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“Thus, we have gone through history, we have heard of reasons, we have seen the 

struggles, we have listened to facts, but only one aspect of their character really stands 

out. The Greeks, who more than any other people in the world, have remained 

mariners without interruption throughout history; they have loved the sea, they have 

thought of it as a beautiful element, they have been happy at sea, a friendly 

environment for them - an extension of themselves. They enjoyed the feeling of 

independence, and the optimistic outlook it gave them. They enjoyed its freedom and 

the freedom of the spirit.  

So, we have not in fact been talking about history at all, but about a love affair 

between the Greeks and the sea, an inseparable couple, two inseparable elements of 

life” 

Spyros M. Polemis, the chairman of the International Chamber of Shipping 

 

 

 

 

 

 

 

* O θ. πχξνο Πνιέκεο απφ ην 1970 έσο ζήµεξα είλαη Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο 

Seacrest Shipping Co Ltd. Απφ ην 1964 έσο ην 1970 εξγάζηεθε ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 

Polesons Ltd / Leaward Steamship / Windward Shipping. Απφ ην 1961 έσο ην 1964 εξγάζηεθε ζηελ 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε Polesons Ltd. Δίλαη Πξφεδξνο ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ, 

Πξφεδξνο ηεο Γηεζλήο Ναπηηιηαθήο Οκνζπνλδίαο, Πξφεδξνο ηεο Αγγιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ABS, 

Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, Μέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Intercargo, Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ American Bureau of Shipping ησλ ΖΠΑ, Μέινο ηεο Δπηηξνπήο 

ηνπ Det Norske Veritas ηνπ Λνλδίλνπ. Δίλαη ζχκβνπινο ζην Hellenic Mutual War Risks Association, 

Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ North of England P&I Association, κέινο ηνπ IMIF 

(International Marine Industries Forum), Μέινο ηνπ The Baltic Exchange. Γηεηέιεζε, επίζεο, 

Πξφεδξνο ηνπ Intercargo, Πξφεδξνο ηνπ Newcastle P&I Association Ltd, Πξφεδξνο ηνπ North of 

England P&I Association θαη Πξφεδξνο ηνπ Ναπηηθνχ Οκίινπ Άλδξνπ (1983-2005). Δπίζεο, είλαη 

Μέινο ηνπ Βαζηιηθνχ Ναπηηθνχ Οµίινπ ηνπ Σάµεζε. 
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Δπραξηζηίεο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο Μεηαπηπρηαθήο απηήο Γηαηξηβήο είρα δίπια 

κνπ βνεζνχο θαη ζπκπαξαζηάηεο, ηνπο νπνίνπο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ. 

Καη’ αξρήλ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα 

Καζεγεηή κνπ θαη Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θ. Ησάλλε 

Υαηδεδεκεηξίνπ, ν νπνίνο, παξά ην ηδηαίηεξα βεβαξεκέλν πξφγξακκά ηνπ, ππήξμε 

αξσγφο ηεο πξνζπάζεηάο κνπ κε ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη ηελ εζηθή ζηήξημε 

πνπ κνπ παξείρε. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ηνλ 

Καζεγεηή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη Πξφεδξν ηνπ Γ.. 

ηεο Αιεμάλδξεηαο Εψλεο Καηλνηνκίαο Α.Δ. θ. Διεπζέξην Ηαθψβνπ θαη ηνλ Λέθηνξα 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θ. Φψηην Βνχδα γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηνπο. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζή κνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ θαη ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

δηαηξηβήο δηαδξακάηηζε θαη ν θ. πχξνο Πνιέκεο, ν νπνίνο, κε ηελ πνξεία ηνπ ζηε 

δσή θαη ην έξγν ηνπ απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο. 

Θα ήζεια αθφκα λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο πνπ ζηνλ Γηδάθηνξα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, θ. Θσκά Βηηζνχλε θαη ζηνλ παηδηθφ κνπ θίιν θαη 

Γηδάθηνξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Rotterdam, θ. ηαχξν Σζνιάθε, νη νπνίνη κε ηε 

βαζεηά γλψζε ηεο Ληκεληθήο Δπηζηήκεο κε βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλάο 

κνπ. 

Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζψ θαη ζηε βνήζεηα κνπ πξνζέθεξαλ ηα 

ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο, θαη ηδηαίηεξα ην κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. θ. Υξηζηίλα Αιίξε, κε ηελ πξφζβαζε πνπ 

κνπ επέηξεςαλ ζηα αξρεία θαη ζηηο κειέηεο ηνπο. 

εκαληηθή βνήζεηα θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα αξρεία ηεο Οκνζπνλδίαο ησλ 

Δθηεισληζηψλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ πιιφγνπ Δθηεισληζηψλ Θεζζαινλίθεο κνπ 

επέηξεςαλ ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα θαη ηα ζηειέρε ηνπο, ζηνπο νπνίνπο είκαη 

επγλψκσλ. 
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Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, γηα ηε ζηήξημε, ηε 

ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαη γηα ηελ αλάιεςε ησλ επζπλψλ πνπ κνπ 

αλαινγνχζαλ ζηελ νηθνγελεηαθή καο επηρείξεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

κνπ, αιιά θαη ηε ζχδπγν κνπ γηα ηελ ππνκνλή θαη ηε ππνζηήξημή ηεο. 
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ύλνςε 

 

Γηα ηνλ θφζκν ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ παγθνζκηνπνίεζε ίζσο ζήκαηλε ηελ 

πξφζβαζε ζηηο αγνξέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. Τπφ ηελ έλλνηα 

απηή ήηαλ νη πξψηνη πνπ θαιιηέξγεζαλ ηελ έλλνηα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηεο 

πνιπεζληθήο επηρείξεζεο. 

ήκεξα, νη αλνδηθνί ξπζκνί ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, παξά ηηο δηαθπκάλζεηο, 

πνπ δεκηνχξγεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 είλαη ζπλερείο θαη ζηαζεξνί γηα ηα 

ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ 50 ρξφληα. Οη βειηηψζεηο ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο είλαη απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζπζηαηηθά ηεο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο. Μαδί κε ηελ 

αλάπηπμε ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ νη ηαρχηεξεο, 

θζελφηεξεο θαη πην αμηφπηζηεο κεηαθνξέο έθαλαλ ηνλ θφζκν έλα «παγθφζκην ρσξηφ», 

φπνπ ππεξεζίεο θαη πξντφληα πξνζθέξνληαη ζε θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε κε 

πξσηνθαλή επθνιία θαη ηαρχηεηα. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ 

δηαδξακαηίδεη ε εκπνξηθή λαπηηιία, αθνχ ην 90% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ 

δηαθηλείηαη δηά ζαιάζζεο. 

ηε ζχγρξνλε Ληκεληθή βηνκεραλία, φκσο, ε έλλνηεο ησλ Ληκέλσλ θαη ηεο 

Ναπηηιίαο είλαη αιιειέλδεηεο θαη αιιεινζπκπιεξνχκελεο. Αλάιπζε ησλ ιηκέλσλ 

δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηελ εμέηαζε ηεο Ναπηηιίαο θαη ην αληίζηξνθν.  

Γηα κία ρψξα ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ εμαγσγηθνχ ηνπ 

εκπνξίνπ  κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη ηδηαίηεξα 

κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη έλα ιηκάλη. Οη δηεζλείο 

εμειίμεηο έρνπλ θαηαθέξεη λα δηακνξθψζνπλ έλα θαηλνχξην πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνίν πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ νη Ληκέλεο, ε παγθφζκηα εκπνξηθή λαπηηιία θαη ην 

Γηεζλέο εκπφξην. 

Τπφ ην πξίζκα απηφ νη πξνσζνχκελεο δνκηθέο αιιαγέο ζην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο ησλ ιηκέλσλ αθαηξεί ην βάξνο ηεο ζπλερνχο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, κε ηε κεηαθίλεζε κέξνπο ηνπ θφζηνπο ησλ αλαγθαίσλ 

επελδχζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ ζπλχπαξμε, φκσο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα αιιεινεπηθαιχςεσλ αξκνδηνηήησλ θαη εξγαζηψλ θαη 

ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη απφ απιά πξνβιήκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο ζην ιηκάλη 
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κέρξη πξνζηξηβέο ή αθφκα θαη ξήμεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ σο 

εξγνδφηε ην θξαηηθφ θνξέα θαη απηψλ πνπ αλήθνπλ ζην δπλακηθφ ησλ ηδησηψλ. 

Σαπηφρξνλα, παξαηεξείηαη ζπλερήο εμέιημε ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο κεηαθνξείο, κε ηε ρξήζε απνδνηηθφηεξσλ 

πινίσλ, βειηησκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ κεηαθνξψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ 

νινθιεξσκέλσλ δηθηχσλ δηαλνκήο. Ζ απνδνηηθφηεηα ελφο ιηκέλα θαη ε θηιηθφηεηά 

ηνπ πξνο ηνλ ρξήζηε ηνπ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα επηινγήο ηνπ σο κέξνπο 

κίαο ζχγρξνλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 
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Abstract 

 

In the ancient Greek world globalization might stood for the access to the 

markets of the Mediterranean and the Black sea. So, in that sense, they were the first 

to cultivate the idea of International Trade and multinational Business. 

Today, the up warding pace of the global trade despite the fluctuations 

originated by the economic crisis of 2008 is continuous and stable for the last 50 

years. The improvements in the global transit are one of the most important facts of 

the economic globalization. Along with the telecommunication growth and the trade 

deregulation, the faster, cheaper and most reliable transportation transformed the 

world into a “global village”, whereas services and parts are offered phenomenally 

easy with fast in every aspect of the planet. Significant role in the products’ 

distribution plays the commercial marine, since the 90% of the global trade is 

distributed by sea. 

But, in the modern port industry, the meanings “ports” and “marine” are bound 

and marked together. Analysis of ports cannot be done without analysing the marine 

and vice versa. 

For a country, the improvement of the competiveness of its export trade can be 

achieved by cutting the transit cost and especially by cutting the cost of services that a 

port offers. International developments managed to create a new environment within 

witch Ports, Global Commercial Marine and Global trade have to be developed. 

Under this prism, the boosted essential changes in the Ports’ proprietary “status 

quo” subtracts the load of the continuous funding of the national budget by 

transferring part of the cost to the private sector. The coexistence of public and private 

sector creates problems of overlapping appositenesses and labors and might cause 

competitiveness problems in the port or even frictions and disputes among the 

employed that have the public sector as their employer and those that belong to the 

private one. 
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Furthermore, a continuous progress of the marine market and the services 

offered by the carriers is noted by using more efficient vessels, improved transport 

planning and fully specialized distribution net. Port’s efficiency and friendliness 

represent an important self-selection factor as part of a modern supplying chain. 

  



x 
 

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 

 

 

Δηζαγσγή ζει. 1 

   

Μέξνο Πξώην: Οη Γηεζλείο Πξαθηηθέο ζηε Ληκεληθή Βηνκεραλία 

   

Κεθάιαην 1
ν
: Οη Ληκέλεο ζει. 3 

   

1.1 Οξηζκφο θαη θαηάηαμε ησλ ιηκέλσλ ζει. 3 

1.2 Γεληέο Ληκαληψλ ζει. 6 

 1.2.a Σα ιηκάληα πξψηεο γεληάο ζει. 7 

 1.2.b Σα ιηκάληα δεχηεξεο γεληάο ζει. 8 

 1.2.c Σα ιηκάληα ηξίηεο γεληάο ζει. 8 

 1.2.d Πξνο κία ηέηαξηε γεληά ιηκαληψλ ζει. 9 

1.3 Οη Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο ησλ Ληκέλσλ ζει. 11 

    

Κεθάιαην 2
ν
: Οη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο ζει. 13 

   

2.1 Γηάθξηζε ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ζε Bulk θαη Liner ζει. 13 

 2.1.a Σα ρχδελ θνξηία “bulk cargo” ζει. 14 

 2.1.b Σν γεληθφ θνξηίν “general cargo” ζει. 15 

2.2 Ζ Δκπνξεπκαηνθηβσηηνπνίεζε (Containerization) ζει. 18 

 2.2.a Οη δηάθνξνη ηχπνη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζει. 20 

 2.2.b Ζ παγθφζκηα δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε 

αξηζκνχο ζει. 25 

 2.2.c Ζ ζεκαζία ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηηο ζχγρξνλεο 

εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο ζει. 28 

2.3 Οη θχξηεο παγθφζκηεο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο ζει. 29 

2.4 Οη ζαιάζζηεο δηαδξνκέο ηεο αγνξάο γξακκψλ (liner shipping) ζει. 30 

 2.4.a Σν εκπφξην Αλαηνιήο-Γχζεο (East-West Trade) ζει. 30 

 2.4.b Σν εκπφξην Βνξά-Νφηνπ (North-South Trade) ζει. 31 

 2.4.c Σν ελδνπεξηθεξεηαθφ εκπφξην  (Intra-Regional Trade) ζει. 31 

   

Κεθάιαην 3
ν
: Ζ Γηεζλήο Δκπνξηθή Ναπηηιία ζει. 35 

   

3.1 Ζ Γνκή θαη ε δηάξζξσζε ηνπ Παγθφζκηνπ Δκπνξηθνχ ηφινπ ζει. 35 

 3.1.a Πινία κεηαθνξάο ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ (Dry Bulk 

Ships ή Dry Bulk Carriers) ζει. 36 

 3.1.b Πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Container 

ships) ζει. 37 

 3.1.c Γεμακελφπινηα κεηαθνξάο ρχδελ πγξψλ θνξηίσλ 

(Liquid Bulk Carriers) ζει. 40 

3.2 Ζ εμέιημε ηνπ Παγθφζκηνπ Δκπνξηθνχ ηφινπ ζει. 42 

3.3 Γηάθξηζε ησλ πινίσλ κε θξηηήξην ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζφο ηνπο ζει. 44 

    

Κεθάιαην 4
ν
: Ζ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο Ληκέλσλ-   

   Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ θαη νη πξννπηηθέο ηεο    

   Παγθφζκηαο Οηθνλνκίαο ζει. 48 

   



xi 
 

4.1 Ζ εκαζία ηεο Μεηαθνξάο ζει. 48 

4.2 Ζ εκαζία ηεο Θαιάζζηαο Μεηαθνξάο ζει. 48 

4.3 Οη επηπηψζεηο ηνπ θφζηνπο Μεηαθνξάο ζην Γηεζλέο Δκπφξην  ζει. 48 

4.4 Οη επηπηψζεηο ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζει. 49 

4.5 Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ κεηαθνξάο ζει. 51 

4.6 Ζ εμέιημε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο ζει. 53 

4.7 Σν παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζει. 54 

4.8 Σν παγθφζκην εκπφξην ζει. 58 

4.9 Σν παγθφζκην ζαιάζζην εκπφξην θαη νη ηάζεηο ηνπ ζει. 59 

4.10 Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

λαπηηιηαθήο κεηαθνξάο ζει. 61 

4.11 Σν Γηεζλέο ζαιάζζην εκπφξην θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζει. 62 

    

Κεθάιαην 5
ν
: Γηνίθεζε Ληκέλσλ ζει. 67 

   

5.1 Οξηζκφο ζει. 67 

5.2 Σν παξειζφλ-Ο ζπκβαηηθφο ηξφπνο δηνίθεζεο ιηκέλσλ ζει. 67 

5.3 Οη λέεο ηάζεηο-Ζ εμέιημε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηα ιηκάληα ζει. 69 

5.4 Παγθφζκηα Σξάπεδα-Οη Γνκέο ηεο Ληκεληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζει. 70 

5.5 Σν λέν κνληέιν θαηάηαμεο ησλ ιηκέλσλ ζει. 72 

5.6 Πξαθηηθέο Γηνίθεζεο ζηα ζχγρξνλα ιηκάληα ζει. 74 

5.7 ηξαηεγηθνί ζηφρνη ησλ ιηκέλσλ ζει. 75 

5.8 Ζ Σηκνινγηαθή πνιηηηθή ελφο ιηκέλα ζει. 75 

5.9 Ζ πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ελφο ιηκέλα ζει. 76 

5.10 Ζ επηινγή ελφο ιηκέλα απφ ηνπο θνξησηέο ζει. 76 

5.11 Ζ απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ιηκέλα ζει. 77 

5.12 Σα ιηκάληα θαη ηα ζπκβαηηθά κέζα κεηαθνξάο ζει. 79 

5.13 Ζ ζχγρξνλε ηάζε-Ζ επηινγή ελφο ιηκέλα, ζην πιαίζην κίαο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζει. 79 

5.14 Ζ «Μεηαθνξληηθή» πεξίνδνο ζει. 80 

5.15 Ζ ζεκαζία ησλ ιηκέλσλ ζηε ζχγρξνλε εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζει. 82 

5.16 Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Logistics (πλδπαζκέλσλ 

Μεηαθνξψλ) ζει. 83 

5.17 Logistics Performance Index ζει. 84 

    

Μέξνο Γεύηεξν: Ζ Διιεληθή Ληκεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

   

Κεθάιαην 6
ν
: Οη Διιεληθνί Ληκέλεο θαη ε Διιεληθή Δκπνξηθή Ναπηηιία ζει. 91 

   

6.1 Οη Διιεληθνί Ληκέλεο ζει. 91 

6.2 Οη Οξγαληζκνί Ληκέλσλ Πεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο ζει. 94 

6.3 Σα ιηκεληθά ηακεία ζει. 96 

6.4 Ζ Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη 

Αηγαίνπ ζει. 97 

 6.4.a Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο 

Πνιηηηθήο - Γ.Γ.Λ.Λ.Π. ζει. 98 

 6.4.b Βαζηθή Γηάξζξσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο ζει. 98 

6.5 Σν πξφζθαην ρέδην Νφκνπ ηνπ Τ.Ν.Α. ζει. 99 



xii 
 

6.6 ηφρνο ηεο αλακφξθσζεο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ησλ 

Διιεληθψλ Ληκέλσλ ζει. 100 

6.7 Ζ ηδησηηθνπνίεζε ησλ Διιεληθψλ Ληκέλσλ ζει. 100 

6.8 Ηδηνθηεζηαθά θαζεζηψηα ζηα Δπξσπατθά Ληκάληα ζει. 101 

6.9 ηνηρεία δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ ζηα θπξηφηεξα Διιεληθά 

Ληκάληα ζει. 103 

6.10 Οη Διιεληθνί Ληκέλεο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλήο 

Πνιηηηθήο ζει. 107 

6.11 Αλάιπζε ιηκέλσλ αλά πεξηνρή θαη ηα «πζηήκαηα Ληκέλσλ» ζει. 113 

6.12 Οη Διιεληθνί Ληκέλεο σο θνκκάηη ησλ ιηκέλσλ ηεο Μεζνγείνπ 

θαη ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο ζει. 114 

 6.12.a Σα Ληκάληα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο   ζει. 116 

 6.12.b Σα Ληκάληα ηεο Μεζνγείνπ ζει. 116 

6.13 Αλάπηπμε ησλ Διιεληθψλ Ληκέλσλ θαη ην χζηεκα Γηεζλψλ 

Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ ζει. 127 

6.14 Διιεληθνί Ληκέλεο θαη Γηεπξσπατθά Γίθηπα Μεηαθνξψλ ζει. 130 

6.15 S.W.O.T. Analysis Διιεληθψλ Ληκέλσλ ζει. 131 

 6.15.a Γπλάκεηο (Strengths) ζει. 131 

 6.15.b Αδπλακίεο (Weaknesses) ζει. 132 

 6.15.c Δπθαηξίεο (Opportunities) ζει. 133 

 6.15.d Κίλδπλνη (Threats) ζει. 135 

6.16 Αλάπηπμε ηξαηεγηθήο ζει. 136 

6.17 Ζ Πεξηγξαθή ηνπ Διιεληθνχ Δκπνξηθνχ ηφινπ ζει. 137 

6.18 Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία ζει. 139 

   

Κεθάιαην 7
ν
: Ζ ηξαηεγηθή εκαζία ηνπ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο ζει. 141 

   

7.1 Πεξηγξαθή ηνπ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο ζει. 141 

7.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζει. 143 

7.3 Γεσγξαθηθά ηνηρεηά ζει. 145 

7.4 Υσξνηαμηθή νξγάλσζε ηνπ Ο.Λ.Θ. ζει. 146 

7.5 Σα Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζει. 148 

7.6 Παξερφκελεο Τπεξεζίεο ζει. 149 

 7.6.a Τπεξεζίεο πξνο ηα θνξηία ζει. 149 

 7.6.b Τπεξεζίεο πξνο ηα πινία ςελ. 149 

 7.6.c Δμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ ςελ. 150 

 7.6.d Δθκεηάιιεπζε ρψξσλ θαη αθηλήησλ ςελ. 150 

 7.6.e Δθκεηάιιεπζε Οξγαλσκέλσλ ηαζκψλ Απηνθηλήησλ ςελ. 150 

7.7 Ο Σεξκαηηθφο ηαζκφο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (.ΔΜΠΟ.) ζει. 151 

 7.7.a Ζ εηήζηα θίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζει. 153 

7.8 Σν πκβαηηθφ Ληκάλη ζει. 155 

 7.8.a Σν Κνηλνηηθφ Ληκάλη ζει. 156 

 7.8.b Σν πκβαηηθφ Ληκάλη ηεο Διεχζεξεο Εψλεο ζει. 156 

7.9 Ο Σεξκαηηθφο Δπηβαηηθφο ζηαζκφο ηνπ Ληκέλνο «Μαθεδνλία» ζει. 159 

7.10 Ζ Αθηνπινΐα ζει. 159 

7.11 Ζ πλνιηθή θίλεζε πινίσλ ζηνλ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ζει. 161 

7.12 Ζ Δθκεηάιιεπζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ζει. 162 

7.13 Σα Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ζει. 162 

7.14 Ζ Οξγαλσηηθή Γνκή ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ζει. 163 

 7.14.a Σα Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ζει. 164 



xiii 
 

7.15 Οη αλάγθεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ε «Γπλεηηθή» αγνξά 

ηνπ Ληκέλα Θεζζαινλίθεο ζει. 165 

7.16 Ζ δπλακηθή ηεο «Γπλεηηθήο» ελδνρψξαο ζει. 168 

7.17 Οη θχξηνη αληαγσληζηέο ζει. 170 

 7.17.a Ο Δγρψξηνο Αληαγσληζκφο ζει. 171 

 7.17.b Ο Γηεζλήο Αληαγσληζκφο ζει. 171 

7.18 Ζ Πξφβιεςε γηα ηε Μειινληηθή Εήηεζε Τπεξεζηψλ απφ ηνλ 

Ληκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο ζει. 173 

7.19 Πξφβιεςε δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έσο ην 2035 ζει. 175 

7.20 SWOT Analysis Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο ζει. 179 

 7.20.a Γπλάκεηο (Strengths) ζει. 180 

 7.20.b Αδπλακίεο (Weaknesses) ζει. 181 

 7.20.c Δπθαηξίεο (Opportunities) ζει. 182 

 7.20.d Απεηιέο (Threats) ζει. 182 

7.21 Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ζει. 182 

7.22 πλνπηηθή Παξνπζίαζε ηεο ηξαηεγηθήο Θέζεο ηνπ Ληκέλνο 

Θεζζαινλίθεο ζει. 185 

    

 πκπεξάζκαηα ζει. 189 

 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζει. 198 

 Βηβιηνγξαθία ζει. 200 

    

    
  



xiv 
 

Καηάινγνο Πηλάθσλ 

    

Μέξνο Πξώην: Οη Γηεζλείο Πξαθηηθέο ζηε Ληκεληθή Βηνκεραλία 

    

Κεθάιαην 1
ν
: Οη Ληκέλεο   

   

1.1 Γηάθξηζε Ληκέλσλ ζε Γεληέο θαη ε Δμέιημε ηεο Ληκεληθήο 

Βηνκεραλίαο ζει. 10 

    

Κεθάιαην 2
ν
: Οη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο   

   

2.1 Παγθφζκηα δηαθίλεζε γεληθνχ θνξηίνπ γηα ην 2008 ζει. 15 

2.2 Παγθφζκηα δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 1990-2009 ζει. 26 

2.3 Πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο αλά ζαιάζζηα δηαδξνκή ζει. 34 

   

Κεθάιαην 3
ν
: Ζ Γηεζλήο Δκπνξηθή Ναπηηιία   

   

3.1 Γηάξζξσζε ηνπ παγθφζκηνπ Δκπνξηθνχ ζηφινπ γηα ηα έηε 

2011-2012 ζει. 35 

3.2 Μαθξνπξφζεζκεο ηάζεηο ζην ζηφιν πινίσλ κεηαθνξάο 

Containers ζει. 39 

3.3 Οη 15 κεγαιχηεξνη εηζαγσγείο θαη εμαγσγείο πεηξειαίνπ 

παγθνζκίσο ζει. 40 

   

Κεθάιαην 4
ν
: Ζ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο Ληκέλσλ-   

   Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ θαη νη πξννπηηθέο ηεο    

   Παγθφζκηαο Οηθνλνκίαο   

   

4.1 Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 1991-2012 ζει. 57 

4.2 Παγθφζκηα δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή ζει. 59 

4.3 Δμέιημε ζην ζαιάζζην εκπφξην απφ ην 1970 έσο ην 2011 ζει. 62 

   

Κεθάιαην 5
ν
: Γηνίθεζε Ληκέλσλ   

   

5.1 Σξέρνπζα δνκή δηαθπβέξλεζεο ιηκέλσλ ζει. 74 

5.2 Logistics Performance Index, 2007 ζει. 87 

5.3 Logistics Performance Index, 2010 ζει. 88 

5.4 Logistics Performance Index, 2012 ζει. 89 

   

Μέξνο Γεύηεξν: Ζ Διιεληθή Ληκεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

 

Κεθάιαην 6
ν
: Οη Διιεληθνί Ληκέλεο θαη ε Διιεληθή Δκπνξηθή Ναπηηιία  

   

6.1 Ο Γεκφζηνο Σνκέαο ζε επηιεγκέλνπο Δπξσπατθνχο Ληκέλεο ζει. 101 

6.2 πλνιηθή Γηαθίλεζε ζηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ. (1998-2005) ζει. 103 

6.3 πλνιηθή Γηαθίλεζε ζηνλ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. (1998-2005) ζει. 103 

6.4 Κίλεζε Δπηβαηψλ θαη Δκπνξεπκάησλ ζηα Ληκάληα Δζληθνχ 

Δλδηαθέξνληνο γηα ην 2004 ζει. 104 

6.5 Γηαθίλεζε ζηα Ληκάληα Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο 2008-2011 ζει. 105 

6.6 Γηαθίλεζε ρχδελ θνξηίσλ ζε επηιεγκέλα Διιεληθά Ληκάληα ζει. 105 



xv 
 

2008-2011 

6.7 Γηαθίλεζε ρχδελ μεξψλ θνξηίσλ ζε Διιεληθά ιηκάληα, έηε 

2008-2011 ζει. 106 

6.8 Γηαθίλεζε πινίσλ RO-RO ζε Διιεληθά ιηκάληα, έηε 2009-

2011 ζει. 106 

6.9 Γηαθίλεζε γεληθνχ θνξηίνπ ζε Διιεληθά ιηκάληα, έηε 2008-

2011 ζει. 107 

6.10 Μεηθηφ βάξνο δηαθηλνχκελσλ θνξηίσλ απφ Δπξσπατθά Ληκάληα ζει. 109 

6.11 Σα 20 πξψηα, ζε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ, Δπξσπατθά 

Ληκάληα ζει. 110 

6.12 Σα 20 πξψηα, ζε δηαθίλεζε Containers, Δπξσπατθά Ληκάληα ζει. 111 

6.13 Κίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε Δπξψπε, Μεζφγεην θαη 

Μαχξε Θάιαζζα ζει. 117 

6.14 Γηαθηλνχκελνη ηχπνη θνξηίσλ αλά ρψξα θαη ζπγθεθξηκέλν 

ιηκάλη ζει. 120 

6.15 ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ Διιεληθψλ Ληκέλσλ ζει. 136 

   

Κεθάιαην 7
ν
: Ζ ηξαηεγηθή εκαζία ηνπ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο   

   

7.1 Κξεπηδψκαηα ΟΛΘ ζει. 148 

7.2 Μήθε θαη βάζε θξεπηδσκάησλ ζει. 148 

7.3 Λνηπέο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο ζει. 149 

7.4 Θαιάζζηα δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πεξηνρήο ΟΛΘ ζε 

TEUs, έηε 2002-2012 ζει. 153 

7.5 Γηαθίλεζε Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ηνλ Ο.Λ.Θ., έηε 2010-

2012 ζει. 154 

7.6 Γηαθίλεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ πεξηνρήο ΟΛΘ ζει. 157 

7.7 Αλάιπζε δηαθίλεζεο ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ πεξηνρήο ΟΛΘ ζει. 158 

7.8 Ζ εμέιημε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζει. 160 

7.9 πλνιηθή θίλεζε ησλ επηβαηψλ αλά πξνέιεπζε ή πξννξηζκφ ζει. 160 

7.10 πλνιηθέο αθίμεηο πινίσλ ζηνλ Ο.Λ.Θ, έηε 2000-2012 ζει. 161 

7.11 πλνιηθή ζαιάζζηα δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ ζει. 161 

7.12 Ζ ζπλνιηθή δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αλά ιηκάλη, 2008 ζει. 166 

7.13 Πξνβιεπφκελε Εήηεζε Δηζαγσγψλ/Δμαγσγψλ ζηελ Διιάδα 

έσο ην 2035 (ζε ρηιηάδεο TEUs) ζει. 176 

7.14 Πξνβιεπφκελε δήηεζε Δηζαγσγψλ/Δμαγσγψλ γηα Αηγαίν & 

Μαχξε Θάιαζζα έσο ην 2035 ζε ρηιηάδεο TEUs ζει. 177 
  



xvi 
 

Καηάινγνο Γηαγξακκάησλ 

    

Μέξνο Πξώην: Οη Γηεζλείο Πξαθηηθέο ζηε Ληκεληθή Βηνκεραλία 

    

Κεθάιαην 2
ν
: Οη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο   

   

2.1 πλνιηθφ ζαιάζζην εκπφξην ηνπ 2006 ζε πνζφηεηεο θαη ζε 

αμίεο ζει. 18 

2.2 Γηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηηο θπξηφηεξεο ζαιάζζηεο 

δηαδξνκέο γηα ηελ πεξίνδν 1990-2008 ζει. 27 

2.3 Δμέιημε παγθφζκηαο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 1996 - 

2011 θαη πξφβιεςε γηα 2012 θαη 2013 ζει. 28 

    

Κεθάιαην 3
ν
: Ζ Γηεζλήο Δκπνξηθή Ναπηηιία   

   

3.1 Παξαδφζεηο λεφηεπθησλ πινίσλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε TEUs, ρξνληέο 2007-2001 ζει. 39 

3.2 Ζ εμέιημε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ αλά ηχπν πινίνπ 

κεηαμχ ησλ εηψλ 1963 θαη 2005 ζει. 42 

3.3 Ζ εμέιημε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ αλά ηχπν 

κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ κεηαμχ ησλ εηψλ 1980 θαη 2012 ζει. 43 

3.4 Σν ζαιάζζην Δκπφξην ζει. 47 

    

Κεθάιαην 4
ν
: Ζ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο Ληκέλσλ -   

 Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ θαη νη πξννπηηθέο ηεο   

 Παγθφζκηαο Οηθνλνκίαο   

   

4.1 πλαξηήζεηο θφζηνπο νδηθήο, ζηδεξνδξνκηθήο θαη λαπηηιηαθήο 

κεηαθνξάο ζει. 52 

4.2 Κφζηνο κεηαθνξάο θνξηίνπ αλά Σφλν-Μίιη. ζει. 53 

4.3 Πνξεία θφζηνπο κεηαθνξάο θαη επηθνηλσληψλ 1920 έσο 2000 ζει. 54 

4.4 Γείθηεο Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

παγθφζκην ΑΔΠ, ην Γηεζλέο Δκπφξηα θαη ην Θαιάζζην 

Δκπφξην 1975-2012 ζει. 56 

4.5 Δμέιημε ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ 1975-2008 ζει. 60 

4.6 Γηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ αλά ηχπν γηα ην 2008 ζει. 60 

4.7 Γηαθπκάλζεηο παγθνζκίνπ ΑΔΠ θαη Θαιάζζην Δκπφξην ζει. 61 

4.8 Γηεζλέο Θαιάζζην εκπφξην αλά ηχπν θνξηίνπ 1980-2012 ζει. 63 

4.9 Παγθφζκην ζαιάζζην εκπφξην αλά ηχπν, 2011 ζει. 64 

4.10 Ζ ζπκβνιή, ζε πνζνζηφ, ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζην 

ζαιάζζην εκπφξην ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα. ζει. 65 

   

Κεθάιαην 5
ν
: Γηνίθεζε Ληκέλσλ   

   

5.1 Δλδεηθηηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζει. 82 

5.2 χλδεζε ζαιάζζηαο θαη ρεξζαίαο κεηαθνξάο ζει. 83 

   

Μέξνο Γεύηεξν: Ζ Διιεληθή Ληκεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

 

Κεθάιαην 6
ν
: Οη Διιεληθνί Ληκέλεο θαη ε Διιεληθή Δκπνξηθή Ναπηηιία 



xvii 
 

    

6.1 Tα ηδηνθηεζηαθά θαη λνκηθά θαζεζηψηα ζε επηιεγκέλνπο 

Δπξσπατθνχο Ληκέλεο ζει. 102 

6.2 Γηαθίλεζε Containers ζηα θπξηφηεξα Διιεληθά Ληκάληα ην 

2010 ζει. 105 

6.3 Πνξεία ζπλνιηθήο ζαιάζζηαο δηαθίλεζεο ζε Δπξσπατθά 

ιηκάληα γηα ηα έηε 1997-2010 ζει. 108 

6.4 Γηαθίλεζε Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε ζχλνιν 79 ελδεηθηηθψλ 

Δπξσπατθψλ ιηκέλσλ ζει. 112 

6.5 Μεξίδηα αγνξάο ζην Δπξσπατθφ χζηεκα δηαθίλεζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζει. 113 

6.6 Δμέιημε Διιελφθηεηνπ ηφινπ 1989-2007 ζει. 138 

6.7 Δηζξνέο λαπηηιηαθνχ πλαιιάγκαηνο 1975-2005 ($ US) ζει. 140 

   

Κεθάιαην 7
ν
: Ζ ηξαηεγηθή εκαζία ηνπ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο   

   

7.1 Γηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε TEUs, έηε 2000-2012 ζει. 154 

7.2 Αλάιπζε Γηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε TEUs, έηε 

2000-2012 ζει. 

155 

7.3 Δμέιημε δηαθίλεζεο ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ πεξηνρήο ΟΛΘ ζει. 158 

7.4 Δμέιημε Πσιήζεσλ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. (ζε ρηι. Δπξψ) ζει. 162 

7.5 Δμέιημε Κεξδνθνξίαο Ο.Λ.Θ. Α.Δ. (2006-2010) ζει. 163 

7.6 Καηεγνξηνπνίεζε Ληκέλσλ ζει. 167 

7.7 Πξνζαξκνζκέλν Α.Δ.Π. θαη εγρψξηα δήηεζε Containers 1999-

2006 ζει. 

173 

7.8 χγθξηζε Γηακεηαθφκηζεο θαη Αχμεζεο Α.Δ.Π. ζει. 174 

7.9 Πξνβιεπφκελε δήηεζε γηα εηζαγσγέο / εμαγσγέο ζηελ Διιάδα 

έσο ην 2025 ζε ρηιηάδεο TEUs ζει. 

175 

7.10 Πξνβιεπφκελε δήηεζε ζηα Νφηηα Βαιθάληα έσο ην 2025 ζει. 177 

7.11 Πξνβιεπφκελε Πεξηθεξεηαθή Εήηεζε γηα κεηαθφξησζε έσο 

2025 ζει. 

178 

7.12 Δμέιημε Δγρψξηαο Εήηεζεο έσο ην 2022 ζε ρηιηάδεο TEUs 

(Βαζηθφ ελάξην) ζει. 

178 

7.13 Εήηεζε Transit θαη Transshipment θνξηίσλ ζει. 179 

 
  



xviii 
 

Καηάινγνο ρεκάησλ 

 

Μέξνο Πξώην: Οη Γηεζλείο Πξαθηηθέο ζηε Ληκεληθή Βηνκεραλία 

 

Κεθάιαην 3
ν
: Ζ Γηεζλήο Δκπνξηθή Ναπηηιία   

   

3.1 Σππηθφ Dry Bulk Carrier ζει. 36 

3.2 Σππηθφ Container Ship ζει. 37 

   

Κεθάιαην 5
ν
: Γηνίθεζε Ληκέλσλ   

   

5.1 Μνληέιν Ληκεληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζει. 72 

5.2 Δηζξνή θαη εθξνή δεηθηψλ LPI ζει. 86 

   

Μέξνο Γεύηεξν: Ζ Διιεληθή Ληκεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 
 

Κεθάιαην 6ν: Οη Διιεληθνί Ληκέλεο θαη ε Διιεληθή Δκπνξηθή Ναπηηιία 

    

6.1 Σν Οξγαλφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ ζει. 97 

   

Κεθάιαην 7
ν
: Ζ ηξαηεγηθή εκαζία ηνπ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο   

   

7.1 Οξγαλσηηθή Γνκή Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ζει. 164 

7.2 Δμέιημε ηεο επέθηαζεο ηνπ έθηνπ πξνβιήηα ζει. 186 

7.3 Σειηθή κνξθή έθηνπ πξνβιήηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επέθηαζήο ηνπ ζει. 

187 

7.4 Απαηηνχκελνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο (γεξαλνγέθπξεο) ζει. 188 

   

  



xix 
 

Καηάινγνο Υαξηώλ 

 

Μέξνο Πξώην: Οη δηεζλείο Πξαθηηθέο ζηε Ληκεληθή Βηνκεραλία 

    

Κεθάιαην 2
ν
: Οη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο   

   

2.1 Οη θπξηφηεξεο παγθφζκηεο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο ζει. 29 

2.2 Παγθφζκην ζαιάζζην εκπφξην αλά πεξηνρή ζει. 30 

   

Μέξνο Γεύηεξν: Ζ Διιεληθή Ληκεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

   

Κεθάιαην 6
ν
: Οη Διιεληθνί Ληκέλεο θαη ε Διιεληθή Δκπνξηθή Ναπηηιία 

    

6.1 Οη Γψδεθα Οξγαληζκνί Ληκέλσλ κε ηε κνξθή ηεο Α.Δ. ζει. 94 

6.2 Σν Δπξσπατθφ ζχζηεκα ιηκέλσλ θαη ηα ζπζηήκαηα θνξκνχ 

logistics ζηελ ελδνρψξα ζει. 

114 

6.3 Οη θπξηφηεξεο Μεζνγεηαθέο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο ζει. 115 

6.4 Γηαθηλνχκελα Φνξηία ζηε Γπηηθή Μεζφγεην ζει. 118 

6.5 Γηαθηλνχκελα Φνξηία ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην ζει. 118 

6.6 Γηαθηλνχκελα Φνξηία ζηε Μαχξε Θάιαζζα ζει. 119 

6.7 Ζ Γπλεηηθή «Δλδνρψξα» γηα ηνπο Διιεληθνχο Ληκέλεο ζει. 128 

6.8 Ζ «δπλεηηθή» ελδνρψξα ηεο Διιάδαο θαηά ηνλ Ο.Ζ.Δ. ζει. 128 

6.9 Γηεπξσπατθφ Γίθηπν Υεξζαίαο Μεηαθνξάο ζει. 131 

   

Κεθάιαην 7
ν
: Ζ ηξαηεγηθή εκαζία ηνπ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο   

   

7.1 Ζ Γπλεηηθή Δλδνρψξα ηεο Θεζζαινλίθεο ζει. 168 

7.2 Ζ Γπλεηηθή Δλδνρψξα ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ζει. 169 

7.3 Γηεπξσπατθφ Γίθηπν Μεηαθνξψλ ζει. 169 

    

    
  



xx 
 

Καηάινγνο Δηθόλσλ 

 

Μέξνο Πξώην: Οη δηεζλείο Πξαθηηθέο ζηε Ληκεληθή Βηνκεραλία 

 

Κεθάιαην 2
ν
: Οη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο   

   

2.1 Dry storage container ζει. 20 

2.2 Flat rack container ζει. 20 

2.3 High-cube container ζει. 24 

2.4 Πιαηθφξκεο (Platforms-Plats) ζει. 24 

    

Κεθάιαην 3
ν
: Ζ Γηεζλήο Δκπνξηθή Ναπηηιία   

   

3.1 Δμέιημε κεγεζψλ Container Ships ζει. 38 

3.2 Σππηθφ δεμακελφπινην κεηαθνξάο πεηξειαίνπ ζει. 41 

3.3 Δλδεηθηηθά κεγέζε δεμακελφπινησλ ζει. 41 

3.4 Δλδεηθηηθά κεγέζε πινίσλ ζει. 46 

   

Μέξνο Γεύηεξν: Ζ Διιεληθή Ληκεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

   

Κεθάιαην 7
ν
: Ζ ηξαηεγηθή εκαζία ηνπ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο   

   

7.1 ήκα Ο.Λ.Θ. ζει. 141 

7.2 Παλνξακηθή άπνςε εγθαηαζηάζεσλ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. απφ ηνλ 

Πξνβιήηα Α’ έσο θαη ηνλ Πξνβιήηα η’ ζει. 143 
 



1 
 

Δηζαγσγή 

 

Οη δηεζλείο ηάζεηο γηα παγθνζκηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ 

εκπνξίνπ έρνπλ αλαδείμεη ηνπο ιηκέλεο ζε δηεζλή εκπνξηθά θαη δηακεηαθνκηζηηθά 

θέληξα. Οη ιηκέλεο, κε νπνηνδήπνηε θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο ή ιεηηνπξγίαο, έρνπλ 

αλαδεηρζεί σο πχιεο εηζφδνπ ή εμφδνπ, πνπ εμππεξεηνχλ ηε δηαθίλεζε ηνπ Γηεζλνχο 

ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ. 

Ζ δπλαηφηεηα πνπ δίλεη κία ρψξα ζηε ιηκεληθή βηνκεραλία, κέζα απφ ην 

ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην πνπ παξέρεη, γηα αλάπηπμε, αιιά θαη ε ηθαλφηεηα ηεο 

ίδηαο ηεο ιηκεληθήο βηνκεραλίαο λα παξέρεη αμηφπηζηεο ππεξεζίεο θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηεο, νδεγεί ζηε δηεζλνπνίεζε ησλ 

εκπνξηθψλ ηεο ζρέζεσλ θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο κεγέζπλζε. Ζ ηθαλφηεηα ελφο 

ιηκέλνο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ θξίλεηαη θαη απφ ηνλ βαζκφ πηνζέηεζεο 

δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ ηέηνησλ, πνπ ζα  βνεζήζνπλ ζηελ ελζσκάησζή ηνπ ζε 

νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα κεηαθνξηθψλ αιπζίδσλ. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηνπο Ληκέλεο, ηελ παγθφζκηα 

εκπνξηθή λαπηηιία θαη ηελ ελ γέλεη ζπκβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο ιηκέλσλ θαη ζαιαζζίσλ 

κεηαθνξψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνχο εκπνξίνπ. Δηδηθφηεξα, επηθεληξψλεηαη 

ζηνπο ιηκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζέζεο ηνπ Ληκέλνο 

ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Ζ εξγαζία είλαη ρσξηζκέλε ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο, ην νπνίν έρεη ηίηιν 

«Οη Γηεζλείο Πξαθηηθέο ζηε Ληκεληθή Βηνκεραλία» γίλεηαη αλαθνξά ζηε Γηνίθεζε 

ησλ Ληκέλσλ θαη ζηε ζπκβνιή ησλ ιηκαληψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνχο εκπνξίνπ. 

Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη νη ιηκέλεο, ε ζχλδεζή ηνπο κε ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία 

θαη ε αιιειεπίδξαζε ηεο ηειεπηαίαο κε ηηο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ηελ 

πνξεία ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Δπίζεο, αλαιχεηαη ν ηξφπνο ζπζθεπαζίαο θαη 

δηαθίλεζεο ησλ δηάθνξσλ θνξηίσλ θαη γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζην ξφιν ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. Σέινο, 

θαηαγξάθνληαη νη ηξφπνη ιηκεληθήο δηαθπβέξλεζεο, απφ ηνλ πιήξε θξαηηθφ έιεγρν, 

κέρξη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θηιειεπζεξνπνίεζεο ηεο δηνίθεζεο ησλ ιηκέλσλ, αιιά θαη 
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ε απαξαίηεηε ζχλδεζε ηεο ιηκεληθήο βηνκεραλίαο κε ηα Logistics θαη ν ηξφπνο 

κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην νξίδεηαη ε έλλνηα ησλ ιηκέλσλ θαη 

επηρεηξείηαη ε θαηάηαμή ηνπο θαη ε θαηαγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. ην δεχηεξν 

θεθάιαην γίλεηαη ε δηάθξηζε ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ 

θνξηίσλ θαη απνηππψλνληαη νη θχξηεο παγθφζκηεο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο. ην ηξίην 

θεθάιαην θαηαγξάθεηαη ε δηεζλήο εκπνξηθή λαπηηιία θαη ε εμέιημε ηνπ εκπνξηθνχ 

ζηφινπ. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ε ζεκαζία ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ θαη 

ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο, ελψ ζηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη λα απνδεηρζεί ε ζχλδεζε 

κεηαμχ ηεο ιηκεληθήο θαη ηεο βηνκεραλίαο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην, αλαθέξνληαη νη παξαδνζηαθνί ηξφπνη δηνίθεζεο ησλ 

ιηκέλσλ ζην παξειζφλ θαη νη ζχγρξνλεο ηάζεηο ιηκεληθήο δηαθπβέξλεζεο, κε ηε 

ζχλδεζε ησλ ιηκαληψλ ζηα δίθηπα ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. 

ην δεχηεξν κέξνο, κε ηίηιν «Ζ Διιεληθή Ληκεληθή Πξαγκαηηθφηεηα» 

παξνπζηάδνληαη νη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ Ληκέλνο ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Γίλεηαη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζην Διιεληθφ Ληκεληθφ ζχζηεκα, ζηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ Διιεληθψλ ιηκέλσλ θαη εηδηθφηεξα ζηα ζηξαηεγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιηκαληνχ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην έθην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα Διιεληθά Ληκάληα, ε 

νξγάλσζε θαη ρσξνζέηεζή ηνπο θαη ηα ηδηνθηεζηαθά ηνπο θαζεζηψηα θαη δίλνληαη 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηα θνξηία πνπ δηαθηλνχληαη. Αλαιχεηαη εηδηθφηεξα ην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγηάο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ Διιεληθψλ 

ιηκαληψλ, απηψλ ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζπλδέεηαη ην Διιεληθφ 

Ληκεληθφ ζχζηεκα κε ηα ιηκάληα ηεο Δπξψπεο, ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Διιεληθή εκπνξηθή 

Ναπηηιία, ζην κέγεζφο ηεο θαη ζηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα, ελψ, ζην έβδνκν 

θεθάιαην πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο, ε 

νξγαλσηηθή ηνπ δνκή θαη ν ξφινο ηνπ θαη, ηέινο, επηρεηξείηαη S.W.O.T. αλάιπζε θαη 

παξνπζίαζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Ο.Λ.Θ. γηα ηελ βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ ιηκέλνο θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ. 

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο θαη 

πξνηείλνληαη ηδέεο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην θνκκάηη ηεο ιηκεληθήο βηνκεραλίαο. 
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Μέξνο Πξώην 

Οη Γηεζλείο Πξαθηηθέο ζηε Ληκεληθή Βηνκεραλία 

Κεθάιαην 1
ν
  

Οη Ληκέλεο 

 

1.1 Οξηζκόο θαη θαηάηαμε ησλ ιηκέλσλ 

 

Ληκάλη νλνκάδεηαη κία παξάθηηα πεξηνρή κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο φξκνπο, 

φπνπ ηα δηάθνξα πινία κπνξνχλ λα αγθπξνβνιήζνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ επηβάηεο ή 

εκπνξεχκαηα απφ θαη πξνο ηελ μεξά. Οη ζέζε ησλ ιηκαληψλ επηιέγεηαη ζπλήζσο κε 

γλψκνλα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πξφζβαζεο πξνο ηε ζηεξηά, ηελ επθνιία πιεχζεο ζε 

απηά, ηελ εκπνξηθή ρξήζε ή πξφζβαζε, αιιά θαη ην θαηαθχγην πνπ πξνζθέξνπλ απφ 

ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Απφ ηνπο ιηκέλεο, ηζηνξηθά, έρνπλ δηαθηλεζεί δηάθνξνη ηχπνη 

θνξηίσλ, νπφηε νη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίαο πνπ απηά κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα. Δπίζεο, ηφζν ν κεραλνινγηθφο/ηερληθφο εμνπιηζκφο ηνπο 

φζν θαη νη δηάθνξνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηεξάζηηεο εθηάζεηο 

θαη λα θπξηαξρνχλ ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο, φπνπ  ηα ιηκάληα είλαη εγθαηεζηεκέλα. 

Παξάιιεια, κεξηθά ιηκάληα έρνπλ ζεκαληηθφ ή θαη απνθιεηζηηθφ ζηξαηησηηθφ ζθνπφ 

(wikipedia, Port Types, 2013). 

Σα ιηκάληα, κε ηζηνξηθή-ρξνλνινγηθή ζεηξά κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε: 

i. Φπζηθά Ληκάληα 

ii. Παξαδνζηαθά Ληκάληα 

iii. χγρξνλα Ληκάληα 

iv. χγρξνλνπο Ληκεληθνχο Σεξκαηηθνχο ηαζκνχο (Παξδάιε, 2001). 

Σα θπζηθά ιηκάληα είλαη ζπλήζσο φξκνη δηακνξθσκέλνη απφ ηε θχζε, κε ην 

απαξαίηεην πιάηνο θαη βάζνο, φπνπ κπνξνχλ λα θαηαθχγνπλ ηα πινία γηα 

αγθπξνβφιεζε, φηαλ απηφ απαηηείηαη. Πνιιά απφ ηα θπζηθά ιηκάληα κεηεμειίρζεθαλ 

ζε ηερλεηά χζηεξα απφ θάπνηα, έζησ θαη ππνηππψδε αξρηθά, έξγα ππνδνκήο. 
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χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ην πξψην ηερλεηφ ιηκάλη θαηαζθεπάζηεθε απφ 

Κξήηεο ζηε λήζν Φάξν ηεο Αηγχπηνπ. 

Με ηνλ φξν «Παξαδνζηαθφ Ληκάλη» λνείηαη κία παξάθηηα πεξηνρή, ζηελ νπνία 

έρνπλ γίλεη ηερλεηέο παξεκβάζεηο, ψζηε λα παξέρεηαη ζηα πξνζεγγίδνληα πινία 

αζθάιεηα θαηά ηελ πξφζδεζε ή ηελ αλαρψξεζε. Οη παξαδνζηαθνί ιηκέλεο ππήξμαλ 

απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο θέληξα αγνξαπσιεζίαο θαη εκπνξίνπ θαη πφινη έιμεο γηα ηελ 

ηνπηθή βηνκεραλία. Ήηαλ πεξηζζφηεξν ζηξακκέλα πξνο ηε ζάιαζζα ή ηνλ πνηακφ, 

απφ φπνπ ππνδερφηαλ ηα πινία. Σα παξαδνζηαθά ιηκάληα είραλ θπξίσο δχν 

ιεηηνπξγίεο, ηε θνξηνεθθφξησζε θαη ηελ απνζήθεπζε θαη ιηγφηεξν ηελ πξνψζεζε 

ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ. 

Σα ζχγρξνλα ιηκάληα είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηε ζαιάζζηα θαη ζηε 

ρεξζαία κεηαθνξά. Δίλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ εμππεξέηεζε ηεο 

ελδνρψξαο απφ ηα παξαδνζηαθά ιηκάληα θαη βξίζθνληαη ζπλήζσο εγθαηεζηεκέλα ζε 

απφζηαζε απφ ηα αζηηθά θέληξα. Απνηεινχλ πιένλ θνκκάηη ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο θαη πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο. 

Κχξηνο ξφινο ηνπο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο φρη κφλν 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ. 

Χο χγρξνλνο Ληκεληθφο Σεξκαηηθφο ηαζκφο λνείηαη ν «ηνκέαο ηνπ ιηκαληνχ, 

ν νπνίνο απνηειείηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο ζέζεηο παξαβνιήο, πνπ είλαη 

αθηεξσκέλεο ζηε δηαρείξηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θνξηίνπ» (Παξδάιε, 2001). 

Δπίζεο ηα ιηκάληα κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο ή ηελ 

ππνδνρή δηαθφξσλ εκπνξεπκάησλ ή επηβαηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ θ. Καζηειάλν Γ., εθηειεζηηθφ δηεπζπληή ηεο Έλσζεο Ληκέλσλ 

Διιάδνο, ζε εκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 30 Μαξηίνπ ηνπ 

2012, ν θχξηνο δηαρσξηζκφο ησλ ιηκέλσλ γίλεηαη αλάκεζα ζε απηνχο πνπ έρνπλ σο 

θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηε δηαθίλεζε θνξηίσλ (cargo port) θαη ζε απηνχο πνπ 

απαζρνινχληαη κε ηε δηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ (cruise ή passenger port). 

Έλα Ληκάλη θξνπαδηέξαο (cruise port) είλαη ην ιηκάλη, φπνπ νη επηβάηεο 

επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη γηα ηελ έλαξμε ή κε ηε ιήμε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Έλα 

ηέηνην ιηκάλη ρξεηάδεηαη λα έρεη εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαη εθνδηαζκνχ επηβαηηθψλ 
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πινίσλ, κε θαχζηκα έσο θαη ηξφθηκα. ηνπο επηβαηηθνχο ιηκέλεο παξαηεξείηαη 

ζπλήζσο ηδηαίηεξε θίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, νπφηε θαη παξνπζηάδεηαη 

εληνλφηεξε ε αλάγθε γηα παξνρή ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ, ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο ησλ 

επηβαηψλ, αιιά θαη ηνπ εθνδηαζκνχ ησλ πινίσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ιηκάλη κε ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ επηβαηψλ είλαη ην ιηκάλη ηνπ Ματάκη ησλ Ζ.Π.Α. 

Σα ιηκάληα ή ηα ηκήκαηα ησλ ιηκέλσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαθίλεζε 

θνξηίσλ (cargo ports) απαηηνχλ κεγαιχηεξε έθηαζε, αιιά θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή, 

γηαηί θάζε δηαθνξεηηθφ εκπφξεπκα απαηηεί θαη δηαθνξεηηθφ ρεηξηζκφ θαη πνιιέο 

θνξέο δηαθνξεηηθά ηερληθά κέζα. Κάζε ιηκάλη κπνξεί λα είλαη εμεηδηθεπκέλν ζε 

ζπγθεθξηκέλν είδνο θνξηίνπ ή λα εμππεξεηεί δηαθνξεηηθά θνξηία. Σα ιηκάληα απηά 

νλνκάδνληαη ιηκάληα εμππεξέηεζεο «ρχδηλ» θνξηίσλ (bulk ή break bulk ports). Σα 

ιηκάληα πνπ δηαρεηξίδνληαη εκπνξεπκαηνθηβψηηα ραξαθηεξίδνληαη σο ιηκάληα 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (container ports). πλήζσο, ηα ιηκάληα ζπγθεληξψλνπλ 

δηάθνξα είδε θνξηίσλ, αθνχ ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζε ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο 

(terminals) επηηξέπεη ηελ εμππεξέηεζή ηνπο απφ δηαθνξεηηθά ηερληθά κέζα, αιιά θαη 

απφ δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο, ν νπνίεο είλαη γλσζηέο σο δηαρεηξηζηέο ηεξκαηηθψλ 

ζηαζκψλ - Terminal Operators (Wikipedia, Ports of the World, 2013). 

Καηά ηνλ Wayne K. Talley (2009), έλαο ιηκεληθφο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο είλαη 

κία ζπγθεθξηκέλε ππνδνκή κέζα ζε έλα ιηκάλη γηα ηε κεηαθνξά θνξηίσλ θαη 

επηβαηψλ απφ θαη πξνο ηα πινία. Έλα ιηκάλη κπνξεί λα έρεη δηάθνξνπο θαη 

πνιιαπινχο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ θνξηίσλ. Οη 

ηεξκαηηθνί απηνί ζηαζκνί κπνξεί λα είλαη ειεχζεξνη γηα ειιηκεληζκφ απφ ηνλ θαζέλα 

ή απνθιεηζηηθήο ρξήζεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ηα πινία φισλ ησλ λαπηηιηαθψλ 

γξακκψλ κπνξνχλ λα πξνζδέζνπλ, κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ νη θαηά ηφπνπο 

εζληθέο λνκνζεζίεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν απφ 

ηηο λαπηηιηαθέο γξακκέο ή ηνπο εηαίξνπο απηψλ, ζηηο νπνίεο έρεη παξαρσξεζεί ε 

ρξήζε ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ (Talley, 2009). 

