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∆οµή Παρουσίασης

• Πηγές Ρύπανσης

• Κίνδυνοι Ρύπανσης από Ναυτιλία

• Επιπτώσεις Ρύπανσης

• Μέτρα Προστασίας

• ∆ιεθνές Επίπεδο (ΙΜΟ)

• Ευρωπαϊκό Επίπεδο

• Εθνικό Επίπεδο



Πηγές Ρύπανσης

2,351Σύνολο

11259 Φυσική διαρροή (Natural seeps)

13306 Ατµοσφαιρική απορροή

247 Υπεράκτιες διεργασίες

24564 Θαλάσσιες µεταφορές, ναυτιλία

501,175 Χερσαίες πηγές ρύπανσης:
Αστικές απορροές και απορρίψεις

%Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Εκτίµηση ρύπανσης πετρελαιοειδών στο θαλάσσιο περιβάλλον
(χιλιάδες τόνοι/ έτος)



Πηγές Ρύπανσης
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Κίνδυνοι Ρύπανσης

Αστοχία στην
κατασκευή

Ατύχηµα κατά τη
φορτο-εκφόρτωση

Απόρριψη σκόπιµη/ 
άγνοια



Επιπτώσεις Ρύπανσης

Prestige



Επιπτώσεις Ρύπανσης



Επιπτώσεις Ρύπανσης



Επιπτώσεις Ρύπανσης



Επιπτώσεις Ρύπανσης



Μέτρα Αντιµετώπισης

Exxon Valdez



Μέτρα Αντιµετώπισης



∆ιαπιστώσεις

Τα αίτια των θαλάσσιων ατυχηµάτων είναι ποικίλα:

1. Ανθρώπινα σφάλµατα (σφάλµα πλοήγησης ή
διακυβέρνησης). 

2. Ηλικία των πλοίων

3. ∆οµή (ρήξη του κύτους, διάβρωση κ.α.), 
πυρκαϊά, έκρηξη

4. Πρακτικές ναύλωσης



Πρόληψη

Για προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ



∆ιεθνή Μέτρα Πρόληψης - MARPOL

∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός (ΙΜΟ)

MARPOL (1973) Σύµβαση για την πρόληψη της
ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία

Σκοπός:

1. Αντιµετώπιση της τυχαίας ρύπανσης
(απρόβλεπτες) και

2. Αντιµετώπιση της λειτουργικής ρύπανσης
(ηθεληµένης, π.χ. ο καθαρισµός των
δεξαµενών µε θαλάσσιο νερό). 



∆ιεθνή Μέτρα - MARPOL

MARPOL (1973) ∆ιεθνής σύµβαση

Πρόνοιες:

• προοδευτικός παροπλισµός των πετρελαιοφόρων
µονού κύτους

• αντικατάσταση από πετρελαιοφόρα διπλού κύτους
ή ισοδύναµου σχεδιασµού. 

• ενισχυµένος έλεγχος των πετρελαιοφόρων
προχωρηµένης ηλικίας. 

(τα πετρελαιοφόρα που κατασκευάζονται από το
1996 πρέπει να είναι διπλού κύτους)



Πετρελαιοφόρα ∆ιπλού Κύτους



Πετρελαιοφόρα ∆ιπλού Κύτους



Άλλα Μέτρα

• ∆ιαχωρισµός της κυκλοφορίας πλοίων στις
περιοχές µε µεγάλη πυκνότητα κίνησης

• Εξοπλισµοί πλοήγησης πιο αξιόπιστοι και
ακριβέστεροι. 

(Τεχνολογία πλοήγησης µέσω δορυφόρου)



Μέτρα Προστασίας

Πακέτο Erika I

Στις 12 ∆εκεµβρίου 1999, το πετρελαιοφόρο
ERIKA κόπηκε στα δύο 40 µίλια από τις ακτές
της Βρετάνης. Χύθηκαν στη θάλασσα
περισσότερο από 10.000 τόνοι αργού
πετρελαίου, µε αποτέλεσµα να προκληθεί
σοβαρή οικολογική καταστροφή.

Ε.Ε. «Αλλαγή της νοοτροπίας στον τοµέα των
θαλάσσιων µεταφορών πετρελαίου»



Μέτρα Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Οδηγία 95/21/EΚ (19 Ιουνίου 1995), για τον
έλεγχο του κράτους του λιµένα. Η οδηγία
προβλέπει την επιθεώρηση όλων των πλοίων και
περιλαµβάνει ειδικές απαιτήσεις για την επιθεώρηση
των πετρελαιοφόρων. 

