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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Στην παρούσα εργασία, γίνεται λόγος για το πώς η «εμπορική» ναυτιλία επηρεάζει 

την μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, θα αναφερθούν τρόποι επίλυσης του 

προβλήματος αυτού, τα είδη των θαλάσσιων σκουπιδιών και τα επικίνδυνα φορτία καθώς  

επίσης θα αναφέρω και την οικονομική διάσταση της θαλάσσιας ρύπανσης . Όπως όλοι 

γνωρίζουμε, το θέμα αυτό το υποβαθμίζουμε παγκόσμια αλλά και εγχώρια, ενώ 

αντιθέτως θα έπρεπε να του δίνουμε μέγιστη σημασία, αφού επηρεάζει την ίδια την 

ναυτιλία ηθικά και οικονομικά, καθώς και την τεχνολογία και τους θεσμούς που την 

διέπουν. Επιπλέον, την Ελλάδα την αφορά άμεσα αυτό το θέμα, αφού έχει τεράστια 

συμφέροντα στο θαλάσσιο χώρο (όπως αλιεία, τουρισμός, θαλάσσιες μεταφορές κ.α.) 

που θα μπορούσαν ίσως ακόμη και να την «βγάλουν» από την οικονομική κρίση. 

Εξάλλου είναι γνωστό ότι τα κράτη που χειρίζονται μια «αποτελεσματική» ναυτιλία, 

έχουν και ταχύτερη ανάπτυξη. Τα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος, απευθύνονται 

τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα (κράτη, επιχειρήσεις, πολίτες κ.α.) που 

εμπλέκονται με την προστασία της θάλασσας. Θα δοθεί επίσης ιδιαίτερη σημασία στο 

πότε η ρύπανση γίνεται «τυχαία» και πότε όχι, αφού στη δεύτερη περίπτωση φαίνεται η 

δυσκολία από το ανθρώπινο δυναμικό να χρησιμοποιήσει τους θεσμούς και την 

τεχνολογία της ναυτιλίας. Γενικά, το θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης από τη ναυτιλία 

πρόκειται για μια σημαντική ηθική, η οποία θα αναλυθεί και η οποία βέβαια έχει και 

οικονομική επιβάρυνση.  

Ας δούμε όμως ποια η διαφορά θαλάσσιας ρύπανσης και μόλυνσης, και πως αυτές 

ορίζονται από τη σύμβαση Δικαίου της Θάλασσας, αλλά και από τον Ελληνικό Νόμο 

(1650/1986) μετά τις τροποποιήσεις στις 20 Μαρτίου 1998.Θαλάσσια ρύπανση (κατά τη 

σύμβαση Δικαίου): είναι όταν προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες και 

αλλοιώνει τη φυσική κατάσταση του θαλασσινού νερού ή το καθιστά επιβλαβές στην 

υγεία του ανθρώπου ή στην πανίδα/χλωρίδα των βυθών, και γενικά ακατάλληλο για τις 

προβλεπόμενες κατά περίπτωση χρήσεις του. Θαλάσσια ρύπανση (κατά τον Ελληνικό 

Νόμο): είναι όταν υπάρχουν ρύποι σε ποσότητα που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές 

ζημιές και να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του. 

Θαλάσσια μόλυνση (κατά τη σύμβαση Δικαίου): όταν έχουμε υψηλές συγκεντρώσεις 
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παθογόνων μικροοργανισμών ή ιζημάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Θαλάσσια μόλυνση 

(κατά τον Ελληνικό Νόμο): είναι η μορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στο περιβάλλον ή δεικτών, που υποδηλώνουν 

την πιθανότητα παρουσίας τέτοιων μικροοργανισμών. Γενικώς, η θαλάσσια ρύπανση 

προκαλείται από θαλάσσιες δραστηριότητες ενώ η ρύπανση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, μπορεί να προέρχεται και από χερσαίες πηγές. Σκοπός όμως του 

Διεθνούς Δικαίου δεν είναι να προβλέπει για όλες τις   ουσίες που απορρίπτονται στη 

θάλασσα, αλλά μόνο αυτές που θεωρούνται βλαβερές. Η ρύπανση μπορεί να προκληθεί 

από διάφορους παράγοντες όπως για παράδειγμα από τα εμπορικά πλοία κατά την 

διάρκεια φορτοεκφόρτωσης, καθαρισμού των δεξαμενών, ερματισμού-αφερματισμού, 

επισκευών και συντηρήσεων, απορρίψεων λυμάτων και αποβλήτων αλλά και από 

ατυχήματα κάθε λογής (π.χ. εκρήξεις, συγκρούσεις), από απορρίψεις ραδιενεργών 

καταλοίπων (dumping), αλλά και από την εξόρυξη και εκμετάλλευση του βυθού των 

θαλασσών. Όλα τα παραπάνω θα αναλυθούν στα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν, 

καθώς επίσης θα δούμε ποιος παράγοντας είναι ίσως ο σημαντικότερος που συμβάλλει 

στη «καταστροφή» της θάλασσας αλλά και αν οι θεσμοί από μόνοι τους, αρκούν για την 

άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.  

Τελικά οι επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης αφορούν και τον άνθρωπο ατομικά 

και ποιά είναι η οικονομική διάσταση του προβλήματος;;;; Όλα τα παραπάνω θα 

απαντηθούν στις σελίδες που ακολουθούν. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι: να προσφέρει στον αναγνώστη μια προσέγγιση 

του ζητήματος της μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με την 

ναυτιλιακή δραστηριότητα, να αναφερθούν τρόποι που θα συμβάλλουν στην άμεση και 

ευκολότερη αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, ποιά είναι τα απορρίματα και τα 

«επικίνδυνα» φορτία που επιβαρύνουν την ρύπανση καθώς επίσης και να δούμε 

σφαιρικά την οικονομική διάσταση του θέματος αλλά και την τελική επιρροή του στον 

ίδιο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, έγινε με στόχο να ευαισθητοποιηθούν τόσο 

τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα (κράτη, πλοιοκτήτες, κατασκευαστές πλοίων, 

πλήρωμα κ.α.) ώστε να σταματήσουν να μολύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο 

είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για την Ελλάδα, κυρίως τώρα που βρίσκεται σε περίοδο κρίσης. 

Η καταστροφή της θάλασσας έχει τρομερές συνέπειες (όπως θάνατος στα ψάρια, 

μόλυνση των υδάτων και των ακτών που σημαίνει τη μείωση τουρισμού, φαινόμενο 

ευτροφισμού κ.α.) όπου πολλοί αγνοούν, αλλά από τις οποίες εμείς σαν χώρα έχουμε 

πολλά οικονομικά οφέλη. 

Παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία εξάπλωση του προβλήματος είναι τόσο η 

χρήση του πετρελαίου ως κύρια πηγή ενέργειας, όσο και η μεγάλη αύξηση στις 

θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και άλλων χημικών στοιχείων. Έτσι, θα αναπτύξουμε 

το πρόβλημα της ρύπανσης και τους παράγοντες πρόκλησης της, καθώς και τις συνέπειες 

που δημιουργούνται και μας αφορούν άμεσα. Πιο συγκεκριμένα, στο 1ο κεφάλαιο 

αναλύεται η «ατυχηματική» ρύπανση, τα αίτια της, οι βασικές κατηγορίες ατυχημάτων 

και οι συνέπειες της, αναφέρεται η «λειτουργική» ρύπανση και οι παράγοντες που την 

επηρεάζουν καθώς και οι επιπτώσεις της ρύπανσης στον ίδιο τον άνθρωπο. 

Συνοψίζοντας το 1ο κεφάλαιο, ορίζονται τα «επικίνδυνα» φορτία καθώς αναφέρεται και 

ποια είναι αυτά και πως ταξινομούνται, και αναφέρονται κάποια πρόσφατα ατυχήματα 

που συνέβησαν επειδή σχετίζονταν με επικίνδυνα φορτία, καθώς και οι δικαστικές τους 

αποφάσεις. Στο 2ο κεφάλαιο, αναφέρονται κάποιες σημαντικές μέθοδοι (από πλευράς 

ξηράς και από πλευράς πλοίων) καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, γίνεται λόγος 

για ένα πρόσφατο σκάνδαλο μιας ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας και αναλύεται και 
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φαίνεται σφαιρικά, η οικονομική διάσταση της ρύπανσης των θαλασσών από την 

εμπορική ναυτιλία. Τέλος, στο παράρτημα που ακολουθεί υπάρχει ένα μέρος του νόμου 

(ΦΕΚ) από το Υπουργείο Ναυτιλίας που αφορά τα είδη θαλάσσιων σκουπιδιών και το 

φωτογραφικό παράρτημα. 
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1.1. «ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ» 

 

1.1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θα αναφερθούμε στην ρύπανση που προκαλείται «τυχαία» από 

κάποια ατυχήματα που διεξάγονται κατά την διάρκεια των θαλάσσιων μεταφορών, θα 

δούμε και θα αναλύσουμε τις βασικές κατηγορίες ατυχημάτων, τα αίτια που αυτά 

προκαλούνται καθώς επίσης και τις συνέπειες αυτών. 

Συγκεκριμένα, οι βασικές κατηγορίες ατυχημάτων είναι οι εξής: 

• Ο θάνατος ή ο τραυματισμός ατόμου, που προκλήθηκε με λειτουργίες του πλοίου 

• Η απώλεια ή εγκατάλειψη του πλοίου 

• Η υλική ζημιά στο πλοίο 

• Η προσάραξη ή σύγκρουση του πλοίου 

• Η υλική ζημιά που προήλθε από λειτουργίες του πλοίου  

• Η ζημιά που συνέβη στο περιβάλλον από βλάβη του πλοίου 

Η προσάραξη των πλοίων γίνεται κυρίως σε παράκτιες περιοχές λόγω μηχανικής 

βλάβης, κακοκαιρίας ή λανθασμένης πλοήγησης και παρατηρείται κυρίως στα μεγάλα 

δεξαμενόπλοια. Ο όρος «σύγκρουση του πλοίου» δεν αφορά μόνο την επαφή με άλλα 

πλοία αλλά και την επαφή με κάποια μόνιμη εγκατάσταση (π.χ. προβλήτες λιμένων, 

πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου κ.α.). Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες, το 80% των 

περιπτώσεων σύγκρουσης είναι αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους. 1 Η υλική ζημιά στο 

πλοίο, (μπορεί να είναι κάποια πυρκαγιά ή έκρηξη από μεταφορά πετρελαίου ή 

καυσίμων), εμφανίζει υψηλά ποσοστά σε ανθρώπινες απώλειες, αφού το πλοίο δεν έχει 

άμεση βοήθεια από την ακτή αν π.χ. το πλοίο βρίσκεται στη μέση του ωκεανού, και οι 

συνθήκες γίνονται ακόμη πιο απλές μορφές δύσκολες με τις μεταβολές του καιρού. 

Απώλεια πλοίου έχουμε όταν υπάρχουν πολεμικές εχθροπραξίες (πειρατεία), όταν 

γίνεται μεταφορά καυσίμων κατά την διάρκεια εμπόλεμων καταστάσεων. Τέλος, ζημιές 

1 Βλάχος Γ.Π. (1999) «Εμπορική ναυτιλία και θαλάσσιο περιβάλλον», εκδόσεις Αθ. 

Σταμούλης, Αθήνα.  
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στη δομή του πλοίου, υπάρχει όταν το εξωτερικό περίβλημα ή τα τοιχώματα του, έχουν 

υποστεί κάποια βλάβη λόγω κάποιας μετατόπισης φορτίου, κακής συντήρησης ή κάποια 

μηχανική βλάβη. Πέρα όμως από τις ατυχημάτων, υπάρχει η περίπτωση και των μικτών 

ατυχημάτων, όπως:  

Πυρκαγιά και βύθιση, πρόσκρουση και βύθιση, προσάραξη και πυρκαγιά, σύγκρουση 

και έκρηξη κ.α. 

 

1.1.2. ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

 

Παράγοντες που προκαλούν την «ατυχηματική» ρύπανση είναι:  

• Κανόνες κλασσικής ναυτικής πειθαρχίας 

• Ελλιπής εκπαίδευση πληρωμάτων 

• Πολυγλωσσία πάνω στο πλοίο 

• Οι ηλικίες των πλοίων 

• Ο ανθρώπινος παράγοντας  

Είναι γεγονός, ότι όταν δεν κατανοούν τα άτομα στις γέφυρες τα δορυφορικά σήματα 

κινδύνου (είτε γιατί τους το λέει κάποιος «κατώτερος» σε βαθμό, είτε από άγνοια 

χρησιμοποίησης των συστημάτων, είτε γιατί δεν γνωρίζουν την γλώσσα αυτού που 

αναφέρει το πρόβλημα, ή ίσως επειδή το πλοίο είναι παλιό και υπάρχουν λανθασμένες 

ενδείξεις στη πυξίδα κ.λ.π.)  τότε οι πιθανότητες για κάποιο θαλάσσιο ατύχημα 

αυξάνονται. Ο ανθρώπινος παράγοντας τέλος, μπορεί να συντελέσει με την σειρά του 

στην ατυχηματική ρύπανση για διάφορους λόγους όπως λόγω κόπωσης, άγχους και 

σύγχυσης, μέθης, έλλειψης ενημέρωσης και οδηγιών για κάποιο νέο μέσο τεχνολογίας 

κ.α. 

 

1.1.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

 
Ποιες όμως είναι οι συνέπειες όλων αυτών που προαναφέρθηκαν, στο ίδιο το 

περιβάλλον αλλά και σε εμάς τόσο ατομικά όσο και σαν κράτος;;; Πρώτα απ’ όλα, 
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διαταράσσεται το θαλάσσιο οικοσύστημα και εξαφανίζονται είδη πανίδας και χλωρίδας. 

