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Περίληψη 

 Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους που προκύπτουν από τη μεταφορά πετρελαίου δια 

θαλάσσης και τη συμβολή των πράσινων ναυτιλιακών πρακτικών στη μείωση των 

αερίων του θερμοκηπίου. 

 Αρχικά, αναλύεται η θαλάσσια ρύπανση από πετρέλαιο. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο εξετάζεται το σύστημα ευθύνης και αποζημίωσης που ισχύει σύμφωνα με 

διεθνείς συμβάσεις. Ο απώτερος σκοπός αυτού του συστήματος είναι να παρέχει 

πληρέστερη αποζημίωση στα θύματα της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο. 

 Το επόμενο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ατμοσφαιρική ρύπανση που 

προκαλείται από τα πλοία εν γένει. Αναλύονται οι σχετικοί κανονισμοί της MARPOL 

73/78. Αυτοί οι κανονισμοί στοχεύουν στην πρόληψη των βλαβερών εκπομπών από 

τα πλοία. 

 Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζονται οι πράσινες ναυτιλιακές πρακτικές, οι 

οποίες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου από τα πλοία. Αναφέρονται οι κατηγορίες μέτρων που μπορούν να 

τεθούν σε ισχύ και αναπτύσσονται κάποια παραδείγματα για καθεμία από αυτές. 

 

Abstract 

 The aim of this thesis is to present the environmental risks resulting from oil 

transport by sea and the contribution of green shipping practices to the reduction of 

greenhouse gases’ emissions. 

 First of all, marine oil pollution is analyzed. In the second chapter, the system 

of liability and compensation, which is in force according to International 

Conventions, is examined. The main purpose of this system is to provide a complete 

compensation to the victims of marine oil pollution. 

 The next chapter is dedicated to the atmospheric pollution, which is caused by 

ships in general. The relevant regulations of MARPOL 73/78 are analyzed. These 

regulations target to the prevention of harmful emissions from ships. 

 In the last chapter, green shipping practices are examined. These practices can 

contribute to the reduction of greenhouse gases’ emissions from ships. The categories 



 

ix 

of measures that can be put into effect are mentioned and some examples, for each of 

them, are developed.
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Εισαγωγή 

  

 Διανύοντας τον 21
ο
 αιώνα, δεν θα ήταν υπερβολική η παραδοχή πως η ζωή 

μας εξαρτάται πλήρως από την ενέργεια. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο 

ολοένα αυξανόμενος τομέας των μεταφορών αλλά και η ανάγκη για επίτευξη του 

στοιχειώδους ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης είναι λίγα μόνο παραδείγματα από την 

καθημερινή ζωή, τα οποία για να τελεσφορήσουν έχουν τον ίδιο κοινό παρονομαστή˙ 

το πετρέλαιο. 

 Εντούτοις, η χώρα μας και γενικότερα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

καταναλωτές αφού η συνεισφορά τους στην παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου είναι 

ελάχιστη. Αυτό συνεπάγεται την πλήρη εξάρτησή τους για την κάλυψη των 

ενεργειακών τους αναγκών, και δη του πετρελαίου, από χώρες-παραγωγούς (producer 

countries). Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 90% 

των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο
1
. Όπως μαρτυρά και το Διάγραμμα 1 στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση η πρωτογενής παραγωγή αργού πετρελαίου το 2015 δεν άγγιξε 

καν το 10%. 

Διάγραμμα 1: Πρωτογενής παραγωγή ενέργειας στην ΕΕ το 2015. (πηγή: Eurostat, τα δεδομένα 

εξήχθησαν τον Ιούνιο του 2017 βλ. και http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Production_of_primary_energy,_EU-

28,_2015_(%25_of_total,_based_on_tonnes_of_oil_equivalent)_YB17.png) 

                                                 
1
 πηγή: Ευρωπαικό Συμβούλιο βλ. http://www.consilium.europa.eu/el/policies/energy-union/  

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/energy-union/
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 Κατανοώντας αυτή την “αδυναμία” της, η Επιτροπή συμπεριέλαβε στους 

στόχους του πλαισίου στρατηγικής της για την ενεργειακή ένωση, εκτός από τη 

βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού η 

οποία εγκρίθηκε το Μάιο του 2014. Καταλυτικό παράγοντα προς την 

πραγματοποίηση αυτού του στόχου αποτελεί η διαφοροποίηση του εφοδιασμού, 

δηλαδή η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, των προμηθευτών και των διαδρομών 

ώστε με αυτές τις εναλλακτικές η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι επιρρεπής σε 

ενδεχόμενες ενεργειακές κρίσεις
2
. 

 Αναφορικά με το πετρέλαιο, η μεταφορά του από τις χώρες- παραγωγούς στις 

χώρες-καταναλωτές είναι δυνατό να συντελεστεί με πλοία δια θαλάσσης (oil tankers), 

με αγωγούς (pipelines) αλλά και οδικά ή σιδηροδρομικά. Οι δύο τελευταίες επιλογές 

δεν προτιμώνται καθώς επιτρέπουν τη μεταφορά περιορισμένων ποσοτήτων, ικανών 

να καλύψουν σχεδόν αμελητέο ποσοστό της συνολικής ζήτησης. Η μεταφορά 

πετρελαίου με αγωγούς, από την άλλη μεριά, κοστίζει αρκετά και αφορά 

συγκεκριμένες οδούς. Γι’ αυτόν το λόγο, προτιμάται και είναι ευρέως διαδεδομένη η 

μεταφορά πετρελαίου δια θαλάσσης με ειδικά πλοία, τα δεξαμενόπλοια (oil tankers) η 

οποία είναι σίγουρα η πιο οικονομική και ευέλικτη επιλογή
3
. 

 

                                                 
2
 http://www.consilium.europa.eu/el/policies/energy-union/ 

3
 Πολυξένη Μοίρα, Η θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου, απειλή στην ανάπτυξη του θαλάσσιου 

τουρισμού, Νόμος + Φύση (ηλεκτρονική έκδοση), Απρίλιος 2007 http://nomosphysis.org.gr/10831/i-

thalassia-metafora-petrelaiou-apeili-stin-anaptuksi-tou-thalassiou-tourismou-aprilios-2007/ και  

https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_transport 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/energy-union/
http://nomosphysis.org.gr/10831/i-thalassia-metafora-petrelaiou-apeili-stin-anaptuksi-tou-thalassiou-tourismou-aprilios-2007/
http://nomosphysis.org.gr/10831/i-thalassia-metafora-petrelaiou-apeili-stin-anaptuksi-tou-thalassiou-tourismou-aprilios-2007/
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_transport
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Μέρος Πρώτο: Περιβάλλον και μεταφορά πετρελαίου δια 

θαλάσσης 

 

1. Η έννοια του περιβάλλοντος 

 Η εμπορική δραστηριότητα της μεταφοράς πετρελαίου με δεξαμενόπλοια, 

παρόλα τα οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται για τα εμπλεκόμενα μέρη, τους 

μεταφορείς και τους εισαγωγείς πετρελαίου, ενέχει σοβαρούς κινδύνους για το 

περιβάλλον, τόσο το θαλάσσιο όσο και το ατμοσφαιρικό. 

 Για να γίνει ευκολότερα κατανοητό το εν λόγω ζήτημα, είναι εξέχουσας 

σημασίας να δοθεί ο ορισμός του περιβάλλοντος. Ανατρέχοντας στο ελληνικό δίκαιο, 

το άρθρο 2 παράγραφος 1 του ν. 1650/1986 “για την προστασία του περιβάλλοντος”, 

ορίζει το περιβάλλον ως “το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων 

και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική 

ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και 

πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.”.  

 Συνεχίζοντας, οι παράγραφοι 2-4 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου 

αναφέρουν τις αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να υφίσταται το περιβάλλον και 

αυτές είναι: 

• η ρύπανση, η οποία ορίζεται ως “η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε 

είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, 

συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην 

υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημίες και 

γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις 

του”, 

• η μόλυνση, η οποία ορίζεται ως “η μορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στο περιβάλλον ή δεικτών που 

υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας τέτοιων μικροοργανισμών” και 

• η υποβάθμιση, η οποία ορίζεται ως “η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες 

ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανό 

να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και 

στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και στις 

αισθητικές αξίες”. 
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2. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τη μεταφορά πετρελαίου με 

δεξαμενόπλοια 

 Κατά τη μεταφορά πετρελαίου με δεξαμενόπλοια, ο σημαντικότερος κίνδυνος 

που μπορεί να απειλήσει το θαλάσσιο περιβάλλον είναι η διαρροή του 

μεταφερόμενου ως φορτίο πετρελαίου στη θάλασσα. Πετρέλαιο είναι δυνατό να 

διαρρεύσει στη θάλασσα και από τη δεξαμενή του πλοίου όπου μεταφέρεται ως 

καύσιμο για την κίνηση του δεξαμενόπλοιου. Η διαρροή πετρελαίου μπορεί να είναι 

είτε ατυχηματική, δηλαδή λόγω ατυχήματος να διέρρευσε ποσότητα πετρελαίου, είτε 

λειτουργική, δηλαδή να οφείλεται στη συνήθη λειτουργία ενός δεξαμενόπλοιου, όπως 

σε περίπτωση φόρτωσης - εκφόρτωσης πετρελαίου. 

 Η κίνηση ενός δεξαμενόπλοιου μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην 

ατμόσφαιρα. Η διαδικασία καύσης του καυσίμου στη μηχανή του δεξαμενόπλοιου 

έχει άμεση συνέπεια την απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα αέριων ρύπων, όπως τα 

αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία ευθύνονται τόσο για το φαινόμενο της κλιματικής 

αλλαγής του πλανήτη όσο και για πληθώρα προβλημάτων υγείας. Φυσικά, 

ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλείται όχι μόνο από τα πετρελαιοφόρα πλοία αλλά από 

κάθε τύπο πλοίου εν γένει. 

 Σημαντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα και στη βιοποικιλότητα μπορεί να 

έχει και ο ερματισμός (ballasting). Μόλις ολοκληρωθεί η εκφόρτωση του πετρελαίου, 

το δεξαμενόπλοιο προκειμένου να διατηρεί την απαιτούμενη ισορροπία μέχρι την 

άφιξη στο σημείο όπου θα φορτώσει εκ νέου πετρέλαιο, θα πρέπει να γεμίσουν οι 

δεξαμενές φορτίου με θαλασσινό νερό. Με την εισαγωγή, λοιπόν, του θαλασσινού 

νερού στις δεξαμενές του πλοίου, είναι δυνατόν να παρασυρθούν και διάφοροι 

οργανισμοί οι οποίοι αναπτύσσονται στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η 

ερμάτωση. Μόλις το δεξαμενόπλοιο πρόκειται να φορτώσει εκ νέου πετρέλαιο, 

απελευθερώνει το θαλασσινό νερό με τη διαδικασία της αφερμάτωσης και μαζί του 

απελευθερώνονται και οι οργανισμοί οι οποίοι εισβάλλουν σε ένα νέο οικοσύστημα 

και είναι δυνατόν να διαταράξουν την ισορροπία του
4
.  

 Απειλές για το περιβάλλον συνιστούν και ενέργειες που δεν σχετίζονται 

αποκλειστικά με τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο αλλά με κάθε τύπο 

πλοίου, όπως για παράδειγμα η απόρριψη λυμάτων και απορριμμάτων στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη θα δοθεί έμφαση και θα αναπτυχθούν οι 

                                                 
4
 πηγή: wikipedia https://el.wikipedia.org/wiki/Ερματισμός 

https://el.wikipedia.org/wiki/%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525252525252525252525252595%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252525252525252525252525252581%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525BC%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525B1%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252525252525252525252525252584%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525B9%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252525252525252525252525252583%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525BC%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525CF%252525252525252525252525252525252525252525252525252525258C%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252525252525252525252525252582
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δύο πρώτες περιπτώσεις κινδύνων που παρουσιάστηκαν ανωτέρω, δηλαδή η 

θαλάσσια ρύπανση από τη μεταφορά πετρελαίου δια θαλάσσης με δεξαμενόπλοια και 

η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από την απελευθέρωση βλαβερών αερίων 

στην ατμόσφαιρα. Τέλος, θα γίνει ειδική μνεία στις πράσινες ναυτιλιακές πρακτικές 

και στον καταλυτικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην προσπάθεια 

μείωσης των εκλυόμενων αερίων του θερμοκηπίου και πιο συγκεκριμένα στον πιο 

απειλητικό ατμοσφαιρικό ρυπαντή, το διοξείδιο του άνθρακα. 
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Μέρος Δεύτερο: Ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από 

πετρέλαιο 

 

1. Η έννοια του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η ρύπανση αυτού 

 Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης δόθηκε ο ευρύτερος ορισμός του 

περιβάλλοντος. Η έννοια του θαλάσσιου περιβάλλοντος ειδικότερα περιλαμβάνει την 

έκταση της γης που καλύπτεται με θαλασσινό νερό αλλά και τις εκβολές ποταμών 

καθώς και κάθε είδος ζωικού ή φυτικού οργανισμού που αναπτύσσεται στην εν λόγω 

περιοχή
5
. 

 Σε συνέχεια του ανωτέρου ορισμού, δίνεται και ο ειδικότερος ορισμός της 

ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως αυτός διατυπώνεται με σαφήνεια και 

πληρότητα στο άρθρο 1 παράγραφος 1.4 της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της 

Θάλασσας. Πιο συγκεκριμένα “ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σημαίνει την 

απόθεση από τον άνθρωπο, αμέσως ή εμμέσως, ουσιών ή ενέργειας στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων και των εκβολών ποταμών, η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα ή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επέλευση βλαβερών συνεπειών ή 

βλάβης στους βιολογικούς πόρους και την θαλάσσια ζωή, κινδύνους για την 

ανθρώπινη υγεία, παρακώλυση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών και άλλων νόμιμων χρήσεων της θάλασσας, 

πτώση της ποιότητας χρησιμοποίησης του θαλάσσιου ύδατος και υποβάθμιση της 

αναψυχής”. 

 

2. Πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο  

 Η εμπορική δραστηριότητα της μεταφοράς πετρελαίου με δεξαμενόπλοια από 

τη φύση της εγκυμονεί τον κίνδυνο διαρροής του μεταφερόμενου πετρελαίου, ως 

φορτίο, στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτή τη διαπίστωση επιβεβαιώνουν, δυστυχώς, 

ατυχήματα δεξαμενοπλοίων τα οποία συνεπάγονται ανυπολόγιστες ζημίες για το 

θαλάσσιο περιβάλλον και τα οποία κινητοποίησαν το διεθνή νομοθέτη να θεσπίσει 

κανόνες, αρχικά, για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο. Η 

νομοθετική πρωτοβουλία για θέματα που αφορούν τη ναυτιλία ανήκει, κατά κύριο 

                                                 
5
 Παναγόπουλος, Δίκαιο του περιβάλλοντος, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2004, σελ. 154 
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λόγο στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ή IMO
6
 (International Maritime 

Organization). 

  

2.1. Η Διεθνής Σύμβαση του Λονδίνου, 1954 

 Την απαρχή για τη νομοθετική ρύθμιση της πρόληψης ρύπανσης του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος από πετρέλαιο αποτέλεσε η Διεθνής Σύμβαση του 1954 

“για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο” (International 

Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, OILPOL)
7
. Η OILPOL 

1954, υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 12.05.1954. Στη Συνδιάσκεψη έγινε αποδεκτό 

πως οι σημαντικότερες πηγές πετρελαϊκής ρύπανσης προέρχονταν από τη συνήθη 

λειτουργία των πετρελαιοφόρων πλοίων καθώς και από τις απορρίψεις πετρελαϊκών 

απορριμμάτων στη θάλασσα. Σε αυτή τη βάση, το νομοθετικό οικοδόμημα της 

OILPOL 1954 στηρίχθηκε σε δύο βασικούς άξονες για την πρόληψη της θαλάσσιας 

ρύπανσης: αφενός, ορίστηκαν “απαγορευμένες ζώνες” στις οποίες απαγορευόταν, 

υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εγγύτητας από την ακτή και ποσότητας πετρελαίου, 

η απόρριψή του στη θάλασσα και αφετέρου υποχρέωσε τα Συμβαλλόμενα Μέρη να 

λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχουν στους λιμένες τους 

εγκαταστάσεις απόρριψης πετρελαϊκών υπολειμμάτων
8
. 

 

2.2. MARPOL 73/78 

 Το ατύχημα του δεξαμενόπλοιου Torrey Canyon, όπως περιγράφεται 

κατωτέρω, στάθηκε η αφορμή για να διαπιστωθεί η αναποτελεσματικότητα των 

μέτρων της μέχρι τότε θεσμοθετημένης Διεθνούς Συμβάσεως του Λονδίνου του 1954. 

Σε αυτή τη βάση, ο IMO ανέλαβε και πάλι πρωτοβουλία, συγκάλεσε διεθνή 

συνδιάσκεψη το 1973 στην οποία υιοθετήθηκε η Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη 

της ρύπανσης από πλοία (International Convention for the Prevention of Pollution 

from Ships). Στη Συνδιάσκεψη κατέστη σαφές πως παρόλο που η ατυχηματική 

ρύπανση μπορεί να έχει ανεπανόρθωτα αποτελέσματα, εντούτοις τη μεγαλύτερη 

απειλή εγκυμονεί η λειτουργική ρύπανση από δεξαμενόπλοια. Γι’ αυτό το λόγο, 

                                                 
6
 Αποτελεί εξειδικευμένο οργανισμό του ΟΗΕ, διεθνώς αρμόδιο για ζητήματα ασφάλειας, προστασίας 

και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αναφορικά με την παγκόσμια ναυτιλία. 
7
 Τέθηκε σε εφαρμογή την 26

η
 Ιουλίου 1958. Στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν.δ 4529/1966. 

8
 πηγή: IMO 

http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Documents/M

ARPOL%2073-78%20Brief%20History%20-

%20List%20of%20amendments%20and%20how%20to%20find%20them.htm#OILPOL_Convention 

http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Documents/MARPOL%25252525252525252525252525252525252525252525252073-78%252525252525252525252525252525252525252525252520Brief%252525252525252525252525252525252525252525252520History%252525252525252525252525252525252525252525252520-%252525252525252525252525252525252525252525252520List%252525252525252525252525252525252525252525252520of%252525252525252525252525252525252525252525252520amendments%252525252525252525252525252525252525252525252520and%252525252525252525252525252525252525252525252520how%252525252525252525252525252525252525252525252520to%252525252525252525252525252525252525252525252520find%252525252525252525252525252525252525252525252520them.htm%2525252525252525252525252525252525252525252523OILPOL_Convention
http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Documents/MARPOL%25252525252525252525252525252525252525252525252073-78%252525252525252525252525252525252525252525252520Brief%252525252525252525252525252525252525252525252520History%252525252525252525252525252525252525252525252520-%252525252525252525252525252525252525252525252520List%252525252525252525252525252525252525252525252520of%252525252525252525252525252525252525252525252520amendments%252525252525252525252525252525252525252525252520and%252525252525252525252525252525252525252525252520how%252525252525252525252525252525252525252525252520to%252525252525252525252525252525252525252525252520find%252525252525252525252525252525252525252525252520them.htm%2525252525252525252525252525252525252525252523OILPOL_Convention
http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Documents/MARPOL%25252525252525252525252525252525252525252525252073-78%252525252525252525252525252525252525252525252520Brief%252525252525252525252525252525252525252525252520History%252525252525252525252525252525252525252525252520-%252525252525252525252525252525252525252525252520List%252525252525252525252525252525252525252525252520of%252525252525252525252525252525252525252525252520amendments%252525252525252525252525252525252525252525252520and%252525252525252525252525252525252525252525252520how%252525252525252525252525252525252525252525252520to%252525252525252525252525252525252525252525252520find%252525252525252525252525252525252525252525252520them.htm%2525252525252525252525252525252525252525252523OILPOL_Convention
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συμπεριέλαβε και τις δύο μορφές ρύπανσης στο προστατευτικό της πεδίο. Αυτή η 

Διεθνής Σύμβαση, ενσωμάτωσε στο παράρτημα Ι “πρόληψη από ρύπανση από 

πετρέλαιο” τις περισσότερες διατάξεις της OILPOL 1954, όπως ίσχυαν τότε με τις 

τροποποιήσεις της και η οποία με αυτόν τον τρόπο αντικαταστάθηκε
9
. 

 Παρά τη σημασία της, η Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης 

από πλοία του 1973, δεν τύγχανε της απαιτούμενης έγκρισης από τα κράτη ώστε να 

τεθεί σε εφαρμογή. Γι΄ αυτό το λόγο τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978 και 

ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της σε αυτό. Αυτές οι δύο Συμβάσεις μαζί συνιστούν τη 

Διεθνή Σύμβαση του 1973 “για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 

όπως τροποποιείται από το Πρωτόκολλο του 1978, σχετικά με περιστατικά 

ρύπανσης”, (International Convention for the Prevention of Marine Pollution from 

Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 - MARPOL 73/78). Στην Ελλάδα 

κυρώθηκε με το ν. 1269/1982, όπως ισχύει σήμερα και τέθηκε σε εφαρμογή στις 2 

Οκτωβρίου 1983. 

 Η MARPOL 73/78 δεν ρυθμίζει μόνο την πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης από 

πετρέλαιο. Στα παραρτήματά της ενσωματώνει και άλλες πηγές ρύπανσης που 

προέρχονται από πλοία και απειλούν το θαλάσσιο και ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Τα 

Παραρτήματα που περιλαμβάνει η MARPOL 73/78 είναι τα ακόλουθα: 

Παράρτημα I: Πρόληψη της ρύπανσης από πετρέλαιο 

Παράρτημα II: Έλεγχος της ρύπανσης από υγρές τοξικές ουσίες 

Παράρτημα III: Πρόληψη της ρύπανσης από επιβλαβείς ουσίες μεταφερόμενες σε 

συσκευασμένη μορφή 

Παράρτημα IV: Πρόληψη της ρύπανσης από λύματα από πλοία 

Παράρτημα VI: Πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από πλοία 

 Στην περίπτωση της μεταφοράς πετρελαίου δια θαλάσσης με δεξαμενόπλοια, 

τυγχάνει εφαρμογής το Παράρτημα I της Σύμβασης, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή 

στις 2.10.1983. Τα βασικά της σημεία είναι η διατήρηση από την OILPOL 1954, των 

αυστηρών κριτηρίων για απόρριψη πετρελαίου, της απαίτησης για τήρηση βιβλίου 

καταγραφής πετρελαίου (oil record book) και της αναγνώρισης εφαρμογής του 

συστήματος “load on top” (LOT). Καθιερώθηκαν οι “ειδικές ζώνες”, μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνεται και η Μεσόγειος Θάλασσα, στις οποίες απαγορεύεται πάντα 

                                                 
9
 πηγή:IMO 

http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Documents/M

ARPOL%2073-78%20Brief%20History%20-

%20List%20of%20amendments%20and%20how%20to%20find%20them.htm#OILPOL_Convention 

http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Documents/MARPOL%25252525252525252525252525252525252525252525252073-78%252525252525252525252525252525252525252525252520Brief%252525252525252525252525252525252525252525252520History%252525252525252525252525252525252525252525252520-%252525252525252525252525252525252525252525252520List%252525252525252525252525252525252525252525252520of%252525252525252525252525252525252525252525252520amendments%252525252525252525252525252525252525252525252520and%252525252525252525252525252525252525252525252520how%252525252525252525252525252525252525252525252520to%252525252525252525252525252525252525252525252520find%252525252525252525252525252525252525252525252520them.htm%2525252525252525252525252525252525252525252523OILPOL_Convention
http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Documents/MARPOL%25252525252525252525252525252525252525252525252073-78%252525252525252525252525252525252525252525252520Brief%252525252525252525252525252525252525252525252520History%252525252525252525252525252525252525252525252520-%252525252525252525252525252525252525252525252520List%252525252525252525252525252525252525252525252520of%252525252525252525252525252525252525252525252520amendments%252525252525252525252525252525252525252525252520and%252525252525252525252525252525252525252525252520how%252525252525252525252525252525252525252525252520to%252525252525252525252525252525252525252525252520find%252525252525252525252525252525252525252525252520them.htm%2525252525252525252525252525252525252525252523OILPOL_Convention
http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Documents/MARPOL%25252525252525252525252525252525252525252525252073-78%252525252525252525252525252525252525252525252520Brief%252525252525252525252525252525252525252525252520History%252525252525252525252525252525252525252525252520-%252525252525252525252525252525252525252525252520List%252525252525252525252525252525252525252525252520of%252525252525252525252525252525252525252525252520amendments%252525252525252525252525252525252525252525252520and%252525252525252525252525252525252525252525252520how%252525252525252525252525252525252525252525252520to%252525252525252525252525252525252525252525252520find%252525252525252525252525252525252525252525252520them.htm%2525252525252525252525252525252525252525252523OILPOL_Convention
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η απόρριψη πετρελαίου εκτός από ελάχιστες και σαφείς εξαιρέσεις
10

. Εισήγαγε νέα 

κριτήρια σχεδιασμού δεξαμενόπλοιων (π.χ. δεξαμενόπλοια διπλού κύτους) με 

απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διαρροής πετρελαίου καθώς και 

το σύστημα διαχωρισμού νερού πετρελαίου ( Oily Water Seperator - OWS) και τον 

εξοπλισμό ελέγχου απόρριψης πετρελαίου (Oil Discharge Monitoring Equipment - 

ODME) που σχετίζονται με τη σωστή διαχείριση και απόρριψη του πετρελαίου
11

. 