ε πξφζθαηεο έξεπλεο παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή απφ ηνλ κνλνδηάζηαην νξηζκφ 

ηνπ ιηκέλα σο πχιεο απφ ηελ νπνία θνξηία θαη επηβάηεο κεηαθέξνληαη κε πινία απφ 

θαη πξνο ηελ μεξά (Goss, 1990), ζηελ πνιπδηάζηαηε ινγηθή ηνπ ηκήκαηνο ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη κηαο επξχηεξεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. χκθσλα κε 

ηνλ νξηζκφ ηεο UNCTAD, Οη ιηκέλεο απνηεινχλ «ρψξνπο δηαζχλδεζεο κεηαμχ 



6 
 

δηαθνξεηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο, θαη θαηά ζπλέπεηα σο θέληξα ζπλδπαζκέλσλ 

κεηαθνξψλ, ηα νπνία πξέπεη λα ελνπνηνχληαη εληφο ησλ αιπζίδσλ logistics γηα λα 

εθπιεξψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο» (Υισκνχδεο, 2011). Βέβαηα ν 

παξαπάλσ νξηζκφο αλαθέξεηαη ζπλήζσλ ζε κεγάιεο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη δελ 

είλαη δπλαηφ λα ζπκπεξηιάβεη πνιιά κηθξφηεξα, θαη εμεηδηθεπκέλα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο, ιηκάληα. 

Δπίζεο, ν Robinson (2002) νξίδεη ηνπο ιηκέλεο σο «Λεηηνπξγηθά ζηνηρεία ησλ 

αιπζίδσλ logistics θαη ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο πξντφλησλ απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή». Πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλα, σο ιηκέλεο «Οξίδνληαη νη 

πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ ππνδνκέο θαη αλσδνκέο ηθαλέο λα ππνδερζνχλ πινία θαζψο 

θαη άιια κεηαθνξηθά κέζα, λα δηαρεηξηζηνχλ ηα θνξηία ηνπο απφ θαη πξνο ηελ αθηή 

θαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο logistics πνπ ζα πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ» (Paixao 

and Marlow, 2003). 

Ζ πιεηνςεθία ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ αλαθέξεηαη ζηηο εκπνξηθή δηαθίλεζε θαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Ζ επηβαηηθή, φκσο, λαπηηιία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θξνπαδηέξαο, απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ. Παξφια απηά ζηελ παξνχζα αλάιπζε ζα 

απαζρνιήζνπλ πεξηζζφηεξν νη ιηκέλεο ή ηα ηκήκαηα απηψλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

δηαθίλεζε θνξηίσλ θαη εκπνξεπκάησλ. 

 

1.2 Γεληέο Ληκαληώλ 

 

Σα ιηκάληα, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, δελ επηιέγνληαη κε 

απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ηελ ηηκνινγηαθή ηνπο πνιηηηθή ή ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε 

(Peters, 1989).  Οη ρξήζηεο ησλ ιηκαληψλ δεηνχλ παξνρή ππεξεζηψλ, «πνπ λα 

βειηηψλνπλ ηε ζπλνιηθή αιπζίδα κεηαθνξψλ θαη φρη κφλν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε 

ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο» (Υισκνχδεο, 2011). 

Πξψηνο νξγαληζκφο πνπ επηρείξεζε λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηνπο ιηκέλεο, 

ζχκθσλα κε ην παξερφκελν πξντφλ ήηαλ ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζε 

ζπλδηάζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1992 (United Nations Conference on Trade 
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and Development-UNCTAD). Σα  ιηκάληα κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε ηξεηο γεληέο. Ζ 

θαηάηαμε απηή ζεκειηψλεηαη κε ηελ εμέηαζε ηξηψλ θξηηεξίσλ. 

1. Σνλ πξνγξακκαηηζκφ επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο ιηκέλα. 

2. Σελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ιηκέλα. 

3. Σελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ιηκέλα θαη ησλ νξγαλσηηθψλ 

ηνπ δνκψλ (Παξδάιε, 2001). 

1.2.a Σα ιηκάληα πξώηεο γεληάο, πξηλ ην 1950, ιεηηνπξγνχζαλ σο ελδηάκεζνο 

ζπλδεηηθφο θξίθνο μεξάο θαη ζάιαζζαο. Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο ήηαλ ε 

θνξηνεθθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο ζηε ιηκεληθή 

εγθαηάζηαζε. ε πνιιά ιηκάληα, αθφκα θαη ζήκεξα, απηέο ζεσξνχληαη νη βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε απνηέιεζκα: 

i. Σα ιηκάληα λα απνκνλψλνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο θαη 

εκπνξίνπ. 

ii. Σα ιηκάληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κνλνπσιηαθή δχλακε λα αγλννχλ 

ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. 

iii. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ε πξνβνιή ηνπ 

ιηκαληνχ λα κελ έρεη θακία ζεκαζία. 

iv. πλήζσο ηα ιηκάληα απηά έρνπλ δηθά ηνπο ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη 

ζηαηηζηηθήο θαη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηα 

ζπζηήκαηα ησλ ρξεζηψλ. 

v. Οξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά ηα ιηκάληα απηά ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζαλ 

αλεμάξηεην βαζίιεην. 

vi. Οη δηάθνξνη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη είλαη απνκνλσκέλνη. Κάηη ηέηνην 

ζεκαίλεη φηη ζε εκπνξηθφ επίπεδν νη ελέξγεηεο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη 

θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο ή ζπλελλφεζεο, αιιά αλεμάξηεηα, κε απνηέιεζκα ε 

ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ηνπ ιηκαληνχ λα είλαη ρακειή θαη ε δηαθίλεζε 

ησλ θνξηίσλ αξγή. Υξεηάδεηαη λα ηνληζηεί φηη ζηα ιηκάληα πξψηεο γεληάο 

έρνπλ σο βαζηθφ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο ηε δηαρείξηζε ζπκβαηηθψλ γεληθψλ 

θνξηίσλ (κε κνλαδνπνηεκέλσλ) θαη ρχδελ θνξηίσλ. 
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1.2.b Σα ιηκάληα δεύηεξεο γεληάο δηεπξχλνπλ ηνλ θχθιν ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπο θαη έρνπλ σο ζθνπφ λα πξνζδψζνπλ 

πξνζηηζέκελε αμία ζην θνξηίν, ελψ παξάιιεια νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο αξρίδνπλ λα 

επεθηείλνληαη πξνο ηεο ελδνρψξα. 

Σν ιηκάλη δεχηεξεο γεληάο ζεσξείηαη θέληξν κεηαθνξηθψλ θαη εκπνξηθψλ 

ππεξεζηψλ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη δηάθνξεο εκπνξηθέο ππεξεζίεο, φρη 

απαξαίηεηα ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηηο παξαδνζηαθέο εξγαζίεο ηηο θνξηνεθθφξησζεο. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπο επεθηείλεηαη θαη ζε εκπνξηθέο ή άιιεο ππεξεζίεο, φπσο ε 

ζπζθεπαζία ή αθφκα θαη ε ηππνπνίεζε. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ησλ ιηκαληψλ, ηα νπνία 

επεθηείλνληαη πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Οη θπξηφηεξεο βηνκεραληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε κεηαιινπξγία, ε θαηεξγαζία αινπκηλίνπ, πεηξνρεκηθψλ, 

ιηπαζκάησλ, ραξηηνχ, ελψ ζεκαληηθφ κεξίδην έρνπλ θαη νη αιεπξνβηνκεραλίεο, νη 

βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θιπ. Σα ζπγθεθξηκέλα ιηκάληα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 κε αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη απφ ην μεθίλεκά 

ηνπο θαηάθεξαλ λα απμάλνπλ ζπλερψο ηηο πνζφηεηεο ησλ θνξηίσλ πνπ εηζήγαγαλ ζε 

βηνκεραληθέο πεξηνρέο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ιηκαληψλ δεχηεξεο γεληάο είλαη φηη 

θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπ εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο 

ηνπο, αιιά θαη ην δήκν φπνπ αλήθνπλ, αθνχ έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε ηελ πφιε πνπ 

ηνπο παξέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο. 

1.2.c Σα ιηκάληα ηξίηεο γεληάο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηε δεθαεηία ηνπ 

1980 θαη είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο επξχηεξεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Αλαπηχρζεθαλ θπξίσο ιφγσ ηεο επξείαο ρξήζεο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ζε κεγάιε θιίκαθα παγθνζκίσο. Ζ ινγηθή ηεο νξγάλσζήο 

ηνπο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ ιηκέλσλ πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο. 

Σν ιηκάλη ζεσξείηαη έλαο δπλακηθφο θφκβνο ζην παγθφζκην δίθηπν παξαγσγήο – 

θαηαλάισζεο. Οη δηνηθήζεηο ησλ ιηκέλσλ έρνπλ απνδερζεί ηελ παξαπάλσ αληίιεςε 

θαη πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο εμειίμεηο 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Σα ζχγρξνλα ιηκάληα κεηαηξέπνληαη ζε επηρεηξεκαηηθνχο-

κεηαθνξηθνχο θφκβνπο σο θξίθνη κίαο παγθφζκηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ιηκαληψλ ηξίηεο γεληάο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο 

παξαθάησ: 
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i. Παξαδνζηαθέο ιηκεληθέο ππεξεζίεο, φπνπ πξνζθέξνληαη νη αξρηθέο 

εξγαζίεο, φπσο ε θνξηνεθθφξησζε θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ θνξηίνπ, απιψο 

πιένλ πξνζθέξνληαη κέζσ ζχγρξνλνπ κεραλνινγηθνχ θαη ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ λέεο ειεθηξνληθέο ηερληθέο. 

ii. Βηνκεραληθέο – Πεξηβαιινληηθέο Τπεξεζίεο. Τπάξρνπλ δχν 

πξνζθεξφκελα ήδε βηνκεραληθψλ ππεξεζηψλ, απηέο πνπ αθνξνχλ ζην 

πινίν θαη απηέο πνπ επηθεληξψλνληαη ζην θνξηίν. Δπίζεο, επεηδή γηα 

πνιιά ρξφληα ηα πινία απνδεηθλχνληαη εμαηξεηηθά ξππνγφλα, ζηα ιηκάληα 

ηξίηεο γεληάο εθαξκφδνληαη ζηαδηαθά νη αξρέο ηνπ “Green Management” 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

iii. Γηνηθεηηθέο θαη Δκπνξηθέο ππεξεζίεο απιέο, θαηαλνεηέο θαη επσθειείο 

γηα ην ιηκεληθφ ρξήζηε. ήκεξα, πνιιέο θαζπζηεξήζεηο ζηε 

δηεθπεξαίσζε θαη ζηε δηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ νθείινληαη ζηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο, ιφγσ ησλ πνιχπινθσλ νξγαλσηηθψλ 

δνκψλ ησλ ζχγρξνλσλ ιηκαληψλ. Σν πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα 

μεπεξαζηεί κε πηνζέηεζε απιψλ θαη θαηαλνεηψλ, γηα ηνλ 

ζπλαιιαζζφκελν, εγγξάθσλ, αιιά θαη κε ηε κεραλνγξάθεζε. 

iv. Τπεξεζίεο Γηαλνκήο, αθνχ ζηα ιηκάληα ηξίηεο γεληάο ελζσκαηψλνληαη 

φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Ζ απνζήθεπζε ζεσξνχληαλ γηα δεθαεηίεο αλεμάξηεηε απφ ηε 

κεηαθνξά. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο δηαλνκήο, ε νπνία εκπεξηέρεη ηφζν ηελ  

απνζήθεπζε φζν θαη ηε κεηαθνξά απνηειεί κία δξαζηεξηφηεηα κε 

πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ ρξήζηε ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ (Παξδάιε, 

2001 θαη Υισκνχδεο, 2011). 

1.2.d Πξνο κία ηέηαξηε γεληά ιηκαληώλ, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ηα 

ιηκάληα εθείλα, πνπ έρνληαο θάλεη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ εμειίμεσλ ζηνλ 

θιάδν ησλ logistics, αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζίεο κε άιινπο ιηκέλεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ δξάζεσλ ζπκπιεξσκαηηθνχ ραξαθηήξα. Θα δεκηνπξγεζνχλ 

κε ηνλ ηξφπν απηφ «ιηκεληθέο θνηλφηεηεο». Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ ιηκαληψλ 

ηέηαξηεο γεληάο είλαη ε πιήξεο απηνκαηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηεξκαηηθψλ 

ζηαζκψλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο σο ηκήκαηα ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Paixao and Marlow, 2003). 
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Πίλαθαο 1.1: Γηάθξηζε Ληκέλσλ ζε Γεληέο θαη ε Δμέιημε ηεο Ληκεληθήο Βηνκεραλίαο  

 Ληκάληα πξψηεο 

γεληάο  

Ληκάληα δεχηεξεο 

γεληάο 

Ληκάληα ηξίηεο γεληάο Ληκάληα ηέηαξηεο γεληάο 

Πεξίνδνο 

Αλάπηπμεο 

Πξηλ ην 1950 Μεηά ην 1950 Μεηά ην 1980 Μεηά ην 2000 

Σύπνο 

θνξηίνπ  

Υχδελ 

ζπζθεπαζκέλν 

θνξηίν 

Ξεξφ θαη πγξφ 

ρχδελ θνξηίν 

Υχδελ θαη 

κνλαδνπνηεκέλν θνξηίν 

ζε ε/θ 

Αχμεζε ηεο ηάζεο γηα 

κνλαδνπνίεζε ηνπ γεληθνχ 

θνξηίνπ 

πκπεξηθνξά 

θαη 

ηξαηεγηθή 

Αλάπηπμεο 

Ληκέλα 

 πληεξεηηθή 

 Απνβάζξα 

θαη ιηκεληθή 

πεξηνρή 

κπξνζηά ζην 

λεξφ 

 Δπεθηαηηθή 

 Μεηαθνξηθφ, 

βηνκεραληθφ 

θαη εκπνξηθφ 

θέληξν 

 Δκπνξηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλα 

 Κέληξν Μεηαθνξψλ 

& πιαηθφξκα 

logistics 

 Κέληξα Logistics 

 Γίθηπα θαη 

πλεξγαζία Ληκέλσλ 

γηα θνηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 Αλάπηπμε ξφινπ ζηε 

ιηκεληθή θνηλφηεηα 

Υαξαθηεξηζη

ηθά & 

Γξαζηεξηόηε

ηεο 

(1) 

 Φνξην-

εθθνξηψζεηο  

 Απνζήθεπζε 

 Πινήγεζε 

 Πξνβιήηεο 

(2)=(1)+ 

 Μεηαπνίεζε 

θνξηίνπ 

 Δκπνξηθέο θαη 

λαπηηιηαθέο 

ππεξεζίεο 

 Δπέθηαζε 

ιηκεληθνχ 

ρψξνπ 

(3)=(2)+ 

 Γηαλνκή θνξηίνπ 

 Γηαλνκή 

πιεξνθνξηψλ 

 Γξαζηεξηφηεηεο 

logistics 

 Ληκέλαο σο 

νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα logistics 

Οξγαλσζηαθέ

ο Αληηιήςεηο 

 Αλεμάξηεηεο 

δξαζηεξηφηεη

εο ζην ιηκάλη 

 Άηππε ζρέζε 

κεηαμχ 

ιηκέλα θαη 

ρξεζηψλ 

 Δηδηθέο ζρέζεηο 

κε Υξήζηεο 

 Φνξληηζκφο 

 Σπραίεο 

ζρέζεηο ιηκέλα 

θαη Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο  

 Παξνπζία ιηκεληθήο 

θνηλφηεηαο 

 Κξίθνο ζηε 

κεηαθνξηθή 

αιπζίδα 

 ηελή ζρέζε ιηκέλα 

– Σ.Α. 

 Μεηαθνξληηζκφο 

ζην Ληκεληθφ 

Management 

 Οξηδφληηα επέθηαζε 

ιηκέλσλ κε ηελ 

έληαμε ηνπο ζε 

ιηκεληθά δίθηπα 

εηαηξεηψλ 

megacarriers 

 Αλάπηπμε 

management 

Ληκεληθψλ Clusters 

Οξγαλώλνληα

ο ηελ 

Παξαγσγή 

 Ρνή θνξηίνπ 

 Σππνπνηεκέλε 

απιή, 

εμαηνκηθεπκέ

λε ππεξεζία 

 Υακειή 

πξνζηηζέκελε 

αμία 

 Ρνή θνξηίνπ 

 Μεηαπνίεζε 

θνξηίνπ 

 πλδπαζκέλεο 

ππεξεζίεο 

 Τπεξεζίεο 

πξνζηηζέκελεο 

αμίαο 

 

 Ρνή θνξηίνπ θαη 

πιεξνθνξηψλ 

 Παθέην πνιιαπιψλ 

ππεξεζηψλ 

 Τπεξεζίεο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο 

αμίαο  

 Πιήξεο 

απηνκαηνπνίεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ 

terminals εληαγκέλα 

ζε ζπζηήκαηα 

logistics θαη εκθάληζε 

εθαξκνγψλ 

ξνκπνηηθήο 

Παξάγνληεο 

παξαγσγήο & 

απνθάζεσλ 

 Δξγαηηθφ 

δπλακηθφ/Κεθ

άιαην 

 Κεθάιαην/εμεη

δίθεπζε 

εξγαζίαο 

 Κεθάιαην/Σερλνινγ

ία/Σερλνγλσζία 

 Δλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θνξέσλ 

πνπ ζπγθξνηνχλ ην 

ιηκεληθφ Clusters θαη 

ιηκεληθή Κνηλφηεηα 

Πεγή: Υισκνχδεο, 2011 
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1.3 Οη Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο ησλ Ληκέλσλ 

 

 

Οη βαζηθέο ιηκεληθέο ιεηηνπξγίεο είλαη νη παξαθάησ: 

a) Παξνρή Τπεξεζηψλ πξνο ηα Πινία 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηνλ γξήγνξν θαη επηηπρεκέλν 

ρεηξηζκφ ηνπ θνξηίνπ ελφο πινίνπ είηε κε ρξήζε ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ηνπ πινίνπ (γεξαλνχο θαηαζηξψκαηνο) είηε κε ρξήζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ ιηκαληνχ. θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θνξηνεθθφξησζεο. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο 

ππεξεζίεο θνξηνεθθφξησζεο έλα ζχγρξνλν ιηκάλη κπνξεί λα πξνζθέξεη: 

 Ρπκνχιθεζε 

 Πινήγεζε 

 Πξφζδεζε-Απφδεζε 

 Δθνδηαζκφ 

 Δπηζθεπέο 

 

b) Υεηξηζκφο ηνπ θνξηίνπ ζηελ απνβάζξα 

 

Πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο, φπσο ηε κεηαθνξά, ηε δηαθίλεζε θαη ηελ απνζήθεπζε 

ηνπ θνξηίνπ, δηαδηθαζία αξθεηά πνιχπινθε θαη ρξνλνβφξα. 

πκπεξηιακβάλνληαη πνιιέο θνξέο θαη δεπηεξεχνπζεο εξγαζίεο, φπσο έιεγρνο, 

δχγηζε ή θαη επηδηφξζσζε ηνπ θνξηίνπ. Ζ βξαρπρξφληα απνζήθεπζε 

εθαξκφδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνξηίνπ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, γηα ηελ 

απνθπγή θζνξψλ, απσιεηψλ ή θινπψλ. Ζ καθξνρξφληα απνζήθεπζε δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ιηκαληψλ, αιιά πνιιέο θνξέο 

εμππεξεηείηαη απφ ηα δηάθνξα ιηκάληα, ιφγσ ησλ εθηελψλ ππνδνκψλ ηνπο ζε 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 

 

c) Παξαιαβή θαη Γηαλνκή 

Ζ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ε δηαλνκή ηνπο είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο 

κεηαμχ ησλ ιηκαληψλ θαη ηεο ελδνρψξαο, παξφια απηά εκθαλίδνληαη 
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παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δπζιεηηνπξγίεο, φπσο ε ειιηπήο 

ππνδνκή ησλ νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ δηθηχσλ, ε θπθινθνξηαθή 

ζπκθφξεζε ζηηο εηζφδνπο/εμφδνπο ησλ ιηκαληψλ, αιιά θαη ηα δηαθνξεηηθά 

σξάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ δηάθνξσλ ζπλεξγαδφκελσλ ππεξεζηψλ, φπσο ηα 

ηεισλεία θαη ηα ιηκελαξρεία. 

d) Logistics 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα ιηκάληα θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε δηαρείξηζε κίαο νινθιεξσκέλεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξνζθέξνληαο 

νινθιεξσκέλεο ιχζεηο θαη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηνπο 

κεηαθνξείο, αιιά θαη γηα ηνπο ηειηθνχο παξαιήπηεο (Παξδάιε, 2001). 
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Κεθάιαην 2
ν
 

Οη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο 

 

2.1 Γηάθξηζε ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο ζε Bulk θαη Liner 

 

Ζ βαζηθφηεξε δηάθξηζε ζην ρψξν ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί αλάκεζα ζηελ αγνξά γξακκψλ ή “liner shipping market” θαη ζηελ 

αγνξά κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίσλ  ή “bulk shipping market” (Stopford, 2009). 

Δπεηδή, ππάξρεη κεγάιε πνηθηινκνξθία ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θνξηίσλ 

ρξεηάδεηαη επειημία θαη ζηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο. Κάπνηα θνξηία 

απαηηνχλ, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, ηαθηηθά δξνκνιφγηα κεηαθνξάο, θάπνηα κπνξνχλ λα 

θνξηνεθθνξησζνχλ ζε ρχδελ θαηάζηαζε κε άξπαγεο “grabs”, ελψ γηα θάπνηα 

απαηηείηαη πνιχ πξνζεθηηθφο ρεηξηζκφο ζηε ζπζθεπαζία θαη ζηε κεηαθνξά ηνπο 

(fragile). Οξηζκέλα θνξηία κεηαθέξνληαη ζπζθεπαζκέλα θαη κνλαδνπνηεκέλα ζε 

θνχηεο “boxes”, ζάθνπο “big bags”, παιέηεο “pallets”, θαη εκπνξεπκαηνθηβψηηα 

“containers”, ελψ θάπνηα άιια δελ απαηηνχλ ζπζθεπαζία “loose cargo” 

(Γεσξγηθφπνπινο, Καξαγηάλλεο, πάζε, 2010). 

Ο Stopford έζεζε σο ζεκέιην ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο παγθφζκηαο λαπηηιηαθήο 

αγνξάο ζηνπο δχν κεγάινπο λαπηηιηαθνχο θιάδνπο, ηελ bulk θαη ηελ liner, ην κέγεζνο 

ηεο θάζε αλεμάξηεηεο παξηίδαο πνπ κεηαθέξεηαη. Δηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ε 

ζπλάξηεζε “Parcel Size Distribution Function” (PSDF), πνπ βαζίδεηαη ζηε ζεψξεζε 

φηη θάζε παξηίδα απνηειεί δηαθνξεηηθή θαη κνλαδηθή απνζηνιή θνξηίνπ πξνο 

κεηαθνξά - “a parcel is an individual consignment of cargo for shipment” (Stopford, 

2009). 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζπλάξηεζε, “bulk cargo” ζεσξείηαη θάζε παξηίδα 

θνξηίνπ, ε νπνία είλαη αξθεηή, ψζηε λα κπνξεί απφ κφλε ηεο λα ζπκπιεξψζεη ηε 

ρσξεηηθφηεηα ελφο πινίνπ ή ελφο ζαθψο θαζνξηζκέλνπ ηκήκαηνο ελφο πινίνπ, π.ρ. 

ελφο ακπαξηνχ. Αληίζεηα, “general cargo” ζεσξείηαη θάζε παξηίδα θνξηίνπ, ε νπνία 

δελ είλαη ηθαλή λα ζπκπιεξψζεη ηε ρσξεηηθφηεηα ελφο πινίνπ ή ελφο ακπαξηνχ, 
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νπφηε κεηαθέξεηαη ηαπηφρξνλα θαη κε ην ίδην κέζν κε άιιεο παξηίδεο εκπνξεπκάησλ 

(Groupage). ( Γεσξγηθφπνπινο, Καξαγηάλλεο, πάζε, 2010 θαη Παξδάιε, 1997). 

Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ “bulk cargo” κπνξεί λα λαπισζεί νιφθιεξν πινίν, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ή ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ εμππεξεηεί ην λαπισηή, ελψ 

γηα ηε κεηαθνξά ηνπ γεληθνχ θνξηίνπ “general cargo” γίλεηαη κε πινία ηαθηηθψλ 

γξακκψλ “liner shipping”, ζχκθσλα κε ην πξνγξακκαηηζκφ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο γξακκέο απηέο. 

 

2.1.a Σα ρύδελ θνξηία “bulk cargo” 

 

Μεηαθέξνληαη ζπλήζσο ζε παξηίδεο πνπ μεπεξλνχλ ηνπο 2000-3000 ηφλνπο θαη 

δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο: 

i. Σα πγξά ρχδελ θνξηία “liquid bulks” 

Πεξηιακβάλνπλ ηα θνξηία, πνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε ρχδελ κνξθή 

κε δεμακελφπινηα. Σα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη ην αξγφ πεηξέιαην θαη ηα 

πξντφληα ηνπ θαη ηα δηάθνξα ρεκηθά. Σν κέγεζνο ηεο θάζε παξηίδαο 

κπνξεί λα μεθηλάεη απφ ηνπο ρίιηνπο ηφλνπο θαη λα μεπεξλά ηνπο 

πεληαθφζηεο ρηιηάδεο ηφλνπο ζηελ πεξίπησζε ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ 

(crude oil). 

 

ii. Σα πέληε θχξηα ρχδελ μεξά θνξηία “five major bulks” 

Δίλαη ηα ζηδεξνκεηαιιεχκαηα (iron ore), ν άλζξαθαο (coal), ηα ζηηεξά 

(grain), ν βσμίηεο (bauxite) θαη ηα θψζθαηα (phosphates). Σα 

εκπνξεχκαηα απηά ζπλήζσο κεηαθέξνληαη απφ ζπκβαηηθά “bulk carriers” 

θαη ζπαληφηεξα απφ “twindeckers”. Δπίζεο, έρνπλ ζπληειεζηή ζηνηβαζίαο 

20 έσο 50 θπβηθά πφδηα αλά ηφλν. 

 

iii. Σα δεπηεξεχνληα ρχδελ μεξά θνξηία “minor bulks” 

Καιχπηνπλ έλα επξχηεξν θάζκα ρχδελ θνξηίσλ, ηα νπνία ζπλήζσο είλαη 

ν ράιπβαο, ην ηζηκέλην, ε μπιεία, ν γχςνο θ.α. 
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iv. Σα εμεηδηθεπκέλα ρχδελ μεξά θνξηία “specialized bulk cargos” 

Πεξηιακβάλνπλ εκπνξεχκαηα, ηα νπνία απαηηνχλ εηδηθή κεηαρείξηζε 

θαηά ηελ απνζήθεπζε, ηε ζηνηβαζία ή ηε θφξησζή ηνπο. 

 

2.1.b Σν γεληθό θνξηίν (general cargo) 

 

Αθφκα θαη κεηά ηελ πξνεγνχκελε αλαθνξά φισλ ησλ εηδψλ θνξηίσλ πγξψλ θαη 

μεξψλ, ππάξρνπλ θαη άιισλ εηδψλ εκπνξεχκαηα, ν φγθνο ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη 

ζηνπο 2,3 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο, ζηα νπνία ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεηαη σο «άιιν μεξφ θνξηίν» (other dry cargo) ή σο «γεληθφ θνξηίν» (general 

cargo). 

Ζ πιεζψξα θαη  πνηθηιία απηψλ ησλ θνξηίσλ είλαη κεγάιε, αιιά ν Οξγαληζκφο 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηα έρεη ρσξίζεη ζε δεθανθηψ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Ο 

δηαρσξηζκφο έρεη γίλεη κε θξηηήξην ηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ θαη φρη ηνλ φγθν 

παξαγσγήο ή δηαθίλεζήο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξαθάησ δηάγξακκα, πνπ 

δείρλεη ην παγθφζκην εκπφξην αλά θαηεγνξία γηα ην έηνο 2008. 

Πίλαθαο 2.1: Παγθφζκηα δηαθίλεζε γεληθνχ θνξηίνπ γηα ην 2008 

 
Πεγή: Tamvakis, 2012 

Σν ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ δεθανθηψ απηψλ θαηεγνξηψλ ππνινγίζηεθε γηα ην 

2008 ζηα 13,6 ηξηζεθαηνκκχξηα $ US ή αιιηψο ην 84% ηεο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 
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δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ, λνχκεξν αλαληίζηνηρα κεγάιν, εάλ ιεθζεί ππφςε φηη, 

φπσο πξναλαθέξζεθε,  ην κέγεζνο ηεο κεηαθνξάο ησλ παξαπάλσ θνξηίσλ δελ 

μεπεξλά ηνπο 2,3 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο ή αιιηψο, κφιηο 28% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ. 

Σν γεληθφ θνξηίν απνηειείηαη απφ παξηίδεο πνπ ζπλήζσο ππνιείπνληαη ησλ 

2000-3000 ηφλσλ θαη νη νπνίεο δελ αξθνχλ, γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ρσξεηηθφηεηα 

ελφο πινίνπ ή ελφο ακπαξηνχ. Ζ δηάθξηζε ησλ γεληθψλ θνξηίσλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπο, βαζίδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ν 

ρεηξηζκφο θαη ε θφξησζή ηνπο. Με απηφ ην δεδνκέλν κπνξεί λα γίλεη ν παξαθάησ 

δηαρσξηζκφο: 

 

i. Με κνλαδνπνηεκέλν ή ραιαξφ θνξηίν (loose ή break bulk cargo). 

Πεξηιακβάλεη μερσξηζηά αληηθείκελα, ηα νπνία ζηνηβάδνληαη θαη 

θνξηνεθθνξηψλνληαη σο αλεμάξηεηεο παξηίδεο. Καηά ην παξειζφλ φια ηα 

γεληθά θνξηία αλήθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 

 

ii. ακπαληαζκέλν θνξηίν (pre-slung cargo) 

Απνηειείηαη απφ κηθξά ζρεηηθά θνκκάηηα, φπσο μπιεία, ηα νπνία δέλνληαη 

κεηαμχ ηνπο, γηα λα ζρεκαηίζνπλ νκαδνπνηεκέλα θνξηία ή παξηίδεο ηδίνπ 

κεγέζνπο. 

 

iii. Φνξηίν ζε παιέηεο (Palletized Cargo) 

Οη παιέηεο είλαη βάζεηο θαζνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ κε ζεκεία αλάξηεζεο. 

Κάζε θνξηίν είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε παιέηεο, ψζηε ηφζν ε ζηνηβαζία φζν 

θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ λα είλαη εχθνινο. Ζ πιεηνςεθία ησλ παιεηψλ είλαη 

μχιηλεο, αιιά ππάξρνπλ θαη ραιχβδηλεο, αινπκηλέληεο ή απφ πιαζηηθφ. 

Δθηφο απφ ηηο ηππηθέο παιέηεο ππάξρνπλ θαη άιινη ηχπνη παιέηαο κε 

πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο ρξήζεηο (Benson, Bugg, Whitehead, 1994): 

 Πηεξσηέο Παιέηεο (Wing pallets) 

 Παιέηεο θειεηνί (Skeleton Pallets) 

 Δληζρπκέλεο Παιέηεο (Stevedore’s Pallets) 

 Παιέηεο κίαο ρξήζεο (Expendable Pallets) 

 Παιέηεο Υσξνδπθηίσκα (Post Pallets) 
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 Παιέηεο Κνπηηά (Box Pallets) 

 Υάξηηλεο Παιέηεο (Paper Pallets) 

 

iv. Βαξέα θαη δχζρξεζηα θνξηία (Heavy and awkward cargo) 

Δίλαη ηα βαξηά θαη νγθψδε θνξηία, ηα νπνία είλαη δχζθνια ζηε θφξησζε 

θαη ζηε ζηνηβαζία ηνπο. 

 

v. Φνξηίν κεηαθεξφκελν ζε ςπγεία (Refrigerated Cargo) 

Πξφθεηηαη γηα εππαζή πξντφληα, πνπ κεηαθέξνληαη ζε ζπλζήθεο ςχμεο ή 

θαηάςπμεο κε εηδηθά δηακνξθσκέλα πινία-ςπγεία ή 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα-ςπγεία. 

 

vi. Τγξφ Γεληθφ Φνξηίν (Liquid Cargo): 

Πξφθεηηαη γηα κηθξέο ζρεηηθά παξηίδεο πγξνχ θνξηίνπ, ην νπνίν 

κεηαθέξεηαη ζε δεμακελέο (Tanks), δνρεία (containers) ή βαξέιηα 

(drums). 

 

vii. Κηβσηηνπνηεκέλν ή ζε εκπνξεπκαηνθηβψηην θνξηίν (Containerized 

Cargo) 

Πξφθεηηαη γηα ηππνπνηεκέλα θαη ζηαζεξψλ δηαζηάζεσλ θηβψηηα, ηα νπνία 

θνξηψλνληαη κε δηάθνξα θνξηία. Οη ζπλήζεηο δηαζηάζεηο ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είλαη 8,5 πφδηα χςνο θαη 20, 30 ή 40 πφδηα κήθνο 

(Γεσξγηθφπνπινο, Καξαγηάλλεο, πάζε, 2010 θαη Παξδάιε, 2001). 

Σν αξκφδην ηκήκα ησλ Lloyd’s,  ην Lloyd’s Maritime Intelligence Unit, ζεσξεί 

φηη ην γεληθφ θνξηίν καδί κε ην θνξηίν πνπ δηαθηλείηαη κε εκπνξεπκαηνθηβψηηα 

αληηζηνηρεί κφιηο ζην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ παγθφζκηνπ φγθνπ δηαθίλεζεο, αιιά ζην 

πεξηζζφηεξν απφ ην 70% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ δηαθηλνχκελνπ ζαιάζζηνπ θνξηίνπ 

(Mandryk, 2009). 
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Γηάγξακκα 2.1: πλνιηθφ ζαιάζζην εκπφξην ηνπ 2006 ζε πνζφηεηεο θαη ζε αμίεο 

Seaborne trade shares by volume       Seaborne trade shares by Value 

 
Πεγή: Mandryk, 2009 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα ζηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα 

αληηζηνηρεί κφιηο ην 10% ηεο παγθφζκηαο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ ζε πνζφηεηεο, 

ηα εκπνξεχκαηα φκσο απηά αληηπξνζσπεχνπλ ην 52% ηεο αμίαο ησλ δηαθηλνχκελσλ 

θνξηίσλ, νπφηε ρξεηάδεηαη λα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ 

«εκπνξεπκαηνθηβσηηνπνίεζε». 

 

 

2.2 Ζ Δκπνξεπκαηνθηβσηηνπνίεζε (Containerization) 

 

Σν 2006 ήηαλ ε επέηεηνο ησλ 50 ρξφλσλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (containers) ζηελ παγθφζκηα λαπηηιηαθή αγνξά. Ζ δηαδηθαζία 

ηεο «εκπνξεπκαηνθηβσηηνπνίεζεο» ή αιιηψο “containerization” ζηε κεηαθνξά 

θνξηίσλ εκθαλίζηεθε σο ηδέα ην 1956 απφ ηε Sea-Land, κία Ακεξηθαληθή εηαηξία, 

αιιά νπζηαζηηθά μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηηο 23 Απξηιίνπ ηνπ 1966 κε ηελ 

πξψηε γξακκή εμππεξέηεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Ζ κεηαθνξά θνξηίσλ ζε 

πξνθαζνξηζκέλνπ κεγέζνπο θνπηηά είρε θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ ζα 

κπνξνχζε λα είρε πξνβιέςεη αθφκα θαη ν κεγαιχηεξνο ππνζηεξηθηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

απηήο. Μφιηο κεξηθέο εκέξεο αθφηνπ απέπιεπζε απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην πινίν 

κεηαθνξάο έθηαζε ζηελ Αλαηνιηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α. κε ην θνξηίν ηνπ αζθαιέο απφ 
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νπνηαδήπνηε δεκία ή θινπή θαη έηνηκν γηα κεηαθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κέζν 

νδηθήο ή ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο. «Με ηελ πηνζέηεζε ηεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηηνπνίεζεο (containerization) ε βηνκεραλία άλνημε ηηο πχιεο ηεο 

ζην παγθφζκην εκπφξην» (Stopford, 2009). 

ηελ αξρή ηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ήηαλ κεηαπνηεκέλα 

πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίσλ. Σα πξψηα εμεηδηθεπκέλα «θπςεινεηδή» (cellular) 

πινία άξρηζαλ λα παξαδίδνληαη ην 1968 θαη ζχληνκα ε εκπνξεπκαηνθηβσηηνπνίεζε 

άξρηζε λα επεθηείλεηαη ηφζν ζηε λαπηηιηαθή φζν θαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ 

κεηαθνξψλ (Levinson, 2006). 

Ζ εκπνξηθή λαπηηιία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αλαπηχρζεθε κε 

γξήγνξνπο ξπζκνχο, ιφγσ ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ σθειεηψλ ηεο ζηε κείσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη ζηε επρξεζηία ηεο δηαρείξηζεο ησλ θνξηίσλ. Οη ρξφλνη 

ειιηκεληζκνχ ησλ πινίσλ κεηψζεθαλ θαηά πνιχ, θάηη πνπ εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη 

κείσζε ην θφζηνο παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζε θάζε ιηκάλη, βνήζεζε ηηο γξακκέο λα 

κεηψζνπλ ηνπο ρξφλνπο ησλ ζαιάζζησλ θπθιηθψλ δηαδξνκψλ, κεηψλνληαο αθφκα 

πεξηζζφηεξν ην θφζηνο κεηαθνξάο. Ζ κείσζε ησλ δεκηψλ, αθνχ ηα θνξηία ήηαλ 

πιένλ πξνζηαηεπκέλα κέζα ζην εκπνξεπκαηνθηβψηην, αιιά θαη ν κεδεληζκφο ησλ 

κηθξνθινπψλ πίεζε πξνο ηα θάησ ηηο ηηκέο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ γηα ηα 

εκπνξεχκαηα. Ζ ηππνπνίεζε θαη ε εχθνιε θνξηνεθθφξησζε βειηίσζαλ ηελ 

επηθνηλσλία κε άιιεο κνξθέο θαη κέζα κεηαθνξάο, φπσο νδηθή θαη ζηδεξνδξνκηθή 

θαη βνήζεζαλ ζηε ζηνηβαζία ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο (Notteboom, 2012b). 

Κάζε εκπνξεπκαηνθηβψηην έρεη ηππσκέλν ηνλ δηθφ ηνπ κνλαδηθφ αξηζκφ-

ηαπηφηεηα, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληνπηζηεί άκεζα νπνπδήπνηε 

ζηε γε. Ο κνλαδηθφο αξηζκφο απηφο βνεζάεη ζηελ θνξηνεθθφξησζε θαη ζηελ 

απνζήθεπζή ηνπ, φκσο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ νπνηαδήπνηε επηζεψξεζε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, γηα ηπρφλ βιάβεο ή δηαξξνέο, αιιά θαη ηνλ έιεγρφ ηνπ 

απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο (WSC, 2013). 
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2.2.a Οη δηάθνξνη ηύπνη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 

Δπεηδή ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ δηάθνξνπο 

ηχπνπο θνξηίσλ, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπο. Μεξηθνί  απφ ηνπο 

πην δεκνθηιείο ηχπνπο είλαη νη παξαθάησ (Singla, 2011): 

i. Δκπνξεπκαηνθηβψηην μεξνχ θνξηίνπ (Dry storage container) 

Δίλαη ν πιένλ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνο ηχπνο θαη ππάξρεη ζε δηάθνξα κεγέζε 

ηππνπνηεκέλα θαηά ISO. Υξεζηκνπνηνχληηα γηα ηε δηαθίλεζε μεξψλ εκπνξεπκάησλ 

θαη ππάξρνπλ ζε κεγέζε 10, 20 θαη 40 πνδψλ. 

Δηθόλα 2.1: Dry storage container 

 
Πεγή: Singla, 2011 

ii. Δπίπεδν Δκπνξεπκαηνθηβψηην (Flat rack container) 

Με πιεπξηθά κέξε πνπ αλαδηπιψλνληαη, ηα νπνία είλαη ζαλ ηα απιά 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα, κνλν πνπ νη πιαεπξέο ηνπο κπνξνχλ λα αλαδηπισζνχλ, γηα λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο επίπεδνο ρψξνο θφξησζεο γηα δηάθνξα εκπνξεχκαηα. 

Δηθόλα 2.2: Flat rack container 

 
Πεγή: Singla, 2011 
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iii. Δκπνξεπκαηνθηβψηην ρσξίο νξνθή (Open top container) 

Με αλαδηπινχκελε νξνθή, ε νπνία κπνξεί λα αθαηξεζεί εληειψο, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα θνξησζνχλ εκπνξεχκαηα κεγάινπ χςνπο. 

iv. Δκπνξεπκαηνθηβψηην Σνχλει (Tunnel container) 

Δίλαη εκπνξεπκαηνθηβψηην πνπ έρεη πφξηεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο, θαηά πιάηνο. Σα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα ηέηνηνπ είδνπο έρνπλ εχθνιν ρεηξηζκφ ζηελ πιήξσζε ή ζηελ 

απνζπζθεπαζία ηνπο.  

v. Δκπνξεπκαηνθηβψηην κε αλνηρηή ζχξα θαηά κήθνο (Open side storage 

container) 

Απηνχ ηνπ είδνπο ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα έρνπλ πιατλέο πφξηεο, νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα αθαηξεζνχλ εληειψο θαη λα παξέρνπλ κεγάιν πιάηνο ζηα θνξηία κεγαιχηεξνπ 

κεγέζνπο. 

vi. Δκπνξεπκαηνθηβψηηα δηπιήο εηζφδνπ (Double doors container) 

Δίλαη εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαηαζθεπαζκέλα κε πφξηεο ζε νιφθιεξν ην κήθνο ηνπο, 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πιατλή θφξησζή ηνπο. ε ηέηνηνπ είδνπο 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα θνξηψλνληαη ζπλήζσο πιηθά θαηαζθεπήο θαη ζίδεξνο.  

vii. Δκπνξεπκαηνθηβψηηα Φπγεία (Refrigerated ISO containers) 

Πξφθεηηαη γηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα κε ελζσκαησκέλν ςπθηηθφ κεράλεκα, ζηα νπνία 

ε ζεξκνθξαζία δηαηεξείηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εκπνξεχκαηνο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα εππαζή πξντφληα, πνπ ρξεηάδνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο.  

viii. Θεξκνκνλσκέλα Δκπνξεπκαηνθηβψηηα (Insulated or thermal containers) 

Πξφθεηηαη γηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ παξέρνπλ ζεξκνκφλσζε ζηα εκπνξεχκαηα 

θαη ηνπο επηηξέπνπλ λα δηαηεξνχλ κία πςειή ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο είλαη ηέηνηα, πνπ λα κε 

θζείξνληαη απφ ηε ζπλερή έθζεζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Σα εκπνξεπκαηνθηβψηηα 

απηά ελδείθλπληαη γηα κεηαθνξά κεγάισλ απνζηάζεσλ.  
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ix. Γεμακελέο-Tanks 

Δκπνξεπκαηνθηβψηηα θαηάιιεια γηα κεηαθνξά πγξψλ θνξηίσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ κεγάιν κέξνο νιφθιεξεο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ αηζάιη κεγάιεο αληνρήο ή άιια αληηδηαβξσηηθά πιηθά, πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία 

ζηα κεηαθεξφκελα εκπνξεχκαηα.  

x. Πηπζζφκελν Δκπνξεπκαηνθηβψηην απνζήθεπζεο θνξηίνπ (Cargo storage 

roll container) 

Έλα αλαδηπινχκελν εκπνξεπκαηνθηβψηην θαηάιιειν γηα ηε κεηαθνξά παξηίδσλ ή 

εκπνξεπκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά ζε δέκαηα. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

ρνληξφ θαη ζθιεξφ ζπξκαηφπιεγκα θαη είλαη εθνδηαζκέλα κε ξφδεο γηα εχθνιε 

κεηαθίλεζε. 

xi. Δκπνξεπκαηνθηβψηηα κηζνχ χςνπο (Half height containers) 

Δίλαη ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλα απφ ράιπβα έρνπλ ην κηζφ χςνο απφ ηα ζπλεζηζκέλα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, 

φπσο ν άλζξαθαο, φπνπ ρξεηάδεηαη εχθνιε θνξηνεθθφξησζε.   

xii. Δκπνξεπκαηνθηβψηηα Μεηαθνξάο Ορεκάησλ (Car carriers) 

Σα εκπνξεπκαηνθηβψηηα κεηαθνξάο νρεκάησλ είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα γηα ηε 

κεηαθνξά νρεκάησλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Δίλαη εθνδηαζκέλα κε αλαδηπινχκελα 

πιατλά, έηζη ψζηε ην φρεκα λα ηνπνζεηεζεί κε αζθάιεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, ρσξίο λα θηλδπλεχζεη λα κεηαθηλεζεί ή λα πάζεη θάπνηα 

βιάβε. 

xiii. Δκπνξεπκαηνθηβψηηα ελδηάκεζεο ρχδελ κεηαθνξάο (Intermediate bulk 

shift containers) 

Δίλαη εμεηδηθεπκέλα εκπνξεπκαηνθηβψηηα γηα ηελ ελδηάκεζε απνζηνιή 

εκπνξεπκάησλ. Δίλαη ζρεδηαζκέλα γηα ηε δηαθίλεζε κεγάισλ πνζνηήησλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ζεκείν φπνπ ζα ππνζηνχλ 

πεξεηαίξσ ζπζθεπαζία, ψζηε λα πξνσζεζνχλ ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο.   
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xiv.   Βαξέιηα (Drums) 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ νλνκαζία ηνπο, πξφθεηηαη γηα θπιηλδξηθά 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαηαζθεπαζκέλα απφ δηάθνξα πιηθά, φπσο ράιπβαο, ειαθξά 

κέηαιια ή αθφκα θαη απφ πιαζηηθφ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηε ρχδελ 

κεηαθνξά πγξψλ θνξηίσλ. Δίλαη κηθξφηεξα ζε κέγεζνο απφ ηα ζπκβαηηθά 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα, αιιά ιφγσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν 

ρψξν.  

xv. Δκπνξεπκαηνθηβψηηα εηδηθνχ ζθνπνχ (Special purpose containers) 

Πξφθεηηαη γηα εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα, θαηά παξαγγειία, εκπνξεπκαηνθηβψηηα γηα  

ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηε κεηαθνξά νπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο είλαη απηφ πνπ ρξεηάδεηαη 

γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ θάζε θνξηίνπ, αθνχ ζε θάζε πεξίπησζε ε αζθάιεηα 

απνηειεί πξνηεξαηφηεηα. 

xvi. Δπέιηθηα θέξνληα ζηνηρεία (Swap bodies) 

Πξφθεηηαη γηα εηδηθή θαηεγνξία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο 

ζηελ Δπξψπε. Γελ είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηα πξφηππα ISO, νπφηε δελ είλαη 

ηππνπνηεκέλα, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα εχρξεζηα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα. Έρνπλ άθακπην θαη ηζρπξφ θάησ κέξνο θαη αλαδηπινχκελε 

νξνθή, θάηη πνπ ηα θαζηζηά θαηάιιεια γηα ηε κεηαθνξά πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ εκπνξεπκάησλ. 

Ο Γεξκαληθόο νξγαληζκόο Transport Information Service (tis-gdv) θάλεη ηξεηο 

αθόκα δηαρσξηζκνύο: 

i. Δκπνξεπκαηνθηβψηηα κε κεγάιν χςνο (High-cube containers) 

Σα εκπνξεπκαηνθηβψηηα κε κεγάιν χςνο είλαη παξφκνηα ζε θαηαζθεπή κε ηα απιά, 

αιιά ζε αληίζεζε κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ησλ απιψλ, πνπ έρνπλ κέγηζην 

χςνο 2591 mm (8'6"), ηα high-cube έρνπλ χςνο 2896 mm, ή 9'6". Σα High-cube είλαη 

ζπλήζσο ίδηα ζην κήθνο κε ηα απιά εκπνξεπκαηνθηβψηηα, αλ θαη πνιιέο θνξέο 

ζπλαληψληαη θαη ζε κέγεζνο 45 πνδψλ. Σα εκπνξεπκαηνθηβψηηα κεγάινπ χςνπο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά φισλ ησλ θνξηίσλ, αιιά ελδείθλπληαη γηα ηε 

κεηαθνξά ζρεηηθά ειαθξψλ θαη έσο 2,70 κέηξσλ χςνπο εκπνξεπκάησλ. 
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Δηθόλα 2.3: High-cube container 

 

  

Πεγή: tis-gdv, 2013 

ii. Πιαηθφξκεο (Platforms-Plats) 

Οη πιαηθφξκεο έρνπλ κφλν έλα ππφβαζξν (πάησκα), ρσξίο πεξηκεηξηθά ηνηρψκαηα,  

θαη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο εμαηξεηηθά βαξέσλ θνξηίσλ. Ζ κεηαθνξηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα βνεζά ζηε ζπγθέληξσζε βαξψλ ζε κηθξή πεξηνρή, είλαη δηαζέζηκεο ζε 

κεγέζε 20 θαη 40 πνδψλ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αηζάιηλν πεξίβιεκα θαη 

ζπλήζσο μχιηλν πάησκα. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηε θφξησζε ππέξβαξσλ θαη 

κεγάισλ ζε δηαζηάζεηο θνξηίσλ. 

Δηθόλα 2.4: Platforms-Plats 

  

Πεγή: tis-gdv, 2013 

iii. Δκπνξεπκαηνθηβψηηα κε ζθιεξή αθαηξνχκελε νξνθή (Hard-top 

containers) 

Σα εκπνξεπκαηνθηβψηηα απηνχ ηνπ είδνπο έρνπλ δχν δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηα 

θάλνπλ λα μερσξίδνπλ απφ ηα θνηλά. Δίλαη εμνπιηζκέλα κε αθαηξνχκελε ζθιεξή 
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νξνθή, ε νπνία έρεη ππνδνρέο, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ην αλπςσηηθφ 

κεράλεκα θαη λα ηελ αθαηξέζεη, αθνχ δπγίδνπλ πεξίπνπ 450 θηιά. Δπίζεο, νη πφξηεο 

ηνπο κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ εληειψο. Οη δηαζηάζεηο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

απηψλ είλαη νη ηππνπνηεκέλεο ησλ 20 θαη 40 πνδψλ θαη ελδείθλπληαη γηα θφξησζε 

βαξέσλ εκπνξεπκάησλ, πνπ ρξεηάδνληαη γεξαλφ ή απιά γηα ηε θφξησζε ςειψλ 

εκπνξεπκάησλ. 

 

2.2.b Ζ παγθόζκηα δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε αξηζκνύο 

 

Ζ δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κεηξάηαη ζε ηζνδχλακεο κνλάδεο 20-πνδσλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Twenty-foot Equivalent Unit), νλνκάδεηαη TEU θαη 

αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 62% ηνπ ππνινίπνπ παγθφζκηνπ γεληθνχ θνξηίνπ (general 

cargo) ησλ 2,3 δηζεθαηνκκπξίσλ ηφλσλ. 

Ζ παγθφζκηα δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απμήζεθε απφ 36 εθαηνκκχξηα 

TEUs ην 1980 ζηα 88 εθαηνκκχξηα TEUs ην 1990 θαη ζηα 535 εθαηνκκχξηα TEUs ην 

2008. Πεξίπνπ ην 60% ηεο παγθφζκηα ζαιάζζηαο δηαθίλεζεο αθνξά ζε θνξησκέλα 

κε εκπνξεχκαηα containers, ελψ πεξίπνπ ζην 15% θπκαίλεηαη ε δηαθίλεζε ησλ 

θελψλ. Σν ππφινηπν 25% αθνξά ηα transshipment θνξηία, δειαδή ηε δηαθίλεζε ζε 

ελδηάκεζα ιηκάληα-ζηαζκνχο κέρξη λα επαλαθνξησζνχλ πξνο ηνλ ηειηθφ ηνπο 

πξννξηζκφ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ transshipment θνξηίσλ έρεη παξνπζηάζεη ηε 

κεγαιχηεξε άλνδν, αθνχ ε δηαθίλεζε απηή έρεη ηξηπιαζηαζηεί κέζα ζηα ηειεπηαία 15 

ρξφληα. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ 

ην ζχλνιν ησλ ιηκέλσλ παγθνζκίσο. Δπεηδή ηα δεδνκέλα είλαη ηνπ 2007, έρεη γίλεη 

πξφβιεςε γηα ην 2009, ε νπνία δελ επαιεζεχηεθε πνηέ, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σα λνχκεξα είλαη φκσο ελδεηθηηθά ηεο δπλακηθήο ηεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηηνπνίεζεο. 
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Πίλαθαο 2.2: Παγθφζκηα δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 1990-2009 

(Σα δεδνκέλα είλαη ζε εθαηνκκχξηα TEUs) 

 
Πεγή: Notteboom, 2012b 

Ζ αλαινγία ηεο ζπλνιηθήο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε ζρέζε κε απηά 

πνπ παξαδφζεθαλ ζηνπο ηειηθνχο πξννξηζκνχο ηνπο απμήζεθε απφ 3, πνπ ήηαλ ην 

1990, ζε πεξίπνπ 3,5 γηα ην 2008. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα θάζε εκπνξεπκαηνθηβψηην 

πνπ δηαθηλείηαη, γίλνληαη πεξίπνπ 3,5 θηλήζεηο (θνξηψζεηο ή εθθνξηψζεηο) απφ ην 

ιηκάλη αξρηθήο θφξησζεο κέρξη ηνλ ηειηθφ ηνπ πξννξηζκφ. 

ε απφιπηα λνχκεξα ε αχμεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ κεηαθέξζεθαλ 

δηα ζαιάζζεο ζηνπο ηειηθνχο ηνπο πξννξηζκνχο ήηαλ απφ ηα 28,7 εθαηνκκχξηα TEUs 

ην 1990 ζηα 152 εθαηνκκχξηα TEUs ην 2008, έλαο κέζνο φξνο αχμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 

9,5% εηεζίσο. 

Με εμαίξεζε ηε ρξνληά ηνπ 2009, φπνπ παξαηεξήζεθε πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 

12%, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ζαιάζζηαο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

απμήζεθε θαηά ηηο ρξνληέο 2002 έσο θαη 2008, ελ κέξεη ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο 

Κίλαο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Σν παγθφζκην εκπφξην δηεπθνιχλζεθε απφ ηε 

κείσζε ησλ εκπνδίσλ θαη ηε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο. Σν θέληξν βαξχηεηαο 

γηα ηε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαίλεηαη λα κεηαθέξεηαη πξνο ηελ Αζία, 

αθνχ εθεί έρεη κεηαθεξζεί ε πιεηνλφηεηα ηεο παγθφζκηαο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. 

Απφ ηα Αζηαηηθά ιηκάληα δηαθηλήζεθε ην 19,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα ην 1980, πνζνζηφ πνπ είρε θηάζεη ην 37% ηε ρξνληά ηνπ 

2008. Αληίζεηα, ε Γπηηθή Δπξψπε είδε ηα πνζνζηά ηεο λα πέθηνπλ απφ ην 30,3% ζην 

18% θαη ε Βφξεηα Ακεξηθή απφ ην 24,5% ζε ιηγφηεξν απφ 10% γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. 
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Γηάγξακκα 2.2: Γηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηηο θπξηφηεξεο ζαιάζζηεο 

δηαδξνκέο γηα ηελ πεξίνδν 1990-2008 

  
Πεγή: Notteboom, 2012b 

Ζ επηθξάηεζε ηεο Αζίαο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ησλ 

ιηκαληψλ κε ηε κεγαιχηεξε εκπνξηθή θίλεζε. Σν 2009, δεθαηέζζεξα απφ ηα είθνζη 

πην πνιπζχρλαζηα ιηκάληα εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ήηαλ Αζηαηηθά θαη θπξίσο 

Κηλεδηθά, αληί ησλ κφιηο έμη ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηα νπνία ήηαλ θπξίσο Ηαπσληθά. 