Επιπλέον, έχουμε πτώση της αξίας αστικής γης στις παράκτιες περιοχές, λόγω της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Οι επιπτώσεις όμως φαίνονται και στην τουριστική 
βιομηχανία, αφού υποβαθμίζεται η τουριστική σημαία της περιοχής και παράλληλα 

μειώνεται το εισόδημα της χώρας αλλά και οι θέσεις εργασίας. Οι συνέπειες όμως δεν 
είναι μόνο αυτές, καθώς επηρεάζεται και η αλιευτική βιομηχανία αλλά και η ανθρώπινη 

υγεία, αφού παρουσιάζονται στα μολυσμένα νερά παθογόνοι μικροοργανισμοί και ιοί οι 

οποίοι εισέρχονται στον άνθρωπο μέσω της τροφικής αλυσίδας ή κολυμπώντας στις 

βρώμικες παραλίες. Γνωστό είναι πλέον και το φαινόμενο «ευτροφισμού», όπου λόγω 

της μόλυνσης των νερών τα διάφορα φύκη αναπτύσσονται σε ραγδαίους ρυθμούς, μέρος 

αυτών σαπίζει και αποδομείται καταναλώνοντας το οξυγόνο του νερού. Έτσι, πεθαίνουν 

πολλά ψάρια και άλλοι οργανισμοί και δημιουργούνται και δυσάρεστες οσμές. Τέλος, 

«πέφτει» η οικονομία της χώρας, αφού πληρώνονται πολλά εκατομμύρια σε πρόστιμα 

για την ρύπανση που προκλήθηκε. Ένα χαρακτηριστικό συμβάν που έγινε και προκάλεσε 

πολλές από τις παραπάνω συνέπειες ή ίσως και τις περισσότερες, είναι το ναυάγιο του 

πετρελαιοφόρου Torrey Canyon (1968) όπου 100.000 τόνοι αργού πετρελαίου χύθηκαν 

στη θάλασσα2. Θα ήταν λοιπόν «πολύτιμο» να ασχοληθούμε με τη θαλάσσια μόλυνση 

πολύ πιο σοβαρά όλοι μας, αφού οι συνέπειες μας επηρεάζουν άμεσα και ατομικά αλλά 

και σαν κράτος, και ειδικά η χώρα μας έχει πολλά οικονομικά οφέλη από την θάλασσα 

(τουρισμός, αλιεία). 

 

2 Βλάχος Γ.Π. (1999)  «Εμπορική ναυτιλία και θαλάσσιο περιβάλλον», εκδόσεις Αθ. 

Σταμούλης, Αθήνα. 
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ΠΗΓΗ: http://www.hcg.gr/node/2600   
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1.2. «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ» 

 

1.2.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα δούμε επίσης την «λειτουργική» ρύπανση, η οποία ορίζεται 

ως η οποιαδήποτε μη ατυχηματική μορφή ρύπανσης που προξενεί στο θαλάσσιο 

περιβάλλον τις συνήθεις συνέπειες ενός εμπορικού πλοίου, τα αίτια που την προκαλούν 

και τις συνέπειες που προκύπτουν. 

Συγκεκριμένα, στη λειτουργική ρύπανση συμβάλει κάθε διαδικασία ναυπήγησης (π.χ. 

από την κατασκευή κιόλας του πλοίου υπολείμματα από χρώματα, γράσα, λάδια, 

σκουριές.. έρχονται σε άμεση επαφή με τη θάλασσα. Επίσης, απ’ την εγκατάσταση 

μηχανής του πλοίου εξάγονται διάφορες λιπαντικές ουσίες, ψυκτικά υγρά κ.α. Στις 

διαδικασίες ναυπήγησης καταχωρούνται επιπλέον και οι οξυγονοκολλήσεις, η κοπή 

χάλυβα, οι λιπάνσεις κ.λ.π.), οι διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης (το είδος της ρύπανσης 

εξαρτάται από το είδος του φορτίου, τα υγρά φορτία προκαλούν μεγαλύτερες μολύνσεις) 

όπου το φορτίο αποβάλλεται στη θάλασσα λόγω κάποιου δυνατού ανέμου για 

παράδειγμα εάν είναι ξηρό, ή κάποιου φθαρμένου υλικού σωληνώσεων/στομίων εάν 

είναι υγρό. Σ’ αυτή την κατηγορία εντάσσονται και οι μεταγγίσεις καυσίμων (από στεριά 

σε πλοίο ή από πλοίο σε πλοίο). Ένας ακόμη παράγοντας που βοηθάει στη ρύπανση, 

είναι οι διαδικασίες ερματισμού- αφερματισμού. Δηλαδή πολλά πετρελαιοφόρα γεμίζουν 

τις δεξαμενές τους με θαλάσσιο έρμα προκειμένου να μπορούν να πλεύσουν, και στη 

συνέχεια κάνουν αφερματισμό με τον οποίο πολλά κατάλοιπα από τις δεξαμενές 

παρασύρονται στη θάλασσα. Οι διαδικασίες από τη διάλυση του πλοίου, είναι ακόμα ένα 

αίτιο λειτουργικής μόλυνσης, αφού για να παραχθεί παλιοσίδηρο, δημιουργούνται 

κατάλοιπα αέριας, υγρής και στερεής μορφής. Από την κοπή λαμαρινών σε υψηλές 

θερμοκρασίες δημιουργούνται καπνός και σκόνη (αέρια), από τα νερά που ξεπλένονται 

τα πλοία πριν τη κοπή δημιουργούνται κατάλοιπα (υγρά) και τέλος έχουμε κατάλοιπα 

(στερεής μορφής) από σκουριές, λάσπη, πλαστικά κ.α. Άλλη πηγή πρόκλησης, είναι οι 

εκούσιες απορρίψεις ουσιών από τα πλοία όπως τα λύματα που προκαλούνται από το 
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πλήρωμα (απόβλητα αποχετεύσεων, νιπτήρων, λουτρών…) και το «ξεφόρτωμα» της 

σεντίνας (μέρος του πλοίου που μαζεύει όλα τα κατάλοιπα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

διαχείριση καταλοίπων και απορριμμάτων, επισκευή-συντήρηση, ρύπανση από 

υφαλοχρώματα κ.α.). και όταν γεμίζει τα αδειάζει στη θάλασσα). Τέλος, η λειτουργική 

ρύπανση προκαλείται Όπως και στην ατυχηματική ρύπανση έτσι και στην λειτουργική, 

οι συνέπειες είναι οι ίδιες και από τις λιμενικές δραστηριότητες (ρυμούλκηση, 

ανεφοδιασμός των πλοίων, και επηρεάζουν όλους τους ζώντες οργανισμούς εντός και 

εκτός θάλασσας. 

Συνοψίζοντας, θα ήθελα να αναφέρω πως το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης ήδη 

υπάρχει στην Ελλάδα, κυρίως στο Σαρωνικό κόλπο, και σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία  

το 85% οφείλεται σε χερσαίες πηγές ενώ το 15% στα εμπορικά πλοία. 3.Αυτό σημαίνει 

ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι άμεσα και να δράσουμε αναλόγως πριν το 

πρόβλημα εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές. 

 

 
 

 
ΠΗΓΗ: http://argomarine.nmp-zak.org/skeptiko_4.php 
 
 
 

3 Βλάχος Γ.Π. (1999)  «Εμπορική ναυτιλία και θαλάσσιο περιβάλλον», εκδόσεις Αθ. 

Σταμούλης, Αθήνα. 
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1.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 
1.3.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Σ’ αυτή την παράγραφο θα αναφερθώ στο πόσο σημαντική είναι η ρύπανση για την υγεία 
του ίδιου του ανθρώπου, καθώς και το πώς τον επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα. Πιο 
συγκεκριμένα θα αναφερθούμε σε κάποιες ασθένειες που κολλάμε από τα μολυσμένα 
νερά όπως είναι η Ηπατίτιδα Α  (η οποία εκτός από μολυσμένα νερά προκαλείται και από 
χαλασμένα τρόφιμα), η Λεγεωνέλλα (η οποία είναι μια θανατηφόρα επιδημία που 
προκαλείται επίσης από μολυσμένο νερό και κολλάει ακόμη και από την εισπνοή του, 
όχι απαραίτητα μόνο με την επαφή4), η Σαλμονέλωση5  (η οποία μεταδίδεται συνήθως 
από τα τρόφιμα τα οποία είτε είναι διατηρημένα με πάγο από μολυσμένο νερό είτε ζουν 
σε μολυσμένο νερό, όπως είναι τα οστρακοειδή μαλάκια). Πέρα όμως από αυτές τις 
ασθένειες, η ρύπανση μπορεί να μας προκαλέσει και πολλές άλλες επιρροές που εμείς 
μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι κάποια απλή ίωση ή να μην δώσουμε καν σημασία και 
να οδηγηθούμε στο θάνατο. Έρευνες λοιπόν έχουν δείξει ότι αν βουτήξουμε το κεφάλι 
μας σε μολυσμένη θάλασσα, 5 ή παραπάνω φορές (μέσα σε μια ώρα), είναι δυνατό να 
πάθουμε ακόμη και Γαστρεντερίτιδα (κυρίως τα παιδιά), εξωτερική ωτίτιδα, δερματίτιδες 
και επιπεφυκίτιδες (μόλυνση ματιών), οι τελευταίες μάλιστα μπορούν να προκαλέσουν 
ακόμη και κρυολόγημα έως και πνευμονία, βρογχίτιδα και λαρυγγίτιδα. 6  Επιπλέον, η 
επαφή με «απαγορευμένα» νερά, μπορεί να προκαλέσει διάρροια (κυρίως σε βρέφη), 
εξανθήματα και σοβαρές αλλεργίες και λοιμώξεις από διάφορους μύκητες. Κάποια 
γνωστά βακτήρια τα οποία έχουν εντοπιστεί σε θάλασσες και ακτές που αντιμετωπίζουν 
το πρόβλημα της ρύπανσης, είναι: 
• Η ψευδομονάδα 
• Η σιγκέλωση 
• Μυκητιάσεις  

Η ψευδομονάδα είναι βακτήρια που προκαλούν λοιμώξεις, φαγούρα, κόκκινα 
εξανθήματα στις ευαίσθητες περιοχές και φουσκάλες με πύον γύρω από τους θύλακες 
των τριχών. Η σιγκέλωση έχει ως συνέπεια την διάρροια με αίμα, πυρετό και κράμπες 
στο στομάχι. 
Όπως προανέφερα όμως η υγεία του ανθρώπου δεν εξαρτάται μόνο άμεσα, δηλαδή από 
την επαφή του σώματος με το νερό που έχει μολυνθεί και από την εισπνοή του, αλλά και 
από έμμεσο τρόπο που είναι η κατανάλωση μολυσμένων θαλασσινών. Σύμφωνα με 

4 www.psdmh-chania.gr  
 
5 www.healthtimes.gr/pathiseis/191/salmonellosi  
 
6 www.myworld.gr 
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επιστημονικές έρευνες υπάρχουν 5 σύνδρομα που αναγνωρίζονται επίσημα ότι 
προκαλούνται από τα παραπάνω. 7  Αυτά είναι:  
 Αμνησιακή δηλητηρίαση από οστρακοειδή 
 Δηλητηρίαση του ψαριού Cignatera 
 Διαρροϊκή δηλητηρίαση από οστρακοειδή 
 Νευροτοξική δηλητηρίαση από οστρακοειδή 
 Παραλυτική δηλητηρίαση από οστρακοειδή 

Συνοψίζοντας, δεν θα ήθελα να σταθώ άλλο στο θεωρητικό κομμάτι αλλά προτιμώ να 
αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα που αποδεικνύουν την «επικινδυνότητα» της 
θαλάσσιας ρύπανσης στον ίδιο τον άνθρωπο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 
ασθένεια itai-itai (ωχ-ωχ) που ξέσπασε στην Ιαπωνία το 1950. Ονομάστηκε έτσι, εξαιτίας 
των ισχυρών πόνων και τα κατάγματα των οστών, τις αποτυχίες νεφρών και τους πόνους 
στην σπονδυλική στήλη. Mια άλλη γνωστή ασθένεια που οφείλεται στη θαλάσσια 
μόλυνση, είναι η minamata που έλαβε χώρα στον Κόλπο Μιναμάτα στην Ιαπωνία το 
1956. 8  Το τοπικό εργοστάσιο υδραργύρου, έριξε όλα τα απόβλητα στον κόλπο. Οι 
άνθρωποι δεν το γνώριζαν και συνέχιζαν να ψαρεύουν και να τρώνε τα ψάρια. Τελικά 
δέκα χιλιάδες άνθρωποι προσβλήθηκαν από την ασθένεια αυτή και 2.000 επιπλέον 
πέθαναν από τοξική μόλυνση από υδράργυρο. Τέλος, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια 
«νέα» πάθηση η CFP και οφείλεται στην κατανάλωση ψαριών που έχουν αναπτυχθεί με 
φύκια που παράγουν τοξίνες (τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και θάνατο από 
σοκ, αναπνευστική ή καρδιακή ανεπάρκεια ή αφυδάτωση ). Την ασθένεια αυτή την 
συναντάμε κυρίως στις περιοχές του Ινδικού και του Ειρηνικού Ωκεανού καθώς και στην 
Καραϊβική. Θύμα της ήταν ο Αρεμπόντο, ο οποίος είχε ζαλάδες, πονοκεφάλους, το 
αίσθημα κόπωσης, μουδιασμένα πόδια, πόνους κατά την ούρηση, αντίστροφη αίσθηση 
κρύου- ζεστού και πολλά άλλα από τα συμπτώματα που αναφέραμε παραπάνω. 
  

7 www.seos-project.eu.gr  
 
8 www.watersave.gr   
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1.4. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ 

1.4.1. ΓΕΝΙΚΑ  

Ας δούμε τώρα πως ορίζονται τα επικίνδυνα φορτία που είναι πιο επιβλαβή για την υγεία 

του ανθρώπου, πως τα ταξινομούμε  σε κλάσεις και θα τα περιγράψουμε  εν συντομία, 

καθώς επίσης θα αναφερθούν και τύποι πλοίων που τα μεταφέρουν. Στο τέλος, 

αναφέρονται κάποια σημαντικά ατυχήματα που συνέβησαν καθώς σχετίζονταν με 

επικίνδυνα φορτία. 

Επικίνδυνα φορτία: είναι αυτά που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση, η οποία δεν 

προέρχεται από χερσαίες πηγές και τα μεταφέρουν εμπορικά πλοία. 

(Τα στρατιωτικά πλοία που μεταφέρουν πολεμικές χημικές ύλες, πυρομαχικά κ.α. δεν 

θεωρούνται ότι το κάνουν σκόπιμα).  