 Θα πρέπει να τονιστεί πως η Διεθνής Σύμβαση MARPOL 73/78 αποτελεί έως 

και σήμερα το πολυτιμότερο διεθνές νομικό εργαλείο για την πρόληψη της ρύπανσης 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ειδικά αν αναλογιστούμε πως η ρύπανση που 

προκαλούν τα πλοία είναι η σημαντικότερη που μπορεί να υποστεί το θαλάσσιο 

περιβάλλον και οι ζημίες που επιφέρουν καταστροφικές
12

. 

Εικόνα 1: Βύθιση του δεξαμενόπλοιου Amoco Cadiz και δημιουργία πετρελαιοκηλίδας. 

(πηγή: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Amoco_Cadiz) 

 

                                                 
10

 πηγή: IMO 

http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Documents/M

ARPOL%2073-78%20Brief%20History%20-

%20List%20of%20amendments%20and%20how%20to%20find%20them.htm#OILPOL_Convention 
11

 πηγή: wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/MARPOL_73/78#Annex_I  
12

 Κουτούπα - Ρεγκάκου, Δίκαιο του περιβάλλοντος, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2008, 

σελ. 208 

http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Documents/MARPOL%25252525252525252525252525252525252525252525252073-78%252525252525252525252525252525252525252525252520Brief%252525252525252525252525252525252525252525252520History%252525252525252525252525252525252525252525252520-%252525252525252525252525252525252525252525252520List%252525252525252525252525252525252525252525252520of%252525252525252525252525252525252525252525252520amendments%252525252525252525252525252525252525252525252520and%252525252525252525252525252525252525252525252520how%252525252525252525252525252525252525252525252520to%252525252525252525252525252525252525252525252520find%252525252525252525252525252525252525252525252520them.htm%2525252525252525252525252525252525252525252523OILPOL_Convention
http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Documents/MARPOL%25252525252525252525252525252525252525252525252073-78%252525252525252525252525252525252525252525252520Brief%252525252525252525252525252525252525252525252520History%252525252525252525252525252525252525252525252520-%252525252525252525252525252525252525252525252520List%252525252525252525252525252525252525252525252520of%252525252525252525252525252525252525252525252520amendments%252525252525252525252525252525252525252525252520and%252525252525252525252525252525252525252525252520how%252525252525252525252525252525252525252525252520to%252525252525252525252525252525252525252525252520find%252525252525252525252525252525252525252525252520them.htm%2525252525252525252525252525252525252525252523OILPOL_Convention
http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Documents/MARPOL%25252525252525252525252525252525252525252525252073-78%252525252525252525252525252525252525252525252520Brief%252525252525252525252525252525252525252525252520History%252525252525252525252525252525252525252525252520-%252525252525252525252525252525252525252525252520List%252525252525252525252525252525252525252525252520of%252525252525252525252525252525252525252525252520amendments%252525252525252525252525252525252525252525252520and%252525252525252525252525252525252525252525252520how%252525252525252525252525252525252525252525252520to%252525252525252525252525252525252525252525252520find%252525252525252525252525252525252525252525252520them.htm%2525252525252525252525252525252525252525252523OILPOL_Convention
https://en.wikipedia.org/wiki/MARPOL_73/78%2525252525252525252525252525252525252525252523Annex_I
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 Ωστόσο, η πείρα καταδεικνύει το γεγονός πως πολλές φορές τα μέτρα 

πρόληψης κρίνονται ανεπαρκή και αδυνατούν να αποτρέψουν τη διαρροή πετρελαίου 

στη θάλασσα με αποτέλεσμα τη ρύπανσή της. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί 

περιστατικό ρύπανσης, τα μέτρα πρόληψης διαδέχονται τα μέτρα καταστολής και 

αποζημίωσης στοχεύοντας αφενός στη μείωση της εξάπλωσης της πετρελαιοκηλίδας 

και αφετέρου στην κατά το δυνατό πληρέστερη αποζημίωση των ζημιωθέντων. 

 

3. Το ατύχημα του δεξαμενόπλοιου Torrey Canyon, 1967 

 Το Μάρτιο του 1967 το νηολογημένο στη Λιβερία δεξαμενόπλοιο Torrey 

Canyon ναυάγησε από ανθρώπινο λάθος και συγκεκριμένα από σφάλμα πλοήγησης 

στην περιοχή ανάμεσα στη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία (στενό της Μάγχης). Το 

αποτέλεσμα ήταν να διαρρεύσουν στη θαλάσσια αυτή περιοχή συνολικά 120.000 

τόνοι αργού πετρελαίου και να προκληθεί τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή της 

οποίας η συνολική αξίας ξεπερνούσε τα 6 εκατομμύρια αγγλικές λίρες και 40 

εκατομμύρια γαλλικά φράγκα
13

. Η αποτίμηση της μεγαλύτερης περιβαλλοντικής 

καταστροφής που είχε καταγραφεί έως εκείνη την εποχή, ήταν να μολυνθούν περίπου 

80 χιλιόμετρα γαλλικών και 190 χιλιόμετρα αγγλικών ακτών και να θανατωθούν 

περίπου 15.000 θαλάσσια πτηνά
14

. 

 

4. Αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο 

4.1. Αστική ευθύνη με βάση τις διατάξεις του ΑΚ
15

 

 Κάθε φορά που λαμβάνει χώρα ένα ζημιογόνο γεγονός, αναζητείται και 

ελέγχεται η ευθύνη του ζημιώσαντος προκειμένου τα θύματα να λάβουν την 

αποζημίωση που θα αποκαταστήσει, κατά το δυνατόν πληρέστερα, τη ζημία που 

υπέστησαν. 

 Σε αυτό το σημείο θα αναπτυχθούν εν συντομία οι γενικές διατάξεις του ΑΚ 

με τις οποίες δύνανται τα θύματα της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο 

μεταφερόμενο με δεξαμενόπλοια να αξιώσουν αποζημίωση ώστε αμέσως παρακάτω 

                                                 
13

 Κοσμίδης / Χασάπης σε Φαραντούρη, Ενέργεια, Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές, εκδόσεις 

Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013, σελ. 67 
14

 πηγή: wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Torrey_Canyon_oil_spill 
15 σε αυτήν την ενότητα θα αναπτυχθούν οι διατάξεις 914 ΑΚ και 919 ΑΚ με βάση τις οποίες 

στοιχειοθετείται αστική ευθύνη του ρυπαίνοντος. Εντούτοις, αποζημίωση είναι δυνατόν να αξιωθεί 

λόγω προσβολής προσωπικότητας και λόγω ηθικής βλάβης με βάση τα άρθρα 57 ΑΚ και 59 ΑΚ. βλ. 

Χασάπης / Κοσμίδης σε Φαραντούρη / Κοσμίδη, Δίκαιο υδρογονανθράκων, εκδόσεις Νομική 

Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015, σελ. 421 

https://en.wikipedia.org/wiki/Torrey_Canyon_oil_spill


 

12 

να παρουσιαστεί το ειδικότερο σύστημα ευθύνης με βάση τη Διεθνή Σύμβαση 

Ευθύνης του 1969. 

 

4.1.2. Ευθύνη με βάση το άρθρο 914 ΑΚ 

 Το άρθρο 914 ΑΚ ορίζει πως “όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια 

έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει”. Πρόκειται για την περίπτωση εξωσυμβατικής 

ευθύνης, δηλαδή ευθύνης που δεν πηγάζει από κάποια συμβατική σχέση
16

. Για να 

επέλθει η έννομη συνέπεια της διάταξης, δηλαδή η αποζημίωση, απαιτείται να 

συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) νόμιμος λόγος ευθύνης, β) ζημία και 

γ) αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των προηγούμενων δύο στοιχείων
17

. 

 Πιο αναλυτικά, ο νόμιμος λόγος ευθύνης διασπάται σε δύο συνιστώσες: 

ανθρώπινη συμπεριφορά παράνομη και υπαίτια. Απαιτείται, δηλαδή, θετική πράξη 

που να αντίκειται σε κανόνα δικαίου ή παράλειψη ορισμένης ενέργειας που 

επιβαλλόταν από το νόμο (έννοια “παρανομίας”) και επιπλέον αυτή η πράξη ή 

παράλειψη να ήταν υπαίτια, δηλαδή ο ζημιώσας να ενήργησε ή να παρέλειψε να 

ενεργήσει με δόλο ή αμέλεια κάθε βαθμού (έννοια “υπαιτιότητας”)
18

. Επιπρόσθετα, 

αυτή η παράνομη και υπαίτια πράξη ή παράλειψη προκάλεσε ζημία, δηλαδή βλάβη 

στα υλικά ή άυλα έννομα αγαθά του θύματος
19

 και τέλος, αποτέλεσε την αιτία για την 

επέλευση της ζημίας (αιτιώδης σύνδεσμος). Για τον αιτιώδη σύνδεσμο έχουν 

υποστηριχθεί πολλές απόψεις
20

 οι οποίες, ωστόσο, δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο 

ενδελεχέστερης ανάπτυξης στην παρούσα μελέτη. 

 Η διάταξη 914 ΑΚ, παρόλα αυτά, δεν προτιμάται προς επίρρωση της αξίωσης 

για αποζημίωση από τα θύματα της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο, αφού εκτός 

από το γενικό της χαρακτήρα, παρουσιάζει κάποιες πρακτικές δυσχέρειες. Αφενός, η 

υποκειμενική ευθύνη είναι δύσκολο, τις περισσότερες φορές να αποδειχθεί με 

αποτέλεσμα οι ζημιωθέντες να μην αποζημιώνονται επαρκώς, και στην έσχατη 

περίπτωση, καθόλου για τη ζημία που υπέστησαν. Δυσχέρεια απόδειξης πολλές 

φορές παρουσιάζει και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ νόμιμου λόγου ευθύνης και 

                                                 
16

 βλ. και Αστέριος Γεωργιάδης, Ενοχικό δίκαιο γενικό μέρος, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - 

Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 61 
17

 Κοσμίδης / Χασάπης σε Φαραντούρη, Ενέργεια, Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές, ό.π., σελ. 39 
18

 Πάνος Κορνηλάκης, Επίτομο ειδικό ενοχικό δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

2013, σελ. 540 επ. 
19

 Πάνος Κορνηλάκης, Επίτομο ειδικό ενοχικό δίκαιο, ό.π., σελ. 564 
20

 βλ. και Αστέριος Γεωργιάδης, Ενοχικό δίκαιο γενικό μέρος, ό.π., σελ. 131 επ. για θεωρία “του 

ισοδυνάμου των όρων”, “της πρόσφορης αιτίας”, “του σκοπού του κανόνα δικαίου” 
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ζημίας και κατά συνέπεια δεν λείπουν οι περιπτώσεις αδυναμίας εφαρμογής της εν 

λόγω διάταξης και κατά συνέπεια έλλειψη προστασίας του ζημιωθέντος με βάση 

αυτή
21

. 

 

4.1.3. Ευθύνη με βάση το άρθρο 919 ΑΚ 

 Στις περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο μεταφερόμενο δια 

θαλάσσης, τα θύματα μπορούν να βασίσουν την αξίωση αποζημίωσης και στο άρθρο 

919 ΑΚ το οποίο ορίζει “όποιος με πρόθεση ζημίωσε άλλον κατά τρόπο αντίθετο 

προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει”. Προϋποθέσεις εφαρμογής 

της ανωτέρω διάταξης είναι: α) πράξη ή παράλειψη που είναι αντίθετα στα χρηστά 

ήθη, β) δόλος, γ) ζημία και δ) αιτιώδης συνάφεια μεταξύ πράξης ή παράλειψης και 

επέλευσης ζημίας
22

. 

 Η εν λόγω διάταξη, σε αντίθεση με την 914 ΑΚ, απαιτεί η πράξη ή παράλειψη 

να είναι αντίθετη στα χρηστά ήθη, δηλαδή σε αντιλήψεις του μέσου, συνετού και 

λογικά σκεπτόμενου ανθρώπου. Συνεπώς, λείπει το στοιχείο της παρανομίας, γεγονός 

που καθιστά τη διάταξη συμπληρωματική της 914 ΑΚ
23

. Επιπλέον, προϋποτίθεται 

δόλος κάθε βαθμού (υποκειμενική ευθύνη), αποκλείοντας παράλληλα την αμέλεια 

και καθιστώντας την απόδειξή του δυσχερή για τον ζημιωθέντα. Τέλος, απαιτείται να 

έχει προκληθεί ζημία σε υλικά ή άυλα αγαθά και να υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος 

ανάμεσα στη συμπεριφορά και τη ζημία
24

. 

 Και σε αυτήν την περίπτωση, η γενική διάταξη 919 ΑΚ παρουσιάζει 

δυσχέρειες απόδειξης της αντίθεσης της πράξης ή παράλειψης στα χρηστά ήθη και 

του δόλου του ζημιώσαντος με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα θύματα να μην 

ικανοποιούνται, εν όλω ή εν μέρει, για τη ζημία που προκλήθηκε στα ιδιωτικά έννομα 

αγαθά τους. 

 

 

 

                                                 
21

 Κοσμίδης / Χασάπης σε Φαραντούρη, Ενέργεια, Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές, ό.π., σελ. 39 

επ. 
22

 Χασάπης / Κοσμίδης σε Φαραντούρη / Κοσμίδη, Δίκαιο υδρογονανθράκων, ό.π., σελ. 420 
23

 Πάνος Κορνηλάκης, Επίτομο ειδικό ενοχικό δίκαιο, ό.π., σελ. 552 
24

 για τις έννοιες της “ζημίας” και αιτιώδους συνδέσμου” ισχύουν όσα διατυπώθηκαν στην παράγραφο 

4.1.2. του Δεύτερου Μέρους της παρούσας 
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4.2. Η Διεθνής Σύμβασης Ευθύνης, 196925
 

 Το ατύχημα του δεξαμενόπλοιου Torrey Canyon το 1967 κατέδειξε την 

ανεπάρκεια του συστήματος πρόληψης και επιπλέον την ανάγκη να θεσπιστεί ένα 

σταθερό διεθνές νομικό πλαίσιο και για την αντιμετώπιση των ζημιών που 

προκαλούνται σε περίπτωση ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από διαρροή 

του μεταφερόμενου πετρελαίου σε αυτό. Ο διεθνής νομοθέτης καθιέρωσε ένα 

σύστημα αντιμετώπισης το οποίο συνίστατο στην απόδοση αντικειμενικής και 

αποκλειστικής ευθύνης με δυνατότητα περιορισμού αυτής από τον ρυπαίνοντα - 

κύριο του δεξαμενόπλοιου και στην ίδρυση ενός διακρατικού οργανισμού, ο οποίος 

μέσω των εισφορών των εισαγωγέων πετρελαίου, παρείχε πληρέστερη αποζημίωση 

στα θύματα της θαλάσσιας ρύπανσης.  

 Στις 29 Νοεμβρίου 1969 στις Βρυξέλλες υπογράφηκε η Διεθνής Σύμβαση 

“περί αστικής ευθύνης συνεπεία ζημιών από ρύπανση από πετρέλαιο” (International 

Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage - CLC), όπως 

τροποποιήθηκε, με σημαντικότερη τροποποίηση το Πρωτόκολλο του 1992 (στο εξής 

Διεθνής Σύμβαση Ευθύνης 1992 - CLC 1992) και ισχύει σήμερα. Στην Ελλάδα 

κυρώθηκε με το ν. 314/1976 και τροποποιήθηκε με τα π.δ 81/1989, π.δ 197/1995 και 

π.δ 286/2002. 

 

4.3. Πεδίο εφαρμογής 

4.3.1. Η έννοια του πλοίου 

 Σημαντικό είναι να διευκρινιστεί εξαρχής ποια πλοία αφορά η Διεθνής 

Σύμβαση Ευθύνης. Το άρθρο I παρ. 1 της CLC 1992, όπως αυτό ισχύει σήμερα, ρητά 

ορίζει πως “πλοίο σημαίνει κάθε κινούμενο στη θάλασσα σκάφος καθώς και 

οποιουδήποτε τύπου θαλάσσιο ναυπήγημα που έχει κατασκευαστεί ή διαρρυθμιστεί 

για τη μεταφορά πετρελαίου χύμα ως φορτίου, με την επιφύλαξη ότι πλοίο ικανό να 

μεταφέρει πετρέλαιο χύμα και άλλα φορτία θεωρείται ως πλοίο μόνο όταν μεταφέρει 

πράγματι πετρέλαιο χύμα ως φορτίο καθώς και κατά τη διάρκεια κάθε ταξιδιού που 

ακολουθεί μια τέτοια μεταφορά, εκτός αν αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν σε αυτό 

κατάλοιπα πετρελαίου χύμα από τη μεταφορά αυτή”.  

                                                 
25

 Σημαντική παρατήρηση είναι πως οι Η.Π.Α. δεν έχουν υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση Ευθύνης 

αφού εντός των υδάτων τους ισχύει η Oil Pollution Act - OPA την οποία κύρωσαν στις 18 Αυγούστου 

1990 και εισάγει αυστηρότερα όρια ευθύνης του πλοιοκτήτη. Το γεγονός πως οι Η.Π.Α. δεν 

υπέγραψαν τη CLC απομακρύνει την ελπίδα παγκοσμιοποίησης του συστήματος. 
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 Από τον ορισμό συνάγεται πως η CLC 1992 εφαρμόζεται σε δεξαμενόπλοια 

που μεταφέρουν πετρέλαιο χύμα ως εμπόρευμα και όχι σε πλοία που μεταφέρουν το 

πετρέλαιο ως καύσιμο κίνησης. Ωστόσο, η τελευταία παραδοχή κάμπτεται από το 

άρθρο I παρ. 5 της CLC 1992, όπως ισχύει σήμερα,  όπου στον ορισμό που δίνεται 

για το πετρέλαιο αναφέρει πως αυτό “είτε μεταφέρεται επί πλοίου ως φορτίο, είτε 

στις δεξαμενές καυσίμων ενός τέτοιου πλοίου”. Συνεπώς, η CLC 1992 τυγχάνει 

εφαρμογής και σε περίπτωση διαρροής πετρελαίου που μεταφέρεται ως καύσιμο, 

όμως μόνο από δεξαμενόπλοια και όχι από οποιοδήποτε άλλο τύπο πλοίου
26

. Η 

Σύμβαση CLC 1992 εφαρμόζεται, επίσης, και σε κρατικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς 

πετρελαίου. Αντίθετα, οι διατάξεις της συμβάσεως δεν καλύπτουν πολεμικά πλοία 

καθώς και πλοία που ανήκουν ή διαχειρίζεται ένα κράτος και χρησιμοποιούνται τον 

κρίσιμο χρόνο που έλαβε χώρα το ατύχημα για κυβερνητικούς, μη εμπορικούς 

σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο XI παρ. 1 της CLC 1992
27

. 

  

4.3.2. Χωρικότητα και προληπτικά μέτρα 

 Για να εφαρμοστεί η Διεθνής Σύμβαση Ευθύνης 1992 καταλυτικό παράγοντα 

δεν διαδραματίζει η σημαία του δεξαμενόπλοιου, η εθνικότητα του πλοιοκτήτη ή του 

ζημιωθέντος από την προκληθείσα θαλάσσια ρύπανση ή η περιοχή όπου 

συντελέστηκε το περιστατικό της διαρροής. Αποκλειστικό στοιχείο το οποίο χρήζει 

διερεύνησης είναι η περιοχή στην οποία προκλήθηκε η ζημία, δηλαδή εκεί όπου 

εκδηλώθηκαν οι αρνητικές για το θαλάσσιο περιβάλλον επιπτώσεις της διαρροής του 

πετρελαίου. Αυτή η επιλογή του διεθνούς νομοθέτη πιθανόν οφείλεται στις ιδιότητες 

του πετρελαίου που το κάνουν να επιπλέει στη θάλασσα, με αποτέλεσμα σε 

περίπτωση διαρροής, η ποσότητα πετρελαίου που θα διαρρεύσει να δύναται να 

“ταξιδέψει” λόγω αέρα, κύματος σε άλλη περιοχή όπου και θα εμφανίσει τις 

αρνητικές επιδράσεις του. 

 Συγκεκριμένα, στο άρθρο II της CLC 1992, όπως ισχύει σήμερα, ορίζεται ότι 

η παρούσα σύμβαση “εφαρμόζεται αποκλειστικά: α) σε ζημία από ρύπανση που 

προκαλείται ι) στο έδαφος, περιλαμβανομένων των χωρικών υδάτων συμβαλλόμενου 

κράτους, και ιι) στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) συμβαλλόμενου 

κράτους, που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ή, σε περίπτωση που 

                                                 
26

 Καράκωστας, Περιβάλλον & Δίκαιο, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 2006, 

σελ.531 
27

 Κοσμίδης / Χασάπης σε Φαραντούρη, Ενέργεια, Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές, ό.π., σελ. 69 
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συμβαλλόμενου κράτος δεν έχει καθορίσει μια τέτοια ζώνη, σε περιοχή εκτεινόμενη 

πέρα από τα χωρικά ύδατα του κράτους αυτού και παρακείμενη αυτών, η οποία 

προσδιορίζεται από το κράτος αυτό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και δεν εκτείνεται 

περισσότερο των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες 

μετράται το πλάτος των χωρικών του υδάτων”. Συνεπώς, η CLC 1992 εφαρμόζεται 

εφόσον η ζημία προκλήθηκε στις ανωτέρω αναφερόμενες περιοχές συμβαλλόμενου 

κράτους, ακόμη κι αν για παράδειγμα ο πλοιοκτήτης του δεξαμενόπλοιου προέρχεται 

από μη συμβαλλόμενο κράτος. Να σημειωθεί πως στο αρχικό κείμενο της σύμβασης 

δεν περιλαμβανόταν η ΑΟΖ, η οποία προστέθηκε με το Πρωτόκολλο του 1992. Ο 

διεθνής νομοθέτης θέλησε να διευρύνει την περιοχή εφαρμογής της σύμβασης ώστε 

να παρέχεται ακόμη μεγαλύτερη προστασία σε θύματα τα οποία πιθανόν να 

δραστηριοποιούνταν (π.χ αλιείς) πέρα από την περιορισμένη περιοχή των χωρικών 

υδάτων. Ωστόσο εκτός προστατευτικού πεδίου παραμένει η περιοχή της ανοιχτής 

θάλασσας. 

 Το ίδιο ως άνω άρθρο αναφέρει πως η CLC 1992 εφαρμόζεται αποκλειστικά 

και “β) σε προληπτικά μέτρα, οπουδήποτε και αν έχουν ληφθεί, για να προληφθεί ή 

μειωθεί μια τέτοια ζημία”. Από τη διατύπωση συνάγεται πως περιλαμβάνει όχι μόνο 

μέτρα που θα καταστείλουν τη ζημία μόλις αυτή επέλθει αλλά και μέτρα που θα 

ληφθούν πριν εμφανιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις ακόμη και πριν καν επέλθει το 

ζημιογόνο περιστατικό, ώστε αυτές να μην επέλθουν ή τουλάχιστον να επέλθουν με 

μειωμένη ένταση από αυτήν που θα επέρχονταν αν δεν είχαν ληφθεί τα εν λόγω 

μέτρα. 

  

4.3.3. Πρόκληση ζημίας 

 Για να εφαρμοστεί η Διεθνής Σύμβαση Ευθύνης 1992, απαιτείται επιπλέον η 

διαρροή του πετρελαίου και κατά συνέπεια η ρύπανση της θάλασσας που 

ακολούθησε να έχει προκαλέσει ζημία. Το άρθρο I παρ. 6 της Σύμβασης Ευθύνης 

1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, δίνει τον ορισμό της “ζημίας από 

ρύπανση ως α) απώλεια ή ζημία που προκαλείται εκτός του πλοίου από μόλυνση 

προερχόμενη από διαφυγή ή εκροή πετρελαίου από πλοίο, οπουδήποτε και αν επέλθει 

μια τέτοια διαφυγή ή εκροή, με την επιφύλαξη ότι αποζημίωση για υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος άλλη από εκείνη για απώλεια κέρδους από μια τέτοια υποβάθμιση, 

περιορίζεται στις δαπάνες των εύλογων μέτρων αποκατάστασης που πράγματι 



 

17 

αναλήφθηκαν ή πρόκειται να αναληφθούν β) τις δαπάνες των προληπτικών μέτρων 

και περαιτέρω την απώλεια ή ζημία, που προκλήθηκε από προληπτικά μέτρα”. 