Σα είθνζη ιηκάληα κε ηελ κεγαιχηεξε εκπνξηθή θίλεζε παγθνζκίσο δηαρεηξίδνληαη ην 

46% ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ελψ κφιηο ηα κεγαιχηεξα πέληε απφ 

απηά, ην 21,3%. 

Σν 2011, ε δηαθίλεζε TEUs απμήζεθε θαηά 7,1%, αληί ηνπ εληππσζηαθνχ 

12,8% ηνπ 2010. χκθσλα κε ηελ Clarkson Research Services ε ζπλνιηθή δηαθίλεζε 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αλήιζε ζηα 151 εθαηνκκχξηα TEUs γηα ην 2011 θαη 

αληηζηνηρνχζε ζε πεξίπνπ 1,4 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο (Clarkson Research Services, 

2012a). 
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Γηάγξακκα 2.3:  Δμέιημε παγθφζκηαο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 1996 - 2011 

θαη πξφβιεςε γηα 2012 θαη 2013 

(Σα δεδνκέλα είλαη ζε εθαηνκκχξηα TEUs) 

 

Πεγή: UNCTAD, 2012 

 

2.2.c Ζ ζεκαζία ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηηο ζύγρξνλεο εθνδηαζηηθέο 

αιπζίδεο 

 

Ζ εκπνξεπκαηνθηβσηηνπνίεζε έρεη αιιάμεη ηελ έθηαζε ηεο παγθφζκηαο 

δηαλνκήο θνξηίσλ. Ζ δηαθίλεζε κπνξεί θαη γίλεηαη ηαρχηεξα θαη ην πιενλέθηεκα 

απηφ έρεη αλνίμεη λέεο αγνξέο γηα εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, θαζψο ν ίδηνο ρψξνο ζε 

έλα πινίν, πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ έλα container κπνξεί λα πνπιεζεί πην ζπρλά θαη 

άξα λα κεηψζεη ην θφζηνο ηεο δηαθίλεζεο. Ο γξήγνξνο ξπζκφο ηεο δηαθίλεζεο είλαη 

πεξηζζφηεξν ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη, παξά ηεο ηαρχηεηαο, αθνχ 

ε εκπνξεπκαηνθηβσηηνπνίεζε βειηίσζε ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθφξησζεο (Rodrigue, 

1999). 
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2.3 Οη θύξηεο παγθόζκηεο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο 

 

ήκεξα ππάξρνπλ 3000 θχξηα ιηκάληα θαη πνιιά πεξηζζφηεξα δεπηεξεχνληα 

κέζσ ησλ νπνίσλ εμππεξεηείηαη ην παγθφζκην εκπφξην, νη ξνέο ηνπ νπνίνπ είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηα ζεκεία φπνπ παξάγνληαη θαη ηα ζεκεία φπνπ πσινχληαη 

ηα δηάθνξα πξντφληα. 

ην ζαιάζζην εκπφξην νη παξαδνζηαθέο δπλάκεηο είλαη ε Βφξεηα Ακεξηθή, ε 

Δπξψπε θαη ε Αζία. ηνλ παξαθάησ ράξηε ε έληνλε γξακκή ελψλεη ηα ηξία απηά 

θέληξα εκπνξίνπ θαη απνηππψλεη ηηο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο πνπ αθνινπζνχλ ηα πινία 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, θαη δηάθνξα άιια εμεηδηθεπκέλα πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ. Ζ πην ιεπηή γξακκή ζεκεηψλεη ηηο θχξηεο δηαδξνκέο πνπ αθνινπζνχλ 

ηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίσλ, φπσο πεηξέιαην θαη δηάθνξεο πξψηεο χιεο πξνο 

ηα ηξία απηά νηθνλνκηθά θέληξα, ζηα νπνία αλήθεη πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ηεο 

παγθφζκηαο βηνκεραληθήο θαη ηερλνινγηθήο παξαγσγήο (Stopford, 2009). 

Υάξηεο 2.1: Οη θπξηφηεξεο παγθφζκηεο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο 

 
Πεγή: Stopford, 2009 

Ο παξαθάησ ράξηεο δείρλεη κέζα ζηνπο θχθινπο ην πνζνζηφ ηεο θάζε πεξηνρήο 

ζηηο εηζαγσγέο θαη ζηηο εμαγσγέο, ην νπνίν είλαη ην «θπζηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ην ζαιάζζην εκπφξην» (Stopford, 2009). Δίλαη ζεκαληηθφ φηη Αζία θαη 

Γπηηθή Δπξψπε κνλνπσινχλ ηε παγθφζκηα δηαθίλεζε, αθνχ ζπλδπαζηηθά ην 
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πνζνζηφ ηνπο θηάλεη ζην 53% ηνπ παγθφζκηνπ ζπλφινπ, ελψ εληππσζηαθά πςειφ 

είλαη θαη ην πνζνζηφ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζην 9%, ιφγσ θπξίσο ησλ εμαγσγψλ 

πεηξειαίνπ 

Υάξηεο 2.2: Παγθφζκην ζαιάζζην εκπφξην αλά πεξηνρή 

 
Πεγή: Stopford, 2009 

 

2.4 Οη ζαιάζζηεο δηαδξνκέο ηεο αγνξάο γξακκώλ (liner shipping) 

 

Οη ζαιάζζηεο δηαδξνκέο γξακκψλ έρεη επηθξαηήζεη λα δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο θχξηεο 

θαηεγνξίεο: 

a. Σν εκπφξην Αλαηνιήο-Γχζεο (East-West Trade) 

b. Σν εκπφξην Βνξά-Νφηνπ (North-South Trade) 

c. Σν ελδνπεξηθεξεηαθφ εκπφξην  (Intra-Regional Trade) 

Αλαιπηηθφηεξα: 

2.4.a Σν εκπόξην Αλαηνιήο-Γύζεο (East-West Trade) 

Ζ πξψηε δηαδξνκή πεξηιακβάλεη ηηο κεγάιεο απνζηάζεηο, πνπ αθνινπζνχλ ηα 

κεγαιχηεξα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, εμππεξεηνχλ ζρεδφλ ην 50% 

ηεο δηαθίλεζεο containers θαη ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο ηα βηνκεραληθά θέληξα ηεο 
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Βφξεηαο Ακεξηθήο, ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο. Σα ηειεπηαία παξνπζίαζαλ 

ηεξάζηηα αχμεζε δηαθίλεζεο θνξηίσλ απνδεηθλχνληαο έηζη ηελ ζπλερψο απμαλφκελε 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 

2.4.b Σν εκπόξην Βνξά-Νόηνπ (North-South Trade) 

Ζ δεχηεξε δηαδξνκή ζπλδέεη ηηο νηθνλνκίεο ηνπ Βφξεηνπ θαη ηνπ Νφηηνπ 

εκηζθαηξίνπ θαη ζηελ νπνία αλαινγεί πεξίπνπ ην 25% ηνπ παγθφζκηνπ ζαιάζζηνπ 

εκπνξίνπ. Καιχπηεη ην εκπφξην κεηαμχ ησλ βηνκεραληθψλ θέληξσλ ηεο Βφξεηαο 

Ακεξηθήο, ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο απφ ηε κία θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

νηθνλνκηψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Απζηξαιαζίαο. Δπίζεο, 

ζπκπιεξψλεη δηαδξνκέο κε ρακειή δηαθίλεζε, φπσο απηή κεηαμχ ηεο Νφηηαο 

Ακεξηθήο θαη ηεο Απζηξαιαζίαο. πλήζσο, φκσο, αξθεηά ιηκάληα ηνπ Νφηηνπ 

εκηζθαηξίνπ δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαθίλεζε 

ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

2.4.c Σν ελδνπεξηθεξεηαθό εκπόξην  (Intra-Regional Trade) 

ηελ ηξίηε δηαδξνκή εκπνξίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξφηεξα πινία, αθνχ 

ζεσξείηαη φηη γηα ηελ εμππεξέηεζή ηεο απαηηείηαη λαπζηπινΐα κηθξψλ απνζηάζεσλ, 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ην ελδνπεξηθεξεηαθφ εκπφξην είλαη κηθξφηεξν ζε 

ζεκαζία. Οη ελδνπεξηθεξεηαθέο γξακκέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ θαη πξνο θεληξηθά ιηκάληα-θφκβνπο, φπσο ην Ρφηεξληακ, 

ηε ηγθαπνχξε θαη ην Υφλγθ-Κφλγθ. Σειεπηαία παξαηεξείηαη ξαγδαία αχμεζε ζηελ 

θίλεζε ησλ γξακκψλ απηψλ, αθνχ νη κεγάιεο εηαηξείεο κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πξνηηκνχλ ηα νινέλα θαη κεγαιχηεξα πινία θαη κεηψλνπλ 

ζπλερψο ηελ αληαπφθξηζε ζηα κηθξά ιηκάληα. Δπηπξφζζεηα, ε δηαθίλεζε 

εκπνξεπκάησλ κεηαμχ κηθξφηεξσλ, ηνπηθψλ ιηκαληψλ απνηξέπεη ηε ζπκθφξεζε ησλ 

κεγαιπηέξσλ. 

Παξά ηελ παξαπάλσ δηάθξηζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί 

φηη ην παγθφζκην εκπφξην ζπκπεξηθέξεηαη φπσο έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο, ν νπνίνο 

πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο. Σίπνηα δελ είλαη ζηαηηθφ, αθνχ 

πνζφηεηεο, είδε θαη ηξφπνη δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ αιιάδνπλ ζπλερψο. 

Παξαδνζηαθά, φκσο, νη ζαιάζζηεο γξακκέο Αλαηνιήο-Γχζεο θπξηαξρνχλ ζηε 

λαπηηιία θαη εμππεξεηνχλ ην ζπλερψο απμαλφκελν εκπφξην κεηαμχ ησλ ηζρπξψλ 
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βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ. Οη θπξηφηεξεο ππνθαηεγνξίεο ηνπ East-West Trade είλαη νη 

παξαθάησ: 

 Ζ γξακκή ηνπ Δηξεληθνχ Χθεαλνχ (Transpacific Trade) 

 

Ζ δηαδξνκή ηνπ Δηξεληθνχ Χθεαλνχ εμππεξεηεί ηε ζχλδεζε κεηαμχ 

ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο θαη ηεο Άπσ Αλαηνιήο κε ζπλνιηθή εηήζηα δηαθίλεζε 

ηεο ηάμεο ησλ 16 εθαηνκκπξίσλ TEUs, αληηπξνζσπεχνληαο ην 17% ηνπ 

παγθφζκηνπ ζπλφινπ. Οη γξακκέο ιεηηνπξγνχλ κεηαμχ ηεο Αλαηνιηθήο Αθηήο 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ηεο Γπηηθήο Αθηήο ή ηνπ θφιπνπ ηνπ Μεμηθφ θαη 

ησλ βηνκεραληθψλ θέληξσλ ηεο Ηαπσλίαο, ηεο Άπσ Αλαηνιήο, ελψ κεξηθέο 

επεθηείλνληαη κέρξη θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. Μεξηθέο γξακκέο πξνο ηελ 

Αλαηνιηθή Αθηή ησλ Ζ.Π.Α. εμππεξεηνχληαη κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά, 

ελψ άιιεο απνζηέιινληαη κε κία κφλν θνξησηηθή ζηε Γπηηθή Αθηή θαη απφ 

εθεί πξνσζνχληαη ζηδεξνδξνκηθψο κέρξη ηελ Αλαηνιηθή. 

 

 Ζ γξακκή ηνπ Βφξεηνπ Αηιαληηθνχ Χθεαλνχ (North Atlantic Trade) 

 

Ζ δηαδξνκή ηνπ Βφξεηνπ Αηιαληηθνχ Χθεαλνχ ήηαλ ε πξψηε, ζηελ 

νπνία μεθίλεζε ε δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960, αθνχ έλσλε ηα ηφηε δχν κεγαιχηεξα βηνκεραληθά θέληξα ηνπ θφζκνπ, ηε 

Γπηηθή Δπξψπε κε ηε Βφξεηα Ακεξηθή. Σν 2004 ην εκπφξην ηεο γξακκήο 

αλεξρφηαλ ζηα 5,7 εθαηνκκχξηα TEUs αληηπξνζσπεχνληαο ην 6% ηεο 

παγθφζκηαο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Πάλησο παξαηεξείηαη 

δηαρξνληθά κία αληζνξξνπία, αθνχ απφ απηά ηα 3,2 εθαηνκκχξηα ηαμίδεςαλ 

πξνο ηηο Ζ.Π.Α., ελψ κφλν ηα 2,5 εθαηνκκχξηα πξνο ηελ Δπξψπε. 

 

ε γεσγξαθηθνχο φξνπο ε γξακκή ηνπ Βφξεηνπ Αηιαληηθνχ 

εμππεξεηεί θχξηα Δπξσπατθά ιηκάληα, φπσο ηνπ Γθέηεκπνξγθ, ηνπ Ακβνχξγνπ, 

ηνπ Ρφηεξληακ, ηνπ Υάιηθαμ, ηεο Υάβξεο, ηεο Βξέκεο θαη ηεο Ακβέξζαο. ην 

άιιν άθξν ηεο δηαδξνκήο βξίζθνληαη ηα ιηκάληα ηνπ Καλαδά, Μφληξεαι θαη 

Υάιηθαμ, ησλ Ζ.Π.Α., Βνζηψλε, Νέα Τφξθε θαη Βαιηηκφξε, ελψ νξηζκέλεο 

γξακκέο εμππεξεηνχλ θαη ην Υηνχζηνλ. 
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 Ζ γξακκή Γπηηθήο Δπξψπεο-Άπσ Αλαηνιήο (West Europe to Far 

East Trade) 

Ζ γξακκή θαιχπηεη ην εκπφξην απφ ηε Βφξεηα Δπξψπε, θαζψο 

επεθηείλεηαη απφ ηε νπεδία κέρξη ηε Γαιιία, κε ηελ Άπσ Αλαηνιή, ε νπνία 

είλαη εμαηξεηηθά εθηεηακέλε πεξηνρή, πνπ θαιχπηεη ηε Γπηηθή Μαιαηζία, ηε 

ηγθαπνχξε, ηελ Σατιάλδε, ην Υφλγθ-Κφλγθ, ηηο Φηιηππίλεο, ηελ Σατβάλ, ηε 

Νφηηα Κνξέα, ηελ Κίλα θαη ηελ Ηαπσλία. Ζ ζπγθεθξηκέλε γξακκή ήηαλ απφ 

ηηο πξψηεο πνπ πηνζέηεζαλ ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

“Far East Freight Conference” (FEFC). Σν 2004 δξαζηεξηνπνηνχληαλ 13 

δηαρεηξηζηέο θαη απαζρνινχζαλ 400 πινία ζε δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο. Μία 

πιήξεο θπθιηθή δηαδξνκή απαηηεί πεξίπνπ εμήληα εκέξεο θαη ελλέα πινία, γηα 

λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο εβδνκαδηαίαο αλαρψξεζεο απφ θάζε ιηκάλη. Έλα 

ηππηθφ ηέηνην ηαμίδη απαηηεί πξνζέγγηζε ζε ηξία Δπξσπατθά ιηκάληα, ζηε 

ηγθαπνχξε θαη άιια νθηψ ή ελλέα ιηκάληα ζηελ λνηηναλαηνιηθή Αζία. 

 Ζ γξακκή πνπ θάλεη ηoλ πεξίπινπ ηεο Γεο (Round the World 

Services) 

 

Ζ ινγηθή εμέιημε ησλ γξακκψλ ζα ήηαλ ε ζπγρψλεπζε φισλ ησλ 

δηαδξνκψλ ζε κία παγθφζκηα, ε νπνία ζα εμππεξεηεί ην ζχλνιν ηεο 

πδξνγείνπ. ηηο αξρέο ηνπ 1980 αξθεηέο λαπηηιηαθέο πξαγκαηνπνίεζαλ απηφ 

ην εγρείξεκα κε ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηελ “Evergreen” θαη ηελ “United States 

Lines”. Ζ Evergreen δεκηνχξγεζε κία γξακκή κε δψδεθα πινία πξνο θάζε 

θαηεχζπλζε, ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχζαλ κία θπθιηθή δηαδξνκή νγδφληα 

εκεξψλ θαη παξείραλ δεθαήκεξε ζπρλφηεηα εμππεξέηεζεο. Σα πινία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά ήηαλ θαηεγνξίαο G ησλ 2700 TEUs. Ζ 

αθνινπζνχκελε δηαδξνκή μεθηλάεη απφ ηα ιηκάληα ηεο βφξεηαο Δπξψπεο, 

πεξλάεη απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία ζηελ Αλαηνιηθή αθηή ηεο Βφξεηαο 

Ακεξηθήο θαη κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά ζηε δπηηθή αθηή ησλ Ζ.Π.Α., 

απφ φπνπ κέζσ ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο Άπσ Αλαηνιήο δηαζρίδεη ηε δηψξπγα ηνπ 

νπέδ θαη θηάλεη ζηε Μεζφγεην. Σέινο, κέζσ ησλ ζηελψλ ηνπ Γηβξαιηάξ 

επηζηξέθεη ζηα ιηκάληα ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο 

απηήο δεκηνχξγεζε αξθεηά πξνβιήκαηα, κε ζεκαληηθφηεξν, ίζσο, απηφ ηεο 

αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ πινίσλ ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα κελ κπνξνχλ αλ 
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εμππεξεηεζνχλ απφ ηε δηψξπγα ηνπ Παλακά. Πάλησο κε ηε δξνκνινγνχκελε 

δηάλνημε ηεο δηψξπγαο ην πξφβιεκα απηφ αλακέλεηαη λα ιπζεί (Stopford, 

2009). 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ζαιάζζηεο δηαδξνκέο θαη ην 

πιήζνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Τπάξρνπλ πεξίπνπ 500 ππεξεζίεο γξακκψλ 

(liner shipping services) αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζπλήζσο εβδνκαδηαία, πνπ 

επηηξέπνπλ ηα εκπνξεχκαηα λα δηαθηλνχληαη ζηα ιηκάληα, κέζσ ηεο πιεζψξαο ησλ 

δηαθνξεηηθσλ εκπνξηθψλ δηαδξνκψλ. 

 

Πίλαθαο 2.3: Πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο αλά ζαιάζζηα δηαδξνκή 
Route Services 

Far East-North America 69 

North Europe-Far East 43 

Far East-Mediterranean 41 

North Europe-North America 22 

Mediterranean-North America 19 

Europe-Mid. East/South Asia 52 

North America- Mid. East/South Asia 10 

Far East -Mid. East/South Asia 86 

Australasia 30 

East Coast South America 29 

West Coast South America 32 

South Africa 23 

West Africa 49 

Total 505 

Πεγή: WSC, 2013 
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Κεθάιαην 3
ν
 

Ζ Γηεζλήο Δκπνξηθή Ναπηηιία 

 

3.1 Ζ Γνκή θαη ε δηάξζξσζε ηνπ Παγθόζκηνπ Δκπνξηθνύ ηόινπ 

 

Χο θνξηεγφ πινίν (cargo ship ή freighter) ζεσξείηαη θάζε πινίν πνπ κπνξεί λα 

κεηαθέξεη θνξηίν, πιηθά θαη πξντφληα απφ έλα ιηκάλη ζε έλα άιιν. Σα θνξηεγά πινία 

έρνπλ πιεζψξα δηαζηάζεσλ, αιιά ζπλήζσο είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ην ζθνπφ 

γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη, αθνχ ζπρλά είλαη εμνπιηζκέλα κε εμαξηήκαηα, φπσο 

γεξαλνί, πνπ βνεζνχλ ζηελ θνξηνεθθφξησζε. 

Σα πινία μεξνχ θνξηίνπ (Dry cargo ships) είλαη θπξίσο πινία κεηαθνξάο ρχδελ 

θνξηίνπ ή πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Container ships), ελψ ηα πινία 

κεηαθνξάο ρχδελ πγξνχ θνξηίνπ (Liquid Bulk Cargo) είλαη ηα δεμακελφπινηα 

(Wikipedia). 

Πίλαθαο 3.1: Γηάξζξσζε ηνπ παγθφζκηνπ Δκπνξηθνχ ζηφινπ γηα ηα έηε 2011-2012 

(Πεξηιακβάλεη πινία άλσ ησλ 100 GT. Σα ζηνηρεία είλαη ζε ρηιηάδεο dwt) 

 

Πεγή:UNCTAD, 2012 
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3.1.a Πινία κεηαθνξάο ρύδελ μεξνύ θνξηίνπ (Dry Bulk Ships ή Dry Bulk 

Carriers) 

 

Πινίν κεηαθνξάο ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ (Dry Bulk Ship ή Dry Bulk Carrier) 

νλνκάδεηαη ην ζθάθνο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ρχδελ θνξηίνπ ζε μεξή 

κνξθή, φπσο ζηδεξνκεηαιιεχκαηα, άλζξαθα, ηζηκέλην, δεκεηξηαθά θαη παξφκνηνπο 

ηχπνπο θνξηίσλ. Αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θαηαπαθηέο πνπ βξίζθνληαη ζην 

θαηάζηξσκά ηνπο θαη νη νπνίεο αλνίγνπλ ζπξφκελεο ή αλαδηπινχκελεο γηα ηε 

θνξηνεθθφξησζε ηνπ πινίνπ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πινίσλ ζπρλά 

θαζνξίδνληαη απφ ηα ιηκάλη ή ηηο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο πνπ ζέινπλ λα 

εμππεξεηήζνπλ. Πάλησο, ηα πεξηζζφηεξα πινία ηνπ είδνπο θαηαζθεπάδνληαη κε 

δηαζηάζεηο φρη κεγαιχηεξεο απφ ην κέγηζην πιάηνο ηεο δηψξπγαο ηνπ Παλακά 

(Wikipedia). 

ρήκα 3.1: Σππηθφ Dry Bulk Carrier

 

Πεγή: Wikipedia 

Σα πινία κεηαθνξάο ρχδελ μεξνχ θνξηίνπ έθαλα ηελ εκθάληζή ηνπο ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη κεηαμχ ησλ εηψλ 1963 θαη 1996 ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

ζηφινπ απμήζεθε απφ ηα 17 εθαηνκκχξηα dwt ζηα 237 εθαηνκκχξηα dwt. Ζ ρξήζε 

κεγάισλ ηέηνηνπ είδνπο πινίσλ δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

εκπνξίνπ ησλ θχξησλ ρχδελ μεξψλ θνξηίσλ, γηαηί νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ επέηξεςαλ ζηηο πξψηεο απηέο χιεο λα εηζάγνληαη απφ ηα 

βηνκεραληθά θξάηε κε πνιχ ρακειφ θφζηνο (Stopford, 2009). 
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Σν κεηαθνξηθφ θφζηνο είλαη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηειηθήο ηηκήο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ρχδελ μεξψλ θνξηίσλ θαη κφλνο ηξφπνο γηα λα παξακείλνπλ 

αληαγσληζηηθέο νη ηηκέο ηνπο είλαη ε ρξήζε νινέλα θαη κεγαιχηεξσλ πινίσλ. 

Αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη ην θφζηνο γηα ηε κεηαθνξά θνξηίνπ κε έλα κηθξφ, 

κεγέζνπο Handymax, πινίνπ ήηαλ ην Μάξηην ηνπ 2012 ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξν, απφ 

ην θφζηνο γηα ηε κεηαθνξά κε πινίν κεγέζνπο Capesize (Clarkson, 2012b). 

 

3.1.b Πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Container ships) 

 

Σα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Container ships) είλαη πινία 

κεηαθνξάο θνξηίσλ, ηα νπνία κεηαθέξνπλ φια ηα εκπνξεχκαηα ζπζθεπαζκέλα ζε 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ, κία ηερληθή πνπ νλνκάδεηαη 

εκπνξεπκαηνθηβσηηνπνίεζε. 

ρεδηαζηηθά, ηα ζπγθεθξηκέλα πινία δελ έρνπλ ηηο θαηαπαθηέο θαη ηα ακπάξηα 

πνπ έρεη έλα ζπλεζηζκέλν πινίν κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ. Ο ζθειεηφο ηνπο 

πξνζνκνηάδεη ζε κία ηεξάζηηα απνζήθε, ε νπνία είλαη ρσξηζκέλε ζε θπςέιεο κε ηε 

ρξήζε εγθάξζησλ εληζρχζεσλ. Απηέο νη θπςέιεο είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα λα 

ζπγθξαηνχλ ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζε πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο. 

ρήκα 3.2: Σππηθφ Container Ship 

 

Πεγή: www.picstopin.com 
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ήκεξα πεξίπνπ ην 90% ησλ κε-ρχδελ θνξηίσλ κεηαθέξεηαη κε 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ηα κεγαιχηεξν πινίν κεηαθνξάο ηνπο είλαη ην CMA CGM 

Marko Polo, ην νπνίν έρεη ρσξεηηθφηεηα 16.020 TEUs (wikipedia). 

Μέζα ζην 2013 ε λαπηηιηαθή εηαηξία Maersk ζα παξαιάβεη αθφκα κεγαιχηεξα 

πινία ρσξεηηθφηεηαο 18.000 TEUs 

Δηθόλα 3.1: Δμέιημε κεγεζψλ Container Ships 

 

Πεγή: www.maersk.com 

ε ηηκέο dwt ηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έρνπλ κεξίδην κφλν 

ηεο ηάμεο ηνπ 12,9% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. Ο ξφινο ησλ πινίσλ απηψλ γηα ην 

παγθφζκην εκπφξην είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο απφ φηη δείρλεη ε κεηαθνξηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα, αθνχ ην 52% ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ ζε αμία κεηαθέξεηαη κε containers 

(www.worldshippingcouncil.org). 

ε φξνπο θαζαξήο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο, ε κέζε ρσξεηηθφηεηα ελφο πινίνπ 

ήηαλ 3024 TEUs ζηηο αξρέο ηνπ 2012, κηα αχμεζε θαηά 6% ζε ζρέζε κε ην 2011. 

Δπίζεο, ηα λέα πινία πνπ παξαιήθζεθαλ κέζα ζην 2011 ήηαλ θαηά 20% κεγαιχηεξα 

απφ απηά πνπ παξαιήθζεθαλ ην 2010, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 3.2: Μαθξνπξφζεζκεο ηάζεηο ζην ζηφιν πινίσλ κεηαθνξάο Containers 
(Πεξηιακβάλεη πινία άλσ ησλ 100 GT. Σα δεδνκέλα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αξρέο ησλ εηψλ) 

 
Πεγή: UNCTAD, 2012 

Πιένλ πεξηζζφηεξν απφ ην 93% ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ παξαδίδνληαη ρσξίο κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

θνξηνεθθφξησζεο ησλ containers θαη εμαξηψληαη απφ ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

ησλ ιηκαληψλ πνπ αγθπξνβνινχλ. Σα πινία πνπ δηαζέηνπλ γεξαλνχο είλαη αξθεηά 

παιαηφηεξα, πξνζεγγίδνπλ πιένλ κφλν ζε δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ιηκάληα ή ζε 

ιηκάληα αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαη είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξα ζε κέγεζνο απφ ηα 

θαηλνχξηα. Γηα ηε ρξνληά ηνπ 2011 ην κέγεζνο ησλ πινίσλ κε γεξαλνχο, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ήηαλ θαηά κέζν φξν πέληε θνξέο κηθξφηεξα ζε κέγεζνο απφ ηα 

λέα θαη ρσξίο ηνλ ζπγθεθξηκέλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. ην παξαθάησ δηάγξακκα 

θαίλεηαη ε πνξεία ηεο παξάδνζεο λεφηεπθησλ πινίσλ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα ηα πέληε ηειεπηαία ρξφληα (UNCTAD, 2012). 

Γηάγξακκα 3.1: Παξαδφζεηο λεφηεπθησλ πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

ζε TEUs, ρξνληέο 2007-2001 

 
Πεγή: UNCTAD, 2012 κε ρξήζε δεδνκέλσλ απφ ηνπο Lloyd’s 

(www.lloydslistintelligence.com) 
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3.1.c Γεμακελόπινηα κεηαθνξάο ρύδελ πγξώλ θνξηίσλ (Liquid Bulk Carriers) 

 

Σα πινία κεηαθνξάο ρχδελ πγξψλ θνξηίσλ είλαη δεμακελφπινηα ζρεδηαζκέλα 

γηα ηε κεηαθνξά πξντφλησλ, φπσο αξγφ πεηξέιαην, πξντφληα πεηξειαίνπ, LPG, LNG, 

δηάθνξα ρεκηθά, αιιά αθφκα θαη θπηηθά έιαηα θαη θξαζί. 

«Ζ λαπηηιία πνπ αζρνιείηαη κε ηε κεηαθνξά ρχδελ πγξψλ θνξηίσλ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ απφ έλα 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεηξειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ ζηνλ ππφινηπν θφζκν» (Lyridis & 

Zacharioudakis, 2012). Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο έρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηα 

θνξηία πνπ δηαθηλνχληαη κε ζαιάζζηα κεηαθνξά θηάλνληαο θαη μεπεξλψληαο ην έλα 

ηξίην ηνπ παγθφζκηνπ δηαθηλνχκελνπ θνξηίνπ. 

Σν 59% ηνπ παξαρζέληνο πεηξειαίνπ ηνπ 2000 κεηαθέξζεθε δηα ζαιάζζεο, 

έλαληη ηνπ 48% ηνπ 1990 θαη ηνπ 56% ηνπ 1995 (Glen and Martin, 2002). 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηνπο 15 κεγαιχηεξνπο εηζαγσγείο θαη ηνπο 15 

κεγαιχηεξνπο εμαγσγείο αξγνχ πεηξειαίνπ ζηνλ θφζκν γηα ην 2008  

Πίλαθαο 3.3: Οη 15 κεγαιχηεξνη εηζαγσγείο θαη εμαγσγείο πεηξειαίνπ παγθνζκίσο 

 

Πεγή: Lyridis and Zacharioudakis, 2012, κε ρξήζε δεδνκέλσλ απφ Energy 

Information Administration) 
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Έλαο ηππηθφο ζρεδηαζκφο δεμακελνπινίνπ κεηαθνξάο πεηξειαίνπ είλαη ν 

παξαθάησ, φπνπ θαίλνληαη θαζαξά ηα μερσξηζηά δηακεξίζκαηα ησλ δεμακελψλ 

πεηξειαίνπ, γηα ηελ απνθπγή κεηαηφπηζεο θνξηίνπ ζε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο. 

Δηθόλα 3.2: Σππηθφ δεμακελφπινην κεηαθνξάο πεηξειαίνπ 

 
Πεγή: Wikipedia 

Σα κεγέζε ησλ δεμακελνπινίσλ μεθηλνχλ απφ κεξηθέο εθαηνληάδεο ηφλνπο θαη 

θηάλνπλ ηηο αξθεηέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ηφλνπο. Σα δηαθνξεηηθά πξντφληα πνπ 

κεηαθέξνληαη απαηηνχλ θαη ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δεμακελφπινησλ, φπσο 

δεμακελφπινηα κεηαθνξάο ρεκηθψλ “chemical tankers”, πεηξειαίνπ “oil tankers”, ή 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ “LNG carriers”. 

Δηθόλα 3.3: Δλδεηθηηθά κεγέζε δεμακελφπινησλ 

 
Πεγή: blogborgcollective.blogspot.com 
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Ζ ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ δεμακελνπινίσλ κεηαθνξάο 

πεηξειαίνπ έθηαζε ζηηο αξρέο ηνπ 2012 ην κηζφ δηζεθαηνκκχξην dwt. Πάλησο ηκήκα 

ηνπ ζηφινπ απηνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα απνζήθεπζε, παξά γηα κεηαθνξά πεηξειαίνπ.  

Ζ απμαλφκελε παξαγσγή ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή ψζεζε ηε δήηεζε γηα ρξήζε 

δεμακελνπινίσλ σο απνζεθεπηηθά κέζα. Οη απμαλφκελεο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ 

επίζεο, δειψλνπλ θφβνπο γηα κειινληηθή έιιεηςε πεηξειαίνπ ζην κέιινλ. ε 

βξαρππξφζεζκν νξίδνληα ε ρξήζε ησλ δεμακελνπινίσλ σο απνζεθψλ βνεζνχλ ζηε 

κείσζε ηεο ππεξπαξαγσγήο θαη απνηξέπνπλ ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ απφ πηψζε 

(UNCTAD, 2012). 

 

3.2. Ζ εμέιημε ηνπ Παγθόζκηνπ Δκπνξηθνύ ηόινπ 

 

Σηο ηειεπηαίεο πέληε, ηνπιάρηζηνλ, δεθαεηίεο ν παγθφζκηνο εκπνξηθφο ζηφινο 

απμάλεηαη ζπλερψο. Απφ ηνπο 82 εθαηνκκχξηα dwt (dead weight tonnage ή 

ρσξεηηθφηεηα εθηνπίζκαηνο) ην 1963 ζηα 740 εθαηνκκχξηα dwt ην 2004 κε έληνλα 

απμεηηθέο ηάζεηο (Stopford, 2009). 

Γηάγξακκα 3.2: Ζ εμέιημε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ αλά ηχπν πινίνπ 

κεηαμχ ησλ εηψλ 1963 θαη 2005 

 

Πεγή: Stopford, 2009 κε ρξήζε δεδνκέλσλ απφ “Fearnley’s Annual Review (cargo)” 
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Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012 ν παγθφζκηνο ζηφινο είρε είδε θηάζεη ζε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπο 1.534 εθαηνκκχξηα dwt (UNCTAD, 2012). 

ηηο αξρέο ηνπ 2012 ππήξραλ 104.305 ελεξγά εκπνξηθά πινία. Ζ κεγαιχηεξε 

εηήζηα αχμεζε ζε ρσξεηηθφηεηα παξαηεξήζεθε ζηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ μεξνχ 

θνξηίνπ “Dry bulk carriers” θαηά 17% κε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ζην 40,6% ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. Σα δεμακελφπινηα κεηαθνξάο πγξνχ ρχδελ 

θνξηίνπ “Liquid Bulk Carriers” αχμεζαλ ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπο θαηά 6,9% ζην 

33,1% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ θαη ηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

“Containerships” θαηά 7,7% ζην 12,9% ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. 

Ο ζηφινο ησλ πινίσλ κεηαθνξάο γεληθνχ θνξηίνπ “General Cargo Ships” ζπλέρηζε ηε 

ζπξξίθλσζή ηνπ θαη ήηαλ ε κφλε θαηεγνξία πινίσλ πνπ παξνπζίαζε κηθξφηεξε 

ρσξεηηθφηεηα ην 2012, ζρεηηθά κε ηε ρξνληά ηνπ 2011. Απφ ην 1980 ν ζηφινο ησλ 

πινίσλ γεληθνχ θνξηίνπ έρεη παξνπζηάζεη πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 7%, ελψ ην ππφινηπν 

ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ απμήζεθε ζπλνιηθά θαηά πεξηζζφηεξν απφ 150%, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (UNCTAD, 2012). 

Γηάγξακκα 3.3: Ζ εμέιημε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ αλά ηχπν 

κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ κεηαμχ ησλ εηψλ 1980 θαη 2012 

(Πεξηιακβάλεη πινία άλσ ησλ 100 GT. Σα δεδνκέλα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αξρέο ησλ εηψλ) 

 

Πεγή: UNCTAD, 2012 κε ρξήζε δεδνκέλσλ απφ HIS Fairplay 
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3.3 Γηάθξηζε ησλ πινίσλ κε θξηηήξην ηνλ ηύπν θαη ην κέγεζόο ηνπο 

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπνπ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξνπλ, ηα εκπνξηθά πινία 

δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα θαη κε ην κέγεζφο ηνπο. 

a. Handy & Handymax: 

Δίλαη ην παξαδνζηαθφ κέγεζνο πινίνπ πνπ ζπλαληάηαη ζπλήζσο ζηε δηαθίλεζε 

ρχδελ μεξψλ εκπνξεπκάησλ. Απνηειεί ηδηαίηεξα δεκνθηιή θαηεγνξία πινίσλ 

κε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα κηθξφηεξε ησλ 60.000 dwt. Σν κήθνο ηνπο θπκαίλεηαη 

αλάκεζα ζηα 150 θαη 200 κέηξα, ελψ ηα πην ζχγρξνλα απφ απηά έρνπλ 

ρσξεηηθφηεηα απφ 52.000 έσο 58.000 dwt, πέληε μερσξηζηά ακπάξηα θαη 

ηέζζεξηο γεξαλνχο κε αλπςσηηθή ηθαλφηεηα ηξηάληα κεηξηθψλ ηφλσλ ν 

θαζέλαο. 

b. Aframax: 

Πξφθεηηαη γηα πινία κεηαθνξάο ζπλήζσο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ησλ πξντφλησλ 

ηνπ θαη ε κεηαθνξηθή ηνπο ηθαλφηεηα θπκαίλεηαη κεηαμχ 80.000 θαη 120.000 

dwt. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο ηχπνο πινίνπ, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα κέηξεζεο 

AFRA (Average Freight Rate Assessment). 

c. Panamax: 

Αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν κέγεζνο πινίνπ, πνπ κπνξεί λα δηαζρίζεη ηε 

δηψξπγα ηνπ Παλακά. Οη δηαζηάζεηο ησλ πινίσλ απηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ ηερλεηψλ θξαγκάησλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, νη νπνίεο είλαη 

33,53 κέηξα πιάηνο, 320 κέηξα κήθνο θαη 25,9 κέηξα βάζνο. Σα θαζαξφ ηκήκα 

πνπ απνκέλεη γηα ηα πινία, ψζηε λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηνπο θαηάιιεινπο 

ρεηξηζκνχο είλαη 304,8 κέηξα κήθνπο, ελψ ην δηαζέζηκν βάζνο θπκαίλεηαη θαηά 

ηε δηαδξνκή, κε ην ειάρηζην λα βξίζθεηαη ζηα 15,55 κέηξα. Σν κέγηζην χςνο 

πεξηνξίδεηαη απφ ηε «Γέθπξα ηεο Ακεξηθήο» ζηα  61.3 κέηξα 

d. Seawaymax: 

Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζην κεγαιχηεξν κέγεζνο πινίνπ, πνπ κπνξεί λα 

πεξάζεη απφ ηα ηερλεηά θαλάιηα ηνπ Saint Lawrence ζηα ζχλνξα ησλ Βφξεησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο κε ηνλ Καλαδά (St. Lawrence Seaway). Σν 
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κέγεζνο ησλ πινίσλ απηνχ ηνπ είδνπο κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηα 226 κέηξα ζε 

κήθνο θαη ηα 24 κέηξα ζε πιάηνο, αιιά ν πξαγκαηηθφο πεξηνξηζκφο είλαη ην 

βχζηζκά ηνπο πνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 7,92 κέηξα, νπφηε πνιιά απφ απηά 

ηα πινία κπνξνχλ λα δηαζρίζνπλ ην ζαιάζζην ζχζηεκα ηνπ Saint Lawrence, 

αιιά δελ κπνξνχλ λα δηαπιεχζνπλ ηνλ Αηιαληηθφ. 

e. Suezmax: 

Δίλαη ην κέγηζην κέγεζνο πινίσλ, πνπ κπνξεί λα δηαπιεχζεη ηε δηψξπγα ηνπ 

νπέδ. Μέρξη θαη ην 1967 κπνξνχζαλ λα πεξάζνπλ πινία κέρξη 80.000 dwt. 

Μεηά ην 1975, θαη αθνχ κεζνιάβεζαλ δηαλνίμεηο θαη εκβάζπλζε ηνπ θαλαιηνχ, 

κπνξνχζαλ λα πεξάζνπλ πινία κε εθηφπηζκα έσο  150.000 dwt, ελψ ε 

ηειεπηαία εθβάζπλζε ηνπ 2009 αχμεζε ην επηηξεπφκελν κέγεζνο ζε 200.000 

dwt. 

f. Capesize: 

Σα πινία κεγέζνπο Capesize δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο 

δηαζηάζεσλ, απιψο ην κεγάιν κέγεζφο ηνπο, ηνπο απαγνξεχεη ηε δηέιεπζε απφ 

ηηο δηψξπγεο ηνπ Παλακά θαη ηνπ νπέδ, νπφηε, πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπλ απφ 

ηνλ Αηιαληηθφ ζηνλ Δηξεληθφ Χθεαλφ ή απφ ηνλ Αηιαληηθφ ζηνλ Ηλδηθφ 

Χθεαλφ, ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ πεξηκεηξηθά ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο απφ ην 

Αθξσηήξην Horn “Cape Horn” ή πεξηκεηξηθά ηεο Νφηηαο Αθξηθήο απφ ην 

Αθξσηήξην ηεο Καιήο Διπίδαο “Cape of Good Hope”. 

g. VLCC (Very Large Crude Carriers): 

Δίλαη πινία κεγέζνπο 150.000 έσο 320.000 dwt. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο, 

γηα λα πξνζεγγίζνπλ ιηκάληα ή πξννξηζκνχο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκνχο βάζνπο, 

φπσο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο θαη ηεο Βφξεηαο 

Θάιαζζαο. Τπφ πξνυπνζέζεηο ηνπο επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε θαη απφ ηε δηψξπγα 

ηνπ νπέδ. 

h. ULCC (Ultra Large Crude Carriers): 

Δίλαη πινία ρσξεηηθφηεηαο ζπλήζσο απφ 320.000 dwt έσο 550.000 dwt, αιιά 

δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο κέγηζηνπ κεγέζνπο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

κεηαθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ ζηηο κεγάιεο δηαδξνκέο απφ ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν 
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ζηελ Δπξψπε, ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Αλαηνιηθή Αζία. Σν ηεξάζηην κέγεζφο 

ηνπο ηα αλαγθάδεη ζε δηάπινπ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο, ελψ ρξεηάδνληαη θαη εηδηθά 

δηακνξθσκέλα ιηκάληα γηα ηνλ ειιηκεληζκφ ηνπο (www.imcbrokers.com θαη 

www.worldtraderef.com). 

Δηθόλα 3.4: Δλδεηθηηθά κεγέζε πινίσλ 

 

Πεγή: Wikipedia 
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Σν παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη κηα ζπλνιηθή ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, 

φπσο αλαιχζεθε ζηα ηξία πξνεγνχκελα θεθάιαηα 

Γηάγξακκα 3.4: Σν ζαιάζζην Δκπφξην 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Παξδάιε, 1997 & 2001  

ΘΑΛΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΦΟΡΣΙΟ 

Οποιαδήποτε αποςτολή 

μεμονωμζνου φορτίου που είναι 

πολφ μικρή για να γεμίςει ζνα 

ολόκληρο πλοίο ή αμπάρι πλοίου. 

Κφριοι τφποι είναι: 

 Το ςυμβατικό φορτίο 

(μπάλεσ, δζματα κλπ), οι 

παλζτεσ. 

 Τα εμπορευματοκιβώτια 

 Οι φορτηγίδεσ 

 Το ζμφορτο φορτηγό 

αυτοκίνητο ή 

ρυμουλκοφμενο τμήμα 

του 

ΧΤΔΗΝ ΦΟΡΣΙΟ 

Κάθε μεμονωμζνο φορτίο – αποςτολή – 

ικανοποιητικά μεγάλο για να γεμίςει ζνα 

ολόκληρο πλοίο ή αμπάρι. Τρείσ είναι οι 

βαςικοί τφποι των χφδην φορτίων 

 Το ξηρό χφδην 

 Το υγρό χφδην 

 Τα ειδικά χφδην φορτία 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΕΡΜΑΣΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ 

 Πετρελαίου, Προϊόντων πετρελαίου 

 Υγροποιημζνων αερίων 

 Φυτικών ελαίων 

 Άνθρακα 

 Σιδηρομεταλλεφματοσ 

 Δημητριακών 

 Φωςφάτων 

 Βωξίτη / Αλουμίνασ 

 Άλλων ειδικών φορτίων 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΕΡΜΑΣΙΚΟΙ 

ΣΑΘΜΟΙ 

 Συμβατικοφ Γενικοφ 

φορτίου 

 Εμπορευματοκιβωτίων 

 Ro-Ro 

 Φορτηγιδοφόρων πλοίων 

Τα γενικά φορτία μεταφζρονται 

με τα πλοία γραμμήσ. Οι βαςικοί 

τφποι είναι: 

 Multipurpose 

 Containers 

 Ro-Ro 

 Barge carriers 

Πλοία liner 
Τα χφδην φορτία μεταφζρονται 

με τουσ εξήσ τφπουσ πλοίων 

 Tankers 

 Bulk carriers 

 Combined carriers 

 Specialist bulk vessels 

Πλοία bulk 
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Κεθάιαην 4
ν 

 

Ζ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο Ληκέλσλ-Θαιάζζησλ 

Μεηαθνξώλ θαη νη πξννπηηθέο ηεο Παγθόζκηαο Οηθνλνκίαο 

 

4.1 Ζ εκαζία ηεο Μεηαθνξάο 

 

χκθσλα κε ηε UNCTAD ζηελ έθζεζή ηεο ην 2011 αλέθεξε φηη νη ππεξεζίεο 

κεηαθνξψλ είλαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο θιάδνο εκπνξηθψλ ππεξεζηψλ. Οη 

κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε άκεζα, κε ηελ 

ελίζρπζε ηνπ εκπνξίνπ θαη έκκεζα κε ηε βειηίσζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο αγνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 

4.2 Ζ εκαζία ηεο Θαιάζζηαο Μεηαθνξάο 

 

Ζ ζεκαζία ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ ήηαλ γλσζηή απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

παξαγσγήο αγαζψλ θαη ηεο πξνζπάζεηαο δηαθίλεζήο ηνπο. Πξσηνπφξνη ππήξμαλ νη 

αξραίνη Έιιελεο, νη Ρσκαίνη θαη ε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία θαη ζηελ πην ζχγρξνλε 

ηζηνξία νη Δλεηνί, νη Πνξηνγάινη θαη νη Οιιαλδνί (Stopford, 2009). 

 

4.3 Οη επηπηώζεηο ηνπ θόζηνπο Μεηαθνξάο ζην Γηεζλέο Δκπόξην 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θχξηνο παξάγνληαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη νη 

βειηηψζεηο ζηηο δηεζλείο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ.  Ζ πξφνδνο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ε 

ηππνπνίεζε θαη απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη νη πην γξήγνξεο, θζελέο θαη 

αμηφπηζηεο κεηαθνξέο ζπλέβαιαλ ζηελ απνδνηηθφηεξε πξφζβαζε ζηηο πξψηεο χιεο, 

ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαλνκή 

ησλ πξντφλησλ. 
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Σα κεηαθνξηθά θφζηε, καδί κε ηηο δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ησλ λνκηζκάησλ θαη ηηο ππεξεζίεο δηαλνκήο, είλαη απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία, πνπ κπνξνχλ λα επηβαξχλνπλ ην εκπνξηθφ θφζηνο. Μία 

κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ηνλψλεη ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, αθξηβψο 

φπσο ε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο ή ε κείσζε ησλ 

δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ζηε ρψξα εηζαγσγήο. Οη δηεζλείο ζπκθσλίεο ζηα 

πιαίζηα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (World Trade Organization-WTO) 

έρνπλ ξίμεη ηεο δαζκνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζε ηφζν ρακειά επίπεδα, πνπ πεξεηαίξσ 

κείσζή ηνπο δελ ζα είρε ζεκαληηθφ απνηέιεζκα. Σα απμεκέλα κεηαθνξηθά θφζηε 

απμάλνπλ ζεκαληηθά ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ πξντφληνο θαη νπζηαζηηθά αλαγθάδνπλ ηνπο 

ππεχζπλνπο θνζηνιφγεζεο ησλ εηαηξεηψλ λα εμεηάδνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ηνπο πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν απνδνηηθή θαη νηθνλνκηθή κεηαθνξηθή 

πξφζβαζε (Kumar and Hoffmann, 2002). Σέηνηεο ιχζεηο απνηεινχλ νη ζχγρξνλνη 

δηεζλείο ιηκέλεο. 

Ζ ηηκή γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εκπνξεπκάησλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

είλαη εμσγελήο, επεηδή ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα είηε πξψηεο χιεο είηε θαηαλαισηηθά 

αγαζά εηζάγνληαη. Ζ άλνδνο ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο  ζεκαίλεη θαη αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, ζηελ πεξίπησζε εηζαγσγψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, αιιά θαη αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα πξνο εμαγσγή 

γίλνπλ πην αθξηβά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πηψζε ησλ εζφδσλ ή αθφκα θαη ηελ 

απψιεηα νιφθιεξεο ηεο αγνξάο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο δηπιαζηαζκφο ηνπ κεηαθνξηθνχ 

θφζηνπο γηα κία ρψξα νδεγεί ζε πηψζε ηνπ εκπνξίνπ ηεο θαηά 80% (Limao and 

Venables, 2001). 

 

4.4 Οη επηπηώζεηο ηνπ θόζηνπο κεηαθνξάο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

 

Σα απμεκέλα κεηαθνξηθά θφζηε νδεγνχλ ζε ιηγφηεξεο μέλεο επελδχζεηο, 

κηθξφηεξε απνηακίεπζε, κεησκέλεο εμαγσγέο θαη ππεξεζίεο, κεησκέλε πξφζβαζε ζε 

γλψζε θαη ηερλνινγία θαη ζε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο. Τπνινγίδεηαη φηη ν 

δηπιαζηαζκφο ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο κεηψλεη ην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

θαηά πεξηζζφηεξν απφ κηζή πνζνζηηαία κνλάδα (Radelet and Sachs, 1998). 
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Αξρηθά είρε εθηηκεζεί φηη ην κεηαθνξηθφ θφζηνο ζπλδέεηαη άκεζα θαη γξακκηθά 

κε ηελ απφζηαζε. ηε «πλάξηεζε ηνπ Παγφβνπλνπ» (Iceberg Function) ν 

Samuelson (1952) είρε ξεηά νξίζεη φηη ην θφζηνο είλαη κία ζπλερήο ζπλάξηεζε ηεο 

γεσγξαθηθήο απφζηαζεο. Σν 1991 ν Krugman (1991a, 1991b) απνηχπσζε ην 

κεηαθνξηθφ θφζηνο κε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

T(d)=e−τd,   

Όπνπ T(d) είλαη ην κεηαθνξηθφ θφζηνο, ην η είλαη κία παξάκεηξνο θζνξάο ή 

«ιησζίκαηνο» ηνπ παγφβνπλνπ θαη ην d είλαη ε απφζηαζε ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ. χκθσλα κε ηε ζεψξεζε απηή, ε 

καθξηλή απφζηαζε ζεκαίλεη απηφκαηα πςειφ θφζηνο γηα ηε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ 

θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κπνξνχλ λα ζπλάςνπλ 

εκπνξηθνχο δεζκνχο πνιχ επθνιφηεξα θαη κε πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο κεηαθνξάο θαη 

δηαθίλεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. Ζ παξαπάλσ ζπλάξηεζε έρεη πνιινχο επηθξηηέο, 

αθνχ κεηαμχ άιισλ δελ ππνινγίδεη ηηο δηάθνξεο άιιεο κεηαβιεηέο, πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ην ζπλνιηθφ κεηαθνξηθφ θφζηνο. 

χκθσλα κε κειέηε ησλ Sanchez, Hoffmann, Micco, Pizzolitto, Sgut and 

Wilmsmeier, ε νπνία παξνπζηάζηεθε ην 2002 ζην IAME ζηνλ Παλακά, ην ζπλνιηθφ 

ζαιάζζην κεηαθνξηθφ θφζηνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην λαχιν, ηελ αζθάιεηα θαη ηηο 

ππφινηπεο ρξεψζεηο απφ ην ιηκάλη εμαγσγήο κέρξη θαη ηελ άθημε ζην ιηκάλη 

εηζαγσγήο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

i. Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ ιηκαληνχ αθεηεξίαο θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ιηκαληνχ πξννξηζκνχ. 

ii. Σα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμαγφκελνπ πξντφληνο θαη ε ειαζηηθφηεηα 

ηεο δήηεζεο ζηελ αγνξά. 

iii. Ζ αζθάιεηα ηεο κεηαθνξάο. 

iv. Ζ ζαιάζζηα απφζηαζε αλάκεζα ζηα δχν ιηκάληα. 

v. Ζ δηαζεζηκφηεηα θαη ε θαλνληθφηεηα εμππεξέηεζεο αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα απφ ηε λαπηηιηαθή εηαηξία θαη θαηά πφζν είλαη ζχκθσλε κε 

ηηο απαηηήζεηο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ θάζε εμαγσγέα. 
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vi. Μπζηηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ ή πξαθηφξσλ, πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ θαη δεκηνπξγνχλ ζηξεβιψζεηο ζηελ 

αγνξά. 

vii. Ο βαζκφο εκπνξεπκαηνθηβσηηνπνίεζεο ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ. 

 

4.5 Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζόδνπ κεηαθνξάο 

 

Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ κεηαθνξάο εκπεξηέρεη ηελ εμηζνξξφπεζε 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ηειηθνχ παξαιήπηε, ηνπ είδνπο ηνπ δηαθηλνχκελνπ 

εκπνξεχκαηνο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γηα ηελ επηινγή ηξφπνπ 

κεηαθνξάο νη εμεηαδφκελνη παξάγνληεο είλαη ζπλήζσο ν ρξφλνο δηαθίλεζεο, ην 

θφζηνο κεηαθνξάο θαη ε αμηνπηζηία ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπ. Αθξηβφηεξνη 

θαη ηαρχηεξνη ηξφπνη κεηαθνξάο, φπσο ε αεξνπνξηθή κεηαθνξά, επηιέγνληαη ζπλήζσο 

φηαλ ην εκπφξεπκα είλαη επαίζζεην θαη έρεη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία κέρξη ηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα θαηαλαισζεί. ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ην ρακειφηεξν θφζηνο 

κεηαθνξάο ηεο ζαιάζζηαο νδνχ, αλ θαη επηβαξχλεηαη κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε, 

κπνξεί, ιφγσ ησλ κεγάισλ δηαθηλνχκελσλ πνζνηήησλ, λα είλαη πεξηζζφηεξν 

αμηφπηζην ζηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία (Corbett and 

Winebrake, 2008). 

Οη δηάθνξεο κέζνδνη κεηαθνξάο έρνπλ θαη δηαθνξεηηθά θνζηνιφγηα, αλάινγα 

κε ηελ απφζηαζε πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαλπζεί. Οη ζπλαξηήζεηο ηεο νδηθήο, ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο θαη ηεο λαπηηιηαθήο κεηαθνξάο απνηππψλνληαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα σο C1, C2 θαη C3 αληίζηνηρα. 
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Γηάγξακκα 4.1: πλαξηήζεηο θφζηνπο νδηθήο, ζηδεξνδξνκηθήο θαη λαπηηιηαθήο 

κεηαθνξάο 

 
Πεγή: Rodrigue, 2013 

Δλψ ε νδηθή κεηαθνξά έρεη ρακειφηεξε ζπλάξηεζε θφζηνπο γηα κηθξέο 

απνζηάζεηο, ε θιίζε ηεο κεγαιψλεη ηαρχηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο δχν ηχπνπο 

κεηαθνξψλ. Μέρξη ηελ απφζηαζε D1 ε νδηθή κεηαθνξά είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπκθέξνπζα, απφ ηελ D1 έσο θαη ηελ D2 είλαη πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα ε 

ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά, ελψ απφ ηελ D2 θαη κεηά ε λαπηηιηαθή κεηαθνξά έρεη ην 

πιενλέθηεκα. Σν ζεκείν D1 βξίζθεηαη ζπλήζσο απφ 500 έσο 750 ρηιηφκεηξα απφ ην 

ζεκείν εθθίλεζεο θαη ην D2 βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηα 1.500 ρηιηφκεηξα (Rodrigue, 

2013). 

Δπεηδή, ην θφζηνο είλαη ζπλήζσο ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο επηινγήο 

κεζφδνπ κεηαθνξάο, ν αληαγσληζκφο έγθεηηαη ζηελ δηαλπφκελε απφζηαζε, ζηηο 

πνζφηεηεο θαη ζηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ, ζηηο κηθξέο 

απνζηάζεηο θαίλεηαη ε νδηθή κεηαθνξά λα είλαη ζπκθέξνπζα, δεδνκέλν πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη φζν κεγαιψλεη ε απφζηαζε ηνπ ηφπνπ παξάδνζεο απφ ηνλ ηφπν 

παξαιαβήο. 

Δλδεηθηηθφ παξακέλεη θαη ην παξαθάησ δηάγξακκα, πνπ δείρλεη ην κεηαθνξηθφ 

θφζηνο ζε cents ($ US) αλά ηφλν κεηαθηλνχκελνπ θνξηίνπ θαη αλαθέξεηαη ζην θφζηνο 
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ηεο λαπηηιηαθήο, ηεο ζηδεξνδξνκηθήο, ηεο νδηθήο θαη ηεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο γηα 

θάζε δηαλπφκελν κίιη απφζηαζεο. 