Στην Ελλάδα, τα φορτία αυτά κατατάσσονται με βάση τις απαιτήσεις του I.M.O. και του 

Διεθνούς Ναυτιλιακού κώδικα Επικίνδυνων φορτίων (I.M.D.G.) και διακρίνονται σε 9 

κλάσεις: 

• Εκρηκτικά 

• Αέρια 

• Εύφλεκτα υγρά 

• Εύφλεκτα στερεά 

• Οξειδωτικές ουσίες  

• Δηλητηριώδης, τοξικές και μολυσματικές ουσίες  

• Ραδιενεργές ουσίες  

• Διαβρωτικά 

• Διάφορες επικίνδυνες ουσίες  

Τα εκρηκτικά είναι εκείνες οι ουσίες που από μόνες τους ή με άλλες ενώσεις προκαλούν 

εκρήξεις. Αέρια είναι ουσίες σε υγροποιημένη μορφή υπό τη πίεση θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος ή διαλυμένα με τη πίεση ενός διαλύτη. Εύφλεκτα υγρά είναι αυτά που 

βγάζουν ατμούς εύφλεκτους, όταν είναι σε <61 βαθμούς C σε κλειστά δοχεία, και <65,5 
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βαθμούς C όταν βρίσκονται σε ανοιχτά δοχεία. Εύφλεκτα στερεά είναι εκείνα που με τη 

βοήθεια της θερμότητας μπορούν να αναφλεχθούν. Οξειδωτικές ουσίες είναι οι ουσίες 

που μπορούν εύκολα να απελευθερώσουν οξυγόνο και να αυξήσουν την ένταση 

πυρκαγιάς. Οι δηλητηριώδης τοξικές και μολυσματικές ουσίες είναι αυτές που 

προκαλούν θάνατο ή σοβαρή βλάβη στην υγεία των ανθρώπων ή αυτές που περιέχουν 

παθογόνους μικροοργανισμούς. Ραδιενεργές είναι οι ουσίες που εκπέμπουν ραδιενέργεια 

και διαβρωτικά, οι ουσίες που σε κανονική κατάσταση μπορούν να προκαλέσουν ζημιές 

στους ζώντες οργανισμούς. Τέλος, στις διάφορες επικίνδυνες ουσίες, κατατάσσουμε όλες 

εκείνες που είναι επικίνδυνες αλλά δεν μπορούν να μπούνε σε κάποια κατηγορία απ’ τις 

παραπάνω. 

Στις επικίνδυνες ουσίες εντάσσεται το αργό πετρέλαιο και όλα τα προϊόντα του (βενζίνη, 

κυροζίνη…), τα χημικά φορτία (π.χ. υγραέριο), τα χύδην ξηρά επικίνδυνα φορτία (π.χ. 

θειούχος ψευδάργυρος, άνθρακας, πίσσα…) και τα συσκευασμένα φορτία (π.χ. 

υγραέρια/προϊόντα, πετρελαίου σε containers, άχυρο, βαμβάκι κ.λ.π.). Όταν λοιπόν 

κάποιο από τα παραπάνω φορτία, όπως το πετρέλαιο εκχυθεί στη θάλασσα, 

δημιουργείται μια κηλίδα (ένα λεπτό επιφανειακό στρώμα «film») το οποίο οξειδώνεται 

γρήγορα με τη βοήθεια του ήλιου. Δημιουργείται πίσσα σε διάφορα μεγέθη, η οποία είτε 

θα εκβρασθεί στις ακτές, είτε θα βυθιστεί στο πυθμένα της θάλασσας. Επίσης 

δημιουργούνται γαλακτώματα που μεγεθύνουν τον όγκο της ρύπανσης. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι το ναυάγιο EXXON VALDEZ (Αλάσκα, 1989), όπου δημιουργήθηκε 

γαλάκτωμα αμέσως μετά το ατύχημα. Εντέλει, ας δούμε ποια είναι κάποια από τα πλοία 

που μεταφέρουν τα επικίνδυνα φορτία και κάποια ατυχήματα «γνωστά» για την 

καταστροφή που προκάλεσαν. Τα πλωτά αυτά μέσα μεταφοράς είναι τα εξής: Tankers 

(που μεταφέρουν το αργό πετρέλαιο), product carriers (που μεταφέρουν προϊόντα του 

πετρελαίου), chemical carriers (δεξαμενόπλοια χημικών φορτίων), bulk carriers (πλοία 

χύδην ξηρού φορτίου), container ships (πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων), pallet 

ships (παλετοφόρα) κ.α. Η επικινδυνότητα των παραπάνω πλοίων οφείλεται, όχι μόνο 

στο φορτίο που μεταφέρουν αλλά και στα εξής θέματα: 

• Ανάλογα με το tonnage των πλοίων 

• Με την ηλικία των πλοίων 
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• Με τη σημαία των πλοίων  

Συνοψίζοντας αυτό το κεφάλαιο ας δούμε μερικά ατυχήματα πρόσφατα, τα οποία 

προκάλεσαν μεγάλες οικολογικές καταστροφές λόγω των επικίνδυνων φορτίων που 

περιείχαν. Αρχικά λοιπόν, θα αναφέρω την βύθιση του ρωσικού υποβρυχίου Κούρσκ τον 

Αύγουστο του 2000,στα ανοιχτά της θάλασσας του Μπαρεντς, που προκλήθηκε από 

έκρηξη εξαιτίας διαρροής καυσίμων υπεροξειδίου του υδρογόνου. 9   Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό ατύχημα είναι η βύθιση του Πρεστίζ, που έγινε πριν από 11 χρόνια και 

θεωρήθηκε ως μια από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές της Ευρώπης, και που 

το δικαστήριο αποφάσισε φέτος (13/11/2013) την 9μηνη φυλάκιση του Έλληνα 

καπετάνιου Απόστολου Μάγκουρα. 10   Τέλος, όλοι θυμόμαστε το ατύχημα που έγινε στο 

κόλπο του Μεξικό το 2010 με την BP (την Halliburton και την Transocean), όπου η 

πετρελαιοκηλίδα που δημιουργήθηκε εκτιμάται ότι ξεπερνά σε έκταση την Δυτική 

Βιρτζίνια. Η Greenpeace κατέγραψε ως τον Νοέμβριο του 2010, 6.814 νεκρά ζώα. 

Λέγεται πως η Halliburton κατάστρεψε στοιχεία προκειμένου να έρθει σε συμβιβασμό με 

την Αμερικάνικη Δικαιοσύνη. Η ίδια η εταιρεία δηλώνει ότι θα πληρώσει 200.000$ 

πρόστιμο και 55.000.000$ στο αμερικάνικο εθνικό ίδρυμα αλιείας. Παρόλα αυτά η 

Αμερικάνικη Δικαιοσύνη ακόμη ερευνά την υπόθεση. 11                        

 ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΗΣ bp ΣΤΟΝ 
ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟ (ΠΗΓΗ:  
http://www.greenpeace.org/greece/el/news/newstories-archive/bp-mexico/) 

9 (Βλάχος Γ.Π. (1999)  «Εμπορική ναυτιλία και θαλάσσιο περιβάλλον», εκδόσεις Αθ. 

Σταμούλης, Αθήνα) 
 
10 http://www.ispania.gr/arthra/diafora/3636-dexamenoploio-prestige-oikologiki-

katastrofi  
 
11 http://ekselikseis.blogspot.gr/2011/12/bp.html  
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2.1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ  

 
Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούν κάποιες μέθοδοι καταπολέμισης της θαλάσσιας 

ρύπανσης, από πλευράς εγκαταστάσεων της ξηράς αλλά και των ίδιων των πλοίων. 

Καταρχήν, υπάρχουν κάποιες ειδικές εγκαταστάσεις στα λιμάνια που ονομάζονται 

«σταθμοί υποδοχής καταλοίπων», και δέχονται κάθε είδους κατάλοιπα, πετρελαιοειδή 

μίγματα, τοξικές και δηλητηριώδης ουσίες, απορρίμματα και όποια άλλη ουσία από 

αυτές που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, μπορεί να προκαλέσει κακό στη 

θάλασσα.12 Σύμφωνα με την MARPOL, οι εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχουν 

και στις ακτές και στα πλοία που σχετίζονται με οτιδήποτε ρυπαίνει τη θάλασσα και θα 

πρέπει να διατίθενται  

 Σε όλα τα λιμάνια που φορτώνεται αργό πετρέλαιο σε πετρελαιοφόρα (τα οποία δεν 

έχουν συμπληρώσει ταξίδι με έρμα μεγαλύτερο των 72 ωρών 

 Σε όλα τα λιμάνια που φορτώνεται πετρέλαιο σε χύδην μορφή, μεγαλύτερη των 1000 

τόνων ημερησίως 

 Σε όλα τα λιμάνια που υπάρχουν επισκευαστικά ναυπηγεία ή ευκολίες καθαρισμού 

δεξαμενών 

 Σε όλα τα λιμάνια όπου προσεγγίζουν πλοία εφοδιασμένα με φορτία βαρέων 

καταλοίπων 

 Αρχικά λοιπόν, έχουμε κάποια συστήματα συλλογής και διαχείρισης καταλοίπων, που 

είναι οι ευκολίες υποδοχής και μπορούν να ταξινομηθούν σε 2 κατηγορίες: τις πλωτές 

και τις μόνιμες. Οι πλωτές είναι πλοία κατασκευασμένα ειδικά για να μεταφέρουν 

κατάλοιπα στις κεντρικές ευκολίες υποδοχής και ονομάζονται «φορτηγίδες». Πρέπει να 

πλέουν κάτω από καλές καιρικές συνθήκες και να υπάρχει αρκετός χώρος. Οι μόνιμες 

είναι χερσαίες σταθερές μονάδες που συλλέγουν κατάλοιπα και βρίσκονται συνήθως σ’ 

ένα κεντρικό σημείο του λιμανιού. Βασικά κριτήρια επιλογής αυτού του σημείου είναι:  

12  Βλάχος Γ.Π., «Εμπορική ναυτιλία και θαλάσσιο περιβάλλον», εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 
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 Η δυνατότητα προσέγγισης  για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις 

 Η επάρκεια χώρου  για να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης και να προλαμβάνονται 

οι συγκρούσεις 

 Η ύπαρξη ικανοποιητικής απόστασης από κατοικημένες περιοχές ώστε να μην 

υπάρχουν ή να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην 

υγεία των ανθρώπων.  

Για κάθε κράτος που θα ιδρύσει ευκολίες υποδοχής καταλοίπων θα πρέπει να υπάρχει η 

καταλληλότητα, η οποία περιλαμβάνει 3 στοιχεία: οικονομική συνοχή, διαδικασίες 

διάθεσης καλύτερων μεθόδων και επαρκής τοποθεσία. Επιπλέον, η διοίκηση τους θα 

πρέπει να γίνεται είτε από ιδιωτικές εταιρείες είτε από δημόσιο φορέα. Η Μεσόγειος 

λόγω του ότι είναι κλειστή θάλασσα, απαιτεί ευκολίες υποδοχής, γι’ αυτό και η Ελλάδα 

και συγκεκριμένα ο Ο.Λ.Π. έχει εγκαταστήσει το πλωτό διαχωριστήρα SLOPS ο οποίος 

μπορεί να διαχωρίζει τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα (ακάθαρτο θαλάσσερμα, εκπλύματα 

δεξαμενών φορτίου πετρελαιοφόρων, βαρέα κατάλοιπα καυσίμων πετρελαιοειδών 

κ.α.).13 Έτσι παράγεται καθαρό νερό <5 ppm που ορίζει το σχέδιο MEDSPA απ’ την 

UNEP και καθαρό πετρέλαιο <5 ppm που είναι έτοιμο προς πώληση. Η πλωτή που 

χρησιμοποιείται από τον Ο.Λ.Π. λειτουργεί ηλεκτροπνευματικά, δηλαδή αν το νερό έχει 

περιεκτικότητα <5 ppm ο μηχανισμός διατηρεί την έξοδο ανοιχτή, διαφορετικά ανοίγει 

το στόμιο επιστροφής προς τη δεξαμενή, όπου θα γίνει διαχωρισμός άμμου-σκουριάς, 

νερού-πετρελαίου (με τη βαρύτητα, τη φυγοκέντρηση, και το φιλτράρισμα). Πέρα όμως 

από τις ευκολίες υποδοχής, έχουμε και τις τεχνικές διαχείρισης απορριμμάτων. Σύμφωνα 

με την MARPOL ως απορρίμματα θεωρούνται τα οικιακά (πλαστικά, χαρτί, 

υπολείμματα τροφών κ.α.), τα λειτουργικά απορρίμματα, αυτά που παράγονται κατά την 

φυσιολογική λειτουργία του πλοίου και σχετικά απορρίμματα με το μεταφερόμενο 

φορτίο (π.χ. σανίδες, σύρματα κ.α.). Τα παραπάνω απορρίμματα λοιπόν, κατά την 

διάρκεια του ταξιδιού ενός πλοίου, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία τα οποία είναι συνήθως 

στις προβλήτες και τα οποία έχουν και καπάκι, ώστε να μην διασκορπίζονται αλλά και να 

αποφεύγονται οι δυσάρεστες οσμές. Από την πλευρά των λιμανιών τώρα, συλλέγονται με 

φορτηγίδες γιατί αν υπήρχαν «μόνιμοι» κάδοι θα ήταν δύσκολη η εξυπηρέτηση των 

13 Βλάχος Γ.Π., «Εμπορική ναυτιλία και θαλάσσιο περιβάλλον», εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 
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πλοίων και η διαχείριση φορτίου. Σε πολλά απορρίμματα (κυρίως αυτών που 

προέρχονται από το εξωτερικό), γίνεται και αποτέφρωση προκειμένου να μειωθεί η 

εξάπλωση ασθενειών και επιδημιών. Άλλη μέθοδος κατά της θαλάσσιας ρύπανσης είναι: 

 η τεχνική διαχείρισης πετρελαϊκών καταλοίπων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την 

περιεκτικότητα τους σε πετρέλαιο διακρίνουμε τα κατάλοιπα σε: 

 Πετρελαϊκές λάσπες 

 Πετρελαϊκά ξεπλύματα δεξαμενών 

 Πετρελαϊκά σεντινόνερα 

 Ακάθαρτα νερά έρματος 

 Χρησιμοποιημένα λιπάσματα 

 

Αυτά που παράγονται κατά την λειτουργία του πλοίου είναι: τα υπολείμματα 

μηχανοστασίου και τα νερά δεξαμενής. Τα πρώτα περιέχουν λάσπη (λιπαντικά έλαια και 

νερά της σεντίνας) τα οποία μεταφέρονται στο φυγόκεντρο διαχωριστήρα του πλοίου 

από εκεί μεταφέρονται στην δεξαμενή λάσπης που γίνεται ο πρώτος διαχωρισμός και 

καταλήγουν στις ευκολίες υποδοχής. Κάποια πλοία βέβαια έχουν ειδικές δεξαμενές 

διαχωρισμού όπου το νερό πέφτει στη θάλασσα και το πετρέλαιο μεταφέρεται στη 

δεξαμενή. Συνοψίζοντας λοιπόν καταλήγουμε στο ότι ο διαχωρισμός πετρελαϊκών 

καταλοίπων γίνεται σε (3) στάδια. Αρχικά, τα κατάλοιπα διαχωρίζονται με την χρήση 

διάφορων μεθόδων (π.χ. δεξαμενές εξίσωσης, διαχωριστήρες πλάκας, ξαφριστήρες κ.α.). 

