπικού στα εγκατεστημένα ναυτιλιακά γραφεία το έτος 2017 

(ξεπερνώντας σε απόλυτο αριθμό τον αντίστοιχο του απασχολουμένου προσωπικού 

του έτους 2008 (14.163 εργαζόμενοι), χρονική στιγμή κατά την οποία η διεθνής 

ναυλαγορά χαρακτηριζόταν από υψηλά επίπεδα ναύλων και το διεθνές θαλάσσιο 

εμπόριο παρουσίαζε αυξητικές τάσεις). 

Αυξητική τάση κατά 8,08% εμφανίζει το σύνολο των καταβληθέντων εξόδων για τα 

διαχειριζόμενα πλοία -καταβαλλόμενες πληρωμές και δαπάνες στο εξωτερικό- το 

έτος 2017 (1,78 δισ. δολ. ΗΠΑ) σε σχέση με το έτος 2016 (1,65 δισ. δολ. ΗΠΑ). 

Ο συνολικός αριθμός το έτος 2017 των εγκατεστημένων ναυτιλιακών εταιρειών 

(1.387) εμφανίζει οριακή αύξηση κατά 0,36% σε σχέση με το 2016 (1.382), ενώ ο 

αριθμός των διαχειριζόμενων πλοίων (4.353) παρουσιάζει αύξηση περί το 4,09% σε 

σχέση με το έτος 2016 (4.182). 

Από τη συνολική στατιστική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και συγκεκριμένα 

από το συνολικό ποσό του εισαχθέντος συναλλάγματος διαπιστώνεται το «ειδικό 

οικονομικό βάρος» των γραφείων που έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση πλοίων. 

Συγκεκριμένα, το 70 % του ναυτιλιακού συναλλάγματος για κάλυψη των δαπανών 

των εγκατεστημένων γραφείων (από το συνολικό ποσό των 2,98 δισ. δολαρίων), 

δηλαδή 2,1 δισ. δολάρια, εισάγεται από 110 εγκατεστημένα γραφεία, ήτοι 8,14% του 

συνόλου των γραφείων, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης 

πλοίων. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τα τελευταία 50 χρόνια, η κυκλοφορία των πλοίων στην περιοχή της Μεσογείου έχει 

αυξηθεί δραματικά και, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, τα πλοία αυτά είναι όλο και 

μεγαλύτερα, ταχύτερα και με μεγαλύτερη χωρητικότητα. Η ανατολική Μεσόγειος, 

που αποτελεί πύλη για τη μεταφορά καυσίμων μεταξύ της Μέσης Ανατολής (Μαύρη 

Θάλασσα) και Δυτικής Ευρώπης, διαπλέεται ακόμα συχνότερα. 

Επίσης, έχουν αυξηθεί οι μικρών αποστάσεων διακινήσεις επιβατικών πλοίων και οι 

κρουαζιέρες αναψυχής, όλο και πιο προσοδοφόρες πηγές εσόδων στον τομέα του 

τουρισμού. Η αύξηση της κυκλοφορίας αυξάνει τις πιθανότητες να συμβεί ένα 

ναυτικό ατύχημα, που θα έχει δραστικές περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές 

συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, η ναυτιλία συνεχίζεται, σε μεγάλο 

βαθμό, χωρίς να υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου, αποτροπής ή 

αντιμετώπισης σοβαρού θαλάσσιου ατυχήματος. 

Η Μεσόγειος είναι μία ξεχωριστή ζώνη βιοποικιλότητας. Παρά το γεγονός ότι 

αποτελεί μόνο το 0,82% της επιφάνειας της θάλασσας παγκοσμίως, έχει υπολογιστεί 

ότι φιλοξενεί το 4-18% των θαλάσσιων ειδών στον κόσμο, από τους οποίους 

περισσότεροι από το ένα τέταρτο θεωρούνται ενδημικοί. Επίσης, χαρακτηρίζεται από 

μεγάλο αριθμό μικρών νησιών και στενών περασμάτων και φιλοξενεί μεγάλο αριθμό 

προστατευόμενων ειδών. Επιπλέον, ο παράκτιος τουρισμός και η αλιεία έχουν ρόλο 
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ζωτικής σημασίας στις τοπικές και εθνικές οικονομίες. Επομένως, η προστασία  της 

Μεσογείου από ένα καταστροφικό θαλάσσιο ατύχημα, έχει όχι μόνο οικολογικό αλλά 

και κοινωνικο-οικονομικό ενδιαφέρον. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της περιοχής για το περιβάλλον και την οικονομία, 

ελληνική και διεθνή, προκαλούν έκπληξη οι σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν στη 

στρατηγική διαχείρισης της ναυτιλίας, σε σύγκριση με άλλες παρόμοιες θάλασσες 

παγκοσμίως. Στόχος της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» είναι 

να φέρει στο φως την επισφαλή κατάσταση του Αιγαίου και να ευαισθητοποιήσει 

τόσο τους πλοιοκτήτες όσο και τις αρχές, ώστε να πιέσουν για τη δημιουργία μιας 

καλύτερης στρατηγικής διαχείρισης για τη ναυσιπλοΐα. 

 

Κίνδυνοι 

Τα τελευταία 50 χρόνια, στη Μεσόγειο, έχει αυξηθεί δραματικά η κυκλοφορία των 

πλοίων. Αυτή η ολοένα αυξανόμενη κυκλοφορία αυξάνει και τον κίνδυνο θαλάσσιου 

ατυχήματος το οποίο μπορεί να έχει μακροχρόνιες περιβαλλοντικές και κοινωνικο-

οικονομικές επιπτώσεις. 

Το Αιγαίο έχει τον υψηλότερο βαθμό ατυχημάτων στη Μεσόγειο .Οι συνθήκες 

ναυτιλίας που επικρατούν στο Αιγαίο μπορούν να θεωρηθούν πολύ επικίνδυνες. 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό ούτως ώστε να μειωθεί η 

πιθανότητα θαλάσσιου ατυχήματος και κατά συνέπεια οι περιβαλλοντικές και 

κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. 
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Το Αιγαίο είναι μια περιοχή σημαντικού ενδιαφέροντος ,τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στην Τουρκία, για την αλιεία, τον τουρισμό, και υποστηρίζει ασυνήθιστα υψηλής 

βιοποικιλότητας προστατευόμενα ενδιαίτηματα, όπως λιβάδια ποσειδωνίας και 

κοραλλιογενείς υφάλους. 

Το Αιγαίο πέλαγος θεωρείται περιοχή υψηλού κινδύνου γιατί έχει: 

 έλλειψη ορισμού διόδων ναυσιπλοΐας 

 έλλειψη παρακολούθησης και ενίσχυσης κανονισμών 

 μόνο το 50% των πλοίων να ταξιδεύουν με σημαία 

 τα πλοία μεταφέρουν επικίνδυνο φορτίο μέσω ακατάλληλων διόδων 

 ευαίσθητα ενδιαίτηματα 

 έλλειψη σχεδίων έκτακτης ανάγκης περίπτωση ατυχήματος 

 

Θαλάσσια ατυχήματα 

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ναυτικών ατυχημάτων στην Μεσόγειο Θάλασσα έχει 

καταγραφεί στο Αιγαίο Πέλαγος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας – σε περίπτωση 
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ναυτικού ατυχήματος, όπως σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδας,  σε αυτή την περιοχή 

οι οικονομικές και οικολογικές επιπτώσεις θα είναι δραματικές και μια τέτοια 

καταστροφή θα είναι χρόνια και πιθανόν μη αναστρέψιμη. 

Όσο ο ναυτικός στόλος συνεχίζει να αυξάνεται, αυξάνονται και οι πιθανότητες 

περισσότερων ατυχημάτων. Eπιπλέον, όσο αυξάνεται ο όγκος των βαποριών 

μεταφέροντας όλο και  μεγαλύτερες ποσότητες επικίνδυνων φορτίων, τόσο 

αυξάνεται και το μέγεθος καταστροφής του πιθανού ατυχήματος. 

Αυτό που αυξάνει το ρίσκο ατυχήματος είναι η τακτική των εταιρειών να αλλάζουν 

σημαία και αντί να νηολογούν στη χώρα που ανήκουν, νηολογούν τα βαπόρια τους 

σε μια χώρα με «σημαίες ευκαιρίας», το οποίο συσχετίζεται με βαπόρια κατώτερων 

προδιαγραφών αυξάνοντας την συχνότητα ατυχημάτων. Η πιθανότητα ενός 

ατυχήματος από ένα βαπόρι με σημαία ευκαιρίας μπορεί να είναι μεγαλύτερη και η 

επανόρθωση της ζημιάς πιο πολύπλοκη λόγο αποφυγής των κρατών σημαίας να 

αναλάβουν τις ευθύνες τους. 

Χρειάζεται βελτίωση της διαχείρισης για να μειωθεί η μελλοντική πιθανότητα 

ατυχήματος, με την υιοθεσία αυστηρότερων και πιο κατανοητών νόμων, καθώς θα 

εξελίσσονται από τις εμπειρίες του παρελθόντος, για να αποτρέψουν καταστροφικές 

επιπτώσεις στην περιοχή. 

 

Διαχείριση 

Το Αιγαίο παρουσιάζει έλλειψη στρατηγικών ασφαλείας της ναυσιπλοΐας, η οποία 

αποτελεί μεγάλη απειλή για τα ευαίσθητα παράκτια ενδιαιτήματα και την οικονομία 

της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη ασφάλεια. 