Γηάγξακκα 4.2: Κφζηνο κεηαθνξάο θνξηίνπ αλά Σφλν-Μίιη. 

 

Πεγή: Rodrigue, 2013 *Source: adapted from R. Ballou (1998) Business Logistics 

Management, 4th Edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 

 

4.6 Ζ εμέιημε ηνπ κεηαθνξηθνύ θόζηνπο 

 

Δίλαη πάλησο γεγνλφο, φηη ην θφζηνο ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πησηηθή πνξεία ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία 90 ρξφληα, θπξίσο 

ιφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ βειηηψζεσλ θαη ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Δίλαη ελδεηθηηθφ 

φηη κέρξη ην 1960 ην θφζηνο ηεο λαπηηιηαθήο κεηαθνξάο ππνρψξεζε ζην έλα ηξίην 

απφ ηα αληίζηνηρα θφζηε ηνπ 1920. Παξφκνηα πνξεία αθνινχζεζαλ θαη ηα θφζηε ηεο 

αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο (UNDP, 1999). 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα απνηππψλεη ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ 
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Γηάγξακκα 4.3: Πνξεία θφζηνπο κεηαθνξάο θαη επηθνηλσληψλ 1920 έσο 2000 

 

Πεγή: Rodrigue, 2013 *Source adapted from UNDP (1999), Human Development 

Report 1999, p. 30 

 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε εμειίμεηο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ζηηο κεηαθνξέο έδσζαλ 

ψζεζε ζηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο θαη επλφεζαλ ην 

Γηεζλέο Δκπφξην. Σν θφζηνο κεηαθνξάο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, είλαη ηζρπξφο 

παξάγνληαο, αιιά έλα κφλν απφ ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε γηα ηελ 

επηινγή κεζφδνπ κεηαθνξάο ελφο εκπνξεχκαηνο. 

 

4.7 Σν παγθόζκην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 

 

Σν παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ βειηηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, 

ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο. Παξφια απηά, πνιινί θίλδπλνη, φπσο ε θξίζε 

ρξένπο πνιιψλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ θαη νη πνιηηηθέο ιηηφηεηαο πνπ 
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εθαξκφζηεθαλ ζε πνιιά θξάηε, θαίλεηαη λα ζπληεξνχλ ην θιίκα αβεβαηφηεηαο γηα 

αλάθακςε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

Ζ δηεζλήο λαπηηιία, κεηά ηε ζεκαληηθή πηψζε ηεο δήηεζεο γηα ην 2009, βίσζε 

κία αχμεζε γηα ηε ρξνληά ηνπ 2010 θαη ζεκείσζε ζεηηθέο απνδφζεηο, ηδηαίηεξα γηα ηε 

δηαθίλεζε μεξνχ θνξηίνπ (dry bulk) θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (container trade). 

Σαπηφρξνλα κε ηε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ην 2011, παξαηεξήζεθε 

αχμεζε ηεο λαπηηιηαθήο θίλεζεο, αιιά κε ξπζκνχο ρακειφηεξνπο απφ απηνχο ηνπ 

2010. 

Δηδηθφηεξα ην παγθφζκην Α.Δ.Π. απμήζεθε θαηά 2,7% ην 2011, αληί ηνπ 4,1% 

ην 2010. Ζ θξίζε ρξένπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε επηβξαδπλφκελε αλάπηπμε ησλ 

Ζ.Π.Α. θαη ηα γεληθφηεξν δπζκελέο νηθνλνκηθφ θιίκα, καδί κε ηηο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, φπσο ν κεγάινο ζεηζκφο ηεο  Ηαπσλίαο δελ επέηξεςαλ ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία λα αλαθάκςεη θαη λα επηηχρεη επηδφζεηο αληίζηνηρεο κε εθείλεο ηνπ 2010. 

Παξάιιεια, παξφκνηεο ζπλζήθεο ζπλέρηζαλ λα επηθξαηνχλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

2012. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ην παγθφζκην ΑΔΠ, ε βηνκεραληθή παξαγσγή, ην 

δηεζλέο εκπφξην θαη ε ζαιάζζηα δηαθίλεζε θνξηίσλ ζπλέρηζαλ λα θηλνχληαη 

παξάιιεια, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, ζην νπνίν απνηππψλεηαη 

θαη ε επζεία ζρέζε αλάκεζά ηνπο. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε πνξεία ηνπ Γείθηε Βηνκεραληθήο 

Παξαγσγήο, φπσο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ OECD θαη απνηππψλνληαη νη αληίζηνηρεο 

πνξείεο ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ, ηνπ Παγθφζκηνπ Δκπνξίνπ θαη ηνπ Παγθφζκηνπ 

Θαιάζζηνπ εκπνξίνπ απφ ην 1975 έσο θαη ην 2012, κε ρξνληά βάζεο ην 1990. ηηο 

ζρεδφλ ηξεηο δεθαεηίεο, θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 είλαη 

θαλεξή ε ηζρπξή ζπζρέηηζε ησλ κεγεζψλ απηψλ θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο. Ζ 

βηνκεραληθή παξαγσγή ελδπλακψλεη ην παγθφζκην ΑΔΠ, δίλεη ψζεζε ζηηο 

εκπνξεπκαηηθέο θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Οη εμειίμεηο θαη 

βειηηψζεηο ζηε ζαιάζζηα δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ σθεινχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ην 

Γηεζλέο εκπφξην θαη απμάλνπλ ηε βηνκεραληθή παξαγσγή, αθνχ ππάξρνπλ πην 

απνδνηηθνί ηξφπνη κεηαθνξάο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 
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Γηάγξακκα 4.4: Γείθηεο Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο ζε ζπλδπαζκφ κε παγθφζκην 

ΑΔΠ, Γηεζλέο Δκπφξηα θαη Θαιάζζην Δκπφξην 1975-2012 

(Υξνληά βάζεο ζεσξείηαη ην 1990) 

 

Πεγή: UNCTAD, 2012 

Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή επηβξαδχλζεθε ζηηο ρψξεο ηνπ OECD (Organization 

for Economic Cooperation and Development) θαη απμήζεθε θαηά κφλν 2,1%, αληί ηνπ 

8,5% ηνπ 2010. Σα αληίζηνηρα κεγέζε γηα ηελ Ηαπσλία δείρλνπλ πηψζε θαηά 2%, 

αληαλαθιψληαο ηηο επηπηψζεηο ηνπ κεγάινπ ζεηζκνχ, ηνπ παιηξξντθνχ θχκαηνο θαη 

ηνπ ππξεληθνχ αηπρήκαηνο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2011, φπσο θαη ηα πξνβιήκαηα ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο πιεκχξεο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2011 

ηελ Σατιάλδε. 

Σαπηφρξνλα, ε πεξηνξηζηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή, πνπ πηνζέηεζαλ πνιιέο 

θπβεξλήζεηο παγθνζκίσο, ζπλέβαιε ζηελ επηβξάδπλζε ηεο παγθφζκηαο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο. ε φηη αθνξά ηηο επνλνκαδφκελεο ρψξεο BRIC, ε Κίλα παξνπζίαζε 

αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 14%, αληί ηνπ 16% ηνπ 2010, ελψ νη Βξαδηιία, Ρσζία θαη Ηλδία 

αχμεζαλ ηελ παξαγσγή ηνπο, αιιά κε ρακειφηεξνπο ξπζκνχο απφ απηνχο ηνπ 2010 

(UNCTAD, 2012). 

Ο παξαθάησ πίλαθαο απνηππψλεη ηελ αχμεζε ζην ΑΔΠ ζσξεπηηθά γηα ηελ 

πεξίνδν 1991-2004, αλαιπηηθά γηα ηηο ρξνληέο 2008 έσο θαη 2011 θαη πξφβιεςε γηα 

ην 2012. 
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Πίλαθαο 4.1: Παγθφζκηα Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 1991-2012 

(Δηήζηα Πνζνζηηαία κεηαβνιή. Σα ζηνηρεία ηνπ 2012 απνηεινχλ πξφβιεςε) 

 

Πεγή: UNCTAD, 2012 

 

Οη εμειίμεηο ζηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο αληαλαθινχλ ηε 

ζπλερηδφκελε αιιειεμάξηεζε ησλ επηκέξνπο νηθνλνκηψλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζή 

ηνπο ζηελ παγθφζκηα αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο. Απφ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2011, ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο άξρηζε λα θζίλεη, 

θάηη πνπ απνδεηθλχεη φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θάπνησλ ρσξψλ επεξεάδεη 

ηκήκαηα ησλ νηθνλνκηψλ άιισλ ρσξψλ, θαζψο βξίζθνληαη δίαπινη αιιειεπίδξαζεο, 

ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ην εκπφξην, νη εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο θαη ην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα (UNCTAD, 2012). 

Ζ πξφβιεςε γηα ην 2012 είλαη φηη ζα ππάξμεη πεξεηαίξσ επηβξάδπλζε. Μία 

πηζαλή θιηκάθσζε ηεο πηζησηηθήο θξίζεο ζηελ Δπξσδψλε παξακέλεη ζεκαληηθφο 
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παξάγνληαο, παξφιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα λα απνθεπρζεί ε κεηάδνζε κε 

ηελ αχμεζε ησλ εγγπήζεσλ πξνο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (UN, 2012). 

 

4.8 Σν παγθόζκην εκπόξην 

 

Παξάιιεια κε ηε θζίλνπζα πνξεία ηεο Παγθφζκηαο Οηθνλνκίαο, ην παγθφζκην 

εκπφξην αλαπηχρζεθε, ζε πνζφηεηεο, κφιηο θαηά 5,9% ην 2011, αληί ηνπ 13,9% ηνπ 

2010, αθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επεξεάζηεθε θαη απφ 

δηάθνξεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο (ζεηζκφο Ηαπσλίαο, πιεκκχξεο Σατιάλδεο), αιιά θαη 

απφ ηα πξνβιήκαηα ζηε δηαλνκή πεηξειαίνπ, κε ηηο εμειίμεηο ζηε Ληβχε. 

Πάλησο, ιφγσ ησλ δηεζλψο απμεκέλσλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ 

(commodities), ε αμία ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ απμήζεθε θαηά 19% θαη έθηαζε ηα 

18,2 ηξηζεθαηνκκχξηα $, αληί ηνπ 22% ηνπ 2010 (WTO, 2012). 

Ζ επηβξάδπλζε ηεο δήηεζεο θαη ε ζπλνιηθά ρακειή αλάπηπμε ησλ ηζρπξψλ 

νηθνλνκηψλ απνηππψζεθε ζηηο ρακειέο εηζαγσγέο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Σν 

2011 νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 3,5%, αληί ηνπ 11% ηνπ 2010. ηελ Ηαπσλία ην 

πνζνζηφ αχμεζεο ήηαλ κφλν 1,9%, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 3,2% θαη ζηηο Ζ.Π.Α. 

3,7%. 

Παξφια απηά, νη εηζαγσγέο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ιφγσ θαη ησλ 

επλντθψλ γηα απηέο απμεκέλσλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, απμήζεθαλ θαηά 6,2%., κε 

ηηο εηζαγσγέο ησλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο λα απμάλνληαη θαηά 7,1%, ελψ ηεο 

Αθξηθήο θαηά 3,9%. Ζ παξαπάλσ εμέιημε, ζε αληίζεζε κε ην κεησκέλν εκπνξηθφ 

ηζνδχγην ησλ ζπλήζσο ππεξβνιηθά πιενλαζκαηηθψλ Κίλαο θαη Ηαπσλίαο, ζα 

κπνξνχζε λα εμηζνξξνπήζεη ηηο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία (EIU, 2012). 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (WTO) πξνβιέπεη πεξεηαίξσ 

απνθιηκάθσζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ζε απφιπηεο ηηκέο, κε 

αχμεζε γηα ην 2012 θαηά κφλν 2,5%, αληί ηνπ κεζνζηαζκηθνχ 6% ησλ εηψλ 1990-

2008 (WTO, 2012). 
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Ο παξαθάησ πίλαθαο απνηππψλεη ηνλ εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ησλ 

δηαθηλνχκελσλ εκπνξεπκάησλ ζε πνζφηεηεο αλά γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη ελψζεηο 

ρσξψλ, γηα ηηο ρξνληέο 2008 έσο 2011. 

Πίλαθαο 4.2: Παγθφζκηα δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

 

Πεγή: UNCTAD, 2012 

 

4.9 Σν παγθόζκην ζαιάζζην εκπόξην θαη νη ηάζεηο ηνπ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ είλαη ζηελά 

ζπζρεηηζκέλε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, αθνχ ε ζαιάζζηα κεηαθνξά 

θαη ηα ιηκάληα είλαη ν θπζηθφο δίαπινο εμππεξέηεζεο ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. Απφ ηα 800 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ηνπ 1955 ε ζαιάζζηα δηαθίλεζε 

θνξηίσλ μεπέξαζε ηα 8 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο  ην 2007, ελψ, εθηφο απφ ηνλ φγθν 

κεηαθνξάο απμήζεθε θαη ε αμία ησλ δηαθηλνχκελσλ εκπνξεπκάησλ. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απνηππψλεηαη ε εμέιημε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ 

αλά ηχπν εκπνξεχκαηνο απφ ην 1975 έσο θαη ην 2008. 
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Γηάγξακκα 4.5: Δμέιημε ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ 1975-2008 (ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο)  

 

Πεγή: Tamvakis, 2012 

Γηάγξακκα 4.6: Γηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ αλά ηχπν γηα ην 2008 

 
Πεγή: Tamvakis, 2012 

Παξαηεξείηαη ε δηαρξνληθά απμεηηθή ηάζε ηεο ζαιάζζηαο δηαθίλεζεο 

εκπνξεπκάησλ, κε ην αξγφ πεηξέιαην λα αθνινπζεί κία ζηαζεξή πνξεία ζε φγθνπο 

δηαθίλεζεο, ηα πξντφληα πεηξειαίνπ λα ζπκπεξηθέξνληαη ειαθξά αλνδηθά, ελψ ην 

πνζνζηφ ησλ άιισλ εκπνξεπκάησλ, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα βηνκεραληθά 

πξντφληα απφ ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο, λα δηαγξάθνπλ έληνλε αλνδηθή ηάζε. Φαίλεηαη φηη 

ηα ζπλερψο κεηνχκελα θφζηε κεηαθνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο βειηηψζεηο ηελ 
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ζπλνιηθή απφδνζε ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ έθαλε εθηθηή ηε κεηαθίλεζε 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε ρψξεο κε ρακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο, ζε ηέηνην 

βαζκφ πνπ ηειηθή ηηκή γηα ηνλ θαηαλαισηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνο 

κεηαθνξάο θαη ησλ δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, λα είλαη ρακειφηεξε απφ 

απηή ηνπ ίδηνπ πξντφληνο, εάλ απηφ είρε παξαρζεί ζηε ρψξα θαηαλάισζήο ηνπ. 

 

4.10 Ζ ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηεο λαπηηιηαθήο 

κεηαθνξάο 

 

Ζ δηαθπκάλζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο παξάγνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο ζηε 

δήηεζε γηα ζαιάζζηα κεηαθνξά, αθνχ είηε εηζάγνληαη πξψηεο χιεο γηα ηε 

κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία είηε εμάγνληαη ηα κεηαπνηεκέλα εκπνξεχκαηα (Isserlis, 

1938). 

Ζ απφδεημε γηα ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, ν νπνίνο δείρλεη ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ παγθνζκίνπ ΑΔΠ απφ ην 1966 έσο θαη 

ην 2006 θαη ηηο αληίζηνηρεο απμνκεηψζεηο ζηηο πνζφηεηεο ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ. 

Γηάγξακκα 4.7: Γηαθπκάλζεηο παγθνζκίνπ ΑΔΠ θαη Θαιάζζην Δκπφξην 

 
Πεγή: Stopford, 2009 
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Γελλάηαη ην εξψηεκα εάλ ζε κία πεξίνδν εηψλ ην ζαιάζζην εκπφξην απμεζεί κε 

ξπζκνχο κεγαιχηεξνπο, κηθξφηεξνπο ή παξφκνηνπο κε ην παγθφζκην ΑΔΠ θαη ηελ 

αληίζηνηρε βηνκεραληθή παξαγσγή. ηελ ηειεπηαία δεθαεηία παξαηεξείηαη 

δπζαλάινγε αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηνπ ζαιαζζίνπ 

εκπνξίνπ. Απηφ δηθαηνινγείηαη αθελφο απφ ηελ είζνδν ησλ Κηλέδσλ εκπφξσλ γηα 

ιηαληθέο πσιήζεηο, κέζσ δηαδηθηχνπ, φπνπ ζπλήζσο νη απνζηνιέο γίλνληαη κε 

ηαρπδξνκείν θαη ε δηαθίλεζε ησλ παθέησλ κε αεξνπνξηθή κεηαθνξά θαη αθεηέξνπ 

απφ ηνλ ζπλερψο αλαπηπζζφκελν θιάδν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ν νπνίνο δελ κπνξεί 

βέβαηα λα αληηζηνηρηζηεί κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. 

 

4.11 Σν Γηεζλέο ζαιάζζην εκπόξην θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

 

ήκεξα, θαη αξρήο γελνκέλεο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ην Γηεζλέο 

ζαιάζζην εκπφξην γλσξίδεη πξσηνθαλή άλζηζε. Ο παξαθάησ πίλαθαο απνδεηθλχεη ηηο 

απμεηηθέο ηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ.  

Πίλαθαο 4.3: Δμέιημε ζην ζαιάζζην εκπφξην απφ ην 1970 έσο ην 2011 

(Σηκέο ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο) 

 

Πεγή: UNCTAD, 2012 

Φαίλεηαη φηη ε αχμεζε ζηα ζπλνιηθά εκπνξεχκαηα κέζα ζε ζαξάληα ρξφληα 

ππεξηξηπιαζηάζηεθε, αθνχ παξνπζίαζε κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 323% αλάκεζα 

ζηηο ρξνληέο 1970 θαη 2010. 
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Σν παξαθάησ δηάγξακκα εκθαλίδεη ηελ πνξεία ηνπ Γηεζλνχο ζαιάζζηνπ 

Δκπνξίνπ αλά ηχπν θνξηίνπ απφ ην 1980 έσο θαη ην 2012. 

Γηάγξακκα 4.8: Γηεζλέο Θαιάζζην εκπφξην αλά ηχπν θνξηίνπ 1980-2012 

(ε εθαηνκκχξηα ηφλνπο) 

 
Πεγή: UNCTAD, 2012 

Γηαγξακκαηηθά είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο ε ηάζε ηεο δηαξθνχο αχμεζεο απφ 

ην 1985 θαη κεηά, κέρξη θαη ην 2009, πνπ παξαηεξείηαη ε πξψηε αξλεηηθή ρξνληά. Σα 

επφκελα έηε 2010, 2011 θαη 2012 παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε, αιιά ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία. 

Δπίζεο, κπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη ν πεηξέιαην ζπλέρηζε λα απνηειεί πεξίπνπ 

ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο δηαθίλεζεο γηα ην 2011 θαη 2012, ηάζε πνπ εκθαλίδεηαη 

απφ ην 1980. Σν 2011, ην «μεξφ θνξηίν» (dry cargo), πνπ πεξηιακβάλεη ηα «θπξίσο 

μεξά ρχδελ» (major dry bulks) θνξηία, δειαδή ηo ζηδεξνκεηάιιεπκα, ηα ζηηεξά, ηνλ 

άλζξαθα, ηα θψζθαηα θαη ηνλ βσμίηε, ηα «δεπηεξεχνληα μεξά ρχδελ» (minor dry 

bulks) θνξηία, δειαδή ηνλ ράιπβα, ην αινπκίλην, ην ηζηκέλην, ηε δάραξε θ.α. 

(Γθηδάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ, 2002 θαη Wikipedia, 2013), ηα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα (containers), αιιά θαη ην γεληθά θνξηία (general cargo) 

ζπγθξάηεζαλ ηα ππφινηπα δχν ηξίηα ηεο δηαθίλεζεο. 
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Χο κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ μεξνχ θνξηίνπ ζηα θπξίσο θνξηία αλαινγεί ην 41,6% 

ηνπ ζπλφινπ, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα δεπηεξεχνληα θνξηία, ηα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ηα γεληθά θνξηία είλαη 20,8%, 23,3% θαη 14,3% αληίζηνηρα. 

Παξφιε ηελ μεθάζαξε επηθξάηεζε ησλ ρχδελ θνξηίσλ ζε φγθν θνξηίσλ, ε 

θαηάηαμε αιιάδεη κφιηο ζπλππνινγηζηεί θαη ε αμία ησλ κεηαθεξφκελσλ 

εκπνξεπκάησλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αχμεζε ησλ θνξηίσλ πνπ δηαθηλνχληαη κε 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα είλαη δηαξθήο, κε ζηαζκφ ηε ρξνληά ηνπ 2007, φπνπ ε κεηαθνξά 

κε εκπνξεπκαηνθηβψηηα μεπέξαζε ην 50% ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο δηαθίλεζεο 

(Lloyd’s, 2012). Πάλησο, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ Lloyd’s, γηα ηηο ρξνληέο 2008 

θαη 2009 ππήξμε αχμεζε ζηελ αμία ηνπ μεξνχ θνξηίνπ, ε νπνία απνηχπσλε ηελ 

απμεκέλε εηζαγσγηθή δήηεζε γηα ηα εκπνξεχκαηα απηά απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ Κίλα (Porter, 2012). 

Πνιχ ζεκαληηθά ζρεδηαγξάκκαηα (UNCTAD, 2012) γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ηάζεσλ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ είλαη θαη ηα δχν αθφινπζα, πνπ παξνπζηάδνπλ ηε 

ζπκβνιή θάζε νκάδαο ρσξψλ, αλεπηπγκέλσλ, αλαπηπζζφκελσλ θαη εθείλσλ ησλ 

ρσξψλ, πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ειεγρφκελεο ζε αλνηρηέο 

νηθνλνκίεο. 

Γηάγξακκα 4.9: Παγθφζκην ζαιάζζην εκπφξην αλά ηχπν, 2011 
(Χο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαθίλεζεο) 

 
Πεγή: UNCTAD, 2012 



65 
 

Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζπλερίδνπλ λα είλαη νη θχξηνη κνρινί αλάπηπμεο ηνπ 

δηεζλνχο ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ. Σν 2011 ην 60% ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ θαη ην 

57% ησλ εηζαγσγψλ, πνπ δηαθηλήζεθαλ δηα ζαιάζζεο πξνήιζε ή θαηέιεμε ζηηο 

ρψξεο απηέο. 

Οη αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο “Developed Economies” παξνπζηάδνπλ αξλεηηθφ 

εκπνξηθφ ηζνδχγην, αθνχ παξαηεξνχληαη πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ απφ 

φηη εμαγσγέο. Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο εμαγσγηθά θαη γηα 

ην ιφγν απηφ παξνπζηάδνπλ ηεξάζηηα πιενλάζκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελψ νη 

νηθνλνκίεο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζε κνληέια ειεχζεξεο αγνξάο, 

αλ θαη ζε απφιπηεο ηηκέο πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηελ παγθφζκηα ζαιάζζηα δηαθίλεζε 

εκπνξεπκάησλ, δείρλνπλ εμαηξεηηθά επηζεηηθά εμαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε ηηο 

εμαγσγέο δηα ζαιάζζεο λα είλαη ηξηπιάζηεο ζε κέγεζνο απφ ηηο εηζαγσγέο ηνπο. 

Γηάγξακκα 4.10: Ζ ζπκβνιή, ζε πνζνζηφ, ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζην 

ζαιάζζην εκπφξην ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα. 

 
Πεγή: UNCTAD, 2012 

Παξνπζηάδεηαη κία εηθφλα έληνλεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θπξηαξρίαο 

ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κέρξη θαη ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, αθνχ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 παξνπζηάδεηαη 

αλαζηξνθή ηεο ηάζεηο θαη νη εηζαγσγέο μεπεξλνχλ γηα πξψηε θνξά ην ςπρνινγηθφ 
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φξην ηνπ 50% ησλ εηζαγσγψλ. Σα ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ απνηππψλνπλ 

θπξηαξρία ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζηε δηαθίλεζε αγαζψλ θαη ζην ζαιάζζην 

εκπφξην. Απηφ νθείιεηαη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππφ 

εμέηαζε ρσξψλ. Πξηλ απφ είθνζη ρξφληα νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο εμήγαγαλ θπξίσο 

πξψηεο χιεο κε επεμεξγαζκέλεο. Με ηελ επαλάζηαζε ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη 

ηελ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηνπο απμήζεθαλ θαηαθφξπθα νη 

εηζαγσγέο κε κεηαπνηεκέλσλ εκπνξεπκάησλ σο ά χιεο γηα λα εμππεξεηήζνπλ πιένλ 

ηε δηθή ηνπο παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ γηα ηνπο 

πνιίηεο ηνπο. 

Δμάιινπ, ε παγθνζκηνπνίεζε αλέδεημε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο παξαγσγήο κε 

κεησκέλν εξγαηηθφ θφζηνο, αιιά ζε ρψξεο, πνπ απείραλ ζεκαληηθά απφ απηέο φπνπ 

βξίζθνληαλ νη ηειηθνί θαηαλαισηέο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Γεκηνπξγήζεθε 

έηζη ε αλάγθε γηα εμεχξεζε νηθνλνκηθψλ ηξφπσλ κεηαθνξάο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

Σν ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο θαπζίκσλ γηα ηε λαπηηιηαθή κεηαθνξά, ην νπνίν 

εληζρχεηαη απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ επηηπγράλνπλ ηα πινία, ιφγσ κεγέζνπο 

κείσζε ην αλά κνλάδα θφζηνο ησλ δηαθηλνχκελσλ πξντφλησλ. ήκεξα είλαη θνηλφο 

ηφπνο ε ζηαδηαθή κεηαπνίεζε πξντφλησλ ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θφζκνπ θαη ε 

πξνψζεζε ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπο ζηελ αγνξά (Corbett and Winebrake, 2008). 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία 

θαιιηεξγνχληαη ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, πξνσζνχληαη ζηελ Δπξψπε γηα επεμεξγαζία 

θαη ηππνπνίεζε θαη κεηαπσινχληαη κε ηε κνξθή θνκπφζηαο ζηελ αγνξά ηεο 

Ακεξηθήο. Παξφκνηεο δηαδξνκέο αθνινπζνχληαη, φκσο, θαη γηα πξντφληα πςειήο 

ηερλνινγίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηεο TOYOTA θαη ησλ ζπζζσξεπηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηα πβξηδηθά ηεο απηνθίλεηα. Ζ πξψηε χιε εμάγεηαη ζε νξπρεία 

ηεο Κίλαο, πξνσζείηαη ζηνλ Καλαδά γηα πξψηε επεμεξγαζία, ζηε ζπλέρεηα 

κεηαθέξεηαη ζηε Γεξκαλία γηα ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο εμεηδηθεπκέλε κεηαπνίεζε, απφ 

φπνπ επηζηξέθεη ζηελ Κίλα γηα ηελ ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε θαη σο ηειηθφ πξντφλ 

απνζηέιιεηαη ζηελ Ηαπσλία γηα ηνπνζέηεζε ζηα απηνθίλεηα ηεο εηαηξίαο, ηα νπνία 

βέβαηα, ζηε ζπλέρεηα πσινχληαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν (www.toyota.com). 
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Κεθάιαην 5
ν
 

Γηνίθεζε Ληκέλσλ 

 

5.1 Οξηζκόο 

 

Χο δηνίθεζε ιηκέλσλ ή ιηκεληθή δηαθπβέξλεζε λνείηαη ε ηδηνθηεζία, ε 

δηαρείξηζε, θαη ν έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο ιηκαληνχ (Talley, 2009). 

 

5.2 Σν παξειζόλ-Ο ζπκβαηηθόο ηξόπνο δηνίθεζεο ιηκέλσλ 

 

Μέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νη νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ε δηνίθεζε 

ησλ ιηκαληψλ ζηεξίδνληαλ ζην κνληέιν ηνπ FORD, δειαδή ζηε καδηθή παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, γλσζηή θαη σο FORDism. Υαξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη: 

a. Ζ κηθξή επειημία ζηελ εθαξκνγή κεζφδσλ δηαρείξηζεο θνξηίσλ 

b. Οη ζρεηηθά ρακειέο απαηηήζεηο ζε γε θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, αθνχ 

νη ξπζκνί εμππεξέηεζεο ήηαλ αληίζηνηρα ρακεινί 

c. Σν κηθξφ κέγεζνο ησλ πινίσλ θαη 

d. Κιεηζηέο θαη απζηεξά θαζνξηζκέλεο εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

ιηκαληψλ (Chlomoudis and Pallis, 2012). 

Σν ζχζηεκα απηφ πξνζέθεξε εχθνιε πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ησλ ιηκέλσλ, 

αθνχ παξαδνζηαθά, ε ηάζε γηα ρξήζε ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ είλαη ζηαζεξά απμεηηθή. 

Σν παξαπάλσ ζχζηεκα ήηαλ ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε ε ελδερφκελε δήηεζε γηα 

ιηκεληθέο ππεξεζίεο απιά λα ηζνξξνπείηαη κε ηε δεδνκέλε, απφ ηα ιηκάληα, πξνζθνξά 

Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ βαζίζηεθε ζε κεγάιεο επελδχζεηο ζε εμεηδηθεπκέλν 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζε εμεηδηθεπκέλε εξγαζία, θάηη πνπ νδήγεζε ζε δχν λέα 

ραξαθηεξηζηηθά: 
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a. Γξακκηθή παξαγσγή ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία απαηηεί 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη ζπλεξγαζία ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ, φπσο 

ζε κία γξακκή παξαγσγήο. 

b. Σππνπνίεζε ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία επέηξεςε ζηα 

εμεηδηθεπκέλα λα παξέρνπλ καδηθά ιηκεληθέο εξγαζίεο, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγεζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νη νπνίεο επέηξεςαλ ηε ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ζηηο ιηκεληθέο εξγαζίεο έιαβε δχν κνξθέο: 

i. Ζ πξψηε κίαο ζπλερνχο καδηθήο παξαγσγήο ππεξεζηψλ, κε ιηκεληθνχο 

ζηαζκνχο 24σξεο ιεηηνπξγίαο 

ii. Ζ δεχηεξε απηή κηαο δηαδηθαζίαο, πνπ ελζσκαηψλεη έλαλ «ηερληθφ» 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ζε 

εμεηδηθεπκέλα ιηκάληα πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαθίλεζε 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε παξαγσγή ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ νδεγείηαη ζπλερψο ζηε 

δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Τπάξρεη, 

δειαδή, ε ζπλερήο ηάζε γηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ (Boyer and Coriat, 1986). 

Απηά ηα βηνκεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ βαζηζκέλα ζηελ χπαξμε κεγάισλ 

θαη ζηαζεξψλ αγνξψλ, νη νπνίεο κπνξνχζαλ λα απνξξνθήζνπλ ηηο, καδηθά θαη κε 

ζπγθεθξηκέλε ηππνπνίεζε, παξαγφκελα πνζφηεηεο ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ, αιιά 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηθαλή θεξδνθνξία, πνπ ζα ππεξθάιππηε ηηο επελδχζεηο ησλ 

ιηκαληψλ. Ζ δεκηνπξγία ηέηνησλ αγνξψλ είλαη ε θχξηα αηηία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο καδηθήο, αιιά φρη εμεηδηθεπκέλεο ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

πειάηε,  παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (FORDism) ζηα ιηκάληα (Chlomoudis and Pallis, 

2012). 
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5.3 Οη λέεο ηάζεηο-Ζ εμέιημε ηεο κεηαξξύζκηζεο ζηα ιηκάληα 

 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1990 ε αλακφξθσζε ησλ ιηκαληψλ ήηαλ ε κφδα ηεο επνρήο. 

Ζ θηινζνθία ηεο λέαο ιηκεληθήο δηνίθεζεο αληαπνθξίλνληαλ ζηε ζπλερή πίεζε γηα 

κηθξφηεξν δεκφζην ηνκέα, σο απάληεζε ζηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα (Brooks and 

Pallis, 2012). 

ε κεξηθέο ρψξεο έγηλαλ πξνζπάζεηεο εμνξζνινγηζκνχ ησλ κνληέισλ δηνίθεζεο 

πνπ αθνινπζνχληαλ. ηελ Δπξψπε, γηα παξάδεηγκα, ζε φιεο ηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο 

φπνπ εθαξκφζηεθαλ κεηαξξπζκίζεηο (Ηζπαλία, Ηηαιία, Γαιιία θαη Διιάδα) 

πξνσζήζεθαλ ιχζεηο ηνπ ηχπνπ «Ληκάληα Δζληθνχ πκθέξνληνο», φπνπ δφζεθε έλαο 

θάπνηνο βαζκφο απηνλνκίαο, αιιά κέζα ζε έλα πεξηνξηζηηθφ θξαηηθφ ζρήκα. ηνλ 

Καλαδά, ην ζχλνιν ησλ ιηκέλσλ ρσξίζηεθαλ ζε ηξείο νκάδεο. Ζ πξψηε αθνξνχζε ηα 

ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά ιηκάληα, ηα νπνία ηδησηηθνπνηήζεθαλ πιήξσο, ζηε δεχηεξε 

νκάδα αλήθαλ ηα θχξηα ιηκάληα, πνπ ήηαλ ζεκαληηθά γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, 

ζηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κεηθηφ ζχζηεκα, θαη ε ηξίηε νκάδα, πνπ αθνξνχζε 

ηα απνκαθξπζκέλα ιηκάληα ζεσξήζεθε εζληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη παξέκεηλε ππφ 

θξαηηθφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζίαζαλ κεγάιε 

αλνκνηνκνξθία, αλάινγα κε ηελ ηνπνζεζία θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ θάζε ιηκαληνχ. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο δελ ππάξρεη ην ηέιεην κνληέιν, αθνχ ν ηξφπνο 

δηνίθεζεο ηνπ θάζε ιηκαληνχ ζα πξέπεη λα αληαλαθιά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο, 

ηνπο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηηο αλαπηπμηαθέο 

πεπνηζήζεηο ησλ πνιηηψλ (Brooks and Pallis, 2012). 

Ο βαζκφο πηνζέηεζεο κεηθηψλ ή θαζαξά ηδησηηθψλ ζρεκάησλ επεξεάδνληαη 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπηθψλ / εζληθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ ηεο πεξηνρήο. Απνθάζεηο πνπ αθνινπζνχλ ηελ πεπαηεκέλε νδφ 

δηαηεξνχλ καθξνεκέξεπζε ηνπ «ζπζηήκαηνο». Σα πξνβιήκαηα κε ηελ πξνζπάζεηα 

ηηο αλαδηνξγάλσζεο ησλ ιηκέλσλ είλαη ζηελ πξνζπάζεηα απάληεζεο ηνπ εξσηήκαηνο, 

εάλ νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχλ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο, ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο ή ηα ίδηα ηα ιηκάληα. ε θάζε ιηκάλη, αθνχ έρνπλ εθαξκνζηεί 

κεηαξξπζκίζεηο θαη ελδερφκελεο αιιαγέο ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, 
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δεκηνπξγνχληαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ παξαγφλησλ, ησλ πειαηψλ 

ηνπ, ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ κεηφρσλ ηνπ (Brooks, 2005). 

 

5.4 Παγθόζκηα Σξάπεδα-Οη Γνκέο ηεο Ληκεληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank) παξνπζίαζε ην 2001 ην “World Bank 

Port Reform Toolkit”, ην νπνίν πξνζθέξεη έλα γεληθφ πιαίζην θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ γηα ηε ζσζηή νξγάλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ελφο ιηκαληνχ. 

Παξνπζηάδεη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ιηκέλσλ: 

a. Σν ιηκάλη πάξνρν ππεξεζηψλ (Service Port) 

b. Σν ιηκάλη εξγαιείν (Tool Port) 

c. Σν ιηκάλη ηδηνθηήηε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (Landlord Port) 

d. Σν ηδησηηθφ ιηκάλη (Private Port) 

Αλαιπηηθφηεξα, ζην “Service Port” ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ε γε θαη ηα 

πάγηά ηνπ, αλήθεη ζην θξάηνο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ γίλεηαη απφ κία ιηκεληθή αξρή, 

πνπ ειέγρεη ηηο ιηκεληθέο ιεηηνπξγίεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε 

θνξηίσλ εθηεινχληαη απφ εξγαδνκέλνπο, νη νπνίνη έρνπλ πξνζιεθζεί απεπζείαο απφ 

ηε ιηκεληθή αξρή. Σν δπλαηφ ζεκείν απηήο ηεο δνκήο είλαη φηη ππάξρεη κία θαη κφλν 

θεληξηθή δηνίθεζε, νπφηε δπλεηηθά ππάξρεη κεγάιε ηαρχηεηα ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε έιιεηςε έζησ θαη ηεο ειάρηζηεο εκπινθήο 

θάπνηνπ ηδησηηθνχ θνξέα ζεκαίλεη απηφκαηα θαη έιιεηςε αληαγσληζκνχ, νπφηε είλαη 

ζρεδφλ αλαπφθεπθηε ε δεκηνπξγία αλαπνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ιηκεληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

ην “Tool Port”, φπσο θαη ζην “Service Port” ε γε θαη ηα πάγηα αλήθνπλ ζην 

θξάηνο, ε δηαρείξηζε γίλεηαη απφ ηε ιηκεληθή αξρή θαη ηα κεραλήκαηα 

ιεηηνπξγνχληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ιηκεληθήο αξρήο. Τπάξρνπλ φκσο θαη άιιεο 

ππεξεζίεο δηαρείξηζεο εκπνξεπκάησλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ 

ηδησηηθέο εηαηξίεο. ε ζρέζε κε ην Service Port, ην Tool Port έρεη κία δηνηθεηηθή 

αδπλακία: Δλδέρεηαη λα πξνθχςνπλ πξνζηξηβέο αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο  ζηελ 

θξαηηθή ιηκεληθή αξρή θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηδησηηθφ θνξέα, ηδηαίηεξα εάλ 
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ππάξρεη κεγάιε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά ζηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. Οπζηαζηηθά ην 

ιηκάλη θαηέρεη φιεο ηηο ππνδνκέο, ηα κεραλήκαηα θαη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπο θαη ηα 

ππελνηθηάδεη ζε ηδηψηεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε θαη ηε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ 

ηνπο. Οη ηδηψηεο ζπκβαιιφκελνη είλαη ζπλήζσο κηθξέο εηαηξίεο, κε πιενλέθηεκα ηεο 

δηαδηθαζίαο φηη ηα θφζηε ηνπο είλαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ κεηαβιεηά θαη ην ίδην ην 

ιηκάλη απνξξνθά ην «θφζηνο» ηεο κε απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ ππνδνκψλ θαη 

ησλ κεραλεκάησλ ηνπ. 

ην “Landlord Port”, επίζεο ην ιηκάλη αλήθεη ζην θξάηνο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ 

γίλεηαη απφ νξηζκέλε απφ ην θξάηνο ιηκεληθή αξρή. Όκσο, ην ιηκάλη παξαδίδεη 

νξηζκέλεο εγθαηαζηάζεηο, ππεξεζίεο ή θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ κέζσ ππελνηθίαζεο ζε 

ηδηψηεο. Σν ιηκάλη είλαη νπζηαζηηθά ν νηθνπεδνχρνο ζηνλ νπνίν γίλνληαη νη πιεξσκέο 

ηνπ κηζζψκαηνο. Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ ππνδνκέο ηνπ, φπσο ηα αγθπξνβφιηα, νη 

δξφκνη, θαη νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη. Οη ηδηψηεο ρξήζηεο κπνξνχλ λα αλαγείξνπλ δηθά 

ηνπο θηήξηα, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο εμνπιηζκφ θαη λα πξνζιάβνπλ δηθνχο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο. Σν πιενλέθηεκα ηνπ “Landlord Port” είλαη φηη νη ηδησηηθέο 

εηαηξίεο είλαη πεξηζζφηεξν εππξνζάξκνζηεο ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο απφ φηη είλαη ε 

θξαηηθή ιηκεληθή αξρή, αθνχ ε βησζηκφηεηα ηεο πξψηεο εμαξηάηαη απφ ηελ εκπνξηθή 

ηεο επηηπρία. 

ην ηδησηηθφ ιηκάλη, “Private Port”, ε γε θαη νη ππνδνκέο είλαη ππφ ηδησηηθή 

θαηνρή, αιιά θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ειέγρνληαη είηε απφ ηνλ ηδηψηε θάηνρν είηε απφ 

άιινλ ηδηψηε δηαρεηξηζηή, ζηνλ νπνίν ηκήκαηα ηνπ ιηκαληνχ έρνπλ ελνηθηαζηεί. Σν 

πιενλέθηεκα ηνπ ηδησηηθνχ ιηκέλνο είλαη ε κεγαιχηεξε επειημία ηνπ, ζε ζρέζε κε ην 

θξαηηθφ ιηκάλη λα θάλεη επελδχζεηο θαη λα αθνινπζήζεη ηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. εκαληηθφ κεηνλέθηεκα, φκσο, είλαη φηη φπνπ ππάξρεη κηθξφο 

ή θαζφινπ αληαγσληζκφο, ην ηδησηηθφ ιηκάλη πηνζεηεί ζηαδηαθά κνλνπσιηαθέο 

ηαθηηθέο, θάηη πνπ δεκηνπξγεί ζηξεβιψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο (Talley, 

2009). 
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5.5 Σν Νέν κνληέιν θαηάηαμεο ησλ ιηκέλσλ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έγηλε κία ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ελφο λένπ 

κνληέινπ θαηάηαμεο ησλ ιηκέλσλ, πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ηξφπσλ δηαθπβέξλεζεο ησλ ζχγρξνλσλ ιηκέλσλ (Brooks and Cullinane, 2007). 

ην κνληέιν πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά 37 ιηκεληθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 

απνηππψλνπλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη ηελ 

παξαγσγή λέσλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ, πέξα απφ ηηο παξαδνζηαθέο ιηκεληθέο 

ιεηηνπξγίεο. 

Σν ζχλνιν ησλ ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηαρσξίζηεθε ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο θαη ελλέα νκάδεο, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ζρήκα (Βαγγέιαο, 2008). 

ρήκα 5.1: Μνληέιν Ληκεληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 
Πεγή: Βαγγέιαο, 2008 

Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα γηα θάζε κία απφ ηηο νκάδεο ιηκεληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ λα κπνξεί λα ειέγρεηαη θαη λα δηαρεηξίδεηαη απφ πέληε δηαθνξεηηθά 

κνληέια δηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 
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a. Ηδηνθηεζία θεληξηθήο Κπβέξλεζεο κε θεληξηθή δηαρείξηζε θαη έιεγρν 

b. Κπβεξλεηηθή ηδηνθηεζία, αιιά κε απνθεληξσκέλεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ζε ηνπηθφ θπβεξλεηηθφ ζψκα. 

c. Κπβεξλεηηθή ηδηνθηεζία, αιιά νη ιεηηνπξγίεο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηνπ 

ειέγρνπ λα αζθνχληαη απφ κία μερσξηζηή εκπνξηθή νληφηεηα. 

d. Κπβεξλεηηθή ηδηνθηεζία, αιιά δηαρείξηζε θαη έιεγρνο απφ ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, κέζσ ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ). 

e. Πιήξεο ηδησηηθνπνίεζε κε ηδηνθηεζία, δηαρείξηζε θαη έιεγρν ζε ηδησηηθέο 

νληφηεηεο (Brooks and Cullinane, 2007). 

Μεηαγελέζηεξα, ηα παξαπάλσ πέληε κνληέια ζπκπηχρζεθαλ ζε ηξία σο εμήο: 

a. πλέλσζε ησλ δχν πξψησλ κνληέισλ κε ηελ νλνκαζία «Γεκφζην» 

b. πλέλσζε ησλ κνληέισλ ηξία θαη ηέζζεξα κε ηελ νλνκαζία «Μεηθηφ», 

αθνχ θαη ζηα δχν αξρηθά κνληέια εκπιέθνληαη ηφζν ε δεκφζηνο φζν θαη 

ν ηδησηηθφο ηνκέαο. 

c. Μεηνλνκαζία ηνπ ηειεπηαίνπ κνληέινπ ζε ακηγψο «Ηδησηηθφ». 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ζε νκάδεο 

δεκηνχξγεζε έλα λέν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο, πνπ πξνέθπςε έπεηηα απφ έξεπλα πνπ 

δηελεξγήζεθε ζε 45 ιηκάληα 10 δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, απφ ηα νπνία ελλέα ήηαλ 

πιήξσο δεκφζηνπ θαη επηά ηδησηηθνχ ραξαθηήξα. Αθφκα θαη ζηνπο ππνηηζέκελνπο 

πιήξσο ηδησηηθνχο Βξεηαληθνχο ιηκέλεο θαηαγξάθεθαλ κεηθηέο ιηκεληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν δελ ιακβάλεη ππφςε κφλν ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο 

ησλ ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά ζπλππνινγίδεη έλα επξχ θάζκα ελλνηψλ, φπσο 

ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο. ε θάζε ηκήκα ηνπ κνληέινπ αληηζηνηρνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ιηκεληθέο ιεηηνπξγίεο απφ ηηο νπνίεο ε θάζε κία κπνξεί λα αθνινπζεί έλα απφ ηα ηξία 

δηαθνξεηηθά κνληέια δηαθπβέξλεζεο (Γεκφζην, Μεηθηφ, Ηδησηηθφ), νπφηε ην ζχλνιν 

ησλ ζπλδπαζκψλ αλέξρεηαη ζην εληππσζηαθφ λνχκεξν ησλ 1.953.125. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο απνηππψλεη αξηζκεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Σν 

ζχλνιν ησλ ιηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη είλαη 44, αθνχ απφ ην ζχλνιν ησλ αξρηθψλ 45 

έλαο ιηκεληθφο νξγαληζκφο δελ έζηεηιε απάληεζε, ελψ νη 29 ιηκέλεο θαηαηάρζεθαλ 

ζε θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ηνπο. 
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Πίλαθαο: 5.1: Σξέρνπζα δνκή δηαθπβέξλεζεο ιηκέλσλ 

 
Πεγή: Brooks and Pallis, 2012 

 

5.6 Πξαθηηθέο Γηνίθεζεο ζηα ζύγρξνλα ιηκάληα 

 

Οη ζχγρξνλεο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ε ζπλερήο αλαδηνξγάλσζε 

ηεο κεηαθνξηθήο δηαδηθαζίαο επηθέξνπλ ηελ αλάγθε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή 

θαη ζηε δηνίθεζε ησλ ιηκέλσλ. Σν κέρξη πξφηηλνο ζηαζεξά θξαηηθφ ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο ησλ ιηκαληψλ άξρηζε λα δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζε κεηθηά ηδηνθηεζηαθά 

θαζεζηψηα θαη πην επέιηθηα ζρήκαηα δηνίθεζεο. Πνιιέο θπβεξλήζεηο πξνζπάζεζαλ 

λα αλαδηνξγαλψζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ιηκαληψλ θαη λα εηζάγνπλ λέεο 

κνξθέο δηαθπβέξλεζεο κε θαηλνχξηεο κνξθέο ηδηνθηεζίαο, Παξφια απηά, ε απνπζία 

νκνθσλίαο ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ κνληέισλ δηνίθεζεο θαη ηδηνθηεζηαθνχ 

θαζεζηψηνο νδήγεζαλ αξρηθά ζε ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα. Οη λέεο απηέο κνξθέο 

δηνίθεζεο απέδεημαλ φηη δελ ππάξρεη κία ζηξαηεγηθή, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

εθαξκνζηεί παληνχ, (Osborne and Gaebler, 1992), αιιά θαη ην φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα δελ είλαη παλάθεηα (Boardman and Vining, 1989). 
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Γηάθνξνη δεκφζηνη νξγαληζκνί, ιηκεληθέο αξρέο θαη άιιεο δηνηθεηηθέο 

νληφηεηεο κε παξφκνηεο δνκέο εθαξκφδνπλ ζπρλά γεληθεπκέλεο θαη ιηγφηεξν 

απνδνηηθέο πξνζεγγίζεηο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Σα κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φκσο, ησλ ιηκέλσλ απαηηνχλ εηδηθέο ιχζεηο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ 

απφ απηέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (Brooks and Cullinane, 

2007). 

 

5.7 ηξαηεγηθνί ζηόρνη ησλ ιηκέλσλ 

 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ησλ ιηκαληψλ είλαη ζπλήζσο: 

1. Μεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο 

2. Μεγηζηνπνίεζε ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο γηα ηελ 

Κπβέξλεζε (Return on Investment) 

3. Μεγηζηνπνίεζε ηεο δηαθίλεζεο θνξηίσλ 

4. Μεγηζηνπνίεζε ηεο δηαθίλεζεο θνξηίσλ αλαινγηθά κε ηα ιεηηνπξγηθά 

θφζηε ή ειιείκκαηα 

5. Βειηηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο (Baltazar and 

Brooks, 2007). 

 

5.8 Ζ Σηκνινγηαθή πνιηηηθή ελόο ιηκέλα 

 

Οη ηηκνινγηαθή ζηξαηεγηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο 

ησλ ππεξεζηψλ ελφο ιηκαληνχ θαη λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ, ψζηε λα 

γίλεη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ απφ άιια ιηκάληα. Μία ζηξαηεγηθή κείσζεο ηηκψλ ζα 

βνεζνχζε ην ιηκάλη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζηνλ απμαλφκελν 

αληαγσληζκφ, λα απμήζεη ην κεξίδην ηεο αγνξάο  πνπ εμππεξεηεί θαη ηειηθά λα 

βειηηψζεη ηελ θεξδνθνξία. Φαίλεηαη, επίζεο, λα ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε αλάκεζα 

ζηελ επίδνζε ελφο ιηκαληνχ θαη ζηελ πξφζβαζή ηνπ ζηελ ελδνρψξα, νπφηε ε 

ηηκνινγηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ ιηκέλνο ρξεηάδεηαη λα ζπλππνινγίδεη θαη ηνλ παξάγνληα 

απηφ. (De Borger, Proost, Van Dender, 2008). 
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5.9 Ζ πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ελόο ιηκέλα 

 

Έλα ιηκάλη παξέρεη ππεξεζίεο ζε θνξησηέο (shippers), επηβάηεο (passengers) 

θαη κεηαθνξείο (carriers). Γηα λα νινθιεξσζεί κία θφξησζε ζα πξέπεη ν θνξησηήο λα 

είλαη δηαηεζεηκέλνο λα παξαδψζεη ην εκπφξεπκά ηνπ ζην ιηκάλη θαη ην ιηκάλη απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ λα δερζεί θαη δηαρεηξηζηεί ην θνξηίν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα δχν κέξε 

έρνπλ ζπκθσλήζεη πξέπεη λα ππάξμνπλ δχν αμίεο γηα ην ιηκεληθφ πξντφλ. Ζ πξψηε 

αθνξά ηε ρξεκαηηθή ακνηβή (αλά κνλάδα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ηνπ ιηκαληνχ), ε 

νπνία ρξεψλεηαη απφ ην ιηκάλη πξνο ηνλ θνξησηή γηα ηελ ππεξεζία πνπ ηνπ 

παξέρεηαη θαη ε δεχηεξε είλαη κία ρξνληθή αμία (αλά κνλάδα παξνρήο ηεο ιηκεληθήο 

ππεξεζίαο) πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ ην πινίν είλαη 

αγθπξνβνιεκέλν ζην ιηκάλη (Talley, 2006). 

Αληίζηνηρα είλαη ηα θφζηε, πνπ επσκίδνληαη επηβάηεο θαη κεηαθνξείο. Σν 

θφζηνο, δειαδή, πνπ αλαιακβάλεη ν ζπλαιιαζζφκελνο ελφο ιηκέλα είλαη ηφζν 

ρξεκαηηθφ φζν θαη ρξνληθφ. Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ, εάλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ 

θακπχιε ηεο δήηεζεο, φηη φζν ρακειφηεξεο ηηκέο θιεζεί λα θαηαβάιεη θάπνηνο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηφζν κεγαιχηεξε πνζφηεηα απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ ζα δεηήζεη θαη ην αληίζηξνθν, κε φια ηα άιια ζηαζεξά (Talley, 2012). 

Βέβαηα, ην θφζηνο δελ είλαη ν κνλαδηθφο παξάγνληαο, πνπ επεξεάδεη ηελ 

επηινγή ελφο ιηκαληνχ, σο θέληξνπ εμππεξέηεζεο, αθνχ ππάξρνπλ θαη άιιεο 

παξάκεηξνη, φπσο ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ε ζχλδεζε κε ηελ ελδνρψξα, νη 

απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαη νη ππνδνκέο, αιιά ε παξαπάλσ αλάιπζε δείρλεη φηη ν 

ρξφλνο κπνξεί λα κεηξεζεί σο ρξεκαηηθή κνλάδα. 

 

5.10 Ζ επηινγή ελόο ιηκέλα από ηνπο θνξησηέο 

 

H επηινγή ελφο ιηκέλα απφ έλαλ θνξησηή-εμαγσγέα επεξεάδεηαη απφ ηξεηο 

παξάγνληεο: 
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a. Σελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ιηκέλα 

Δίλαη πξνθαλέο φηη φζν πςειφηεξεο είλαη νη ηηκέο γηα ηε ρξήζε ησλ 

ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη έλα ιηκάλη ηφζν δπζθνιφηεξν είλαη λα 

επηιεγεί ην ζπγθεθξηκέλν ιηκάλη απφ νπνηνλδήπνηε θνξησηή. 

b. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιηκέλα 

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιηκαληνχ είλαη πνιχ πηζαλφ λα επεξεάζνπλ 

ηελ απφθαζε ελφο θνξησηή ζηελ επηινγή ηνπ ιηκαληνχ, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπ θαη ζπλήζσο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απφζηαζε απφ ην ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ην εκπφξεπκα, 

ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζην ιηκάλη θφξησζεο θαη ζην ιηκάλη ηνπ ηειηθνχ 

πξννξηζκνχ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ην εκπφξεπκα ζα πξέπεη 

λα παξακείλεη ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

c. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ πινίσλ πνπ εμππεξεηνχλ έλα 

ιηκάλη. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ πινίσλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ζε έλα 

ιηκάλη θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ επηινγή ηνπ θνξησηή είλαη ζπλήζσο ε 

ζπρλφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιηκαληνχ απφ ηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξίεο θαη ν αξηζκφο ησλ άιισλ ιηκέλσλ πνπ πξνζεγγίδεη ε 

ίδηα λαπηηιηαθή γξακκή. 

Οη απφθαζε ελφο εηζαγσγέα, γηα ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ ιηκαληνχ 

εμππεξέηεζεο είλαη παξφκνηεο κε απηέο ησλ εμαγσγέσλ, αιιά εηζέξρεηαη 

αθφκα έλαο παξάγνληαο, πνπ είλαη χπαξμε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ εθηφο 

ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο απφ ηηο απνζήθεο 

απηέο (Talley, 2009). 

 

5.11 Ζ απνδνηηθόηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο ιηκέλα 

 

Έλα ιηκάλη, πνπ αληηκεησπίδεη ην δηεζλή αληαγσληζκφ, ρξεηάδεηαη λα είλαη 

ηθαλφ λα βειηηζηνπνηήζεη ηνπ αληηθεηκεληθνχο ηνπ ζθνπνχο, πνπ είλαη ε 
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κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ, ε κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ηαπηφρξνλε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο. Μπνξεί αθφκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη 

ππφ πιήξε Κπβεξλεηηθφ έιεγρν, λα έρεη σο ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεκηψλ 

ηνπ. Έλα ιηκάλη, γηα λα βειηηζηνπνηήζεη ηε ζπλνιηθή ηνπ ιεηηνπξγία πξέπεη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ. Γηα λα γίλεη, φκσο απνηειεζκαηηθφ, ζα πξέπεη πξψηα λα γίλεη 

απνδνηηθφ (Vitsounis, 2011). 

Ζ απνδνηηθφηεηα ελφο ιηκέλα πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπ, δειαδή ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ (ηε δηαθίλεζε θνξηίσλ) κε έλα 

δεδνκέλν επίπεδν πφξσλ (εξγαζία, ηερληθέο ππνδνκέο) θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ θφζηνπο, δειαδή ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ θφζηνπο γηα ηελ παξνρή 

δεδνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ιηκέλα έγθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα παξέρεη 

ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ (θνξησηέο, επηβάηεο θαη κεηαθνξείο). Γηα λα 

ραξαθηεξηζηεί έλα ιηκάλη σο απνηειεζκαηηθφ, αλαγθαία ζπλζήθε είλαη λα είλαη 

απνδνηηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα είλαη απνδνηηθφ ζε επίπεδν θφζηνπο, ην 

νπνίν απαηηεί λα είλαη θαη ηερληθά απνδνηηθφ (Talley, 2012). 