Στη συνέχεια γίνεται ο φυσικός και χημικός διαχωρισμός πετρελαίου με μεθόδους όπως 

η χημική διάσπαση γαλακτωμάτων, διαχωριστήρες μοριακής ένωσης πετρελαίου/νερού, 

επίπλευση κ.α. Τέλος, γίνεται η βιολογική και χημική επεξεργασία, χρησιμοποιώντας 

μικροοργανισμούς για την αποικοδόμηση διαλυτών οργανικών ουσιών. Άλλη τεχνική 

κατά της θαλάσσιας ρύπανσης και μόλυνσης, είναι αυτή της διαχείρισης των υγρών 

επιβλαβών ουσιών. Η συλλογή αυτών είναι πολύ επικίνδυνη και απαιτεί ιδιαίτερους 

χειρισμούς, διότι μια μίξη δυο αντίθετων στοιχείων, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες 

ζημιές. Συνήθως αυτά τα πλοία είναι εξοπλισμένα με δεξαμενή χωριστού έρματος και 

έτσι σπάνια εκφορτώνουν έρμα στα λιμάνια. Επιπλέον, το εσωτερικό αυτής της 

δεξαμενής είναι από ανοξείδωτο ατσάλι ώστε α μειώνεται η επίδραση των χημικών αλλά 

και να γίνεται ο καθαρισμός της δεξαμενής πιο αποτελεσματικά. Οι απελευθερωμένες 
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ουσίες μπορεί να αναφλεχθούν, να γίνει έκρηξη και να προκαλέσουν πανωλεθρίες, 

καθώς επίσης μπορούν να εισχωρήσουν στη θάλασσα και να προκαλέσουν σοβαρές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Γι’ αυτό, η επεξεργασία των επιβλαβών ουσιών γίνεται και 

αυτή σε (3) στάδια: αρχικά γίνεται ο διαχωρισμός λόγω βαρύτητας με ρύθμιση και 

εξίσωση ή με δεξαμενές κατακάθισης ή με διαχωριστήρες πλάκας. Στη συνέχεια, έχουμε 

τον φυσικό/χημικό διαχωρισμό που είναι ο αντίστοιχος με του πετρελαίου και τέλος 

γίνεται η βιολογική επεξεργασία ή καύση (ανάλογα με τη φύση των χημικών 

αποβλήτων). Ας δούμε όμως πέρα από την πλευρά των λιμανιών και κάποιες από τις 

εγκαταστάσεις στα πλοία που είναι: το σύστημα L.O.T. (loadontop)που αποφεύγει τη 

ρύπανση στα εμπορικά πλοία κατά την διαδικασία ερματισμού- εφερματισμού αφού τα 

κατάλοιπα οδηγούνται σε ειδική δεξαμενή. Μια άλλη εγκατάσταση είναι η μέθοδος 

Butlerworth, όπου γίνεται καθαρισμός των δεξαμενών με καυτό νερό 80 βαθμών C. 

Γνωστή επίσης είναι και η μέθοδος C.B.T. (clean ballast tanks) όπου είναι δεξαμενές 

καθαρού έρματος και έχουν χαμηλό κόστος. Επιπλέον, έχουμε το σύστημα C.O.W. 

(πλύσιμο με αργό πετρέλαιο), που γίνεται κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης με σωλήνες 

υψηλής πίεσης, όπου εξάγουν τα κατάλοιπα μαζί με το φορτίο. Επίσης, υπάρχει το 

σύστημα S.T.(slop tanks), όπου οι ειδικές σωληνώσεις που διαθέτει, συλλέγουν τα 

διάφορα κατάλοιπα πετρελαιοειδών καθόλη την διάρκεια του ταξιδιού, με σκοπό να τα 

αδειάσουν στις διάφορες εγκαταστάσεις ξηράς. Τέλος, υπάρχει και το σύστημα C.C.A. 

(βοήθειες αποφυγής σύγκρουσης), το οποίο βασίζεται στην αρχή του ραντάρ, ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις.Υπάρχουν πολλές ακόμη εγκαταστάσεις πάνω στα 

πλοία που προσπαθούν για την πρόληψη της μόλυνσης του περιβάλλοντος, άσχετα με αν 

τα καταφέρνουν επιτυχώς ή όχι. Μπορεί η σύμβαση της MARPOL λοιπόν, να 

φροντίζει για την προστασία της θάλασσας και από την πλευρά των λιμανιών και από 

την πλευρά των πλοίων, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό μειονέκτημα το οποίο είναι πως 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί απόλυτα για τους εξής λόγους: 

 Υπάρχει έλλειψη εμπειρίας στην δημιουργία ευκολιών υποδοχής 

 Το κόστος κατασκευής είναι υψηλό 

 Η χωρητικότητα των λιμανιών είναι περιορισμένη 

 Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες γίνονται πλέον όλο και δυσκολότερες 

 
20 
 



 

 Η ύπαρξη πληθυσμού κοντά στα λιμάνια το καθιστούν πιο δύσκολο «έργο» διότι 

τίθεται κίνδυνος για την δημόσια υγεία. 

Ένας άλλος τρόπος για τον έλεγχο και την προστασία του θαλάσσιού περιβάλλοντος, και 

σχετικά πιο οικονομικός είναι τα μοντέλα. 14Είναι υδροδυναμικά μηχανήματα που 

περιγράφουν την κίνηση του νερού και την ταυτόχρονη εξέλιξη της θερμοκρασίας και 

της αλατότητας. Η συμπεριφορά ενός ρύπου μπορεί να περιγραφεί μαθηματικά με 

χημικές και βιοχημικές διεργασίες και αλληλεπιδράσεις με το ίζημα αλλά και με 

διεργασίες συναγωγής και διασποράς που σχετίζονται με την κίνηση του νερού. Ο 

πρωταρχικός ρόλος των μοντέλων είναι αρχικά να προβλέπουν τυχόν ρυπάνσεις και 

ύστερα να ελέγχουν και να βελτιώνουν κάθε προτεινόμενη διάθεση αποβλήτων. Οι 

αναπαραστάσεις τους είναι ρεαλιστικές, αλλά προβάλλονται σε κλίμακες από χιλιοστά 

ως μεγάμετρα. Η πιθανότητα να είναι αβέβαια τα μοντέλα υπάρχει καθώς εξαρτώνται και 

από τις κινητήριες δυνάμεις π.χ. τον άνεμο. Συνήθως προβλέπουν έναν μέσο όρο 

συγκέντρωσης του ρύπου αλλά μπορούν να εντοπίσουν τον ρύπο ακόμη και αν βρίσκεται 

σε μεγάλη απόσταση από την πηγή. Τα μοντέλα ρύπανσης των επιφανειακών νερών που 

εφαρμόζουν την μέθοδο της υπέρθεσης για την λύση του προβλήματος της συνεχούς 

διοχέτευσης ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον, μπορεί να είναι μαθηματικά ή υδραυλικά. 

Αυτά τα μοντέλα είναι απλά, οικονομικά και γρήγορα και το πιο γνωστό είναι το μοντέλο 

RITZKWATERSTAAT της Ολλανδίας με πρακτική εφαρμογή  σε προβλήματα 

ρύπανσης επιφανειακών νερών από το 1963. Υπάρχει επίσης το μοντέλο MONOD για 

τον έλεγχο του ευτροφισμού. Συνοψίζοντας λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι τρόποι για να 

αποφευχθεί η θαλάσσια ρύπανση και μόλυνση υπάρχουν, το βασικό θέμα όμως είναι αν 

τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, είναι διατεθειμένα να συμβάλλουν στη 

προστασία του περιβάλλοντος και στην προστασία της υγείας τους.  

14 Φυτιάνος Κώστας, (1996), «Η ρύπανση των θαλασσών», β’ έκδοση, Θεσσαλονίκη. 
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2.1.1. H DIANNA SHIPPING ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 
 
Μια αποτελεσματική μέθοδος για να καταπολεμήσουμε την θαλάσσια ρύπανση (πέρα 

από αυτές που αναφέραμε παραπάνω) είναι να υπάρχουν υψηλά πρόστιμα σε εταιρείες 

και πλοιοκτήτες οι οποίοι ρυπαίνουν την θάλασσα λειτουργικά ή ατυχηματικά. Με αυτόν 

τον τρόπο, χάνοντας η εταιρεία ένα αρκετό μέρος κεφαλαίου της θα γνωρίζει πως από 

εδώ και πέρα θα πρέπει πλέον να είναι πιο προσεχτική όσον αφορά την θάλασσα. Πιο 

συγκεκριμένα λοιπόν, ας δούμε ένα σκάνδαλο που συνέβη σε μια από τις μεγαλύτερες 

ναυτιλιακές εταιρείες της Ελλάδας και ειδικότερα του Πειραιά (την Dianna shipping), 

αλλά που το θέμα αυτό δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις στα Μ.Μ.Ε. λόγω οικονομικών 

συμφερόντων. Η DIANNA SHIPPING έχει εισαχθεί πλέον σε ένα πρόγραμμα 

επιτήρησης που λέγεται E.E.M.S. (Enhanced Environmental Management System) που 

σημαίνει ενισχυμένο σύστημα προστασίας του περιβάλλοντος, επειδή ένα από τα πλοία 

της προκάλεσε μόλυνση του περιβάλλοντος και το έπιασαν στην Αμερική.15 Σύμφωνα με 

πληροφορίες, οι Αμερικάνοι δίνουν επιπλέον αμοιβή σε άτομα που βρίσκονται εντός των 

πλοίων (κυρίως φιλιπινέζους) αν την ώρα που εντοπίσουν κάποιο πλοίο που βρίσκεται σε 

λιμάνι ή κάποιον από το πλοίο τους να μολύνει την θάλασσα, τον τραβήξουν 

φωτογραφία και την παραδώσουν στις αμερικανικές αρχές. Αυτό λοιπόν συνέβη και στο  

φορτηγό πλοίο της εταιρείας, το «ΘΕΤΙΣ» πριν από 8 μήνες (8 Νοεμβρίου 2013) στο 

15 http://www.epa.gov/ems/.  
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Νορφολκ στο λιμάνι της Βιρτζίνια. Αφού λοιπόν έφτασε στα χέρια των Αμερικάνων η 

συγκεκριμένη φωτογραφία, ως ένοχοι του συγκεκριμένου ατυχήματος κρίθηκαν ο 

Αντώνης Μπουμπουτέλος που ήταν καπετάνιος του συγκεκριμένου βαποριού και ο 

Ιωάννης Προκάκης ως Α’ μηχανικός. Ο δεύτερος καταδικάστηκε σε 5 έτη φυλάκισης για 

τους εξής λόγους: 

 Μη τήρηση του βιβλίου πετρελαίου (oil record book) το βιβλίο πετρελαίου 

συμπληρώνεται για κάθε δεξαμενή χωριστά, κάθε φορά που λαμβάνει στο πλοίο 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λειτουργίες στο χώρο του μηχανοστασίου : 

1. ερματισμός ή καθαρισμός των δεξαμενών πετρελαίου  

2. απόρριψη ακάθαρτου έρματος ή νερού πλύσης από δεξαμενές πετρελαίου 

3. συλλογή και διάθεση καταλοίπων πετρελαίου (κατακαθήματα και λοιπά 

κατάλοιπα πετρελαίου) 

4. απόρριψη εκτός του πλοίου ή με κατά διαφορετικό τρόπο διάθεση σεντινόνερων 

που συσσωρεύτηκαν στους χώρους του μηχανοστασίου , και  

5. φόρτωση καυσίμου πετρελαίου ή χύδην λιπαντικών.16 

 Παραποίηση και απόκρυψη στοιχείων και αρχείων από τις αμερικανικές αρχές  

 Παρεμπόδιση του U.S. coast guard17 

Έτσι λοιπόν, η εταιρεία αποφασίστηκε να πληρώσει πρόστιμο 5,500.000$ και να 

παρακολουθείται από τις αμερικανικές αρχές για (5) χρόνια.18 Συμπερασματικά λοιπόν 

αξίζει να τονίσω πως κάθε εταιρεία της οποίας τα βαπόρια πάνε σε λιμάνια της Αμερικής 

υπόκεινται σε ένα σύστημα κανονισμών που λέγεται Ε.Μ.S.19 (Environmental 

management system). Είναι ένα σύστημα που βοηθά κάθε εταιρεία να επιτύχει τους 

περιβαλλοντικούς της στόχους μέσω του συνεπούς ελέγχου των δραστηριοτήτων της. 

Έτσι πιο συγκεκριμένα βοηθάει στη μείωση του κινδύνου της μη-συμμόρφωσης και την 

βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και του κοινού. Επίσης 

βοηθάει στην εξοικονόμηση ενέργειας και ενισχύουν τον επιχειρησιακό έλεγχο και την 

διαχείριση των εργαζομένων. Σύμφωνα μ’ αυτό το σύστημα, κάθε εταιρεία ακολουθεί 

την περιβαλλοντική πολιτική και εκπαιδεύεται στην ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον.  