 Στην έννοια της “απώλειας” ο διεθνής νομοθέτης εντάσσει σε αυτήν την 

απώλεια ζωής και την σωματική βλάβη που μπορεί να υποστεί κάποιος εξαιτίας της 

διαφυγής ή εκροής πετρελαίου ενώ με την έννοια της “ζημίας” αναφέρεται σε ζημίες 

περιουσιακές και μη, όπως η προσβολή της προσωπικότητας. Η ζημία περικλείει 

τόσο την θετική ζημία όσο και το διαφυγόν κέρδος
28

. Θετική ζημία νοείται η “μείωση 

της υπάρχουσας περιουσίας του ζημιωθέντος” ενώ διαφυγόν κέρδος “η ματαίωση της 

βασίμως προσδοκώμενης αυξήσεως της περιουσίας του ζημιωθέντος” όπως 

χαρακτηριστικά ορίζει ο Αστέριος Γεωργιάδης
29

. Τέλος, αναφορικά με την έννοια της 

ζημίας, κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστεί πως η Διεθνής Σύμβαση Ευθύνης 1992, 

εφαρμόζεται σε ζημίες που προσβάλλουν ιδιωτικά έννομα αγαθά και όχι το δημόσιο 

έννομο αγαθό του περιβάλλοντος αυτό καθεαυτό
30

. Η οικονομική επιμέτρηση της 

περιβαλλοντικής ζημίας καθεαυτής καθίσταται δύσκολη και για αυτό το λόγο, αυτού 

του είδους η ζημία παραμένει εκτός του προστατευτικού μανδύα της CLC 1992
31

. 

 

4.4. Υποκείμενο ευθύνης 

 Η Σύμβαση Ευθύνης 1992 στηρίζεται στην αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”
32

. 

Αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης οφείλει να 

αποζημιώσει τα θύματα αυτής. Σε αυτή τη βάση, η CLC 1992, σε περίπτωση 

διαρροής πετρελαίου από δεξαμενόπλοιο, καθιστά υπεύθυνο τον πλοιοκτήτη 

σύμφωνα με το άρθρο III της Σύμβασης, όπως αυτή ισχύει. Πλοιοκτήτης κατά το 

άρθρο I παρ. 3 της CLC είναι “το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που φαίνονται στο 

νηολόγιο ως κύριοι του πλοίου και αν δεν έχει νηολογηθεί στα πρόσωπα που ανήκει.” 

Παρατηρούμε πως ο διεθνής νομοθέτης επιλέγει να καταστήσει υπεύθυνο τον κύριο 

του πλοίου και όχι ενδεχομένως τον εφοπλιστή, ο οποίος εκμεταλλεύεται κατά την 

κρίσιμη στιγμή το δεξαμενόπλοιο. Η επιλογή αυτή γίνεται όχι άδικα καθώς ο 

                                                 
28

 Βικτώρια Αθανασοπούλου, Η έννοια της ζημίας από ρύπανση σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς 

συμβάσεις περί αστικής ευθύνης από πετρελαϊκή ρύπανση, ΠερΔικ 1/2005 (έτος 9ο), σελ. 66 επ. 
29

 Αστέριος Γεωργιάδης, Ενοχικό δίκαιο γενικό μέρος, ό.π., σελ. 145 
30

 Κοσμίδης / Χασάπης σε Φαραντούρη, Ενέργεια, Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές, ό.π., σελ. 70 
31

 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Θαλάσσια Ρύπανση: Το πρόβλημα της 

αποζημίωσης και των κυρώσεων, Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, 

από την εισήγηση του Νικολάου Θ. Κωνσταντινίδη, σελ. 62 
32

 Κυριακή Νούσια, Περιβαλλοντική ευθύνη από θαλάσσιες και δη πετρελαϊκές δραστηριότητες, 

ΠερΔικ 1/2011 (έτος 15ο), σελ. 74 
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πλοιοκτήτης - κύριος του πλοίου βρίσκεται σε μια συνεχή και διαρκή σχέση με το 

δεξαμενόπλοιο σε αντίθεση με τον εφοπλιστή ο οποίος είναι δυνατόν να 

εναλλάσσεται κι έτσι είναι δυσκολότερος ο εντοπισμός του. Επιλέγεται, δηλαδή, ο 

πιο άμεσος και εύκολος τρόπος εντοπισμού του υπευθύνου ώστε να παρέχεται 

ασφάλεια δικαίου και εχέγγυα εμπιστοσύνης στα θύματα της θαλάσσιας ρύπανσης 

από πετρέλαιο πως θα λάβουν την αποζημίωση που δικαιούνται
33

. 

  

 

4.5. Ευθύνη αστική, αντικειμενική και αποκλειστική 

 Αφού εντοπίστηκε το πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη θαλάσσια 

ρύπανση από πετρέλαιο μεταφερόμενο με δεξαμενόπλοια, κρίσιμη είναι η εξέταση 

του είδους της ευθύνης που αυτό υπέχει. Αρχικά, όπως προκύπτει και από τον τίτλο 

της διεθνούς σύμβασης “περί αστικής ευθύνης συνεπεία ζημιών από ρύπανση από 

πετρέλαιο” , η ευθύνη του πλοιοκτήτη είναι αστική και όχι περιβαλλοντική. Η 

ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο είναι πως στην αστική ευθύνη, ο ζημιώσας 

υποχρεούται να αποζημιώσει οποιοδήποτε τρίτο του οποίου τα ιδιωτικά αγαθά ή 

δικαιώματα προσβλήθηκαν από την προκληθείσα ρύπανση ενώ στην περιβαλλοντική 

ευθύνη, ο ζημιώσας υποχρεούται να αποζημιώσει την αρμόδια διοικητική αρχή 

εξαιτίας της προσβολής του περιβάλλοντος αυτού καθεαυτού
34

. 

 Το άρθρο III παρ. 1 της Σύμβασης Ευθύνης 1992 το οποίο ορίζει υπεύθυνο 

τον πλοιοκτήτη σε περίπτωση επέλευσης ζημίας από διαρροή πετρελαίου από 

δεξαμενόπλοιο, δεν εξαρτά την ευθύνη του από δόλο ή αμέλεια. Επομένως, η ευθύνη 

του πλοιοκτήτη είναι αντικειμενική, δηλαδή υποχρεούται σε αποζημίωση των 

θυμάτων της ρύπανσης ανεξαρτήτου πταίσματος (υπαιτιότητας)
35

. Πολύ 

περισσότερο, πρόκειται για ευθύνη από διακινδύνευση, δηλαδή ευθύνη που 

συνδέεται με πηγές ιδιαίτερου κινδύνου
36

. Η εμπορική δραστηριότητα της μεταφοράς 

πετρελαίου με δεξαμενόπλοια, από τη φύση της πρόκειται για μια επικίνδυνη 

                                                 
33

 Καράκωστας, Περιβάλλον & Δίκαιο, ό.π., σελ. 762 
34

 Μαρία Μυλωνά, Η ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης στην ελληνική έννομη τάξη, ΠερΔικ 3/2012 

(έτος 16ο), σελ. 470 
35

 Αστέριος Γεωργιάδης, Ενοχικό δίκαιο γενικό μέρος, ό.π., σελ. 59 
36

 Όπως επισημαίνει ο Καράκωστας στο Περιβάλλον & Δίκαιο, ό.π., σελ. 763-764, “στη θεωρία 

επικρατεί διχογνωμία ως προς τη νομική φύση της ευθύνης από διακινδύνευση. Η κρατούσα γνώμη 

δέχεται ότι αποτελεί αντικειμενική ευθύνη μόνο στην έκταση που η ζημία προκλήθηκε από κάποιο 

ελάττωμα, δυσλειτουργία ή “ανώμαλη συμπεριφορά” του πράγματος (δηλαδή στην προκείμενη 

περίπτωση, του πλοίου), του οποίου τον έλεγχο ασκεί το πρόσωπο που φέρει την προαναφερθείσα 

ευθύνη. Αντιθέτως, αν τίποτα από τα παραπάνω δεν συντρέχει, πρόκειται για νόθο αντικειμενική 

ευθύνη, καθώς ο εναγόμενος μπορεί να απαλλαγεί, αν αποδείξει ότι δεν βαρύνεται με πταίσμα.” 
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δραστηριότητα, όπως έχουν αποδείξει οι ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές 

καταστροφές που έχουν προκληθεί από ατυχήματα δεξαμενόπλοιων
37

. Σε αυτές τις 

επικίνδυνες δραστηριότητες, είναι γεγονός, πως πολλές φορές είτε δεν υπάρχει 

πταίσμα κάποιου προσώπου είτε δεν μπορεί να αποδειχθεί και γι’ αυτό είναι 

καθοριστική η ίδρυση αντικειμενικής ευθύνης διότι διαφορετικά θα υπήρχε ο 

κίνδυνος να μην αποζημιώνονται εν όλω τα θύματα και τα πρόσωπα που 

επωφελούνται οικονομικά από αυτή τη δραστηριότητα να μην επωμίζονταν κανένα 

μερίδιο ευθύνης
38

. 

 Η ευθύνη του πλοιοκτήτη του δεξαμενόπλοιου εκτός από αντικειμενική είναι 

και αποκλειστική και αναλύεται σε δύο συνιστώσες. Αφενός, σύμφωνα με το άρθρο 

III παρ. 4 της Σύμβασης Ευθύνης 1992 αποκλείεται η παράλληλη εφαρμογή άλλων 

διατάξεων με την CLC 1992. Αυτό σημαίνει πως ο ζημιωθείς, προκειμένου να 

εξασφαλίσει αποζημίωση από τον πλοιοκτήτη, θα πρέπει να στηρίξει την αξίωσή του 

σε αυτή την αποκλειστική νόμιμη βάση, δηλαδή στις διατάξεις της Σύμβασης 

Ευθύνης 1992. Αφετέρου, κατά το ίδιο άρθρο, αξιώσεις αποζημίωσης μπορούν να 

ασκηθούν μόνο κατά του πλοιοκτήτη, αποκλείοντας καταρχάς την έγερση αξιώσεων 

κατά των προσώπων που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο, δηλαδή κατά των 

προστηθέντων ή εντολοδόχων του πλοιοκτήτη ή των μελών του πληρώματος, του 

πλοηγού ή άλλου προσώπου που αν και δεν είναι μέλος του πληρώματος, παρέχει 

υπηρεσίες στο πλοίο, του ναυλωτή, διαχειριστή ή εφοπλιστή του πλοίου, 

οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί επιχείρηση διάσωσης με τη συγκατάθεση του 

πλοιοκτήτη ή με βάση τις οδηγίες αρμόδιας δημόσιας αρχής, οποιουδήποτε λαμβάνει 

προληπτικά μέτρα και γενικά όλων των προστηθέντων ή εντολοδόχων των προσώπων 

που μόλις αναφέρθηκαν. Ωστόσο, εάν αποδειχθεί πως ενήργησαν υπαιτίως με 

αποτέλεσμα από προσωπική τους πράξη ή παράλειψη να προκληθεί ζημία από 

θαλάσσια ρύπανση λόγω διαρροής του μεταφερόμενου πετρελαίου, τότε είναι 

δυνατόν να αξιωθεί αποζημίωση και από τους ίδιους
39

. 

 

4.6. Απαλλαγή ευθύνης 

 Παρά την εφαρμογή της αυστηρούς αντικειμενικής ευθύνης του πλοιοκτήτη 

στην περίπτωση που προκληθεί ζημία από τη διαρροή πετρελαίου μεταφερόμενο με 
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 Κοσμίδης / Χασάπης σε Φαραντούρη, Ενέργεια, Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές, ό.π., σελ. 70  
38

 Αστέριος Γεωργιάδης, Ενοχικό δίκαιο γενικό μέρος, ό.π., σελ 60 
39

 Καράκωστας, Περιβάλλον & Δίκαιο, ό.π., σελ. 764 
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δεξαμενόπλοιο, ο διεθνής νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα στον πλοιοκτήτη να 

απαλλαγεί εν όλω ή εν μέρει από την ευθύνη, όπως σχετικά ορίζεται στο άρθρο III 

της CLC 1992. Πιο συγκεκριμένα, κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, ο 

πλοιοκτήτης δεν ευθύνεται εάν αποδείξει ότι η ζημία προήλθε από περιστατικά 

ανωτέρας βίας (π.χ εχθροπραξίες, εμφύλιος πόλεμος, επανάσταση, φυσικά φαινόμενα 

αναπότρεπτα), ή εξ’ ολοκλήρου από πράξη ή παράλειψη τρίτου προσώπου που 

ενήργησε με δόλο ή εξ’ ολοκλήρου από αμέλεια ή άλλη παράνομη πράξη 

Κυβέρνησης ή άλλης Αρχής που είναι υπεύθυνη για την καλή λειτουργία και 

συντήρηση βοηθημάτων ναυτιλίας (π.χ. φάροι). Για την αποδοχή της επίκλησης της 

απαλλαγής ευθύνης του πλοιοκτήτη, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί πως για τον 

μεν πρώτο λόγο, δεν είναι αναγκαίο η ζημία να προκλήθηκε εξ ολοκλήρου και με 

μοναδική αιτία την ανωτέρα βία, αρκεί να ήταν ένας από τους λόγους που 

προκάλεσαν τη ζημία, για το δε δεύτερο και τρίτο λόγο υποχρεωτικά θα πρέπει η 

ζημία να προήλθε αποκλειστικά από αυτές τις αιτίες
40

. 

 Απαλλαγή, μερική ή ολική, από την ευθύνη μπορεί να πετύχει ο πλοιοκτήτης 

εάν αποδείξει πως η ζημία προήλθε εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει από πράξη ή 

παράλειψη του ζημιωθέντος προσώπου, το οποίο ενήργησε υπαίτια. Πρόκειται για 

την περίπτωση του συντρέχοντος πταίσματος όπως ρυθμίζεται στο άρθρο 300 ΑΚ. Η 

CLC 1992 όμως υπερισχύει ως ειδικότερη. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια αξιόλογη 

πρακτική σημασία καθώς η ρύθμιση και των δύο συνεπάγεται την ίδια έννομη 

συνέπεια
41

. 

  

4.7. Αποζημίωση 

 Εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις ευθύνης και συγκεκριμένα συμβεί 

περιστατικό διαφυγής ή εκροής πετρελαίου από δεξαμενόπλοιο, το περιστατικό αυτό 

προκάλεσε ζημία και υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αυτών των δύο στοιχείων 

και του περιστατικού και της δραστηριότητας του πλοίου
42

, τότε ο πλοιοκτήτης 

οφείλει αποζημίωση στους ζημιωθέντες από τη θαλάσσια ρύπανση από πετρέλαιο. 

Ευθύνη απόδειξης της επέλευσης της ζημίας και το ύψος αυτής ενέχει ο δικαιούχος 
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 5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Θαλάσσια Ρύπανση: Το πρόβλημα της 
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από θαλάσσια ρύπανση”, σελ. 25 επ. 
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της αποζημίωσης
43

. Ειδικής μνείας χρήζει το γεγονός πως στην περίπτωση 

αντικειμενικής ευθύνης, καμιά σημασία δεν διαδραματίζει η πρόσφορη αιτία για την 

στοιχειοθέτηση υποχρέωσης προς αποζημίωση. Κι αυτό διότι δεν ενδιαφέρει αν ο 

κίνδυνος ήταν όντως ικανός να προκαλέσει τη ρύπανση, αλλά η πρόκληση ζημίας ως 

αποτέλεσμα
44

. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να αποζημιώσει τα θύματα για τη ζημίες 

που υπέστησαν και συγκεκριμένα για τις ζημίες και απώλειες όπως αναλύθηκαν 

ανωτέρω. 

 

4.8. Περιορισμός ευθύνης 

 Ωστόσο, ως αντιστάθμισμα της ιδιαιτέρως αυστηρής αντικειμενικής ευθύνης 

από διακινδύνευση που αποδίδεται στον πλοιοκτήτη δεξαμενόπλοιου από το οποίο 

διαρρέει πετρέλαιο στη θάλασσα με αποτέλεσμα τη ρύπανσή της και την πρόκληση 

ζημιών, η Διεθνής Σύμβαση Ευθύνης 1992, δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν να 

περιορίσει την ευθύνη του μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό, ανάλογα με τη 

χωρητικότητα του δεξαμενόπλοιου σύμφωνα με το άρθρο V της CLC 1992. 

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 1 του ιδίου άρθρου όπως ισχύει με την 

τελευταία τροποποίηση
45

 , ο πλοιοκτήτης δύναται να περιορίσει την ευθύνη του έως 

α) 4.510.000 λογιστικές μονάδες
46

 για πλοίο που δεν υπερβαίνει τις 5.000 μονάδες 

χωρητικότητας
47

 και β) για πλοίο με μεγαλύτερη χωρητικότητα, 631 λογιστικές 

μονάδες επιπλέον του ποσού που αναφέρεται στην υπό (α) υποπαράγραφο για κάθε 

επιπλέον μονάδα χωρητικότητας. Πάντως το ποσό περιορισμού της ευθύνης του 

πλοιοκτήτη δεξαμενόπλοιου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 89.770.000 λογιστικές 

μονάδες. Σημαντική παρατήρηση είναι πως τα όρια περιορισμού ευθύνης, μετά από 

κάθε τροποποίηση, διατηρούν ανοδική πορεία, πιθανόν για μεγαλύτερη διασφάλιση 

των ζημιωθέντων. Αντίθετα, ο πλοιοκτήτης αποκλείεται από τη δυνατότητα 

περιορισμού της ευθύνης του που του παρέχει το άρθρο V της  CLC, σε περίπτωση 
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συμβάσεις περί αστικής ευθύνης από πετρελαϊκή ρύπανση, ό.π., σελ. 70 
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 π.δ. 286/2002 
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 σύμφωνα με την παρ. 9α του άρθρου V της CLC 1992, “λογιστική μονάδα είναι το Ειδικό 
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αναλυτικά βλ. παρ. 9 του άρθρου V της CLC 1992. 
47

 εννοεί την ολική χωρητικότητα.  
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που το ζημιογόνο γεγονός προήλθε από δικό του δόλο ή βαριά αμέλεια
48

 σύμφωνα με 

την παρ. 2 του ίδιου άρθρου
49

. Σε αυτή την περίπτωση ευθύνεται απεριόριστα
50

.  

 Εκτός από την έλλειψη δόλου ή βαριάς αμέλειας στο πρόσωπο του 

πλοιοκτήτη, προϋπόθεση για τη δυνατότητα χρήσης της ευνοϊκής διάταξης για τον 

περιορισμό της ευθύνης του αποτελεί η δημιουργία κεφαλαίου που αντιστοιχεί στο 

συνολικό ποσό που αντιπροσωπεύει την ευθύνη του, όπως προκύπτει μετά τον 

περιορισμό της. Ο πλοιοκτήτης καταθέτει το κεφάλαιο αυτό είτε μετρητοίς είτε με τη 

μορφή τραπεζικής εγγύησης στο Δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή του 

συμβαλλόμενου κράτους όπου εμφανίστηκαν οι ζημιογόνες επιπτώσεις της διαρροής 

πετρελαίου από δεξαμενόπλοιο και στο οποίο ασκήθηκε ή πρόκειται να ασκηθεί 

αγωγή αποζημίωσης (άρθρο V παρ. 3). Από το κατατεθειμένο κεφάλαιο 

ικανοποιούνται όσοι έχουν αξιώσεις κατά του πλοιοκτήτη, οι ζημιωθέντες αναλογικά 

με το ύψος της απαίτησης του καθενός (άρθρο V παρ. 4). Επιπρόσθετα, κατά το 

άρθρο VI παρ. 1, στην περίπτωση που ο πλοιοκτήτης ιδρύσει κεφάλαιο σύμφωνα με 

το άρθρο V της CLC 1992, κανείς δεν δικαιούται να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα 

κατά άλλων περιουσιακών στοιχείων του πλοιοκτήτη καθώς επίσης απελευθερώνεται 

οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο είχε συσταθεί ενέχυρο ή άλλη 

ασφάλεια για την εξασφάλιση των αποζημιώσεων. Ο διεθνής νομοθέτης με αυτόν τον 

τρόπο δίνει κίνητρο στον πλοιοκτήτη να ιδρύσει κεφάλαιο και κατ’ επέκταση 

εξασφαλίζεται η αποζημίωση των θυμάτων της ρύπανσης. 

 

4.9. Υποχρεωτική ασφάλιση 

 Η μέριμνα του διεθνούς νομοθέτη για την κατά το δυνατό πληρέστερη 

αποζημίωση των θυμάτων από θαλάσσια ρύπανση που προκλήθηκε λόγω διαρροής 

πετρελαίου από δεξαμενόπλοιο, αποδεικνύεται και από την καθιέρωση υποχρεωτικής 

ασφάλισης της αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτη. Το άρθρο VII παρ. 1 της Διεθνούς 

Σύμβασης Ευθύνης 1992, υποχρεώνει τον πλοιοκτήτη δεξαμενόπλοιου που έχει 

νηολογηθεί σε συμβαλλόμενο κράτος και μεταφέρει ως φορτίο πάνω από 2.000 

τόνους πετρελαίου χύμα, να διατηρεί σε ισχύ ασφάλιση ή άλλη χρηματική ασφάλεια 

για την αστική ευθύνη, δηλαδή για το ποσό που προκύπτει από τον περιορισμό της 
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ευθύνης του, σύμφωνα με το άρθρο V της CLC 1992. Για την απόδειξη της πράγματι 

ισχύουσας ασφάλισης, απαιτείται να υπάρχει πρωτότυπο πιστοποιητικό στο 

δεξαμενόπλοιο, εκδιδόμενο σύμφωνα με τους όρους της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και 

στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα στοιχεία
51

. Αντίγραφο του πιστοποιητικού 

αυτού τηρείται στις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα κάθε συμβαλλόμενο κράτος βαρύνεται 

με την υποχρέωση να μην επιτρέπει σε δεξαμενόπλοιο, σημαίας του, που μεταφέρει 

πετρέλαιο χύμα άνω των 2000 τόνων να εκτελεί εμπορικές δραστηριότητες εφόσον 

δεν έχει εκδοθεί το απαιτούμενο από τη σύμβαση πιστοποιητικό. (άρθρο VII παρ. 9). 

Επιπλέον, κάθε συμβαλλόμενο κράτος θα πρέπει να μεριμνά με την εσωτερική του 

νομοθεσία ώστε να μην επιτρέπει δεξαμενόπλοιο, που μεταφέρει πετρέλαιο χύμα άνω 

των 2000 τόνων, να εισπλέει ή αποπλέει από λιμένα του εάν δεν είναι εφοδιασμένο 

με το απαιτούμενο πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλης χρηματικής ασφάλειας
52

. 

 Εφόσον επέλθει ζημιογόνο περιστατικό ρύπανσης της θάλασσας από 

πετρέλαιο που διέρρευσε από δεξαμενόπλοιο, το άρθρο VII παρ. 8 της CLC 1992 

παρέχει τη δυνατότητα στον ζημιωθέντα να στραφεί ευθέως κατά του ασφαλιστή για 

να αξιώσει την αποζημίωση που του αναλογεί. Αυτή η δυνατότητα κρίνεται εύλογη 

και σύμφωνη με τα συμφέροντα του αδύναμου μέρους, του ζημιωθέντος, ο οποίος 

δύναται να αξιώσει ταχύτερη αποζημίωση από τον ασφαλιστή. Ο ασφαλιστής 

μάλιστα έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί, ανεξαρτήτως πταίσματος του 

πλοιοκτήτη, τον περιορισμό της ευθύνης και να ιδρύσει επιπρόσθετα και κεφάλαιο, 

όπως ακριβώς θα έκανε ο πλοιοκτήτης. (άρθρα V παρ. 11 και VII παρ. 8) 

 Στην περίπτωση που ο ασφαλιστής ή άλλο πρόσωπο υπόχρεο σε χρηματική 

ασφάλεια καταβάλλει την αποζημίωση στον ζημιωθέντα, τότε υποκαθίσταται στα 

δικαιώματά του και δύναται να αξιώσει το ποσό που κατέβαλε από τον πραγματικό 

πρόσωπο που ήταν υπόχρεο σε αποζημίωση. (άρθρο V παρ. 5 επ.) 

 

4.10. Δικονομικά ζητήματα 

 Σύμφωνα με το άρθρο IX παρ. 1 της CLC 1992, αποκλειστικά αρμόδια 

δικαστήρια για να εκδικάσουν αγωγές αποζημίωσης είναι αυτά του συμβαλλόμενου 
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κράτους ή κρατών στο οποίο προκλήθηκε ρύπανση στο έδαφός του, 

συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων και της Αποκλειστικής Οικονομικής 

Ζώνης ή λήφθηκαν προληπτικά μέτρα για την πρόληψη ή τη μείωση της ζημίας που 

προκλήθηκε στις ως άνω περιοχές. 

 Αναφορικά με την εκτελεστότητα της εκδιδόμενης απόφασης από το ανωτέρω 

αρμόδιο δικαστήριο, το άρθρο X παρ. 1 της CLC 1992 ορίζει πως “κάθε απόφαση 

που εκδόθηκε από δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία κατά το άρθρο IX, είναι 

εκτελεστή στο κράτος που εκδόθηκε και δεν υπόκειται σε τακτικά ένδικα μέσα, θα 

αναγνωρίζεται σε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο κράτος εκτός: α) εάν η απόφαση 

εκδόθηκε με δόλο ή β) εάν δεν παρασχέθηκε στον εναγόμενο προειδοποίηση σε 

εύλογο χρόνο και η δυνατότητα προς υπεράσπιση των απόψεών του”. Κατά την 

δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου, απόφαση που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, θα είναι εκτελεστή σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος. 