Σε σύγκριση με άλλες θαλάσσιες περιοχές παγκοσμίως, το Αιγαίο έχει έλλειψη 

στρατηγικών διαχείρισης θαλάσσιων ατυχημάτων. Έτσι, η ενότητα αυτή προσδιορίζει 

τους πιθανούς μηχανισμούς που θα μπορούσαν να μειώσουν τους κινδύνους που 

σχετίζονται με τη ναυτιλία στην περιοχή και να δώσει παραδείγματα άλλων 

θαλάσσιων περιοχών, όπου η διαχείριση της ναυτιλίας είχε επιτυχή μείωση κινδύνου 

θαλάσσιου ατυχήματος. 
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Στρατηγικές διαχείρισης ατυχημάτων 

Υπάρχουν ορισμένες στρατηγικές που πρέπει να εφαρμοσθούν στο Αιγαίο για να 

αποφευχθεί μια μεγάλη καταστροφή που λαμβάνει χώρα με δραματικές οικολογικές 

και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. 

Ιδιαίτερα Ευαίσθητες Θαλάσσιες Περιοχές (PSSA) 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοίας (IMO) ορίζει τις ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές 

ως περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία λόγω της σημαντικότητας τους 

από οικολογικής, κοινωνικο-οικονονομικής και επιστημονικής άποψης και οι οποίες 

είναι ευάλωτες σε οποιοδήποτε ναυτικό ατύχημα. Μία περιοχή μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη αν πληροί ορισμένα κριτήρια. Οικολογικά 

κριτήρια, όπως μοναδικό ή σπάνιο οικοσύστημα, την ποικιλομορφία των 

οικοσυστημάτων ή την ευαισθησία τους σε υποβάθμισή τους από φυσικούς ή 

ανθρωπογενείς παράγοντες, κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά κριτήρια, όπως η 

σημαντικότητα της περιοχής για αναψυχή ή τουρισμό, επιστημονικά και 

εκπαιδευτικά κριτήρια όπως βιολογική έρευνα ή η ιστορική αξία της περιοχής. 

Το Αιγαίο πληροί όλα αυτά τα κριτήρια και ο καθορισμός του ως προστατευόμενη 

θαλάσσια περιοχή θα είναι ένα βήμα ανεκτίμητης αξίας στην προσπάθεια αποφυγής 

κάποιου θαλάσσιου ατυχήματος. 

 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Μείωση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (Greenhouse Gas - GHG) από τα Πλοία 

Η παγκόσμια ναυτιλία δεσμεύεται πλήρως να μειώσει την ένταση εκπομπών 

άνθρακα από ορυκτά καύσιμα κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, καταβάλλοντας 

προσπάθειες για μείωση έως 70% μέχρι το 2050, σε σύγκριση με τις εκπομπές του 

2008 και να μειώσει τις συνολικές εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 50% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τις 

εκπομπές του 2008, σύμφωνα με την Αρχική Στρατηγική του UN ΙΜΟ. Η έγκριση της 

εν λόγω Στρατηγικής τον Απρίλιο του 2018, παρέχει το πλαίσιο και το 
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χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων μέτρων, καθώς 

και των υποψήφιων μεσοπρόθεσμων έως μακροπρόθεσμων μέτρων για την επίτευξη 

των στόχων της. 

Τα Κράτη Μέλη του UN ΙΜΟ έχουν εμπλακεί ενεργά σε μια ουσιαστική συζήτηση, που 

περιλαμβάνει αξιολόγηση επιπτώσεων των μέτρων στις οικονομίες των χωρών, η 

οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει και τη ναυτιλιακή τους βιομηχανία, με σκοπό την 

επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων και τελικά την απεξάρτηση της ναυτιλιακής 

βιομηχανίας από τον άνθρακα εντός του 21ου αιώνα. 

Η 5η Σύνοδος της Ομάδας Εργασίας του UN ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου από τα πλοία (Intersessional Working Group on the Reduction of 

GHG Emissions from Ships - ISWG GHG 5) και η Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου 

Περιβάλλοντος (Marine Environment Protection Committee - MEPC 74) του UN ΙΜΟ, 

το Μάιο του 2019, οριστικοποίησαν τη μεθοδολογία εκτίμησης επιπτώσεων και 

εξέτασαν λεπτομερείς προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα μείωσης εκπομπών αέριων 

του θερμοκηπίου.  

 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΕ δεσμεύεται πλήρως και υποστηρίζει τις προσπάθειες του ICS 

και άλλων διεθνών οργανισμών της ναυτιλίας, που εργάζονται εντατικά και 

εποικοδομητικά στον UN ΙΜΟ μαζί με τα Κράτη Μέλη για την ανάπτυξη εφικτών και 

λειτουργικών βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων, όπως η 

αυστηριοποίηση του Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης κατά τη Σχεδίαση του πλοίου 

(Energy Efficiency Design Index - EEEDI) και η ενίσχυση του Σχεδίου Διαχείρισης της 

Ενεργειακής Απόδοσης του πλοίου (super Ship Energy Efficiency Management Plan - 

super SEEMP). 

Επιπλέον, η ΕΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τις προτάσεις που υπεβλήθησαν από την 

Ελλάδα στο ISWG - GHG 5 του UN ΙΜΟ, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

κριτήρια επιλογής βραχυπρόθεσμων μέτρων, που είναι κατάλληλα για πλοία 

μεταφοράς χύδην φορτίων (bulk / tramp) και ως μεθοδολογία η οποία, με βάση την 

πρόταση της ναυτιλίας, θα διευκόλυνε την περαιτέρω ενίσχυση του SEEMP μέσω 

κανονιστικών μέτρων. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να υποχρεώνουν τους ναυλωτές, οι 

οποίοι είναι τελικά υπεύθυνοι για την εμπορική λειτουργία των πλοίων (υπεύθυνοι 
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για τον τύπο και τις ποσότητες φορτίου, για την ταχύτητα των πλοίων και για την 

αγορά καυσίμων), να δεσμεύονται με τους σχετικούς στρατηγικούς στόχους του UN 

ΙΜΟ. Η ΕΕΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμπερίληψη και των δύο 

προτάσεων στον κατάλογο των βραχυπρόθεσμων μέτρων που θα εξεταστούν 

περαιτέρω και θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του UN ΙΜΟ, λαμβάνοντας 

ιδίως υπόψη ότι μια αποκλειστικά goal-based προσέγγιση, που περιλαμβάνει την 

υποχρεωτική αξιολόγηση της λειτουργικής αποδοτικότητας του στόλου της 

εταιρείας, είτε κάθε πλοίου ξεχωριστά, είναι εντελώς ακατάλληλη και μη 

εφαρμόσιμη στη bulk / tramp ναυτιλία. 

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να εφαρμοστεί με επιτυχία η στρατηγική του UN 

ΙΜΟ, οι νέοι περιβαλλοντικοί κανόνες θα πρέπει να βασίζονται σε έγκυρη τεχνική και 

επιστημονική γνώση, να είναι λειτουργικοί και να εφαρμόζονται σε παγκόσμιο 

επίπεδο, ενώ ασφαλή καύσιμα με ενεργειακή πυκνότητα παρόμοια με αυτή των 

υγρών ορυκτών καυσίμων και με χαμηλή ή μηδενική περιεκτικότητα σε ορυκτό 

άνθρακα, θα πρέπει να είναι παγκοσμίως διαθέσιμα στη διεθνή ναυτιλία, ούτως 

ώστε οι απόλυτες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου να παραμείνουν 

εντός της συμφωνημένης πορείας. Επίσης, απαιτούνται καινοτόμες αλλά συγχρόνως 

δοκιμασμένες τεχνολογίες πρόωσης, κατάλληλες για πλοία που περνούν μεγάλες 

χρονικές περιόδους στη θάλασσα. 

Αυτά τα καύσιμα / τεχνολογίες θα πρέπει να παρέχονται από τους προμηθευτές 

καυσίμων και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ η ναυτιλία ζήτησε η απαραίτητη Έρευνα 

και Ανάπτυξη (Research & Development - R&D) να προαχθεί υπό την αιγίδα του UN 

ΙΜΟ. 

Νέο Παγκόσμιο Όριο 0,5% Θείου στα Καύσιμα των Πλοίων 

Η 1.1.2020 σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής του νέου ανώτατου ορίου που έχει 

θέσει ο UN ΙΜΟ για το θείο, απαιτώντας από όλα τα πλοία να χρησιμοποιούν καύσιμα 

με περιεκτικότητα σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,5%, ενώ δεν υπάρχουν εγγυήσεις 

ότι καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο θα είναι επαρκώς διαθέσιμα σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 
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Η εφαρμογή, από την 1.3.2020, της απόφασης του UN ΙΜΟ αναφορικά με την 

απαγόρευση μεταφοράς καυσίμων, που δεν συμμορφώνονται με το νέο Κανονισμό, 

θα επιφέρει πρόσθετη αβεβαιότητα και θα δημιουργήσει νέες προκλήσεις. Ο στόχος 

του νέου Κανονισμού είναι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η προστασία 

της ανθρώπινης υγείας μέσω της χρήσης, από όλα τα πλοία, καυσίμων με χαμηλή 

περιεκτικότητα σε θείο. Ωστόσο, οι πλοιοκτήτες μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να 

συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες, εγκαθιστώντας συστήματα καθαρισμού 

καυσαερίων (Exhaust Gas Cleaning Systems - EGCSs), προτού αυτά απελευθερωθούν 

στην ατμόσφαιρα, ενώ θείο και άλλα κατάλοιπα θα απορρίπτονται στη θάλασσα. 