Πάλησο, ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε δελ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ζπγθεθξηκέλε 

ηδηνθηεζηαθή κνξθή. Έλα θαζαξά θξαηηθφ ιηκάλη κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν 

απνδνηηθφ απφ έλα πιήξσο ηδησηηθφ. Παξάδεηγκα απνηειεί ην ιηκάλη ηνπ Rotterdam, 

ην νπνίν αλήθεη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζην δήκν θαη θαηά έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ 

ζην Οιιαλδηθφ θξάηνο. Γελ παχεη, φκσο, λα είλαη ην απνδνηηθφηεξν ιηκάλη ηεο 

Δπξψπεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα απηή ελφο ιηκαληνχ επηθέξεη ηα παξαθάησ 

πιενλεθηήκαηα. 

 Δκπηζηνζύλε. Παξέρεη έλα επίπεδν εκπηζηνζχλεο φηη κία δηαδηθαζία 

αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά. Σέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε 

λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο, αιιά θαη δηαθνξεηηθέο 

αξκνδηφηεηεο, φπσο ζρεδηαζκφ θαη ρξεκαηνδφηεζε λέσλ ππνδνκψλ. Ζ 

απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε  είλαη ζπλδεδεκέλε κε ζπλερείο θαη 

αμηφπηζηεο ππεξεζίεο, αιιά θαη νξζή αληηκεηψπηζε θαη πιεξνθφξεζε ζε 

απξφζκελα γεγνλφηα.  
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 Κόζηνο Κεθαιαίνπ. Μεηψλεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ, αθνχ νη ελ δπλάκεη 

επελδπηέο, αιιά θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ κηα επέλδπζε έρνπλ εκπηζηνζχλε φηη ηα θεθάιαηά ηνπο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζα απνθέξνπλ κειινληηθά θέξδε. 

 Αληαγσληζηηθόηεηα. Βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα αληαγσληζκνχ ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ κε άιιεο νκνεηδείο πξνο απηνχο επηρεηξήζεηο. Ζ 

ζηαζεξφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ επηηξέπεη ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ λα εθηειέζνπλ νη ρξήζηεο ηνπ θαη ηε δηαηήξεζε 

ή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη. 

 ηαζεξόηεηα. Πξνζθέξεη καθξνπξφζεζκε νκαιφηεηα, ε νπνία παξέρεη 

ζηαζεξφηεηα ζηηο ρξεκαηαγνξέο θαη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

έρνπλ ρξεκαηνδνηήζεη ηηο επελδχζεηο ηνπ ιηκαληνχ (Rodrigue, 2013). 

 

5.12 Σα ιηκάληα θαη ηα ζπκβαηηθά κέζα κεηαθνξάο 

 

Οη δνκηθέο αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ είθνζη εηψλ ζηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε 

ησλ αγαζψλ έρνπλ αλαβαζκίζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ σο 

κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζεκαληηθφ κεξίδην ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ 

κεηαθνξηθνχ θφζηνπο. Ζ παξαπάλσ ζέζε αλαιχζεθε επαξθψο ζην ηέηαξην θεθάιαην 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. 

 

5.13 Ζ ζύγρξνλε ηάζε-Ζ επηινγή ελόο ιηκέλα, ζην πιαίζην κίαο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ αθνινπζήζεθε απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ 

εκπνξηθψλ δηαδξνκψλ θαη ηε ζπλερή αχμεζε ηεο θίλεζήο ηνπο. Γεκηνπξγήζεθαλ, γηα 

παξάδεηγκα ξνέο πξνο ιηκάληα ηεο Δπξψπεο, νη νπνίεο δελ ππήξραλ ζην παξειζφλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ιηκάληα απηά εμππεξεηνχλ ηε δηαθίλεζε 
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εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, είλαη αλαγθαία θαη ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ (Fan, Koehler, Wilson, 2012). 

ην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ηα ιηκάληα δελ αληαγσλίδνληαη κφλν 

ζην επίπεδν ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο θαη ηεο 

επηρεηξεζηαθήο ηνπο απνδνηηθφηεηαο, αιιά θξίλνληαη θαη επηιέγνληαη απφ ηνπο 

ρξήζηεο ηνπο σο ηκήκαηα κίαο επξχηεξεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Robinson, 2002). 

Οη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ δχν 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ κε νινθιεξσκέλν θαη πξνζρεδηαζκέλν ηξφπν, κε ζθνπφ ηε 

δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ δηθηχσλ δηαλνκήο, ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

κεηαθνξηθνχ θφζηνπο, ηε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη ζπλεπψο ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ κεηαθνξηθνχ απνηειέζκαηνο. Ζ δηεζλήο νξνινγία γηα ηηο ζπλδπαζκέλεο 

κεηαθνξέο είλαη Combined Transport, Intermodal Transport θαη Multimodal 

Transport (Καξακπαηδφο, Μαιηλδξέηνο, νθηαλνπνχινπ, 2005). 

 

5.14 Ζ «Μεηαθνξληηθή» πεξίνδνο 

 

ηε «κεηαθνξληηθή» πεξίνδν, θχξηνο ζηφρνο ησλ ιηκέλσλ είλαη ε παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ, πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη επαθξηβψο ζηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ. Ζ δεκηνπξγία θαη ε εμέιημε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξηθψλ 

αιπζίδσλ κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ιηκέλσλ. 

Ζ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ θαη πνηνηηθψλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ είλαη ε 

ζχγρξνλε ηάζε ζηε ιηκεληθή βηνκεραλία, αθνχ ε αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο 

βηνκεραλίαο, ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη νη αλάγθεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ 

απαηηνχλ λέεο κεζφδνπο νινθιεξσκέλεο κεηαθνξάο, πνπ ζα πξνζθέξνπλ ρακειφηεξν 

θφζηνο ζηνπο ρξήζηεο (Παξδάιε, 2001). 

ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ζπλέβαιε θπξίσο ε 

εκπνξεπκαηνθηβσηηνπνίεζε, αθνχ σο θηινζνθία θαη σο δηαδηθαζία είλαη βαζηζκέλε 

ζηε ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δηάθνξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηε κεηαθνξά ελφο container απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ απνζηνιέο 

έσο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηειηθνχ παξαιήπηε. 
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Έλαο εμαγσγέαο έρεη πιένλ κία πιεζψξα κεηαθνξηθψλ επηινγψλ γηα ηε 

δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ, νδηθή ή ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά κέρξη ην ιηκάλη 

εμαγσγήο, δηάθνξεο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, πνπ ζπλδένπλ ηα ιηκάληα κεηαμχ ηνπο θαη 

ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο θαη ηφπνπο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ιηκαληνχ ππνδνρήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ κέρξη ηνλ ηειηθφ εηζαγσγέα. Μία ζπγθεθξηκέλε εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

κπνξεί λα επηιεγεί απφ ηνλ θνξησηή φρη κε βάζε κφλν ηα ειάρηζηα κεηαθνξηθά 

θφζηε, αιιά θαη κε βάζε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ κπνξεί λα ηνπ 

πξνζθέξεη. Μπνξεί, δειαδή, ε επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ δηαλνκήο λα 

δηαθνξνπνηήζεη ην πξντφλ, λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ μέλε αγνξά θαη ζπλεπψο λα 

απμήζεη θαη ηηο πσιήζεηο (Talley, 2009). 

Σα ιηκάληα κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ αμία ζε κία εθνδηαζηηθή αιπζίδα κε 

ηέζζεξηο ηξφπνπο: 

a. Αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ζηελ νπνία κεηέρνπλ 

b. πκκεηέρνληαο ζε καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. 

c. Παξέρνληαο ηελ απαηηνχκελε επειημία θαη αιιαγή ζηηο ζπλερψο 

δηαθνξνπνηνχκελεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο 

d. ρεδηάδνληαο θαη νξγαλψλνληαο δξαζηεξηφηεηεο, πέξα απφ ηηο 

ζπλεζηζκέλεο ηνπο ιεηηνπξγίεο, ψζηε λα βειηησζεί ε εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα ζην ζχλνιφ ηεο (Panayides and Song, 2006). 

Δμάιινπ «Ο ζρεδηαζκφο ησλ ιηκαληψλ απιά θαη κφλν ζηε βάζε ηε ζπρλφηεηα 

ησλ θνξηψζεσλ θαη ηνπ φγθνπ ησλ εκπνξεπκάησλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηε ζεκεξηλή 

πξαθηηθή, είλαη απίζαλν λα είλαη επαξθήο ζε έλα ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο ζα 

θαηαιαβαίλεη ηε δπλακηθή ησλ αιπζηδσηψλ δνκψλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ νη εηαηξίεο ζε κία εθνδηαζηηθή αιπζίδα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο 

ιηκεληθέο ππεξεζίεο» (Robinson, 2008). 
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Γηάγξακκα 5.1: Δλδεηθηηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

 

Πεγή: Παξδάιε, 2001 

Γεληθφηεξα, σο Logistics κπνξεί λα ζεσξεζεί «ε ηερληθή ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 

ειέγρνπ κηαο παγθφζκηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, πνπ ζπλδπάδεη ηε κεηαθνξά, ηελ 

απνζήθεπζε, ηε δηαρείξηζε ηεο δηαλνκήο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (Παξδάιε, 

2001). 

 

5.15 Ζ ζεκαζία ησλ ιηκέλσλ ζηε ζύγρξνλε εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

 

Οη Ληκέλεο ζεσξνχληαη πιένλ σο θνκκάηηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, αθνχ 

νπζηαζηηθά αλάπηπμε ιηκέλσλ ρσξίο ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ 

πθίζηαηαη κφλν ζε transshipment ιηκάληα, ηα νπνία πεξηνξίδνληαη κφλν ζε 

δηαδηθαζίεο εθθφξησζεο, πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θαη κεηαθφξησζεο ζε άιιν πινίν 

ηνπ ίδηνπ εκπνξεχκαηνο, φπσο ζπκβαίλεη κε ην ιηκάλη ηεο Μάιηαο. Αθφκα θαη ζε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε λέα ηάζε νδεγεί πξνο ζπλδπαζκφ ιηκέλσλ γηα θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 

•Αποςτολζασ 

  
•Μεταφορά από την ενδοχώρα ςτο λιμάνι 

  
•Ενδιάμεςη αποθήκευςη και διαχείριςη ςτο λιμάνι προζλευςησ 

•Θαλάςςια μεταφορά 

•Διαχείριςη ςτο Λιμάνι προοριςμοφ και ενδιάμεςη αποθήκευςη 

•Μεταφορά ςτην ενδοχώρα 

•Παραλήπτησ 
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ε γεληθέο γξακκέο, ηα ζχγρξνλα ιηκάληα απνηεινχλ ην «ζηαπξνδξφκη» 

αλάκεζα ζε ζαιάζζηα θαη ρεξζαία κεηαθνξά, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εκπνξεπκάησλ 

ζηελ ελδνρψξα ζην πιαίζην ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

Γηάγξακκα 5.2: χλδεζε ζαιάζζηαο θαη ρεξζαίαο κεηαθνξάο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Vitsounis, 2012 

 

5.16 Απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ Logistics (πλδπαζκέλσλ Μεηαθνξώλ) 

 

Οη θχξηεο ζπληζηψζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη νδεγνχλ ζηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη απμάλνπλ ηελ θεξδνθνξία είλαη: 

1) Οη Αγνξέο, δειαδή ε απφθηεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ απφ ηξίηνπο, 

ζπλήζσο απφ πξνκεζεπηέο 
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2) Σα Απνζέκαηα, δειαδή ην άξηζην επίπεδν πξντφλησλ πνπ ρξεηάδεηαη λα 

δηαηεξεί ε επηρείξεζε, ψζηε λα κπνξεί λα δηεθπεξαηψλεη ηηο εξγαζίεο ηεο κε 

ηνλ βέιηηζην ηξφπν. 

3) Οη Μεηαθνξέο, δειαδή ε εμεχξεζε ηνπ απνδνηηθφηεξνπ ηξφπνπ κεηαθίλεζεο 

ησλ πξντφλησλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πξνκεζεπηή κέρξη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο. 

4) Ζ Απνζήθεπζε, δειαδή ν ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε εξγαζηψλ, 

φπσο ε παξαιαβή, ε θχιαμε, ε έμνδνο θαη ε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

εκπνξεπκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

5) Ζ Γηαλνκή, δειαδή ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ή ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο κέρξη ηνπο ηειηθνχο ηεο πειάηεο. 

 

Οη φξνη κεηαθνξά θαη δηαλνκή κπνξεί λα θαληάδνπλ ηαπηφζεκνη, αιιά ν 

πξψηνο αλαθέξεηαη ζηε κεηαθίλεζε ιίγσλ ηχπσλ, ζπλήζσο κεγάισλ πνζνηήησλ ζε 

έλαλ ή ιίγνπο πειάηεο, ελψ ε δηαλνκή αλαθέξεηαη ζηε δηαθίλεζε πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ ζε κηθξέο πνζφηεηεο, αιιά ζε πνιινχο ηειηθνχο απνδέθηεο 

(ηθληψηεο, 1997). 

 

5.17 Logistics Performance Index 

 

Σα Logistics νξγαλψλνπλ ηε ζπλνιηθή δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη έρνπλ 

κεηεμειηρζεί απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηηο 

ζχγρξνλεο δηεζλείο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο. Έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ε ξαρνθνθαιηά 

(backbone) ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ζπλήζσο εθηεινχληαη απφ ηδηψηεο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ, αιιά ηα logistics είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά γηα ηελ πνιηηηθή ησλ εζληθψλ 

θπβεξλήζεσλ θαη ηνπηθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

Δπεηδή, νη παγθφζκηεο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθεο θαη 

ζχλζεηεο, ε απνδνηηθφηεηά ηνπο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο θαη πνιηηηθέο, επελδχζεηο. Ζ θαηαζθεπή ππνδνκψλ, ε αλάπηπμε ελφο 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε 
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εθαξκνγή ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο ξφινο πνπ πξέπεη λα 

αλαιάβνπλ νη θαηά ηφπνπο θπβεξλήζεηο. 

Ο Γείθηεο Δπίδνζεο Logistics (Logistics Performance Index) ή LPI, παξέρεη 

κία θαηαλνεηή θαη ζαθή αλαθνξά κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ παγθφζκησλ 

εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ κε ηε ζχγθξηζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ ζε 155 ρψξεο, κέζα 

απφ εηδηθά εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. Με ηελ παξαθίλεζε δηάθνξσλ δηεζλψλ θνξησηψλ, γηα 

παξάδεηγκα, λα βαζκνινγήζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο ηελ πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ, ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

εθηεισληζηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο ζε 

θάζε ζεκείν ηεο δηαθίλεζήο ηνπ (track cargo), επηηπγράλεηαη ε βαζκνιφγεζε ηεο 

ζπλνιηθήο απφδνζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Canuto, 2012). 

Ο LPI είλαη έλαο πνιπδηάζηαηνο δείθηεο, πνπ ζπγθξίλεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 155 

ρσξψλ ζην ζέκα ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ηηο βαζκνινγεί ζε κία θιίκαθα 

απφ ην 1 (ρεηξφηεξν) έσο ην 5 (θαιχηεξν). Οη βαζκνιφγεζε είλαη βαζηζκέλε ζε 

πεξίπνπ 6000 δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο αλά ρψξα θαη εξσηψληαη 1000 δηεζλείο 

κεηαθνξείο ή δηακεζνιαβεηέο, νη νπνίνη βαζκνινγνχλ ηηο νθηψ ρψξεο, ησλ νπνίσλ ηηο 

ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Σα θχξηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ LPI είλαη ηα παξαθάησ έμη: 

a. Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ εθηεισληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηαρχηεηα, απιφηεηα θαη 

πξνβιεςηκφηεηα ησλ ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δηαηππψζεσλ, ζηνπο 

ζπλνξηαθνχο ζηαζκνχο θαη ζηα Σεισλεία. 

b. Ζ πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην εκπφξην θαη ηηο κεηαθνξέο 

(Ληκάληα, ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα, νδηθά δίθηπα θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

πιεξνθφξεζεο). 

c. Ζ επθνιία νξγάλσζεο θαη παξνρήο αληαγσληζηηθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο 

γηα ηα θνξηία. 

d. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ησλ ζπλδπαζκέλσλ 

κεηαθνξψλ (εθηεισληζηέο θαη κεηαθνξείο). 

e. Ζ δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο (track and trace) ησλ 

θνξηίσλ. 
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f. Ζ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ηα θνξηία παξαδίδνληαη ζηνλ παξαιήπηε κέζα 

ζην θαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα. 

 

ρήκα 5.2: Δηζξνή θαη εθξνή δεηθηψλ LPI 

 

Πεγή: The International Bank for Reconstruction and Development, 2012 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο δηαρσξίδεη ηνπο έμη δείθηεο ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: 

 Σνκείο πνπ δείρλνπλ ηηο εηζξνέο πξνο ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, πνπ είλαη ηα 

Σεισλεία, νη Τπνδνκέο θαη νη Τπεξεζίεο. 

 Δθξνέο ηεο απφδνζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, πνπ είλαη ηα 

Υξνλνδηαγξάκκαηα, νη Γηεζλείο Φνξηψζεηο θαη ε Αλίρλεπζε θαη ε 

παξαθνινχζεζε (Murphy and Daley, 1999, Raven, 2001, Ojala and Queiroz, 

2004 as cited in The International Bank for Reconstruction and Development, 

2012). 
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Πίλαθαο 5.2: Logistics Performance Index, 2007 

 
Πεγή: The International Bank for Reconstruction and Development, 2007 
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Πίλαθαο 5.3: Logistics Performance Index, 2010 

 
Πεγή: The International Bank for Reconstruction and Development, 2010 
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Πίλαθαο 5.4: Logistics Performance Index, 2012 

 
Πεγή: The International Bank for Reconstruction and Development, 2012 
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Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ηνπ LPI δεκνζηεχζεθαλ ηξεηο θνξέο· ην 

2007, πνπ ήηαλ θαη ε πξψηε, ην 2010 θαη ην 2011. Σα απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα 

είλαη απνθαξδησηηθά γηα ηελ Διιάδα, θαζψο παξφιεο ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη 

ηελ αίζζεζε πεξί ηνπ αληηζέηνπ, ε ρψξα ππνρψξεζε απφ ηελ 29
ε
 ζέζε ην 2007, ζηελ 

54
ε
 ην 2010 θαη κφιηο ζηελ 69

ε
 ην 2012 (The International Bank for Reconstruction 

and Development, 2007, 2010, 2012). 
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Μέξνο Γεύηεξν 

Ζ Διιεληθή Ληκεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

Κεθάιαην 6
ν
 

Οη Διιεληθνί Ληκέλεο θαη ε Διιεληθή Δκπνξηθή Ναπηηιία 

 

6.1 Σν Διιεληθό Ληκεληθό ύζηεκα 

 

Ζ αθηνγξακκή ηεο Διιάδαο θαιχπηεη πεξίπνπ ην 92% ηεο πεξηθέξεηάο ηεο. 

(Polemis) ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ππάξρεη έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν δίθηπν 

ιηκέλσλ, ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηεο Διιάδαο θαη ηεο χπαξμεο πνιιψλ λεζηψλ. ηελ 

επεηξσηηθή θαη λεζησηηθή ρψξα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 1300 ιηκάληα. ηηο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο κε ην εμσηεξηθφ δξαζηεξηνπνηνχληαη 132 ιηκάληα, ελψ 56 

ιηκάληα δέρνληαη θαη θξνπαδηεξφπινηα (πάζε, Καξαγηάλλεο, Γεσξγηθφπνπινο, 

2010). 

Παξά ηηο νπνηεζδήπνηε ιεηηνπξγίεο είραλ θαηά θαηξνχο παξαηεξεζεί, ην 

Διιεληθφ Γεκφζην δε θαίλεηαη λα είρε ελδηαθεξζεί γηα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

δηαθπβέξλεζεο πξηλ ην 1990. Ζ ζέζε θαη ε ρσξνηαμία ησλ Διιεληθψλ Ληκέλσλ, νη 

νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θφκβνη δηαζχλδεζεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο κε ηελ 

Δπξψπε παξακειήζεθε ζπζηεκαηηθά. Οη εμειίμεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990 ζηελ άλνδν ηεο λαπηηιίαο θαη ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, άιια θαη 

ζε λέεο ηερλνινγίεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ δελ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνπο 

ηφηε δηνηθνχληεο θαη ηα ιηκάληα ηεο ρψξαο, πνπ παξνπζίαδαλ κία δηεζλή πξννπηηθή, 

δελ κπφξεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο λέεο ηάζεηο. Ο ηνκέαο ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο 

θαη εμππεξέηεζεο κεηαηξεπφηαλ κε ηαρχηεηα ζε βηνκεραλία εληάζεσο θεθαιαίνπ, 

αιιά ε Διιάδα παξνπζίαδε έιιεηκκα ππνδνκψλ (Chlomoudis and Pallis, 1997). 

Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη Διιεληθνί ιηκέλεο βξίζθνληαη ζε θάζε 

αλαδηνξγάλσζεο. Σν πξφηππν δηαθπβέξλεζεο πνπ παξαδνζηαθά είρε αθνινπζεζεί 

ήηαλ απηφ ηεο πιήξνπο θξαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη δηνίθεζεο. Ο θξαηηθφο έιεγρνο δελ 

πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηηο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά ζπκπεξηειάκβαλαλ 
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ιεηηνπξγίεο, φπσο ν ζρεδηαζκφο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε. Ο ηδησηηθφο ηνκέαο κπνξνχζε 

λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κφλν ζε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο ηερληθήο ππνδνκήο. 

Ο παξαδνζηαθφο θξαηηθφο ραξαθηήξαο κεηαζρεκαηίζηεθε ζε «ππφ θξαηηθφ 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο» Ληκεληθά Ννκηθά Πξφζσπα. Ζ επζχλε ηεο δηνίθεζεο έθπγε 

απφ ηα ρέξηα ηεο Κπβέξλεζεο θαη κεηαβηβάζηεθε ζηα Ληκάληα-Αλψλπκεο Δηαηξίεο κε 

ζπγθεθξηκέλα νξγαλνγξάκκαηα θαη Γηνηθεηηθά πκβνχιηα κε νξηζκέλεο 

αξκνδηφηεηεο. Σα δχν κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο ρψξαο, ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο είλαη εηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ θξάηνπο λα αλέξρεηαη ζην 75% (Pallis and Syriopoulos, 2007). 

Πάλησο νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ππήξμαλ πεξηνξηζκέλεο. Ζ παξνπζίαζε ηεο 

«Πξάζηλεο Βίβινπ» ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα ιηκάληα ην 1997 βνήζεζε ζηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ αιιαγψλ, αιιά ν κφλνο ιφγνο πνπ απηφ θαηέζηε εθηθηφ 

ήηαλ, επεηδή ε δηθαηνινγία ηεο ελαξκφληζεο κε ηελ θνηλή Δπξσπατθή Πνιηηηθή δελ 

είρε ηφζν κεγάιν θφζηνο γηα ηηο εθάζηνηε Κπβεξλήζεηο. ηαδηαθά πηνζεηήζεθε, κε 

ηελ πίεζε ηεο επξσπατθήο Δπηηξνπήο, έλα κνληέιν δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ αχμεζε 

ησλ επηδφζεσλ ησλ Διιεληθψλ ιηκαληψλ (Pallis and Syriopoulos, 2007). 

χκθσλα κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, ην εζληθφ ιηκεληθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο 

απνηεινχλ: 

a. Γψδεθα Οξγαληζκνί Ληκέλσλ, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο Αλψλπκεο εηαηξίεο. 

Οη ιηκέλεο απηνί είλαη νη ιηκέλεο ηνπ Πεηξαηά, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιεο, ηνπ Βφινπ, ηεο Διεπζίλαο, ηνπ Ζξαθιείνπ, ηεο 

Ζγνπκελίηζαο, ηεο Καβάιαο, ηεο Κέξθπξαο, ηνπ Λαπξίνπ, ηεο Πάηξαο θαη ηεο 

Ραθήλαο. Απφ απηνχο θαη ζχκθσλα κε ηνπο Ν. 2688/1999, Ν. 2881/2001, Ν. 

2892/2001 θαη Ν. 2932/2001 νη Οξγαληζκνί Ληκέλσλ Πεηξαηψο θαη 

Θεζζαινλίθεο είλαη εηζεγκέλνη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ κε θχξην 

κέηνρν ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

b. Δίθνζη ηξία (23) θξαηηθά Ληκεληθά Σακεία13 πνπ αθνξνχλ Ληκέλεο εζληθήο ή 

κείδνλνο ζεκαζίαο (επνπηεία απφ ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ) 

c. Δμήληα έμη (66) Γεκνηηθά Ληκεληθά Σακεία πνπ αθνξνχλ Ληκέλεο δηεζλνχο, 

εζληθήο ή κείδνλνο ζεκαζίαο 
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d. Γχν (2) Ννκαξρηαθά Ληκεληθά Γξαθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ σο Γεκνηηθά 

Ληκεληθά Σακεία.  

e. 1.250 πεξηθεξεηαθνί ιηκέλεο, καξίλεο, αιηεπηηθά θαηαθχγηα θαη ιηκελίζθνη, 

θαηαρσξεκέλα ζε 188 Κεληξηθά Ληκελαξρεία, Ληκελαξρεία, Τπνιηκελαξρεία 

θαη Ληκεληθνχο ηαζκνχο. 

Οη ιηκέλεο ηεο Υψξαο θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε αξηζ. 3514.96/02/92 (ΦΔΚ Β΄ 440/07-07-1992) ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο & Γεκνζίσλ Έξγσλ, Δμσηεξηθψλ θαη 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

 

a. Ληκέλεο εζληθήο ζεκαζίαο (Πεηξαηψο, Θεζζαινλίθεο, Βφινπ, Πάηξαο, 

Ζγνπκελίηζαο, Καβάιαο, Αιεμαλδξνχπνιεο, Ζξαθιείνπ, Κέξθπξαο, 

Μπηηιήλεο, Ρφδνπ, Υαιθίδαο, Κχκεο, Διεπζίλαο, Λαπξίνπ, Ραθήλαο, Αηγίνπ, 

Καιακάηαο, Ρεζχκλνπ, χξνπ, νχδαο, Κσ, εθ ησλ νπνίσλ νη έληεθα πξψηνη 

εκθαλίδνπλ δηεζλέο ελδηαθέξνλ).  

b. Ληκέλεο κείδνλνο ελδηαθέξνληνο (Λάγνο, Ν. Μνπδαληψλ, ηπιίδαο, 

Κνξίλζνπ, Καηάθνινπ, Κπιιήλεο, Πχινπ, Γπζείνπ, Ναππιίνπ,, Ηηέαο, 

Εαθχλζνπ, Πφξνπ, Κεθαιιελίαο, Πξέβεδαο, εηείαο, Καζηειίνπ Κηζζάκνπ, 

Καιψλ ιηκέλσλ, Βαζέσο άκνπ, Μχξηλαο Λήκλνπ, Υίνπ, Μπθφλνπ, Πάξνπ, 

Ακθίπνιεο).  

c. Ληκέλεο ηνπηθήο ζεκαζίαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο ππφινηπνπο 

ιηκέλεο ηεο Υψξαο. 

Μηα δηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε πξνθχπηεη ζηε βάζε ηεο ζέζεο ησλ Διιεληθψλ 

ιηκέλσλ ζην ζχζηεκα ησλ Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ Μεηαθνξψλ, φπσο απνηππψλεηαη 

ζηελ Απφθαζε αξηζ. 1346/2001/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 22αο Μαΐνπ 2001. Έηζη, ζηνπο ζαιάζζηνπο ιηκέλεο δηεζλνχο 

ζεκαζίαο (Καηεγνξία Α), νη νπνίνη έρνπλ ζπλνιηθφ εηήζην φγθν δηαθίλεζεο 

ηνπιάρηζηνλ 1,5 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εκπνξεπκάησλ ή 200.000 επηβάηεο θαη, εθηφο 

αλ απηφ είλαη αδχλαην, είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ρεξζαία ζηνηρεία ηνπ Γηεπξσπατθνχ 

Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη είθνζη δχν Διιεληθνί ιηκέλεο: Πεηξαηψο, 

Θεζζαινλίθεο, Βφινπ, Διεπζίλαο, Ζξαθιείνπ, Ζγνπκελίηζαο, Καβάιαο, Κέξθπξαο, 

Κπιιήλεο, Λαπξίνπ, Μπηηιήλεο, Μπθφλνπ, Νάμνπ, Πάηξαο, Πάξνπ, Ραθήλαο, 
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Ρφδνπ, θηάζνπ, Σήλνπ, Υαιθίδαο, Υαλίσλ (νχδα) θαη Υίνπ (Τπνπξγείν Δκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο, 2006). 

Ο παξαθάησ ράξηεο εκθαλίδεη ηνπο Διιεληθνχο ιηκέλεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε 

κνξθή ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ 

Υάξηεο 6.1: Οη Γψδεθα Οξγαληζκνί Ληκέλσλ κε ηε κνξθή ηεο Α.Δ. 

 

Πεγή: Τ.Ν.Α., 2013 

 

6.2 Οη Οξγαληζκνί Ληκέλσλ Πεηξαηώο θαη Θεζζαινλίθεο 

 

Ζ πνξεία ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν νξγαληζκψλ 

ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο: 
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1
ε
 θάζε κε πιήξε έιεγρν απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην 

Οη αλσηέξσ Οξγαληζκνί Ληκέλσλ ηδξχζεθαλ ην 1999 θαη ιεηηνπξγνχλ σο 

αλψλπκεο εηαηξείεο θνηλήο σθέιεηαο. Χο Αλψλπκεο Δηαηξείεο έρνπλ δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ 

δηνίθεζεο ηνπο: Γεληθή πλέιεπζε, Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

ηηο αλψλπκεο απηέο εηαηξείεο θνηλήο σθέιεηαο, βάζεη ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπο 

λφκνπ, ην Διιεληθφ Γεκφζην δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ ην 51% ησλ κεηνρψλ, 

επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ σο πξνο ηηο ιηκεληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ σο πξνο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ηνπο ιεηηνπξγία. Γηα ηελ νξζφηεξε επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην 

δηαηεξείηαη ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. 

2
ε
 θάζε κε εηζαγσγή ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

Σν 2001 απνθαζίζηεθε ε δηάζεζε παθέηνπ κεηνρψλ, πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 

25,5% ησλ κεηνρψλ θπξηφηεηάο ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ θαη ε εηζαγσγή ηνπ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Σν 2003, εηζήρζε ζην ΥΑΑ ν ΟΛΠ Α.Δ. κε 

αληίζηνηρν πνζνζηφ κεηνρψλ. Μέρξη ην 2011, πνπ αξρίδεη ε Γ΄ Φάζε, ην Διιεληθφ 

Γεκφζην εμαθνινπζνχζε λα θαηέρεη 74,1% ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΛΠ Α.Δ. θαη 74,3% 

ηνπ ΟΛΘ Α.Δ. ελψ νη ππφινηπεο κεηνρέο ησλ Οξγαληζκψλ δηαπξαγκαηεχνληαλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην. 

3
ε
 θάζε κε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ζην ΣΑΗΠΔΓ 

Σν 2011, κε Απφθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Αλαδηαξζξψζεσλ θαη 

Απνθξαηηθνπνηήζεσλ κε ζέκα: «Μεηαθνξά ζηελ εηαηξεία «Σακείν Αμηνπνίεζεο 

Ηδησηηθήο πεξηνχζηαο ηνπ Γεκνζίνπ» πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.3986/2011 (ΦΔΚ Α΄ 152)», κεηαβηβάζηεθαλ ζην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. α) 

5.775.000 κεηνρέο ηεο εηαηξείαο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο Α.Δ., νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 23,1% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαη β) 2.348.640 

κεηνρέο ηεο εηαηξείαο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο Α.Δ., νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 23,3% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. 
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Με πξφζζεηε, πην πξφζθαηε Απφθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο 

Αλαδηαξζξψζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ κε ζέκα: «Μεηαθνξά ζηελ εηαηξεία 

«Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο πεξηνχζηαο ηνπ Γεκνζίνπ» πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ» (2012), κεηαβηβάζηεθαλ ζην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. α) 12.759.440 κεηνρέο ηεο 

εηαηξείαο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο Α.Δ., νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 

51,038% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαη β) 5.137.554 κεηνρέο ηεο εηαηξείαο 

Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο Α.Δ., νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 

50,968% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ.  

Με βάζε ηηο παξαπάλσ Απνθάζεηο, ζην επίζεκν κεηνρνιφγην ηνπ ΥΑΑ 

ζήκεξα, σο θχξηνο κέηνρνο ζηηο ΟΛΠ Α.Δ. θαη ΟΛΘ Α.Δ. εκθαλίδεηαη ην ΣΑΗΠΔΓ 

κε πνζνζηά 74,138% θαη 74,268% αληηζηνίρσο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ΣΑΗΠΔΓ, σο 

θχξηνο κέηνρνο, θαηέρεη πιένλ φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξηλ ηελ κεηαβίβαζε θαηείρε 

ην Διιεληθφ Γεκφζην. Ζ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ζπλελλφεζε κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία Ναπηηιίαο & Αηγαίνπ θαη Οηθνλνκηθψλ 

(Τ.Ν.Α, 2012). 

 

6.3 Σα ιηκεληθά ηακεία 

 

Σα ιηκεληθά ηακεία ιεηηνπξγνχλ ζαλ Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη 

παξαηεξείηαη ζπγθεληξσηηθή δηνίθεζε ζε πνιιά γεηηληάδνληα ιηκάληα, φπσο ηεο 

Υαιθηδηθήο θαη ησλ Κπθιάδσλ, ελψ ζε άιια, φπσο ηεο Δχβνηαο, ηεο Αηηηθήο θαη ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο θάζε ιηκάλη αληηζηνηρεί έλα ιηκεληθφ ηακείν. Σελ επνπηεία ηνπο 

ηελ αζθνχζαλ παιαηφηεξα ηα Τπνπξγεία πγθνηλσληψλ, αξγφηεξα ην Γεκνζίσλ 

Έξγσλ θαη ην Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ελψ ζήκεξα, ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη 

Αηγαίνπ. 

Σα ιηκεληθά ηακεία δηνηθνχληαη απφ επηακειείο ή ηεηξακειείο Ληκεληθέο 

Δπηηξνπέο. Οη επηακειείο επηηξνπέο ζπγθξνηνχληαη ζε ζψκα απφ ηα παξαθάησ κέιε: 

a. Σνλ πξντζηάκελν ηεο Ληκεληθήο Αξρήο ηεο έδξαο ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ 

b. Σνλ πξντζηάκελν ηεο Σεισλεηαθήο Αξρήο ηεο έδξαο ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ 

c. Δθπξφζσπν ηεο Γηνίθεζεο 
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d. Δθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ ηεο έδξαο ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ 

e. Δθπξφζσπν ηνπ Δκπνξηθνχ θαη ηνπ Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ 

f. Δθπξφζσπν ηνπ ζσκαηείνπ ησλ Ναπηηθψλ πξαθηφξσλ ηεο πεξηνρήο 

(Παξδάιε, 1997). 

 

6.4 Ζ Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ 

 

Οη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαίλνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

ρήκα 6.1:  Σν Οξγαλφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ 

 
Πεγή: Τ.Ν.Α., 2013 
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6.4.a Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο - Γ.Γ.Λ.Λ.Π. 

 

Σελ επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ φισλ κνξθψλ δηνίθεζεο θαη ηδηνθηεζηαθνχ 

θαζεζηψηνο ηελ έρεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο 

(Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

νπνίαο  πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003 κε ηελ ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε 

ηεο Γηεχζπλζεο Ληκέλσλ θαη Ληκεληθψλ Έξγσλ (Γ.Λ.Λ.Δ.) θαη ηελ ζχζηαζε 

ηεο Πινεγηθήο Τπεξεζίαο (Π.Τ) θαη ησλ ηξηψλ λέσλ Γηεπζχλζεσλ : 

i. Γηεχζπλζε Ληκεληθήο Πνιηηηθήο (Γ.Λ.Π.) 

ii. Γηεχζπλζε Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ (Γ.Λ.Τ.) θαη 

iii. Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο Λεηηνπξγίαο θαη Δθκεηάιιεπζεο Ληκέλσλ 

(Γ.Ο.Λ.Δ.Λ) πνπ απαξηίδνπλ ηελ Γ.Γ.Λ.Λ.Π. ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 

175/2002 (ΦΔΚ 158 Α/05-07-2002). 

Ο ζθνπφο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο αλαθεξνκέλεο Γξακκαηείαο ζπλνςίδνληαη 

ζηα παξαθάησ: 

a. ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε ράξαμε ηεο Δζληθήο Ληκεληθήο 

Πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ιηκέλσλ κε ζχγρξνλε ππνδνκή ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

επηβαηψλ, ησλ πινίσλ θαη ησλ θνξηίσλ. 

b. ηελ επζχλε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ρεδηαζκνχ θαη 

Αλάπηπμεο Ληκέλσλ, πνπ ζπλεζηήζε κε ην άξζξν δέθαην έλαην ηνπ Ν. 

29327/2001. 

 

6.4.b Βαζηθή Γηάξζξσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο 

Πνιηηηθήο 

 

Οη Τπεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Λ.Λ.Π. δηαξζξψλνληαη σο εμήο: 

 Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 
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 Πινεγηθή Τπεξεζία (Π.Τ.) 

 Γξαθείν Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο 

 Γηεχζπλζε Ληκεληθήο Πνιηηηθήο (Γ.Λ.Π.) 

 Γηεχζπλζε Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ (Γ.Λ.Τ.) 

 Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο Ληκέλσλ (Γ.ΟΛ.Δ.Λ.) 

 

6.5 Σν πξόζθαην ρέδην Νόκνπ ηνπ Τ.Ν.Α. 

 

Με ηειεπηαίν ζρέδην Νφκνπ, πνπ αλαξηήζεθε δηαδηθηπαθά γηα δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε απφ 13 έσο 28 Γεθεκβξίνπ 2012, πξνβιέπεηαη δεκηνπξγία Ληκεληθψλ 

Γηθηχσλ ζην άξζξν 36 , κε ηίηιν «Γηαθπβέξλεζε Δζληθνχ Ληκεληθνχ πζηήκαηνο»  σο 

αθνινχζσο: 

«Οη Οξγαληζκνί Ληκέλσλ ζπγθξνηνχλ ηα αθφινπζα Ληκεληθά Γίθηπα – 

Αλψλπκεο Δηαηξίεο.  

 

a. Σν Αηηηθφ Ληκεληθφ Γίθηπν 

b. Σν Γίθηπν Ληκέλσλ Βνξείνπ Διιάδνο 

c. Σν Γίθηπν Ληκέλσλ Γπηηθήο Διιάδνο 

d. Σνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αλσηέξσ Ληκεληθψλ Γηθηχσλ πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο 

απνξξφθεζεο κηθξφηεξσλ ιηκέλσλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, 

ηεο εηζθνξάο ησλ κνλαδηθψλ κεηνρψλ ησλ ιηκέλσλ ηνπ Λαπξίνπ, ηεο Διεπζίλαο θαη 

ηεο Ραθήλαο, ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο (ΟΛΠ) 

Α.Δ., σο εηζθνξά ζε είδνο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Αηηηθνχ Ληκεληθνχ Γηθηχνπ. Καη’ 

αληηζηνηρία, ε κνλαδηθή κεηνρή πνπ θαηέρεη ην Σακείν Αμηνπνίεζεο ηεο Ηδησηηθήο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ζηνπο Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ ηεο Καβάιαο, ηεο 

Αιεμαλδξνχπνιήο θαη ηνπ Βφινπ, εηζθέξεηαη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ) Α.Δ. σο εηζθνξά ζε είδνο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ Ληκεληθνχ Γηθηχνπ Βνξείνπ Διιάδνο. 
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ην ίδην ζρέδην λφκνπ πξνβιέπνληαη επίζεο, απμήζεηο ζηα κεηνρηθά θεθάιαηα 

ησλ ΟΛΠ, ΟΛΘ θαη ΟΛΠΑ, δεκηνπξγία ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Ληκέλσλ κε 

απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη πηνζέηεζε λέαο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ εζληθνχ 

ιηκεληθνχ ζπζηήκαηνο αλά πέληε έηε (Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, 2013). 

 

6.6 ηόρνο ηεο αλακόξθσζεο ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο ησλ Διιεληθώλ 

Ληκέλσλ 

 

χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ζε έθζεζή ηνπ ην 2002, ν 

αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ Ληκέλσλ είλαη ε αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ Διιεληθψλ Ληκέλσλ ζην παγθφζκην κεξίδην ηεο λαπηηιηαθήο 

κεηαθνξάο θαη λα πξνσζήζεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ. Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε γλψξηδε φηη ε πνιηηηθή απηή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ ιηκαληψλ ηεο ρψξαο ζα πξνζέιθπε 

δηεζλείο επελδπηέο, αθνχ βαζηδφηαλ ζηελ πξνζδνθία γηα αχμεζε ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα ηζνξξνπήζεη ηελ αλάγθε γηα αθξηβέο 

επελδχζεηο, θπξίσο ζε ζέκαηα ππνδνκήο θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηερληθήο 

ππνδνκήο. Ζ πξφζεζε γηα αλακφξθσζε ηνπ ιηκεληθνχ ζπζηήκαηνο είρε βαζηζηεί ζηελ 

ηδέα γηα βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ιηκαληψλ ζην λέν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ηε βειηίσζε ηεο ζαιάζζηαο ζχλδεζεο κε δπλακηθέο εμαγσγηθά ρψξεο, 

βηψζηκε αλάπηπμε ησλ ιηκαληψλ, βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ησλ λεζησηηθψλ 

πιεζπζκψλ, απζηεξφηεξν έιεγρν ησλ θνξηίσλ πνπ δηαθηλνχληαλ κέζσ ησλ 

Διιεληθψλ ιηκαληψλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζηξαηεγηθή ζπκβαδίδεη κε ηεο 

αλακνξθψζεηο ζηα ιηκάληα άιισλ Μεζνγεηαθψλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ, φπσο ε Ηηαιία, 

ε Γαιιία θαη ε Πνξηνγαιία (Pallis and Syriopoulos, 2007). 

 

6.7 Ζ ηδησηηθνπνίεζε ησλ Διιεληθώλ Ληκέλσλ 

 

Ζ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά θαίλεηαη λα εμειίζζεηαη επηηπρψο, 

κε ηελ θηλεδηθή Cosco λα έρεη αλαιάβεη ηε δηνίθεζή ηνπ απφ ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ ηνπ 
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2009. Αληίζεηα ε ζπκθσλία ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο κε ηε Hutchinson γηα ην 

ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο δελ επνδψζεθε θαη ε Διιεληθή πιεπξά θαίλεηαη λα 

εμεηάδεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ζηαζκνχ ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (British Embassy Athens, 2009). 

 

6.8 Ηδηνθηεζηαθά θαζεζηώηα ζηα Δπξσπατθά Ληκάληα 

 

Σειεπηαία πάλησο δεκνζηεχνληαη αλαιχζεηο (Vitsounis, 2012, Pallis, 2012a) 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηδηνθηεζηαθά θαζεζηψηα ησλ Δπξσπατθψλ ιηκέλσλ θαη 

ζπγθξίλνπλ ην πνζνζηφ ηεο εκπινθήο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε δηνίθεζε 

ησλ ιηκέλσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ (Port 

Performance Measurement). 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηα ηδηνθηεζηαθά θαζεζηψηα ζηα ιηκάληα ηεο 

Ηηαιίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Βειγίνπ θαη ηεο Οιιαλδίαο. 

Γηνηθεηηθά ηα ιηκάληα αλήθνπλ ζην θεληξηθφ θξάηνο, ζηελ Πεξηθέξεηα ή ζην Γήκν, 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα. 

Πίλαθαο 6.1: Ο Γεκφζηνο Σνκέαο ζε επηιεγκέλνπο Δπξσπατθνχο Ληκέλεο 

 

Πεγή: Vitsounis, 2012 
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Αληίζηνηρα, ζην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλνληαη ηα ηδηνθηεζηαθά θαη λνκηθά 

θαζεζηψηα ζε επηιεγκέλνπο Δπξσπατθνχο Ληκέλεο. ε θαζαξά θξαηηθή ηδηνθηεζία 

βξίζθεηαη ην 80% ησλ εμεηαδφκελσλ ιηκέλσλ, ην 16% αθνξά κηθηέο κνξθέο 

δηαρείξηζεο, ελψ ππφ θαζαξφ ηδησηηθφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο βξίζθεηαη κφλν ην 4% 

ησλ ιηκέλσλ. Αλαθνξηθά κε ην λνκηθφ θαζεζηψο, ην 20% αλήθεη εμνινθιήξνπ ζε 

θξαηηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή δεκνηηθφ θαζεζηψο, ην 40% δηνηθείηαη απφ μερσξηζηή 

λνκηθή νληφηεηα, ε νπνία δελ έρεη θαζφινπ κεξίδην ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ζην 

35% ησλ ιηκέλσλ δηακνξθψλεηαη έλαο πιήξσο αλεμάξηεηνο θνξέαο, ν νπνίνο δηνηθεί 

ην ιηκάλη θαη ην θξάηνο, ε πεξηθέξεηα ή ν δήκνο θαηέρνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

Γηάγξακκα 6.1: Tα ηδηνθηεζηαθά θαη λνκηθά θαζεζηψηα ζε επηιεγκέλνπο 

Δπξσπατθνχο Ληκέλεο 

 

Πεγή: Pallis, 2012a 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη πνιιά Δπξσπατθά ιηκάληα, κε ηεξάζηην φγθν δηαθίλεζεο 

θνξηίσλ θαη πςειή θεξδνθνξία αλήθνπλ ζρεδφλ εμνινθιήξνπ ζην θξάηνο. 

Πξνθαλψο ε αληαγσληζηηθφηεηα δελ είλαη ζέκα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο, αιιά 

ζέκα ζηξαηεγηθήο (Vitsounis, 2012). 
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6.9 ηνηρεία δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ ζηα θπξηόηεξα Διιεληθά Ληκάληα 

 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο δηαηίζεληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε ηε δηαθίλεζε 

εκπνξεπκάησλ επηβαηψλ θαη πινίσλ ζε Διιεληθά ιηκάληα. Όια ηα δεδνκέλα έρνπλ 

αλαθηεζεί απφ ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνπλ ηα ιηκάληα, ελψ θάπνηα πξνέξρνληαη απφ 

ηνλ Παλεπξσπατθφ Οξγαληζκφ Θαιαζζίσλ Ληκέλσλ (European Sea Port 

Organisation) 

 

Πίλαθαο 6.3: πλνιηθή Γηαθίλεζε ζηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ. (1998-2005) 

Piraeus Port Authority SA Statistics (1998–2005) 

 

Year Cargo Passengers Containers Vessels Total Personnel 

1998 12,988,385                   9,112,624           933,096                 28,348            n.a. 

1999 13,899,454                  9,515,053 964,902 27,197 n.a. 

2000 15,628,523 10,162,865 1,161,099 28,888 1,696 

2001 16,318,143 10,967,042 1,165,797 30,721 1,709 

2002 18,424,180 11,797,856 1,404,939 27,902 1,673 

2003 21,425,318 12,536,608 1,605,135 26,333 1,687 

2004 20,586,765 11,916,826 1,541,563 29,206 1,607 

2005 19,814,061 12,410,545 1,394,512 26,742 1,519 

Source: Port of Piraeus Authority SA, Annual Reports 

Πίλαθαο 6.4: πλνιηθή Γηαθίλεζε ζηνλ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. (1998-2005) 

Thessaloniki Port Authority SA Statistics (1998–2005) 

 

Year Cargo Passengers Containers Vessels Total Personnel 

1998 13,851,613 261,163 182,102 3,429 760 

1999 12,804,545 246,219 216,911 3,669 745 
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2000 15,465,613 248,429 229,745 3,424 742 

2001 14,589,284 231,580 233,904 3,431 737 

2002 14,707,369 218,032 240,439 3,224 715 

2003 14,898,720 201,282 269,552 2,855 673 

2004 16,476,739 209,066 336,096 2,939 626 

2005 16,722,343 217,538 365,925 3,010 592 

Source: Port of Piraeus Authority SA, Annual Reports 

 

Πίλαθαο 6.5: Κίλεζε Δπηβαηψλ θαη Δκπνξεπκάησλ ζηα Ληκάληα Δζληθνχ 

Δλδηαθέξνληνο γηα ην 2004 

Greek Ports of National Interest. 

Port Goods 

Throughput 

(in Tonnes) 

Passenger 

Traffic (in 

persons) 

Main Activities 

 

Heraklion Port Authority SA 3,350,000 1,651,946 
Passengers/Ro-Ro, Dry bulk 

cargo, containers 

Patra Port Authority SA 3,399,034 1,263,124 Passengers/Ro-Ro 

Elefsina Port Authority SA 3,249,750 800,000 
Dry bulk cargo; general 

cargo (non-unitized) 

Kavala Port Authority SA 1,633,445 1,454,222 Passengers/Ro-Ro, Dry bulk 

Volos Port Authority SA 1,240,911 392,395 Dry bulk cargo, containers 

Igoumenitsa Port Authority SA 494,826 1,193,148 Passengers/Ro-Ro 

Rafina Port Authority SA* 96,772 1,760,776 Passengers/Ro-Ro 

Corfu Port Authority SA* 642,432 2,146,179 Passengers/Ro-Ro 

Alexandroupoli Port Authority 

SA 
638,660 168,604 

Dry bulk cargo General 

Cargo (non-unitized) 

Lavrio Port Authority SA 208,500 213,412 Passengers/Ro-Ro 

 

Data: 2004, Where*, Data: 2003 

Source: Port Authorities and the Ministry of Mercantile Marine 
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ηνλ παξαθάησ πίλαλα θαίλεηαη ε δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηα 

ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηα έηε 2008 έσο 2011  

Πίλαθαο 6.6: Γηαθίλεζε ζηα Ληκάληα Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο 2008-2011 

Port 2008 2009 2010 2011 % 

Growth 

2010/2011 

% 

Growth 

2008/2011 

TEU 

Growth 

2010/2011 

TEU 

Growth 

2008/2011 

Piraeus  433.582  660.837  863.808  1.680.133  94,5%  287,5%  816.325 1.246.551 

Thessaloniki  238.940 270.181  273.282  295.780 8,2%  23,8% 22.498 56.840 

Πεγή: European Sea Port Organisation, Annual report 2011-2012 

Ηδηαίηεξα γηα ην έηνο 2010, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δηαθίλεζε θαη ζε άιια 

κεγάια Διιεληθά ιηκάληα, ε πξσηνθαζεδξία ηνπ Πεηξαηά είλαη εληππσζηαθή. 

Γηάγξακκα 6.2: Γηαθίλεζε Containers ζηα θπξηφηεξα Διιεληθά Ληκάληα ην 2010

 
Πεγή: Pallis, 2012b 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε δηαθίλεζε ρχδελ πγξψλ θνξηίσλ ζε 

επηιεγκέλα Διιεληθά ιηκάληα, ζε 1000 ηφλνπο, γηα ηα έηε 2008 έσο 2011 

Πίλαθαο 6.7: Γηαθίλεζε ρχδελ θνξηίσλ ζε επηιεγκέλα Διιεληθά Ληκάληα 2008-2011 

Port 2008 2009 2010 2011 % Growth 

2010/2011 

% Growth 

2008/2011 

Agii Theodori 14.694 16.421 17.381 17.978 3.4% 22.3% 

Eleusina 13.490 10.954 8.308 7.443 -10.4% -44.8% 

Heraklio 668 597 565 638 12.9% -4.5% 

Lavrio 1.234 759 450 n.a. - - 
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Megara 9.661 8.788 8.339 5.730 -31.3% -40.7% 

Perama 543 622 1.000 1.538 53.8% 183.4% 

Piraeus 68 251 394 418 6.1% 513.4% 

Rhodes 630 407 n.a. n.a. - - 

Thessaloniki 8.084 7.950 8.495 6.089 -28.3% -24.7% 

Total 49.072 46.747 44.932 39.834 -11.3% -18.8% 

Πεγή: European Sea Port Organisation, Annual report 2011-2012 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε δηαθίλεζε ρχδελ μεξψλ θνξηίσλ ζε 

επηιεγκέλα Διιεληθά ιηκάληα, ζε 1000 ηφλνπο, γηα ηα έηε 2008 έσο 2011. 

Πίλαθαο 6.8: Γηαθίλεζε ρχδελ μεξψλ θνξηίσλ ζε Διιεληθά ιηκάληα, έηε 2008-

2011 

Port 2008 2009 2010 2011 % Growth 

2010/2011 

% Growth 

2008/2011 

Aliverio 2.615 2.013 1.583 1.139 -28.0% -56.4% 

Almyros 

Volou 

3.328 3.407 2.270 n.a. - - 

Antikyra 1.569 1.528 1.655 1.605 -3.0% 5.0% 

Chalkida 1.622 803 708 565 -20.2% -65.2% 

Eleusina 2.734 2.126 2.070 947 -54.3% -65.4% 

Heraklio 791 636 423 238 -43.7% -69.9% 

Igoumenitsa 670 623 227 139 -38.8% -79.3% 

Kavala 1.002 835 1.132 854 -24.6% -14.8% 

Larymna 3.313 1.884 2.995 3.478 16.1% 5.0% 

Milos Island 2.932 1.884 1.921 1.762 -8.3% -39.9% 

Thessaloniki 4.254 3.440 3.970 3.530 -11.1% -17.0% 

Volos 7.237 6.752 4.499 3.245 -27.9% -55.2% 

Total 32.028 25.932 23.453 17.502 -25.4% -45.4% 

Πεγή: European Sea Port Organisation, Annual report 2011-2012 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε δηαθίλεζε πινίσλ RO-RO ζε επηιεγκέλα 

Διιεληθά ιηκάληα γηα ηα έηε 2009 έσο 2011 

Πίλαθαο 6.9: Γηαθίλεζε πινίσλ RO-RO ζε Διιεληθά ιηκάληα, έηε 2009-2011 

Port 2009 2010 2011 % Growth 

2010/2011 

% Growth 

2009/2011 

Antirio 1.869 724 n.a. - - 

Corfu 436 314 n.a. - - 

Heraklio 1.684 1.885 1.782 -5.5% 5.8% 
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Igoumenitsa 2.226 2.287 2.283 -0.2% 2.6% 

Megara 346 99 439 345.0% 26.7% 

Paloukia Salaminas 2.255 500 n.a. - - 

Patras 2.720 2.919 2.635 -9.7% -3.1% 

Perama 2.255 500 1.338 167.6% -40.6% 

Piraeus 4.123 4.116 3.906 -7.4% -5.3% 

Rhodes 235 n.a. n.a. - - 

Rio 1.869 724 n.a. - - 

Total 20.018 14.166 12.384 -12.6% -38.1% 

Πεγή: European Sea Port Organisation, Annual report 2011-2012 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε δηαθίλεζε γεληθνχ θνξηίνπ ζε επηιεγκέλα 

Διιεληθά ιηκάληα γηα ηα έηε 2008 έσο 2011. 

Πίλαθαο 6.10: Γηαθίλεζε γεληθνχ θνξηίνπ ζε Διιεληθά ιηκάληα, έηε 2008-2011 

Port 2009 2010 2011 % Growth 

2010/2011 

% Growth 

2009/2011 

Almyros Volou 287 339 n.a. - - 

Antikyra 125 101 254 150.1% 102.9% 

Chalkida 444 492 470 -4.3% 6.0% 

Corfu 52 166 n.a. -  

Eleusina 1.365 1.038 834 -19.6% -38.9% 

Heraklio 94 112 77 -30.9% -18.2% 

Igoumenitsa 71 228 111 -51.4% 55.9% 

Kavala 319 251 1.165 363.4% 264.9% 

Patras 140 74 63 -15.5% -55.2% 

Rhodes 115 n.a. n.a. -  

Thessaloniki 741 910 994 9.7% 34.8% 

Volos 356 382 446 16.8% 25.5% 

Total 4109 4094 4419 7.9% 7.5% 

Πεγή: European Sea Port Organisation, Annual report 2011-2012 

 

6.10 Οη Διιεληθνί Ληκέλεο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλήο Πνιηηηθήο 

 

Ζ Διιάδα, σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππφθεηηαη ζηηο απνθάζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηε ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Δθηφο απηνχ, ηα Διιεληθά 

Ληκάληα αλήθνπλ θαη γεσγξαθηθά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Δπξψπεο, εμαξηψληαη 

θαη επεξεάδνπλ ηηο εμειίμεηο, αιιά θαη επεξεάδνληαη απφ ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο 
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ζηξαηεγηθέο επηινγέο αληαγσληζηηθψλ ηνπο ιηκαληψλ ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. Τπφ ην 

πξίζκα απηφ ρξεηάδεηαη ε αλάιπζε πνπ ζα γίλεη λα ιάβεη ππφςε ηηο εμειίμεηο ζην 

ζχλνιν ησλ ιηκαληψλ ηεο Δπξψπεο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε έλαλ εληαίν νηθνλνκηθά 

ρψξν. 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο Eurostat, ε ζπλνιηθή δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ 

απφ ηα Δπξσπατθά ιηκάληα έθηαζε ηνπο 4,15 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 2008, ηνπο 

3,65 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 2009 θαη ηνπο 3,86 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 2010. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε πνξεία ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ δηαθηλήζεθαλ απφ ηα Δπξσπατθά ιηκάληα ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο απφ ην 1997 

έσο θαη ην 2010. 