 Τέλος, σχετικά με την παραγραφή του δικαιώματος της αξίωσης 

αποζημίωσης, η Διεθνής Σύμβαση ευθύνης 1992 στο άρθρο VIII κάνει διπλή 

πρόβλεψη. Από τη μια μεριά, με σημείο εκκίνησης την ημερομηνία που έλαβε χώρα η 

ζημία, ο διεθνής νομοθέτης ορίζει πως αγωγή για αποζημίωση δύναται να αξιωθεί 

εντός τριών ετών από το ως άνω σημείο. Από την άλλη μεριά, σε κάθε περίπτωση, 

αγωγή αποζημίωσης είναι δυνατόν να εγερθεί εντός έξι ετών από τη στιγμή που 

έλαβε χώρα το συμβάν το οποίο προκάλεσε τη ζημία, ενώ αν το συμβάν αποτελείται 

από μια σειρά περιστατικών, η περίοδος της εξαετίας αρχίζει να μετρά από την 

ημερομηνία που συνέβη το πρώτο περιστατικό. Ο δικαιολογητικός λόγος που 

κρύβεται πίσω από αυτήν την επιλογή του διεθνούς νομοθέτη είναι διττός˙ από τη μια 

μεριά, εξαιτίας των ιδιοτήτων του πετρελαίου είναι πιθανό οι αρνητικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον να εμφανιστούν αρκετό καιρό μετά το ζημιογόνο συμβάν. Σε αυτή 

την περίπτωση, κρίνεται αναγκαίο για την διασφάλιση των συμφερόντων του 

ζημιωθέντος, να έχει στη διάθεση του ένα εύλογο χρονικό διάστημα (τριετία) από τη 

στιγμή που έγιναν εμφανείς οι ζημιογόνες συνέπειες και κατά τη διάρκεια του οποίου 

θα δύναται να εγείρει αξίωση αποζημίωσης. Από την άλλη, από τη στιγμή που θα 

λάβει χώρα το ζημιογόνο συμβάν, κρίνεται σκόπιμο να λήξει εντός εύλογου χρόνου 

(εξαετία) οποιαδήποτε σχετική εκκρεμότητα, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα πως εάν 

παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από το ζημιογόνο συμβάν δυσκολεύει η απόδειξη 

της ζημίας αλλά και ο αιτιώδης σύνδεσμος, κατάσταση που τροφοδοτεί με 
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ανασφάλεια και αβεβαιότητα τον ζημιωθέντα ο οποίος βαρύνεται με την απόδειξη 

των ανωτέρω προκειμένου να πετύχει την αποζημίωση που του αναλογεί
53

. 

 

4.11. Σύνοψη… 

 Η σημαντικότερη τομή που επέφερε η Διεθνής Σύμβαση Ευθύνης 1992, ήταν 

ότι καθιέρωσε γνήσια αντικειμενική ευθύνη από διακινδύνευση του πλοιοκτήτη του 

δεξαμενόπλοιου που μεταφέρει πετρέλαιο το οποίο, λόγω διαρροής, προκάλεσε 

ρύπανση της θάλασσας με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας ενώ αντίθετα, δεν 

υπάρχει πρόβλεψη για ποινικές, διοικητικές ή πειθαρχικές κυρώσεις του υπεύθυνου, 

για τις οποίες εφαρμόζονται διατάξεις της εσωτερικής έννομης τάξης των κρατών
54

. 

Κύριο γνώμονα αποτέλεσε η κατά το δυνατό πληρέστερη προστασία των θυμάτων 

της ρύπανσης, λαμβανομένων υπόψιν των τεράστιων περιβαλλοντικών και 

οικονομικών ζημιών που είναι σε θέση να προκαλέσει η πετρελαϊκή ρύπανση. 

Ωστόσο, η CLC 1992 παρέχει στον πλοιοκτήτη δικλείδες προστασίας, όπως είναι ο 

περιορισμός της ευθύνης του μέχρι ενός ποσού. Αυτή η κίνηση ενδεχομένως να ήταν 

αποτέλεσμα πίεσης των κρατών με αναπτυγμένη ναυτιλιακή δραστηριότητα που δεν 

θα επιθυμούσαν οι ναυτιλιακές εταιρίες τους να αναλάβουν ολόκληρο το βάρος της 

αποζημίωσης των θυμάτων της ρύπανσης. Αυτή η δυνατότητα όμως συνεπάγεται, σε 

πολλές περιπτώσεις, οι ζημιωθέντες να μην αποζημιώνονται πλήρως για τη ζημία που 

υπέστησαν. Ο διεθνής νομοθέτης έλαβε υπόψιν αυτή την “αδυναμία” της CLC 1992 

και για αυτό τον λόγο οργάνωσε το Διεθνές Κεφάλαιο. 

 

5. Συμπληρωματικός μηχανισμός καταστολής - αποζημίωσης 

5.1. Η Διεθνής Σύμβαση Κεφαλαίου 1971 

 Το ατύχημα του δεξαμενόπλοιου Torrey Canyon στάθηκε η αφορμή και για 

την ίδρυση του Διεθνούς Κεφαλαίου, ενός μηχανισμού αποζημίωσης 

συμπληρωματικού αυτού που εισήγαγε η Διεθνής Σύμβαση Ευθύνης 1992. Η 

αναγκαιότητά του είχε αποσαφηνιστεί ήδη από τη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της 

οποίας υπογράφηκε η CLC 1992. Τελικά δύο χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 

Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου 1971 υπογράφηκε η “Διεθνής Σύμβαση για την 
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 Καράκωστας, Περιβάλλον & Δίκαιο, ό.π., σελ. 536 
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ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου για την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από 

πετρελαιοειδή” (International Convention on the Establishment of an International 

Fund for Compensation for Oil Pollution (1971 Fund Convention) και η οποία τέθηκε 

σε ισχύ την 16 Οκτωβρίου 1978. Στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 1638/1986. 

Ωστόσο, η Διεθνής Σύμβαση για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου και 

αντικαταστάθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1992 με το Πρωτόκολλο του 1992 (στο εξής 

FUND 1992)
55

 το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 30 Μαΐου 1996
56

. Στην Ελλάδα το 

Πρωτόκολλο 1992 κυρώθηκε με το ν. 270/1995. Σκοπός του, σύμφωνα με το 

προοίμιο, ήταν να παρέχεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό πληρέστερη αποζημίωση στα 

θύματα που υπέστησαν ζημίες ή απώλειες από θαλάσσια ρύπανση από πετρέλαιο 

μεταφερόμενο με δεξαμενόπλοια και ταυτόχρονα να ελαφρύνεται η θέση των 

πλοιοκτητών λόγω της αυστηρής καθιέρωσης της αντικειμενικής ευθύνης στη CLC 

1992. Υιοθετήθηκε, δηλαδή, ένα δεύτερο επίπεδο αποζημίωσης, ύστερα από αυτό 

που πρόταξε η CLC 1992, που ωστόσο έχει χαρακτήρα επικουρικό. 

 

5.2. Διεθνές Κεφάλαιο 

 Το Διεθνές Κεφάλαιο είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός, με νομική 

προσωπικότητα, που συστήθηκε το 1996 και έχει έδρα το Λονδίνο
57

. Έχει 

Συνέλευση, η οποία αποτελείται από τα συμβαλλόμενα κράτη της Διεθνούς 

Σύμβασης Κεφαλαίου και Γραμματεία η οποία περιλαμβάνει το Διευθυντή, ο οποίος 

προΐσταται και είναι ο νομικός αντιπρόσωπος του Οργανισμού και το προσωπικό που 

η διοίκηση του Κεφαλαίου μπορεί να απαιτήσει (άρθρα 16, 17, 28). Το Κεφάλαιο 

χρηματοδοτείται από ετήσιες εισφορές που καταβάλλουν όσα πρόσωπα 

παραλαμβάνουν πετρέλαιο σε συμβαλλόμενο κράτος, εφόσον οι ποσότητα 

πετρελαίου που παραλαμβάνουν εντός ενός έτους ξεπερνάει τους 150.000 τόνους. Το 

κάθε κράτος είναι αρμόδιο να δώσει πληροφορίες στο Διεθνές Κεφάλαιο για τη 

συνολική ποσότητα που παραλήφθηκε και τιμολογείται αναλόγως βάσει εκτίμησης 

δαπανών του ερχόμενου έτους
58

. 
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 είχε προηγηθεί η τροποποίηση του 1984 η οποία δεν τέθηκε σε εφαρμογή ενώ η νεότερη 

τροποποίηση συντελέστηκε το 2003. 
56
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 Σημαντικό είναι το γεγονός πως για να συμμετέχει ένα κράτος στο Διεθνές 

Κεφάλαιο, θα πρέπει προηγουμένως να έχει κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση Ευθύνης 

1992. Από την άλλη ένα κράτος που έχει κυρώσει τη CLC 1992 δεν είναι 

υποχρεωμένο να κυρώσει και τη Διεθνή Σύμβαση Κεφαλαίου 1992. Και από αυτό το 

στοιχείο μαρτυράται ο επικουρικός ρόλος του Διεθνούς Κεφαλαίου σε αυτό το 

διεθνές σύστημα αποζημίωσης
59

. Εξάλλου, ο συμπληρωματικός χαρακτήρας της 

FUND 1992 αποδεικνύεται και από το γεγονός πως διατάξεις που ρυθμίζουν, για 

παράδειγμα, το πεδίο εφαρμογής της, τις προϋποθέσεις αποζημίωσης, ζητήματα 

παραγραφής ταυτίζονται με τις ανάλογες διατάξεις της CLC 1992 και επιπρόσθετα 

πολλές από αυτές παραπέμπουν ευθέως στην τελευταία. 

 

5.3. Αρμοδιότητες Διεθνούς Κεφαλαίου 

 Το Διεθνές Κεφάλαιο επιλαμβάνεται ενός περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης 

από πετρέλαιο και οφείλει αποζημίωση στις εξής περιπτώσεις: Όταν ο πλοιοκτήτης 

απαλλάσσεται της ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις της CLC 1992, όπως συμβαίνει 

στην περίπτωση δόλιας ενέργειας τρίτου, η οποία προκάλεσε τη ρύπανση, όταν ο 

πλοιοκτήτης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αποζημιώσει πλήρως τον 

ζημιωθέντα και η ασφάλιση δεν επαρκεί επίσης και όταν η ζημία ξεπερνά τα όρια 

ευθύνης του πλοιοκτήτη. 

 Αντίθετα, το Διεθνές Κεφάλαιο δεν οφείλει αποζημίωση όταν η ζημία επήλθε 

σε έδαφος, χωρικά ύδατα ή ΑΟΖ μη συμβαλλόμενου κράτους, όταν η ζημία επήλθε 

από περιστατικά ανωτέρας βίας και όταν ο ζημιωθείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι η 

ζημία επήλθε από περιστατικό με δεξαμενόπλοιο, όπως ορίζεται το πεδίο εφαρμογής 

στη CLC 1992
60

. Επιπρόσθετα, ολική ή μερική απαλλαγή από την καταβολή 

αποζημίωσης μπορεί να πετύχει ο πλοιοκτήτης εάν αποδείξει ότι η ζημία από 

ρύπανση προήλθε ολικά ή μερικά από πράξη ή παράλειψη που συνέβη με δόλο ή 

αμέλεια από το πρόσωπο που αξιώνει αποζημίωση. (άρθρο 4 παρ. 3) 
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 προκύπτει ερμηνευτικά από το άρθρο 7 παρ. 3 της FUND 1992 
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5.4 Πεδίο εφαρμογής 

Το Διεθνές Κεφάλαιο για να χορηγήσει συμπληρωματική αποζημίωση στους 

ζημιωθέντες από τη ρύπανση της θάλασσας από πετρέλαιο θα πρέπει η ζημία να 

προκλήθηκε στο έδαφος, περιλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, συμβαλλόμενου 

κράτους ή στην ΑΟΖ του ή εάν δεν έχει καθορίσει τέτοια ζώνη, σε περιοχή έως 200 

ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσεις από τις οποίες μετράται το πλάτος των 

χωρικών υδάτων. Ακόμη, εφαρμόζεται για προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί 

προκειμένου να προληφθεί ή να μειωθεί η ζημία. Αυτή η απαρίθμηση είναι 

αποκλειστική, όπως ορίζει το άρθρο 3 της Σύμβασης Κεφαλαίου 1992. 

 Υπόχρεος καταβολής αποζημίωσης σε αυτή τη δεύτερη βαθμίδα, είναι το 

Διεθνές Κεφάλαιο. Δικαιούχοι είναι τα πρόσωπα που, λόγω της πετρελαϊκής 

ρύπανσης ζημιώθηκαν και η αποζημίωση που έλαβαν από τον πρώτο μηχανισμό, τη 

CLC 1992, είναι ανεπαρκής για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. 

Χαρακτηριστικό είναι πως στο πρώτο κείμενο της Διεθνούς Σύμβασης Κεφαλαίου 

στα, καταργημένα πια, άρθρα 2 παρ. 1 περ. β και 3 παρ. 2, προβλεπόταν αποζημίωση 

για την οικονομική ανακούφιση των πλοιοκτητών και εγγυητών τους που 

επωμίζονταν ολόκληρο το βάρος αποζημίωσης στη CLC 1992. Ωστόσο, αυτή η 

μέριμνα καταργήθηκε καθώς επιβάρυνε οικονομικά το Διεθνές Κεφάλαιο. Εξάλλου 

πρωταρχικό μέλημα ήταν η αποζημίωση των προσώπων που ζημιώθηκαν, που 

συνήθως ήταν απλοί άνθρωποι, και όχι των πλοιοκτητών οι οποίοι αδιαμφισβήτητα 

απολαμβάνουν τεράστια οικονομικά οφέλη από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα που 

ασκούν. Πλέον η μοναδική περίπτωση αξίωσης από πλοιοκτήτη δεξαμενόπλοιου ή 

τον ασφαλιστή του για αποζημίωση από το Διεθνές Κεφάλαιο υφίσταται όταν 

καταβληθεί από αυτούς αποζημίωση που ξεπερνά τα όρια ευθύνης μετά τον 

περιορισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 της CLC 1992 (παρ. 1, 5, 6 και 7)
61

. 

 

5.5 Περιορισμός ευθύνης 

 Παρόλο που το Διεθνές Κεφάλαιο παρέχει ένα δεύτερο επίπεδο ασφάλειας 

στα θύματα των ζημιών από θαλάσσια ρύπανση από πετρέλαιο ότι θα λάβουν πλήρη 

αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν, η ελπίδα αυτή κάμπτεται από το γεγονός 

πως οι ζημιωθέντες δύνανται να αξιώσουν αποζημίωση μέχρι έναν βαθμό. Και το 
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Διεθνές Κεφάλαιο, όπως αντίστοιχα και ο πλοιοκτήτης ή ο ασφαλιστής του στη CLC 

1992, έχει τη δυνατότητα περιορισμού της ευθύνης του. 

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 της Διεθνούς Σύμβασης 

Κεφαλαίου 1992, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί τελευταία με το π.δ. 291/2003 και 

ισχύει, ο κανόνας είναι πως για κάθε περιστατικό, το Διεθνές Κεφάλαιο μπορεί να 

καταβάλει αποζημίωση στον ζημιωθέντα ίση με 203.000.000 λογιστικές μονάδες, 

συμπεριλαμβανομένου της αποζημίωσης που καταβλήθηκε με βάση τη CLC 1992. 

Αποζημίωση που δεν ξεπερνάει τις 203.000.000 λογιστικές μονάδες, μπορεί να 

καταβληθεί και για ζημία από ρύπανση που προκλήθηκε από φυσικό φαινόμενο 

εξαιρετικού, αναπόφευκτου και ακαταμάχητου χαρακτήρα. Κατ’ εξαίρεση, στις 

ανωτέρω δύο περιπτώσεις, μπορεί να καταβληθεί αποζημίωση έως 300.740.000 

λογιστικές μονάδες για κάθε περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα σε περίοδο κατά την 

οποία υπάρχουν τρία μέρη στη Σύμβαση ως προς τα οποία το σύνολο των ποσοτήτων 

του συνεισφερθέντος πετρελαίου που παραλήφθηκε από πρόσωπα στα εδάφη των 

μερών αυτών, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, ήταν ίσο ή 

υπερέβαινε τα 600.000.000 τόνους. Σημαντικό να επισημανθεί είναι ότι ο διεθνής 

νομοθέτης ολοένα αύξανε τα όρια περιορισμού της ευθύνης του Κεφαλαίου, όπως 

συνέβαινε και με τη CLC 1992, με τροποποιήσεις των Συμβάσεων. Αυτή η κίνηση 

είναι σύμφωνη με το γενικότερο πνεύμα που διέπει αυτό το σύστημα αποζημίωσης 

και στοχεύει στην καταβολή πληρέστερης αποζημίωσης στα θύματα της πετρελαϊκής 

ρύπανσης. 

   

6. Συμπληρωματικό Κεφάλαιο 

 Οι τεράστιες ζημίες που ήταν απόρροια διαρροής ή απόρριψης πετρελαίου 

από δεξαμενόπλοιο κατέδειξαν την αδυναμία καταβολής πλήρους αποζημίωσης 

στους ζημιωθέντες με βάση το υφιστάμενο τότε σύστημα. Με το Πρωτόκολλο του 

2003 της Διεθνούς Σύμβασης για την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου αποζημίωσης 

ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο του 1992, εισήχθη μια τρίτη βαθμίδα αποζημίωσης. 

Ιδρύθηκε το Συμπληρωματικό Κεφάλαιο (Supplementary Fund, στο εξής FUND 

2003) το οποίο κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν. 3482/2006. Είναι ένας 

διακυβερνητικός οργανισμός με έδρα το Λονδίνο και οργανωτική δομή όμοια με το 

FUND 1992. Η συμμετοχή σε αυτό είναι προαιρετική και επιτρέπεται μόνο σε κράτη 

που έχουν κυρώσει τη FUND 1992 ενώ χρηματοδοτείται και λειτουργεί με όμοιο 

τρόπο όπως το Διεθνές Κεφάλαιο 1992, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του 
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Πρωτοκόλλου. Για κάθε περιστατικό, το FUND 2003 δύναται να παρέχει 

αποζημίωση, το συνολικό άθροισμα της οποίας, συμπεριλαμβανομένων των ποσών 

της CLC 1992 και FUND 1992, δεν μπορεί να ξεπερνά τις 750.000.000 λογιστικές 

μονάδες. Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζονται με σαφήνεια και ενάργεια τα ανώτατα 

όρια ευθύνης των CLC 1992, FUND 1992 και FUND 2003. 

 

Διάγραμμα 2: Ανώτατα όρια ευθύνης για αποζημίωση σύμφωνα με τις CLC 1992, FUND 1992 

και FUND 2003. (πηγή: iopcfunds.org βλ. και http://www.iopcfunds.org/about-us/legal-

framework/) 

 

 Μαζί με το Διεθνές Κεφάλαιο 1992 συνιστούν τα Διεθνή Κεφάλαια για την 

αποζημίωση από ρύπανση από πετρέλαιο (International Oil Pollution Compensation 

Funds - IOPC Funds). Από την ίδρυσή τους έως σήμερα έχουν ασχοληθεί με 150 

περιστατικά και έχουν πληρωθεί περίπου 600.000.000 αγγλικές λίρες από τα οποία τα 

331.000.000 αγγλικών λιρών κατέβαλε το Διεθνές Κεφάλαιο 1992. Από τα 150 

περιστατικά, τα 138 έχουν περατωθεί ενώ τα 12 είναι σε εκκρεμότητα
62

. 

  

7. Αξιολόγηση συστήματος 

 Αφού προηγήθηκε η παρουσίαση του συστήματος Ευθύνης και Διεθνούς 

Κεφαλαίου, όπως οργανώθηκε από το διεθνή νομοθέτη, θα επιχειρηθεί σε αυτό το 
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σημείο η αξιολόγησή του. Εξέχουσας σημασίας είναι η καθιέρωση αντικειμενικής 

ευθύνης από διακινδύνευση του πλοιοκτήτη του δεξαμενόπλοιου. Εξάλλου κεντρικός 

άξονας του νομοθετικού αυτού οικοδομήματος είναι η προστασία του αδύναμου 

μέρους, δηλαδή κατά βάση των απλών ανθρώπων (π.χ. αλιείς) των οποίων η 

περιουσία υφίσταται ζημία από τη ρύπανση της θάλασσας από πετρέλαιο 

μεταφερόμενο με δεξαμενόπλοια. Προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται και 

η υποχρέωσης ασφάλισης. Ωστόσο, η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για 

δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο χύμα άνω των 2000 τόνων. Συνεπώς, δεν 

υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης για δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο 

χύμα κάτω των 2000 τόνων, παραβλέποντας ενδεχομένως ο διεθνής νομοθέτης πως 

και αυτά τα δεξαμενόπλοια μπορούν να προκαλέσουν ανυπολόγιστες ζημίες. 

 Για την πληρέστερη εξασφάλιση αποζημίωσης των θυμάτων, οργανώθηκε 

ένας δεύτερος μηχανισμός υποστήριξης το FUND 1992 και ένας προαιρετικός τρίτος, 

το FUND 2003. Είναι απόλυτα κατανοητό πως οι δύο τελευταίοι μηχανισμοί 

εξυπηρετούν από τη μια μεριά αυτό το σκοπό, από την άλλη όμως δεν θα μπορούσε 

να μην επισημανθεί ότι ήταν και αποτέλεσμα των αντικρουόμενων συμφερόντων των 

δύο βασικών κλάδων που επωφελούνται από την εμπορική δραστηριότητα της 

μεταφοράς πετρελαίου δια θαλάσσης, των μεταφορέων και των εισαγωγέων. Όμως 

στη βάση αυτή, η επιλογή είναι δίκαιη διότι υπάρχει επιμερισμός ευθύνης. 

 Η ευθύνη, ωστόσο, αυτή δεν είναι απεριόριστη. Αντιθέτως, παρέχεται η 

δυνατότητα να περιοριστεί μέχρι ενός ποσού. Εξάλλου, εάν ήταν απεριόριστη τίθεται 

το ζήτημα εάν θα είχε απήχηση σε κράτη με ναυτιλιακή παράδοση ή κράτη - 

εισαγωγείς πετρελαίου. Στο σημείο αυτό, ανακύπτει και το ερώτημα εάν λόγω 

περιορισμού της ευθύνης, οι ζημιωθέντες αποζημιώνονται πλήρως. Είναι πράγματι 

πιθανό, η συνολική ζημία να ξεπερνά τα μέγιστα όρια ευθύνης. Σε αυτή την 

περίπτωση, διαπιστώνεται ένα ψεγάδι στο σύστημα Ευθύνης και Διεθνούς 

Κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, δεν είναι απαραίτητο να είμαστε απόλυτα επικριτικοί ως 

προς αυτό το σκέλος, ειδικά αν αναλογιστούμε πως κάθε τροποποίηση των αρχικών 

κειμένων διεύρυνε τα όρια ευθύνης. Πιθανόν ο διεθνής νομοθέτης, συλλέγει 

δεδομένα και προσαρμόζει το νομοθετικό κείμενο στη νέα πραγματικότητα. Σε κάθε 

περίπτωση το σύστημα Ευθύνης και Διεθνούς Κεφαλαίου λειτουργεί καλά, 

παρέχοντας, τις περισσότερες φορές, πλήρη αποζημίωση στα θύματα της ρύπανσης. 
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Μέρος Τρίτο: Ατμοσφαιρική ρύπανση από πλοία 

 

1. Εισαγωγή 

 Η εμπορική δραστηριότητας της μεταφοράς πετρελαίου δια θαλάσσης με 

δεξαμενόπλοια δεν ελλοχεύει κινδύνους μόνο για το θαλάσσιο περιβάλλον˙ το 

ατμοσφαιρικό απειλείται εξίσου. Τα δεξαμενόπλοια αλλά και κάθε τύπος πλοίου
63

 

εξαιτίας της καύσης του καυσίμου τους στους κινητήρες τους ή άλλων λειτουργιών 

τους, έχουν ως αποτέλεσμα να απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αέριοι ρύποι, 

όπως για παράδειγμα διοξείδιο του άνθρακα (CO2), οι οποίοι ευθύνονται για τη 

ρύπανση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, για το φαινόμενο της κλιματικής 

αλλαγής του πλανήτη αλλά και για πληθώρα επιπλοκών στην υγεία του ανθρώπου. 

 

2. Η έννοια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής 

αλλαγής 

 Τι είναι όμως ατμοσφαιρική ρύπανση; Ο όρος ατμοσφαιρική ρύπανση 

μαρτυρά “την παρουσία στην ατμόσφαιρα κάθε είδους στοιχείων στη στερεή, υγρή ή 

αέρια φάση, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας σε συγκέντρωση ή διάρκεια 

που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς 

οργανισμούς και στα οικοσυστήματα, είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα.”
64

 Η 

ατμοσφαιρική ρύπανση επιδρά αρνητικά στην κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τον 

ορισμό που δίνεται στο άρθρο 1 παρ. 2 της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 

για την κλιματική αλλαγή (United Nations Framework Convention on Climate 

Change - UNFCCC), κλιματική αλλαγή σημαίνει “ τη μεταβολή του κλίματος που 

οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες
65

 δραστηριότητες που μεταβάλλουν τη 

σύνθεση της παγκόσμιας ατμόσφαιρας και η οποία διακρίνεται από τη φυσική 

κλιματική μεταβλητότητα που παρατηρείται σε συγκρίσιμες χρονικές περιόδους”. 