Ωστόσο, σε περίπτωση που αυτή η «ισοδύναμη εξαίρεση», η οποία εξετάζεται 

προσεκτικά από τον UN ΙΜΟ, γίνει ο κανόνας, τότε ο στόχος του Κανονισμού και τα 

περιβαλλοντικά του οφέλη θα υπονομευθούν σοβαρά. 

Εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με την επάρκεια της διαθεσιμότητας 

συμμορφούμενων καυσίμων σε επαρκείς ποσότητες παγκοσμίως, υπάρχουν επίσης 

ενδοιασμοί σχετικά με το εάν το παραγόμενο καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε 

θείο θα πληροί επίσης τα καθορισμένα πρότυπα ασφάλειας, όπως αυτά 

προβλέπονται στη ΔΣ του UN ΙΜΟ για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη 

Θάλασσα (International Convention for the Safety of Life at Sea - SOLAS). Οι 

διαχειριστές πλοίων πρέπει να έχουν τη διαβεβαίωση ότι το παραληφθέν καύσιμο 

πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας της ΔΣ SOLAS, προκειμένου να μην τεθεί σε 

κίνδυνο η ασφάλεια των πλοίων, των πληρωμάτων τους και η προστασία του 

περιβάλλοντος. Συνεπώς, είναι απαραίτητο όλα τα ζητήματα που απορρέουν από την 

εφαρμογή του νέου Κανονισμού (2020 global low sulphur mandate) και σχετίζονται 

με τη διαθεσιμότητα, την καταλληλότητα, την ασφάλεια και τα λοιπά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των αποθειωμένων καυσίμων προς αποφυγή λειτουργικών 

προβλημάτων, να αντιμετωπιστούν καταλλήλως με έμφαση στα θέματα ασφάλειας 

και συμβατότητας κατά τη χρήση αναμεμειγμένων καυσίμων (blended fuels). 

Είναι επίσης σημαντικό, στην αρχή της περιόδου εφαρμογής των νέων απαιτήσεων 

για τη χρήση καυσίμων 0,5% περιεκτικότητας σε θείο, τα κράτη σημαίας (flag states) 

και οι Αρχές των κρατών λιμένα (Port State Control - PSC) να αντιμετωπίζουν με 

πρακτικό και δίκαιο τρόπο τα πλοία, στα οποία παρουσιάζονται τεχνικές ή 



 
 

 67 

λειτουργικές δυσκολίες, εξαιτίας παραγόντων που αδυνατούν να ελέγξουν. Επίσης, 

οι Αρχές πρέπει να διαχειρίζονται με ρεαλιστικό τρόπο το τεράστιο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει ένα πλοίο, όταν αναγκάζεται να εκφορτώσει το μη συμμορφούμενο 

καύσιμο - αφού έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι είναι μη συμμορφούμενο – το 

οποίο όμως φορτώθηκε χωρίς πρόθεση. Κατά τη δύσκολη αυτή μεταβατική περίοδο, 

αλλά και μετά από αυτήν, οι πλοιοκτήτες και τα πληρώματα δε θα πρέπει να 

θεωρούνται δυσανάλογα υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές 

συνέπειες που προκύπτουν από τη διάθεση μη ασφαλών ή ακατάλληλων καυσίμων. 

Από την άποψη αυτή, η ΕΕΕ υπογραμμίζει τις ευθύνες των πετρελαϊκών εταιρειών, 

των διυλιστηρίων και των προμηθευτών καυσίμων για την παροχή καυσίμων «εντός 

προδιαγραφών» (“on-spec”), τα οποία να είναι ασφαλή, κατάλληλα για χρήση και 

διαθέσιμα παγκοσμίως. 

 Η Επιτροπή MEPC 74, το Μάιο του 2019, σημείωσε πρόοδο ως προς τη δημιουργία 

ενός ισχυρού συστήματος συλλογής δεδομένων και ενός μηχανισμού αναφοράς 

(feedback) για την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του πετρελαίου. Η Επιτροπή, στο 

πλαίσιο των Κατευθυντηρίων Γραμμών του 2019 για τη συνεπή εφαρμογή του 

ανώτατου ορίου θείου στα καύσιμα πλοίων, υιοθέτησε το αναθεωρημένο πρότυπο 

(template) για την έκθεση μη διαθεσιμότητας καυσίμων (Fuel Oil Non-Availability 

Report - FONAR), υπό το φως επιχειρησιακών και άλλων, σχετικών με την ασφάλεια, 

ζητημάτων. Τέλος, η MEPC 74 επέδειξε το απαιτούμενο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά 

στην ρεαλιστική και πρακτική προσέγγιση από τις Αρχές του κράτους λιμένα και του 

κράτους σημαίας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των πλοίων με τις νέες απαιτήσεις 

για λόγους, για τους οποίους δεν ήταν σε θέση ούτε είχαν τη δυνατότητα να 

ελέγξουν. Εφόσον διαπιστωθούν σημαντικά προβλήματα, θα πρέπει να ληφθούν 

διορθωτικά μέτρα στη βάση σχετικών εκθέσεων περί μη διαθεσιμότητας συμβατών 

καυσίμων και επί ζητημάτων που αφορούν στην ποιότητα των καυσίμων, οι οποίες 

αναμένεται να υποβληθούν στην MEPC 75 την Άνοιξη του 2020. 

Επίσης, η MEPC 74 αποδέχθηκε την πρόταση για συμπερίληψη νέου θεματικού 

αντικειμένου (output) στο πρόγραμμα των εργασιών της, για την αξιολόγηση και την 

εναρμόνιση των κανόνων και των οδηγιών σε ό,τι αφορά στις απορρίψεις από τα 
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συστήματα καθαρισμού καυσαερίων στη θάλασσα και την πιθανή συνολική 

αξιολόγηση της «ισοδυναμίας» των εν λόγω συστημάτων. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του UN ΙΜΟ (Maritime Safety 

Committee - MSC 101) αποφάσισε ότι πρέπει να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί ένα 

κατάλληλο Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση όλων των κρίσιμων παραμέτρων που 

επηρεάζουν την ασφάλεια των καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

προκύπτουν μετά από ανάμειξη καυσίμων στην ξηρά (blended fuels), λαμβάνοντας 

υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις την τελευταία έκδοση βιομηχανικών προτύπων (π.χ. 

ISO 8217:2017 και ISO / PAS όταν θα γίνει διαθέσιμο). Επίσης, αναγνώρισε 

αδιαμφισβήτητα την ευθύνη των προμηθευτών για την παροχή ασφαλών καυσίμων, 

συμπεριλαμβάνοντας στο σχέδιο δράσης την υποχρεωτική απαίτηση για γραπτή 

επιβεβαίωση των προμηθευτών καυσίμων ότι κάθε παρτίδα καυσίμου που 

παραδίδουν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΔΣ SOLAS και ζητώντας τη λήψη 

μέτρων από τις κυβερνήσεις όταν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις σημείου ανάφλεξης 

(flashpoint). 

Παρόλο που εξακολουθούν να υφίστανται δυσανάλογες ευθύνες για τους 

πλοιοκτήτες και τους διαχειριστές πλοίων, ωστόσο διατίθενται πλέον ορισμένα 

χρήσιμα εργαλεία, τα οποία προσδοκάται να βοηθήσουν στην επίτευξη ομαλότερης 

διαδικασίας εφαρμογής. 

Ανακύκλωση Πλοίων: αξιοποίηση των κανόνων της ΕΕ για τη βελτίωση των 

προτύπων προς μια αποτελεσματική παγκόσμια λύση 

Το 2019 σηματοδοτεί την 10η  επέτειο της ΔΣ του Χονγκ Κονγκ (Hong Kong Convention 

- HKC) για την Aσφαλή και Φιλική προς το Περιβάλλον Ανακύκλωση Πλοίων (UN IMO 

International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships) 

που υιοθετήθηκε το 2009. Οι προσδοκίες για την έναρξη ισχύος της HKC 2009 έχουν 

αυξηθεί σημαντικά, καθώς 12 χώρες έχουν πλέον επικυρώσει την εν λόγω Σύμβαση 

(Μάιος 2019). 

Το 2013, η ΕΕ ενέκρινε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Ανακύκλωση Πλοίων (EU 

Ship Recycling Regulation - EU SRR), ο οποίος αντικατοπτρίζει σε γενικές γραμμές τις 

βασικές διατάξεις της HKC 2009. Ο Κανονισμός προβλέπει έναν κατάλογο 
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εγκεκριμένων από την ΕΕ εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, στα οποία όλα τα πλοία με 

σημαία της ΕΕ πρέπει να ανακυκλώνονται μετά την 31.12.2018. Ωστόσο, ο σημερινός 

κατάλογος δεν είναι γεωγραφικά ισορροπημένος και επαρκής, δεδομένου ότι δεν 

περιλαμβάνει εγκαταστάσεις με επαρκή χωρητικότητα, ούτως ώστε να 

αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. 