Γηάγξακκα 6.3: Πνξεία ζπλνιηθήο ζαιάζζηαο δηαθίλεζεο ζε Δπξσπατθά ιηκάληα γηα 

ηα έηε 1997-2010 (ε εθαηνκκχξηα ηφλνπο) 

 

Πεγή: Eurostat 

Ζ θάησ γξακκή δείρλεη ηελ πνξεία ζηελ Δπξψπε ησλ 15, ελψ ε επάλσ 

ζπκπεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 27 ρσξψλ. 

Αληίζηνηρα, ν παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ην κεηθηφ βάξνο πνπ δηαρεηξίζηεθαλ 

ηα Δπξσπατθά ιηκάληα ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. 
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Πίλαθαο 6.11: Μεηθηφ βάξνο δηαθηλνχκελσλ θνξηίσλ απφ Δπξσπατθά Ληκάληα 

 
Πεγή: Eurostat 

Γηα ην 2010, ζην ζχλνιν ηεο δηαθίλεζεο κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ ιηκέλσλ 

παξαηεξήζεθε αχμεζε θαηά 5,7%, ζπγθξηλφκελε κε ηε ρξνληά ηνπ 2009. Παξά ηελ 

αχμεζε απηή, ε ζπλνιηθή δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ είλαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ 

εθείλε ηνπ 2005. 

Οη κεγαιχηεξεο απμήζεηο παξαηεξήζεθαλ ζηελ Πνισλία, ηελ Δζζνλία θαη ηε 

Φηιαλδία, ελψ ην Βέιγην, ε Οιιαλδία, ε νπεδία θαη ε Ληζνπαλία δηαηήξεζαλ 

δηςήθηα πνζνζηά αχμεζεο. Δίλαη εληππσζηαθή, παξά ηε γεληθή αλνδηθή ηάζε, ε 

πηψζε πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο Διιεληθνχο ιηκέλεο, θαηά 8,2% ηε ρξνληά ηνπ 2010. 

Φαίλεηαη, επίζεο, φηη ε Οιιαλδία είλαη ε θπξίαξρε δχλακε ζηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο, αθνχ απφ ηα ιηκάληα ηεο δηαθηλήζεθε ην 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλήζεθαλ απφ ηνπο Δπξσπατθνχο Ληκέλεο, αθνινπζνχκελε 

απφ ηα ιηκάληα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, κε 14,1% θαη ηεο Ηηαιίαο, κε πνζνζηφ 

δηαθίλεζεο ζην 13,6%. Ζ Ηζπαλία βξίζθεηαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε, αθνινπζνχκελε απφ 

ηε Γαιιία. Ζ Διιάδα, κε πνζνζηφ κφιηο 3,42% ζηεο ζπλνιηθήο Δπξσπατθήο 
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δηαθίλεζεο βξίζθεηαη ζηε 15
ε
 ζέζε αλάκεζα ζηνπο 27 Δπξσπαίνπο εηαίξνπο ηεο, 

πνιχ πην θάησ απφ ρψξεο κε αθηνγξακκή πνιχ κηθξφηεξε απφ ηε δηθή ηεο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα είθνζη πξψηα ιηκάληα δηαθίλεζεο θνξηίσλ 

γηα ην 2010 ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο. 

Πίλαθαο 6.12: Σα 20 πξψηα, ζε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ, Δπξσπατθά Ληκάληα 

 
Πεγή: Eurostat 

Δίλαη εληππσζηαθή ε δπλακηθή ηεο Οιιαλδίαο, κε δχν ιηκάληα ζηελ πξψηε 

πεληάδα, απηά ηνπ Rotterdam (πξψην) θαη ηνπ Amsterdam (πέκπην), θαη ηεο Γαιιίαο, 

κε δχν ιηκάληα ζηελ πξψηε εμάδα, απηά ηεο Μαζζαιίαο (ηξίην) θαη ηεο Υάβξεο 

(έθην). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα είθνζη κεγαιχηεξα ιηκάληα 

δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε ρηιηάδεο TEUs. Ο Πεηξαηάο θαηαιακβάλεη ηε 

18
ε
 ζέζε, κε αχμεζε ηεο θίλεζεο θαηά 27,4% αλάκεζα ζηηο ρξνληέο 2009 θαη 2010, 

αιιά αξθεηά θάησ απφ ηελ 11
ε
 ζέζε ηνπ 2003 θαη ηε 10

ε
 ηνπ 2004.  
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Πίλαθαο 6.13: Σα 20 πξψηα, ζε δηαθίλεζε Containers, Δπξσπατθά Ληκάληα 

 
Πεγή: Eurostat 

Ζ ζπλνιηθή δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έθηαζε ζηνπο 900 εθαηνκκχξηα 

ηφλνπο πεξίπνπ γηα ην 2010, αιιά παξά ηα ρηιηάδεο ιηκάληα ηεο Δπξψπεο, ε 

δηαθίλεζε απηή γίλεηαη κφλν απφ 130, ελψ απφ απηά, ηα 40 δελ εμππεξεηνχλ κφλν ηηο 

ηνπηθέο ηνπο αγνξέο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξν δηαζλνπνηεκέλν ραξαθηήξα. 

Απφ ηα ιηκάληα ηεο Δπξψπεο, πνιιά απφ απηά ιεηηνπξγνχλ σο θφκβνη 

κεηαθφξησζεο, κε ην 75% ηεο δηαθίλεζήο ηνπο λα αθνξά transshipment θνξηία. 

Όπσο είλαη ηα ιηκάληα Σδφτα Σάνπξν ηεο Ηηαιίαο, ην Marsaxlokk ηεο Μάιηαο, θαη ην  

Αιγεζίξαο ηεο Ηζπαλίαο, ελψ άιια ζεσξνχληαη θαζαξά ηεξκαηηθά ιηκάληα, φπσο ηα 

ιηκάληα ηεο Γέλνβαο θαη ηεο Βαξθειψλεο. Σέινο ππάξρνπλ θαη ηα ιηκάληα πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ηφζν ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο φζν θαη ηε δηαθίλεζε Transit θαη 

Transshipment θνξηίσλ, φπσο είλαη ηα ιηκάληα ηνπ Ακβνχξγνπ, ηνπ Ρφηηεξληακ θαη 

ηεο Ακβέξζαο. 
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Πεξίπνπ ην 69% ηεο ζπλνιηθήο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο εμππεξεηνχληαη απφ ηα δεθαπέληε κεγαιχηεξα ιηκάληα, 

πνζνζηφ πνπ ην 1985 βξηζθφηαλ ζην 61%. Σν 33,5% ηεο ζπλνιηθήο δηαθίλεζεο 

εμππεξεηείηαη απφ ηα ηξία κφιηο κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο Δπξψπεο, αληί ηνπ 29% ηνπ 

1985. Παξαηεξείηαη απμαλφκελε ζπγθέληξσζε θνξηίσλ ζηα κεγαιχηεξα ιηκάληα 

(Notteboom, 2012a). 

 

Γηάγξακκα 6.4: Γηαθίλεζε Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε ζχλνιν 79 ελδεηθηηθψλ 

Δπξσπατθψλ ιηκέλσλ 

 

(* ηα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο ζπγθαηαιέγνληαη κφλν φζα 

αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε) 

Πεγή: Notteboom, 2012a 
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Γηάγξακκα 6.5: Μεξίδηα αγνξάο ζην Δπξσπατθφ χζηεκα δηαθίλεζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 

Πεγή: Notteboom, 2012a 

 

6.11 Αλάιπζε ιηκέλσλ αλά πεξηνρή θαη ηα «πζηήκαηα Ληκέλσλ» 

 

πλήζσο νη ζπγθξίζεηο πνπ γίλνληαη αθνξνχλ κεκνλσκέλα ιηκάληα, αιιά ε 

ζχγρξνλε ηάζε απαηηεί ηελ αλάιπζε νκάδσλ ή «ζπζηεκάησλ» ιηκέλσλ ζηελ 

Δπξψπε. Απηή ε ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε νκαδνπνηεί ιηκάληα, πνπ βξίζθνληαη ζε 

πεξηνρέο γεηηνληθέο θαη κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Γεκηνπξγείηαη πεξηνρέο κε 

πνιιαπιά ιηκάληα “Multi-Port Gateway Regions” (Notteboom, 2012a). 

Κξηηήξην γηα ηελ νκαδνπνίεζε απηή ησλ ιηκέλσλ είλαη ε χπαξμε ησλ ίδησλ ή 

παξφκνησλ δηθηχσλ πξφζβαζεο ζηελ ελδνρψξα. Σν φιν ζχζηεκα ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηηο λαπηηιηαθέο γξακκέο, επεηδή πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κέζα ζηελ ίδηα 

πεξηνρή ιηκέλσλ, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα ιηκάληα έρεη θφξην εξγαζίαο ή 

αληηκεησπίδεη ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα γηα θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν, αθνχ θάπνην 

ελαιιαθηηθφ ιηκάλη ζα κπνξέζεη λα εμππεξεηήζεη ηελ ίδηα πεξηνρή ηεο ελδνρψξαο, 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ηειηθφο παξαιήπηεο. 
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ηνλ παξαθάησ ράξηε θαίλνληαη νκαδνπνηήζεηο ιηκέλσλ κε ηα καχξα ηξίγσλα 

θαη νη πεξηνρέο πνπ εμππεξεηνχλ κέζσ ησλ ρεξζαίσλ πξνζβάζεσλ ζηελ ελδνρψξα, νη 

νπνίεο απνηππψλνληαη κε ηηο πξάζηλεο δηαθεθνκκέλεο γξακκέο. Γπζηπρψο 

παξαηεξείηαη απνκφλσζε ηεο Διιάδαο κε ηελ απνπζία ησλ Διιεληθψλ ιηκέλσλ απφ 

έλα ηέηνην δίθηπν, ελψ αθφκα θαη ιηκάληα νηθνλνκηψλ «ππφ αλάπηπμε», φπσο ηεο 

Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο ζρεκαηίδνπλ ηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαχξεο 

Θάιαζζαο. 

Υάξηεο 6.2:  Σν Δπξσπατθφ ζχζηεκα ιηκέλσλ θαη ηα ζπζηήκαηα θνξκνχ logistics 

ζηελ ελδνρψξα 

 

Πεγή: Notteboom, 2012a 

 

6.12 Οη Διιεληθνί Ληκέλεο σο θνκκάηη ησλ ιηκέλσλ ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο 

Μαύξεο ζάιαζζαο 

 

Οη Διιεληθνί ιηκέλεο δελ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ κφλνη ηνπο, αθνχ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε είλαη πιένλ ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ην Δπξσπατθφ Ληκεληθφ 

ζχζηεκα. Έρνπλ, φκσο δχν ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

Δπξσπατθνχο ιηκέλεο. Αθελφο είλαη θνκκάηη ηεο Μεζνγείνπ, νπφηε, καδί βέβαηα 
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αξθεηνχο αθφκα Δπξσπατθνχο ιηκέλεο, ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηνχλ ζε ζρέζε κε ηελ 

εκπνξηθή δηαθίλεζε ζηε Μεζνγεηαθή ιεθάλε, αθεηέξνπ φκσο είλαη θαη νη κνλαδηθνί 

Δπξσπατθνί Ληκέλεο ηεο Μεζνγείνπ πνπ έρνπλ άκεζε πξφζβαζε θαη ζηε Μαχξε 

Θάιαζζα. 

Ζ Μεζφγεηνο ζεσξείηαη θνκβηθφ ζεκείν αλάκεζα ζηελ Ακεξηθαληθή θαη ζηελ 

Αζηαηηθή αγνξά, αθνχ πνιιέο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο πεξλνχλ κέζα απφ απηή. Οη 

θπξηφηεξεο απφ ηηο δηαδξνκέο απηέο είλαη νη παξαθάησ: 

 Μεζφγεηνο – Άπσ Αλαηνιή 

 Βφξεηα Ακεξηθή (Αλαηνιηθή Αθηή) / Μεζφγεηνο – Μέζε Αλαηνιή 

 Βφξεηα Ακεξηθή (Γπηηθή Αθηή) / Μεζφγεηνο – Μέζε Αλαηνιή 

 Βφξεηα Δπξψπε / Μεζφγεηνο – Μέζε θαη Δγγχο Αλαηνιή 

 Δλδν-Μεζνγεηαθέο γξακκέο / Βφξεηα Αθξηθή – Μέζε Αλαηνιή (Βιάρνο, 

2007). 

 

ηνλ παξαθάησ ράξηε θαίλνληαη νη θπξηφηεξεο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο πνπ 

δηαπιένπλ ηε Μεζφγεην θαη ππνδεηθλχνληαη ηα ζεκεία θνξηνεθθφξησζεο 

εκπνξεπκάησλ, δεμακελνπινίσλ θαη νη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.  

Υάξηεο 6.3: Οη θπξηφηεξεο Μεζνγεηαθέο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο 

Πεγή: Βιάρνο θαη Νηθνιαΐδεο, 2002 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζπλερήο αχμεζε ζηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκαηνθηβψηησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ηαπηφρξνλε, αιιά φρη 

αληίζηνηρε, κείσζε ζηε δηαθίλεζε γεληθψλ θαη ρχδελ θνξηίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηνπο ιηκέλεο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο παξαηεξνχληαη ηξεηο 

ηάζεηο, ζρεηηθά κε ηε δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ: 

a. Local: Δμππεξεηνχληαη νη ηνπηθέο αλάγθεο 

b. Transit: Σα containers θνξηψλνληαη ζε άιια κέζα κεηαθνξάο θαη δηέξρνληαη 

απφ ηελ ρψξα ηνπ ιηκέλα ρσξίο εθηεισληζκφ 

c. Transshipment: Σα containers κεηαθνξηψλνληαη ζε άιια πινία (mother to 

feeder) κε ζθνπφ ηελ δηαθίλεζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

 

 

6.12.a Σα Ληκάληα ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο   

 

Σα ιηκάληα Odessa, Ilychevsk, Poti, Novorossisk έρνπλ θπξίσο ραξαθηήξα 

local, δειαδή ε κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε  containers δηελεξγείηαη θπξίσο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ηνπηθή αγνξάο, ελψ ηα θνξηία transit ζηελ πεξηνρή 

εμππεξεηνχληαη απφ ηα ιηκάληα ηεο Costanza θαη ηεο Varna.  

 

6.12.b. Σα Ληκάληα ηεο Μεζνγείνπ 

 

Σα ιηκάληα Damieta, Port Said, Alexandria, Piraeus, Istanbul, Haifa θαη Ashdod 

εμππεξεηνχλ transshipment θνξηία, ελψ ηα δχν ηειεπηαία εμππεξεηνχλ θαη local 

θνξηία. 

Transit ιηκάλη ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ιφγσ ηεο 

δηακφξθσζήο ηνπ, είλαη θπξίσο ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο απφ φπνπ εθηεινχληαη 

πνιιέο θηλήζεηο δηακεηαθφκηζεο πξνο ηηο γεηηληάδνπζεο πεξηνρέο ηεο Βνπιγαξίαο θαη 

ηεο Π.Γ.Γ.Μ.  
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Σα βφξεηα ιηκάληα ηεο Ηηαιίαο Ravenna, Salerno θαη La Spezia εμεηδηθεχνληαη 

ζε local θνξηία, ελψ ην Goia Σauro εμππεξεηεί transshipment  θνξηία ζηελ πεξηνρή 

ηεο Νφηηαο Ηηαιίαο.  

Σνπηθφ ραξαθηήξα έρνπλ θαη ηα ιηκάληα ηεο Β. Αθξηθήο Tunis θαη Algiers, ελψ 

ηα ιηκάληα ηεο Ηζπαλίαο εμππεξεηνχλ θνξηία transshipment, αιιά παξνπζηάδνπλ θαη 

local ραξαθηήξα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, θπξίσο 

ηελ Barcelona θαη ηε Valencia (Βιάρνο, 2007).           

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηελ θίλεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε 

Δπξψπε, Μεζφγεην θαη Μαχξε ζάιαζζα αληίζηνηρα γηα ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο ζε εθαηνκκχξηα TEUs. Οη ηηκέο γηα ην 2010 απνηεινχλ πξφβιεςε. 

Πίλαθαο 6.14: Κίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε Δπξψπε, Μεζφγεην θαη Μαχξε 

Θάιαζζα (ζε εθαη. TEUs) 

 1994 1995 2000 2005 2010* 

Δπξψπε 30,3 33,1 44,8 62,3 87,0 

% Γηαθνξά - 9% 35% 39% 40% 

Γπηηθή Μεζφγεηνο 5,2 6,0 8,1 10,7 14,1 

% Γηαθνξά - 16% 35% 32% 31% 

Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο & Μαχξε 

Θάιαζζα 

3,4 3,8 5,1 6,9 9,6 

% Γηαθνξά - 11% 35% 35% 39% 

* Πξνβιέςεηο 

Πεγή: Ocean Shipping Consultants LTD, «The world container port market to 2010» 

Ζ αχμεζε πάλησο ηεο δηαθίλεζεο container ζηε Μεζνγεηαθή ιεθάλε δελ έρεη 

απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηα ππφινηπα είδε γεληθνχ θαη ρχδελ θνξηίνπ. 

Οη ηξεηο παξαθάησ ράξηεο παξνπζηάδνπλ ηελ θίλεζε αλά εκπφξεπκα ζηε Γπηηθή, 

Αλαηνιηθή Μεζφγαην θαη Μαχξε Θάιαζζα αληίζηνηρα. 
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Υάξηεο 6.4: Γηαθηλνχκελα Φνξηία ζηε Γπηηθή Μεζφγεην 

 

Πεγή: Βιάρνο θαη Νηθνιαΐδεο, 2002 

 

Υάξηεο 6.5: Γηαθηλνχκελα Φνξηία ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην 

 
Πεγή: Βιάρνο θαη Νηθνιαΐδεο, 2002 
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Υάξηεο 6.6 : Γηαθηλνχκελα Φνξηία ζηε Μαχξε Θάιαζζα 

 
Πεγή: Βιάρνο θαη Νηθνιαΐδεο, 2002 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα 6.15 θαίλνληαη νη δηαθηλνύκελνη ηύπνη θνξηίσλ αλά ρώξα θαη ζπγθεθξηκέλν ιηκάλη 

 

Υώξα Ληκάληα Πεξηγξαθή Δκπνξηθήο Κίλεζεο ζηα Κπξηόηεξα Ληκάληα 

Αιγεξία Annaba, Algiers, Oran, 

Skikda, Bejaia 

Απφ ηελ Άλακπα εμάγνληαη ζηδεξνκεηαιιεχκαηα, θψζθαηα, ζίδεξνο, ςεπδάξγπξνο, καιιί θαη 

δεκεηξηαθά. Σν ιηκάλη ηεο θίθληαο πνπ εμάγεη ζίδεξν, ζηδεξνκεηαιιεχκαηα, αινπκίλην, 

κάξκαξν, γεσξγηθά θαη θηελνηξνθηθά πξντφληα.  

Σν ιηκάλη ηνπ Αιγεξίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηεο ρψξαο, απνηειεί 

αλεθνδηαζηηθφ θέληξν γηα ηα δηεξρφκελα πινία, ελψ εμάγεη ζηηεξά θαη δεκεηξηαθά.  

Σν ιηκάλη ηνπ Οξάλ αλαθέξεηαη ζαλ ην ζεκαληηθφηεξν ιηκάλη ηεο ρψξαο, αθνχ απνηειεί ην 

βηνκεραληθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν ηεο Αιγεξίαο, εμάγνληαο ρεκηθά πξντφληα, πιαζηηθά θαη θπζηθφ 

αέξην πξνεξρφκελν απφ ηελ αράξα. 

 

Αιβαλία Durres Σν ιηκάλη ηνπ Γπξξαρίνπ είλαη θπξίσο εηζαγσγηθνχ ραξαθηήξα γεληθψλ θνξηίσλ, κε έιιεηςε 

ππνδνκψλ.  
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Υώξα Ληκάληα Πεξηγξαθή Δκπνξηθήο Κίλεζεο ζηα Κπξηόηεξα Ληκάληα 

Βνπιγαξία Bourgas, Lom, Rousse, 

Varna 

Σν ιηκάλη ηνπ Μπνπξγθάο παξνπζηάδεη ην πιενλέθηεκα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο κε ηελ 

πξσηεχνπζα φθηα. Απνηειεί εμαγσγηθφ θέληξν θπξίσο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, μπιείαο θαη 

κεηαιιεπκάησλ. Σν ιηκάλη ηεο Βάξλαο είλαη ην βηνκεραληθφ θέληξν ηεο Βνπιγαξίαο, ελψ δηαζέηεη 

αμηφινγα λαππεγεία, εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηξνθίκσλ, ρεκηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ρπηήξηα 

ζηδήξνπ θαη αηζαιηνχ. 

 

Κξναηία Rijeka, Split, Dubrovnik, 

Dugi Rat, Hvar, Korcula, 

Koromacno, Maslenica, 

Metkovic, Omisalj, Ploce, 

Plomin, Pula, Rab, 

Rovinj, Senj, Sibenik, 

Umag, Vela Luka, Zadar 

Σα ζπνπδαηφηεξα ιηκάληα ηεο είλαη ε Ρηέθα πνπ βξίζθεηαη ζην βφξεην Σκήκα ηεο ρψξαο, κε 

αλαπηπγκέλε Βηνκεραλία, λαππεγεία, δηπιηζηήξηα, εξγνζηάζηα μπιείαο, εξγνζηάζηα ρεκηθψλ 

πξντφλησλ θαη θαπλνχ. ηε λφηηα πιεπξά ηεο ρψξαο βξίζθεηαη ην πιηη, ην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο 

Κξναηίαο απφ ην νπνίν εμάγνληαη θπξίσο ηξφθηκα, ειαηφιαδν, ρεκηθά, πιαζηηθά θαη ηζηκέλην. 

Κχπξνο Λάξλαθα, Λεκεζφο Κπξηφηεξα ιηκάληα ηεο Κχπξνπ είλαη ε Λεκεζφο, απφ φπνπ εμάγνληαη ηα θχξηα πξντφληα ηεο, 

ειαηφιαδν, θξαζί, θαπλφο, εζπεξηδνεηδή, θαζψο θαη ην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο, κε ηνπξηζηηθή θπξίσο 

δξαζηεξηφηεηα. 
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Υώξα Ληκάληα Πεξηγξαθή Δκπνξηθήο Κίλεζεο ζηα Κπξηόηεξα Ληκάληα 

 

Αίγππηνο Abu Kir, Abu Zenima, 

Adabiya, Ain Sukhna, 

Alexandria, Damietta, El 

Dekheila, El Meks, 

Geisum Terminal, 

Hamrawein, Hurghada, 

Kosseir, Maadiya Port, 

Mersa El Hamra, Mersa 

Matruh, Nuweiba, Port 

Said, Ras Budran, Ras 

Gharib, Ras Shukheir, Ras 

Sudr, Safaga, Sharm El 

Shaikh, Sidi Kerir, Suez, 

Wadi Feiran, Zeit Bay  

Απφ ην ιηκάλη ηεο Αιεμάλδξεηαο δηεμάγεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ 

εκπνξίνπ ηεο ρψξαο, ελψ απνηειεί ην λαπηηιηαθφ θέληξν ηεο Αηγχπηνπ θαη ζεκαληηθφ λαπηηιηαθφ 

θέληξν ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.  

Σν ιηκάλη ηεο Γακηέηαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή γεληθψλ θνξηίσλ, ελψ ην 

Πνξη άηλη ζπγθεληξψλεη ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη παξάιιεια απνηειεί ζεκαληηθφ θέληξν 

αλεθνδηαζκνχ ησλ δηεξρφκελσλ πινίσλ.  

ηελ Αίγππην ππάξρνπλ επίζεο αξθεηά κηθξφηεξα ιηκάληα – ηεξκαηηθνί ζηαζκνί θνξηνεθθφξησζεο 

πεηξειαίνπ, ελψ ζαλ θχξην αλεθνδηαζηηθφ θέληξν θαπζίκσλ θαη πιηθψλ ησλ δηεξρφκελσλ πινίσλ 

αλαθέξεηαη ην ιηκάλη ηνπ νπέδ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηνλ νκψλπκν θφιπν ζηελ έμνδν ηνπ θαλαιηνχ 

πξνο ηελ Δξπζξά Θάιαζζα. 

Ηζξαήι Ashdod, Ashkelon, Eilat, Γηαζέηεη ην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, απηφ ηεο Υάηθαο. ην ιηκάλη 

θαηαιήγνπλ πεηξειαηαγσγνί πξνεξρφκελνη απφ ην ιηκάλη ηνπ Δτιάη, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Δξπζξά 
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Υώξα Ληκάληα Πεξηγξαθή Δκπνξηθήο Κίλεζεο ζηα Κπξηόηεξα Ληκάληα 

Haifa ζάιαζζα. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ κεγάια δηπιηζηήξηα, ελψ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα αθνξά ηελ 

θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Νφηηα ππάξρεη ην ιηκάλη ηνπ Σει Αβίβ, πνπ παξάγεη θαη 

εμάγεη πξντφληα βαξηάο βηνκεραλίαο, δηαζέηεη βηνκεραλίεο παξαγσγήο ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ 

πξντφλησλ, πθάζκαηα, γεσξγηθά πξντφληα (ζηηεξά, δαραξφηεπηια δεκεηξηαθά θ.α) ελψ ην ίδην 

ιηκάλη απνηειεί εηζαγσγηθφ θέληξν πξψησλ πιψλ, ράιπβα, ρεκηθψλ, θ.ά. 

 

 

Γαιιία Ajaccio, Arles, Bayonne, 

Bordeaux, Boulogne sur 

Mer, Brest, Calais, Calvi, 

Cannes, Cherbourg, 

Colmar, Dunkerque, Le 

Havre, Lille, Lorient, 

Lyon, Marseille, Nantes, 

Nice, Paris, Rouen, Saint 

Malo, Saint Nazaire, Sete, 

ηελ Μεζνγεηαθή πιεπξά ηεο Γαιιίαο βξίζθεηαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο θαη ην πξψην 

ηεο Μεζνγείνπ, ην ιηκάλη ηεο Μαζζαιίαο. Απφ ην ιηκάλη απηφ, εμάγνληαη θπξίσο ξνχρα, ρεκηθά 

πξντφληα θαη βηνκεραληθά επεμεξγαζκέλα είδε. Γηαζέηεη ρψξνπο απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ, ρεκηθψλ 

πξντφλησλ, θπζηθνχ αεξίνπ, ηζηκέληνπ θαη κεραλεκάησλ.  

Γχξσ απφ ην ιηκάλη, ππάξρνπλ κεγάια δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ, αιιά θαη ηα γλσζηά νηλνπνηεία 

ζακπάληαο. ε φ,ηη αθνξά ην εηζαγσγηθφ εκπφξην, εηζάγνληαη θπξίσο πξντφληα ιαδηνχ, αινπκηλίνπ, 

δάραξε θαη πεηξέιαην.  

Άιιν ζεκαληηθφ ιηκάλη ηεο πεξηνρήο είλαη ην ιηκάλη ηεο Σνπιφλ, ην νπνίν δηαζέηεη κηα απφ ηηο πην 
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Υώξα Ληκάληα Πεξηγξαθή Δκπνξηθήο Κίλεζεο ζηα Κπξηόηεξα Ληκάληα 

Toulon, Villefranche  κεγάιεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο δψλεο ηεο ρψξαο. Ζ πεξηνρή εκπνξηθά δξαζηεξηνπνηείηαη κε ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ δηάζεζε ρεκηθψλ πξντφλησλ, κεραλεκάησλ θαη ξνχρσλ ηα νπνία εμάγεη.  

ηελ ίδηα πεξηνρή ππάξρεη θαη ην ιηκάλη ηεο Νίθαηαο ην νπνίν θεκίδεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη αλάπηπμή ηνπ, παξά γηα ηελ εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα.  

 

Ηηαιία Acitrezza, Ancona, 

Augusta, Bari, Brindisi, 

Brucoli, Cagliari, Catania, 

Civitavecchia, Gaeta, 

Gela, Genoa, Gioia Tauro, 

Isola delle Femmine, La 

Spezia, Lambedusa, 

Livorno, Lipari, Marina di 

Carrara, Marzamemi, 

Messina, Milazzo, 

Monfalcone, Naples, 

Ζ Γέλνβα απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο βφξεηαο Ηηαιίαο. Απφ ην ιηκάλη απηφ, 

εμάγνληαη θπξίσο γεσξγηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηελ Βφξεηα Ηηαιία θαη ηελ θεληξηθή Δπξψπε. 

Δπίζεο, δηαζέηεη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο λαππεγηθέο θαη επηζθεπαζηηθέο βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο, 

ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη κεγάιε αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο λαππήγεζεο επηβαηηθψλ 

πινίσλ.  

Έλα άιιν ιηκάλη ηεο πεξηνρήο είλαη απηφ ηεο Λα πέληδηα. Ληκάλη κε βηνκεραληθφ ραξαθηήξα αθνχ 

κέζσ απηνχ δηαθηλνχληαη θπξίσο κεηαιιεχκαηα, ζίδεξνο θαη πεηξέιαην. Σν Ληβφξλν, κε 

βηνκεραληθφ επίζεο ραξαθηήξα, δηαζέηεη δηπιηζηήξηα, βαξηά κεηαιινπξγηθή βηνκεραλία, εξγνζηάζηα 

ειεθηξηθψλ κεραλψλ θαη βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, θαζψο επίζεο θαη εξγνζηάζηα γπαιηνχ θαη 

παξαγσγήο ρεκηθψλ πξντφλησλ.  
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Υώξα Ληκάληα Πεξηγξαθή Δκπνξηθήο Κίλεζεο ζηα Κπξηόηεξα Ληκάληα 

Ortona, Palermo, 

Pantelleria, Pescara, 

Piombino, Porto 

Empedocle, Porto Torres, 

Porto di Mazara del Vallo, 

Portopalo, Pozzallo, 

Ravenna, Riposto, 

Salerno, San Remo, 

Savona, Siracusa, 

Taranto, Termini Imerese, 

Trapani, Trieste, Ustica, 

Venice 

Ννηηφηεξα, ζηελ πεξηνρή ηνπ Σπξξεληθνχ πειάγνπο, βξίζθεηαη ην ιηκάλη ηεο Νάπνιεο, ην νπνίν 

είλαη ην κεγαιχηεξν ιηκάλη ζηελ δπηηθή πιεπξά ηεο Ηηαιίαο. Παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηε εκπνξηθή 

αιιά θαη επηβαηηθή δξαζηεξηφηεηα. ’ απηφ ππάξρνπλ εξγνζηάζηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

παξαγσγή ρεκηθψλ πξντφλησλ, ηξνθψλ, ζηελ βηνκεραλία παξαγσγήο κεραλεκάησλ, ζηελ 

κεηαιινπξγηθή βηνκεραλία (θπξίσο ζηδήξνπ θαη αηζαιηνχ), θαη ζηελ λαππεγηθή. ηελ Νάπνιε εθηφο 

απφ ην θεληξηθφ ιηκάλη ππάξρνπλ θαη κηθξφηεξα πνπ ζπληεινχλ ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

θεληξηθνχ ιηκαληνχ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπ. ηελ λφηηα πιεπξά 

ηεο Ηηαιίαο ππάξρεη ν θφιπνο ηνπ Σαίλαξν, κε ην νκψλπκν ιηκάλη.  

Δθεί βξίζθεηαη ε βαξηά βηνκεραλία ηεο ρψξαο, ρπηήξηα ζηδήξνπ θαη αηζαιηνχ, εξγνζηάζηα 

παξαγσγήο ρεκηθψλ πξντφλησλ, αιιά θαη βαξηά λαππεγηθή βηνκεραλία (ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη 

ηελ πνιεκηθή λαππεγηθή βηνκεραλία). ηνλ Ηηαιηθφ λφην βξίζθεηαη επίζεο ην ζρεηηθά λέν ιηκάλη ηνπ 

Σδφηα Σάνπξν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί θπξίσο ζαλ δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Κεληξηθήο Μεζνγείνπ. ηελ πεξηνρή πνπ βξέρεηαη απφ ηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα ζπλαληάκε ηα 

ιηκάληα πνπ απνηεινχλ ηνλ θφκβν γηα ηελ ζχλδεζε ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο κε ηηο ρψξεο ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηνπο ζαιάζζηνπο δξφκνπο πνπ νδεγνχλ ζην θαλάιη νπέδ. Ξεθηλψληαο απφ 

λφηηα κε θαηεχζπλζε πξνο ηνλ βνξξά ζπλαληάκε ην ιηκάλη ηνπ Μπξίληηδη, κε επηβαηηθφ θπξίσο 

ραξαθηήξα, αθνχ δελ δηαζέηεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα ην ραξαθηήξηδαλ ζαλ εκπνξηθφ (έιιεηςε 
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θαηάιιειεο ππνδνκήο). Σν Μπάξη είλαη ην επφκελν ιηκάλη θαη απηφ κε επηβαηηθφ ραξαθηήξα, πνπ 

φκσο δηαηεξεί ζε κηθξφ βαζκφ θάπνηεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απφ ην ιηκάλη ηνπ Μπάξη 

εμάγνληαη θπξίσο πθαληά, θαπλά, ρεκηθά πξντφληα, ελψ ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ θαη δηπιηζηήξηα.  

Σν ιηκάλη ηεο Πεζθάξαο, ην νπνίν έρεη εκπνξεπκαηηθφ ραξαθηήξα, εμάγεη ζεηάθη, βαθέο, μπιεία, ελψ 

ππάξρνπλ επίζεο δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ. Βνξεηφηεξα ππάξρεη ην ιηκάλη ηεο Αλθφλα, ην νπνίν είλαη 

έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ηεο πεξηνρήο. Ζ εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα είλαη πινχζηα, αθνχ ζηελ 

πεξηνρή ππάξρνπλ εξγνζηάζηα δάραξεο, ξνχρσλ, ραξηηνχ, θαζψο επίζεο θαη λαππεγεία. Δπηπιένλ 

απνηειεί ην θφκβν φισλ ησλ αθηνπιντθψλ γξακκψλ πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ Διιάδα θαη ηηο ρψξεο ηεο 

πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο.  

Σέινο, ζηελ βνξεηφηεξε πεξηνρή ηεο Ηηαιίαο βξίζθεηαη ην ιηκάλη ηεο Σεξγέζηεο ην νπνίν ζεσξείηαη 

έλα απφ ηα πην ζχγρξνλα ιηκάληα ηεο Ηηαιίαο. Γηαζέηεη λαππεγεία κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο, δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θπζηθνχ αεξίνπ, θαη εμάγεη 

ζρεδφλ φια ηα πξναλαθεξφκελα εμαγσγηθά πξντφληα.  

Λίβαλνο Βεξπηφο Σν κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο ρψξαο είλαη απηφ ηεο Βεξπηνχ. Σν ιηκάλη ζπλδέεηαη ζηδεξνδξνκηθά κε 

ηελ Γακαζθφ, ελψ απφ απηφ εμάγνληαη θπξίσο γεσξγηθά πξντφληα, πθάζκαηα, ζηδεξνκεηαιιεχκαηα 

θαη πεηξέιαην.  
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Βνξεηφηεξα ηεο Βεξπηνχ βξίζθεηαη ην ιηκάλη ηεο Σξίπνιεο, ζην νπνίν θαηαιήγεη ν κεγάινο 

πεηξειαηαγσγφο απφ ην Κίξθνπο ηνπ Ηξάθ. Κχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ ιηκαληνχ απνηειεί ε 

κεηαθφξησζε πεηξειαίνπ. 

Ληβχε Marsa El Brega, Tripoli, 

Vegazi 

εκαληηθφ ιηκάλη είλαη απηφ ηεο Σξίπνιεο, πνπ είλαη θαη πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, ην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ εμαγσγή πεηξειαίνπ αιιά θαη κεηαιιεπκάησλ. 

Μάιηα Valetta Ζ Μάιηα βξίζθεηαη λφηηα ηεο ηθειίαο ελψ δηαζέηεη κεγάιν ιηκάλη, απηφ ηεο Βαιέηαο. Σν ιηκάλη 

απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ιηκάλη αλεθνδηαζκνχ ησλ παξαπιεφλησλ πινίσλ, ελψ απνηειεί 

δηακεηαθνκηζηηθφ ιηκάλη γηα πνιιέο εηαηξίεο κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

 

Μαξφθν Agadir, Al Hoceima, 

Boujdour, Casablanca, 

Dakhla, El Jadida, 

Essaouira, Jebha, Jorf 

Lasfar, Kenitra, 

Laayoune, Larache, M 

Dig, Mehdia, 

Σα ζεκαληηθφηεξα ιηκάληα ηεο ρψξαο είλαη ε Καδακπιάλθα, απφ φπνπ εμάγνληαη δεκεηξηαθά, 

θψζθαηα (δεχηεξε εμαγσγηθή ρψξα ζηνλ θφζκν), μπιεία, γπαιί, θαπλά, ζηδεξνκεηαιιεχκαηα θαη 

άλζξαθα.  

Σν Ρακπάη είλαη ην δεχηεξν κεγάιν ιηκάλη ηεο ρψξαο, φπνπ πέξα απφ ηηο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ιεηηνπξγεί αλεθνδηαζηηθφο ζηαζκφο γηα δηεξρφκελα πινία. 
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Mohammedia, Nador, Ras 

Kebdana, Safi, Saidia, 

Sidi-Ifni, Tan-Tan, 

Tangier, Tarfaya,  

Ρνπκαλία Costanza Σν κεγαιχηεξν θαη πην γλσζηφ ιηκάλη ηεο Ρνπκαλίαο είλαη ε Κσζηάληδα, ζηελ Μαχξε Θάιαζζα. Σν 

ιηκάλη απηφ έρεη άκεζε ζχλδεζε κέζσ ησλ παξαπνηάκσλ ηνπ Γνχλαβε, κε κηθξφηεξα ιηκάληα, φπσο ι.ρ. 

ην Οληνβηφλην.  

Απφ ηελ Κσζηάληδα εμάγεηαη θπξίσο πεηξέιαην, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο πεηξειαηνπεγέο ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Πινέζη. Δπίζεο εμάγνληαη γεσξγηθά πξντφληα, κεηαιιεχκαηα θαη ρεκηθά πξντφληα. Γλσζηφ 

παξαπνηάκην ιηκάλη ηεο Ρνπκαλίαο είλαη ην Γθαιάηη, πνπ βξίζθεηαη επί ηνπ πνηακνχ Γνχλαβε. 

ινβελία Koper Σν ιηκάλη ηνπ Κφπεξ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ιηκάλη ηεο ρψξαο, απφ φπνπ εηζάγνληαη γεληθά θνξηία, 

ρχδελ πγξά θνξηία, ελψ δηαθηλείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

ρψξαο. 

 

Ηζπαλία Adra, Algeciras, Alicante, Σν ιηκάλη ηνπ Μπηικπάν, πνπ βξίζθεηαη επί ηνπ πνηακφθνιπνπ Νεξβηφλ. Απνηειεί ην θχξην 
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Almeria, Ayamonte, 

Barbate, Barcelona, 

Benidorm, Bilbao, 

Bonanza, Cadiz, Caleta de 

Velez, Carboneras, 

Cartagena, Ceuta, 

Chipiona, Conil, El 

Rompido, l Terron, 

Estepona, Fuengirola, 

Gallineras, Garrucha, 

Gijon, Huelva, Ibiza, Isla 

Cristina, La Atunara, La 

Coruna, Las Palmas, 

Malaga, Marbella, Marin, 

Motril, Mallorca, pasajes, 

Punta Umbria, Roquetas 

de Mar, Rota, Sancti Petri, 

Santander, Sevilla, 

βηνκεραληθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν ηεο βφξεηαο Ηζπαλίαο.  

ηελ πεξηνρή είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλε ε βηνκεραλία ηζηκέλησλ, ρεκηθψλ πξντφλησλ, ζηδήξνπ θαη 

αηζαιηνχ, ελψ εμάγνληαη ζίδεξνο, ζηηεξά θαη θξαζί. Βαζηθά εηζαγσγηθά είδε απνηεινχλ ην 

θάξβνπλν θαη ε μπιεία θπξίσο απφ ηελ Β. Δπξψπε. Σν Μπηικπάν δηαζέηεη επίζεο κηα ζχγρξνλε 

λαππεγηθή βηνκεραλία.  

Γπηηθφηεξα ζπλαληάκε ηα ιηκάληα ηνπ άληαξλεηξ, (απ’ φπνπ εμάγνληαη κεηαιιεχκαηα θαη ρεκηθά 

πξντφληα), θαη ηνπ Υηρφλ απ’ φπνπ εμάγνληαη γαηάλζξαθεο. ηελ Μεζνγεηαθή πιεπξά ηεο Ηζπαλίαο 

ζπλαληάκε ην ιηκάλη ηεο Βαξθειψλεο ην νπνίν απνηειεί ην πξψην βηνκεραληθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν 

ηεο ρψξαο.  

Ζ πεξηνρή παξάγεη θαη εμάγεη πθάζκαηα, αθξηβά εξγαιεία, κεραλήκαηα, εμαξηήκαηα ζηδεξνδξφκσλ, 

ραξηί, γπαιί θαη ηέινο πιαζηηθά. Σν ιηκάλη ηεο Βαιέλζηα είλαη ην ακέζσο επφκελν ζε εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο, εμάγνληαο γεσξγηθά πξντφληα, πθάζκαηα, ρεκηθά πξντφληα θαη καγηά κπχξαο. Δπίζεο 

δηαζέηεη κηα αξθεηά αλεπηπγκέλε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε.  

Ννηηφηεξα ππάξρεη ην ιηκάλη ηεο Καξζαγθέλα απφ ην νπνίν εμάγνληαη ζηδεξνκεηαιιεχκαηα, έλα 

είδνο εηδηθνχ γπαιηνχ (ηνπηθή παξαγσγή), ειαηφιαδν, θξαζί θαη θξνχηα. Δηζάγνληαη κεραλήκαηα, 

θάξβνπλν, θνθ (εηδηθή κνξθή θάξβνπλνπ), μπιεία θαη βαθαιάνο. ηνλ Ηζπαληθφ λφην, ππάξρεη 



124 
 

Υώξα Ληκάληα Πεξηγξαθή Δκπνξηθήο Κίλεζεο ζηα Κπξηόηεξα Ληκάληα 

Tarragona, Tenerife, 

Valencia, Vigo, 

Vilagarcia, Villaricos La 

Balsa, Villaricos La 

Esperanza 

επίζεο ην ιηκάλη ηνπ Αιηδεζίξαο (ζηνλ πνξζκφ ηνπ Γηβξαιηάξ), φπνπ βξίζθνληαη ηα πνιχ γλσζηά 

λαππεγεία θαη λαππεγνεπηζθεπαζηήξηα. 

πξία Banias, Latakia, Tartous Ζ πξία δηαζέηεη έλα κεγάιν ιηκάλη, απηφ ηεο Λαηηάθηαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη ην ζαιάζζην 

εκπφξην ηεο ρψξαο. Σα αγαζά πνπ παξάγεη θπξίσο ε πεξηνρή θαη εμάγνληαη είλαη θξνχηα, θαπλά, 

ειαηφιαδν θαη πθάζκαηα. Ννηηφηεξα βξίζθνληαη ηα κηθξά ιηκάληα, Σαξηνχο θαη Μπάληα απφ φπνπ 

εμάγεηαη πεηξέιαην αθνχ ην ιηκάλη ηεο Μπάληα ζπλδέεηαη κέζσ αγσγνχ κε ην Ηξάθ. 

Σπλεζία Bizerte, Sfax, Sousse, 

Tunis 

Γχν είλαη ηα κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο ρψξαο. Σν ιηκάλη ηεο Σχληδαο, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ 

Μεζφγεην Θάιαζζα κέζσ θαλαιηνχ, εμάγεη θπξίσο ηξφθηκα, ειαηφιαδν, ζηδεξνκεηαιιεχκαηα θαη 

ρεκηθά πξντφληα.  

Αλαηνιηθφηεξα βξίζθεηαη ην ιηκάλη θαμ ην νπνίν είλαη θπξίσο αιηεπηηθφ ιηκάλη, ελψ δηαζέηεη 

ζεκαληηθέο κνλάδεο θνλζεξβνπνίεζεο ζαξδέιαο. 

Γηνπγθνζιαβία Port of Bar Σν ιηκάλη ηνπ Μπαξ απνηειεί ην κνλαδηθφ εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ ιηκάλη ηεο πξψελ 

Γηνπγθνζιαβίαο. Λεηηνπξγεί ηεξκαηηθφο ζηαζκφο πεηξειαίνπ, ρχδελ μεξψλ θαη γεληθψλ θνξηίσλ. Ζ 
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έιιεηςε ππνδνκψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή είλαη εκθαλήο.  

Οπθξαλία Ilychevsk, Kertch, 

Kherson, Mariupol, 

Nikolayev, Odessa, 

Oktyabrsk, Sevastopol, 

Skadovsk, Yalta, Yuzhny 

Σν ζπνπδαηφηεξν ιηκάλη ηεο Οπθξαλίαο είλαη ε Οδεζζφο. Καηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν παξακέλεη ελεξγφ 

κε ηελ βνήζεηα παγνζξαπζηηθψλ. Παξνπζηάδεη πινχζηα εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο ζε ιηπάζκαηα 

θαη πεηξέιαην. Σν Κίεβν είλαη ην δεχηεξν κεγάιν ιηκάλη ηεο Οπθξαλίαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ Μαχξε 

ζάιαζζα κέζσ ηνπ πνηακνχ Νηληεπξ. 

Σνπξθία Antalya, Bandirma, 

Bartin, Borusan Gemlik, 

Erdemir, Gemlik, 

Gemport, Haydarpasa, 

Hopa, Iskenderun, 

Istanbul, Izmir, Izmit, 

Eregli, Mersin, Mudanya, 

Nemrut Bay, Samsun, 

Tekirdag, Trabzon, 

Zonguldak 

Όιν ην εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ εκπφξην ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο δηέξρεηαη απφ ην ζηελφ ησλ 

Γαξδαλειίσλ, αθνχ απηά ελψλνπλ ην Αηγαίν Πέιαγνο κε ηελ Θάιαζζα ηνπ Μαξκαξά, ηνλ Βφζπνξν 

θαη ηελ Μαχξε Θάιαζζα. Σν θπξηφηεξν Σνπξθηθφ ιηκάλη ζηελ Μαχξε Θάιαζζα είλαη ε ακςνχληα, 

απφ φπνπ εμάγεηαη μπιεία, ζηηεξά θαη δσνηξνθέο. Αθνινχζσο ππάξρεη ην ιηκάλη ηεο Σξαπεδνχληαο, 

απφ φπνπ εμάγνληαη θπξίσο θαπλά θαη γεσξγηθά πξντφληα. ηνλ Βφζπνξν βξίζθεηαη ε 

Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ παξέρνληαη θπξίσο ππεξεζίεο αλεθνδηαζκνχ πινίσλ θαη ηνπξηζηηθέο 

πεξηεγήζεηο, ελψ ζε κηθξφηεξν βαζκφ δηεμάγνληαη θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηηο αθηέο ηνπ 

Αηγαίνπ Πειάγνπο ζαλ θχξην ιηκάλη αλαθέξεηαη απηφ ηεο κχξλεο, κε πινχζηα παξαγσγηθή θαη 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε πξντφληα ηζηκέληνπ, πεηξνρεκηθψλ, πθαζκάησλ, θαπλψλ θαη 

βακβαθηνχ.  
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Σν ιηκάλη ηεο κχξλεο αλαπηχζζεηαη γηα λα απνηειέζεη δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν ζε νιφθιεξε ηελ 

πεξηνρή ηεο Μηθξάο Αζίαο. λνηηφηεξα ππάξρεη ε ρεξζφλεζνο ηεο Αηηάιεηαο, κε ην νκψλπκν ιηκάλη 

απφ φπνπ εμάγνληαη θπξίσο ηξφθηκα θαη ειαηφιαδν. ηέινο, ζηηο κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο Σνπξθίαο ηα 

πην ζεκαληηθά ιηκάληα εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ ραξαθηήξα θπξίσο γεληθψλ θνξηίσλ, είλαη απηφ 

ηεο Μεξζίλαο θαη ηνπ Ηζθαληεξνχλ. 

 

Πεγή: Βιάρνο θαη Νηθνιαΐδεο, 2002 



127 
 

6.13 Αλάπηπμε ησλ Διιεληθώλ Ληκέλσλ θαη ην ύζηεκα Γηεζλώλ Θαιάζζησλ 

Μεηαθνξώλ 

 

Ζ δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηελ Αλαηνιή είρε πνιιέο 

επηπηψζεηο θαη ζηα ζαιάζζηα δίθηπα κεηαθνξψλ. Ζ Διιάδα γηα πξψηε θνξά 

απέθηεζε ρεξζαία ζχλνξα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ιφγσ ηεο γεηηλίαζήο ηεο κε ηε 

Βνπιγαξία, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα ηνλψζεη καθξνπξφζεζκα ηηο ζπλδέζεηο ηεο 

θαη κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, ηδηαίηεξα ζηε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ, κε ρξήζε ησλ 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο ηεο απνπζίαο ή ηεο 

ειαρηζηνπνίεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε ζπκβνιή ησλ απινπζηεπκέλσλ ζπλνξηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζηε κεηαθνξηθή αιπζίδα, φπσο θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο θαη ε 

ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ κεηαθνξψλ 

Γηα ηνπο Διιεληθνχο ιηκέλεο, ινηπφλ, ελδνρψξα δελ είλαη πιένλ κφλνλ ε 

Διιεληθή επηθξάηεηα αιιά θαη νη γεηηνληθέο - θπξίσο πξνο βνξξά - ρψξεο φπσο ε 

εξβία, ε ΠΓΓΜ, ην Κφζζνβν, ε Βνπιγαξία ε Ρνπκαλία θαη ε Οπθξαλία, αιιά θαη νη 

πξνο αλαηνιάο ρψξεο φπσο ε Σνπξθία θαη ρψξεο ζηα παξάιηα ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο 

γηα ηηο νπνίεο νη Διιεληθνί ιηκέλεο απνηεινχλ «πχιεο εηζφδνπ θαη δηακεηαθφκηζεο». 

ηνλ παξαθάησ ράξηε απνηππψλεηαη ε «δπλεηηθή ελδνρψξα» γηα ηνπο 

Διιεληθνχο ιηκέλεο θαη ηδηαίηεξα ηνπο ιηκέλεο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. Ζ ζεκαζία ησλ 

Διιεληθψλ ιηκέλσλ γηα ηηο ρψξεο απηέο εμαξηάηαη:  

a. Απφ ην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

δήηεζεο γηα εηζαγσγέο, θαη 

b. Απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ νδηθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

Διιάδαο πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. 
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Υάξηεο 6.7: Ζ Γπλεηηθή «Δλδνρψξα» γηα ηνπο Διιεληθνχο Ληκέλεο 

 
Πεγή: ΣΑΗΠΔΓ, 2012 

Γηα ηα Ζλσκέλα Έζλε, βέβαηα, ε δπλεηηθή ελδνρψξα ηεο Διιάδαο κπνξεί αλ 

απνηειέζεη αθφκα θαη ε Ρσζία, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε, φπνπ 

απνηππψλνληαη θαη ηα πθηζηάκελα δίθηπα ρεξζαίαο κεηαθνξάο 

Υάξηεο 6.8: Ζ «δπλεηηθή» ελδνρψξα ηεο Διιάδαο θαηά ηνλ Ο.Ζ.Δ. 

Πεγή: UNECE, 2013 
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Σν γεγνλφο φηη νξηζκέλεο ρψξεο (Βνπιγαξία, Ρνπκαλία) είλαη ήδε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ελψ άιιεο, φπσο ε Σνπξθία, ε Αιβαλία θαη ε Π.Γ.Γ.Μ. 

βξίζθνληαη ζε εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, πξννησλίδεη πςεινχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ Διιάδα δε ζα είλαη πιένλ πεξηθεξεηαθφο 

θξίθνο, αιιά βξίζθεηαη ζην επίθεληξν κίαο λέαο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, σο 

θεληξηθφο νηθνλνκηθφο θφκβνο. 

ην πιαίζην απηφ, αξρηθά ν ιηκέλαο Ζγνπκελίηζαο θαη κεηαγελέζηεξα, κε ηελ 

νινθιήξσζε θαη ηεο ζηδεξνδξνκηθήο Δγλαηίαο, νη ιηκέλεο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο 

Καβάιαο θαη ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαζίζηαληαη Πχιεο χλδεζεο φρη κφλν ηεο 

Διιάδαο κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, αιιά θαη ηεο Δπξψπεο κε ηα Βαιθάληα, ηνλ 

Δχμεηλν Πφλην θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. 

Δμάιινπ νη πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηεο Αζίαο, φπσο ε Κίλα θαη ε 

Ηλδία θαη ε εδψ θαη δχν δεθαεηίεο εληππσζηαθή αχμεζε ησλ κεηαθνξψλ εηζαγσγήο 

απφ απηέο πξψησλ πιψλ θαη εμαγσγήο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ έρεη δεκηνπξγήζεη 

αλάγθεο γηα απμεκέλε δηαθίλεζε πξντφλησλ ζηηο ζαιάζζηεο γξακκέο κέζσ νπέδ-

Γηβξαιηάξ, σο επί ην πιείζηνλ κε εκπνξεπκαηνθηβψηηα. 

Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ν ιηκέλαο Πεηξαηά έρεη εδξαησζεί σο έλα απφ ηα 

θπξηφηεξα δηακεηαθνκηζηηθά θέληξα ηεο Μεζνγείνπ (transshipment), ελψ 

αλαπηχζζνληαη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ιηκέλα Θεζζαινλίθεο. ηφρνο είλαη λα 

θαηαζηνχλ, καδί κε ηνπο ιηκέλεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη Καβάιαο, δηακεηαθνκηζηηθά 

θέληξα (transit), θαιχπηνληαο ηεο αλάγθεο ησλ βνξείσλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. 

ρεηηθνί ζηφρνη ηίζεληαη επίζεο θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ιηκέλα Αζηαθνχ, ζην 

Πιαηπγηάιη Αηησιναθαξλαλίαο ελψ ηίζεηαη θαη ην ζέκα δεκηνπξγίαο λένπ 

δηακεηαθνκηζηηθνχ ιηκέλα ζην Σπκπάθη ηεο Κξήηεο, ζηα πξφηππα ηνπ ιηκαληνχ ηεο 

Μάιηαο, ιφγσ εγγχηεηαο ζηελ θχξηα ζαιάζζηα δηαδξνκή, πνπ ελψλεη ηε βφξεηα 

Δπξψπε κε ηελ Αζία, κέζσ ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ (Τ.Ν.Α., 2012). 
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6.14 Διιεληθνί Ληκέλεο θαη Γηεπξσπατθά Γίθηπα Μεηαθνξώλ  

 

ην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο Δπξσπατθήο Ληκεληθήο Πνιηηηθήο, γηα ηε ζχλδεζε 

ησλ Δπξσπατθψλ ιηκέλσλ ζε έλα νινθιεξσκέλν δίθηπν ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, 

ζηνλ Καλνληζκφ γηα ηελ Αλαζεψξεζε ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ησλ 

Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ Μεηαθνξψλ πνπ ελέθξηλε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ε 

έληαμε ειιεληθψλ ιηκέλσλ ζηα ΓΓΜ απνηππψλεηαη σο εμήο: 

ην Κεληξηθό Γίθηπν (core network) εληάζζνληαη νη ιηκέλεο: Πεηξαηά, 

Θεζζαινλίθεο, Πάηξαο, Ζγνπκελίηζαο, Ζξαθιείνπ. 