 

 

 

 

                                                 
63

 η γενικότερη αναφορά στα πλοία κρίνεται επιβεβλημένη καθώς η συγκεκριμένη πηγή ρύπανσης δεν 

προέρχεται κατ’ αποκλειστικότητα από δεξαμενόπλοια. 
64

 όπως επακριβώς ορίζει ο Πρόδρομος Ζάνης, Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική μεταβολή, 

ΠερΔικ 2/2012 (έτος 16ο), σελ. 283 
65

 ή και φυσικές 
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3. Συνέπειες ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

 Η ρύπανση της ατμόσφαιρας από βλαβερά αέρια συνεπάγεται την επιδείνωση 

φαινομένων που επιδρούν αρνητικά στην κλιματική αλλαγή αλλά και γενικότερα 

στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Οι σημαντικότερες συνέπειες της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η τρύπα του 

όζοντος. 

 

3.1. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η διαδικασία κατά την οποία η 

ατμόσφαιρα ενός πλανήτη συγκρατεί θερμότητα και συμβάλλει στην αύξηση της 

θερμοκρασίας της επιφάνειάς του
66

. Ο μηχανισμός λειτουργίας του είναι όμοιος με 

αυτόν ενός θερμοκηπίου. Η ηλιακή υπέρυθρη ακτινοβολία, εισβάλλει στην 

ατμόσφαιρα και ένα μέρος της απορροφάται ενώ ένα άλλο απελευθερώνεται πίσω 

στο διάστημα. Τα αέρια που θερμοκηπίου, ήτοι οι υδρατμοί, το διοξείδιο του 

άνθρακα, το μεθάνιο, το όζον και οι χλωροφθοράνθρακες, συμβάλλουν στην 

απορρόφηση αυτής της ακτινοβολίας και συνεπώς, αρχικά, το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου καθίσταται ευεργετικό για τη διατήρηση της θερμοκρασίας σταθερής σε 

φυσιολογικά επίπεδα και κατ’ επέκταση για τη ζωή. Ωστόσο οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες, για παράδειγμα η καύση του πετρελαίου για την κίνηση των πλοίων, 

έχουν ως αποτέλεσμα την έκλυση στην ατμόσφαιρα επιπλέον ποσοτήτων αερίων του 

θερμοκηπίου τα οποία δημιουργούν παχύτερο στρώμα εμποδίζοντας την 

απελευθέρωση της ακτινοβολίας στο διάστημα παγιδεύοντάς την, με συνέπεια την 

αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και κατ’ επέκταση την επιδείνωση του φαινομένου 

της κλιματικής αλλαγής αλλά και την εμφάνιση διαφόρων προβλημάτων υγείας στους 

ανθρώπους
67

. 

                                                 
66

 πηγή: wikipedia https://el.wikipedia.org/wiki/Φαινόμενο_του_θερμοκηπίου  
67

 βλ. https://www.meteo.gr/meteoplus/pdf/thermokipio.pdf 

https://el.wikipedia.org/wiki/%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525A6%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525B1%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525B9%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525BD%252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525258C%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525BC%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525B5%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525BD%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525BF_%252525252525252525252525252525CF%25252525252525252525252525252584%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525BF%252525252525252525252525252525CF%25252525252525252525252525252585_%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525B8%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525B5%252525252525252525252525252525CF%25252525252525252525252525252581%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525BC%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525BF%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525BA%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525B7%252525252525252525252525252525CF%25252525252525252525252525252580%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525AF%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525BF%252525252525252525252525252525CF%25252525252525252525252525252585
https://www.meteo.gr/meteoplus/pdf/thermokipio.pdf
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Εικόνα 2: Απεικόνιση του τρόπου λειτουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

(πηγή: http://www.climatechangeeducation.ca/the-greenhouse-effect/) 

 

3.2. Η τρύπα του όζοντος 

 Τρύπα του όζοντος ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο το στρώμα του 

όζοντος που βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης 

(στρατόσφαιρα) μειώνεται σε πάχος πάνω από την Ανταρκτική. Το στρώμα του 

όζοντος συμβάλλει στην απορρόφηση σημαντικού μέρους της υπεριώδους 

ακτινοβολίας. Με την απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα αερίων που καταστρέφουν το 

όζον, σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι χλωροφθοράνθρακες, η τρύπα του 

όζοντος μεγαλώνει ακόμη περισσότερο με αποτέλεσμα να εισέρχεται υπεριώδης 

ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα, να αυξάνεται η μέση θερμοκρασία της Γης αλλά και  

να εμφανίζεται πληθώρα προβλημάτων υγείας στους ανθρώπους
68

. 

                                                 
68

 πηγή: wikipedia https://el.wikipedia.org/wiki/Τρύπα_του_όζοντος 

http://www.climatechangeeducation.ca/the-greenhouse-effect/
https://el.wikipedia.org/wiki/%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525A4%252525252525252525252525252525CF%25252525252525252525252525252581%252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525258D%252525252525252525252525252525CF%25252525252525252525252525252580%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525B1_%252525252525252525252525252525CF%25252525252525252525252525252584%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525BF%252525252525252525252525252525CF%25252525252525252525252525252585_%252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525258C%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525B6%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525BF%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525BD%252525252525252525252525252525CF%25252525252525252525252525252584%252525252525252525252525252525CE%252525252525252525252525252525BF%252525252525252525252525252525CF%25252525252525252525252525252582
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Εικόνα 3: Απεικόνιση λειτουργίας της τρύπας του όζοντος. 

(πηγή: http://blogs.sch.gr/august/2015/01/27/η-τρύπα-του-όζοντος/) 

 

 

4. Κανονιστικό πλαίσιο - MARPOL 73/78 Παράρτημα VI 

 Ο IMO αντιλαμβανόμενος πως η ναυτιλία φέρει μερίδιο ευθύνης, μικρό μεν 

αλλά όχι αμελητέο
69

, για την επιβάρυνση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από την 

καύση των καυσίμων των πλοίων ή άλλες λειτουργίες του, ανέλαβε και πάλι 

πρωτοβουλία και πρόσθεσε, στην ήδη υπάρχουσα MARPOL 73/78, ένα έκτο 

παράρτημα που τιτλοφορείται “Πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από πλοία”. 

Αφορά σε μέτρα που απαιτούνται να λαμβάνονται προκειμένου να μην εκλύονται 

στην ατμόσφαιρα ρυπογόνα αέρια, έχει δηλαδή προληπτικό χαρακτήρα. Το εν λόγω 

παράρτημα υπογράφηκε το 1997 όμως τέθηκε σε εφαρμογή στις 19 Μαΐου 2005. 

Στην Ελλάδα κυρώθηκε με το ν. 3104/2003. Αρχικά, με το παράρτημα VI 

ρυθμίζονταν οι εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν το όζον (ODS), οξείδια του 

αζώτου (NOx), οξείδια του θείου (SOx), αιωρούμενα σωματίδια (PM) και πτητικές 

                                                 
69

 Σύμφωνα με την τελευταία (τρίτη) μελέτη του IMO το 2014, τη χρονική περίοδο 2007 - 2012, ο 

μέσος όρος συνεισφοράς της ναυτιλίας στην παγκόσμια εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα άγγιζε μόλις 

το 2,6%. 

http://blogs.sch.gr/august/2015/01/27/%2525252525252525252525CE%2525252525252525252525B7-%2525252525252525252525CF%252525252525252525252584%2525252525252525252525CF%252525252525252525252581%2525252525252525252525CF%25252525252525252525258D%2525252525252525252525CF%252525252525252525252580%2525252525252525252525CE%2525252525252525252525B1-%2525252525252525252525CF%252525252525252525252584%2525252525252525252525CE%2525252525252525252525BF%2525252525252525252525CF%252525252525252525252585-%2525252525252525252525CF%25252525252525252525258C%2525252525252525252525CE%2525252525252525252525B6%2525252525252525252525CE%2525252525252525252525BF%2525252525252525252525CE%2525252525252525252525BD%2525252525252525252525CF%252525252525252525252584%2525252525252525252525CE%2525252525252525252525BF%2525252525252525252525CF%252525252525252525252582/
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οργανικές ενώσεις (VOCs) από δεξαμενόπλοια. Η ανάλυση των αντίστοιχων 

Κανονισμών ακολουθεί αμέσως παρακάτω. 

 

4.1. Ουσίες που καταστρέφουν το όζον (Ozone Depleting Substances - 

ODS) (Κανονισμός 12) 

 Οι ουσίες που καταστρέφουν το όζον σε ένα πλοίο είναι οι 

χλωροφθοράνθρακες (CFC) και οι αλογονομένοι υδρογονάνθρακες (halons). Από 

αυτά, οι πρώτοι απελευθερώνονται κατά κύριο λόγο από παλιότερα συστήματα ψύξης 

που διαθέτουν τα πλοία ενώ οι δεύτεροι από τα συστήματα πυρόσβεσης και το 

φορητό εξοπλισμό
70

. Στις ουσίες που καταστρέφουν το όζον έχουν συμπεριληφθεί 

και οι υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC).Το χλώριο, που κατά βάση περιέχεται σε 

αυτές τις ουσίες, καταστρέφει το στρώμα του όζοντος που βρίσκεται στην 

στρατόσφαιρα με αποτέλεσμα να επιβαρύνει την τρύπα του όζοντος. Αρνητικές 

επιπτώσεις παρατηρούνται και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μια σημαντική 

επισήμανση είναι πως η παραγωγή και κατανάλωση των ανωτέρω ουσιών 

απαγορεύτηκε σταδιακά με το Πρωτόκολλο του Μόντρελ το 1987
71

, το οποίο 

θεσπίστηκε ακριβώς για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος. 

 Στον Κανονισμό 12 του Παραρτήματος VI της MARPOL 73/78, όπως ισχύει 

σήμερα, ο διεθνής νομοθέτης καθιέρωσε μέτρα για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων 

που καταστρέφουν το όζον με σκοπό τη μείωση της απελευθέρωσής τους από τα 

πλοία. Αρχικά στην παρ. 1 ορίζεται πως ο Κανονισμός “δεν εφαρμόζεται σε μόνιμα 

σφραγισμένο εξοπλισμό όπου δεν υπάρχουν συνδέσεις φόρτισης ψυκτικού μέσου ή 

δυνητικά αφαιρούμενα στοιχεία, τα οποία περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν το 

όζον”. Συνεπώς, εξαιρείται από την εφαρμογή του προστατευτικού πεδίου του 

Κανονισμού 12 ο ανωτέρω εξοπλισμός 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Κανονισμού “θα απαγορεύονται 

οποιεσδήποτε ηθελημένες εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν το όζον”. Οι 

ηθελημένες εκπομπές σχετίζονται με αέριους ρύπους που εκλύονται κατά τη διάρκεια 

συντήρησης, προγραμματισμένου ελέγχου επισκευής ή διάθεσης συστημάτων ή 

                                                 
70

 πηγή: IMO 

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Ozone-

depleting-substances-(ODS)-–-Regulation-12.aspx 
71

 από το φυλλάδιο με τίτλο “Πρόληψη περιβαλλοντικής ρύπανσης από πλοία” που απευθύνεται στα 

μέλη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών σε ηλεκτρονική μορφή 

http://nee.gr/downloads/94EEE%20pollution%20prevention%20brochure.pdf 

http://nee.gr/downloads/94EEE%2525252525252525252520pollution%2525252525252525252520prevention%2525252525252525252520brochure.pdf
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εξοπλισμού και πάντως σε κάθε περίπτωση πρόκειται για εκπομπές οι οποίες είναι 

ελεγχόμενες. Εάν ωστόσο από τις ηθελημένες αυτές εκπομπές δεν διαρρέουν 

ελάχιστες ποσότητες που είναι ικανές να ανακτήσουν ή ανακυκλώσουν μια ουσία που 

καταστρέφει το όζον, δεν εφαρμόζεται αυτή η διάταξη. Σε αυτό το σημείο 

παρατηρούμε μια έλλειψη του Κανονισμού αφού δεν έχουν δημοσιευτεί οι ελάχιστες 

ποσότητες που απαιτούνται προκειμένου μια ουσία που καταστρέφει το όζον να 

θεωρείται απειλή για το περιβάλλον και που θα αποτελούν μέτρο σύγκρισης για τις 

εκλυόμενες ουσίες. Από την άλλη, κάθε διαρροή ουσίας που καταστρέφει το όζον, 

είτε είναι ηθελημένη είτε όχι, μπορεί να ρυθμιστεί από τα μέρη. 

 Στην παράγραφο 3.1 του Κανονισμού, ρητά απαγορεύεται η ύπαρξη 

εγκαταστάσεων που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν το όζον, εκτός από 

υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs), σε πλοία που έχουν κατασκευαστεί την ή μετά 

την 19
η
 Μαΐου 2005 ή ακόμη και σε πλοία που αν και κατασκευάστηκαν πριν την 19

η
 

Μαΐου 2005 έχουν συμβατική ή πραγματική παράδοση εξοπλισμού την ή μετά την 

19
η
 Μαΐου 2005. 

 Για εγκαταστάσεις που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs) οι 

απαγορευτικές ημερομηνίες ξεκινούν αργότερα. Συγκεκριμένα, απαγορεύονται σε 

πλοία που έχουν κατασκευαστεί την ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2020 και σε πλοία που 

παρόλο που κατασκευάστηκαν πριν την 1
η
 Ιανουαρίου 2020 έχουν συμβατική ή 

πραγματική ημερομηνία παράδοσης εξοπλισμού την ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2020. 

 Στην παράγραφο 4 του Κανονισμού προβλέπεται επιπλέον η ύπαρξη 

κατάλληλων ευκολιών υποδοχής, στις οποίες θα παραδίδονται οι ρυπογόνες ουσίες 

και ο βλαβερός εξοπλισμός που καταστρέφει το όζον, μόλις απομακρυνθούν από τα 

πλοία στα οποία αυτά περιέχονται. Εξάλλου, η ύπαρξη κατάλληλων ευκολιών 

αποδοχής αποτελεί ζωτικής σημασίας στοιχείο για την εφαρμογή αυτής της 

απαίτησης αφού αποτελεί το μέσο για την επίτευξη του στόχου.  

 Επιπλέον κάθε πλοίο, ολικής χωρητικότητας 400 και άνω που πραγματοποιεί 

ταξίδια σε λιμάνια ή τερματικούς σταθμούς πέρα της ακτής που βρίσκονται στη 

δικαιοδοσία άλλων μερών και το οποίο υποχρεούται στην τήρηση πιστοποιητικού 

πρόληψης ρύπανσης του αέρα (Κανονισμός 6.1.1), καταλόγου του εξοπλισμού του 

που περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον. (Κανονισμός 12 παρ. 5) καθώς και 

αρχείου ουσιών που καταστρέφουν το όζον, εφόσον έχει επαναφορτιζόμενα 

συστήματα που περιέχουν τέτοιες ουσίες. (Κανονισμός 12 παρ. 6) 
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4.2. Οξείδια του αζώτου (Nitrogen Oxides - NOx) (Κανονισμός 13) 

 Συνεχίζοντας, ο Κανονισμός 13 είναι αφιερωμένος στα οξείδια του αζώτου 

(NOx). Με τον όρο οξείδια του αζώτου νοούνται τόσο το μονοξείδιο του αζώτου 

(NO) όσο και το διοξείδιο του αζώτου (NO2)
72

. Τα οξείδια του αζώτου 

απελευθερώνονται κατά την καύση του καυσίμου των πλοίων, ρυπαίνουν την 

ατμόσφαιρα, επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, συμβάλλουν στο 

σχηματισμό της όξινης βροχής και προκαλούν επιπλοκές στην υγεία των ανθρώπων 

(π.χ. αναπνευστικά προβλήματα)
73

. 

 Ο Κανονισμός 13 τυγχάνει εφαρμογής σε κάθε ναυτική μηχανή diesel η οποία 

έχει εγκατεστημένη απόδοση ισχύος 130 kw (παρ. 1.1.1) ή υπόκειται σε μετασκευή 

ευρείας έκτασης την ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2000 (παρ. 1.1.2). Αντίθετα, δεν 

εφαρμόζεται, στην τελευταία περίπτωση, όταν η μηχανή που αντικαθιστά την παλιά 

είναι ακριβώς ίδια και κατά τα άλλα δεν εναπόκειται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 

1.1.1. (παρ. 1.1.2). Ο Κανονισμός 13 θέτει, επιπλέον, εκτός εφαρμογής του τις 

περιπτώσεις που ναυτικές μηχανές diesel είτε βρίσκονται εγκατεστημένες σε πλοία ή  

σε σωσίβιες λέμβους είτε παρέχουν ισχύ σε άλλη συσκευή ή εξοπλισμό και 

χρησιμοποιούνται κατ’ αποκλειστικότητα για επείγουσα και έκτακτη ανάγκη (παρ. 

1.2.1). Θα μπορούσε να ειπωθεί πως πρόκειται για περιπτώσεις ανωτέρας βίας και 

έκτακτης ανάγκης. Εκτός εφαρμογής μένουν και όσα πλοία έχουν εγκατεστημένη 

ναυτική μηχανή diesel και πραγματοποιούν ταξίδια σε ύδατα που βρίσκονται στην 

κυριαρχία ή δικαιοδοσία του κράτους του οποίου φέρουν και τη σημαία, με την 

προϋπόθεση όμως πως στη μηχανή αυτή εφαρμόζεται κάποιο εναλλακτικό μέτρο 

ελέγχου NOx, θεσπισμένο από την Αρχή (παρ. 1.2.2). Απαλλαγή από τον Κανονισμό 

13 μπορεί να παρέχει η Αρχή, εφόσον πρόκειται για κάθε εγκατεστημένη ναυτική 

μηχανή diesel που κατασκευάστηκε ή υπέστη μείζονα μετασκευή πριν την 19
η
 Μαΐου 

2005 με την προϋπόθεση πως το πλοίο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μηχανή, 

πραγματοποιεί αποκλειστικά “πλόες σε λιμένες ή τερματικούς σταθμούς πέραν της 

ξηράς που περιλαμβάνονται στο Κράτος τη σημαία του οποίου φέρει το πλοίο” (παρ. 

1.3). 

 Σημαντική συμβολή του Κανονισμού 13 του Παραρτήματος VI της MARPOL 

73/78 είναι ότι καθορίζει τα επιτρεπτά όρια ποσοτήτων NOx που δύναται ένα πλοίο 
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 πηγή: wikipedia https://el.wikipedia.org/wiki/Οξείδια_του_αζώτου_(NOx) 
73

 πηγή: greenwaystructure.wordpress.com βλ. https://greenwaystructure.wordpress.com/tag/οξείδια-

του-αζώτου/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%2525252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525259F%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525BE%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B5%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525AF%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B4%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B9%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B1_%2525252525252525252525252525252525CF%252525252525252525252525252525252584%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525BF%2525252525252525252525252525252525CF%252525252525252525252525252525252585_%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B1%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B6%2525252525252525252525252525252525CF%25252525252525252525252525252525258E%2525252525252525252525252525252525CF%252525252525252525252525252525252584%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525BF%2525252525252525252525252525252525CF%252525252525252525252525252525252585_(NOx)
http://greenwaystructure.wordpress.com/
https://greenwaystructure.wordpress.com/tag/%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525BF%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525BE%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B5%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525AF%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B4%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B9%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B1-%2525252525252525252525252525252525CF%252525252525252525252525252525252584%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525BF%2525252525252525252525252525252525CF%252525252525252525252525252525252585-%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B1%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B6%2525252525252525252525252525252525CF%25252525252525252525252525252525258E%2525252525252525252525252525252525CF%252525252525252525252525252525252584%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525BF%2525252525252525252525252525252525CF%252525252525252525252525252525252585/
https://greenwaystructure.wordpress.com/tag/%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525BF%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525BE%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B5%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525AF%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B4%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B9%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B1-%2525252525252525252525252525252525CF%252525252525252525252525252525252584%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525BF%2525252525252525252525252525252525CF%252525252525252525252525252525252585-%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B1%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525B6%2525252525252525252525252525252525CF%25252525252525252525252525252525258E%2525252525252525252525252525252525CF%252525252525252525252525252525252584%2525252525252525252525252525252525CE%2525252525252525252525252525252525BF%2525252525252525252525252525252525CF%252525252525252525252525252525252585/
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να απελευθερώνει ανά kWh (g/kWh) και τα οποία εξαρτώνται από την ονομαστική 

ταχύτητα μηχανής (n)
74

. Ο Κανονισμός 13 καθιερώνει τρεις βαθμίδες στις οποίες τα 

επιτρεπτά όρια εναλλάσσονται ανάλογα με το έτος κατασκευής του πλοίου στο οποίο 

είναι εγκατεστημένη η ναυτική μηχανή diesel
75

. 

 

4.2.1. Βαθμίδα I - Tier I 

 Η παράγραφος 3 του Κανονισμού 13 ορίζει πως “η λειτουργία μιας ναυτικής 

μηχανής diesel εγκατεστημένης επί πλοίου που έχει κατασκευαστεί την ή μετά την 1
η
 

Ιανουαρίου 2000 και πριν από την 1
η
 Ιανουαρίου 2011, απαγορεύεται, εκτός και αν οι 

εκπομπές οξειδίων του αζώτου (υπολογιζόμενη ως ολική ζυγισθείσα εκπομπή NO2) 

από τη μηχανή βρίσκεται μεταξύ των ακόλουθων ορίων, όπου n= ονομαστική 

ταχύτητα μηχανής (περιστροφές στροφαλοφόρου άξονα/λεπτό) 

1. 17.0 g/kWh όπου το n είναι μικρότερο από 130 rpm 

2. 45 
.
 n 

(-0,2)
 g/kWh όπου το n είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 130 rpm αλλά μικρότερο 

από 2000 rpm 

3. 9.8 g/kWh όπου το n είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 2000 rpm” 

 Στα επιβαλλόμενα όρια αυτής της Βαθμίδας I υποχρεούνται να υπακούουν και  

όσα πλοία έχουν κατασκευαστεί την ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 1990 αλλά πριν την 1

η
 

Ιανουαρίου 2000. 

 

4.2.2. Βαθμίδα II - Tier II 

 Η παράγραφος 4 του Κανονισμού 13 ορίζει πως “η λειτουργία ναυτικής 

μηχανής diesel εγκατεστημένης σε πλοίο που έχει κατασκευαστεί την ή μετά την 1
η
 

Ιανουαρίου 2011 απαγορεύεται, εκτός όταν η εκπομπή οξειδίων του αζώτου 

(υπολογιζόμενη ως ολική ζυγισθείσα εκπομπή NO2) από τη μηχανή είναι εντός των 

ακόλουθων ορίων, όπου n= ονομαστική ταχύτητα μηχανής (περιστροφές 

στροφαλοφόρου άξονα/λεπτό) 

1. 14,4 g/kWh όπου το n είναι μικρότερο των 130 rpm 

2. 44 
.
 n 

(-0,23)
 g/kWh όπου το n είναι 130 ή μεγαλύτερο αλλά μικρότερο των 2000 rpm 

3. 7.7 g/kWh όπου το n είναι 2000 rpm ή μεγαλύτερο” 

 

                                                 
74

 περιστροφές στροφαλοφόρου άξονα/λεπτό 
75

 Κοτρίκλα, Ναυτιλία και περιβάλλον, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και 

Βοηθήματα www.kallipos.gr, 2015, σελ. 150 

http://www.kallipos.gr/
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4.2.3. Βαθμίδα ΙΙΙ - Tier III 

 Η παράγραφος 5.1 του Κανονισμού 13 ορίζει πως “η λειτουργία ναυτικής 

μηχανής diesel που είναι εγκατεστημένη επί πλοίου, σε περιοχή ελέγχου εκπομπών 

που έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ελέγχου NOx Βαθμίδας ΙΙΙ σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 του παρόντος Κανονισμού απαγορεύεται, εκτός και αν η εκπομπή 

οξειδίων του αζώτου (υπολογιζόμενη ως η συνολική σταθμισμένη τιμή εκπομπής 

NOx) από τη μηχανή βρίσκεται μεταξύ των ακόλουθων ορίων, όπου n= ονομαστική 

ταχύτητα μηχανής (περιστροφές στροφαλοφόρου άξονα/λεπτό) 

1. 3,4 g/kWh όταν το n είναι μικρότερο από 130 rpm 

2. 9 
.
 n 

(-0,2)
 g/kWh όταν το n είναι 130 ή περισσότερο αλλά μικρότερο από 2000 rpm 

3. 2.0 g/kWh όταν το n είναι 2000 rpm ή περισσότερο όταν: 

1. αυτό το πλοίο έχει κατασκευαστεί την ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2016 και 

λειτουργεί στην Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών της Βορείου Αμερικής ή στην 

περιοχή ελέγχου εκπομπών Καραϊβικής Θάλασσας των Ηνωμένων Πολιτειών 

2. αυτό το πλοίο λειτουργεί σε περιοχή ελέγχου εκπομπών που έχει χαρακτηριστεί ως 

περιοχή ελέγχου εκπομπών NOx Βαθμίδας ΙΙΙ σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

παρόντος κανονισμού, πλην περιοχής ελέγχου εκπομπών που περιγράφεται στην 

παράγραφο 5.1.2 του παρόντος κανονισμού, και έχει κατασκευαστεί την ή μετά την 

ημερομηνία υιοθέτησης αυτής της περιοχής ελέγχου εκπομπών ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία όπως μπορεί να ορίζεται στην τροποποίηση που χαρακτηρίζει την 

περιοχή ελέγχου αέριων εκπομπών NOx Βαθμίδας ΙΙΙ, οποιαδήποτε είναι 

μεταγενέστερη”. Ωστόσο η παρ. 5.2 εξαιρεί από την εφαρμογή του Κανονισμού 13 

ορισμένες περιπτώσεις. 
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Διάγραμμα 3: Ανώτατα όρια εκπομπής NOx 

(πηγή: https://www.dieselnet.com/standards/inter/imo.php) 

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως όσο ανεβαίνει η Βαθμίδα και κατά συνέπεια όσο 

νεότερης κατασκευής είναι το πλοίο, τόσο αυστηρότερα είναι τα επιτρεπτά όρια 

εκπομπής διοξειδίου του αζώτου. Προφανώς, στόχος του IMO είναι τα τελευταίας 

τεχνολογίας πλοία να είναι όσο τα δυνατό φιλικότερα στο περιβάλλον, με κατά το 

δυνατό μικρότερες εκπομπές NOx. Τα νέας κατασκευής πλοία δίνουν το σύνθημα για 

μια “πράσινη” ναυτιλία. 