• Οδηγία 94/57/EΚ (22Νοεµβρίου 1994). Η οδηγία
θεσπίζει κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους
οργανισµούς που είναι εξουσιοδοτηµένοι να
εκτελούν τις επιθεωρήσεις και την ταξινόµηση
των πλοίων και για τις σχετικές δραστηριότητες
των διοικητικών αρχών. 



Μέτρα Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Οδηγία 93/75/EΟΚ (13 Σεπτεµβρίου 1993) : τα
πλοία που µεταφέρουν επικίνδυνα και ρυπογόνα
φορτία µε προορισµό θαλάσσιους λιµένες της
Κοινότητας ή µε αναχώρηση από αυτούς πρέπει να
κοινοποιούν λεπτοµερείς πληροφορίες για τα
φορτία τους µε βάση την οδηγία. 

• Οδηγία 2000/59/ΕΚ (27 Νοεµβρίου 2000), για τις
λιµενικές εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων
πλοίων και καταλοίπων φορτίου. Η οδηγία
αποσκοπεί στην τήρηση των διατάξεων της
σύµβασης MARPOL, οι οποίες επιβάλλουν την
ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων παραλαβής
στους λιµένες.



Μέτρα Αντιµετώπισης

Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την
ασφάλεια στη θάλασσα

European Maritime Safety Agency

ΣΤΟΧΟΣ

Η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού οργανισµού για
την ασφάλεια στη θάλασσα, ώστε να
εξασφαλιστεί υψηλό, ενιαίο και
αποτελεσµατικό επίπεδο ασφάλειας στη
θάλασσα και πρόληψης της ρύπανσης που
προκαλείται από τα πλοία στην Κοινότητα.



Οδηγία για τις Λιµενικές Εγκαταστάσεις Υποδοχής
Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου

ΣΤΟΧΟΣ

Καλύτερη προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από τη ρύπανση
των πλοίων, µε τη βελτιωµένη διαθεσιµότητα και αξιοποίηση των
λιµενικών εγκαταστάσεων υποδοχής που προορίζονται για απόβλητα
πλοίων και για κατάλοιπα φορτίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Σε αντίθεση µε τη σύµβαση η οποία ρυθµίζει τις απορρίψεις των πλοίων στη
θάλασσα, η οδηγία επικεντρώνεται στη διέλευση των πλοίων από τα
λιµάνια της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και εγκύπτει λεπτοµερώς στις
νοµοθετικές, οικονοµικές και πρακτικές ευθύνες διαφόρων
παραγόντων που εµπλέκονται στην παράδοση καταλοίπων και αποβλήτων
στα λιµάνια.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αφορά όλα τα πλοία, συµπεριλαµβανοµένων των αλιευτικών και των
σκαφών αναψυχής, που προσεγγίζουν σε λιµάνι κράτους µέλους.



Οδηγία για τις Λιµενικές Εγκαταστάσεις Υποδοχής
Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου

Τα κράτη µέλη οφείλουν:

να εξασφαλίζουν την παροχή λιµενικών εγκαταστάσεων υποδοχής
που ικανοποιούν τις ανάγκες των πλοίων τα οποία προσεγγίζουν
σ΄αυτά, χωρίς να δηµιουργούν αναίτιες καθυστερήσεις.

Κάθε λιµάνι πρέπει να έχει:

σχέδιο υποδοχής και επεξεργασίας αποβλήτων. Το εν λόγω σχέδιο
ελέγχεται και αξιολογείται από τα κράτη µέλη τα οποία το εγκρίνουν
τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια.



Οδηγία για τις Λιµενικές Εγκαταστάσεις Υποδοχής
Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου

Οι κυβερνήτες των πλοίων οφείλουν:

Να αναφέρουν γραπτώς την ηµεροµηνία και το τελευταίο λιµάνι στο
οποίο παραδόθηκαν απόβλητα λειτουργίας πλοίου καθώς και την
ποσότητα των αποβλήτων που υπάρχει επί του πλοίου.

Τα πλοία υποχρεούνται:

Να παραδίδουν τα απόβλητα λειτουργίας τους πριν να αποπλεύσουν
από κάποιο κοινοτικό λιµάνι, εκτός αν ο κυβερνήτης είναι σε θέση να
αποδείξει ότι η δυνατότητα αποθήκευσης του πλοίου του είναι
επαρκής. Τα πλοία που δεν παραδίδουν τα απόβλητά τους χωρίς να
είναι σε θέση να αιτιολογήσουν ευλόγως την παρέκκλιση, δεν
επιτρέπεται να εγκαταλείψουν το λιµάνι πριν παραδώσουν τα
απόβλητά τους.