Η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει τη βελτίωση των προτύπων ανακύκλωσης πλοίων σε 

παγκόσμιο επίπεδο, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από 

εγκαταστάσεις τρίτων χωρών και παρέχοντάς τους όχι μόνο την ευκαιρία να 

συμπεριληφθούν στον κατάλογο της ΕΕ, αλλά και κίνητρα ώστε να βελτιώσουν τα 

πρότυπά τους. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη της να 

επικυρώσουν την HKC 2009, η οποία αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για 

την εξασφάλιση βιώσιμων προτύπων ανακύκλωσης παγκοσμίως, διατηρώντας 

παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ECSA διοργάνωσε μια δεύτερη επίσκεψη σε ινδικές 

εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλοίων τον Φεβρουάριο του 2019, κατά την οποία 

καταγράφηκε σχετική πρόοδος στις πρακτικές και στα πρότυπα ανακύκλωσης των 

εγκαταστάσεων της Νότιας Ασίας. Από το 2016, πολλές εγκαταστάσεις έχουν 

πιστοποιηθεί από Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (Recognised Organisations - ROs), 

σύμφωνα με την HKC 2009 και τον EU SRR και έχουν ζητήσει να συμπεριληφθούν 

στον κατάλογο της ΕΕ. Οι νομοθέτες της ΕΕ θα πρέπει να παρέχουν διαφάνεια, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αίτησης, για τη συμπερίληψη στον 

κατάλογο της ΕΕ των εγκαταστάσεων τρίτων χωρών, που συμμορφώνονται με τις 

διατάξεις της HKC 2009, ούτως ώστε να ξεπεραστεί η σημερινή ανεπαρκής 

χωρητικότητα του ευρωπαϊκού καταλόγου εγκεκριμένων εγκαταστάσεων 

ανακύκλωσης πλοίων και να υπάρξει αποτελεσματική ανταπόκριση στη ζήτηση για 

ανακύκλωση πλοίων υπό ευρωπαϊκή σημαία. 
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11. Υφιστάμενη Κατάσταση του Κλάδου  

Ο κλάδος περιλαμβάνει τόσο τα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά πλοία, όσο και τα 

πλοία γενικής υποστήριξης, δηλαδή εφοδιαστικά, αντιρρυπαντικά, πλοία 

πετρελαϊκών εξορύξεων, καλωδιακά πλοία και κάθε άλλο πλοίο που παρέχει ειδική 

συνδρομή σε εργασίες ρυμούλκησης, επιθαλάσσιας αρωγής, ναυαγιαίρεσης και 

αντιρρύπανσης, καθώς και στις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης 

κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και 

Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων εκπροσωπεί  είκοσι τρεις εταιρείες 

που κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος από τα 150 περίπου πλοία που 

δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα. 

Η συλλογή των δεδομένων για τον ελληνικό στόλο ρυμουλκών πλοίων προήλθε από 

το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ιούνιος 2017) και από την 

Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και 

Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων (Αύγουστος 2019) ενώ για τον 

αντίστοιχο ευρωπαϊκό στόλο τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τις βάσεις δεδομένων, 

IHS SEAWEB (Μάιος 2019) και European Tugs Owners Association (Ε.Τ.Α. – Ιούλιος 

2019).  

 

 

Είδος Δείγματος 

 

Πηγή Προέλευσης Δείγματος 

Αρχικό 

Μέγεθος 

Δείγματος 

 

Ελληνικός Στόλος Ρυμουλκών 

Υπουργείο Ναυτιλίας 

Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, 

Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και 

Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων 

Εγκαταστάσεων 

151 

Ευρωπαϊκός Στόλος 

Ρυμουλκών 

IHS SEAWEB 

European Tugs Owners Association (Ε.Τ.Α.) 
1.917 
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Παράμετρος 

Τελικό μέγεθος δείγματος 

Ελληνικός Στόλος Ευρωπαϊκός Στόλος 

Ηλικία 140 1777 

Δύναμη έλξης 135 1363 

Τεχνολογία Πρόωσης 135 1733 

Ισχύς Κύριας Μηχανής 140 1757 

Πυροσβεστική 

Ικανότητα 
140 767 

Σύνολο 140 1777 

 

 

11.1. Ανάλυση ελληνόκτητου στόλου ρυμουλκών πλοίων  

Η μέση ηλικία ενός ελληνικού ρυμουλκού πλοίου αντιστοιχεί σε 33 έτη, ενώ ο 

διάμεσος σε 34 έτη. Επίσης, παρατηρείται ότι το 10,7% (15 ρυμουλκά) του συνόλου 

των ελληνικών ρυμουλκών είναι ηλικίας μέχρι 10 ετών, ενώ τα 92 από τα 140 (65,7%) 

ρυμουλκά πλοία είναι άνω των 20 ετών . 

H μέση τιμή της δύναμης έλξης του ελληνικού στόλου ρυμουλκών αντιστοιχεί σε 29 

MT, ενώ ο διάμεσος σε 26 ΜΤ. Επιπλέον το 42,2% των ελληνικών ρυμουλκών έχουν 

δύναμη έλξης μικρότερη των 20 MT και το 11,8% άνω των 50 ΜΤ. 

Η μέση τιμή της ισχύος της κύριας μηχανής ενός ελληνικού ρυμουλκού ισούται με 

2.124 HP, ενώ ο διάμεσος με 2.000 ΗΡ. Το 32,1% των ελληνικών ρυμουλκών έχουν 

κύρια μηχανή συνολικής ισχύος μέχρι και 1.000 HP ενώ το 7,1% διαθέτουν κύρια 

μηχανή με ισχύ άνω των 4.000 HP. 
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Όσο αναφορά την κατανομή του ελληνικού στόλου των ρυμουλκών βάσει της 

διαφορετικής  τεχνολογίας  πρόωσης.  Τα  περισσότερα  ρυμουλκά  στον  ελληνικό  

στόλο  είναι συμβατικά (89,5%), ενώ το 6,7% αφορά ρυμουλκά με τεχνολογία ASD και 

το 3,7% τεχνολογία tractor.  Τα  συμβατικά  ρυμουλκά  χωρίζονται  περαιτέρω  σε  

μονέλικα  (40,7%),  διπλέλικα (43,7%), τριπλέλικα (0,7%) και συμβατικά με άγνωστο 

αριθμό ελίκων (4,4%). 

Ενώ η κατανομή του ελληνικού στόλου των ρυμουλκών βάσει της πυροσβεστικής  

τους  ικανότητας έχει ως εξής:  το  10%  των  ελληνικών  ρυμουλκών  έχουν  

πιστοποίηση πυροσβεστικής ικανότητας κατηγορίας 1 (FiFi 1), ενώ 30% του στόλου 

έχουν πυροσβεστική ικανότητα μικρότερη της κατηγορίας FiFi 1. Το μεγαλύτερο 

μέρος του στόλου (60%) είτε δεν έχει πιστοποίηση πυροσβεστικής ικανότητας ή έχει 

άγνωστη πυροσβεστική ικανότητα. 

 

11.2. Σύγκριση Ευρωπαϊκών και Ελληνικών στόλων 

Στόχος της συγκριτικής ανάλυσης του ελληνικού στόλου με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό 

είναι  να εντοπιστούν οι διαφορές σε σχεδιαστικό αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο 

και να εξαχθούν  ασφαλή συμπεράσματα. 

Ηλικία 

Η συγκριτική ανάλυση καταδεικνύει μια σαφή και ουσιαστική διαφορά μεταξύ του 

ελληνικού  και ευρωπαϊκού στόλου ρυμουλκών πλοίων σε επίπεδο ποσοστιαίας 

κατανομής ανά ηλικιακή  δεκαετία. Η μέση τιμή της ηλικίας ενός ελληνικού 

ρυμουλκού είναι στα 33 έτη, ενώ η  αντίστοιχη ενός ευρωπαϊκού ρυμουλκού είναι 27 

έτη. Αυτή η διαφορά είναι στατιστικά  σημαντική (p < 0.05), όπως φαίνεται και από 

τα διαστήματα εμπιστοσύνης .  

Ειδικότερα, το 43,6% του ευρωπαϊκού στόλου ρυμουλκών είναι ηλικίας έως 20 ετών, 

ενώ το  αντίστοιχο ποσοστό για τα ελληνικά ρυμουλκά είναι 33,8%. Επιπροσθέτως, 

παρατηρώντας τις  2 ακραίες ηλικιακές κατηγορίες υπάρχει μια εξίσου σημαντική 

απόκλιση. Τα ευρωπαϊκά  ρυμουλκά ηλικίας μέχρι 10 ετών αποτελούν το 21,8% του 
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συνολικού στόλου ενώ για τα  ελληνικά ρυμουλκά αυτό το ποσοστό είναι 10,7%. Η εκ 

διαμέτρου αντίθετη εικόνα  εμφανίζεται στις ηλικιακές ομάδες 51-60 και 61-70 έτη. 

Επομένως, η σημαντική διαφορά της μέσης τιμής της ηλικίας των ρυμουλκών στους 

δύο  στόλους αποδίδεται στο ότι στον ελληνικό στόλο υπάρχουν περισσότερα πολύ 

παλιά (άνω  των 50 ετών) και πολύ λιγότερα καινούρια ρυμουλκά (έως 10 έτη) σε 

σχέση με τον ευρωπαϊκό. 

 

 

Δύναμη Έλξης (Bollard Pull)  

Ακόμα μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο εξεταζόμενων στόλων εντοπίζεται 

στην κατανομή της δύναμης έλξης .  Η μέση τιμή της δύναμης έλξης για το 90% του 

(πεπαλαιωμένων προδιαγραφών) ελληνικού στόλου ρυμουλκών το οποίο και χρήζει 

εκσυγχρονισμού αντιστοιχεί σε 26 Μετρικούς Τόνους (ΜΤ), έναντι 46 ΜΤ του 

αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου. 