16 Marpol 73/78 (ορισμός) 
17 http://www.justice.gov/opa/pr/2013/August/13-enrd-898.html  
18 http://gcaptain.com/diana-shipping-sentenced-to-pay-1-1-milion-fine-for-magic-pipe-conviction/  
19  http://www.epa.gov/ems/ 
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Aν όμως κάποιο πλοίο κάποιας εταιρείας προκαλέσει μόλυνση του περιβάλλοντος και το 

πιάσουν στην Αμερική τότε θα μπει στο σύστημα που έχει μπει η Dianna shipping. 
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2.2. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ 

ΘΑΛΑΣΣΩΝΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

 

2.2.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης από την 

εμπορική ναυτιλία, αλλά από οικονομικής απόψεως. Πρώτα απ’ όλα θα εστιάσουμε στις 

κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις της ρύπανσης, μετά θα δούμε το κόστος που μπορεί 

να έχει ένας καθαρισμός σε μια ακτή και τέλος τους παράγοντες που επηρεάζουν τα 

κόστη καθαρισμού. Οι κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις λοιπόν είναι οι εξής: 

 Μείωση τουρισμού:20 Σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα ο τουρισμός παίζει 

σημαντικό ρόλο στη γενικότερη εικόνα της οικονομίας μας αφού είναι ένα από τα 

βασικά μας έσοδα, και όπως είναι γνωστό σε όλους μας εκμεταλλευόμαστε τα ωραία 

μέρη της χώρας μας (κυρίως τους θερινούς μήνες) και τις ωραίες παραλίες μας 

προκειμένου να «πλουτήσουμε» και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη 

πληρωμή των δόσεων που έχουμε για τα δάνεια που έχουμε πάρει σαν χώρα. Αν 

λοιπόν μολυνθεί μια θάλασσα αυτόματα ρυπαίνονται και οι πλησιέστερες ακτές στον 

τόπο του ατυχήματος. Αυτό με την σειρά του οδηγεί στο να σταματήσουν προσωρινά 

ή οριστικά μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα 

και διάφορες άλλες τουριστικές επιχειρήσεις) αφού οι τουρίστες δεν θα θεωρούν πια 

το συγκεκριμένο μέρος ως τόπο έλξης, διότι τα νερά θα είναι πράσινα και όχι μπλε, 

θα προκαλούν κακοσμία, οι θαλάσσιοι οργανισμοί θα είναι νεκροί και το φαινόμενο 

του ευτροφισμού θα πολλαπλασιάζεται μέρα με την μέρα.  

Μείωση ή διακοπή αλιείας: Όπως προανέφερα παραπάνω αλλά και σε προηγούμενα 

κεφάλαια η μόλυνση των νερών συντελεί στο θάνατο των θαλάσσιων οργανισμών ή στη 

μόλυνση τους από βαρέα μέταλλα που αν καταναλωθούν από τους ανθρώπους θα έχουν 

σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Η ρύπανση λοιπόν μιας περιοχής που βασικό της 

20 (Διαμάντη Κατερίνα, (2010), «Θαλάσσιες μεταφορές και θαλάσσια ρύπανση στη 

Μεσόγειο. Οικολογικές και οικονομικές επιπτώσεις», Πειραιάς.) 
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έσοδο είναι η αλιεία, όπως για παράδειγμα σε πολλά από τα νησιά μας, θα επιφέρει την 

διακοπή της αλιείας αλλά και την «φτώχεια» του συγκεκριμένου τόπου λόγω 

οικολογικών προβλημάτων που θα αντιμετωπίζει. 

 Διακοπή ανοικοδόμησης κατοικιών: Όπως είναι φυσικό θα παύουν πλέον να 

ανοικοδομούνται κατοικίες κοντά σε μια μολυσμένη περιοχή αφού ο κόσμος θα 

φοβάται μην μολυνθεί από διάφορους ιούς καθώς επίσης δεν θα αντέχει και την 

κακοσμία των νερών. 

 Ψυχολογικές συνέπειες ή «απώλειες ευζωίας»: είναι οι δραστηριότητες που 

συνήθιζαν να κάνουν οι κάτοικοι της περιοχής και οι οποίες δεν καλύπτονται από 

αποζημιώσεις. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η διακοπή του ψαρέματος στις ακτές 

που επηρεάστηκαν από πετρελαιοκηλίδα, η διακοπή της κολύμβησης στην θάλασσα, 

η ευδαιμονία που προκαλούσε μια βόλτα στην περιοχή, η μείωση της οικονομίας της 

περιοχής από έσοδα που επηρεάζονταν από την κοντινή ύπαρξη της θάλασσας (όπως 

beach parties, συναυλίες, θαλάσσια σπορ κ.α.).     

 

2.2.2. ΚΟΣΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 

Δεν υπολογίζεται βάσει της ποσότητας πετρελαίου που έχει χυθεί (γιατί σε καμιά 

περίπτωση δεν είναι πάντα ίδιες οι πετρελαιοκηλίδες), αλλά βάσει του είδους του ρύπου. 

Στην πραγματικότητα είναι προτιμότερο να αφεθεί το φυσικό περιβάλλον να 

αποκατασταθεί από μόνο του, αλλά η πίεση του κόσμου και η αισθητική να δοθούν 

άμεσα λύσεις, υπερνικούν τις μακροχρόνιες λύσεις. Για να αναιρεθεί λοιπόν ή να μειωθεί 

το πετρέλαιο ή άλλα είδη ρύπων από την θάλασσα και την ακτή, χρησιμοποιείται βαρύς 

εξοπλισμός και αρκετό προσωπικό. Σύμφωνα με την ανάλυση του συνολικού κόστους 

των ατυχημάτων, (όπου το 96% των 358 ατυχημάτων που έχουν συμβεί τα τελευταία 10 

χρόνια) φαίνεται ότι τα κόστη διαμοιράστηκαν ισότιμα μεταξύ πλοιοκτητών και 

πετρελαιοπαραγωγών.21 Οι ακριβότερες πετρελαιοκηλίδες προκλήθηκαν από μικρά 

21 (Ζέρβα Παναγιώτα, (2007), «Η οικονομική διάσταση της θαλάσσιας ρύπανσης από τα 

ναυτικά ατυχήματα», Αθήνα.) 
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τάνκερ π.χ. τα ατυχήματα NAKHODKA και ERICA. Οι τρεις μεγαλύτερες 

πετρελαιοκηλίδες είναι: 

 ATLANTIC EMPRESS, 1979 (287.000t) 

 ABT SUMMER, 1991 (260.000t) 

 CASTILLO DE BELLVER, 1983 (252.000t)  

 

Η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας για έναν καθαρισμό στη θάλασσα εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες όπως: την εκπαίδευση του προσωπικού, τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό και τα υλικά, τον αριθμό των σκαφών που είναι διαθέσιμα, το πόσο καλά και 

αποτελεσματικά έχει ελεγχθεί μια τέτοια επιχείρηση καθαρισμού. Ο καθαρισμός των 

ακτών πάντως συγκριτικά με της θάλασσας κοστίζει λιγότερο, γιατί βασίζεται σε 

χειρωνακτικές μεθόδους ενώ ο παράκτιος καθαρισμός απαιτεί ακριβό εξοπλισμό, σκάφη, 

αεροσκάφη, και εκπαιδευόμενους χειριστές. Βέβαια το κόστος δεν εξαρτάται μόνο από 

το αν ο καθαρισμός γίνεται παράκτια ή στην ακτή αλλά και από το πόσο εκτενής θα είναι 

ο καθαρισμός, ώστε να επανέλθει η ρυπασμένη περιοχή στα φυσιολογικά της επίπεδα. 

 

2.2.3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 
Το κόστος καθαρισμού επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως:22 

 Το είδος του προϊόντος που χύθηκε  

 Η τοποθεσία και η χρονική περίοδος που εξάγεται η πετρελαιοκηλίδα 

 Η επίδραση της σε ευαίσθητες περιοχές  

 Τα όρια ευθύνης στο συγκεκριμένο μέρος  

 Οι τοπικοί και οι εθνικοί νόμοι  

 Οι τεχνικές καθαρισμού που έχουν αναληφθεί 

 Οι καιρικές συνθήκες κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων καθαρισμού 

 Ο ανθρώπινος παράγοντας  

 

22 (Ζέρβα Παναγιώτα, (2007), «Η οικονομική διάσταση της θαλάσσιας ρύπανσης από τα ναυτικά 
ατυχήματα», Αθήνα.) 
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Ο πιο σημαντικός από τους παραπάνω παράγοντες είναι ο τόπος όπου χύνεται το 

πετρέλαιο διότι αν π.χ. υπάρχει πετρελαιοκηλίδα κοντά σε μια παραλία στη διάρκεια 

τουριστικής περιόδου, θα στοίχιζε πολύ περισσότερο για να καθαριστεί, προκειμένου να 

υπήρχαν άμεσα και δραστικά αποτελέσματα, για να μην χανόταν μια αποτελεσματική 

πηγή εσόδων. Άλλος ένας παράγοντας επίσης σημαντικός, είναι το είδος του πετρελαίου 

που διεξάγη γιατί αυτός είναι ο παράγοντας που ουσιαστικά καθορίζει το κόστος, όπως 

προανέφερα στην προηγούμενη παράγραφο. Δηλαδή οι φυσικές και οι χημικές ιδιότητες 

των συστατικών του πετρελαίου καθορίζουν και τις απαιτήσεις για τον καθαρισμό. Για 

παράδειγμα τα ελαφριά προϊόντα (π.χ. gasoline, diesel) δεν παραμένουν στην επιφάνεια 

της θάλασσας για πολύ και διασκορπίζονται πιο εύκολα στο νερό αφού απορροφόνται 

γρήγορα και εύκολα τα συστατικά του. Σ’ αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις το κόστος 

καθαρισμού είναι πολύ χαμηλό και εξαρτάται από την ποσότητα πετρελαίου. Τέλος, τα 

βαριά καύσιμα τα οποία αφήνουν πετρελαιοκηλίδες που δύσκολα διασπώνται άμεσα και 

τα οποία έχουν την δυνατότητα να ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις, σε συνδυασμό με 

τις καιρικές συνθήκες μπορούν να βοηθήσουν ή το αντίθετο τις επιχειρήσεις καθαρισμού 

και αυτό θα καθορίσει το τελικό τους κόστος.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παραπάνω εργασία, προκύπτει 

ότι οι συνέπειες της θαλάσσιας ρύπανσης μας αφορούν άμεσα όλους μας (είτε είμαστε 

φυσικά πρόσωπα είτε νομικά). Η χώρα μας μάλιστα που περικυκλώνεται από θάλασσα 

θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στο πρόβλημα αυτό, αφού επηρεάζονται και τα 

οικονομικά της οφέλη. Σύμφωνα με όσα διάβασα για να πάρω τις παραπάνω 

πληροφορίες, κατέληξα στο ότι μόνο τα ποιοτικά νερά μπορούν να διασφαλίσουν την 

φυτική, την ζωτική και την ανθρώπινη ζωή, γι’ αυτό η κοινωνία αλλά και κάθε άνθρωπος 

χωριστά έχουν εξίσου την υποχρέωση να προστατεύσουν το νερό από την ρύπανση. Οι 

συνέπειες είναι πολλές αλλά το ίδιο σημαντικές , δηλαδή και ο ίδιος ο άνθρωπος 

μολύνεται μέσω της τροφικής αλυσίδας και το θαλάσσιο οικοσύστημα, παράλληλα 

αυξάνεται το φαινόμενο του ευτροφισμού, ενώ μειώνεται και ο τουρισμός και η αλιεία 

που είναι πηγές χρηματοδότησης της χώρας μας, και κυρίως τώρα που είμαστε σε 

περίοδο κρίσης δεν θα μας συνέφερε να «χαθούν» αυτές οι πηγές. Ο χρόνος 

αυτοκαθαρισμού είναι πολύ μεγάλος αφού χρειάζονται πολλά χρόνια για να επανέλθει η 

φύση στην αρχική φυσική της κατάσταση, πράγμα που σημαίνει ότι η χώρα μας θα έχανε 

αυτόν τον πλούτο που έχει (όμορφες παραλίες, ποικίλα είδη ψαριών, αυξημένο τουρισμό 

κ.α.). Πέρα όμως από αυτά, υπάρχει και κάτι σημαντικό που πολλοί ίσως να μην 

γνωρίζουν. Έρευνες έδειξαν ότι  η μόλυνση του νερού με μέταλλα π.χ. υδράργυρος 

μπορεί να προκαλέσεις στον άνθρωπο τρεμούλιασμα, κόπωση ή καταστροφή των 

εγκεφαλικών κυττάρων. Αντίστοιχα, η μόλυνση των υδάτων με μόλυβδο μπορεί να 

προκαλέσει κατάγματα στα κόκαλα ή ίσως ανικανότητα/στειρότητα. Οι έρευνες αυτές 

έγιναν μετά από το περιστατικό στην Ιαπωνία το 1953-1966 όπου άνθρωποι πέθαναν ή 

έμειναν ανίκανοι επειδή κατανάλωναν ψάρια του ρυπασμένου με υδράργυρο κόλπου. 