Οδηγία για τις Λιµενικές Εγκαταστάσεις Υποδοχής
Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

Ανάκτηση δαπανών: 

Ενθάρρυνση για παράδοση αποβλήτων στο λιµάνι και

Αποθάρρυνση για απορρίψεις στη θάλασσα.

Υποχρεωτική Καταβολή ∆ικαιωµάτων

Όλα τα πλοία αναλαµβάνουν ένα σηµαντικό µέρος των δαπανών
(της τάξεως του 30%), είτε χρησιµοποιούν είτε όχι τις σχετικές
εγκαταστάσεις. 

Το εν λόγω σύστηµα ανάκτησης των δαπανών αποτελείται από ένα
γενικό σταθερό στοιχείο και ενδεχοµένως από ένα µεταβλητό
στοιχείο που εξαρτάται από την ποσότητα και το είδος των
αποβλήτων που όντως παραδίδονται.



Οδηγία για τις Λιµενικές Εγκαταστάσεις Υποδοχής
Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

Επιθεωρήσεις Πλοίων

Τα πλοία µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο επιθεώρησης, το
ποσοστό δε αυτών καθορίζεται στο 25% των πλοίων τα οποία
προσεγγίζουν σε ένα λιµάνι της ΕΕ. 

Επιπτώσεις µη-συµµόρφωσης

Όταν αποδεικνύεται ότι κάποιο πλοίο απέπλευσε χωρίς να
παραδώσει τα απόβλητά του, χωρίς εξάλλου να του έχουν εκχωρηθεί
παρεκκλίσεις, ειδοποιείται σχετικά το επόµενο λιµάνι προσέγγισης. 

∆εν επιτρέπεται στο πλοίο αυτό να φορτώσει ή να εκφορτώσει
φορτίο, ούτε να παραλάβει επιβάτες, πριν πραγµατοποιηθεί
λεπτοµερής επιθεώρηση.



Οδηγία για τις Λιµενικές Εγκαταστάσεις Υποδοχής
Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου

Συνοδευτικά Μέτρα

Πλοία που καθυστερούνται αναιτίως εξαιτίας ανεπάρκειας
των λιµενικών εγκαταστάσεων υποδοχής πρέπει να
αποζηµιώνονται εφόσον τηρούν τις διατάξεις στις οποίες
υπόκεινται.



Μέτρα Υπό Μελέτη

Έλεγχος των πλοίων στους λιµένες. 

Προτείνεται να απαγορευθούν από όλους τους λιµένες της Ένωσης τα
πλοία άνω των 15 ετών, των οποίων έχει απαγορευθεί ο απόπλους
περισσότερο από δύο φορές κατά τη διάρκεια των δύο προηγούµενων
ετών µε βάση έναν "µαύρο πίνακα" που θα δηµοσιεύει η Ε.Ε.

Νηογνώµονες. 

Πρέπει να ασκείται αυστηρότερος έλεγχος στους νηογνώµονες στους
οποίους αναθέτουν τα κράτη µέλη τις αρµοδιότητες ελέγχου της
ποιότητας των πλοίων. Η καλή απόδοση στον έλεγχο της ασφάλειας
και στην πρόληψη της ρύπανσης αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για
να αποκτούν και να διατηρούν τη διαπίστευσή τους. Σε περίπτωση
αµελείας οι νηογνώµονες πρέπει να αναλαµβάνουν πλήρως την
ευθύνη. 

Πετρελαιοφόρα διπλού κύτους.

Προτείνεται να επισπευσθεί η αντικατάσταση των πετρελαιοφόρων
µονού κύτους από πετρελαιοφόρα διπλού κύτους.



Μέτρα στην Κύπρο

Μέλος ΙΜΟ

Κύρωση Σύµβασης MARPOL

Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία

Εναρµονιστική νοµοθεσία

Εφαρµογή Νοµοθεσιών

Αρχή Λιµένων Κύπρου

• Εγκαταστάσεις Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων
Φορτίου

• Σχέδιο υποδοχής και επεξεργασίας αποβλήτων

Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας



Επίλογος

• Ναυτιλία: 25% Ρύπανσης

• Κίνδυνοι: Ατυχήµατα, πρακτική

• Επιπτώσεις: Τεράστια προβολή

• Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος

Αλλαγή της νοοτροπίας



Επίλογος

Πρόληψη

∆ιπλό κύτος

Ηλικία πλοίων

Επιθεωρήσεις πλοίων

Πρακτική – Λιµενικές εγκαταστάσεις

Ευχαριστώ