Η αθροιστική σχετική συχνότητα της δύναμης έλξης για τον ευρωπαϊκό στόλο 

βρίσκεται δεξιότερα (στοχαστικά μεγαλύτερη) από την αντίστοιχη του ελληνικού, 

γεγονός που σημαίνει πρακτικά ότι ο ευρωπαϊκός στόλος έχει μεγαλύτερη δύναμη 

έλξης σε σύγκριση με τον ελληνικό για οποιοδήποτε ποσοστό του δείγματος.  
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Ισχύς Κύριας Μηχανής (Main Engine Power) 

Αντίστοιχα ευρήματα προκύπτουν και από την συγκριτική ανάλυση της ισχύος της 

κύριας  μηχανής στους δύο στόλους. Ένα ευρωπαϊκό ρυμουλκό έχει μέση τιμή 

ιπποδύναμης 3.339 HP, η οποία είναι περίπου 60% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη 

μέση τιμή (2.124 HP) ισχύος  κύριας μηχανής ενός ελληνικού ρυμουλκού. 

Επιπλέον, ο ευρωπαϊκός στόλος έχει  μεγαλύτερη ισχύ κύριας μηχανής σε σύγκριση 

με τον ελληνικό για οποιοδήποτε ποσοστό του  δείγματος.  

 

Τεχνολογία Πρόωσης 

Σημαντικές αποκλίσεις εντοπίζονται και από τη συγκριτική ανάλυση της τεχνολογίας  

πρόωσης μεταξύ των δύο στόλων. To μεγαλύτερο ποσοστό του ευρωπαϊκού στόλου 

αποτελείται από ρυμουλκά τύπου ASD (41,4%), ενώ τα περισσότερα  ρυμουλκά  στον  

ελληνικό  στόλο  διαθέτουν «συμβατική» (παλαιότερη) τεχνολογία πρόωσης (89,5%) 

με συμβατικά μονέλικα και διπλέλικα. Αξίζει να  σημειωθεί ότι τα ρυμουλκά τύπου 

ASD αποτελούν μόνο το 6,6% του ελληνικού στόλου.  

Επομένως, ο ελληνικός στόλος υπολείπεται σε τεχνολογική εξέλιξη έναντι του 

ευρωπαϊκού αν  αναλογιστεί κάποιος ότι το 40,7% των ελληνικών ρυμουλκών είναι 
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συμβατικά μονέλικα (αποτελούν την πιο παλιά τεχνολογία πρόωσης) ενώ το 22,8% 

του ευρωπαϊκού στόλου  είναι αντίστοιχης τεχνολογίας.  

 

Πυροσβεστική Ικανότητα (FiFi) 

Τα ρυμουλκά με πιστοποίηση πυροσβεστικής ικανότητας κατηγορίας 1 (FiFi 1) 

αποτελούν μειοψηφία στον ελληνικό στόλο (10%), ενώ τα αντίστοιχα στον 

ευρωπαϊκό στόλο αποτελούν  το 32% του συνολικού στόλου. Επίσης, τα ρυμουλκά με 

πυροσβεστική ικανότητα  μικρότερη της κατηγορίας FiFi 1 στον ευρωπαϊκό στόλο 

αποτελούν το 67,8% του συνόλου,  ενώ τα αντίστοιχα στον ελληνικό στόλο το 30%. 

 

Συσχέτιση μεγεθών με την ηλικία 

Η περαιτέρω ανάλυση της τεχνολογίας πρόωσης για τις επιμέρους ηλικιακές ομάδες 

οδηγεί  σε συμπεράσματα για την κατάσταση του ελληνικού στόλου σε επιχειρησιακό 
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επίπεδο. Ο  ευρωπαϊκός στόλος αποτελείται κυρίως από ρυμουλκά τύπου ASD με 

ηλικίες έως 30 έτη, ενώ  τα παλαιά συμβατικά ρυμουλκά (δηλ. από 30 έως 60 έτη) 

αποτελούν ένα μικρό ποσοστό. Τελείως διαφορετική εικόνα εντοπίζεται στον 

ελληνικό στόλο όπου σε κάθε  ηλικιακή ομάδα η πλειοψηφία των ρυμουλκών είναι 

συμβατικής τεχνολογίας.  

Συγκρίνοντας την κατανομή της δύναμης έλξης και της ισχύος της κύριας μηχανής 

ανά ηλικιακή ομάδα του ελληνικού με τον ευρωπαϊκό στόλο ρυμουλκών  εντοπίζεται 

μια ξεκάθαρη αντίθεση. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος της δύναμης έλξης και της  ισχύος 

της κύριας μηχανής είναι μεγαλύτερος σε κάθε ηλικιακή ομάδα από τις  αντίστοιχες 

τιμές του ελληνικού στόλου. Ειδικότερα στις 2 πρώτες ηλικιακές ομάδες (0-10  και 10-

20) η μέση τιμή της δύναμης έλξης του ευρωπαϊκού στόλου (61,9 ΜΤ και 55,1 ΜΤ 

αντίστοιχα) είναι μεγαλύτερη κατά 49% και 32% από τις αντίστοιχες τιμές του 

ελληνικού στόλου  (31,5 ΜΤ και 37,1 ΜΤ αντίστοιχα). Ίδιας τάξης μεγέθους 

διαφοροποίηση εντοπίζεται και στην  ισχύ της κύριας μηχανής μεταξύ του 

ευρωπαϊκού και ελληνικού στόλου για τις ίδιες ηλικιακές ομάδες. 

 

Συσχέτιση μεγεθών με την τεχνολογία πρόωσης 

Στον ευρωπαϊκό στόλο η μέση τιμή της δύναμης έλξης για τα ρυμουλκά τύπου ASD 

και τα συμβατικά διπλέλικα είναι μεγαλύτερη κατά περίπου 10% από τις αντίστοιχες 

μέσες τιμές του ελληνικού στόλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα συμβατικά 

μονέλικα, τα  ευρωπαϊκά ρυμουλκά έχουν μέση τιμή δύναμης έλξης μεγαλύτερη κατά 

25% από την  αντίστοιχη στα ελληνικά ρυμουλκά. Αντίθετα, για τα συμβατικά 

τριπλέλικα και τα τύπου  tractor τα ελληνικά ρυμουλκά είναι μεγαλύτερα κατά 13% 

και 6,7% αντίστοιχα. Όμως, δεν  μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συγκριτικά 

συμπεράσματα για τα συμβατικά τριπλέλικα και τα  ρυμουλκά τύπου tractor διότι ο 

ελληνικός πληθυσμός περιλαμβάνει μόνο 1 συμβατικό  τριπλέλικο ρυμουλκό και 

μόλις πέντε (5) ρυμουλκά τύπου tractor και ως εκ τούτου το δείγμα  θεωρείται πολύ 

μικρό για οποιαδήποτε σύγκριση. Ίδια εικόνα εντοπίζεται και από τη σύγκριση  της 

μέσης τιμής της ισχύος της κύριας μηχανής για τους ίδιους τύπους ρυμουλκών . 
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Παράμετρος Ελληνικός 

Στόλος 

Ευρωπαϊκός 

στόλος 

 

 

 

 

 

Ηλικία 

Μέση ηλικία στόλου 

33 έτη 27 έτη 

≤ 10 έτη 

10,7% 21,8% 

> 20 έτη 

65,7% 56,4% 

51 – 60 έτη 

18,6% 9,2% 

 

 

 

 

Δύναμη Έλξης 

Μέση δύναμη έλξης 

29 ΜΤ 46 ΜΤ 

≤ 20 ΜΤ 

42,2% 13,2% 

> 50 ΜΤ 

11,8% 40,6% 

 

 

 

Ισχύς 

κύριας 

μηχανής 

Μέση ισχύ κύριας 

μηχανής 

2.124 ΗΡ 3.339 ΗΡ 

≤ 1.000 ΗΡ 

32,1% 6,1% 

> 4.000 ΗΡ 

7,1% 35,8% 

 

 

 

Συμβατικά 

89,6% 

 

46,7% 
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Τεχνολογία   

Πρόωσης 

o 40,7% 1 προπέλα/συμβατικά 

o 43,7% 2 προπέλες/συμβατικά 

o 0,7% 3 προπέλες/συμβατικά 

o 22,8% 1 προπέλα/συμβατικά 

o 23,3% 2 προπέλες/συμβατικά 

o 0,6% 3 προπέλες/συμβατικά 

ASD 

6,7% 41,4% 

Tractor 

3,7% 12,0% 

 

11.3. Συγκριτική ανάλυση των τεχνικών και επιχειρησιακών 

χαρακτηριστικών των ρυμουλκών μεταξύ επιλεγμένων ευρωπαϊκών και 

ελληνικών λιμένων  ανά τύπο πλοίου 

Το δεύτερο στάδιο αυτής της ανάλυσης εμπεριέχει τη σύγκριση των 

κατασκευαστικών και  επιχειρησιακών χαρακτηριστικών των ρυμουλκών σε επίπεδο 

λιμένα. Πιο συγκεκριμένα,  έχοντας αντιστοιχήσει το προφίλ των ευρωπαϊκών 

λιμένων σε σχέση με το μέγεθος και το τύπο του πλοίου που ταιριάζουν με το 

αντίστοιχο προφίλ ελληνικών λιμένων, ακολουθεί η συγκριτική  ανάλυση της ηλικίας, 

της τεχνολογίας πρόωσης, της ελκτικής δύναμης, της ισχύος της κύριας  μηχανής και 

της πυροσβεστικής ικανότητας του στόλου που δραστηριοποιείται σε κάθε ένα  από 

τους λιμένες που αναλύθηκαν στο πρώτο στάδιο. 