Έτσι, αποδείχτηκε ότι οι υδρόβιοι οργανισμοί μπορούν να μετατρέψουν τις ανόργανες 

ενώσεις του υδράργυρου σε οργανικές που είναι πολύ τοξικές. Επομένως, τώρα που 

βλέπουμε τη σημαντικότητα της θαλάσσιας ρύπανσης και τις συνέπειες της, θα 

μπορούσαμε να προτείνουμε κάποιες ιδέες για την πρόληψη της ή να εφαρμόζουμε τις 

ήδη υπάρχουσες. Εγώ προσωπικά σκέφτηκα κάποιες ιδέες που θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν για να ελαχιστοποιηθεί το πρόβλημα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να   
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κατασκευάζουν τα πλοία με διπλά περιβλήματα για να μπορούν να ισορροπήσουν χωρίς 

να χρειάζεται να γίνεται η διαδικασία ερματισμού-αφερματισμού που είναι 

καταστροφική για το περιβάλλον. Επίσης, θα μπορούσαν να βάφουν τα πλοία με 

αντιρυπαντικά χρώματα τα οποία δεν θα είναι τοξικά (όπως είναι π.χ. τα 

υφαλοχρώματα). Άλλη μια καλή ιδέα είναι να μοιράζουν όλες οι εταιρείες πλοίων στα 

πληρώματα τους αλλά και στους επιβάτες τους και σε όσους άλλους σχετίζονται με τα 

πλοία, ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία θα λειτουργούν και ως «όροι» για την πρόσβαση 

τους στα πλοία διαφορετικά να υπάρχουν κυρώσεις. Θα πρέπει επίσης να αυξηθούν τα 

πρόστιμα κατά την γνώμη μου ώστε να μειωθεί το πρόβλημα με την μόλυνση ή ακόμα 

και να υπάρχει κάποιο χρονικό όριο φυλάκισης για παραδειγματισμό. Τέλος, καλό θα 

ήταν να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα περιβαλλοντική πληροφόρηση με την 

συμμετοχή και των απλών φυσικών προσώπων, στη λήψη αποφάσεων με σκοπό να 

ευαισθητοποιούνται περισσότερο. Θεωρώ πως όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε ιδέες 

τις οποίες μπορούμε να κάνουμε και πράξη, απλά χρειαζόμαστε σωστή πληροφόρηση επί 

του θέματος. Είναι σημαντικό λοιπόν οι υπεύθυνοι για την λήψη αποφάσεων να 

λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τους οικονομικούς, ηθικούς και νομικούς λόγους για μια 

συγκεκριμένη απόφαση  για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και όχι να 

χρησιμοποιούν την επιστημονική αβεβαιότητα ως μια δικαιολογία για τις αποφάσεις 

τους. 
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ΦΕΚ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΗ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

 

Αριθ. Φ.531.5-5/2013/13 (ΦΕΚ 357 Β/19-2-2013) : Καθιέρωση τύπου Βιβλίου 
Απορριμμάτων υπόχρεων πλοίων. 23 

  

  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  

  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 46 του Ν.Δ. 187/1973 «περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 
216). 

β) του π.δ. 08/2013 «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του Πρωτοκόλλου 
του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από 
Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ. MARPOL 73/78)» (Α΄ 27) και 
ιδίως του άρθρου πρώτου, κανονισμού 10, στοιχείου 3 αυτού. 

γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 
137), το οποίο έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και αντικατα-
στάθηκε με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 
(Α΄ 38). 

δ) του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). 

ε) του άρθρου τρίτου του Ν. 1269/1982 με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση 
«πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 1973 και το πρωτόκολλο 1978, 
που αναφέρεται σε αυτήν τη σύμβαση» (MARPOL 73/78) (Α΄ 89), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.3104/2003 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου 
του 1997 που τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία 
του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με 
αυτή» (Α΄ 28). 

23 http://www.nomotelia.gr/photos/File/531-5-13.htm (είναι ένα μέρος του ΦΕΚ και αφορά τα απορρίμματα  
και το τι πρέπει να γίνεται) 
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στ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 
94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 (Α΄ 160). 

ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

2. Την ανάγκη έκδοσης και εφοδιασμού των υπόχρεων πλοίων με νέου τύπου Βιβλίο 
Απορριμμάτων. 

3. Το γεγονός από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

  

Άρθρο 1  

Τύπος βιβλίου απορριμμάτων 

1. Καθορίζουμε τον τύπο Βιβλίου Απορριμμάτων (εφεξής Βιβλίο), σύμφωνα με το 
παράρτημα που επισυνάπτεται, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

2. Το Βιβλίο εκδίδεται σε ενιαίο έντυπο διαστάσεων 0,29Χ 0,21 μέτρων και. 
αποτελείται από 100 σελίδες. Το εξώφυλλο του είναι πλαστικοποιημένο, χρώματος 
μαύρου, αντίστοιχο του Βιβλίου Πετρελαίου (Μέρος Ι ή Μέρος II). Στο Βιβλίο 
καταχωρούνται κατά σειρά: 

α) τα στοιχεία πλοίου και. θεώρησης της Λιμενικής Αρχής (σελίδα 1), β) η παρούσα 
Απόφαση χωρίς το παράρτημα αυτής (σελίδες 3&4), γ) Οδηγίες (σελίδες 5-11), 

δ) κενή σελίδα (σελίδα 12), σελίδα με τίτλο «εργασίες» (σελίδα 13), 

ε) κενή σελίδα (σελίδα 14), σελίδα με περιγραφή εργασιών απόρριψης, διάθεσης, ή 
ολοκληρωμένης αποτέφρωσης (σελίδα 15), στ) σελίδα με τίτλο «εγγραφές» (σελίδα 
17), και. διαγραμμισμένες σελίδες εγγραφών Βιβλίου Απορριμμάτων (σελίδες 19-
100), 

3 Με το Βιβλίο εφοδιάζεται υποχρεωτικά κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 400 (gt) 
και άνω και κάθε πλοίο το οποίο πιστοποιείται να μεταφέρει 15 άτομα ή περισσότερα, 
που πραγματοποιεί ταξίδια σε λιμάνια ή υπεράκτιους τερματικούς σταθμούς στη 
δικαιοδοσία άλλων Μερών της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78 καθώς και κάθε 
μόνιμη και πλωτή εξέδρα που απασχολείται στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση του 
πυθμένα της θάλασσας. 

4. Στο Βιβλίο καταχωρείται κάθε εργασία απόρριψης, διάθεσης, ή ολοκληρωμένης 
αποτέφρωσης των απορριμμάτων που παράγονται. κατά τη λειτουργία του πλοίου. 
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5. Το Βιβλίο Απορριμμάτων είναι διατιμημένο έντυπο του NAT που εκτυπώνεται με 
μέριμνα και δαπάνες του. 

6. Μέχρι εκατόν πενήντα (150) αντίτυπα διατίθενται αδιατίμητα ύστερα από αίτηση 
της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λιμενικού 
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής νι,α χρήση των Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

  

II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

3. Το Βιβλίο Απορριμμάτων συμπληρώνεται όταν εκτελεστούν μία ή περισσότερες 
εργασίες: 

-απόρριψη απορριμμάτων στη θάλασσα -διάθεση απορριμμάτων σε ευκολίες υποδοχής 
της ξηράς -διάθεση απορριμμάτων σε άλλα πλοία -ολοκληρωμένη αποτέφρωση 
απορριμμάτων. 

4. Τήρηση του Βιβλίου Απορριμμάτων. Το Βιβλίο Απορριμμάτων θα φυλάσσεται επί 
του πλοίου ή επί της μόνιμης ή πλωτής εξέδρας, σε τέτοια θέση ώστε να είναι άμεσα 
διαθέσιμο, μέσα σε εύλογο χρόνο. Επιπλέον, αυτό θα διατηρείται για μια περίοδο δύο 
ετών μετά την τελευταία εγγραφή σε αυτό. 

5. Το Βιβλίο Απορριμμάτων εντάσσεται στα ναυτιλιακά έγγραφα, με τα οποία πρέπει 
να είναι εφοδιασμένο ένα υπόχρεο πλοίο και τηρείται από τον Πλοίαρχο σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ΔΣ MARPOL 73/78, ενώ συμπληρώνεται υπεύθυνα από τον 
εξουσιοδοτημένο Αξιωματικό, ο οποίος ορίζεται νια αυτό από τον Πλοίαρχο μετά από 
κάθε αποτέφρωση, διάθεση ή απόρριψη απορριμμάτων. 

6. Το Βιβλίο Απορριμμάτων ελέγχεται από τις Ελληνικές Λιμενικές ή προξενικές αρχές 
και από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών -Μερών της ΔΣ MARPOL 73/78. 

7. Η έλλειψη του Βιβλίου Απορριμμάτων, η μη κανονική ή ελλιπής τήρηση και η μη 
προσκόμιση του σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες για τον έλεγχο Αρχές του λιμένα 
κατάπλου αποτελούν παράβαση του άρθρου 4 της ΔΣ MARPOL 73/78 και του 
Κανονισμού 10 του Παραρτήματος V αυτής. 

Τιμωρείται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του ένατου άρθρου του Ν. 1269/82, σε 
συνδυασμό με τα άρθρα 13 και 14 του Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319 Α’/77), όπως ισχύουν. 
Πλέον αυτού, επιβάλλονται και οι εκάστοτε κυρώσεις, που προβλέπονται από την 
Εθνική Νομοθεσία κάθε Κράτους-Μέρους της ΔΣ MARPOL 73/78. 

III. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΣ MARPOL 73/78 

8. Γενικά. Με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78, καθιερώνονται 
μεταξύ άλλων, αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις για την απόρριψη (discharge) 
απορριμμάτων στη θάλασσα, που παράγονται κατά τη συνήθη λειτουργία των πλοίων. 
Στόχος των διατάξεων αυτών είναι η αποτελεσματικότερη προστασία του θαλασσίου 
περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από πλοία, πλωτές ή μόνιμες 
εξέδρες. 
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9. Ειδικές περιοχές. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 6 του Παραρτήματος V της Διεθνούς 
Σύμβασης MARPOL 73/78 ορισμένες περιβαλλοντικά ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές 
χαρακτηρίζονται ως «Ειδικές Περιοχές» (Special areas) που με βάση σχετικές 
αποφάσεις της MEPC είναι οι κατωτέρω: η Μεσόγειος Θάλασσα, η Βαλτική Θάλασσα, η 
Μαύρη Θάλασσα, η Ερυθρά Θάλασσα, η Περιοχή των Κόλπων, η Βόρεια Θάλασσα, η 
Ανταρκτική και η Ευρύτερη περιοχή της Καραϊβικής. 

Σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται η απόρριψη αποβλήτων τροφών μόνο όταν το πλοίο 
είναι σε πορεία και ευρίσκεται όσο το δυνατόν πιο μακριά από την πλησιέστερη ξηρά ή 
πάγο αλλά όχι σε απόσταση μικρότερη από 12 ν.μ.. Τα απόβλητα τροφών δε θα 
πρέπει να περιέχουν άλλα είδη απορριμμάτων και θα πρέπει να είναι πολτοποιημένα ή 
αλεσμένα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να διέλθουν μέσω πλέγματος με οπές όχι 
μεγαλύτερες των 25 χιλιοστών. Επίσης, επιτρέπεται η απόρριψη καταλοίπων φορτίου 
μόνο όταν το πλοίο είναι σε πορεία και μόνο όταν αυτά τα κατάλοιπα φορτίου δε 
μπορούν να ανακτηθούν με συνήθεις διαθέσιμες μεθόδους απόρριψης, υπό τις 
προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός 6 του Παραρτήματος Vτης Διεθνούς Σύμβασης 
MARPOL 73/78. 

Καθαριστικές ουσίες ή προσμίξεις, που περιέχονται στο νερό πλυσίματος του 
καταστρώματος και των εξωτερικών επιφανειών μπορούν να απορρίπτονται στη 
θάλασσα, μόνο όταν αυτές οι ουσίες δεν είναι επιβλαβείς λαμβάνοντας υπόψη τις 
οδηγίες του Οργανισμού (IMO). 

Ειδικά για την περιοχή της Ανταρκτικής, απαγορεύεται η απόρριψη προϊόντων 
πτηνών, συμπεριλαμβανόμενων των πουλερικών και τμημάτων πουλερικών, εκτός εάν 
έχουν υποστεί επεξεργασία και είναι αποστειρωμένα. Επίσης, πλέον των γενικών 
κανόνων για την απόρριψη απορριμμάτων σε ειδικές περιοχές, ειδικά στην περιοχή 
της Ανταρκτικής εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

- Κάθε Μέρος από τα λιμάνια του οποίου αποπλέουν για να ταξιδεύσουν προς ή 
καταπλέουν από την περιοχή της Ανταρκτικής αναλαμβάνει να εξασφαλίσει ότι όσο 
είναι πρακτικό διατίθενται επαρκείς εγκαταστάσεις παραλαβής όλων των 
απορριμμάτων όλων των πλοίων, χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
και σύμφωνα με τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν αυτές. 

- Κάθε Μέρος θα εξασφαλίζει ότι όλα τα πλοία που φέρουν τη σημαία του Κράτους 
του, προτού εισέλθουν στην περιοχή της Ανταρκτικής, έχουν στο πλοίο επαρκή 
χωρητικότητα για την συγκέντρωση όλων των απορριμμάτων, όταν επιχειρούν στην 
περιοχή και έχουν ολοκληρώσει όλες τις ρυθμίσεις απόρριψης τέτοιων απορριμμάτων 
σε εγκαταστάσεις παραλαβής αφού εξέλθουν από την περιοχή. 

Οταν τα απορρίμματα είναι αναμεμιγμένα ή μολυσμένα από άλλες ουσίες, των οποίων 
απαγορεύεται η απόρριψη ή έχουν διαφορετικές απαιτήσεις απόρριψης, θα 
εφαρμόζονται οι πλέον αυστηρές απαιτήσεις. 

10. Εκτός ειδικών περιοχών. Οι απορρίψεις απορριμμάτων, τα οποία παράγονται κατά 
τη συνήθη λειτουργία του πλοίου, εκτός Ειδικών Περιοχών, σύμφωνα με τους 
εξειδικευμένους Κανονισμούς του Παραρτήματος V της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 
73/78, ρυθμίζονται ως ακολούθως: 
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α. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα πάσης φύσεως πλαστικών και μαγειρικών 
ελαίων. 

β. Επιτρέπεται η απόρριψη στη θάλασσα απορριμμάτων εκτός ειδικών περιοχών, όταν 
το πλοίο είναι εν πλω και σε απόσταση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη από την 
πλησιέστερη ξηρά και σε καμία περίπτωση μικρότερη από: 

1) 3 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά για απόβλητα τροφών τα οποία έχουν 
επεξεργαστεί από συσκευή πολτοποίησης ή άλεσης και δύνανται να διέλθουν μέσω 
πλέγματος με οπές όχι μεγαλύτερες των 25 χιλιοστών. 