 

4.2.4. Τεχνικός Κώδικας NOx ( NOx Technical Code) 

 Προς επίρρωση και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Κανονισμού 13 της 

MARPOL 73/78, το Σεπτέμβριο του 1997 υιοθετήθηκε ένας Τεχνικός Κώδικας NOx, 

ο οποίος αναθεωρήθηκε τον Οκτώβριο του 2008. Στο εισαγωγικό μέρος του Κώδικα 

αναφέρεται πως ο σκοπός του είναι να αποτελεί ένα εύχρηστο εγχειρίδιο για τις 

υποχρεωτικές διαδικασίες για τον έλεγχο, την έρευνα και την πιστοποίηση των 

ναυτικών μηχανών diesel. Η τήρηση των κανόνων του αποδεικνύει τη συμμόρφωση 

των προδιαγραφών των ναυτικών μηχανών diesel στις επιταγές του Κανονισμού 13. 

Στον Τεχνικό Κώδικα NOx, ορίζονται επιπλέον τα επιτρεπτά μέσα με τα οποία θα 

πραγματοποιείται η μέτρηση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου
76

.  
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http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/Air%20p

ollution/Resolution%20MEPC.177(58)%20NOx%20Technical%20Code%202008.pdf 

https://www.dieselnet.com/standards/inter/imo.php
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/Air%25252525252525252520pollution/Resolution%25252525252525252520MEPC.177(58)%25252525252525252520NOx%25252525252525252520Technical%25252525252525252520Code%252525252525252525202008.pdf
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/Air%25252525252525252520pollution/Resolution%25252525252525252520MEPC.177(58)%25252525252525252520NOx%25252525252525252520Technical%25252525252525252520Code%252525252525252525202008.pdf
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4.3. Οξείδια του θείου ( Sulphur Oxides - SOx) και αιωρούμενα 

σωματίδια (Particulate Matters - PM) (Κανονισμός 14) 

 Συνεχίζοντας την εξέταση του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος VI της 

MARPOL 73/78 που τιτλοφορείται “Απαιτήσεις για έλεγχο των εκπομπών από 

πλοία”, ο Κανονισμός 14 ρυθμίζει τις εκπομπές οξειδίων του θείου (SOx) και 

αιωρούμενων σωματιδίων (PM). Σημαντικό είναι να τονιστεί πως παρόλο που στον 

τίτλο του Κανονισμού περιλαμβάνονται και τα αιωρούμενα σωματίδια, οι 

παράγραφοι του Κανονισμού δεν αναφέρονται σε αυτά. Ωστόσο, καθώς και αυτά 

απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα κατά τη διαδικασία της καύσης ορυκτών 

καυσίμων, θα μπορούσε να ειπωθεί πως και αυτά μειώνονται έμμεσα από τη μείωση 

των SOx. 

 Το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την κίνηση των πλοίων, δηλαδή το 

πετρέλαιο, περιέχει θείο και το οποίο με την καύση του απελευθερώνεται στην 

ατμόσφαιρα ρυπαίνοντάς την. 

 Ο Κανονισμός 14 στην παρ. 1 ορίζει το ανώτατο ποσοστό θείου που είναι 

δυνατό να περιέχεται στο καύσιμο που χρησιμοποιείται για την κίνηση των πλοίων. 

Υιοθετείται μια σταδιακή μείωση περιεκτικότητας σε θείο στα καύσιμα με το 

πέρασμα των χρόνων. Αναλυτικότερα, “το περιεχόμενο σε θείο οποιουδήποτε 

καυσίμου που χρησιμοποιείται σε πλοία δε θα υπερβαίνει τα εξής όρια: 

1. 4,50% κατά βάρος πριν από την 1
η
 Ιανουαρίου 2012, 

2. 3,50% κατά βάρος την και μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2012 και  

3. 0,50% κατά βάρος την και μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2020.” 

 Αυστηρότερα όρια τάσσονται στις περιοχές ελέγχου εκπομπών SOx, δηλαδή 

στη Βαλτική Θάλασσα, τη Βόρεια Θάλασσα, την περιοχή της Βόρειας Αμερικής και 

την περιοχή της Καραϊβικής Θάλασσας των Η.Π.Α. Σε αυτές τις περιοχές, “το 

περιεχόμενο θείο στα καύσιμα πετρελαίου που χρησιμοποιείται στα πλοία δεν θα 

υπερβαίνει τα εξής όρια: 

1. 1,50% κατά βάρος πριν την 1
η
 Ιουλίου 2010, 

2. 1,00% κατά βάρος την και μετά την 1
η
 Ιουλίου 2010 και 

3. 0,10% κατά βάρος την και μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2015.” 
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Διάγραμμα 4: Ανώτατα όρια εκπομπής SOx 

(πηγή: https://www.dieselnet.com/standards/inter/imo.php) 

  

 Σημαντικό είναι το στοιχείο πως το ποσοστό του θείου που περιέχεται στα 

καύσιμα πετρελαίου θα επιβεβαιώνεται από τον προμηθευτή του ενώ ο φιλόδοξος 

στόχος του ανώτατου ποσοστού περιεκτικότητας σε θείο 0,50% κατά βάρος του 

καυσίμου του πλοίου την και μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2020 τίθεται ήδη σε μελέτη 

σκοπιμότητας
77

, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2018, από ομάδα 

εμπειρογνωμόνων οι οποίοι από τις πληροφορίες που θα συλλέξουν θα αποφασίσουν 

εάν είναι εφικτό τα πλοία να συμμορφωθούν με την ημερομηνία της 1
ης

 Ιανουαρίου 

2020. Σε αντίθετη περίπτωση, η ημερομηνία εφαρμογής θα μετατεθεί την 1
η
 

Ιανουαρίου 2025. 

 

4.3.1. Περιοχές ελέγχου εκπομπών - Emission control areas (ECAs) 

 Σημαντική καινοτομία του Παραρτήματος VI της MARPOL 73/78 ήταν πως 

όρισε κάποιες περιοχές, τις Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών, στις οποίες το επίπεδο 

ελέγχου εκπομπής οξειδίου του αζώτου (NOx) ή οξειδίου του θείου (SOx) από τα 

πλοία είναι αυστηρότερο
78

. Προφανώς ο διεθνής νομοθέτης έκρινε πως κάποιες 

                                                 
77

 πηγή: isalos.net βλ. http://www.isalos.net/2016/04/enas-odigos-gia-tis-emission-control-areas-ecas/ 
78

 πηγή: isalos.net βλ. http://www.isalos.net/2016/04/enas-odigos-gia-tis-emission-control-areas-ecas/  

https://www.dieselnet.com/standards/inter/imo.php
http://www.isalos.net/2016/04/enas-odigos-gia-tis-emission-control-areas-ecas/
http://www.isalos.net/2016/04/enas-odigos-gia-tis-emission-control-areas-ecas/
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περιοχές χρήζουν εντατικότερης προστασίας
79

 και γι’ αυτό το λόγο θέλησε να τις 

θωρακίσει με το προστατευτικό πεδίο του Παραρτήματος VI της MARPOL 73/78. 

Έως σήμερα έχουν θεσπιστεί τέσσερις περιοχές ελέγχου εκπομπών, σύμφωνα με τη 

MARPOL 73/78, ήτοι: 

1.η περιοχή της Βορείου Αμερικής 

2.η περιοχή της Καραϊβικής Θάλασσας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

3.η Βαλτική Θάλασσα και 

4.η Βόρεια Θάλασσα 

 Από τις ανωτέρω, στις δύο πρώτες περιοχές εφαρμόζεται αυστηρό σύστημα 

ελέγχου για τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) ενώ και στις τέσσερις αυστηρές 

απαιτήσεις για ελάχιστη περιεκτικότητα οξειδίων του θείου (SOx) στα καύσιμα. 

 Ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα να προστεθούν κι άλλες περιοχές στις 

περιοχές ελέγχου εκπομπών σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που 

περιγράφονται στο Προσάρτημα ΙΙΙ του Παραρτήματος VI της MARPOL 73/78. 

 

4.3.2. Μεσόγειος Θάλασσα και περιοχές ελέγχου εκπομπών 

 Η Μεσόγειος Θάλασσα παρόλο που πρόκειται για μια κλειστή θάλασσα με 

έντονη ναυτική κινητικότητα που την περιβάλλει μεγάλο τμήμα στεριάς, δεν 

περιλαμβάνεται στις περιοχές ελέγχου εκπομπών του 4
ου

 Κεφαλαίου του 

Παραρτήματος VI της MARPOL 73/78.  

 Γι’ αυτό το λόγο, ανέλαβε πρωτοβουλία μία ευρεία συμμαχία 

περιβαλλοντικών οργανώσεων, που προέρχονται από χώρες που βρέχονται από τη 

Μεσόγειο Θάλασσα κι όχι μόνο, που υιοθέτησε στη Ρώμη διακήρυξη για τον ορισμό 

της θάλασσας της Μεσογείου, ως περιοχής ελέγχου εκπομπών. Η διακήρυξη αυτή 

ήταν απόρροια του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα τους ρύπους των πλοίων στη 

Μεσόγειο, το οποίο έλαβε χώρα στις 28 Μαρτίου 2017 στη Ρώμη, από όπου και 

προέκυψε η ονομασία «Διακήρυξη της Ρώμης»
80

. Μένει να δούμε πως θα αντιδράσει 

ο IMO σε αυτήν την πρωτοβουλία αν και είναι ευρέως αποδεκτό πως η θάλασσα της 

Μεσογείου είναι ήδη περιβαλλοντικά επιβαρυμένη από το πλήθος των πλοίων που τη 

διασχίζουν και η πρόνοια για περαιτέρω προστασία κρίνεται επιτακτική. 

 

                                                 
79

 για παράδειγμα λόγω αυξημένης κίνησης πλοίων στις εν λόγω περιοχές 
80

 πηγή: greenagenda.gr βλ. greenagenda.gr https://greenagenda.gr/η-διακήρυξη-της-ρώμης-για-τις-

εκπομπές/  

http://greenagenda.gr/
http://greenagenda.gr/
https://greenagenda.gr/%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B7-%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B4%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B9%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B1%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525BA%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525AE%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252581%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252585%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525BE%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B7-%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252584%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B7%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252582-%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252581%25252525252525252525252525252525CF%252525252525252525252525252525258E%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525BC%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B7%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252582-%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B3%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B9%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B1-%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252584%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B9%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252582-%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B5%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525BA%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252580%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525BF%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252
https://greenagenda.gr/%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B7-%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B4%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B9%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B1%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525BA%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525AE%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252581%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252585%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525BE%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B7-%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252584%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B7%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252582-%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252581%25252525252525252525252525252525CF%252525252525252525252525252525258E%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525BC%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B7%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252582-%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B3%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B9%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B1-%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252584%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B9%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252582-%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525B5%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525BA%25252525252525252525252525252525CF%2525252525252525252525252525252580%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252525252525BF%25252525252525252525252525252525CE%25252525252525252525252
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4.4. Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Volatile Organic Compounds - 

VOCs) (Κανονισμός 15) 

 Ο Κανονισμός 15 της MARPOL 73/78 αναφέρεται στις πτητικές οργανικές 

ενώσεις (Volatile Organic Compounds, VOC), αέριους ρύπους που 

απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα κατά τη διαδικασία της φόρτωσης πετρελαίου 

στα δεξαμενόπλοια σε λιμένα ή τερματικό σταθμό και φέρουν μερίδιο ευθύνης για 

την επιδείνωση της τρύπας του όζοντος. Κατά συνέπεια, αυτός ο Κανονισμός 

τυγχάνει εφαρμογής μόνο για δεξαμενόπλοια και όχι για οποιοδήποτε τύπο πλοίου. 

 Η παράγραφος 1 του Κανονισμού 15 εναποθέτει στη διακριτική ευχέρεια 

κάθε μέρους εάν “οι εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) από 

δεξαμενόπλοιο πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης σε λιμένα ή λιμένες 

ή τερματικό σταθμό ή τερματικούς σταθμούς που ανήκουν στη δικαιοδοσία του”. Σε 

θετική περίπτωση, θα ρυθμίζονται νομοθετικά σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο εν λόγω 

Κανονισμός. Αρχικά, το μέρος υποχρεούται σε γνωστοποίηση, τουλάχιστον έξι μήνες 

πριν από την ημερομηνία ενεργοποίησης, προς τον Οργανισμό ότι ρυθμίζει 

νομοθετικά τις εκπομπές VOCs, συμπεριλαμβανομένων αναγκαίων πληροφοριών 

σχετικά με το μέγεθος των δεξαμενόπλοιων που θα ελέγχονται, τα φορτία στα οποία 

απαιτούνται συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμών και την ημερομηνία 

ενεργοποίησης αυτών των ελέγχων. (παρ. 2) Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνουν έγκαιρη 

γνώση τα εμπλεκόμενα μέρη. 

 Το μέρος το οποίο καθόρισε λιμένες ή τερματικούς σταθμούς που ανήκουν 

στη δικαιοδοσία του στα οποία οι εκπομπές VOCs από δεξαμενόπλοια θα αποτελούν 

αντικείμενο ρύθμισης, θα διασφαλίζει πως τα συστήματα ελέγχου εκπομπών ατμών 

που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα και σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας που 

έχει αναπτύξει ο IMO και πως θα λειτουργούν με ασφάλεια και τρόπο που να 

αποφεύγεται η καθυστέρηση στο δεξαμενόπλοιο που ελέγχεται. (παρ. 3) 

 Από την άλλη, το δεξαμενόπλοιο το οποίο προσεγγίζει σε λιμένα ή τερματικό 

σταθμό στο οποίο έχει ρυθμιστεί νομοθετικά ο έλεγχος εκπομπών VOCs, οφείλει να 

συμμορφώνεται με τον εν λόγω Κανονισμό, δηλαδή να εφοδιάζεται με σύστημα 

περισυλλογής εκπομπών ατμών, που διαθέτει την απαιτούμενη έγκριση από την Αρχή 

και συμφωνεί με τα πρότυπα ασφαλείας του IMO, το οποίο θα χρησιμοποιεί κατά τη 

διάρκεια της φόρτωσης πετρελαίου. (παρ. 5) Επιπλέον, το δεξαμενόπλοιο που 
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μεταφέρει αργό πετρέλαιο, υποχρεούται να είναι εφοδιασμένο και να εφαρμόζει ένα 

Σχέδιο Διαχείρισης VOC, που έχει απολάβει της απαιτούμενης έγκρισης από την 

Αρχή. Το σχέδιο θα συντάσσεται με βάση οδηγίες και κατευθύνσεις του IMO, θα 

είναι συγκεκριμένο για κάθε πλοίο και κατ’ ελάχιστο θα: “1. προβλέπει γραπτές 

διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση εκπομπών VOC στη διάρκεια φόρτωσης, 

θαλάσσιας διέλευσης και απόρριψης φορτίου, 2. λαμβάνει υπόψη τις πρόσθετες VOC 

που προκύπτουν από την πλύση αργού πετρελαίου, 3. αναγνωρίζει άτομο υπεύθυνο 

για την εφαρμογή του σχεδίου και 4. για πλοία σε διεθνείς πλόες, είναι γραμμένο στη 

γλώσσα εργασίας του πλοιάρχου και των αξιωματικών και, αν η γλώσσα εργασίας 

του πλοιάρχου και των αξιωματικών δεν είναι η αγγλική, γαλλική ή ισπανική, θα 

περιλαμβάνει μετάφραση σε μια από αυτές τις γλώσσες. (παρ. 6) 

 Ο διεθνής νομοθέτης με τον Κανονισμό 15 παρέχει το γενικό πλαίσιο με το 

οποίο θα γίνει σωστή περισυλλογή των εκπομπών ατμών σε λιμένα ή τερματικό 

σταθμό στον οποίο ρυθμίζονται οι εκπομπές VOCs. Ωστόσο, το αν καθοριστούν 

τέτοιοι λιμένες ή τερματικοί σταθμοί και το σχέδιο περισυλλογής το οποίο θα 

αναπτυχθεί κατά τη φόρτωση πετρελαίου, ανήκει στη διακριτική ευχέρεια και την 

κρίση των εμπλεκόμενων μερών. 

 

5. Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

 Παρόλο που ο διεθνής νομοθέτης προέβλεψε, ήδη με την προσθήκη του 

Παραρτήματος VI στην ήδη υπάρχουσα MARPOL 73/78, μέτρα πρόληψης της 

ρύπανσης της ατμόσφαιρας από σημαντικούς ρυπαντές, ήτοι ουσίες που 

καταστρέφουν το όζον (ODS), οξείδια του αζώτου (NOx), οξείδια του θείου (SOx), 

αιωρούμενα σωματίδια  (PM) και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), άφησε εκτός 

ρύθμισης έναν εξαιρετικά σημαντικό ρυπαντή της ατμόσφαιρας, το διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2) που ευθύνεται κατά κύριο λόγο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι εκπομπές του ρυπογόνου διοξειδίου του άνθρακα 

από τη ναυτιλία παρέμεναν χωρίς νομοθετική ρύθμιση και συνεπώς οι εκπομπές ήταν 

ανεξέλεγκτες, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα την ατμόσφαιρα. 

 

 

 



 

48 

5.1. Συμμετοχή της παγκόσμιας ναυτιλίας στην επιδείνωση του 

φαινομένου του θερμοκηπίου 

 Είναι χαρακτηριστικό πως η παγκόσμια ναυτιλία συμμετέχει με εξαιρετικά 

μικρό ποσοστό στο παγκόσμιο εκλυόμενο ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2). Το στοιχείο αυτό είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό, αν αναλογιστεί κανείς πως το 

90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης. Σύμφωνα με την 

τρίτη μελέτη του IMO για τα αέρια του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία, η οποία 

πραγματοποιήθηκε το 2014 με έτη αναφοράς 2007-2012 και δημοσιεύτηκε το 2015, 

οι ετήσιες εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν από 2,8% το 2007 σε 

2,2% το 2012 ενώ ο μέσος όρος της περιόδου μόλις που άγγιζε το ποσοστό του 2,6%. 

Παρόλα αυτά, η αποτελεσματική λήψη μέτρων για τον περιορισμό της 

απελευθέρωσης διοξειδίου του άνθρακα κρίνεται επιτακτική. Σύμφωνα με την ίδια ως 

άνω μελέτη, μέχρι το 2050 υπολογίζεται συντριπτική αύξηση από 50% έως 250% 

(!!!) του εκλυόμενου διοξειδίου του άνθρακα από τη ναυτιλία λόγω της οικονομικής 

και τεχνολογικής ανάπτυξης
81

. 

 

5.2. Ιστορική αναδρομή 

 

5.2.1. Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 

Αλλαγή (UNFCCC) 

 Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο, για την περαιτέρω κατανόηση του 

προβλήματος, να γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή με έμφαση σε σημεία - 

σταθμούς που αποτέλεσαν καταλυτικό παράγοντα στη μείωση των αερίων του 

θερμοκηπίου και συγκεκριμένα στο διοξείδιο του άνθρακα. 

 Εκκινώντας από το 1992, στο Ρίο υπογράφηκε η Σύμβαση - Πλαίσιο των 

Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United Nations Framework 

Convention on Climate Change - UNFCCC) την οποία επικύρωσαν 197 κράτη
82

 και 

τέθηκε σε εφαρμογή στις 21 Μαΐου 1994
83

. Στη διάσκεψη, αναγνωρίστηκε πως το 

πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον υπαρκτό και αποτέλεσε το πρώτο 

                                                 
81

 πηγή: 3rd IMO Greenhouse Gas study 2014 βλ. 

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/Third%20

Greenhouse%20Gas%20Study/GHG3%20Executive%20Summary%20and%20Report.pdf 
82

 η Ελλάδα με το ν. 2205/1994 
83

 πηγή: unfccc.int βλ. http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php 

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/Third%2525252525252525252520Greenhouse%2525252525252525252520Gas%2525252525252525252520Study/GHG3%2525252525252525252520Executive%2525252525252525252520Summary%2525252525252525252520and%2525252525252525252520Report.pdf
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/Third%2525252525252525252520Greenhouse%2525252525252525252520Gas%2525252525252525252520Study/GHG3%2525252525252525252520Executive%2525252525252525252520Summary%2525252525252525252520and%2525252525252525252520Report.pdf
http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
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σημαντικό και ελπιδοφόρο βήμα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η Σύμβαση 

προέβλεπε για όλα τα κράτη τα εξής: 

1. την ανάπτυξη, τακτική ενημέρωση και δημοσιοποίηση εθνικών απογραφών των 

ανθρωπογενών εκπομπών βάσει συγκρίσιμων μεθοδολογιών, 

2. τη δημοσίευση, αναθεώρηση και εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων για την 

αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και  

3. την υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων με στόχο την επαναφορά των εκπομπών των 

αερίων του θερμοκηπίου στα επίπεδα του έτους 1990 μέχρι το 2000 για τα 

ανεπτυγμένα κράτη
84

. 

Τα βασικά σημεία της UNFCCC είναι πως πράγματι αναγνωρίστηκε η απειλή της 

κλιματικής αλλαγής και τέθηκε συγκεκριμένος στόχος για την αναχαίτησή της. Τα 

ανεπτυγμένα κράτη κέρδισαν το ρόλο του πρωτοστάτη σε αυτή την προσπάθεια αφού 

είναι κατά βάση βιομηχανικά κράτη και για αυτό το λόγο επωμίστηκαν μεγαλύτερο 

βάρος, δείχνοντας το δρόμο στα αναπτυσσόμενα. Εξάλλου, μεριμνήθηκε ώστε τα 

αναπτυσσόμενα κράτη να λάβουν άμεση χρηματοδότηση ώστε να θέσουν σε 

εφαρμογή δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και υπάρχει 

πρόνοια προκειμένου οι δράσεις αυτές να μην αποτελέσουν τροχοπέδη στην 

ανάπτυξή τους. Παρατηρούμε, επίσης, πως τα κράτη θα πρέπει να αναφέρουν τις 

εθνικές απογραφές εκπομπών και τα εθνικά προγράμματα αντιμετώπισης της 

κλιματικής αλλαγής, σαν δηλαδή να υπάρχει μία επιτήρηση, πιθανόν για την 

επίβλεψη των δράσεων προς επίτευξη του στόχου. Υιοθετήθηκε μια τάση 

προσαρμογής των κρατών ώστε από τη μία να αντιμετωπίζουν σε παρόντα χρόνο τις 

δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ταυτόχρονα να προετοιμάζονται 

για τις μελλοντικές δράσεις τους για τον ίδιο σκοπό
85

. 

 

5.2.2. Πρωτόκολλο του Κυότο 

 Πέντε χρόνια αργότερα, η τρίτη Διάσκεψη των Μερών (Conference of the 

Parties - COP)
86

 της Σύμβασης έλαβε χώρα στις 11 Δεκεμβρίου 1997 στο Κυότο της 

Ιαπωνίας όπου και υπογράφηκε το Πρωτόκολλο του Κυότο (Kyoto Protocol)
87

 το 

οποίο τέθηκε σε εφαρμογή στις 16 Φεβρουαρίου 2005. Με το Πρωτόκολλο του 

                                                 
84

 πηγή: ypeka.gr βλ. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=442&language=el-GR 
85

 πηγή: unfccc.int ό.π 
86

 αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων 
87

 η Ελλάδα το κύρωσε με το ν. 3017/2002 

http://ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=442&language=el-GR
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Κυότο καθιερώθηκαν υποχρεώσεις για τα μέρη, η σημαντικότερη από τις οποίες ήταν 

η δέσμευση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
88

 κατά τουλάχιστον 5% 

- 8% σε σχέση με τις εκπομπές του 1990. Η πρόβλεψη αυτή ήταν υποχρεωτική για τα 

ανεπτυγμένα κράτη ενώ δεν υπήρχαν ανάλογοι υποχρεωτικοί ποσοτικοποιημένοι 

στόχοι για τα αναπτυσσόμενα
89

 

 Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου εντός του χρονικού πλαισίου που 

ορίστηκε (έτη 2008-2012), τα κράτη - μέρη είχαν στη διάθεσή τους τους εξής 

μηχανισμούς: 

1. εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών (Emissions Trading - ET) (άρθρο 17) - θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα χρηματιστήριο ρύπων όπου ορίζεται ένα όριο 

δικαιωμάτων εκπομπής, τα μέρη αγοράζουν δικαιώματα για να απελευθερώσουν, 

μέσω των δραστηριοτήτων τους, ρυπογόνα αέρια. Εάν από την άλλη, ρυπάνουν 

λιγότερο από όσα δικαιώματα αγόρασαν, μπορούν να πωλήσουν τα επιπλέον σε 

μέρη που ρύπαναν περισσότερο συγκριτικά με τα δικαιώματα που διέθεταν. 

2. μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης (Clean Development Mechanism - CDM) (άρθρο 

12) - με το CDM, οι ανεπτυγμένες χώρες που έχουν υποχρέωση μείωσης εκπομπών 

μπορούν να εφαρμόσουν και χρηματοδοτήσουν στις αναπτυσσόμενες ένα project 

βιώσιμης ανάπτυξης, να εκδοθεί για αυτό μια πιστοποίηση μείωσης εκπομπών 

(Certified Emissions Reductions - CERs), η οποία μπορεί να πωληθεί και ισούται 

με δικαίωμα μείωσης ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο 

υπάρχει διπλό όφελος: από τη μια αναπτύσσεται βιώσιμη ανάπτυξη στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός που έχει θετικό πρόσημο για την γενικότερη 

ανάπτυξή τους και από την άλλη συμβάλλουν  στην επίτευξη των υποχρεώσεων 

των αναπτυγμένων κρατών , που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κυότο
90

 

3. κοινή εφαρμογή (Joint Implementation - JI) (άρθρο 6) - πρόκειται για μια 

συνεργασία των μερών που υποχρεούνται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο 

σε μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, η οποία επιβραβεύεται με μονάδες 

μείωσης εκπομπών (Emissions Reduction Units - ERUs). Ο μηχανισμός 

λειτουργίας του είναι ο εξής: ένα ανεπτυγμένο κράτος με υποχρεωτικούς στόχους 

                                                 
88

 αφορούσε έξι αέρια: το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το υποξείδιο του αζώτου, τους 

υδροφθοράνθρακες, τους πλήρως φθοριομένους υδρογονάνθρακες και το εξαφθοριούχο θείο. 
89

 πηγή: ypeka.gr βλ. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=443&language=el-GR 
90

 από άρθρο της theguardian.com (ηλεκτρονική έκδοση) βλ. 

https://www.theguardian.com/environment/2011/jul/26/clean-development-mechanism 

http://ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=443&language=el-GR
http://theguardian.com/
https://www.theguardian.com/environment/2011/jul/26/clean-development-mechanism
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μείωσης των GHGs μπορεί να συμμετέχει σε projects
91

, που συμβάλλουν στην 

επίτευξη αυτής της υποχρέωσης, στην εδαφική δικαιοδοσία οποιουδήποτε άλλου 

ανεπτυγμένου κράτους
92

. Το αποτέλεσμα είναι πως το κράτος που 

δραστηριοποιείται σε τέτοια projects αποκτά ERUs τα οποία ισοδυναμούν με ένα 

τόνο CO2, όπως ανάλογα συμβαίνει με τα CERs στον μηχανισμό της κοινής 

εφαρμογής
93

. Κατά συνέπεια, μετρώνται ως ελαφρυντικά για την επίτευξη του 

στόχου. 

 

5.2.3. Πρωτόκολλο του Κυότο και ναυτιλία 

 Στο άρθρο 2 παρ. 2 του Πρωτοκόλλου του Κυότο γίνεται μία πρώτη, γενική 

αναφορά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία. Συγκεκριμένα, “τα 

μέρη του Παραρτήματος I (ανεπτυγμένα κράτη) υποχρεούνται να επιδιώξουν τον 

περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, και δεν ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ
94

, από καύσιμα 

που χρησιμοποιούνται για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μέσω του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού”, ως το μοναδικό διεθνώς αρμόδιο να ρυθμίσει σχετικά. 

 Παρόλα αυτά ο IMO έχει αδρανήσει και μέχρι σήμερα δεν έχει ορίσει 

συγκεκριμένους ποσοτικοποιημένους στόχους μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου 

που απελευθερώνονται από τη ναυτιλία και δη του διοξειδίου του άνθρακα. Η 

έλλειψη αυτή αποτυπώνεται και στο Παράρτημα VI της MARPOL 73/78 με τίτλο 

“Πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από πλοία” όπου για πολλά χρόνια μετά τη 

θέση της σε ισχύ δεν υπήρχε ρύθμιση για τα GHGs. Η έλλειψη αυτή διορθώθηκε εν 

μέρει το 2011 με την προσθήκη ενός τέταρτου Κεφαλαίου για την ενεργειακή 

αποδοτικότητας των πλοίων, το οποίο θα αναπτυχθεί αμέσως παρακάτω, χωρίς όμως 

να καθιερώνει υποχρέωση συγκεκριμένων ποσοστών μείωσης των GHGs από τη 

ναυτιλία. Και δίχως συγκεκριμένους στόχους, η ναυτιλία αδυνατεί να συμμετέχει 

στους εθνικούς στόχους των μερών. 

 Ελπίδα για την ποσοτικοποίηση των στόχων υπήρχε στη Διάσκεψη του 

Παρισιού (COP21) το Δεκέμβριο του 2016, όπου η ρύθμιση των εκπομπών αερίων 
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 πρόκειται για βιώσιμα έργα τα οποία σχεδιάζονται και λειτουργούν με κύριο γνώμονα την 

προστασία του περιβάλλοντος 
92

 το οποίο υποχρεούται από το Πρωτόκολλο του Κυότο σε μείωση των αερίων του θερμοκηπίου 
93

 από ενημερωτικό φυλλάδιο του UNFCCC με τίτλο “The Kyoto Protocol Mechanisms” ηλεκτρονική 

έκδοση βλ. http://www.preventionweb.net/files/2688_mechanisms.pdf 
94

 υπογράφηκε το 1987 και είναι το μόνο νομικό κείμενο για τη μείωση της στοιβάδας του όζοντος 

http://www.preventionweb.net/files/2688_mechanisms.pdf
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του θερμοκηπίου υπήρχε πράγματι στο προσχέδιο, από το οποίο όμως αφαιρέθηκαν 

λίγες ημέρες πριν υπογραφεί η συμφωνία του Παρισιού
95

. Ακόμη και στην τελευταία 

Διάσκεψη των μερών, το Νοέμβριο του 2016 που έλαβε χώρα στο Μαρακές δεν 

υπήρχε κάποια αξιόλογη πρόοδος αφού ένα μήνα πριν στην 70
η
 σύνοδο της 

Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC 70) έγινε παραδεκτό πως 

ο IMO συλλέγει δεδομένα τα οποία θεωρεί απολύτως αναγκαία για την 

αποτελεσματική ρύθμιση των εκπομπών GHGs από τη ναυτιλία και πως δεν θα 

ρυθμιστεί το εν λόγω αντικείμενο πριν το έτος 2023
96

. 

 

5.3. Πρώτο κανονιστικό πλαίσιο για τα αέρια του θερμοκηπίου 

 Μόλις την 15
η
 Ιουλίου 2011, η Επιτροπή Προστασίας του Θαλάσσιου 

Περιβάλλοντος (Marine Environment Protection Committee, MEPC) με την απόφασή 

της 203(62), καθιέρωσε το πρώτο κανονιστικό πλαίσιο για τα αέρια του θερμοκηπίου. 

Το εν λόγω πλαίσιο προστέθηκε ως 4
ο
 Κεφάλαιο με τίτλο “Κανονισμοί για την 

ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων”, στο Παράρτημα VI της MARPOL 73/78 και 

τέθηκε σε ισχύ την 1
η
 Ιανουαρίου 2013. Οι προβλέψεις του 4

ου
 Κεφαλαίου 

σκοπεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων μέσω ενός 

συνόλου τεχνικών προτύπων απόδοσης που θα συμβάλουν στη μείωση εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διαδικασία της καύσης του καυσίμου
97

. Το 

καινοτόμο στοιχείο είναι πως εισάγονται δύο έννοιες, ο Δείκτης Σχεδιασμού 

Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Energy Efficiency Design Index - EEDI) και το Σχέδιο 

Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας Πλοίου (Ship Energy Efficiency 

Management Plan - SEEMP). 

 

5.3.1. Δείκτης EEDI 

 Όλα τα νέα πλοία
98

 ολικής χωρητικότητας 400 gt και άνω υποχρεούνται να 

τηρούν το δείκτη EEDI. Στην απλούστερή του μορφή, ο δείκτης αυτός εκφράζει το 
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 πηγή: independent.co.uk ηλεκτρονική έκδοση βλ. http://www.independent.co.uk/voices/shipping-

and-aviation-are-climate-changes-main-culprits-yet-they-where-nowhere-to-be-seen-at-paris-

a6775126.html 
96

 πηγή: the Maritime Executive βλ. http://maritime-executive.com/editorials/imo-defers-formal-

climate-plan-until-2023 και IMO βλ. 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/MEPC/Pages/MEPC-70th-session.aspx 
97

 στο προστατευτικό πεδίο περιλαμβάνονται και όσα αέρια ελέγχονται ήδη στο Παράρτημα VI της 

MARPOL 73/78 
98

 όπως προσδιορίζονται στην παρ. 5 του Κανονισμού 19 της MARPOL 73/78 

http://independent.co.uk/
http://www.independent.co.uk/voices/shipping-and-aviation-are-climate-changes-main-culprits-yet-they-where-nowhere-to-be-seen-at-paris-a6775126.html
http://www.independent.co.uk/voices/shipping-and-aviation-are-climate-changes-main-culprits-yet-they-where-nowhere-to-be-seen-at-paris-a6775126.html
http://www.independent.co.uk/voices/shipping-and-aviation-are-climate-changes-main-culprits-yet-they-where-nowhere-to-be-seen-at-paris-a6775126.html
http://maritime-executive.com/editorials/imo-defers-formal-climate-plan-until-2023
http://maritime-executive.com/editorials/imo-defers-formal-climate-plan-until-2023
http://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/MEPC/Pages/MEPC-70th-session.aspx
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λόγο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προς το μεταφορικό έργο που παράγει 

ένα πλοίο. Η μαθηματική σχέση αναπαριστάται με την κάτωθι εξίσωση
99

 

 

EEDI=ποσότητα CO2/ μεταφορικό έργο 

(όπου μεταφορικό έργο= μάζα φορτίου * απόσταση ταξιδιού)
100

 

 

Μια πιο θεωρητική ερμηνεία του δείκτη EEDI, είναι πως εκφράζει το κόστος 

επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με CO2 προς το οικονομικό όφελος που αποκομίζει 

μια κοινωνία από την εμπορική δραστηριότητα της μεταφοράς φορτίων με πλοία
101

. 

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 21 θα πρέπει να ικανοποιείται η παρακάτω 

σχέση: 

 

Επιτευχθείς EEDI <= Απαιτούμενος EEDI = (1-Χ/100) x τιμή γραμμής αναφοράς 

 

όπου Χ είναι ο συντελεστής μείωσης του ελάχιστου επιπέδου ενεργειακής 

αποδοτικότητας ανά τύπο πλοίου. Στον Κανονισμό 21 συμπεριλαμβάνεται ένας 

πίνακας που αναφέρει τον τύπο πλοίου και το ποσοστό μείωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας με απώτερο σκοπό στην τρίτη φάση, δηλαδή την περίοδο 2025 και 

εφεξής, το ποσοστό μείωσης να αγγίζει το 30% σε σχέση με τα επίπεδα της δεκαετίας 

2000-2010
102

. Συγκεκριμένα, για τα δεξαμενόπλοια οι συντελεστές μείωσης έχουν ως 

εξής: 

 

Τύπος πλοίου 

Περίοδος 0 

01/01/2013 - 
31/12/2014 

Περίοδος 1 

01/01/2015 
- 

31/12/2019 

Περίοδος 2 

31/01/2020 
- 

31/12/2024 

Περίοδος 3 

01/01/2025 και 

εφεξής 

 
Δεξαμενόπλοι
ο 20000 DWT 

και άνω 

0 10 20 30 
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 Δαγούμας σε Φαραντούρη, Ενέργεια, Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές, ό.π., σελ. 297 
100

 EEDI= γραμμάρια CO2 / χωρητικότητα (deadweight) * μίλι 
101

 Κοτρίκλα, Ναυτιλία και περιβάλλον, ό.π., σελ. 152 
102

 Δαγούμας σε Φαραντούρη, Ενέργεια, Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές, ό.π., σελ. 297 
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Τύπος πλοίου 

Περίοδος 0 

01/01/2013 - 
31/12/2014 

Περίοδος 1 

01/01/2015 
- 

31/12/2019 

Περίοδος 2 

31/01/2020 
- 

31/12/2024 

Περίοδος 3 

01/01/2025 και 

εφεξής 

Δεξαμενόπλοι
ο 4000 - 

20000 DWT 
δεν ορίστηκε 

0-10 

(κλίμακα 

ανάλογη του 

μεγέθους) 

0-20 

(κλίμακα 
ανάλογη του 

μεγέθους) 

0-30 

(κλίμακα 
ανάλογη του 

μεγέθους) 

 

 

Πίνακας 1: συντελεστές μείωσης αποδοτικότητας στα δεξαμενόπλοια
103

 

 

 

όπου x είναι η τιμή γραμμής αναφοράς όπως προκύπτει από τον τύπο: 

τιμή γραμμή αναφοράς = α * β 
-γ

 

 

Τα δεδομένα λαμβάνονται από τις παραμέτρους του Πίνακα 2 του Κανονισμού 21 για 

κάθε τύπο πλοίου. Για τα δεξαμενόπλοια ισχύουν οι εξής παράμετροι: 

 

Τύπος πλοίου α β γ 

Δεξαμενόπλοιο 1218.80 DWT του πλοίου 488 

 

 

Πίνακας 2: Παράμετροι για τον προσδιορισμό γραμμών αναφοράς στα δεξαμενόπλοια 

 

Είναι σημαντικό πως τα δεδομένα του Πίνακα δεν εξάγονται αυθαίρετα. Με την 

απόφαση του MEPC 215(63) το 2012, καθιερώθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία με 

την οποία υπολογίζονται οι τιμές γραμμής αναφοράς
104

. 

 Με τις ανωτέρω απαιτήσεις που υποχρεούται να πληροί ο επιτευχθείς δείκτης 

EEDI, δίνεται ώθηση να κατασκευάζονται νέα πλοία ολοένα φιλικότερα προς το 

περιβάλλον συμβάλλοντας στη μείωση του εκλυόμενου διοξειδίου του άνθρακα. 

 

 

 

                                                 
103 η επιλεκτική αναφορά στα δεξαμενόπλοια δικαιολογείται για λόγους σύνδεσης με το Μέρος 

Δεύτερο της παρούσας. 
104

 Κοτρίκλα, Ναυτιλία και περιβάλλον, ό.π., σελ. 154 
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5.3.2. Σχέδιο Διαχείρισης SEEMP 

 Σε αντίθεση με τον EEDI που ρυθμίζει την ενεργειακή αποδοτικότητα των 

νέων πλοίων, το SEEMP ρυθμίζει με τρόπο υποχρεωτικό τα πλοία ανεξαιρέτως, 

ολικής χωρητικότητας 400 gt και άνω. Ωστόσο, έχουν τον ίδιο στόχο, να βελτιώσουν 

την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων. 

 Το SEEMP λειτουργεί με μια κυκλική διαδικασία που περιλαμβάνει τα εξής 

στάδια: 

1. σχεδιασμός, 

2. προσδιορισμός της τρέχουσας κατάστασης του πλοίου και των αναμενόμενων 

βελτιώσεων της ενεργειακής αποδοτικότητάς του, 

3. εφαρμογή, 

4. διαμόρφωση συστήματος εφαρμογής των βελτιώσεων που προσδιορίστηκαν στο 

προηγούμενο στάδιο, 

5. έλεγχος, 

6. ποσοτικός έλεγχος της ενεργειακής αποδοτικότητας του πλοίου με δυνατότητα 

χρήσης του Δείκτη Αποδοτικής Ενεργειακά Λειτουργίας του πλοίου (Energy 

Efficiency Operational Indicator - EEOI)
105

 επαναξιολόγηση και 

7. προπαρασκευή για τον επόμενο κύκλο βελτιώσεων
106

. 

 Κάθε πλοίο υποχρεούται να φέρει το SEEMP το οποίο εκπονείται με βάση τις 

συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που διαθέτει κάθε πλοίο και γι’ αυτό το λόγο είναι 

εξατομικευμένο. Το SEEMP καθίσταται υποχρεωτικό και για την έκδοση του 

Διεθνούς Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αποδοτικότητας (International Energy 

Efficiency Certificate - IEEC). Παρόλο που δεν αφορά τεχνικά μέτρα για την 

κατασκευή νέων πλοίων, εντούτοις δύναται να αξιολογηθεί ως ένα αξιόλογο 

λειτουργικό μέτρο που καθίσταται επαρκές για να βελτιώσει την ενεργειακή 

αποτελεσματικότητα του πλοίου. 

 

6. Αξιολόγηση 

 Η συμβολή του IMO στην πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από πλοία 

είναι καθοριστική αφού είναι ο μοναδικός διεθνώς αρμόδιος οργανισμός για τη 

θεσμοθέτηση υποχρεώσεων. Οι απαιτήσεις που θέτει είναι ιδιαίτερα αυστηρές, 

                                                 
105

 πρόκειται για έναν δυνητικό δείκτη που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του SEEMP 
106

 Δαγούμας σε Φαραντούρη, Ενέργεια, Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές, ό.π., σελ. 298 
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δικαιολογημένα όμως, αφού τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής δεν αφήνουν 

περιθώρια για αδράνεια αλλά για διαρκή αφύπνιση και δράση. 

 Εντούτοις, ένα ψεγάδι που θα μπορούσε να του χρεωθεί είναι πως 

καθυστέρησε ιδιαίτερα να καθορίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τα αέρια του 

θερμοκηπίου, και συγκεκριμένα για το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο κάμφθηκε ως 

ένα βαθμό, με την προσθήκη του 4
ου

 Κεφαλαίου του Παραρτήματος VI της 

MARPOL 73/78 μόλις το 2011. Σίγουρα, ο EEDI και το SEEMP έχουν συμβάλει σε 

μεγάλο βαθμό στη μείωση του CO2, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία της τελευταίας 

3
ης

 μελέτης του IMO για τα GHGs το 2014. Ωστόσο, ο IMO έχει αρκετή δουλειά 

ακόμη μέχρι να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο για τα GHGs 

με τον καθορισμό συγκεκριμένων ποσοστών μείωσης CO2 από τη ναυτιλία που θα 

συμπεριλαμβάνονται και στους εθνικούς στόχους μείωσης του CO2. Αναμένονται, 

συνεπώς, εξελίξεις επί του συγκεκριμένου ζητήματος. 
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Μέρος Τέταρτο: Πράσινες ναυτιλιακές πρακτικές - Green 

Shipping Practices 

 

1. Η συμβολή της πράσινης ναυτιλίας στη μείωση των αερίων του 

θερμοκηπίου 

 Από την ανάπτυξη που προηγήθηκε, κρίνεται ολοένα επιτακτική η εφαρμογή 

πράσινων ναυτιλιακών πρακτικών (Green Shipping Practices - GSP) προκειμένου να 

συμβάλουν στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (Greenhouse Gases - GHGs). 

 Στην προσπάθεια να προσδιοριστεί η έννοια των πράσινων ναυτιλιακών 

πρακτικών ή, αλλιώς, πράσινης ναυτιλίας, θα μπορούσε να ειπωθεί πως πρόκειται για 

πρακτικές οι οποίες στοχεύουν στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και 

γενικότερα στην κατασκευή νέων πλοίων ή λειτουργία των ήδη υφιστάμενων με 

τρόπο που να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, με το μικρότερο δυνατό 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οι λειτουργίες τους να χαρακτηρίζονται βιώσιμες 

(sustainable). Εξάλλου, οι δυσμενείς συνέπειες στο περιβάλλον, το κλίμα και την 

ανθρώπινη υγεία είναι πλέον ορατές και για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους 

στο χώρο της ναυτιλίας, οι πράσινες ναυτιλιακές πρακτικές καθίστανται ολοένα και 

πιο δημοφιλείς. 

 

2. Κατηγορίες πράσινων ναυτιλιακών πρακτικών 

 Η ναυτιλία έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη μείωση των αερίων του 

θερμοκηπίου με την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον μέτρων. Τα μέτρα αυτά 

μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, τα τεχνικά, τα αγορακεντρικά και τα 

λειτουργικά μέτρα. 

 

 

2.1. Τεχνικά μέτρα  

 Τα τεχνικά μέτρα σχετίζονται με τον τρόπο σχεδιασμού και κατασκευής των 

πλοίων. Μια τεχνική πρακτική για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI, Κεφάλαιο 4
ο
 της MARPOL 73/78, 

παρουσιάστηκε ανωτέρω και αφορά το Δείκτη Σχεδιασμού Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας (Energy Efficiency Design Index, EEDI). Περαιτέρω προτείνονται η 

χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο, προοπτική που 
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θα αναπτυχθεί αμέσως παρακάτω, τα βιοκαύσιμα ή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

η βελτίωση των μηχανών ώστε να πετυχαίνουν καλύτερη απόδοση, η βελτίωση της 

γάστρας του πλοίου με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των αντιστάσεων που 

δυσκολεύουν την κίνησή του, η βελτίωση της έλικας που θα έχει ως αποτέλεσμα την 

υδροδυναμική συμπεριφορά του πλοίου που θα του δίνει καλύτερη ώθηση για 

κίνηση
107

. Οι βελτιώσεις που μόλις αναφέρθηκαν δύνανται να πετύχουν σημαντική 

μείωση στην κατανάλωση του καυσίμου του πλοίου. Ως αποτελεσματικό τεχνικό 

μέτρο παρουσιάζεται και η χρήση ειδικών συστημάτων καθαρισμού των καυσαερίων 

πριν αυτά απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα, τα scrubbers
108

. 

 

2.1.1. Χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου ως καύσιμο ναυτιλίας 

 Όλο και πιο διαδεδομένη γίνεται πλέον η χρήση υγροποιημένου φυσικού 

αερίου - liquefied natural gas (LNG) ως καυσίμου στην ναυτιλία. Από πολλούς 

θεωρείται ως το καύσιμο του μέλλοντος καθώς η συμβολή του στη μείωση των 

εκλυόμενων ρυπογόνων αερίων είναι καθοριστική. Τα αποτελέσματα είναι 

εντυπωσιακά και ικανά να πείσουν και να απομακρύνουν κάθε ενδοιασμό. Η καύση 

του φυσικού αερίου στις μηχανές των πλοίων μπορεί να μειώσει σε ποσοστό 25-30% 

τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, περισσότερο από 80% τις εκπομπές οξειδίων 

του αζώτου, σχεδόν να μηδενίσει την απελευθέρωση οξειδίων του θείου αφού δεν 

περιέχεται θείο σε αυτό και σε σημαντικό ποσοστό τις εκπομπές αιωρούμενων 

σωματιδίων συγκριτικά με τη χρήση πετρελαίου ως ναυτιλιακό καύσιμο
109

.  Σύμφωνα 

με την αναφορά 2015 του DNV GL (Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd) 

110
υπήρχαν τουλάχιστον 63 πλοία κινούμενα με lng, εξαιρουμένων των πλοίων που 

μεταφέρουν φυσικό αέριο, και τουλάχιστον 76 νέες παραγγελίες είχαν ήδη 

                                                 
107

 Άννα Μαρία Κοτρίκλα, Ναυτιλία και περιβάλλον, ό.π., σελ. 154 
108

 Δημήτρης Ματθαίος, Απαντήσεις σε ερωτήματα μετά την 70ή σύνοδο της Ναυτιλιακής Επιτροπής 

Περιβαλλοντικής Προστασίας του  ΙΜΟ, Ναυτικά Χρονικά (11/2016) άρθρο σε ηλεκτρονική έκδοση 

βλ. http://www.naftikachronika.gr/2016/11/08/ta-simantika-erotimata-pou-zitoun-apantisi-meta-tin-

70i-tis-naftiliakis-epitropis-perivallontikis-prostasias-tou-imo/ 
109

 πηγή: eco-gas.gr βλ. http://eco-gas.gr/to-fysiko-aerio-lng-stis-thalassies-metafores/ 
110

 Ο DNV GL είναι ένας παγκόσμιος διαπιστευμένος ταξινομητής και νηογνώμονας που προέκυψε 

από τη συγχώνευση της ολλανδικής Det Norske Veritas και της γερμανικής Germanischer Lloyd το 

2013. Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων του είναι η ναυτιλία, το πετρέλαιο και αέριο, η ενέργεια, η 

επιχειρηματική ασφάλιση και το λογισμικό. Στον τομέα της ναυτιλίας, μεταξύ άλλων ορίζει πρότυπα 

που θα πρέπει να πληρούν τα πλοία αναφορικά με περιβαλλοντικές απαιτήσεις, απόδοση καυσίμου, 

ασφάλεια κ.α. και με βάση αυτά τα στοιχεία γίνεται ανάλογη κατάταξη. (πηγή: dnvgl.com βλ. 

https://www.dnvgl.com/maritime/index.html και wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/DNV_GL 

http://eco-gas.gr/
http://dnvgl.com/
https://www.dnvgl.com/maritime/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/DNV_GL
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καταγραφεί
111

, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα αισιόδοξο και ελπιδοφόρο για το 

μέλλον. 