Συγκρίνοντας τον ηλικιακό μέσο όρο του στόλου των ρυμουλκών που  επιχειρούν σε 

ευρωπαϊκά λιμάνια τα οποία δέχονται δεξαμενόπλοια παρόμοιου μεγέθους με  τους 

λιμένες του Πειραιά-Ελευσίνας, παρατηρείται, ότι ο στόλος των ρυμουλκών που 

εξυπηρετεί δεξαμενόπλοια στους ελληνικούς λιμένες είναι από τους πιο 

γερασμένους  με μέση ηλικία τα 28 έτη. Μόνο το Ρότερνταμ και η Βενετία έχουν 

αντίστοιχη μέση ηλικία 28 και 30 έτη αντίστοιχα ενώ όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 

λιμάνια διαθέτουν αρκετά νεότερους στόλους  ρυμουλκών με πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τα λιμάνια της Αμβέρσας και της Γένοβας των  οποίων η μέση ηλικία των 

ρυμουλκών τους είναι 20 και 19 έτη αντίστοιχα. 
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Ο στόλος που καλύπτει τα λιμάνια του Πειραιά-Ελευσίνας  περιλαμβάνει στην 

πλειοψηφία του ρυμουλκά συμβατικού τύπου (78%) ενώ στα ευρωπαϊκά  λιμάνια η 

πλειοψηφία των ρυμουλκών είναι ASD και τύπου Tractor. Στο λιμάνι της Γένοβας  το 

67,9% είναι ρυμουλκά ASD, στη Μασσαλία το 64,7%, στη Βαρκελώνη το 60% και στο  

Ρότερνταμ το 45%. 

Η διαφορά που εντοπίζεται στην τεχνολογία πρόωσης σε συνδυασμό με την 

αυξημένη ηλικία  του ελληνικού στόλου των ρυμουλκών που εξυπηρετούν το λιμάνι 

του Πειραιά-Ελευσίνας,  δικαιολογεί σε μεγάλο ποσοστό και τις σημαντικές διαφορές 

που εντοπίζονται στη συγκριτική  ανάλυση της ελκτικής δύναμης και της ισχύος της 

κύριας μηχανής. Πιο συγκεκριμένα, ο στόλος ρυμουλκών για το λιμάνι του Πειραιά-

Ελευσίνας έχει μέση  δύναμη έλξης 39 MT και μέση ισχύ κύριας μηχανής 2.878 HP και 

βρίσκεται στην  τελευταία θέση. Στην πρώτη θέση από πλευράς ελκτικής δύναμης 

κατατάσσεται το λιμάνι της  Βαρκελώνης με 61 MT μέση δύναμη έλξης. Το Αμβούργο 

βρίσκεται στην πρώτη θέση σε σχέση  με την ισχύ της κύριας μηχανής με μέση τιμή 

4.632 HP. 

Η τελευταία παράμετρος που μελετήθηκε είναι αυτή της πυροσβεστικής ικανότητας. 

Από τα 41 ρυμουλκά που επιχειρούν στο λιμάνι του Πειραιά μόλις τα 9 (21,9%) έχουν  

πυροσβεστική ικανότητα FiFi 1. Στο λιμάνι της Γένοβας το 60,0% διαθέτει 

πιστοποίηση FiFi 1.  Παρόμοια εικόνα εντοπίζεται και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 

λιμάνια. Το 46% των ρυμουλκών  της Αμβέρσας, το 20% των ρυμουλκών του 

Ρότερνταμ και το 37,5% των ρυμουλκών της  Βενετίας διαθέτουν πυροσβεστική 

ικανότητα κατηγορίας FiFi 1. Είναι εμφανές ότι ο στόλος  του λιμένα του Πειραιά-

Ελευσίνας διαθέτει μικρότερο ποσοστό ρυμουλκών με  πυροσβεστική ικανότητα 

συγκριτικά με την πλειοψηφία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών  λιμένων που 

εξετάστηκαν. 

Νομοθετικές & Κανονιστικές Προβλέψεις 

Από την καταγραφή των σχετικών προβλέψεων της Ελληνικής νομοθεσίας 

προκύπτουν τα παρακάτω: 

• Με βάση το Αρ. 71 του Ν.4150/2013, υπάρχει όριο ηλικίας για τα νέα ρυμουλκά 

στα  είκοσι έτη. Παρόλα αυτά ο μέσος όρος ηλικίας των ρυμουλκών στην Ελλάδα 
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είναι  33 έτη, γεγονός που δείχνει ότι αυτό το ηλικιακό όριο δεν τηρείται. Αυτό  

γίνεται γιατί τα ρυμουλκά που έχουν ήδη άδεια μπορούν να αντικατασταθούν  

από άλλα μικρότερης ηλικίας σε σχέση με το ρυμουλκό που αντικαθίσταται. 

• Επίσης, δεν έχουν οριστεί οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του  ρυμουλκού 

που αντικαθιστά το αδειοδοτημένο ρυμουλκό. 

• Δεν υπάρχουν σαφείς/συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τα  

ρυμουλκά πλοία, παρά μόνο για τα κριτήρια ευστάθειας, οι οποίες όμως δεν έχουν  

ανανεωθεί για να περιλαμβάνουν τις νέες τεχνολογίες πρόωσης των ρυμουλκών  

καθώς και τη ρυμούλκηση από την πλώρη. 

• Τα χαρακτηριστικά της ευστάθειας δεν διαφοροποιούνται για τους διάφορους  

τύπους ρυμουλκών. 

• Ως βασικό χαρακτηριστικό μέγεθος των ρυμουλκών σε όλους τους σχετικούς  

Νόμους και κανονισμούς χρησιμοποιείται η ιπποδύναμη των κύριων  μηχανών. 

Μόνη εξαίρεση σε αυτό αποτελεί ο ΕΚΛ για τη Θεσσαλονίκη, όπου  αναφέρεται η 

δύναμη έλξης του ρυμουλκού αλλά σαν επιπρόσθετο χαρακτηριστικό  μέγεθος 

χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική η χρήση της. 

• Η χρήση/ανάθεση των ρυμουλκών στα πλοία που ελλιμενίζονται στους λιμένες της  

χώρας, γίνεται με βάση την εμπειρία και τις κοινές πρακτικές ρυμούλκησης,  αφού 

δεν υπάρχει σχετικός κανονισμός λιμένα. Στον ΓΛΚ 1, αναφέρονται κριτήρια  μόνο 

για τα ρυμουλκά επιφυλακής. Εξαίρεση αποτελεί ο ΕΚΛ για τη Θεσσαλονίκη. 

• Για την πυροσβεστική ικανότητα των ρυμουλκών υπάρχουν συγκεκριμένες  

προδιαγραφές σύμφωνα με το ΠΔ. 376/96, οι οποίες όμως έχουν μεγάλη διαφορά  

από αυτές με την οποία πραγματοποιούν την κατηγοριοποίηση οι  νηογνώμονες. 

• Η οδηγία/κανονισμός από τα ΕΛΠΕ, μαζί με τον ΕΚΛ για τη Θεσσαλονίκη είναι οι  

πρώτες προσπάθειες για να τεθούν συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις για τα  

ρυμουλκά πλοία στους εν λιμένες που εφαρμόζονται και οι οποίες οδήγησαν σε  

μερικό εκσυγχρονισμό του ελληνικού στόλου ρυμουλκών πλοίων. Τα ρυμουλκά τα  

οποία εντάχθηκαν στο συνολικό στόλο για να καλύψουν τις ελάχιστες  απαιτήσεις 
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μείωσαν τον ηλικιακό μέσο όρο του στόλου αυξάνοντας  ταυτόχρονα τόσο τη μέση 

τιμή της δύναμης έλξης και της ισχύος της κύριας  μηχανής. 

 

Η εξέλιξη των μεγεθών των πλοίων 

Τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται μια εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών τόσο 

των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων όσο και των κρουαζιερόπλοιων, 

αυξάνοντας ανάλογα και τις αναγκαία μεγέθη των σκαφών υποστήριξης που 

καλύπτουν τις ανάγκες των σκαφών αυτών και των λιμένων που προσεγγίζουν.  
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12. Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, 

Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών & Πλοίων Υποστήριξης 

Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων  

 

Σκοπός της ΕΛΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, 

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ είναι η 

διαφύλαξη, προώθηση, προστασία και ανάπτυξη των πάσης φύσεως συμφερόντων 

των μελών της και εν γένει των πλοιοκτητών των ελληνικών ρυμουλκών και 

ναυαγοσωστικών πλοίων, καθώς και των πλοίων γενικής υποστήριξης (εφοδιαστικά, 

αντιρρυπαντικά, πλοία πετρελαϊκών εξορύξεων, καλωδιακά πλοία και κάθε άλλο 

πλοίο που παρέχει ειδική συνδρομή σε εργασίες ρυμούλκησης, επιθαλάσσιας 

αρωγής, ναυαγιαίρεσης και αντιρρύπανσης, καθώς και στις υπεράκτιες 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου). 

Η πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσον και 

πραγματοποιείται κυρίως με: 

(α) τη μελέτη, προβολή και προώθηση των ζητημάτων που αφορούν τα μέλη της 

Ένωσης και εν γένει τα ελληνικά ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά πλοία και τα πλοία 

γενικής υποστήριξης. 