ην Δθηεηακέλν Γίθηπν (comprehensive network) εληάζζνληαη νη ιηκέλεο: 

Μπηηιήλεο, Υίνπ, Ρφδνπ, Υαλίσλ, Μπθφλνπ, Νάμνπ, Πάξνπ, χξνπ, Θήξαο, 

Λαπξίνπ, Ραθήλαο, Υαιθίδαο, Διεπζίλαο, Καιακάηαο, Πχξγνπ, Βφινπ, θηάζνπ, 

Καβάιαο, Κέξθπξαο, Κπιιήλεο. 

Χο ζαιάζζηνη θφκβνη ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ Διιάδα ζεσξνχληαη ή θαη 

ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηηο ππνδνκέο ζηδεξνδξνκηθψλ θαη νδηθψλ κεηαθνξψλ ηνπ 

δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ κεηαθνξψλ ην αξγφηεξν έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2030, ελψ ζην 

εθηεηακέλν δίθηπν εληάζζνληαη επηπιένλ 21 ιηκέλεο. 

Σέινο, νη ιηκέλεο ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο εληάζζνληαη ζην 

Γηάδξνκν 4 (Ακβνχξγν - Ρνζηφθ - Μπνπξγθάο - Πεηξαηάο - Θεζζαινλίθε - 

Λεπθσζία) πνπ ζπλδέεη ηελ πεξηθέξεηα κε ην θέληξν ηεο Δπξψπεο. 

ηνλ παξαθάησ ράξηε απνηππψλεηαη ην Παλεπξσπατθφ Γίθηπν Υεξζαίαο 

Μεηαθνξάο, νη πθηζηάκελεο, αιιά θαη ηα πξνηεηλφκελα νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά 

δίθηπα. 
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Υάξηεο 6.9: Γηεπξσπατθφ Γίθηπν Υεξζαίαο Μεηαθνξάο 

 
Πεγή: vigrid-invest, 2011 

 

 

6.15 S.W.O.T. Analysis Διιεληθώλ Ληκέλσλ 

 

Μεηά ηελ θαηαγξαθή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ησλ Διιεληθψλ Ληκέλσλ θαη 

ηελ έληαμή ηνπο ζην Δπξσπατθφ, ζην Μεζνγεηαθφ θαη ζην Πεξηβάιινλ ζηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο θαη ησλ Παξεπμείλησλ πεξηνρψλ,  ρξήζηκν εξγαιείν είλαη ε θαηαγξαθή 

ησλ Γπλάκεσλ, ησλ Αδπλακηψλ, ησλ Δπθαηξηψλ θαη ησλ Απεηιψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη γηα ηνπο Διιεληθνχο Ληκέλεο, πξαθηηθή γλσζηή θαη σο S.W.O.T. 

Analysis. 

 

6.15.a Γπλάκεηο (Strengths) 

 

Χο δπλάκεηο ησλ Διιεληθψλ ιηκέλσλ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ νη παξαθάησ: 

i. Μεγάινο αξηζκφο ιηκέλσλ επξεία γεσγξαθηθή δηαζπνξά θαη πνηθηιία 

ρξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ δηάθνξεο αλάγθεο. 
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ii. Ζ καθξά ελαζρφιεζε ησλ Διιήλσλ κε ηελ ζάιαζζα, πνπ  έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηελ 

εμεηδίθεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. 

iii. Ζ γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Διιάδαο ζηνλ ρψξν ηεο Μεζνγείνπ πνπ δίλεη 

ζηα ιηκάληα ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα θαη ξφιν ζην δηεζλέο 

δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο Βαιθαληθέο θαη 

ηηο παξεπμείληεο ρψξεο, νη νπνίεο απνηεινχλ δπλεηηθή ελδνρψξα γηα ηα 

ειιεληθά ιηκάληα. 

iv. Ο ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ ιηκέλα Πεηξαηά ζηε ζαιάζζηα δηαθίλεζε θαη 

δηακεηαθφκηζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. 

v. Ζ ζπλερήο αλαλέσζε θαη βειηίσζε ηνπ Διιεληθνχ αθηνπιντθνχ 

ζηφινπ. 

vi. Ζ ζεκαληηθά αλαβαζκηζκέλε ππνδνκή ησλ Διιεληθψλ Ληκέλσλ, 

ηδηαίηεξα κέζσ ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ, πνπ απνξξνθήζεθαλ απφ 

ην 1993 κέρξη ζήκεξα. 

vii. Ζ έληαμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ηεο επεηξσηηθήο θαη 

ηεο λεζησηηθήο Διιάδα ζην ζχζηεκα Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ 

Μεηαθνξψλ. 

viii. Ο λεζηψηηθνο ραξαθηήξαο ηεο Διιάδαο, κε ην εμαηξεηηθά κεγάιν 

κήθνο αθηνγξακκήο θαη ε πνηθηιία ησλ ειιεληθψλ ζαιάζζηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζδίδνπλ κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα Σνπξηζηηθή 

Αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

ix. Αλεπηπγκέλν δίθηπν αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ θαη έρεη δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ. 

 

6.15.b Αδπλακίεο (Weaknesses) 

 

 

Χο αδπλακίεο ησλ Διιεληθψλ ιηκέλσλ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη παξαθάησ: 

i. Οη ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ππνδνκέο θαη αλσδνκέο ησλ 

ιηκέλσλ γηα ππνδνρή θξνπαδηέξαο θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε εκπνξηθψλ 

πινίσλ λέαο ηερλνινγίαο. 
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ii. Ζ έιιεηςε ζπλνιηθνχ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ απφ ηελ Διιεληθή 

Πνιηηεία. 

iii. Ζ αλεπαξθήο δηαζχλδεζε ησλ ιηκαληψλ ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο κε 

ηα ρεξζαία θαη ελαέξηα δίθηπα κεηαθνξψλ θαη ε πεξηνξηζκέλε ε 

δπλαηφηεηα ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. 

iv. Ζ έιιεηςε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ κε 

απνηέιεζκα νη ιηκέλεο λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο επεμεξγαζκέλε 

εμεηδίθεπζε, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα κεησκέλε απνδνηηθφηεηα θαη 

αλάπηπμε άγνλνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο. 

v. Σν Πνιχπινθν ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ δπζρεξαίλεη ηελ εθαξκνγή 

Δπξσπατθψλ νδεγηψλ  ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θνξηίσλ θαη επηβαηψλ, 

ηελ αζθάιεηα ησλ ιηκέλσλ, ή ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

vi. Ζ πνιππινθφηεηα ζεζκψλ θαη ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ε δηαζπνξά ησλ 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ππεξεζηψλ δπζρεξαίλεη ηελ έγθαηξε 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ, 

φπσο αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε Master Plan, ζπκβάζεσλ, 

πξνυπνινγηζκψλ θαη απνινγηζκψλ. 

vii. Ζ πςειή εμάξηεζε απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ε 

αδπλακία εζληθήο ρξεκαηνδφηεζεο ή απηνρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

έλαξμε ή ηελ απνπεξάησζε έξγσλ θαη ππνδνκψλ. 

viii. Σν Οξγαλσηηθφ κνληέιν ιηκέλσλ, πνπ δελ ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο δηνηθεηηθέο, 

θάηη πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ε ίδηα δηνηθεηηθή αξρή λα ελεξγεί σο 

εθκηζζσηήο γεο, σο εξγνδφηεο, σο ιηκεληθφο εξγνιάβνο ή σο 

ζπληεξεηήο κεραλεκάησλ 

ix. Ζ αζάθεηα ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο πνπ πξνθαιεί ζχγρπζε ζε 

ππνςήθηνπο επελδπηέο θαη θπγή θεθαιαίσλ.  

 

 

6.15.c Δπθαηξίεο (Opportunities) 

 

Χο επθαηξίεο ησλ Διιεληθψλ ιηκέλσλ αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 
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i. Ζ εμεηδίθεπζε ησλ ιηκέλσλ βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, φπσο 

είλαη ε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε, ε ζπζρέηηζε κε δηεπξσπατθά δίθηπα 

κεηαθνξψλ θαη ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ζπλδπαζκέλσλ 

κεηαθνξψλ θαη ε παξνπζίαζε θαη  πηνζέηεζε αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ 

αλάινγα κε ηελ εμεηδίθεπζε. 

ii. Ζ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ σο «πχιε εηζξνήο» 

πξνο Βαιθάληα θαη παξεπμείληεο ρψξεο, κε ηελ πιήξε πηνζέηεζε ησλ 

Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ Μεηαθνξάο. 

iii. Σν άλνηγκα πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε δχν κνξθέο. Ζ πξψηε ζα 

αθνξά  ηδησηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα γηα ζπλεξγαζία ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ιηκέλσλ, φπσο ζηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ αλσδνκψλ 

θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιηκέλσλ θαη ε δεχηεξε 

ζηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ  αμηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο 

ζπγθεθξηκέλεο ιηκεληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κε 

θαηάιιειε εκπεηξία θαη ζέζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά, αιιά κε ηελ 

ππνρξέσζε πινπνίεζεο ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ. 

iv. Ζ Αλαδσνγφλεζε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ππνζηεξηθηηθψλ πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ιηκέλα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ αλάπηπμε λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δψλεο ή άιισλ 

ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ε λαχισζε θαη ε πξαθηφξεπζε. 

v. Ζ ζπλερηδφκελε Κνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε. 

vi. Ζ κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ σο home ports γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο θαη ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ πςεινχ 

εηζνδήκαηνο. 

vii. Ζ πιήξεο αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ 

ζε δίθηπα καξίλσλ κε παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηδησηηθά ηνπξηζηηθά 

ζθάθε. 

viii. Ζ πιήξεο αμηνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο  ζέζεο ηεο ρψξαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ θαη ηε 

κεηαθφξησζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη απηνθηλήησλ transit γηα 

ηξνθνδφηεζε ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ 

Βαιθαλίσλ. 
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6.15.d Κίλδπλνη (Threats) 

 

Χο θίλδπλνη γηα ηα Διιεληθά ιηκάληα κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη παξαθάησ: 

i. Ο ζπλερηδφκελνο πεξηνξηζκφο ηεο δπλαηφηεηαο ζπλδπαζκέλσλ 

κεηαθνξψλ, ιφγσ ηεο κε επαξθνχο ζχλδεζεο ησλ ιηκέλσλ κε ηα 

ρεξζαία δίθηπα κεηαθνξψλ. 

ii. Έληνλνο αληαγσληζκφο απφ ιηκέλεο ηεο Αδξηαηηθήο, ηνπ Αηγαίνπ θαη 

ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, νη νπνίνη ήδε έρνπλ μεθηλήζεη δηεζλείο 

ζπλεξγαζίεο θαη ιεηηνπξγνχλ σο δηακεηαθνκηζηηθά θέληξα γηα ην 

δηεζλέο εκπφξην ή σο νξγαλσκέλνη ιηκέλεο ππνδνρήο ηνπξηζηηθψλ 

ζθαθψλ. 

iii. Ζ παξαηεηλφκελε παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 

κείσζε θαη ηεο δήηεζεο γηα εκπνξεχκαηα, άξα θαη γηα ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο. 

iv. Ζ αδπλακία βειηίσζεο θαη επέθηαζεο ηεο αλεπαξθνχο ιηκεληθή 

ππνδνκή εηδηθφηεξα γηα κεγάια επηβαηεγά θαη θνξηεγά πινία. 

v. Ζ αλεπάξθεηα πφξσλ ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ ηδηαίηεξα ζηνπο κηθξφηεξνπο ιηκέλεο πνπ δελ 

πξνβιέπεηαη πηζαλφηεηα ηδησηηθνπνίεζεο, νη νπνίνη θηλδπλεχνπλ κε 

πεξηζσξηνπνίεζε. 

vi. Ζ έιιεηςε νινθιεξσκέλεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηα ιηκάληα, πνπ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ απνπζία πξνζαλαηνιηζκνχ θαη νινθιεξσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο αλαπηπμηαθψλ ελεξγεηψλ. 

vii. Οη πνιχπινθεο, αλαπνηειεζκαηηθέο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο 

έγθξηζεο, ρξεκαηνδφηεζεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ αλάπηπμε έξγσλ 

θαη ππνδνκψλ, ιφγσ ηεο αιιεινεπηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ θαη ηεο 

πιεζψξαο ησλ αδεηνδνηήζεσλ. 

viii. Ο δαηδαιψδεο ηξφπνο δηνίθεζεο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ρακειή 

απνξξφθεζε ησλ Κνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηελ απψιεηα 

ζεκαληηθψλ θνλδπιίσλ. 
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6.16 Αλάπηπμε ηξαηεγηθήο 

 

 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαη, ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

ησλ αδπλακηψλ, αιιά θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδεη ην 

δπλακηθά αλαπηπζζφκελν δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο 

θαη Αηγαίνπ αλέπηπμε ζπγθεθξηκέλν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 6.16: ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ Διιεληθψλ Ληκέλσλ 

 

Πεγή: Τ.Ν.Α., 2013 

Γπζηπρψο, ε πεξηνξηζκέλε έθηαζε κηαο δηπισκαηηθήο παξνπζίαζεο 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο δελ επηηξέπεη ηελ πεξεηαίξσ εκβάζπλζε θαη αλάιπζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ.  
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6.17 Ζ Πεξηγξαθή ηνπ Διιεληθνύ Δκπνξηθνύ ηόινπ 

 

Δπεηδή, δελ κπνξεί λα γίλεη αλάιπζε ηνπ Διιεληθνχ ιηκεληθνχ ζπζηήκαηνο 

ρσξίο αλαθνξά ζηελ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία, παξαθάησ πεξηγξάθνληαη 

ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ην ειιεληθφ εκπνξηθφ  λαπηηθφ δπλακηθφ. 

Ο Διιεληθφο ζηφινο δελ έρεη απιά ηζηνξία, αιιά θαη πξντζηνξία, αθνχ νη 

Έιιελεο παξέκεηλαλ, πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν έζλνο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο ηνπο, λαπηηθνί ρσξίο δηαθνπή. Πνιχ λσξίο 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη εθηφο απφ έλα φκνξθν πεξηβάιινλ κπνξνχζε λα ηνπο 

πξνζθέξεη θαη βηνπνξηζηηθή δίνδν (Polemis, 2012). 

Απφ ηελ αξραία Κξήηε, ηελ Κφξηλζν θαη ηελ Αζήλα, ζην άλνηγκα λέσλ 

εκπνξηθψλ δξφκσλ πξνο ηελ αλαηνιή απφ ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν, ηε Ρσκατθή πεξίνδν 

θαη ηε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία νη Έιιελεο ππήξμαλ θπξίαξρνη ησλ ζαιαζζψλ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ηζηνξία ησλ πέληε Διιήλσλ, νη νπνίνη, ην 1477 

πιεηνδνηψληαο ησλ Μνπζνπικάλσλ αληαγσληζηψλ ηνπο αγφξαζαλ ηα Σεισλεία ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηνπ Γαιαηά θαη ηεο Καιιίπνιεο, καδί κε άιια ιηκάληα ηνπ 

Αηγαίνπ απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Μάιηζηα ην ηίκεκα ήηαλ 450,000 

δνπθάηα, πνζφ ηεξάζηην, εάλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο 

απηνθξαηνξίαο ηεο Βελεηίαο γηα ην 1469 ήηαλ 180.000 δνπθάηα, δειαδή ιηγφηεξα 

απφ ηα κηζά απφ απηά πνπ μφδεςαλ νη Έιιελεο (Polemis, 2012). 

ηε ζχγρξνλε ηζηνξία, κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην πφιεκν ε Διιεληθή Κπβέξλεζε 

έδσζε εγγπήζεηο γηα ηελ αγνξά ζπγθεθξηκέλσλ πινίσλ απφ έιιελεο ηδηνθηήηεο. Απηή 

ήηαλ ε αξρή ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ Διιεληθνχ ζηφινπ.  

Ο Διιελφθηεηνο εκπνξηθφο ζηφινο ζπλερίδεη λα πξνεγείηαη θαη ζηηο αξρέο ηνπ 

21
νπ

 αηψλα. Σα Διιεληθά πινία ηε ρξνληά ηνπ 2008 μεπεξλνχλ ηα 3.600 θαη ε 

κεηαθνξηθή ηνπο ηθαλφηεηα θηάλεη ηνπο 218.000.000 dwt, θαιχπηνληαο ην 16,5% ησλ 

παγθφζκησλ κεηαθνξηθψλ αλαγθψλ. Ζ αμία ηνπ ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 40 

δηζεθαηνκκχξηα $ Ζ.Π.Α. (Samiotis, Vlachos, Tselentis, 2008). 
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Σελ πεξίνδν 2011-2012 νη Έιιελεο πινηνθηήηεο επέλδπζαλ ζε κεγαιχηεξα, 

αιιά ιηγφηεξα πινία. ηνλ Διιεληθφ ζηφιν αλήθνπλ 3.760 πινία θαη είλαη κεησκέλνο 

θαηά 88 απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ελψ ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ απμήζεθε θαηά 2,3 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο ζηνπο ζπλνιηθά 264.05 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. ηνλ ππνινγηζκφ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη 437 πινία, ηα νπνία είλαη ππφ θαηαζθεπή. Αλ θαη ηα 

εγγεγξακκέλα πινία ζην Διιεληθφ λενιφγην είλαη πξψηα παγθνζκίσο, κε 862 πινία 

θαη δεχηεξε ηε Ληβεξία, κε 630 πινία, ν αξηζκφο ηνπο κεηψλεηαη ζπλερψο, απφ ηα 917 

ηνπ 2011 θαη ηα 269 ηνπ 2010 (Athens News, 2012). 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε εμέιημε ηνπ Διιελφθηεηνπ ζηφινπ απφ ην 

1989 έσο θαη ην 2007 ζε αξηζκφ πινίσλ θαη ζε κεηαθνξηθή ηθαλνηεηα 

Γηάγξακκα 6.6: Δμέιημε Διιελφθηεηνπ ηφινπ 1989-2007 

 
Πεγή: Samiotis, Vlachos, Tselentis, 2008 

Ο Διιελφθηεηνο εκπνξηθφο ζηφινο έρεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 

δηαθέξνπλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά άιισλ ρσξψλ κε λαπηηθή παξάδνζε. Απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ, γηα παξάδεηγκα, ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ή ζηνπο ηξφπνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πινία ηνπ Διιεληθνχ ζηφινπ εμεηδηθεχνληαη 

ζηε κεηαθνξά ρχδελ θνξηίσλ μεξψλ θαη πγξψλ, φπσο θαη ζηε κεηαθνξά γεληθνχ 

θνξηίνπ. Σέηνηνπ είδνπο πινία είλαη απνηεινχλ ην 95% ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ, ελψ 
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ζην ππφινηπν 5% αληηζηνηρνχλ θξνπαδηεξφπινηα, εκπνξηθά θαη πινία πνπ 

εμππεξεηνχλ ηελ αθηνπινΐα. 

Ο Διιεληθφο ζηφινο, εθηφο απφ εγεηηθφ παγθφζκην ξφιν, ζε επίπεδν 

Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη επίζεο ε θπξίαξρε δχλακε, αθνχ ζηνπο Έιιελεο 

πινηνθηήηεο αλήθεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ Δπξσπατθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ (Samiotis, 

Vlachos, Tselentis, 2008). 

ε φ,ηη αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ λενινγίνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

θαηάηαμε MOU ηνπ Παξηζίνπ, ε Διιεληθή ζεκαία είλαη ζηε ιεπθή δψλε, πνπ 

ζεκαίλεη φηη θαηέρεη ηελ αλψηεξε πνηφηεηα. (Σν Μλεκφληα Καηαλφεζεο ηνπ 

Παξηζίνπ, “The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control” 

θαηεγνξηνπνηεί ηηο ρψξεο ζηα ρξψκαηα Μαχξν, Γθξη θαη Λεπθφ). Δληππσζηαθή είλαη 

θαη ε ζηαζεξή θαη ζηαδηαθή αλαλέσζε ηνπ Διιεληθνχ ζηφινπ. Οη Έιιελεο 

πινηνθηήηεο εθαξκφδνπλ έλα επηζεηηθφ πξφγξακκα αλαλέσζεο θαη έρνπλ πξνζζέζεη 

λέα πινία ζηνλ εκπνξηθφ ζηφιν. Χο απνηέιεζκα ειέγρνπλ ην 25% ηεο παγθφζκηαο 

ρσξεηηθφηεηαο ζε ρχδελ μεξφ θνξηίν θαη πεηξειαηνθφξα, ελψ ηαπηφρξνλα ν κέζνο 

φξνο ηνπ Διιελφθηεηνπ  ζηφινπ έθηαζε ζηα 11.9 έηε ην 2009, αληί ησλ 12,5 εηψλ 

ηνπ 2008, κε ζπλερή ηάζε γηα αλαλέσζε θαη λέεο παξαγγειίεο πινίσλ (Nova Capital 

Partners, 2010). 

 

 

6.18 Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία 

 

Σν εηζεξρφκελν ζπλάιιαγκα, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο πινηνθηήηεο, αιιά θαη 

απφ ηνπο λαπηηθνχο παξνπζηάδεη ζεκεία εμαηξεηηθήο ζηαζεξφηεηαο εηζξνψλ θαη 

ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηε βειηίσζε ηνπ Δζληθνχ Ηζνδπγίνπ Πιεξσκψλ, πνπ είλαη 

ειιεηκκαηηθφ απφ ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. 

Ζ πνξεία ησλ εηζξνψλ ζπλαιιάγκαηνο απφ ηε λαπηηιία γηα ηα έηε 1975 έσο θαη 

2005 θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ζε $ Ζ.Π.Α.  
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Γηάγξακκα 6.7: Δηζξνέο λαπηηιηαθνχ πλαιιάγκαηνο 1975-2005 ($ US) 

 

Πεγή: Samiotis, Vlachos, Tselentis, 2008 

Σν ζπλάιιαγκα πνπ εηζέξρεηαη ζηελ Διιάδα εηεζίσο έρεη μεπεξάζεη ηα δχν 

δηζεθαηνκκχξηα $ Ζ.Π.Α. θαη απνηειεί ην 6% ηνπ Διιεληθνχ Α.Δ.Π. Δπίζεο, πεξίπνπ 

55.000 άηνκα απαζρνινχληαη ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο λαπηηθή βηνκεραλία, κε ηα 

30.000 απφ απηά λα εξγάδνληαη σο λαπηηθνί θαη ηα ππφινηπα 25.000 ζηηο λαπηηιηαθέο 

θαη ζηηο ζπλδεφκελεο κε ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ ηεο θιάδσλ, φπσο είλαη νη λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο ππεξεζίεο θαη ε 

αιηεία (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2013). 

Σν λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα θαηαρσξείηαη ζηηο κεηαθνξέο θαη απνηειεί 

ζεκαληηθφ θνλδχιην ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ. ηελ ππεξπφληην λαπηηιία αληηζηνηρεί 

ην 90% ησλ εηζπξάμεσλ απφ κεηαθνξέο θαη πξνέξρεηαη απφ ηηο δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. Ο ξπζκφο αχμεζεο 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απηψλ εηζξνψλ παξνπζίαζε κέζν ξπζκφ αχμεζεο 15,5% ηελ 

εμαεηία 2003-2008 (πάζε, Καξαγηάλλεο, Γεσξγηθφπνπινο, 2010). 

Δπίζεο, ε θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ πδάηηλσλ κεηαθνξψλ είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφο γηα ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο. Ζ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε 

αμία παξνπζηάδεη αχμεζε κε εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο ίζν κε 16,4%, κεηαμχ ησλ εηψλ 

2000 θαη 2003 θαη 9,9% κεηαμχ ησλ εηψλ 2004 θαη 2008, αληί ησλ 4,7% θαη 2,9% ηνπ 

ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο γηα ηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο (πάζε, Καξαγηάλλεο, 

Γεσξγηθφπνπινο, 2010). 
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Κεθάιαην 7
ν
 

Ζ ηξαηεγηθή εκαζία ηνπ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο 

 

Δηθφλα 7.1: ήκα Ο.Λ.Θ. 

 
Πεγή: www.thpa.gr 

 

7.1 Πεξηγξαθή ηνπ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο 

 

Σν ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη έλαο Δπξσπατθφο ιηκέλαο, θπζηθή δηέμνδνο 

ησλ ρσξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη επηπιένλ θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζην δίθηπν 

ησλ ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ-Μαχξεο Θάιαζζαο. Δίλαη ην 

κνλαδηθφ ιηκάλη πνπ έρεη ηαπηφρξνλα ηελ Δπξσπατθή ηδηφηεηα, θαη ηε γεσγξαθηθή 

εγγχηεηα ηφζν ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο φζν θαη ζηελ ελδνρψξα ηεο 

Βαιθαληθήο θαη ζηηο ρψξεο ηεο Παξαεπμείληαο δψλεο. Δμππεξεηεί ηηο ζπλερψο 

απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ ρσξψλ απηψλ γηα εηζαγσγή θαη εμαγσγή πξψησλ πιψλ, 

θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ θαη θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο ζέζε ηνπ ην θαηαηάζζεη αλάκεζα ζηα ζεκαληηθφηεξα ιηκάληα ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ησλ Βαιθαλίσλ. Σν ιηκάλη θηινδνμεί λα απνηειέζεη 

κνριφ αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ελ γέλεη 

δηαδξακαηίδνληαο βαζηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, κε επίθεληξν 

ηε Θεζζαινλίθε, λα εδξαησζεί σο νηθνλνκηθφ ζηαπξνδξφκη ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην. 

 

Σν ιηκάλη θαηέρεη πιενλεθηηθή ζέζε, θαζψο, κεηαμχ άιισλ, βξίζθεηαη ζην 

ζηαπξνδξφκη ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ: 
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 Αλαηνιήο-Γχζεο κέζσ ηεο Δγλαηίαο Οδνχ 

 Νφηνπ-Βνξξά κέζσ ηεο Π.Α.Θ.Δ. 

 Σσλ παλεπξσπατθψλ δηαδξφκσλ ΗV θαη X. 

 

Απνηειεί, επίζεο, θφκβν ζηδεξνδξνκηθψλ δηθηχσλ κεηαθνξάο, πνπ ζπλδένπλ 

άκεζα ην ιηκάλη κε ηελ ελδνρψξα, αιιά θαη εθηεηακέλνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ 

πξνο ηε Βαιθαληθή θαη ηελ θεληξηθή Δπξψπε. Τπάξρεη ππνδνκή εληφο ηνπ ιηκέλνο κε 

ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ζε φια ηα θξεπηδψκαηα γηα θνξηνεθθφξησζε 

εκπνξεπκάησλ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, πνπ απαηηνχλ ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά. 

 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ε χπαξμε Διεπζέξαο Εψλεο ζηνπο ρψξνπο 

ηνπ, κίαο ηεισλεηαθά νπδέηεξεο πεξηνρήο, φπνπ κπνξεί λα θνξηνεθθνξησζεί κε 

θαζεζηψο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο νπνηνδήπνηε εκπφξεπκα, αιιά θαη πνπ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα, κε ηελ χπαξμε ησλ αλάινγσλ εγθαηαζηάζεσλ, αθφκα θαη γηα 

επεμεξγαζία θαη επαλεμαγσγή πξψησλ, εκηθαηεξγαζκέλσλ πιψλ ή ηειηθψλ 

πξντφλησλ ρσξίο πεξηηηέο θαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο. 

 

χκθσλα κε κειέηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ην 2002, ν Ληκέλαο ηεο 

Θεζζαινλίθεο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, αθνχ κέζσ 

ησλ ρψξσλ ηνπ δηαθηλείηαη εηεζίσο θνξηίν, πνπ αληηζηνηρεί ζην «6% ηνπ ΑΔΠ ή 

πεξίπνπ ζην 40% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Πξντφληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο». 

 

Δπηπξφζζεηα, ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο απέρεη απφ ην Γηεζλή Αεξνιηκέλα 

«Μαθεδνλία» 16 ρηιηφκεηξα θαη απφ ην ηδεξνδξνκηθφ ηαζκφ 1 ρηιηφκεηξν. Σν 

ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο δηαζέηεη θξεπηδψκαηα κήθνπο 6.200 κέηξα, κε σθέιηκν 

βάζνο κέρξη 12 κέηξα. Γηαζέηεη 600.000 η.κ. (ζηεγαζκέλνπο θαη ππαίζξηνπο) 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηε δηαθίλεζε φισλ ησλ 

εηδψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, γεληθψλ, ρχδελ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Ζ ΟΛΘ AE 

είλαη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εξγνδφηεο ζήκεξα ζηε Β. Διιάδα κε πάλσ απφ 600 

εξγαδνκέλνπο, ελψ θαζεκεξηλά ζηνπο ρψξνπο ηεο απαζρνινχληαη πάλσ απφ 2.000 

άηνκα. 
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Δηεζίσο δηαθηλνχληαη θαηά κέζν φξν απφ ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο 

16.000.000 ηφλνη εκπνξεπκάησλ (απφ ηνπο νπνίνπο 7.000.000 ηφλνη είλαη μεξφ 

θνξηίν θαη 9.000.000 πγξά θαχζηκα), 370.000 TEUs εκπνξεπκαηνθηβψηηα, 3.000 

πινία, 220.000 επηβάηεο. 

 

Δηθόλα 7.2: Παλνξακηθή άπνςε εγθαηαζηάζεσλ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. απφ ηνλ 

Πξνβιήηα Α’ έσο θαη ηνλ Πξνβιήηα η’ 

 

Πεγή: www.thpa.gr 

 

7.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Ζ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ ιηκαληνχ ηεο είλαη αιιειέλδεηεο. Ζ 

ίδξπζε ηεο πφιεο ρξνλνινγείηαη ζην 315 π.Υ. απφ ηνλ Κάζζαλδξν, Βαζηιηά ηεο 

Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο θαη ηεο έδσζε ην φλνκα ηεο γπλαίθαο ηνπ, αδεξθήο ηνπ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Ζ ίδξπζε ηνπ ιηκαληνχ ηεο Θεζζαινλίθεο ρξνλνινγείηαη 

πεξίπνπ ηελ ίδηα πεξίνδν. Απφ ηφηε ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο αλαδεηθλχεηαη σο 

θνκβηθφ ζεκείν Γχζεο θαη Αλαηνιήο, αθνχ θαηά ηελ αξραηφηεηα, αιιά θαη 
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αξγφηεξα, θαηά ηελ Ρσκατθή απηνθξαηνξία, ην Βπδάληην θαη ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν 

έγηλαλ πξνζπάζεηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο γεσζηξαηεγηθήο ηνπ ζέζεο. 

ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ ιηκαληνχ, ην 1904 ππεγξάθε ζχκβαζε κεηαμχ 

Σνπξθίαο θαη Γαιιίαο γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο “Societe Ottomane d' Exploitation 

du Port de Salonique”, ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο θαη 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηκέλα γηα ζαξάληα ρξφληα. 

Σν 1914, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηελ Οζσκαληθή 

θαηνρή θαη ηελ ελζσκάησζή ηεο ζην Διιεληθφ θξάηνο, ηδξχεηαη ε «Διεπζέξα Εψλε 

Θεζζαινλίθεο», πνπ είρε σο ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ 

εκπνξίνπ. 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην 1923 ηδξχεηαη ην Ννκηθφ 

Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) κε ηελ νλνκαζία «Δπηηξνπεία Διεπζέξαο 

Εψλεο Θεζζαινλίθεο» κε ηα εγθαίληα ηεο ειεπζέξαο δψλεο θαη ε έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο έγηλαλ ζηηο 18 Οθησβξίνπ ηνπ 1925. 

Σν 1930 ηδξχζεθε ην «Ληκεληθφ Σακείν Θεζζαινλίθεο», κε ηε κνξθή ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ., ην νπνίν θαη εμαγφξαζε, έλαληη εηήζηνπ αληαιιάγκαηνο, ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπ ιηκέλα απφ ηε Γαιιηθή εηαηξία θαη πξνρσξάεη ζηε ζπληήξεζε θαη ζηε βειηίσζε 

ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο. 

Σν 1953 απνθαζίδεηαη ε ελνπνίεζε ησλ «Δπηηξνπεία Διεπζέξαο Εψλεο 

Θεζζαινλίθεο» θαη «Ληκεληθφ Σακείν Θεζζαινλίθεο» κε ηελ επσλπκία «Διεπζέξα 

Εψλε θαη Ληκήλ Θεζζαινλίθεο» (Δ.Ε.Λ.Θ.). ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ε αλάπηπμε ηεο 

γχξσ πεξηνρήο κε ηελ εγθαηάζηαζε κεγάισλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ βνήζεζε ζηελ 

επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ιηκαληνχ θαη ηε ζεκειίσζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ γηα ηε δηαθίλεζε πξψησλ πιψλ, βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο, γηα ηελ νηθνδνκηθή αλάπηπμε ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Σν 1970 ε Δ.Ε.Λ.Θ. κεηνλνκάδεηαη «Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο» 

(Ο.Λ.Θ.), ν νπνίνο ιεηηνχξγεζε σο απηνδηνηθνχκελν Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ζην νπνίν 

εληάρζεθε ην πθηζηάκελν ιηκελεξγαηηθφ πξνζσπηθφ, θαη ηνπ αλαηέζεθε ε δηαρείξηζε 

ηνπ ιηκαληνχ θαη φιεο νη εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο θαη απνζήθεπζεο ζην ρψξν ηνπ 

ιηκέλα.  
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Σν 1999 ν ΟΛΘ κεηαηξέπεηαη ζε αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία 

«Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο Αλψλπκε Δηαηξία» (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.), ζηηο 29 

Ηνπλίνπ ηνπ 2001 ππνγξάθεθε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ηεο 

Ο.Λ.Θ. Α.Δ. δηάξθεηαο 40 εηψλ γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρεξζαίαο ιηκεληθήο 

δψλεο ηνπ Ληκέλνο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζηηο 27 Απγνχζηνπ ηνπ 2001 εηζήρζε ζηελ 

θχξηα αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ (Ηζηνζειίδα ΟΛΘ Α.Δ.). 

Οη πξνβιήηεο Α’ θαη Β’ κε ηα θξεπηδψκαηα θαη ηα θηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζε 

απηέο θαηαζθεπάζηεθαλ ην 1904 απφ ηε Γαιιηθή Δηαηξία “Societe Ottomane d' 

Exploitation du Port de Salonique”. Ο πξνβιήηαο Γ’ θαηαζθεπάζηεθε ην 1946 κεηά 

ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, ελψ ν Πξνβιήηαο Γ’ θαη ν Πξνβιήηαο Δ’ 

θαηαζθεπάζηεθαλ ην 1962 θαη ηελ πεξίνδν 1963-1966 αληίζηνηρα. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

Πξνβιήηα η’ μεθίλεζε ην 1972, κέξνο ηνπ νπνίνπ νινθιεξψζεθε κεηαμχ 1989-1990 

θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί, ελψ ε επέθηαζή ηνπ βξίζθεηαη. 

 

7.3 Γεσγξαθηθά ηνηρεηά 

 

Σν Γεσγξαθηθφ πιάηνο ηνπ ιηκαληνχ ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη 40o 38΄ Ν, ην 

Γεσγξαθηθφ ηνπ κήθνο 22o 56΄ E θαη ν θσδηθφο UNCTAD Locode είλαη GR SKG. 

Απέρεη 609 ρηιηφκεηξα απφ ην Βειηγξάδη, 608 απφ ην Βνπθνπξέζηη, 219 απφ ηα 

θφπηα, 280 απφ ηε φθηα θαη 3280 απφ ηα Σίξαλα, πφιεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

άκεζε δπλεηηθή ελδνρψξα ηνπ ιηκαληνχ. Ζ απφζηαζή ηνπ απφ άιια ιηκάληα είλαη ζε 

λαπηηθά κίιηα 200 απφ απηφ ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, 1693 απφ ηεο Αιγεζίξαο, 482 απφ 

ηεο Βάξλαο, 140 απφ ηνπ Βφινπ, 347 απφ ηνπ Ζξαθιείνπ, 333 απφ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, 529 απφ ηεο Κσζηάληδαο, 653 απφ ηεο Λεκεζνχ, 443 απφ ηνπ 

Μπνπξγθάο, 736 απφ ηεο Νηακηέηηα, 252 απφ ηνπ  Πεηξαηά θαη 254 απφ ηεο κχξλεο. 

 

Ζ ιηκεληθή πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ ηεο Θεζζαινλίθεο εθηείλεηαη απφ ην θάξν ηεο 

Δπαλνκήο ζηα αλαηνιηθά έσο θαη ηηο εθβνιέο ηνπ Αμηνχ πνηακνχ ζηα δπηηθά, ρσξίο 

δηαθνπή, ζηελ νπνία θαη δηαηεξεί φιεο ζρεδφλ ηηο αξκνδηφηεηεο. 
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Χο «Υεξζαία Ληκεληθή δψλε ηνπ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο» λνείηαη ε 

πεξηθξαγκέλε πεξηνρή ηνπ Ληκέλνο, ε νπνία απνηειείηαη απφ εθηάζεηο πνπ 

ρσξνζεηήζεθαλ σο δψλε Ληκέλνο, κε πξάμεηο ηεο δηνηθήζεσο, θαζψο θαη απφ 

εθηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ ηερληθά ιηκεληθά έξγα, ινηπά έξγα ππνδνκήο, 

ρψξνπο θη εγθαηαζηάζεηο, πνπ είλαη ιεηηνπξγηθά αλαγθαίνη γηα ηελ παξνρή ιηκεληθνχ 

έξγνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο 444/70. Σα γήπεδα, ηα θηίξηα 

θαη νη εγθαηαζηάζεηο εληφο ηεο ρεξζαίαο ιηκεληθήο δψλεο αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα 

ζην Διιεληθφ Γεκφζην, ελψ ε ΟΛΘ Α.Δ. έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο θη 

εθκεηάιιεπζεο επ’ απηψλ, φπσο απηφ εηδηθφηεξα πξνζδηνξίζζεθε ζηελ χκβαζε 

Παξαρψξεζεο πνπ ζπλήςε κε ην Διιεληθφ Γεκφζην. Ζ ζπλνιηθή ρεξζαία επηθάλεηα 

ηνπ ιηκέλα είλαη 1.550 ζηξέκκαηα, εθηείλεηαη ζε κήθνο 3.500 κέηξσλ πεξίπνπ θαη 

πεξηιακβάλεη θξεπηδψκαηα ζπλνιηθνχ κήθνπο 6.200 κέηξσλ, βάζνπο έσο 12 κέηξσλ 

θαη ζηεγαζκέλνπο θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο απνζεθψλ έθηαζεο 600.000 ηεηξαγσληθψλ 

κέηξσλ. 

Χο «Θαιάζζηα ιηκεληθή δψλε ηνπ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο» λνείηαη ε 

πξνζδηνξηδφκελε απφ ην άξζξν 20 ηνπ λφκνπ 2971/01 θαη πεξηιακβάλεη ηηο 

ζπλερφκελεο κε ηνλ αηγηαιφ ή ηα ηπρφλ θαηαζθεπαζκέλα θξεπηδψκαηα ιεθάλεο 

ιηκέλσλ ή πξνθπιαγκέλσλ φξκσλ θαη έθηαζε αλνηθηήο ζαιάζζεο κέρξηο απνζηάζεσο 

500 κέηξσλ απφ ηηο αθηέο ηεο ρεξζαίαο δψλεο ή θαη πέξαλ ησλ 500 κέηξσλ κέρξη 

ζπλαληήζεσο βάζνπο ζαιάζζεο 30 κέηξσλ, εθφζνλ ηα χδαηα ηεο ζαιάζζηαο δψλεο 

είλαη αβαζή (Ο.Λ.Θ. Α.Δ., 2008 θαη Αξγπξφπνπινο θαη Βαιηνχιεο, 2011). 

 

7.4 Υσξνηαμηθή νξγάλσζε ηνπ Ο.Λ.Θ. 

 

 

Ο ρψξνο ηεο απνβάζξαο ηνπ Ληκέλα Θεζζαινλίθεο πεξηιακβάλεη έμη πξνβιήηεο 

κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Πξνβιήηα Α’: πλνιηθφ κήθνο 610 κ. κε βάζε πνπ θπκαίλνληαη απφ 3 

έσο 8 κέηξα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ειιηκεληζκφ ησλ επηβαηηθψλ 

πινίσλ, πδξνπηέξπγσλ ζθαθψλ θαη θξνπαδηεξφπινησλ. Πεξηιακβάλεη ηα 

θξεπηδψκαηα 1 έσο 4. 
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 Πξνβιήηα Β’: πλνιηθφ κήθνο 550 κέηξα κε βάζε πνπ θπκαίλνληαη απφ 8 

έσο 10 κέηξα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ειιηκεληζκφ πινίσλ ίδησλ ηχπσλ 

κε ηνλ Πξνβιήηα Α’ θαη πεξηιακβάλεη ηα θξεπηδψκαηα 5 έσο 10. 

 

 Πξνβιήηα Γ’: πλνιηθφ κήθνο 605 κέηξα κε βάζνο 10 κέηξα. 

Πεξηιακβάλεη ηα θξεπηδψκαηα 11 έσο 14. ηνλ πξνβιήηα Γ’ δηαθηλνχληαη 

θνξηία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη 

ην θνξηίν ρχδελ, ην γεληθφ θνξηίν θαη ην RO-RO. Πξνζθέξνληαη 

ππεξεζίεο θνξηνεθθφξησζεο θαη απνζήθεπζεο ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ In 

Transit, ππεξεζίεο θχηνπο, ππεξεζίεο ζηιφ θαη ππεξεζίεο ζηαπιηζκνχ.  

 

 Πξνβιήηαο Γ’: πλνιηθφ κήθνο 835 κέηξα κε βάζνο 10 κέηξα. Αλήθεη 

ζηελ Διεχζεξε Εψλε θαη πεξηιακβάλεη ηα θξεπηδψκαηα 15 έσο 18. Απφ 

εδψ δηαθηλνχληαη ηα θνξηία ηξίησλ ρσξψλ, πνπ εληάζζνληαη ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ, πεξηιακβάλνληαο ην θνξηίν ρχδελ, 

ην γεληθφ θνξηίν θαη ηα Ro-Ro. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη νη 

αληίζηνηρεο κε ηνπ πξνβιήηα Γ΄. 

 

 Πξνβιήηαο Δ’: πλνιηθφ κήθνο 910 κέηξα κε βάζε πνπ θπκαίλνληαη απφ 

10 έσο 12 κέηξα. Αλήθεη επίζεο ζηελ Διεχζεξε Εψλε θαη πεξηιακβάλεη 

ηα θξεπηδψκαηα 19 έσο 24. ηνπο ηνκείο ηεο εμππεξέηεζεο θαη ηεο 

δηαθίλεζεο θνξηίσλ ηζρχεη φ,ηη θαη γηα ηνλ Πξνβιήηα Γ΄. 

 

 Πξνβιήηαο η΄: πλνιηθφ κήθνο 1365 κέηξα κε βάζνο 12 κέηξα. ε 

εμέιημε βξίζθεηαη επελδπηηθφ πξφγξακκα επέθηαζεο ηνπ πξνβιήηα θαηά 

500 κέηξα. Πεξηιακβάλεη ην θξεπίδσκα 26. Αλήθεη ζην ηαζκφ 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη απφ εδψ γίλεηαη ε δηαθίλεζε 

κνλαδνπνηεκέλσλ θνξηίσλ (θνξηνεθθφξησζε άδεησλ θαη έκθνξησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ).  

 

ε κεγάιν κέξνο ηεο έθηαζεο ηνπ ιηκαληνχ ππάξρνπλ θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο 

πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ΟΛΘ θαη ηε ιεηηνπξγία απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εγθαηαζηάζεηο 



148 
 

αλσδνκήο πεξηιακβάλνπλ: ππαίζξηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο έθηαζεο 325 

ζηξεκκάησλ, ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο έθηαζεο 92 ζηξεκκάησλ, γξαθεία 

έθηαζεο 3.100 η.κ. θαη δηάθνξα βνεζεηηθά θηήξηα έθηαζεο 8.800 η.κ. (Πα.Μαθ., 

2002). 

 

7.5 Σα Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιηκεληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

 

Οη βαζηθέο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ιηκέλα παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο: 

Πίλαθαο 7.1: Κξεπηδψκαηα ΟΛΘ 

Πξνβιήηεο Μήθνο Κξεπηδώκαηνο (κ.) Βάζνο (κ.) 

 

Πξνβιήηαο Α΄ 630 5,5-8 

Πξνβιήηαο Β΄ 560 8-10,45 

Πξνβιήηαο Γ΄ 618 10,45 

Πξνβιήηαο Γ΄ 855 10,45-12 

Πξνβιήηαο Δ΄ 321 10,45-12 

Πξνβιήηαο η΄ 1312 12 

Πεγή: Αξγπξφπνπινο θαη Βαιηνχιεο, 2011 

 

Πίλαθαο 7.2: Μήθε θαη βάζε θξεπηδσκάησλ 

Κξεπίδσκα Μήθνο m. Βάζνο m.  Κξεπίδσκα Μήθνο m. Βάζνο m. 

1 325 8  16 320 10,10 

2 90 8  17 190 11,10 

3 200 8  18 220 9,90 

4,5,6,7,8 400 8  19 175 8,90 

9 230 8,60  20 350 9,70 

10 320 10,10  21 185 12 

11 240 9,70  22 370 9,50 

12 240 9,20  23 184 8,90 

13 135 10,10  24 635 12 

14 230 9,70  25 550 12 

15 175 10,40     

Πεγή: Αξγπξφπνπινο θαη Βαιηνχιεο, 2011 
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Πίλαθαο 7.3: Λνηπέο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο 

Απνζήθεο 71.583 η.κ. 

Τπφζηεγα Αλνηθηά 5.000 η.κ 

Πεξηθξαγκέλνη Απνζεθεπηηθνί Υψξνη 47.500 η.κ. 

Τπαίζξηνη Υψξνη 287.000 η.κ. 

Γξαθεία 5.300 η.κ. 

Ληκεληθφο Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο 665 η.κ. 

Δπηβαηηθφο ηαζκφο 1.500η.κ. 

ΗΛΟ 20.000 ηφλσλ 

ηάβινη γηα εμππεξέηεζε 7.000 δψσλ 

ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν 23 ρικ 

Οδηθφ Γίθηπν 11 ρικ 

Πεγή: Αξγπξφπνπινο θαη Βαιηνχιεο, 2011 

 

7.6 Παξερόκελεο Τπεξεζίεο 

 

 

Σν θχξην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο ΟΛΘ Α.Δ., ην νπνίν δελ παξνπζηάδεη 

επνρηθφηεηα, πεξηιακβάλεη: 

 

7.6.a Τπεξεζίεο πξνο ηα θνξηία: εθθφξησζε, θφξησζε, ρεηξηζκφο θαη 

απνζήθεπζε φισλ ησλ εηδψλ ησλ θνξηίσλ (κνλαδνπνηεκέλσλ ή κε) απφ – 

πξνο: πινία, θνξηεγά απηνθίλεηα θαη ζηδεξνδξνκηθά βαγφληα. 

 

7.6.b Τπεξεζίεο πξνο ηα πινία: πξνζφξκηζε, ειιηκεληζκφο, παξαβνιή, 

πδξνδφηεζε, απνθνκηδή ζθνππηδηψλ, παξαιαβή πεηξειαηνεηδψλ 

θαηαινίπσλ, δηαρείξηζε απνβιήησλ, παξνρή ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 
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7.6.c Δμππεξέηεζε ησλ επηβαηώλ ηεο αθηνπινΐαο θαη ησλ θξνπαδηεξφπινησλ. 

 

7.6.d Δθκεηάιιεπζε ρώξσλ θαη αθηλήησλ γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη 

άιιεο ρξήζεηο. 

 

7.6.e Δθκεηάιιεπζε Οξγαλσκέλσλ ηαζκώλ Απηνθηλήησλ. 

Πεξαηηέξσ ππάξρεη έλαο αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

Ληκέλα, νη νπνίεο φκσο δελ είλαη ζηελ επζχλε ηεο Δηαηξείαο θαη είλαη νη αθφινπζεο: 

 Πινήγεζε πινίσλ απφ / πξνο ην ιηκάλη, ππεξεζία πνπ παξέρεηαη απφ ηελ 

Πινεγηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ζε 24σξε 

βάζε. 

 Αζηπλφκεπζε Ληκέλνο, ππεξεζία πνπ παξέρεηαη απφ ηε Ληκεληθή 

Αζηπλνκία ηνπ Κεληξηθνχ Ληκελαξρείνπ Θεζζαινλίθεο. 

 Ρπκνχιθεζε πινίσλ, ππεξεζία πνπ παξέρεηαη απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο. 

Άιιεο Τπεξεζίεο, πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο 

Θεζζαινλίθεο είλαη ε ελνηθίαζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ γηα ιηκεληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διεχζεξε Εψλε θαη ζην Κνηλνηηθφ ιηκάλη θαη ε δπλαηφηεηα 

δηελέξγεηαο ζπλήζσλ εξγαζηψλ (Usual Handling) κε ή ρσξίο ηεισλεηαθή επηηήξεζε. 

Ζ Διεύζεξε Εώλε Ηδξχζεθε ην 1914 θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1925 ζχκθσλα κε ηελ 

ηεισλεηαθή λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη είλαη Διέγρνπ Σχπνπ Η. Ρφινο 

ηεο λα δηεπθνιχλεη ην Γηεζλέο Δκπφξην θαη ηα "in transit" θνξηία, αθνχ θαηά ηελ 

άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ δελ θαηαβάιινληαη εηζαγσγηθνί δαζκνί θαη θφξνη θαη ην 

δηεζλέο εκπφξην δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ έιιεηςε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ηεισλεηαθψλ 

δηαηππψζεσλ θαηά ηελ είζνδν ησλ εκπνξεπκάησλ θαη δπλαηφηεηα ηε απεξηφξηζηνπ 

ρξφλνπ παξακνλήο απηψλ εληφο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο. 

Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ είλαη εγθαηεζηεκέλα Σεισλείν, ηαζκφο 

Τγεηνλνκηθνχ Κηεληαηξηθνχ Διέγρνπ, Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, Κιηκάθην θαη 

Γξαθείν ηνπ Οξγαληζκνχ ηδεξφδξνκσλ Διιάδνο, Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο, 

Πινεγηθή Τπεξεζία (Δπηθνηλσλία VHF Καλάιη 12, Δκβέιεηα 16-24 ρηιηφκεηξα), 

Δηαηξίεο Ρπκνπιθψλ (Δπηθνηλσλία κε ξαδηνηειέθσλα θαη VHF Καλάιη 8), Δηαηξίεο 

Lashing/Unlashing, ελψ ε πιεζηέζηεξε πιήξεο λνζνθνκεηαθή κνλάδα είλαη ζε 

απφζηαζε 4 ρηιηνκέηξσλ. 
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7.7 Ο Σεξκαηηθόο ηαζκόο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (.ΔΜΠΟ.) 

 

Σα εκπνξεπκαηνθηβψηηα (Δ/Κ) δηαθηλνχληαη κέζσ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ 

ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο 6εο πξνβιήηαο. Ο ηαζκφο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (.ΔΜΠΟ), κήθνπο 550κ θαη πιάηνπο 340κ, έρεη δπλαηφηεηα 

ππνδνρήο πινίσλ κε βχζηζκα κέρξη 12 κέηξα. Σν .ΔΜΠΟ είλαη ηκήκα ηεο 

Διεχζεξεο Εψλεο, θαηαιακβάλεη έθηαζε 320.000 η.κ. (200.000 η.κ. απφ ην 1989, πνπ 

μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη επηπιένλ 120.000 η.κ. κε ηελ επέθηαζε ηνπ 2006) θαη 

έρεη απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα 5.411 TEUs ζε ζέζεηο εδάθνπο (ground slots), απφ ηηο 

νπνίεο 4.749 θνξηίνπ θαη 662 θελά. 

Σν .ΔΜΠΟ ζρεδηάζζεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηα δεδνκέλα ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ θαη είλαη εμνπιηζκέλν κε ζχγρξνλα κεραλήκαηα ρεηξηζκνχ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Μέζα ζην ζηαζκφ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο θαη θιηκάθην 

ηερληθήο ππνζηήξημεο. Γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ησλ Δ/Κ ρξεζηκνπνηνχληαη 4 

γεξαλνγέθπξεο: 

 1 ησλ 40 ηφλσλ 

 1 ησλ 45 ηφλσλ 

 2 ησλ 50 ηφλσλ ηχπνπ post panamax 

Σν .ΔΜΠΟ ζπλδέεηαη κε δηπιή ζηδεξνδξνκηθή γξακκή κε ην εζληθφ 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. Γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ησλ Δ/Κ απφ/πξνο ζηδεξνδξνκηθά 

βαγφληα ρξεζηκνπνηείηαη: 

 1 transtainer αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο 50 ηφλσλ 

Σν .ΔΜΠΟ δηαζέηεη 372 ξεπκαηνιήπηεο (380V) γηα Δ/Κ ςπγεία. Γηα ηε 

δηαθίλεζε, απνζήθεπζε θαη ζηνηβαζία ησλ Δ/Κ ρξεζηκνπνηνχληαη: 

 19 straddle carriers (νρήκαηα κεηαθνξάο θαη ζηνηβαζίαο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ) 

 4 tractors 

 5 front lifts 

 20 trailers 

 6 πεξνλνθφξα αλπςσηηθά κεραλήκαηα 
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Δπίζεο, ζην ΔΜΠΟ ηνπ ΟΛΘ έρεη νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Σν έξγν 

"Οινθιεξσκέλν χζηεκα γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ ηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

ζηνλ ΟΛΘ θαη ηελ Ζιεθηξνληθή Δπηθνηλσλία κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο" 

ζηνρεχεη ζην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα 

βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο ππάξρνπζεο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ ΟΛΘ πξνο ηνπο 

πειάηεο καο, ζηνρεχνληαο παξάιιεια ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ. Ζ εθαξκνγή επηηξέπεη έλα ζχλνιν απφ ππεξεζίεο 

δηαζέζηκεο ζηνπο πειάηεο ηνπ ΟΛΘ. εκεηψλεηαη φηη ην ρεηξνγξαθηθφ ζχζηεκα έρεη 

πάςεη λα ηζρχεη απφ ηελ  1
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2005. 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο πξννπηηθήο απηήο επηηπγράλνληαη κηα ζεηξά απφ 

ελδηάκεζνπο ζηφρνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαβάζκηζε ηεο ππνδνκήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ηαζκνχ: 

 

 Δγθαηάζηαζε θαη ρξήζε πξνεγκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ. 

 Δμαζθάιηζε απηφκαηνπ θαη αζθαινχο ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ απφ θαη 

πξνο ην ηαζκφ απφ μεξά θαη ζάιαζζα. 

 Βειηηζηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ παξαιαβήο / παξάδνζεο ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

 Έιεγρνο ζπιινγήο / απφζεζεο ζην ρψξν ζηνηβαζίαο. 

 Γξαθηθή παξαθνινχζεζε ηεο ζέζεο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, κε ηε 

ρξήζε ηνπ Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ ΓΠ-GIS. 

 Απηνκαηνπνηεκέλε νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 Γηάζεζε ελαιιαθηηθψλ επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Ζιεθηξνληθή θαηάζεζε επηζήκσλ εγγξάθσλ. 

 Ζιεθηξνληθή πιεξνθφξεζε ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηε ζέζε θαη 

θαηάζηαζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζην ΔΜΠΟ. 

 

Σν .ΔΜΠΟ δηαθξίλεηαη γηα : 

 

 Σελ εμππεξέηεζε ησλ πινίσλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ κε ηξεηο 

βάξδηεο, 365 εκέξεο ην έηνο κε εληαία ηηκή (Flat Rates) 
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 Σελ πςειή παξαγσγηθφηεηα ζηε θνξηνεθθφξησζε θαη εμππεξέηεζε ησλ 

πινίσλ 

 Σελ χπαξμε Σεισλεηαθνχ Κιηκαθίνπ γηα ηαρεία εμππεξέηεζε πειαηψλ 

θαη θνξηίνπ 

 

Ο ζηαζκφο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηαθηηθέο γξακκέο κε 

ηα θπξηφηεξα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ, Μαχξεο Θάιαζζαο θαη Βνξείνπ Δπξψπεο 

θαζψο επίζεο θαη κε πνιιά ιηκάληα ηνπ παγθφζκηνπ ρψξνπ είηε απεπζείαο είηε κέζσ 

αληαπνθξίζεσλ. ρεδφλ φιεο νη γξακκέο κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

πξνζεγγίδνπλ ην container terminal ηνπ ιηκέλνο ηεο Θεζζαινλίθεο φπσο νη : MSC, 

Maersk, COSCΟ, ΔΜΔS, Yang Ming Lines, CAN MAR, CMA CGM, SBS Lines, 

Evergreen, China Shipping, Hapag Lloyd, K-Line, Senator, Hanjin Shipping, NYK 

Lines, BULCON, Norasia. 