2) 12 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά για απόβλητα τροφών μη επεξεργασμένα 

3) 12 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά για κατάλοιπα φορτίου, μη ανακτήσιμα με 
συνήθεις διαθέσιμες μεθόδους απόρριψης και μη περιέχοντα ουσίες επιβλαβείς για το 
θαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με τις Οδηγίες του Οργανισμού (IMO) 

4) σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από την ξηρά για σφάγια ζώων, 
σύμφωνα με τις Οδηγίες του Οργανισμού (IMO) 

γ. Επιτρέπεται η απόρριψη στη θάλασσα προϊόντων ή πρόσθετων καθαρισμού 
εμπεριεχόμενα στις αποθήκες φορτίου (αμπάρια), απόνερων πλύσης καταστρώματος 
και εξωτερικών επιφανειών, με την επιφύλαξη αυτά να μην περιέχουν ουσίες 
επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με τις Οδηγίες του Οργανισμού 
(IMO). 

δ. Όταν τα απόβλητα είναι αναμειγμένα με ή μολυσμένα από άλλες ουσίες για τις 
οποίες απαγορεύεται η ρίψη τους ή έχουν διαφορετικές απαιτήσεις απόρριψης θα 
εφαρμόζονται οι πλέον αυστηρές απαιτήσεις. 

11. Ειδικές απαιτήσεις νια διάθεση απορριμμάτων από μόνιμες η πλωτές εξέδρες. 
Απαγορεύεται η απόρριψη οποιωνδήποτε απορριμμάτων στη θάλασσα από μόνιμες ή 
πλωτές εξέδρες και από όλα τα πλοία, τα οποία είναι παραβεβλημένα κατά μήκος 
αυτών ή ευρισκόμενα σε ακτίνα 500 μέτρων από εξέδρες αυτού του τύπου. Απόβλητα 
τροφών καταλλήλως επεξεργασμένα και δυνάμενα να διέλθουν μέσω πλέγματος με 
οπές όχι μεγαλύτερες των 25 χιλιοστών μπορούν να απορρίπτονται στη θάλασσα από 
μόνιμες ή πλωτές εξέδρες, που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 12 ν.μ. από 
την πλησιέστερη ξηρά ή από πλοία δεμένα ή ευρισκόμενα σε ακτίνα 500 μέτρων από 
εξέδρες αυτού του τύπου. 

12. Εξαιρέσεις. Οι απαιτήσεις των εξειδικευμένων Κανονισμών του Παραρτήματος V 
της ΔΣ MARPOL 73/78 δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) όταν η απόρριψη είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της ασφάλειας του πλοίου και 
των επιβαινόντων ή τη διάσωση της ζωής στη θάλασσα ή 

2) όταν η διαφυγή απορριμμάτων προέρχεται από βλάβη στο πλοίο ή στον εξοπλισμό 
του, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις, πριν και 
μετά την εμφάνιση της βλάβης για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση της διαφυγής 
ή 
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3) όταν παρουσιάζεται συνεπεία ατυχήματος απώλεια αλιευτικού εξοπλισμού από το 
πλοίο με την προϋπόθεση ότι λήφθηκαν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για την 
πρόληψη μιας τέτοιας απώλειας ή 

4) όταν η απόρριψη του αλιευτικού εξοπλισμού είναι αναγκαία για την προστασία του 
θαλασσίου περιβάλλοντος και την ασφάλεια του πλοίου και του πληρώματος του. 

Οι απαιτήσεις των Κανονισμών 4 και 6 για τα πλοία εν πλω δε θα εφαρμόζονται για 
την απόρριψη αποβλήτων τροφών, όπου είναι προφανές ότι η διατήρηση τέτοιων 
αποβλήτων επί του πλοίου αποτελεί επαπειλούμενο κίνδυνο για την υγεία των 
επιβαινόντων. 

14. Γενικές συστάσεις-Οδηγίες IMO. Απαγορεύεται γενικά η απόρριψη απορριμμάτων 
στη θάλασσα, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, επιτρέπεται η 
απόρριψη στη θάλασσα αποβλήτων τροφών, σφαγίων ζώων, καθαριστικών ουσιών και 
προσμίξεων αυτών που περιέχονται στο ζεστό νερό, ύδατα πλύσης του 
καταστρώματος ή λοιπών εξωτερικών επιφανειών τα οποία δε θεωρούνται για το 
θαλάσσιο περιβάλλον. Συνιστάται η τοποθέτηση ειδικά σημασμένων δοχείων 
απορριμμάτων επί του πλοίου (βαρέλια, μεταλλικοί κάδοι, σάκοι συσκευασίας, 
τροχήλατα κιβώτια). Όλα τα εν λόγω δοχεία στο κατάστρωμα, στα επίστεγα και σε 
περιοχές εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες πρέπει να ασφαλίζονται με καλά 
στερεωμένα και ασφαλισμένα καλύμματα, νια να προληφθεί η διαρροή ή η διαφυγή 
απορριμμάτων. Τα δοχεία πρέπει να είναι ευκρινώς σημασμένα και εύκολα 
διακρινόμενα με κατάλληλα γραφικά. Επίσης, πρέπει να είναι τοποθετημένα σε 
κατάλληλα σημεία (μηχανοστάσιο, τραπεζαρία, μαγείρείο, λοιπούς χώρους διαβίωσης 
και εργασίας) και όλα τα μέλη του πληρώματος πρέπει να είναι ενήμερα νια το είδος 
των απορριμμάτων που μπορούν ή δε μπορούν να τοποθετούν εντός αυτών. 
Ενδεικτικά τύποι απορριμμάτων που συνιστάται να διαχωρίζονται είναι: 

ι. μη ανακυκλώσιμα πλαστικά και πλαστικά αναμεμιγμένα με μη πλαστικά 
απορρίμματα, 

ιι. στουπίά, 

ιιι. ανακυκλώσιμα υλικά (μαγειρικό έλαιο, γυαλί, αλουμινένια κουτιά, χαρτιά, ξύλο, 
μέταλλο κλπ) και απορρίμματα που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο νια το πλοίο ή νια 
το πλήρωμα (στουπιά λερωμένα με πετρελαιοειδή, λαμπτήρες, χημικά, μπαταρίες, 
οξέα). 

Τα μη ανακυκλώσιμα πλαστικά και πλαστικά αναμεμιγμένα με μη πλαστικά 
απορρίμματα απαγορεύεται να απορριφθούν στη θάλασσα. Όταν πλαστικά 
αναμιγνύονται με άλλα απορρίμματα, το προϊόν ανάμιξης πρέπει να λογίζεται ως 
πλαστικό και να εφαρμόζονται οι πλέον αυστηρές απαιτήσεις του Παραρτήματος. 
Όσον αφορά στα απόβλητα τροφών, μερικά κράτη έχουν θεσπισμένους κανονισμούς 
νια τον έλεγχο της μετάδοσης ανθρωπίνων, ζωικών και φυτικών ασθενειών, που 
μπορεί να μεταφέρονται με απόβλητα τροφών ξένων χωρών και με υλικά που 
σχετίζονται με αυτά τα απόβλητα (πχ αναλώσιμα σερβίτσια φαγητού). Αυτοί οι 
κανονισμοί μπορεί να υπαγορεύουν την αποτέφρωση, την αποστείρωση, τη 
διπλοσυσκευασία ή άλλη ειδική μεταχείριση των απορριμμάτων νια να εξοντωθούν 
παράσιτα και άλλοι παθογόνοι οργανισμοί. Αυτά τα απορρίμματα πρέπει να 
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φυλάσσονται χωριστά από άλλα απορρίμματα και κατά προτίμηση να αποθηκεύονται 
νια διάθεση των στις ευκολίες υποδοχής. 

Σχετικά με τα συνθετικά δίχτυα αλιείας και λοιπά άχρηστα σχοινιά αλιείας, αυτά 
πρέπει να συλλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απώλεια των στη 
θάλασσα και να αποτεφρώνονται, να συμπιέζονται ή να αποθηκεύονται με άλλα 
πλαστικά, ειδάλλως είναι προτιμότερο να διαχωρίζονται από άλλους τύπους 
απορριμμάτων σε περίπτωση που αυτά αναδύουν έντονες οσμές ή είναι σε μεγάλες 
ποσότητες. Σε περίπτωση που αυτά τα υλικά δεν αποτεφρωθούν με κατάλληλο τρόπο, 
τα αέρια προϊόντα αποτέφρωσης μπορεί να είναι τοξικά (Παράρτημα VI MARPPOL 
73/78). 

Eιδικοί κανόνες αποτέφρωσης επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία ορισμένων 
λιμένων και μπορεί να ισχύουν νια ειδικές περιοχές. Η αποτέφρωση επικίνδυνων 
υλικών (παραπροϊόντα βαφών, εμποτισμένο ξύλο) και ορισμένων τύπων πλαστικών 
(πλαστικά PVC και λοιπά πλαστικά περιέχοντα επικίνδυνα χημικά) απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή, εξαιτίας των πιθανών κινδύνων νια την υγεία και το περιβάλλον που μπορεί 
να προκύψουν από την καύση αυτών των υλικών. 

Αν και επιτρέπεται η απόρριψη στη θάλασσα συγκεκριμένων τύπων απορριμμάτων, η 
χρήση ευκολιών υποδοχής συνιστάται. Σε κάθε περίπτωση, η απόρριψη πρέπει να 
λαμβάνει χώρα όταν το πλοίο είναι εν πλω, όσο το δυνατόν πω μακριά από την 

πλησιέστερη ξηρά, σε όσο το δυνατόν πω μεγάλη θαλάσσια επιφάνεια και σε μεγάλο 
βάθος (50 μ και πάνω). Σε κάθε περίπτωση διάθεσης απορριμμάτων, το πλοίο πρέπει 
να λαμβάνει τη σχετική απόδειξη ή πιστοποιητικό, που πρέπει να φυλάσσεται επί του 
πλοίου μαζί με το Βιβλίο Απορριμμάτων νια δύο έτη. Η απόρριψη αλεσμένων 
αποβλήτων τροφών επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις. Τα αλεσμένα ή πολτοποίημένα 
τροφικά απόβλητα πρέπει να δύνανται να διέλθουν μέσω πλέγματος με οπές όχι 
μεγαλύτερες από 25 χιλιοστά. Συνιστάται η χρήση μηχανών πολτοποίησης, καθώς 
επιταχύνουν την αφομοίωση των αποβλήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Όλα τα υλικά 
από πλαστικό πρέπει να απομακρυνθούν πριν την τοποθέτηση των αποβλήτων 
τροφών στο μηχάνημα άλεσης/ πολτοποίησης. Επισημαίνεται, εκ νέου, ότι όταν το 
πλοίο βρίσκεται εντός ειδικής περιοχής, ο Κανονισμός 6 του Παραρτήματος V της ΔΣ 
MARPOL 73/78 επιβάλλει όλα τα απόβλητα τροφών να έχουν αλεστεί ή πολτοποιηθεί 
κατάλληλα πριν την απόρριψη τους στη θάλασσα και η απόρριψη των να λάβει χώρα 
σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από την πλησιέστερη ξηρά ή πάγο και 
πάντως όχι σε απόσταση μικρότερη από 12 ν.μ.. Όλα τα απορρίμματα μπορούν να 
συμπιεστούν, με εξαίρεση απορρίμματα που περιλαμβάνουν μη αλεσμένα πλαστικά, 
ίνοσανίδες, χαρτοσανίδες, εμπορευματοκιβώτια ογκωδών φορτίων και αντικείμενα 
μεγάλου πάχους. Τα υπό πίεση εμπορευματοκιβώτια δεν πρέπει να συμπιέζονται ή να 
τεμαχίζονται χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού (κίνδυνος έκρηξης). Επίσης, 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα προϊόντα συμπίεσης μπορεί να υπόκεινται σε 
απαιτήσεις απομόνωσης (καραντίνα), υγειονομικές απαιτήσεις ή άλλες απαιτήσεις των 
ευκολιών υποδοχής. 

Οι σκωρίες πρέπει να λογίζονται ως λειτουργικά απόβλητα και, επομένως, ως 
απόβλητα μη δυνάμενα να απορριφθούν στη θάλασσα. Γενικά, η αποτέφρωση δεν 
πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός λιμένων ή τερματικών σταθμών, καθώς σε μερικούς 
λιμένες η εθνική νομοθεσία επιβάλλει πρόσθετους περιορισμούς νια τις αέριες 
εκπομπές. Η χρήση αποτεφρωτήρα μπορεί να προϋποθέτει την έκδοση αδείας από τις 
αρμόδιες λιμενικές αρχές. 
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Φορτίο θεωρούνται αποκλειστικά τα υγιή ζώα σε καλή κατάσταση, που πρέπει να 
διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές νια τη μεταφορά ζώων στη 
θάλασσα.1 1 Ο Διεθνής Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (OIE) έχει εκδώσει 
«Οδηγίες για τη Μεταφορά Ζώων δια θαλάσσης» ως τμήμα του Κώδικα Υγείας 
Χερσαίων Ζώων (2010). Συνιστώνται τακτικές επιθεωρήσεις νια τη διασφάλιση της 
υγείας και της ευζωίας των ζώων, ol οποίες να περιλαμβάνουν καταγραφή σε 
ημερήσια βάση του αριθμού των ζώων που πέθαναν ή θανατώθηκαν. Όταν συμβούν 
θάνατοι, τα σφάγια πρέπει να απομακρύνονται από τους χώρους εκτροφής και να 
αξιολογούνται για την κατάλληλη διάθεση των. Όταν το πλοίο έχει κατάλληλο 
αποθηκευτικό χώρο, περιορισμένες ποσότητες επεξεργασμένων μπορεί να 
αποθηκευτούν νια σύντομες περιόδους, λαμβανομένων υπόψη της εργασιακής 
υγιεινής και των απαιτήσεων ασφαλείας. Επιτρέπεται η απόρριψη στη θάλασσα 
σφαγίων που προέκυψαν κατά τη συνήθη λειτουργία του πλοίου, μόνο όταν το πλοίο 
είναι εν πλω, εκτός ειδικών περιοχών. Η απόρριψη στη θάλασσα πρέπει να λαμβάνει 
χώρα σε απόσταση τουλάχιστον 100 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά και στο 
μεγαλύτερο δυνατό βάθος. Όταν ένα πλοίο είναι εν πλω, εκτός ειδικών περιοχών και 
σε απόσταση μικρότερη από 100 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά, αλλά η παραμονή 
των σφαγίων επί του πλοίου μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο νια την υγεία και την 
ασφάλεια των ανθρώπων ή/καί των εναπομεινάντων ζώντων ζώων, συνιστάται η 
απόρριψη στη θάλασσα των εν λόγω σφαγίων σε απόσταση τουλάχιστον μεγαλύτερη 
από 12 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά. Μετά από μία απόρριψη σφαγίων στη 
θάλασσα υπό αυτές τις συνθήκες, η εγγραφή στο Βιβλίο Απορριμμάτων θα πρέπει να 
περιλαμβάνει και επεξήγηση για αυτές τις συνθήκες. Τα σφαγία ζώων πρέπει να 
διαχωρίζονται ή να υφίστανται άλλη επεξεργασία προ της απόρριψης (χειρωνακτικό 
σκίσιμο ή κοπή του σφαγίου, μηχανική άλεση/ πολτοποίηση/ θρυμματισμός/ 
τεμαχισμός του σφαγίου). Τα σφαγία ζώων που προκύπτουν από θανάτους πέραν της 
θνησιμότητας από τη συνήθη λειτουργία του πλοίου δε θεωρούνται απορρίμματα. 
Στους Πλοίαρχους συστήνεται να επικοινωνούν με το Κράτος-Σημαίας και, εφόσον 
ήθελε απαιτηθεί, με ης κατά τόπους λιμενικές αρχές προκειμένου καθοδηγηθούν για 
τη σχετική νομοθεσία και τις προϋποθέσεις και να συμβουλεύονται τις Οδηγίες του 
IMO.2 2 «Οδηγίες vlœ τη διαχείριση αλλοιωμένου φορτίου» Σύμβαση του Λονδίνου/ 
Πρωτόκολλο του Λονδίνου 