(β) την εκπροσώπηση των μελών της Ένωσης και εν γένει των ελληνικών ρυμουλκών 

και ναυαγοσωστικών πλοίων και των πλοίων γενικής υποστήριξης και των 

πλοιοκτητών τους ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου, κάθε αρχής διοικητικής, δικαστικής κλπ της ημεδαπής και της 

αλλοδαπής. 

(γ) τη συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου και 

ιδιωτικού δικαίου, κάθε αρχή διοικητική, δικαστική κλπ, άλλα σωματεία, ενώσεις, 

συνδέσμους κλπ για την από κοινού αντιμετώπιση, προβολή και προαγωγή 

ζητημάτων που αφορούν τα μέλη της Ένωσης και την ελληνική και παγκόσμια 

ναυτιλία και ειδικότερα τα ζητήματα που σχετίζονται με τα ρυμουλκά και 

ναυαγοσωστικά πλοία και τα πλοία γενικής υποστήριξης. 
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(δ) τη συμμετοχή σε ομοειδείς διεθνείς ή διακρατικές ενώσεις πλοιοκτητών 

ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων και πλοίων γενικής υποστήριξης. 

(ε) τη διαπραγμάτευση με οποιαδήποτε ναυτεργατική οργάνωση και τη συμμετοχή 

στην κατάρτιση ή τροποποίηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ή στην επίλυση 

κάθε ναυτεργατικού ζητήματος, η παράσταση κα εκπροσώπηση των μελών της 

Ένωσης ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και όλων γενικά των δικαστηρίων ως διαδίκου 

και η συμμετοχή στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και διαφορών που αφορούν 

ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά πλοία και των πλοίων γενικής υποστήριξης των μελών 

της. 

 

13. European Community Shipowners’ Associations ECSA  

Η «European Community Shipowners’ Associations» (ECSA), ιδρύθηκε το 1965 υπό 

την ονομασία “Comité des Associations d'Armateurs des Communautés Européennes 

(CAACE)”. Είναι μια εμπορική ένωση που εκπροσωπεί τις εθνικές ενώσεις της ΕΕ και 

τη Νορβηγία, με σκοπό να συμβάλλει στην προώθηση των συμφερόντων της 

ευρωπαϊκής ναυτιλίας ώστε η ναυτική βιομηχανία να εξυπηρετεί βέλτιστα το 

Ευρωπαϊκό και διεθνές εμπόριο, σε ένα περιβάλλον ελεύθερα ανταγωνιστικό, προς 

όφελος των φορτωτών και των καταναλωτών.  

Στόχος της ένωσης είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ σχετικά 

με τα κρίσιμα θέματα των θαλάσσιων μεταφορών. Η δομή της ECSA αποτελείται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις ειδικευμένες επιτροπές, μια σειρά ομάδων εργασίας, 

με στόχευση συγκεκριμένων ζητημάτων, και μια μόνιμη Γραμματεία στις Βρυξέλες 

(66).  

Η ECSA θεωρεί τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσεις της Ε.Ε για την θαλάσσια 

πολιτική μεταφορών ως την ορθή βάση για την Ευρωπαϊκή ναυτιλία. Όμως, σύμφωνα 

με την ECSA, οι ναυτιλιακές εταιρείες, που στην πλειονότητά τους είναι μεσαίες και 

μικρές, έρχονται αντιμέτωπες με μειωμένες ταμειακές ροές και προβλήματα 

ρευστότητας, ειδικά στις σημερινές έκτακτες συνθήκες του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο 

αυτό οι εθνικές κυβερνήσεις και η ΕΕ θα πρέπει να παρέμβουν και να υποστηρίξουν 
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τις εταιρείες αυτές για τον περιορισμό των μακροχρόνιων αρνητικών συνεπειών του 

κορωνοϊού, προτρέπει ο θεσμικός φορέας των ευρωπαϊκών εφοπλιστικών ενώσεων. 

Παράλληλα η ΕCSA αναφέρει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το ETF για την 

υιοθέτηση μιας κοινής και συντονισμένης προσέγγισης από πλευράς κρατών-μελών 

της ΕΕ. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά το Green Deal, η ECSA θα υποστηρίζει τις περιβαλλοντικές 

βλέψεις της ΕΕ, ωστόσο αυτή τη στιγμή εκτιμά ότι προτεραιότητα αποτελούν η 

διάσωση και η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. 

 

Η χρονιά-ορόσημο 

Το 2020 είχε χαρακτηριστεί ορόσημο για την ιστορία της παγκόσμιας ναυτιλίας όχι 

εξαιτίας της πρόβλεψης για μια πανδημία (όπως συνέβη με το νέο κορωνοϊό) αλλά 

λόγω της εφαρμογής της απόφασης του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ) 

για την εκπομπή ρύπων και τη χρήση νέου τύπου καυσίμων που υιοθετήθηκε τον 

Οκτώβριο του 2016. Μια απόφαση που είναι περισσότερο γνωστή ως νέος 

«Κανονισμός ΙΜΟ 2020». 

Από την 1η Ιανουαρίου – με μια δίμηνη μεταβατική περίοδο – τα πλοία 

χρησιμοποιούν καύσιμο πετρελαίου με περιεκτικότητα σε θείο έως 0,50% m/m σε 

σχέση με τα σημερινά επίπεδα (3,50% m/m) στις περιοχές εκτός ελέγχου εκπομπών 

(ECA-SΟx), ενώ οι ναυτιλιακές εταιρείες, προκειμένου να συμμορφωθούν με τον νέο 

Κανονισμό, προχώρησαν σε μια σειρά σημαντικές αλλαγές, όπως η χρήση του νέου 

τύπου καυσίμου μικρότερης περιεκτικότητας σε θείο (VLFSO), είτε η χρήση καυσίμου 

από αποστάγματα αργού πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο (το λεγόμενο 

«marine gas oil») ή η χρήση εναλλακτικών καυσίμων όπως υγροποιημένο φυσικό 

αέριο (LNG) ή μεθανόλη και η εγκατάσταση συστήματος καθαρισμού καυσαερίων 

(«scrubbers» ή στα ελληνικά «πλυντρίδες αερίων»). 

H χρήση των νέων καυσίμων ήταν δεδομένο πως θα επέφερε την αύξηση του 

λειτουργικού κόστους των πλοίων και την ανάγκη κεφαλαίων για τις απαραίτητες 

αλλαγές σε αυτά, με δεδομένο πως τα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο 
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κοστίζουν περίπου 30% περισσότερο σε σχέση με τα κλασικά καύσιμα βαρέος τύπου 

και η εγκατάσταση «scrubbers» σε χιλιάδες ελληνόκτητα πλοία απαιτεί επενδύσεις 

εκατομμυρίων. Σύμφωνα με στοιχεία των δύο τελευταίων ετών, αρκετές ελληνικές 

ναυτιλιακές εταιρείες στράφηκαν στην πρακτική του «slow-steaming» (δηλαδή στη 

μείωση της ταχύτητας των πλοίων, με στόχο τη μείωση του κόστους κατανάλωσης 

καυσίμου) ως μια εναλλακτική λύση στην αύξηση της τιμής των καυσίμων, ώστε να 

μην εξαναγκαστούν να προχωρήσουν στην αύξηση των ναύλων και να χάσουν έτσι 

ένα από τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα στη διεθνή αγορά. 

 

Ο βασικός στόχος του νέου κανονισμού του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας 

(ΙΜΟ) είναι ο τομέας της παγκόσμιας ναυτιλίας να μειώσει τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου – όπως το διοξείδιο του θείου (SΟ2), το μεθάνιο (CΗ4), οι χλωρο-

φθοριωμένοι υδρογονανθράκες (CFCs), το διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2), κ.ά. – 

τουλάχιστον κατά 50% έως το 2050. 

Ο καθηγητής Βελτιστοποίησης Ναυτιλιακών Μεταφορών στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο 

της Δανίας (DTU) Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης εκτιμά πως η διαδικασία του Κανονισμού 

ΙΜΟ είναι αργή, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες εφαρμογής του, αλλά, το 

σημαντικότερο: «Ο στόχος είναι πολύ… φιλόδοξος! Μετά τον COVID-19 κανείς δεν 

μπορεί να ξέρει τι θα γίνει. Μόνο να εξετάσει ενδεχόμενα σενάρια. Σε δύσκολους 

καιρούς, είναι ενδεχόμενο η βασική προτεραιότητα της ναυτιλίας να στραφεί στην 

επιβίωση και στην ανασυγκρότηση από τις επιπτώσεις της πανδημίας και όχι στο πώς 

να επιτύχει περιβαλλοντολογικούς στόχους και να εφαρμόσει μια πράσινη πολιτική. 

Η διαδικασία μετάβασης στη χρήση του νέου καυσίμου είναι αργή και περίπλοκη, 

καθώς θα πρέπει να προσαρμοστεί ο παγκόσμιος στόλος στα νέα δεδομένα». 

Σχεδόν πέντε μήνες από την έναρξη της ημερομηνίας εφαρμογής του νέου 

κανονισμού, υπάρχει ακόμη σύγχυση και προβλήματα. Σε ένα μέρος των πλοίων 

έχουν τοποθετηθεί «scrubbers» που κοστίζουν 2 με 4 εκατομμύρια ευρώ. Ενας 

μεγάλος αριθμός εφοπλιστών είχε υπογράψει συμβόλαια αγοράς των νέων 

καυσίμων (VLFSO), με τις τιμές να διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα (ανάλογα 

με τη μέθοδο παρασκευής του καυσίμου), ενώ άγνωστος αριθμός εφοπλιστών έχει 
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υιοθετήσει προσωρινά τη χρήση μειγμάτων, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την 

επιδιωκόμενη αναλογία του θείου με μικρότερο κόστος, ως τη φθηνότερη λύση με 

άμεση εφαρμογή. 