  

2.1.2. Μειονεκτήματα χρήσης lng ως ναυτιλιακό καύσιμο για τη 

ναυτιλιακή βιομηχανία 

 Παρά το γεγονός ότι το lng θεωρείται ένα περιβαλλοντικά φιλικό καύσιμο, 

επιβεβλημένη κρίνεται και η αναφορά σε ζητήματα που αποτελούν ανασταλτικό 

παράγοντα στην χρήση του από το σύνολο της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Πρώτα από 

όλα, το τεχνικό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης μιας μηχανής lng είναι 

αυξημένο συγκριτικά με μια ντίζελ μηχανή. Το lng απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες 

διατήρησης και επομένως συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που θα το διατηρούν σε 

υγρή μορφή ψύχοντάς το στους -162℃ αλλά και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που 

θα έχει την ικανότητα να χειρίζεται αυτά τα νέα συστήματα
112

. Επιπλέον, το lng λόγω 

των ιδιοτήτων του χαρακτηρίζεται από χαμηλή πυκνότητα συγκριτικά με το 

πετρέλαιο με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερος χώρος αποθήκευσής του. 

Εξάλλου για τα ήδη υπάρχοντα πλοία το κόστος μετατροπής της μηχανής σε ικανή να 

λειτουργεί με lng αλλά και οι τροποποιήσεις στο σχεδιασμό προκειμένου να μπορεί 

να μεταφέρει ικανή ποσότητα lng για καύσιμο, είναι εξαιρετικά μεγάλο και σε 

κάποιες περιπτώσεις ασύμφορο
113

. Τέλος δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και το 

κόστος αλλά και η διαθεσιμότητα ειδικών τερματικών σταθμών στα λιμάνια τα οποία 

θα ανεφοδιάζουν τα πλοία με καύσιμο υγροποιημένου φυσικού αερίου
114

. 

  

2.1.3. Πλεονεκτήματα χρήσης lng ως ναυτιλιακό καύσιμο για τη 

ναυτιλιακή βιομηχανία 

 Παρά τα, οικονομικά κυρίως, μειονεκτήματα που φαίνεται να παρουσιάζει για 

τη ναυτιλιακή βιομηχανία η χρήση lng ως καυσίμου στη ναυτιλία, ωστόσο υπάρχουν 

κίνητρα τα οποία δεν είναι αμελητέα. Αναφορικά με το τεχνικό κόστος που 

αναπτύχθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, κρίσιμο είναι πως παρόλο που στις 

                                                 
111

 DNV GL, In focus - lng as ship fuel, latest developments and projects in the LNG industry, report 

2015, σελ. 40 και 42 
112

 βλ. και Satish Kumar et al, LNG: an eco-friendly cryogenic fuel for sustainable development, 

Applied Energy, 88 (2011), σελ. 4264 επ. σε ηλεκτρονική μορφή βλ. http://ac.els-

cdn.com/S0306261911004247/1-s2.0-S0306261911004247-main.pdf?_tid=9c17d3f0-9b94-11e7-8067-

00000aab0f26&acdnat=1505645003_675f9518b914277a5a127e2706559112 
113

 Κοτρίκλα, Ναυτιλία και περιβάλλον, ό.π., σελ. 167 
114

 Τζαννάτος σε Φαραντούρη, Ενέργεια, Ναυτιλία & Θαλάσσιες Μεταφορές, ό.π., σελ. 338 

http://ac.els-cdn.com/S0306261911004247/1-s2.0-S0306261911004247-main.pdf?_tid=9c17d3f0-9b94-11e7-8067-00000aab0f26&acdnat=1505645003_675f9518b914277a5a127e2706559112
http://ac.els-cdn.com/S0306261911004247/1-s2.0-S0306261911004247-main.pdf?_tid=9c17d3f0-9b94-11e7-8067-00000aab0f26&acdnat=1505645003_675f9518b914277a5a127e2706559112
http://ac.els-cdn.com/S0306261911004247/1-s2.0-S0306261911004247-main.pdf?_tid=9c17d3f0-9b94-11e7-8067-00000aab0f26&acdnat=1505645003_675f9518b914277a5a127e2706559112
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μηχανές ντίζελ είναι μειωμένο, αν συμπεριληφθεί το κόστος για επιπλέον μέτρα που 

θα χρειαστούν (π.χ. εγκατάσταση και συντήρηση scrubbers) για τη συμμόρφωσή τους 

στις παγκόσμιες απαιτήσεις, τότε η ψαλίδα οικονομικού και τεχνικού κόστους μεταξύ 

χρήσης μηχανών ντίζελ και lng μπορεί να κλείσει αισθητά και ακόμη να γίνει 

ανεπαίσθητη
115

. Επιπλέον πολύ σημαντική και ενθαρρυντική θεωρείται η παραδοχή 

πως η τιμή καυσίμου του χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο πετρελαίου και του αργού 

θα αυξηθούν μέχρι το 2020 και συνδυαστικά με την μακρόχρονη διαθεσιμότητα που 

προβλέπεται για το φυσικό αέριο, εξαιτίας της ανακάλυψης νέων κοιτασμάτων, το 

τελευταίο θεωρείται πιο ελκυστική επιλογή
116

. 

 Κατά συνέπεια, η προοπτική οικονομικής απόδοσης αποτελεί ισχυρό κίνητρο 

για τη ναυτιλιακή βιομηχανία να χρησιμοποιεί καύσιμο lng στα πλοία της. Από την 

άλλη, η υιοθέτηση πράσινων ναυτιλιακών πρακτικών αποτελεί μονόδρομο 

προκειμένου να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις αυστηρές επιταγές που έχει 

θεσμοθετήσει ο IMO. Συνεπώς, προβλέπεται τα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερα 

πλοία να χρησιμοποιούν ως καύσιμο το lng. 

 

2.2. Λειτουργικά μέτρα 

 Τα λειτουργικά μέτρα αφορούν τη διαδικασία λειτουργίας ενός πλοίου. Ένα 

τέτοιο μέτρο παρουσιάστηκε και αναπτύχθηκε ανωτέρω και είναι το Σχέδιο 

Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας Πλοίου (Ship Energy Efficiency 

Management Plan, SEEMP) το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των πλοίων. Άλλα λειτουργικά μέτρα που προτείνονται σχετίζονται 

κατά κύριο λόγο με τη μείωση της ταχύτητας του πλοίου και γενικότερα με τη 

βελτιστοποίηση του ταξιδιού και ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως για 

παράδειγμα τη μείωση του χρόνου παραμονής των πλοίων στα λιμάνια
117

. Σε αυτήν 

την κατηγορία δημοφιλέστερο και περισσότερο προσιτό, αφού δεν απαιτείται 

οικονομική επιβάρυνση, θεωρείται το μέτρο της μειωμένης ταχύτητας ή αλλιώς “slow 

steaming” το οποίο και θα αναπτυχθεί κατωτέρω. 
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2.2.1. Μείωση ταχύτητας - slow steaming 

 Πράγματι, το slow steaming δύναται να συμβάλει στη μείωση των αερίων του 

θερμοκηπίου και αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο: όπως επισημαίνει ο κύριος 

Νικόλαος Ψαραύτης “για λόγους που οφείλονται στην υδροδυναμική, η κατανάλωση 

καυσίμου, και κατά συνέπεια οι εκπομπές CO2, δεν είναι γραμμικές συναρτήσεις της 

ταχύτητας αλλά συμπεριφέρονται σαν τον κύβο της ταχύτητας, αν όχι 

περισσότερο”
118

. Από την ανωτέρω διατύπωση συνάγεται πως όσο μικρότερη είναι η 

ταχύτητα του πλοίου, τόσο λιγότερη θα είναι η κατανάλωση καυσίμου. Αυτή η 

πρακτική φαίνεται ελκυστική και για τους εφοπλιστές καθώς εξοικονομείται 

καύσιμο, γεγονός που επιδρά θετικά στη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Από την 

άλλη, όπως παρατηρείται στην 3η μελέτη του IMO για τα αέρια του θερμοκηπίου, το 

μέτρο του slow steaming δεν συνεπάγεται κατ’ αποκλειστικότητα βελτίωση της 

αποδοτικότητας του πλοίου. Και αυτό συμβαίνει διότι εξαιτίας της μεγαλύτερης 

διάρκειας του ταξιδιού ενδεχομένως να απαιτούνται περισσότερα πλοία για την 

παραγωγή συγκεκριμένου έργου
119

. Εξάλλου, αυτή η καθυστέρηση άφιξης στον 

προορισμό του μεταφερόμενου φορτίου, πιθανόν να οδηγήσει σε αναζήτηση 

διαφορετικών μέσων μεταφοράς, για παράδειγμα χερσαίων. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο 

είναι απευκταίο αφού θα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με τόνους αερίων του 

θερμοκηπίου καθώς, όπως ειπώθηκε ανωτέρω, η ναυτιλία κατέχει ελάχιστο ποσοστό 

συμμετοχής στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με GHGs συγκριτικά με άλλα 

μεταφορικά μέσα
120

. 

 

 

2.3. Αγορακεντρικά - οικονομικά μέτρα  

 Τα αγορακεντρικά μέτρα (Market Based Measures – MBMs) βασίζονται στις 

αρχές που διέπουν την αγορά, έχουν κατά κύριο λόγο υποστηρικτικό χαρακτήρα στις 

αναφερόμενες ανωτέρω κατηγορίες μέτρων και διακρίνονται σε δυο μεγάλες 
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επιμέρους κατηγορίες,  το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (Emissions 

Trading System – ETS) και σύστημα επιβολής φόρων
121

. 

  

2.3.1. Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών 

 Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κυότο τα μέλη δεσμεύτηκαν, εκτός 

των άλλων, να αξιοποιήσουν “ευέλικτους μηχανισμούς” για την επίτευξη των στόχων 

που είχαν με αυτό τεθεί. Ένας από αυτούς ήταν και η λειτουργία ενός συστήματος 

εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών
122

. Πράγματι, την 1
η
 Ιανουαρίου 2005 τέθηκε σε 

εφαρμογή το πρώτο κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου
123

, το οποίο λειτουργεί σαν ένα χρηματιστήριο. Οι κλάδοι που ασκούν 

ρυπογόνα δραστηριότητα, αγοράζουν δικαιώματα για να απελευθερώσουν οι 

επιχειρήσεις τους διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Από το σύστημα 

εμπορίας είχαν εξαιρεθεί ο κλάδος των αερομεταφορών και της ναυτιλίας. 

Διανύοντας ήδη την τρίτη περίοδο (2013-2020)
124

 στο σύστημα εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπών προστέθηκαν και οι εσωτερικές αερομεταφορές, εντούτοις ο 

κλάδος της ναυτιλίας παραμένει εκτός. 

 Υπάρχουν υποστηρικτές της άποψης ότι και η ναυτιλία θα έπρεπε να 

συμπεριληφθεί στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών καθώς ένα τέτοιο 

μέτρο θα συνέβαλε στον στόχο της απανθρακοποίησης. Ωστόσο, απαιτείται 

προσεκτικότερη διερεύνηση του ζητήματος καθώς προκύπτουν οι εξής 

προβληματικές˙ από τη μία ο διεθνής χαρακτήρας των ναυτιλιακών μεταφορών δεν 

εγγυάται την αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού εμπορίας ρύπων εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την άλλη στον τομέα της ναυτιλίας εμπλέκονται 

περισσότερα πρόσωπα με αποτέλεσμα να προκύπτει το ζήτημα ποιος θα επωμίζεται 

το χρέος της αγοράς δικαιωμάτων. Η προοπτική της λειτουργίας ενός παγκόσμιου 

μηχανισμού εμπορίας ρύπων με πρωτοβουλία και με την εποπτεία του IMO, ως 

μοναδικού αρμόδιου διεθνούς οργανισμού, κρίνεται πιο αποτελεσματική. Εντούτοις 

δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το εξαιρετικά σημαντικό κόλλημα που μπορεί να 

ανακύψει εξαιτίας των αντίθετων οικονομικών συμφερόντων ενός τόσο μεγάλου 
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αριθμού κρατών. Συνεπώς, το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών 

φαντάζει περισσότερο εφικτό
125

. Ένα πρώτο, σημαντικό βήμα για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από θαλάσσιες μεταφορές, σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, έγινε τον Απρίλιο του 2015, όταν η Επιτροπή εξέδωσε Κανονισμό (ΕΕ) 

2015/757 σύμφωνα με τον οποίο σε ολόκληρη τη ΕΕ επιβάλλεται σύστημα 

παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης στη ναυτιλία
126

 το οποίο 

είναι απαραίτητο για την ορθή και αξιόπιστη λειτουργία του ΣΕΔΕ
127

. Συνεπώς 

αναμένονται εξελίξεις για το εν λόγω ζήτημα. 

  

2.3.2. Επιβολή φόρου στα ναυτιλιακά καύσιμα 

 Ως δεύτερο αγορακεντρικό μέτρο για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου 

από τη ναυτιλία προτείνεται η επιβολή φόρου στα ναυτιλιακά καύσιμα τον οποίο θα 

εισπράττει το Διεθνές Κεφάλαιο Αποζημίωσης για τις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα (International Compensation Fund for Greenhouse Gases from ships - ICF). 

Ο μηχανισμός αυτός θα λειτουργεί ως εξής: για κάθε τόνο ναυτιλιακού καυσίμου που 

θα αγοράζεται, ο πλοιοκτήτης θα πληρώνει επιπλέον μία εισφορά η οποία είτε μέσω 

του προμηθευτή καυσίμων είτε απευθείας από τον πλοιοκτήτη θα αποδίδεται στο 

ICF. Το Διεθνές αυτό Ταμείο θα τελεί υπό την αιγίδα του IMO, του μοναδικού 

θεσμοθετημένου και αρμόδιου διεθνούς οργανισμού για ζητήματα του ναυτιλιακού 

κλάδου ενώ θα ελέγχεται από τα μέλη του IMO τα οποία θα ορίζουν και την τιμή του 

άνθρακα
128

. Περαιτέρω, τα έσοδα από τις εισφορές προτείνεται να διατεθούν για την 

προαγωγή της έρευνας και ανάπτυξης νέων πράσινων τεχνολογιών, την προώθηση 

δράσεων για την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την υιοθέτηση 

φιλικής περιβαλλοντικά συνείδησης, κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, είτε να 

επιστρέφεται ένα μέρος για την επιβράβευση πλοίων που χαρακτηρίζονται από καλή 
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ενεργειακή αποδοτικότητα
129

. Το συγκεκριμένο μέτρο κρίνεται περισσότερο εφικτό 

και δεν παρουσιάζει σοβαρές δυσχέρειες καθώς θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία σε 

παγκόσμια κλίμακα ανάλογα με την κατανάλωση καυσίμου. Θα μπορούσε να ειπωθεί 

πως στηρίζεται στην αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” και πως θα μπορούσε να 

συνδυαστεί με το μέτρο του slow steaming ως εξής: ένας φόρος στα καύσιμα θα 

ανάγκαζε τους εφοπλιστές, προκειμένου να αντισταθμίσουν το έξοδο, να εφαρμόσουν 

μειωμένη ταχύτητα με αποτέλεσμα μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

στην ατμόσφαιρα
130

. 

 

3. Αξιολόγηση 

 Φαίνεται πως η υιοθέτηση πράσινων ναυτιλιακών πρακτικών μπορεί να 

συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Οι εναλλακτικές 

που προσφέρει είναι πολλές και η καθεμία μπορεί να συνεισφέρει με το δικό της 

τρόπο προς την επίτευξη του στόχου. Ωστόσο, ανασταλτικός παράγοντας στην 

υιοθέτηση των πράσινων ναυτιλιακών πρακτικών καθίσταται το οικονομικό βάρος 

που ενδέχεται να επωμιστεί η ναυτιλιακή βιομηχανία. Όμως η διαφύλαξη του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος είναι, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, επιτακτική 

και κάθε θυσία οικονομικού συμφέροντος αξίζει, ειδικά όταν η υιοθέτηση 

περιβαλλοντικά πράσινης συμπεριφοράς θα αποφέρει σίγουρα αποτελέσματα, 

μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 
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Συμπεράσματα - επίλογος 

 Την παρούσα μελέτη προβλημάτισαν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που 

ελλοχεύουν από τη μεταφορά πετρελαίου δια θαλάσσης. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο 

μέρος έγινε αναφορά στη θαλάσσια ρύπανση από πετρέλαιο μεταφερόμενο ως φορτίο 

(είτε ως καύσιμο) από δεξαμενόπλοια και στα ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με 

την ευθύνη του ρυπαίνοντος και την αποζημίωση των θυμάτων της ρύπανσης. Το 

τρίτο μέρος ήταν αφιερωμένο στους μηχανισμούς πρόληψης που καθιέρωσε ο IMO 

προκειμένου να μειωθούν τα ρυπογόνα αέρια που εκλύονται από τη ναυτιλία 

γενικότερα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στο μετριασμό των συνεπειών της 

κλιματικής αλλαγής. Τέλος, στο τέταρτο μέρος εξετάστηκαν οι πράσινες ναυτιλιακές 

πρακτικές, με κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, και πώς αυτές μπορούν να 

συνεισφέρουν στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Κλείνοντας, κρίνονται 

σκόπιμες κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις. 

 Το πετρέλαιο παρόλη την άνεση που προσφέρει στην καθημερινή ζωή του 

ανθρώπου, εντούτοις προκαλεί σημαντικά προβλήματα στο περιβάλλον, το κλίμα και 

τον άνθρωπο. Μοιάζει με φαύλο κύκλο. Η μεταφορά πετρελαίου δια θαλάσσης για 

την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κρατών αποτελεί μία επικίνδυνη 

δραστηριότητα. Αν διαρρεύσει πετρέλαιο στη θάλασσα, εκτός από την 

περιβαλλοντική καταστροφή, προσβάλλονται ιδιωτικά έννομα αγαθά των κατοίκων 

της παράκτιας περιοχής στην οποία έγιναν εμφανή τα αποτελέσματα της ρύπανσης. 

Στην αποτελεσματική αποζημίωση των θυμάτων σκοπεύει η Διεθνής Σύμβαση 

Ευθύνης 1992 (1969), η Διεθνής Σύμβαση Διεθνούς Κεφαλαίου 1992 (1971) και 

επικουρικά το Πρωτόκολλο του Συμπληρωματικού Κεφαλαίου 2003. Ο μηχανισμός 

λειτουργεί, πράγματι, καλά και ανακουφίζει τα θύματα της θαλάσσιας ρύπανσης από 

πετρέλαιο. Ωστόσο, η δυνατότητα περιορισμού ευθύνης, πολλές φορές, συνεπάγεται 

την αδυναμία χορήγησης πλήρους αποζημίωσης. Συμφέρον προς τα θύματα θα ήταν 

ο IMO να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των ορίων ευθύνης ώστε ο μηχανισμός να 

είναι πράγματι αποτελεσματικός. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι Συμβάσεις δεν έχουν 

αποδοχή από το σύνολο των χωρών του πλανήτη και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής δεν τις έχουν υπογράψει απομακρύνει το όραμα της παγκόσμιας κοινής 

αντιμετώπισης. Εξάλλου, το περιβάλλον δεν έχει όρια. Οποιαδήποτε επιβάρυνσή του 

αποτελεί στην πραγματικότητα παγκόσμιο πρόβλημα και μόνο με παγκόσμια 

πρωτοβουλία και δράση μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
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Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν εξαιρετικά ελπιδοφόρα, σε πρώτο βαθμό, η 

προσέγγιση IMO και Η.Π.Α. με σκοπό την από κοινού προσπάθεια και συνεργασία 

ώστε ενδεχομένως να συμφωνηθεί ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για την ευθύνη του 

ρυπαίνοντος και την αποζημίωση των θυμάτων της θαλάσσιας ρύπανσης με 

πετρέλαιο μεταφερόμενο με δεξαμενόπλοια με απώτερο στόχο την κατά το δυνατό 

ευρύτερη αποδοχή του σε παγκόσμια κλίμακα. Γιατί αποκομμένες οι χώρες λίγα 

μπορούν τα κατορθώσουν, ενωμένες όμως μπορούν να κάνουν θαύματα. 

 Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων αλλά και κάθε τύπου πλοίων εγκυμονεί 

κινδύνους και για την ατμόσφαιρα και κατά συνέπεια και για την υγεία του ανθρώπου 

εξαιτίας της καύσης του καυσίμου, που κατά κύριο λόγο είναι το πετρέλαιο. Στο 

τρίτο μέρος εξετάστηκε η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από τη ναυτιλία 

γενικότερα αφού στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρυπογόνα αέρια συμβάλλει 

κάθε τύπος πλοίου και δεν είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένου τύπου. Στο μέρος αυτό 

δόθηκε έμφαση στα προληπτικά μέτρα που επέβαλε ο IMO στο Παράρτημα VI της 

MARPOL 73/78. Παρόλο όμως που ορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα και στόχοι για 

ουσίες που καταστρέφουν το όζον, οξείδια του αζώτου, οξείδια του θείου, 

αιωρούμενα σωματίδια και πτητικές οργανικές ενώσεις, για πολλά χρόνια έμενε 

εκτός ρύθμισης το διοξείδιο του άνθρακα, ένα εξαιρετικά ρυπογόνο αέριο. Ώσπου το 

2011 θεσπίστηκαν μέτρα για την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων που θα 

συνέβαλαν στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και κατ΄επέκταση στη μείωση 

του εκλυόμενου CO2. Ενώ το Παράρτημα VI της MARPOL 73/78 λειτουργεί αρκετά 

καλά και φαίνεται σε μελέτες, κυρίως του IMO, ότι πράγματι αποφέρουν αποτέλεσμα 

οι αυστηροί κανονισμοί, υστερεί σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένοι ποσοτικοποιημένοι στόχοι για τη μείωση του CO2 με αποτέλεσμα ο 

κλάδος της ναυτιλίας να είναι εκτός των εθνικών στόχων μείωσης CO2. Και είναι 

κοινή παραδοχή πως χωρίς στόχο, βαδίζεις τυφλά. Ο IMO ξεκαθάρισε πως 

ποσοτικοποιημένοι στόχοι θα τεθούν το 2023, γεγονός που αποτελεί αξιοσημείωτη 

επιβράδυνση ικανή να επιδεινώσει το περιβαλλοντικό πρόβλημα. Το περιβάλλον 

απαιτεί δράση τώρα και ειδικά στο ζήτημα ρύθμισης των αερίων του θερμοκηπίου 

παρατηρείται μία αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

 Τέλος, η υιοθέτηση πράσινων ναυτιλιακών πρακτικών αποτελεί το μέσο για 

να μειωθούν τα αέρια του θερμοκηπίου. Οι επιλογές είναι πολλές και σίγουρα μόνο 

θετικά μπορούν να συμβάλουν στο περιβάλλον και τον άνθρωπο …εκτός από τον 

οικονομικό προϋπολογισμό της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Πράγματι, οι περισσότερες 



 

67 

πρακτικές απαιτούν δαπανηρά κόστη που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 

αποδειχθούν οικονομικά ασύμφορα. Γι’ αυτό απαιτούνται “win-win” μέτρα τα οποία 

θα είναι και περισσότερο ελκυστικά για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Σε κάθε 

περίπτωση τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και πράγματι ακολουθείται μια 

περιβαλλοντικά φιλική συμπεριφορά στον κλάδο της ναυτιλίας. Εξάλλου αυτό 

επιτάσσουν οι αυστηροί Κανονισμοί. 

 Κλείνοντας, για καθένα ζήτημα που αναπτύχθηκε στην παρούσα μελέτη 

απαιτείται επισταμένη παρακολούθηση, συνεργασία μεταξύ των κρατών αφού τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα δεν έχουν σύνορα και σίγουρα υπάρχουν περιθώρια 

βελτίωσης. Το πετρέλαιο διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα του 

ανθρώπου. Όμως τόσο η εμπορική δραστηριότητα της μεταφοράς πετρελαίου δια 

θαλάσσης μπορεί να προκαλέσει θαλάσσια ρύπανση ενώ η καύση του ρυπαίνει την 

ατμόσφαιρα. Σε κάθε περίπτωση ζημιωμένος είναι και ο άνθρωπος, είτε στην 

περιουσία του, είτε στο σπουδαιότερο αγαθό, την υγεία του. Η συνολική προσπάθεια 

και δράση είναι επιβεβλημένη για το περιβάλλον…για εμάς!!! 
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