Για σχετική ενημέρωση οι εξουσιοδοτημένοι από τον Πλοίαρχο νια τη συμπλήρωση 
του Βιβλίου Απορριμμάτων Αξιωματικοί μπορούν να συμβουλεύονται τις «Οδηγίες νια 
την Εφαρμογή του Παραρτήματος V της MARPOL 73/78» του IMO.3 3 Resolution 
MEPC.219(63)-Annex24 

IV. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ! Η’ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ! 

15. Μετά τις παραπάνω οδηγίες, διατίθεται η σελίδα …. του Βιβλίου Απορριμμάτων και 
είναι καταχωρημένες σε αυτήν όλες οι εργασίες απόρριψης, διάθεσης ή 
ολοκληρωμένης αποτέφρωσης των απορριμμάτων, που παράγονται κατά τη 
λειτουργία του πλοίου. Σημειώνεται ότι στη σελίδα αυτή δε γίνεται καμία εγγραφή από 
τον Πλοίαρχο ή του υπεύθυνους Αξιωματικούς νια τη συμπλήρωση του Βιβλίου 
Απορριμμάτων. 

16. Κωδικοποίηση απαιτούμενων εργασιών. Όλες οι εργασίες που είναι δυνατό να 
εκτελεστούν νια την απόρριψη, τη διάθεση ή την αποτέφρωση απορριμμάτων 
υποχρεωτικά ομαδοποιούνται σε κατηγορίες όπως κατωτέρω. Σημειώνεται ότι 
απαιτείται να γίνονται καταχωρήσεις στο Βιβλίο Απορριμμάτων χρησιμοποιώντας 
συγκεκριμένο κωδικό γράμμα (code letter). 
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V. ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

17. Μετά τη σελίδα των εργασιών απόρριψης, διάθεσης ή ολοκληρωμένης 
αποτέφρωσης, οι υπόλοιπες σελίδες (17 μέχρι 100) του Βιβλίου Απορριμμάτων 
διατίθενται νια τις σχετικές εγγραφές. Οι σελίδες των εγγραφών είναι κατάλληλα 
διαγραμμισμένες, ώστε να καταχωρούνται όλα τα στοιχεία, που αφορούν κάθε 
εργασία μίας συγκεκριμένης εγγραφής. Τα στοιχεία αυτά είναι το ταξίδι, η 
ημερομηνία, η ώρα, το στίγμα ή το λιμάνι που βρίσκεται το πλοίο, η κατηγορία των 
απορριμμάτων, η εκτιμώμενη ποσότητα απορριμμάτων που απορρίφθηκαν/ 
αποτεφρώθηκαν στη θάλασσα ή διατέθηκαν σε ευκολίες υποδοχής/ άλλο πλοίο. 

18. Οι εγγραφές στο Βιβλίο Απορριμμάτων καταχωρούνται με απόλυτη χρονολογική 
σειρά και τάξη και υπογράφονται από τους εξουσιοδοτημένους αξιωματικούς του 
πλοίου, που έχουν ορισθεί ως υπεύθυνοι και που εκτέλεσαν την εργασία. Κάθε 
συμπληρωμένη σελίδα του Βιβλίου Απορριμμάτων θα υπογράφεται από τον Πλοίαρχο 
του πλοίου. Οι εγγραφές στο Βιβλίο Απορριμμάτων καταχωρούνται στην ελληνική και 
στην αγγλική γλώσσα. 

VI. ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

19. Περιγραφή απορριμμάτων. Τα απορρίμματα πρέπει να ομαδοποιούνται σε 
κατηγορίες νια τους σκοπούς τήρησης του Βιβλίου Απορριμμάτων, όπως ακολούθως: 

A. Πλαστικά 

B. Απόβλητα τροφών 

C. Οικιακά απόβλητα (π.χ. προϊόντα χάρτου, στουπιά, γυαλί, μέταλλο , μπουκάλια, 
πήλινα σκεύη και άλλα) 

D. Μαγειρικό έλαιο 

E. Στάχτες Αποτεφρωτήρα 

F. Λειτουργικά απόβλητα 

G. Κατάλοιπα φορτίου  

Η. Σφάγια ζώων 

I. Αλιευτικός εξοπλισμός 

20. Υπολογισμός της ποσότητας απορριμμάτων. Η ποσότητα απορριμμάτων στο πλοίο 
θα υπολογίζεται σε κυβικά μέτρα, εάν είναι δυνατόν ξεχωριστά ανάλογα με την 
κατηγορία των απορριμμάτων. Το Βιβλίο Απορριμμάτων περιλαμβάνει πολλές 
αναφορές στην εκτιμώμενη ποσότητα απορριμμάτων. Αναγνωρίζεται ότι η ακρίβεια 
εκτιμώμενων ποσοτήτων απορριμμάτων επιδέχεται ερμηνείας. Οι εκτιμήσεις όγκου θα 
διαφέρουν πριν και μετά την επεξεργασία. Κάποιες διαδικασίες επεξεργασίας μπορεί 
να μην επιτρέπουν χρησιμοποιούμενη εκτίμηση όγκου, π.χ. συνεχής επεξεργασία 
αποβλήτων τροφών. Τέτοιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν γίνονται. 
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οι καταχωρήσεις και οι ερμηνείες τους στις εγγραφές που έγιναν. Σημειώνεται ότι 
σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια του IMO, η ποσότητα 
στερεών απορριμμάτων που παράγεται. στα πλοία (Φ/Γ και άλλα) εκτιμάται κ.μ.ο. σε 
1,5 έως 2,0/χιΛι.στόνραμμα/ άτομο/ ημέρα. 

Παραρτήματος V: 

1. απαγορεύεται γενικά η απόρριψη στη θάλασσα πλαστικών (Κατηγορία 1) 

2. επιτρέπεται η απόρριψη αποβλήτων τροφών (Κατηγορία 2) κατάλληλα 
επεξεργασμένων από πλοία εν πλω σε απόσταση 3 ν.μ από την πλησιέστερη ξηρά 
εκτός ειδικών περιοχών και σε απόσταση και 12 ν.μ από την πλησιέστερη ξηρά εντός 
ειδικών περιοχών4 4 Ειδικές περιοχές: Μεσόγειος Θάλασσα, Βαλτική Θάλασσα, Μαύρη 
Θάλασσα, Ερυθρά Θάλασσα, Περιοχή των Κόλπων, Βόρεια Θάλασσα, Ανταρτική, 
Ευρύτερη Περιοχή της Καραϊβικής (βλέπε και Παράγραφο 9 των Οδηγιών).. Για τα μη 
επεξεργασμένα απόβλητα επιτρέπεται η απόρριψη των σε απόσταση 12 ν.μ από την 
πλησιέστερη ξηρά εκτός ειδικών περιοχών. Ειδικά νια την περιοχή της Ανταρκτικής, η 
απόρριψη προϊόντων πτηνών (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών και τμημάτων 
αυτών) απαγορεύεται, εκτός αν αυτά έχουν υποστεί επεξεργασία και είναι 
αποστειρωμένα. 

3. απαγορεύεται γενικά η απόρριψη οικιακών αποβλήτων (Κατηγορία 3) 

4. απαγορεύεται γενικά η απόρριψη μαγειρικού ελαίου (Κατηγορία 4) 

5. απαγορεύεται γενικά η απόρριψη σταχτών αποτεφρωτήρα (Κατηγορία 5) 

6. απαγορεύεται η απόρριψη λειτουργικών αποβλήτων (Κατηγορία 6), αλλά, εκτός και 
εντός ειδικών περιοχών, επιτρέπεται η απόρριψη από πλοία εν πλω απόνερων πλύσης 
του καταστρώματος και των άλλων εξωτερικών επιφανειών του πλοίου. 

7. επιτρέπεται η απόρριψη καταλοίπων φορτίου (Κατηγορία 7) από πλοία εν πλω 
εκτός ειδικών περιοχών σε απόσταση τουλάχιστον 12 νμ από την πλησιέστερη ξηρά. 
Απαγορεύεται γενικά η απόρριψη καταλοίπων φορτίου, εντός ειδικών περιοχών, με 
εξαίρεση τα κατάλοιπα φορτίων, που περιέχονται στα νερά πλύσης των αμπαριών και 
των οποίων επιτρέπεται η απόρριψη εντός ειδικών περιοχών σε απόσταση 12 ν.μ. από 
την πλησιέστερη ξηρά. 

8. επιτρέπεται η απόρριψη σφαγίων ζώων (Κατηγορία 8) από πλοία εν πλω εκτός 
ειδικών περιοχών σε απόσταση τουλάχιστον 100 νμ από την πλησιέστερη ξηρά και σε 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος. Απαγορεύεται. γενικά η απόρριψη σφαγίων ζώων 
εντός ειδικών περιοχών. 

9. απαγορεύεται γενικά η απόρριψη αλιευτικού εξοπλισμού (Κατηγορία 9). 

Όλα τα παραπάνω ισχύουν με επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού 7 του 
Παραρτήματος V. 

δ. Τυχαίες ή άλλες εξαιρετικές απορρίψεις ή απώλεια απορριμμάτων στη θάλασσα που 
περιλαμβάνονται σύμφωνα με τον κανονισμό 7 του Παραρτήματος V MARPΟL: 
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i. Ημερομηνία και ώρα συμβάντος  

ii. Λιμένας ή θέση πλοίου την ώρα του συμβάντος (γεωγραφικό πλάτος και 
γεωγραφικό μήκος και βάθος υδάτων εάν αυτό είναι γνωστό)  

iii. Κατηγορίες απορριμμάτων που απορρίφθηκαν ή απωλέσθησαν  

iv. Εκτιμώμενη ποσότητα κάθε Κατηγορίας σε κυβικά μέτρα  

v. Λόγος απόρριψης ή απώλειας και γενικές παρατηρήσεις 

  

C. Οικιακά απορρίμματα (π.χ. προϊόντα χαρτιού, στουπιά, γυαλί, μέταλλο, φιάλες, 
πιατάκια /Domestic wastes (e.g. paper products, rags, glass, metal, bottles, 
crockery, etc.) 

D. Μαγειρικό έλαιο/ Cooking oil 

Ε. Στάχτες αποτεφρωτήρα/ Incinerator Ashes 

F. Λειτουργικά Απορρίμματα/ Operational wastes 

G. Υπολείμματα φορτίου/ Cargo residues  

Η. Σφάγια ζώων/ Animal Carcass(es) 

Ι. Αλιευτικός εξοπλισμός/ Fishing gear 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΑ ΜΗΚΟΥΣ 43ΧΛΜ             ΠΤΗΝΟ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΒΥΘΙΣΤΗΚΕ ΤΟ  
ΣΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΣΙΚΗΣ              PRESTIGE 
(ΠΗΓΗ: www.prwtothema.gr )                                  (ΠΗΓΗ: www.newsbomb.gr ) 
 

           
 
ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΠΟ ΝΕΚΡΟ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ                     ΞΕΒΡΑΣΜΑ ΠΙΣΣΑΣ ΑΠΟ  
ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟ.ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ                 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΑ (ΠΗΓΗ:         
ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  ΠΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ              www.sigmalive.com ) 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. 
(ΖΕΡΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, (2007), «Η οικονομική 
 διάσταση της θαλάσσιας ρύπανσης από τα  
ναυτικά ατυχήματα», διπλωματική εργασία, Αθήνα.) 
  
 

 
 
13/08/2002 Η ΒΥΘΙΣΗ ΤΟΥ PRESTIGE STHN ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΥ  
ΕΙΧΕ ΣΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΧΥΘΟΥΝ 77.000t ΒΑΡΕΟΣ ΜΑΖΟΥΤ  
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.( (ΠΗΓΗ: http://news24plns.blogspot.gr/2011/06/o.html ) 
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(ΠΗΓΗ: www.rodiaki.gr )                                                                ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  
                                                                                                           ΤΗΣ BP. 
 

    
EXXON VALDEZ KAI 40000t ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ    Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΜΕ  
ΘΑΛΑΣΣΑ.                                                                        ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ 65   
                                                                                             ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ  
                                                                                             ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕXXON 
                                                                                             VALDEZ (ΠΗΓΗ: www.epa.gov)  

        
                  ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ    
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 ΠΗΓΗ: http://peri-planomenos.blogspot.gr                            
 

 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ (ΠΗΓΗ: www.econews.gr ) 
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