Πολλοί θεωρούν ότι οι στόχοι που θέτει ο νέος «Κανονισμός ΙΜΟ 2020», παρά τις 

προσπάθειες προσαρμογής των εφοπλιστών, είναι ανέφικτοι με βάση το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και θα υπάρξουν στόλοι πολλών ταχυτήτων. Για 

παράδειγμα, στην Ευρώπη είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο νέος κανονισμός θα 

εφαρμοστεί υπό την πίεση της Κομισιόν και των ΜΚΟ, ενώ αντίθετα στην Ασία θα 

υπάρχουν προηγμένες χώρες που θα συμμορφωθούν και άλλες που θα αδυνατούν 

να κάνουν τη μετάβαση, ενώ αμφιβολίες για την εφαρμογή του κανονισμού 

υπάρχουν για το μεγαλύτερο μέρος του στόλου στην Αφρική. 

 

Προκλήσεις και προοπτικές στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία 

Υστερα από μία μεταβατική περίοδο στην παγκόσμια ναυτιλία, η εφετινή χρονιά είναι 

γεμάτη προκλήσεις, κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για την ελληνόκτητη ναυτιλία. 

Σύμφωνα με τον δρα Εμμανουήλ Νικολαΐδη, επίκουρο καθηγητή Οικονομικών με 

εξειδίκευση στη Ναυτιλία στο Frederick University: «Διαχρονικά, οι προκλήσεις δεν 

έλειψαν ποτέ από την πλέον διεθνοποιημένη και πολλαπλά εκτεθειμένη σε κάθε 

είδους κίνδυνο ναυτιλιακή βιομηχανία. Διεθνείς και Εθνικοί Κανονισμοί 

(overregulated βιομηχανία), εμπορικοί πόλεμοι, ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης, 

χρηματοδότηση, περιβαλλοντική προσαρμογή, θεσμική προστασία από το κράτος 

σημαίας και άλλες προκλήσεις συνθέτουν το καθημερινό περιβάλλον όπου επιχειρεί 

καθημερινά ο πλοιοκτήτης ή διαχειριστής». 

Ιδιαίτερα για την ελληνική ναυτιλία, η επιπλέον πρόκληση της απουσίας εθνικών 

φορτίων και ισχυρής θεσμικής υποστήριξης αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας για τους 

έλληνες διαχειριστές και πλοιοκτήτες, οι οποίοι διαχρονικά επιδεικνύουν ιδιαίτερη 

προσαρμοστικότητα στις όποιες νέες συνθήκες αναμένεται να διαμορφωθούν στη 

μετά COVID-19 εποχή, όπως εξηγεί: «Η διατήρηση υψηλής τεχνογνωσίας, η ταχύτατη 

προσαρμογή στις νέες εξελίξεις, η διεύρυνση της παρουσίας των Ελλήνων στα διεθνή 

κέντρα αποφάσεων, η διατήρηση καλών σχέσεων με τους ναυλωτές και η χρήση των 
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διευρυμένων εργαλείων μόχλευσης ως μακροπρόθεσμο μέσο προστασίας από τους 

κλυδωνισμούς των ναυλαγορών θα αναδείξουν αυτούς που θα επικρατήσουν και στη 

μετά τη σημερινή κρίση εποχή. Διαχρονικό ζητούμενο αποτελεί η ενίσχυση του 

βαθμού ώσμωσης μεταξύ εθνικής οικονομίας και ναυτιλίας, με την έννοια των 

κατάλληλων κινήτρων ώστε το «καλό παράδειγμα» να καταστεί «καταλύτης» για την 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας». 

 

Η νέα επιχειρηματική «κανονικότητα» 

Ο τομέας της ναυτιλίας αποτελεί διαχρονικά την «πηγή ζωής» για την παγκόσμια 

οικονομία. Χωρίς την ποντοπόρο ναυτιλία, το διεθνές εμπόριο, η μεταφορά πρώτων 

υλών και καυσίμων και οι εξαγωγές προϊόντων και αγαθών είναι καταδικασμένες να 

συρρικνωθούν δραματικά αφού οι αερομεταφορές (και δευτερευόντως οι 

σιδηροδρομικές μεταφορές) δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν την παγκόσμια 

ζήτηση αλλά απλώς τις βασικές απαιτήσεις σε αγαθά πρώτης ανάγκης. Τα τελευταία 

120 χρόνια οι θαλάσσιες μεταφορές υποστήριξαν την παγκοσμιοποίηση της 

οικονομίας και αποτέλεσαν τον βασικό παράγοντα ανάπτυξης, σύμφωνα με 

πρόσφατες έρευνες της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου και της συμβουλευτικής εταιρείας Deloitte (Φεβρουάριος 2020). 

Σχεδόν 50.000 εμπορικά πλοία με σημαίες από 150 διαφορετικές χώρες μεταφέρουν 

διεθνώς κάθε είδους περιεχόμενο (cargo), εκπροσωπώντας πάνω από ένα 

εκατομμύριο ναυτιλιακές εταιρείες, με τους έλληνες εφοπλιστές να βρίσκονται στην 

πρώτη θέση και να αποτελούν τη «δύναμη πυρός» της παγκόσμιας ναυτιλίας. Πάνω 

από όλα, όμως, η ναυτιλία είναι ένας επιχειρηματικός τομέας συνυφασμένος με την 

πρωτοπορία και την καινοτομία σε πολλούς τομείς, από τη διαχείριση φορτίων μέχρι 

την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε παραδοσιακές διαδικασίες με ιστορία 

αιώνων. Για παράδειγμα, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα πλοία μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων (container ships) στα τέλη της δεκαετίας του ’50, προκάλεσαν 

μια επανάσταση στο διεθνές εμπόριο, δημιουργώντας μείωση του κόστους 

μεταφορών άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη ιστορία. 
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Η υγειονομική κρίση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού απέδειξε πως η παγκόσμια 

οικονομία είναι πλήρως εξαρτώμενη από τη ναυτιλία και οι περιορισμοί στις 

θαλάσσιες μεταφορές – ακόμη και αν προέρχονται από καταστάσεις εκτάκτου 

ανάγκης – προκαλούν εθνική, περιφερειακή και διεθνή ύφεση. 

Ο διευθυντής Ναυτιλιακών Σπουδών του SBE College και διακεκριμένος Naval 

Architect Γιώργος Μανιατάκης πιστεύει ότι η πανδημία απέδειξε ότι οι έλληνες 

πλοιοκτήτες πρωταγωνιστούν στην ανάκαμψη τόσο της ελληνικής όσο και της 

παγκόσμιας οικονομίας: «Η πανδημία εξελίχθηκε από ένα μικρό σοκ μικρής 

διάρκειας και ελεγχόμενου ρίσκου σε ύφεση μακράς διαρκείας. Είναι γνωστό ότι όταν 

νοσεί η παγκόσμια οικονομία προκύπτει κρίση στο παγκόσμιο εμπόριο και κατά 

συνέπεια στην παγκόσμια ναυτιλία. Βιώνουμε μια μεγάλη κρίση στις ναυλαγορές, 

αφού έχουμε μείωση της παραγωγής και της ζήτησης» εξηγεί, έχοντας εμπειρία 

τριών δεκαετιών στον χώρο της ναυτιλίας και συμπληρώνει: «Οι έλληνες πλοιοκτήτες 

έχουν το 26,4% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων, ενώ η ναυλαγορά «πήρε 

την κάτω βόλτα» την εβδομάδα μεταξύ 24ης Απριλίου και 1ης Μαΐου. Αυτή η 

δυσκολία-απειλή για τα δεξαμενόπλοια, όμως, μετατρέπεται σε ευκαιρία με την 

αξιοποίηση των πλοίων αυτών ως αποθήκες πετρελαίου, fuel oil, βενζίνης, κ.λπ. 

Παρατηρήσαμε, λοιπόν, μια σημαντική αξιοποίηση των δυσκολιών της πανδημίας και 

μετατροπή τους ως ευκαιρία για επιβίωση όπως και κερδοφορία των 

δεξαμενοπλοίων τους από τους έλληνες πλοιοκτήτες τους. Αυτή η διαρκής πάλη και 

ο αγώνας των ελλήνων πλοιοκτητών είναι που τους προσδίδει τον χαρακτηρισμό 

Πρωτοπόροι και Νικητές». 

Παρά την κρίση που προκάλεσε ο κορωνοϊός, η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να 

είναι ιδιαιτέρως ενεργή, όπως καταδεικνύουν τα τελευταία στοιχεία για τις εξαγορές 

πλοίων. Σύμφωνα με στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου Clarksons, της VesselsValue 

και της Allied Research, οι ναυτιλιακές εταιρείες ελλήνων εφοπλιστών έκαναν 58 νέες 

παραγγελίες για νεότευκτα πλοία το πρώτο πεντάμηνο του 2020, με την παραγγελία 

της Dynacom Tankers του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου για τη ναυπήγηση 6 

δεξαμενοπλοίων να ξεχωρίζει, καθώς πρόκειται για συμφωνία συνολικής αξίας 408 

εκατ. δολαρίων. 



 
 

 90 

 

 

 