 

7.7.a Ζ εηήζηα θίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 

Ζ εηήζηα θίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηαθξίλεηαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 Φφξησζε έκθνξησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 Φφξησζε θελψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 Δθθφξησζε έκθνξησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 Δθθφξησζε θελψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

Πίλαθαο 7.4: Θαιάζζηα δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πεξηνρήο ΟΛΘ ζε TEUs, 

έηε 2002-2012 

 
Πεγή: ΟΛΘ Α.Δ., 2013 
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Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ζαιάζζηα δηαθίλεζε 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Πεξηνρήο ΟΛΘ ζε TEUs γηα ηηο ρξνληέο 2010, 2011 θαη 2012 

 

Πίλαθαο 7.5: Γηαθίλεζε Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ηνλ Ο.Λ.Θ., έηε 2010-2012 

 
Πεγή: ΟΛΘ Α.Δ., 2013 

Γηαγξακκαηηθά, θαίλεηαη ε εμέιημε ηεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

πεξηνρήο ΟΛΘ απφ ην 2000 έσο θαη ην 2012, φπνπ δηαθξίλεηαη θαη ε αλάιπζε 

αλάκεζα ζε πιήξε θαη ζε θελά, απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ δηαθίλεζεο, φπνπ 

δηαθξίλεηαη θαη ε αλάιπζε αλάκεζα ζε πιήξε θαη ζε θελά, απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

δηαθίλεζεο. 

Γηάγξακκα 7.1: Γηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε TEUs, έηε 2000-2012 

 
Πεγή: ΟΛΘ Α.Δ., 2013 
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ην παξαθάησ δηάγξακκα απνηππψλεηαη αλαιπηηθά ε ζχλζεζε ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ δηαθηλήζεθαλ θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζε θνξηία 

Transshipment, Transit θαη Δμσηεξηθνχ. 

Γηάγξακκα 7.2: Αλάιπζε Γηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε TEUs, έηε 2000-

2012 

 
Πεγή: ΟΛΘ Α.Δ., 2013 

 

7.8 Σν πκβαηηθό Ληκάλη 

 

Ζ εμππεξέηεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ ζηε Υεξζαία Ληκεληθή Εψλε ηνπ 

ιηκαληνχ ηεο Θεζζαινλίθεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρψξν ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 

1.000.000 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, κε θξεπηδψκαηα ζπλνιηθά 15 θξεπηδψκαηα, (απφ 

ην θξεπίδσκα 10 έσο θαη ην 24) ζπλνιηθνχ κήθνπο 5.600 κέηξσλ θαη βάζνο απφ 10 

έσο 12 κέηξα. Ο ρψξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ ιηκέλα εθηείλεηαη απφ ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ 

πξνβιήηα Β΄ έσο θαη ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Πξνβιήηα η΄, ελψ ζεκαληηθφ ηνπ 

ηκήκα βξίζθεηαη εληφο ηεο Διεπζέξαο Εψλεο. Σν θξεπίδσκα ησλ νρεκαηαγσγψλ 

πινίσλ Ro-Ro βξίζθεηαη ζηε Βνξεηνδπηηθή γσλία ηνπ .ΔΜΠΟ. 
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7.8.a Σν Κνηλνηηθό Ληκάλη 

Σα θξεπηδψκαηα 10 έσο 14 απνηεινχλ ην ζπκβαηηθφ Κνηλνηηθφ ιηκάλη, απφ 

φπνπ δηαθηλνχληαη: 

 θνηλνηηθά θνξηία απφ/ζε θξάηε ηεο Δ.Δ. θαη 

 θνηλνηηθά ή εγρψξηα απφ/ζε ειιεληθνχο ιηκέλεο 

7.8.b Σν πκβαηηθό Ληκάλη ηεο Διεύζεξεο Εώλεο 

Σα θξεπηδψκαηα 15 έσο 24 απνηεινχλ ην ζπκβαηηθφ ιηκάλη ηεο Διεχζεξεο 

Εψλεο απφ φπνπ δηαθηλνχληαη θνξηία αλεμαξηήηνπ πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγρσξίσλ ή θνηλνηηθψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 

 Φνξηία Γεληθψλ Δκπνξεπκάησλ (ζίδεξα, ιακαξίλεο, μπιεία, κάξκαξα, 

θνξηία ζε παιέηεο, θαπλά, νπσξηθά θ.α.) 

 ηεξεά Υχδελ Φνξηία (νξπθηά, κεηαιιεχκαηα, θάξβνπλν, ζηεξεά 

θαχζηκα, δεκεηξηαθά, δσνηξνθέο, ιηπάζκαηα, ηζηκέλην, scrap) 

 Τγξά Υχδελ Φνξηία κε ζσιελψζεηο (νηλφπλεπκα, ρισξνθφξκην, 

άζθαιηνο, ρεκηθά, νξπθηέιαηα, θξαζηά) 

 Σξνρνθφξα κε ην ζχζηεκα Ro-Ro 

 

Ο εμνπιηζκφο γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ απνηειείηαη απφ : 

 

i. 44 ειεθηξνθίλεηνπο γεξαλνχο, νη νπνίνη θηλνχληαη ζε ζηδεξνηξνρηέο, 

αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο έσο 40 ηφλνπο. 

ii. Έλα (1) ειαζηηρνθφξν γεξαλφ Gottwald (harbor crane) αλπςσηηθήο 

ηθαλφηεηαο 100 ηφλσλ, 

iii. Γχν (2) απηνθηλνχκελνπο γεξαλνχο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο 120 θαη 150 

ηφλσλ, 

iv. Έλα (1) πισηφ γεξαλφ αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο 60 ηφλσλ 

v. πιήζνο άιισλ κεραλεκάησλ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ (θνξησηέο, πεξνλνθφξα, 

πιαηθφξκεο θ.α.) 
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Γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ ππάξρνπλ: 

 

 ηεγαζκέλνη Απνζεθεπηηθνί Υψξνη 85.000 κ2 (απφ ηνπο νπνίνπο, 21.500 

κ2 θαη κία απνζήθε ςπγείν 4.000 κ2 βξίζθνληαη ζηελ Διεχζεξε Εψλε) 

 Αλνηθηά Τπφζηεγα 12.000 κ2 

 Τπαίζξηνη Απνζεθεπηηθνί Υψξνη 500.000 κ2 

 ηιφ δεκεηξηαθψλ ρσξεηηθφηεηαο 20.000 ηφλσλ 

 

Σν ζπκβαηηθφ ιηκάλη ιεηηνπξγεί ζε 2 βάξδηεο θαλνληθήο εξγαζίαο, απφ ηηο 7:30 

έσο ηηο 15:00 θαη απφ ηηο 14:30 έσο ηηο 22:00, κε εληαίν ηηκνιφγην ππεξεζηψλ θαη 

δπλαηφηεηα εξγαζίαο πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ κε ηελ αληίζηνηρε πξνζαχμεζε. 

Οη θχξηνη πειάηεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ιηκέλα είλαη ε ΑΔΔ Υάιπβνο (δηαθηλεί θπξίσο 

πξντφληα ζηδήξνπ, ράιπβα θαη scrap), ε ηδελφξ (δηαθηλεί θπξίσο scrap), ε Σηηάλ 

(δηαθηλεί pet coke, γπςφρσκα, θιίγθεξ θαη ηζηκέληα), ην Υαιπβνπξγείν ησλ θνπίσλ 

(δηαθηλεί πξντφληα ζηδήξνπ θαη ράιπβα) θαη ε ΛΑΡΚΟ (δηαθηλεί κεηάιιεπκα θαη 

ζηεξεά θαχζηκα). Σν ζπκβαηηθφ ιηκάλη θαη ζπγθεθξηκέλα ε δηαθίλεζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ ππφ δηακεηαθφκηζε ζπκπιεξψλεηαη θαη εληζρχεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Διεχζεξεο Εψλεο (Διέγρνπ Σχπνπ I). 

 

Ζ δηαθίλεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ πεξηνρήο ΟΛΘ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 7.6: Γηαθίλεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ πεξηνρήο ΟΛΘ 

 

Πεγή: ΟΛΘ, 2013 
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Δλψ ε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημεο δηαθίλεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

θνξηίνπ πεξηνρήο ΟΛΘ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα. 

 

Γηάγξακκα 7.3: Δμέιημε δηαθίλεζεο ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ πεξηνρήο ΟΛΘ 

 

Πεγή: ΟΛΘ, 2013 

 

Ζ αλάιπζε ηεο δηαθίλεζεο ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ θαηά ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

Πίλαθαο 7.7: Αλάιπζε δηαθίλεζεο ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ πεξηνρήο ΟΛΘ 

 

Πεγή: ΟΛΘ, 2013 



159 
 

7.9 Ο Σεξκαηηθόο Δπηβαηηθόο ζηαζκόο ηνπ Ληκέλνο «Μαθεδνλία» 

 

Σν επηβαηηθφ ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο δηαθίλεζεο 

επηβαηψλ, αθηνπινΐαο θαη θξνπαδηέξαο. Βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ πξνβιήηα 1 θαη 2 ελψ 

πεξηιακβάλεη 4 ζέζεηο πξπκλνδέηεζεο θαη κία ζέζε πιαγηνδέηεζεο ή ελαιιαθηηθά 3 

ζέζεηο πιαγηνδέηεζεο (γηα ηελ εμππεξέηεζε θπξίσο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ). Σα 

βπζίζκαηα ζηηο ζέζεηο πξπκλνδέηεζεο θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ 

πινίσλ ηεο αθηνπινΐαο. 

Ζ επηβαηηθή θίλεζε εμππεξεηείηαη απφ ζχγρξνλν επηβαηηθφ ζηαζκφ πνπ απέρεη 

κφιηο 500 κ. απφ ην θέληξν ηεο πφιεο θαη ζηεγάδεηαη ζε αλαθαηληζκέλν λενθιαζηθφ 

θηίξην. Οη χγρξνλεο αίζνπζεο ηνπ είλαη ζχγρξνλεο, πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζπλζήθεο Schengen, ζπκπεξηιακβάλνπλ θαηαζηήκαηα Duty Free θαη Infokiosk. 

Ο ζηαζκφο ιεηηνπξγεί απφ ην 1987 ζε ηζφγεην ηκήκα λενθιαζηθνχ θηηξίνπ ζηελ 

είζνδν ηνπ ιηκέλνο (παιαηφ Σεισλείν) θαη εμππεξεηεί επηβαηηθά νρεκαηαγσγά πινία, 

ηπηάκελα δειθίληα θαη θξνπαδηεξφπινηα, κε πξννξηζκνχο ζε φιε ηε Μεζφγεην. 

ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο επηβάηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη: δσξεάλ 

ελαπφζεζε απνζθεπψλ, θιηκαηηδφκελεο αίζνπζεο αλακνλήο, θπιηθεία, 

θαξηνηειέθσλα, ρεηξάκαμεο κεηαθνξάο απνζθεπψλ, ζηάζε ηαμί, ρψξνη ζηάζκεπζεο 

Η.Υ. απηνθηλήησλ θαη ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ, κεγάθσλα αλαγγειίαο πινίσλ, 

πεξίπηεξα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ. 

 

7.10 Ζ Αθηνπινΐα 

 

εκαληηθφ ξφιν ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ιηκαληνχ δηαδξακαηίδεη ε εμππεξέηεζε 

ησλ αθηνπιντθψλ ζπλδέζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη αθηνπιντθέο γξακκέο 

ιεηηνπξγνχλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ δξνκνινγίσλ 

θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, εμππεξεηψληαο ηνπο εμήο πξννξηζκνχο: 

 Νεζηά ηνπ Βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, 

 Γσδεθάλεζα θαη άκν, 
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 Κπθιάδεο θαη Κξήηε, 

 Βφξεηεο πνξάδεο. 

Σν ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο απνηειεί ηελ πχιε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πξνο 

ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, εμππεξεηψληαο ηηο αλάγθεο κεηαθίλεζεο ησλ 

θαηνίθσλ, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

Ο επηβαηηθφο ιηκέλαο δηαζέηεη επίζεο κεγάιε έθηαζε γηα ηελ αλακνλή ησλ 

θνξηεγψλ θαη ησλ ΗΥ νρεκάησλ πξηλ ηνλ απφπινπ ησλ πινίσλ 

Ζ εμέιημε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο, αιιά θαη ζε πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 7.8: Ζ εμέιημε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

 

Πεγή: ΟΛΘ, 2013 

 

Δλψ ε ζπλνιηθή θίλεζε ησλ επηβαηψλ αλά πξνέιεπζε ή πξννξηζκφ θαηά ηα 

ηειεπηαία δχν ρξφληα θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 7.9: πλνιηθή θίλεζε ησλ επηβαηψλ αλά πξνέιεπζε ή πξννξηζκφ 

 
Πεγή: ΟΛΘ, 2013 
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7.11 Ζ πλνιηθή θίλεζε πινίσλ ζηνλ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. 

 

πλνιηθά απφ ην 2000 έσο θαη ην 2012 νη αθίμεηο πινίσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ ΟΛΘ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Πίλαθαο 7.10: πλνιηθέο αθίμεηο πινίσλ ζηνλ Ο.Λ.Θ, έηε 2000-2012 

 
Πεγή: ΟΛΘ, 2013 

Ζ ζπλνιηθή ζαιάζζηα δηαθίλεζε γηα φινπο ηνπο ηχπνπο εκπνξεπκάησλ θαη 

επηβαηψλ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 7.11: πλνιηθή ζαιάζζηα δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ  

 Πεγή: ΟΛΘ, 2013 
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7.12 Ζ Δθκεηάιιεπζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. 

 

ην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε 

θαη εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ν ΟΛΘ έρεη θαηαζθεπάζεη δχν 

νξγαλσκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο κπξνζηά ζηνλ επηβαηηθφ ζηαζκφ, αιιά θαη κεηά 

ηελ πχιε 6. Δπίζεο, έρεη εθκηζζψζεη ρψξνπο θαη απνζήθεο ζε ηδηψηεο. 

 

7.13 Σα Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. 

 

Οη πσιήζεηο ηεο Ο.Λ.Θ. Α.Δ. απμήζεθαλ θαηά 44% ην 2007 ζε ζρέζε κε ην 

2006 θαη έθηαζαλ ηα 66 εθαηνκκχξηα €, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο δηαθίλεζεο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ. Σηο επφκελεο ρξνληέο θαη κέρξη ην 

2010 παξνπζηάζηεθε πηψζε θαη επαλαθνξά ζηα επίπεδα ηνπ 2006, ιφγσ ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά κε ζεκάδηα αλάθακςεο απφ ην 2010. Σν 

παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηα έζνδα πσιήζεσλ ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. 

γηα ηηο ρξνληέο απφ ην 2006 έσο θαη ην 2010 

Γηάγξακκα 7.4: Δμέιημε Πσιήζεσλ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. (ζε ρηι. Δπξψ) 

 
Πεγή: Deloitte, 2011 
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Αληίζηνηρα, ε ιεηηνπξγηθή (EBITDA) θαη ε θαζαξή κεηά θφξσλ (EAT) 

θεξδνθνξία ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ζε απφιπηα λνχκεξα, αιιά θαη σο πνζνζηφ επί ησλ 

πσιήζεσλ απνηππψλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

Γηάγξακκα 7.5: Δμέιημε Κεξδνθνξίαο Ο.Λ.Θ. Α.Δ. (2006-2010) 

 

Πεγή: Deloitte, 2011 

Πάλησο ρξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί φηη ν Ο.Λ.Θ. Α.Δ. έρεη κεδεληθφ δαλεηζκφ θαη 

ξεπζηά δηαζέζηκα 65 πεξίπνπ εθαηνκκπξίσλ επξψ, ηα νπνία θαη εθκεηαιιεχεηαη κε 

επελδχζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, νπφηε θαη ηα απνηειέζκαηα 

βειηηψλνληαη, ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ, απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ θαη 

νκνιφγσλ, κεξίζκαηα κεηνρψλ θ.α. (Deloitte, 2011). 

 

7.14 Ζ Οξγαλσηηθή Γνκή ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. 

 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. είλαη θάζεηεο ηεξαξρηθήο κνξθήο κε ζαθή 

θαη ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε ζηεξηδφκελε ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζαθήλεηαο ησλ δηάθνξσλ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ. 



164 
 

Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο δνκήο ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. είλαη ε ιεηηνπξγηθή 

εμεηδίθεπζε ηεο θάζε μερσξηζηήο δηεχζπλζεο. Όιεο νη επηκέξνπο δηεπζχλζεηο 

αλαθέξνληαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν. Ζ νξγαλσηηθή Γνκή ηνπ Ο.Λ.Θ. θαίλεηαη 

ζην παξαθάησ νξγαλφγξακκα (Πα. Μαθ., 2002). 

ρήκα 7.1: Οξγαλσηηθή Γνκή Ο.Λ.Θ. Α.Δ. 

 
Πεγή: Σκήκα Σερλνινγηψλ, Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Ο.Λ.Θ. Α.Δ., 2012 

 

7.14.a Σα Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. 

 

Ο Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. 

Σα φξγαλα ηεο Ο.Λ.Θ. Α.Δ. είλαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο, ε Γεληθή πλέιεπζε θαη νη 
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Διεγθηέο. Όξγαλα Γηνίθεζεο απνηεινχλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ν Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο θαη ην πκβνχιην Γηεχζπλζεο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ελδεθακειέο, ε ζεηεία ηνπ πεληαεηήο θαη 

απνηειείηαη απφ: 

 

i. Δπηά κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 

Δηαηξίαο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

ii. Γχν εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δηαηξία, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηηο δχν αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο δεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο, ν έλαο ησλ ππαιιήισλ θαη ν άιινο ησλ ιηκελεξγαηψλ θαη 

εθιέγνληαη ν θαζέλαο απφ ηελ νξγάλσζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 6 παξ. 2 εδ. ηξίην ηνπ N.2414/1996, φπσο 

απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 17 παξ. 1 ηνπ Ν.2469/1997, κέζα ζε 

πξνζεζκία δχν κελψλ αθφηνπ εηδνπνηεζεί ε νηθεία ζπλδηθαιηζηηθή 

νξγάλσζε απφ ηελ Δηαηξία. Οη εθπξφζσπνη πνπ εθιέγνληαη πξέπεη λα 

εξγάδνληαη ζηελ Δηαηξία. 

iii. Έλα κέινο ππνδεηθλπφκελν απφ ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή 

(Ο.Κ.Δ.), πνπ πξνέξρεηαη απφ θνξείο ζρεηηθνχο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Δηαηξίαο. Σν ππνδεηθλπφκελν απφ ηελ Ο.Κ.Δ. κέινο πξνηείλεηαη κέζα ζε 

πξνζεζκία δχν κελψλ αθφηνπ εηδνπνηεζεί ε Ο.Κ.Δ. απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Δζληθήο Οηθνλνκίαο. 

iv. Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ ηε έδξαο ηεο εηαηξίαο (Ο.Λ.Θ. Α.Δ., 2008). 

 

 

7.15 Οη αλάγθεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ε «Γπλεηηθή» αγνξά ηνπ Ληκέλα 

Θεζζαινλίθεο 

 

Ζ ζέζε ησλ ιηκαληψλ ηεο Διιάδαο είλαη δηαθνξεηηθή κε ηεο ππφινηπεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, αθνχ ε ρψξα απνηεινχζε πάληα λαπηηθή δχλακε, νπφηε 

θαη ηα ιηκάληα ηεο είραλ ζηξαηεγηθφ ξφιν ζηε Μεζφγεην. Λφγσ, φκσο ηεο φρη 

αλαπηπγκέλεο ελδνρψξαο, ηα ιηκάληα απηά δελ δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

παγθφζκην ζθεληθφ (Beskovnik, 2010). 
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Ζ πξφζβαζε θαη ε δηαλνκή ζηελ ελδνρψξα απνθηά ζεκαληηθή δηάζηαζε γηα ηηο 

νηθνλνκίεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Μφλν γηα ηηο ρξνληέο 2007 έσο θαη 2009 νη 

ξνέο θνξηίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο απμήζεθαλ θαηά κέζν 

φξν 25%, ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηε ζπλνιηθή θίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηα 

ζεκαληηθφηεξα ιηκάληα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο γηα ην 2008. 

  

Πίλαθαο 7.12: Ζ ζπλνιηθή δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αλά ιηκάλη γηα ην 2008 

θαη ην κεξίδην ηεο αγνξάο θνξηίσλ, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο νηθνλνκίεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

 
Πεγή: Beskovnik, 2010 

ηελ πξψηε ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

ζε TEUs γηα ηε ρξνληά ηνπ 2008 αλά ιηκάλη, ζηε δεχηεξε ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε 

πνζνζηηαία κεηαβνιή αλάκεζα ζηα έηε 2007 θαη 2008, ελψ ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ε 

κεηαβνιή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ είραλ σο πξννξηζκφ ηηο ρψξεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ελψ ε Θεζζαινλίθε 

παξνπζίαζε κείσζε 46% ζην ζπλνιηθφ φγθν δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ελψ 

ζηηο ξνέο ηεο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ε αχμεζε πνπ 

θαηαγξάθεθε ήηαλ ζε πνζνζηφ 100%. 

Ζ δηνίθεζε ελφο δηακεηαθνκηζηηθνχ θξίθνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ, εάλ, δειαδή, ιεηηνπξγήζεη σο ζεκαληηθφο θφκβνο κηαο επξχηεξεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ή εάλ απιψο ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο άκεζεο ελδνρψξαο 
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ηνπ. Με βάζε ην παξαπάλσ δεδνκέλν, έρεη αλαπηπρζεί έλα κνληέιν 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ιηκέλσλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα. 

Γηάγξακκα 7.6: Καηεγνξηνπνίεζε Ληκέλσλ 

 

Πεγή: Beskovnik, 2010 

Ο Beskovnik ππνζηεξίδεη φηη, ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήρζε αλάκεζα ζε 16 

ιηκάληα ηεο  Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο ηνπνζεηείηαη 

ζηελ θαηεγνξία Regional Role, καδί κε ην ιηκάλη ηνπ Γπξξαρίνπ ζηελ Αιβαλία. 

Παγθφζκην ξφιν δηαδξακαηίδνπλ κφλν ηα ιηκάληα ηεο Κσζηάληδαο ηεο Ρνπκαλίαο, 

ηνπ Κφπεξ ηεο ινβελίαο θαη ηνπ Πεηξαηά. 

Ζ κεηαπήδεζε απφ ηελ κία θαηεγνξία ζηελ άιιε είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη 

ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί ν αληαγσληζκφο κέζα ζην ίδην ην ιηκάλη, φπσο έγηλε ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Πεηξαηά κε ηελ COSCO. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ κνλνπσιηαθνχ 

θαζεζηψηνο ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο δελ δεκηνπξγεί αληαγσληζκφ θαη θαηά 

θάπνην ηξφπν δελ σζεί ηε δηνίθεζε λα ιάβεη δξαζηηθέο απνθάζεηο γηα λα πξνσζήζεη 

ηηο δνκηθέο αιιαγέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε βειηίσζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπ ιηκέλνο. 
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7.16 Ζ δπλακηθή ηεο «Γπλεηηθήο» ελδνρώξαο 

 

 

ηελ ίδηα έξεπλα αλαιχεηαη ν παξαθάησ ράξηεο ηεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ, 

φπνπ εκθαλίδνληαη θχθινη, νη νπνίνη έρνπλ σο θέληξν ηνπο πεξηνρέο βαξχηεηαο θαη 

αθηίλα ηνπο ηα ιηκάληα πνπ κπνξνχλ λα ηηο εμππεξεηήζνπλ. Σν ιηκάλη ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαίλεηαη λα εηζρσξεί ζε πεξηνρέο ηεο Αιβαλίαο, ηεο Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβίαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο. 

 

Υάξηεο: 7.1: Ζ Γπλεηηθή Δλδνρψξα ηεο Θεζζαινλίθεο 

 

Πεγή: Beskovnik, 2010 

 

ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ 2010, ν Ο.Λ.Θ. θάλεη 

κία πεξηζζφηεξν εθηεηακέλε εθηίκεζε ηεο απφζηαζεο επηξξνήο ηνπ ιηκαληνχ ηεο 

Θεζζαινλίθεο. 
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Υάξηεο: 7.2: Ζ Γπλεηηθή Δλδνρψξα ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά Ο.Λ.Θ. Α.Δ. 

 
Πεγή: Ο.Λ.Θ. Α.Δ., 2011 

 

Δλψ, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο γηα ηελ εληαία Δπξσπατθή Ληκεληθή Πνιηηηθή, 

ε Θεζζαινλίθε, φπσο πξναλαθέξζεθε, εληάζζεηαη  ζηνλ Γηάδξνκν 4 (Ακβνχξγν - 

Ρνζηφθ - Μπνπξγθάο - Πεηξαηάο - Θεζζαινλίθε - Λεπθσζία) ηνπ Γηεπξσπατθνχ 

Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ, πνπ ζπλδέεη ηελ πεξηθέξεηα κε ην θέληξν ηεο Δπξψπεο. 

Υάξηεο: 7.3: Γηεπξσπατθφ Γίθηπν Μεηαθνξψλ 

 
Πεγή: Giannoulis, K., 2012 
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7.17 Οη θύξηνη αληαγσληζηέο 

 

 

Κχξηνη αληαγσληζηέο ηνπ ιηκαληνχ ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ιηκάληα 

δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Παξάγνληεο φπσο ε γεσγξαθηθή ζέζε ελφο ιηκέλα, ην είδνο θαη ε 

πξνέιεπζε ησλ δηαθηλνχκελσλ, αιιά θαη ε πνηφηεηα θαη ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ 

είλαη κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ γηα έλα ιηκάλη. 

Ζ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ εμππεξεηείηαη ζήκεξα απφ ην Ληκέλα ηεο 

Θεζζαινλίθεο είλαη: 

Ζ Μαθεδνλία, ε Θξάθε θαη ηκήκα ηεο Θεζζαιίαο, ε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, ε Ννηηνδπηηθή Βνπιγαξία, ε Νφηηα εξβία θαη ε Νφηηα 

Αιβαλία. 

Ζ δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο ρχδελ θνξηίσλ, πνπ ζήκεξα εμππεξεηνχληαη απφ 

ηα ιηκάληα ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, ηεο Καβάιαο, ηνπ ηαπξνχ, ησλ Νέσλ Μνπδαληψλ 

θαη ηνπ Βφινπ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη νθείιεηαη ζηα αληαγσληζηηθά ηηκνιφγηα θαη 

ζην είδνο θαη ζηε κηθξή αμία ησλ θνξηίσλ, πνπ νδεγνχλ ζηελ επηινγή ηνπ 

πιεζηέζηεξνπ ιηκέλα. 

ε φ,ηη αθνξά ζηε δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ν αληαγσληζκφο πνπ 

αληηκεησπίδεη ν ιηκέλαο Θεζζαινλίθεο είλαη κηθξφο, αθνχ θαλέλα άιιν ιηκάλη ηεο 

Βφξεηαο Διιάδνο δελ δηαζέηεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα κεγέζε πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

δηαθηλήζεη εκπνξεπκαηνθηβψηηα. Πξνβιέπεηαη κηθξή αχμεζε ησλ κεγεζψλ ησλ 

ιηκέλσλ ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηεο Καβάιαο, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα έξγα 

ππνδνκήο πνπ πξνγξακκαηίδνπλ. 

Ζ έληαμε, ζηε δψλε επηξξνήο ηνπ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο, πεξηνρψλ ηεο Βφξεηαο 

Βνπιγαξίαο, ηεο Κεληξηθήο εξβίαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Αιβαλίαο ζεσξείηαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιε, επεηδή εμππεξεηνχληαη απνηειεζκαηηθά απφ ιηκάληα ηεο 

Αδξηαηηθήο θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, νπφηε ζηφρεπζε ηνπ ΟΛΘ είλαη ε 

πξνζέιθπζε λέσλ κεγάισλ πειαηψλ απφ ηελ ΠΓΓΜ θαη ηε Ννηηνδπηηθή Βνπιγαξία, 

νη νηθνλνκίεο ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζε πνξεία αλφδνπ θαη εθζπγρξνληζκνχ 
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7.17.a Ο Δγρώξηνο Αληαγσληζκόο 

 

i. Σν ιηκάλη ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο, πνπ εμππεξεηεί ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ γεληθνχ θαη ρχδελ θνξηίνπ κε πξνέιεπζε ή πξννξηζκφ ηε Θξάθε. 

ii. Σν ιηκάλη ηεο Καβάιαο, πνπ εμππεξεηεί ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο Καβάιαο – Γξάκαο γηα ηα ρχδελ θαη γεληθά θνξηία, 

ελψ πξφζθαηα μεθίλεζε θαη ε πξνζέγγηζε πινίσλ feeders κε 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα. 

iii. Σα ιηκάληα ηνπ ηαπξνχ θαη ησλ  Νέσλ Μνπδαληψλ, ηα νπνίνη δηαθηλνχλ 

θπξίσο ρχδελ θαη ζπκβαηηθφ θνξηίν, κέξνο ηνπ νπνίνπ πξνέξρεηαη ή 

πξννξίδεηαη γηα ηελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο. 

iv. Σν ιηκάλη ηνπ Βφινπ, ν νπνίνο εμππεξεηεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

θνξηίσλ ηεο Θεζζαιίαο. 

v. Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ην νπνίν,  ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ είλαη ειθπζηηθφ γηα νξηζκέλα, ηδηαίηεξα 

εππαζή θνξηία επηρεηξήζεσλ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, ηα νπνία ρξεηάδνληαη 

άκεζε απνζηνιή θαη ηαρχηεξε παξάδνζε, ππεξεζίεο ηηο νπνίεο ε 

Θεζζαινλίθε δελ κπνξεί, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα πξνζθέξεη. 

 

 

7.17.b Ο Γηεζλήο Αληαγσληζκόο 

 

 

i. Βνπιγαξία 

Οη δχν ιηκέλεο ηεο Βνπιγαξίαο πνπ αληαγσλίδνληαη ην ιηκέλα ηεο 

Θεζζαινλίθεο είλαη ηνπ Μπνπξγθάο θαη ηεο Βάξλαο. Σν Διιεληθφ ιηκάλη, ιφγσ ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη ηεο ππνδνκήο ηνπ, δηαζέηεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε 

δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ζηελ πξνζέιθπζε ηαθηηθψλ γξακκψλ 

κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (liners) έλαληη ησλ πξναλαθεξζέλησλ ιηκέλσλ 

αθνχ, γηα λα πξνζεγγίζεη έλα πινίν ηα ιηκάληα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη κεγαιχηεξε δηαδξνκή θαη λα πεξάζεη απφ ηα ζηελά ηνπ Βνζπφξνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαθίλεζε γεληθψλ θαη ρχδελ θνξηίσλ, ε ρεξζαία απφζηαζε θαη ην 

αληίζηνηρν θφζηνο κεηαθνξάο, απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ επηινγή 

ιηκέλα, νπφηε είλαη πεξηνξηζκέλε ε δπλαηφηεηα δηαθίλεζεο απφ ην ιηκέλα 
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Θεζζαινλίθεο θνξηίσλ πξνο θαη απφ ηηο ηνπηθέο αγνξέο ηεο Βνπιγαξίαο, νη νπνίεο 

ζήκεξα εμππεξεηνχληαη απφ ηνπο ιηκέλεο ηνπ Μπνπξγθάο θαη ηεο Βάξλαο. 

ii. ΠΓΓΜ 

Ζ ρεξζαία απφζηαζε κεηαμχ ηεο ΠΓΓΜ θαη ηνπ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο θαζηζηά 

ηε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ απφ θαη πξνο ην γεηηνληθφ θξάηνο ζπκθέξνπζα. Σα 

ιηκάληα ηνπ Μπνπξγθάο θαη ηεο Βάξλαο είλαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Ζ ζρεδηαδφκελε 

βειηίσζε ησλ νδηθψλ δηθηχσλ θαη ε νινθιήξσζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο 

ΠΓΓΜ - Βνπιγαξίαο (Δπξσπατθά Γίθηπα, Γηάδξνκνο VIII) αλακέλεηαη λα εληείλεη 

πεξηζζφηεξν ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηνλ Ο.Λ.Θ. 

iii. Αιβαλία 

Σν 90% ηνπ δηεζλνχο ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ απφ θαη πξνο ηελ Αιβαλία 

δηαθηλείηαη απφ ην ιηκέλα ηνπ Γπξξαρίνπ. Ζ δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε 

πξνέιεπζε / πξννξηζκφ ηελ Αιβαλία κέζσ ηνπ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο παξνπζηάδεηαη 

ζπλερψο κεηνχκελε. 

iv. εξβία 

Ζ δηαθίλεζε θνξηίσλ απφ θαη πξνο ηε εξβία εμππεξεηείηαη απφ ηνπο ιηκέλεο 

ηεο Αδξηαηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ απηνχο ηεο Κξναηίαο, ηεο ινβελίαο θαη ηεο 

Ηηαιίαο (Ρηέθα, πιίη, Κφπεξ, Σεξγέζηε), θαζψο θαη απφ ην ιηκέλα Μπαξ ηνπ 

Μαπξνβνπλίνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ιηκάλη παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ρσξεηηθφηεηαο 

θαη εμνπιηζκνχ, νπφηε ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δηαθηλνχκελσλ θνξηίσλ κέρξη ηελ πεξηνρή ηνπ Νηο, ελψ νη 

δπλαηφηεηα δηαθίλεζεο θνξηίσλ κέρξη ην Βειηγξάδη πεξηνξίδεηαη ζηε δηαθίλεζε 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο βειηίσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ 

ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ δξαζηηθνχ πεξηνξηζκνχ ησλ ηεισλεηαθψλ 

δηαηππψζεσλ. Ζ δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πξνο ηε εξβία δελ παξνπζηάδεη 

αμηφινγεο κεηαβνιέο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

v. Ρνπκαλία 

Σν ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο δελ είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη ηε δηαθίλεζε 

θνξηίσλ απφ θαη πξνο ηε Ρνπκαλία, ιφγσ ηεο κεγάιεο ρεξζαίαο απφζηαζεο θαη ηεο 

αλππαξμίαο ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, κε απνηέιεζκα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

κεηαθνξψλ θάζε είδνπο θνξηίνπ λα δηαθηλείηαη κέζσ ηνπ ιηκαληνχ ηεο Κσζηάληδα. 
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vi. Υώξεο ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο 

Οη Υψξεο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη νη ρψξεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζήκεξα ζηε γεσγξαθηθή δψλε επηξξνήο ηνπ ιηκέλα 

Θεζζαινλίθεο θαη πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα εμππεξεηεζνχλ, εθφζνλ αλαπηπζζφηαλ ν 

ιηκέλαο Θεζζαινλίθεο σο ζηαζκφο κεηαθφξησζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

Transshipment (Ο.Λ.Θ. Α.Δ., 2008). 

 

7.18 Ζ Πξόβιεςε γηα ηε Μειινληηθή Εήηεζε Τπεξεζηώλ από ηνλ Ληκέλα ηεο 

Θεζζαινλίθεο 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηηο νπνίεο 

αζρνιείηαη ν Ο.Λ.Θ. είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ 1. πκβαηηθψλ Γεληθψλ Φνξηίσλ,  2. 

Ξεξψλ Υχδελ Φνξηίσλ, 3. Τγξψλ Υχδελ Φνξηίσλ, 4. Φνξηίσλ ζπζθεπαζκέλσλ ζε 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη 4. Δπηβαηψλ θξνπαδηεξφπινησλ θαη επηβαηηθψλ πινίσλ. 

χκθσλα κε κειέηε ηεο Ocean Shipping Consultants, πνπ δηελεξγήζεθε ην 

2008 γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ., ππάξρεη ζαθήο ζπζρέηηζε κεηαμχ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κίαο πεξηνρήο θαη ηεο δήηεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν ιηκέλα κε 

δπλαηφηεηα δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Σν παξαθάησ δηάγξακκα αλαθέξεηαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, αιιά αληηζηνηρεί θαη ζε άιιεο ρψξεο κε παξφκνηεο 

νηθνλνκίεο. 

Γηάγξακκα 7.7:  Πξνζαξκνζκέλν Α.Δ.Π. θαη εγρψξηα δήηεζε Containers 1999-2006 

 
Πεγή: Ocean Shipping Consultants, 2008 



174 
 

Φαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ε πνξεία ηνπ Διιεληθνχ Α.Δ.Π. θαη ε αληίζηνηρε 

πνξεία ηεο δήηεζεο γηα δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηελ πεξίνδν 1999-2006. 

Ζ εηθφλα είλαη παξφκνηα θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, φπνπ θαίλεηαη ε κέζε 

αχμεζε ηνπ Α.Δ.Π. θαη ε πνξεία ησλ κεγεζψλ ησλ θνξηίσλ πνπ δηαθηλνχληαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηακεηαθφκηζεο ζηηο ρψξεο ησλ Ννηίσλ Βαιθαλίσλ. 

Γηάγξακκα 7.8: χγθξηζε Γηακεηαθφκηζεο θαη Αχμεζεο Α.Δ.Π. 

 
Πεγή: Ocean Shipping Consultants, 2008 

 

Δμαηξνπκέλεο ηεο ρξνληάο ηνπ 2004, θαίλεηαη έληνλε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

δχν δεηθηψλ, δειαδή ηεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ηνπ ξπζκνχ 

κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ κηαο ρψξαο. 

Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε γηα 

ιηκεληθέο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, φπσο νη κεηαθνξηψζεηο, ε 

δηακεηαθφκηζε θαη ε θίλεζε ησλ θελψλ, αιιά γηα ηελ παξνχζα αλάιπζε ε 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη κφλν ζεσξείηαη 

ελδεηθηηθή ηνπ γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ληκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο. 
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7.19 Πξόβιεςε δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έσο ην 2035 

 

Δπεηδή, ε πεξηνξηζκέλε έθηαζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο δελ επηηξέπεη ηελ 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ πνξεία ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ο.Λ.Θ., παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ε πξφβιεςε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο δήηεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έσο ην 2035. 

Δμεηάδνληαη ηξεηο πεξηπηψζεηο, απηή ηεο βαζηθήο πεξίπησζεο, πνπ πξνβιέπεη 

κέζε ηάζε αλάπηπμεο, ηεο πεξίπησζεο ηεο εληζρπκέλεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

πεξίπησζεο ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο. 

Γηάγξακκα 7.9: Πξνβιεπφκελε δήηεζε γηα εηζαγσγέο / εμαγσγέο ζηελ Διιάδα έσο 

ην 2025 ζε ρηιηάδεο TEUs 

 

Πεγή: Ocean Shipping Consultants, 2009 

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ πξνβιεπφκελε πνξεία γηα ην ζχλνιν 

ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, ελψ ν παξαθάησ πίλαθαο επηρεηξεί λα θάλεη δηαρσξηζκφ 

αλάκεζα ζηελ πνξεία ηνπ δείθηε γηα ηε Βφξεηα Διιάδα, ηελ Κεληξηθή Διιάδα, ηελ 

Αζήλα θαη ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο. Σα λνχκεξα είλαη εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο TEUs. 
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Πίλαθαο 7.13: Πξνβιεπφκελε Εήηεζε Δηζαγσγψλ/Δμαγσγψλ ζηελ Διιάδα έσο ην 

2035 (ζε ρηιηάδεο TEUs) 

 

Πεγή: Ocean Shipping Consultants, 2009 

Ζ δήηεζε γηα δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηνλ Ο.Λ.Θ. δελ εμαξηάηαη 

κφλν απφ ηελ αγνξά ηεο Διιάδαο. εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε Βαιθαληθή 

αγνξά. Ζ αληίζηνηρε πξνβιεπφκελε δηαγξακκαηηθή ηνπο πνξεία παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ: 
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Γηάγξακκα 7.10: Πξνβιεπφκελε δήηεζε ζηα Νφηηα Βαιθάληα έσο ην 2025 

 

Πεγή: Ocean Shipping Consultants, 2009 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδεη θαη ε αλάιπζε ησλ δεηθηψλ γηα ην Αηγαίν 

θαη ηε Μαχξε Θάιαζζα 

Πίλαθαο 7.14: Πξνβιεπφκελε δήηεζε Δηζαγσγψλ/Δμαγσγψλ γηα Αηγαίν & Μαχξε 

Θάιαζζα έσο ην 2035 ζε ρηιηάδεο TEUs 

 

Πεγή: Ocean Shipping Consultants, 2009 
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Γηάγξακκα 7.11: Πξνβιεπφκελε Πεξηθεξεηαθή Εήηεζε γηα κεηαθφξησζε έσο 2025 

 

Πεγή: Ocean Shipping Consultants, 2009 

Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα εμάγεη θαη ε κειέηε ηεο Deloitte ην 2011, ε νπνία 

βαζίζηεθε ζηελ έξεπλα ηεο Oceanic Shipping Consultants, αιιά είλαη πεξηζζφηεξν 

επηθαηξνπνηεκέλε. 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ην Βαζηθφ ζελάξην ηεο εγρψξηαο 

δήηεζεο. 

Γηάγξακκα 7.12: Δμέιημε Δγρψξηαο Εήηεζεο έσο ην 2022 ζε ρηιηάδεο TEUs 

(Βαζηθφ ελάξην) 

 
Πεγή: Deloitte, 2011 
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Δλψ ην παξαθάησ δηάγξακκα 9.13 παξνπζηάδεη ηελ αληίζηνηρε δήηεζε γηα 

Transit θαη Transshipment θνξηία 

Γηάγξακκα 7.13: Εήηεζε Transit θαη Transshipment θνξηίσλ 

 
Πεγή: Deloitte, 2011 

 

Ζ αχμεζε ηεο δήηεζεο ζηηο αγνξέο ησλ Ννηίσλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο κπνξεί λα δψζεη ψζεζε θαη ζηε δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Transit, 

κέζσ ηνπ Ληκέλνο ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ πεξηθεξεηαθή δήηεζε κεηαθφξησζεο κεηαμχ 

θνκβηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ιηκέλσλ (Hub & Spoke) ζε ζπλδπαζκφ κε ην νινέλα 

θαη απμαλφκελν κέγεζνο ησλ πινίσλ κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, αιιά θαη κε 

ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ έξγσλ επέθηαζεο ηνπ πξνβιήηα η’, 

κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηνλ Ληκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο ζε θχξην θφκβν γηα ηνλ 

ειιηκεληζκφ ησλ θχξησλ ηξνθνδνηηθψλ γξακκψλ κεγάισλ πινίσλ θαη ηελ εθ ησλ 

πζηέξσλ κεηαθφξησζε ζε κηθξφηεξα πινία ηξνθνδνζίαο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ. 

 

 

7.20 SWOT Analysis Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο 

 

 

Μεηά ηελ θαηαγξαθή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηηο κειινληηθέο πξνβιέςεηο δηαθίλεζεο, ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ 

επηινγή ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ ιηκαληνχ είλαη ε 
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θαηαγξαθή ησλ Γπλάκεσλ, ησλ Αδπλακηψλ, ησλ Δπθαηξηψλ θαη ησλ Απεηιψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη γηα ηνλ Οξγαληζκφ. 

 

7.20.a Γπλάκεηο (Strengths) 

 

i. Ύπαξμε θξεπηδσκάησλ γηα εμππεξέηεζε ρχδελ μεξψλ θνξηίσλ κε 

βχζηζκα 12 κ. 

ii. Δμεηδίθεπζε ζηελ δηαρείξηζε ρχδελ θνξηίσλ 

iii. χλδεζε φισλ ησλ θξεπηδσκάησλ κε ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν 

iv. Μεηαθφξησζε θνξηίσλ απφ πινίν ζε πινίν, απεπζείαο ή κέζσ 

θξεπηδσκάησλ, ρσξίο ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο (transshipment) 

v.  Πηζηνπνηεκέλν ιηκάλη σο Ecoport. Πξνζήισζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

vi. Πηζηνπνίεζε θαηά ISO ησλ ιεηηνπξγηψλ θνξηνεθθφξησζεο ρχδελ 

θνξηίσλ θαη ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

vii. Γεσγξαθηθή ζέζε 

viii. Δγγχηεηα ιηκέλα ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο 

ix. Ηθαλνπνηεηηθφ θφζηνο ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ 

i. ηαζκφο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε φιεο ηηο 

εκέξεο ηνπ ρξφλνπ κε εληαία ηηκή (Flat Rates) 

ii. πκβαηηθφ ιηκάλη πνπ ιεηηνπξγεί ζε δχν βάξδηεο, ρσξίο ππεξσξηαθή 

πξνζαχμεζε 

iii. Γηαθίλεζε επηθίλδπλσλ θνξηίσλ (Πίλαθαο ΗΜΟ) ζχκθσλα κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

iv. ηαζεξή ζρέζε κε ηνπο βαζηθνχο ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα θαη δπλαηφηεηα 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, ζε πεξηπηψζεηο δηαθίλεζεο κεγάισλ πνζνηήησλ 

θνξηίσλ, κε πνζνζηά εθπηψζεσλ επί ηνπ Σηκνινγίνπ 

x. Μηθξή απφζηαζε απφ ηελ αγνξά ησλ θνπίσλ, ηνπ Κνζφβνπ θαη ηεο 

Νφηηαο Βνπιγαξίαο θαηά πξψην ιφγν 

xi. Γπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ιηκέλα πξνο Γπζκάο 

xii. Ύπαξμε θαη Λεηηνπξγία Διεχζεξεο Εψλεο κε απεξηφξηζηε ρξνληθή 

δηάξθεηα απνζήθεπζεο 
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xiii. Μεγάιε επηθάλεηα γηα ηελ απνζήθεπζε θνξηίσλ 

xiv. πλζήθεο Αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα ISPS θαη Σκήκα Φχιαμεο 

πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ ιηκαληνχ 24 ψξεο ην 24σξν, 365 

εκέξεο ην ρξφλν 

xv. Δπαξθέο βχζηζκα ζην .ΔΜΠΟ. πνπ επηηξέπεη ηελ εμππεξέηεζε πινίσλ 

κέρξη 4.500 TEUs 

 

7.20.b Αδπλακίεο (Weaknesses) 

 

i. Απεξγίεο Δξγαδνκέλσλ 

ii. Αλππαξμία αληζφπεδσλ θφκβσλ ζχλδεζεο κε ην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν 

iii. Αλππαξμία άκεζεο ζχλδεζεο κε ην εζληθφ νδηθφ δίθηπν θαη ηελ Δγλαηία 

νδφ 

iv. Απαηηείηαη εθβάζπλζε ζηα θξεπηδψκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ρχδελ μεξφ 

θνξηίν (άλζξαθα θαη ζηδεξνκεηάιιεπκα) ψζηε λα κπνξεί ην ιηκάλη λα 

εμππεξεηεί κε επθνιία πινία κεγέζνπο Panamax 

v. Παιαηφηεηα θαη κεησκέλε απνδνηηθφηεηα κέξνπο ηνπ εμνπιηζκνχ 

θνξηνεθθφξησζεο 

vi. Παιαηφηεηα ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ ιηκέλα 

vii. Ζ χπαξμε κε απνδνηηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ 

viii. Παιαηφηεηα ηξνραίνπ πιηθνχ ηνπ ΟΔ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ρψξνπο 

ηνπ ιηκέλα 

ix. Έιιεηςε θέληξνπ logistics εληφο ή ζε πεξηνρή πιεζίνλ ηνπ ιηκέλα 

x. Μηθξφ βχζηζκα ζηνλ ηεξκαηηθφ επηβαηηθφ ζηαζκφ 

xi. πλερψο κεηνχκελν θαη κεγάιεο ειηθίαο ιηκελεξγαηηθφ πξνζσπηθφ 

xii. Απνπζία car terminal πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ παξερφκελνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο 

xiii. Απνπζία εμεηδίθεπζεο ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ αλά είδνο θνξηίνπ 

xiv. Απνπζία απνδνηηθψλ θαη ηαθηηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ κε ρψξεο 

ηεο λφηηαο Βαιθαληθήο 

xv. Απνπζία ελφο inland terminal (depot) ζηελ ελδνρψξα ηνπ ΟΛΘ (π.ρ. ζηα 

θφπηα) 
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xvi. Εήηεκα ιεηηνπξγίαο ηεισλεηαθψλ αξρψλ ζηα ζχλνξα ηδηαίηεξα ζε φ,ηη 

έρεη λα θάλεη κε ην ρχδελ θνξηίν. 

 

7.20.c Δπθαηξίεο (Opportunities) 

 

i. Ζ αλαπηπζζφκελε νηθνλνκηθά επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

ii. Ζ έλσζε κε ηελ αλαηνιηθή θαη ηελ θεληξηθή Δπξψπε, κέζσ ησλ 

Γηεπξσπατθψλ Γηθηχσλ Μεηαθνξψλ 

iii. Ζ δεκηνπξγία ηεζζάξσλ ιηκεληθψλ δηθηχσλ απφ ην ΣΑΗΠΔΓ θαη ε 

πξσηνθαζεδξία ηνπ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο ζηε Βφξεηα Διιάδα. 

 

7.20.d Απεηιέο (Threats) 

 

i. Ζ αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ ιηκέλσλ ζην Γπξξάρην ηεο 

Αιβαλίαο, ην Μπαξ ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ην Μπνπξγθάο ηεο 

Βνπιγαξίαο θαη ν ελδερφκελνο ηηκνινγηαθφο αληαγσληζκφο απφ ηα 

ιηκάληα απηά 

ii. Σα αζηαζή πνιηηηθά ζπζηήκαηα ζηε Νφηηα Μεζφγεην 

iii. Ζ πξφζθαηε εληεηλφκελε θξίζε ζηηο Μνπζνπικαληθέο ρψξεο 

iv. Ζ παξάηαζε ηνπ θιίκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο ζηελ εγρψξηα 

αγνξά θαη παγθνζκίσο 

Πεγέο: Port.thess, 2012 θαη ΗΜΔΣ, 2012 

 

 

7.21 Σν ζηξαηεγηθό ζρέδην ηνπ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. 

 

Οη ζχγρξνλνη ξπζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ απαηηνχλ θαη ζχγρξνλεο ιχζεηο 

ζηα πξνβιήκαηα αλεθνδηαζκνχ ηνπο κε εκπνξεχκαηα. Οη ιηκέλεο εκθαλίδνληαη σο νη 
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πιένλ δπλαηνί θξίθνη ζηηο ζχγρξνλεο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο. Οη δηνηθήζεηο ησλ 

ιηκαληψλ πνπ παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλεο ζε δνκέο θαη πξαθηηθέο ηνπ παξειζφληνο 

αλαγθαζηηθά ζα μεπεξαζηνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Αλαινγηδφκελεο απηά νη 

δηνηθήζεηο ηνπ ΟΛΘ θαηέζηξσζαλ ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ιηκέλνο ζηε δηεζλή αγνξά. Άκεζνο ζηφρνο είλαη ε 

εμάληιεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε παξάιιειε 

βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

κειινληηθήο δήηεζεο ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ (Πα.Μαθ., 2002). 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Οξγαληζκνχ επηθεληξψλνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο 

άμνλεο: 

 

a. Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο 

b. Γηαηήξεζε θαη αχμεζε ηεο επηξξνήο ηνπ ιηκέλα ζηε Βαιθαληθή αγνξά 

c. Αχμεζε ηεο Κεξδνθνξίαο 

d. Βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ρξήζεο ησλ ππνδνκψλ 

 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηξαηεγηθνί απηνί ζηφρνη, ν Ο.Λ.Θ. έρεη ζέζεη πέληε 

ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο: 

 

a. Δπέθηαζε θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ ππνδνκψλ 

b. Αγνξά λένπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

c. Γηαθνξνπνίεζε θαη εκπινπηηζκφ ηνπ ιηκεληθνχ πξντφληνο 

d. Απνδνηηθφηεξε δηαζχλδεζε κε ρεξζαία κέζα κεηαθνξάο 

e. Οινθιεξσκέλε θαη επηζεηηθή πνιηηηθή Μάξθεηηλγθ 

 

ε φ,ηη αθνξά ζην θνκκάηη ησλ ππνδνκψλ, ν Ο.Λ.Θ. έρεη αλαθνηλψζεη ηελ 

επέθηαζε ηνπ έθηνπ πξνβιήηα. Ζ επέθηαζε απηή αλακέλεηαη λα ηξηπιαζηάζεη ηε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ ιηκαληνχ ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα, αιιά θαη λα θάλεη εθηθηή ηε 

πξνζέιθπζε κεγαιχηεξσλ πινίσλ, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ βάζνπο. Δπίζεο, ε 

ζρεδηαδφκελε αλαδηνξγάλσζε ησλ θξεπηδσκάησλ ζην ζπκβαηηθφ ιηκέλα, κέζσ ηεο 

εμεηδίθεπζήο ηνπο αλά ηχπν θνξηίνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αλαδηνξγάλσζε ησλ κέζσλ 

θνξηνεθθφξησζεο. Με ηελ πξαθηηθή απηή θάζε θξεπίδσκα ζα δηαζέηεη κέζα 

θνξηνεθθφξησζεο ίδηαο δπλακηθφηεηαο θαη κε ηελ εμεηδίθεπζε ζα δεκηνπξγεζνχλ 
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λέσλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη ζα βειηησζεί θαηά πνιχ ε απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ιηκαληνχ ζην ζχλνιφ ηνπ. Ζ ζρεδηαδφκελε εκβάζπλζε νξηζκέλσλ θξεπηδσκάησλ ζα 

βνεζήζεη ζηελ εμππεξέηεζε θνξηεγά πινία ηχπνπ Panamax ρσξίο πεξηνξηζκφ 

βπζίζκαηνο είλαη ην ηειεπηαίν ζρεδηαδφκελν κέηξν γηα ηελ επέθηαζε θαη ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ ππνδνκψλ. 

Δμάιινπ, ήδε βξίζθεηαη ζε εμέιημε επελδπηηθφ πξφγξακκα αλαλέσζεο ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Έρεη παξαιεθζεί έλαο απηνθηλνχκελνο γεξαλφο θαη 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα δχν αθφκα γεξαλψλ κεγάιεο 

αλπςσηηθήο δχλακεο. 

ε φ,ηη αθνξά ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ιηκεληθνχ 

πξντφληνο, έρεη εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο καξίλαο ζην ρψξν ηνπ πξψηνπ 

πξνβιήηα, αιιά θαη θαηαζθεπή logistics center ζην ρψξν ηεο βάζεο ηνπ έθηνπ 

πξνβιήηα, πξσηνβνπιία πνπ αλακέλεηαη λα πξνζδψζεη πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ .ΔΜΠΟ. Ζ ηειεπηαία ζρεδηαδφκελε ελέξγεηα είλαη ε δεκηνπξγία car 

terminal ζηνπο ρψξνπο ηνπ ιηκαληνχ, γηα ηελ είζνδν ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη ηελ 

πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ιηκέλνο. 

Ζ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, κέζσ θνηλνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ κε ηνλ Ο..Δ., θαη ηελ έλαξμε ζηαζεξψλ δξνκνινγίσλ απφ θαη 

πξνο ηε Βαιθαληθή, αιιά θαη ε νινθιήξσζε ηνπ ηειηθνχ ηκήκαηνο ηνπ 

απηνθηλεηνδξφκνπ, γηα ηελ απεπζείαο ζχλδεζε ηνπ ιηκαληνχ κε ην Δζληθφ Οδηθφ 

δίθηπν θαη ηελ Δγλαηία Οδφ είλαη νη δχν θαηεπζχλζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ο.Λ.Θ. 

γηα ηε βειηίσζε ησλ ρεξζαίσλ κέζσλ κεηαθνξάο. 

Σέινο, γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ιηκέλα ε Ο.Λ.Θ. Α.Δ. ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο 

Marketing, φπσο ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ κε ππάξρνληεο θαη δπλεηηθνχο 

ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ιηκέλσλ ζηε Νφηηα Βαιθαληθή θαη ζην Ηζξαήι, ελψ 

κέζσ Roadshows έρεη δνζεί βάξνο ζηελ πξνψζεζε ηνπ ιηκαληνχ ηεο Θεζζαινλίθεο 

σο πξννξηζκνχ θξνπαδηέξαο (Port.thess, 2012). 
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7.22 πλνπηηθή Παξνπζίαζε ηεο ηξαηεγηθήο Θέζεο ηνπ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο 

 

Σν ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο, καδί κε απηφ ηνπ Πεηξαηά είλαη νπζηαζηηθά νη 

κφλεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ εγρψξηα αγνξά ζε φ,ηη αθνξά ζηελ απνζηνιή 

κεγάινπ φγθνπ εκπνξεπκάησλ. Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ελφο απφ 

ηα δχν είλαη ε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε, ην θφζηνο πξνζέγγηζεο κε ηα ρεξζαία κέζα 

κεηαθνξάο, νη λαπηηιηαθέο γξακκέο εμππεξέηεζεο θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ 

ιηκεληθψλ εξγαζηψλ. Οπζηαζηηθά ηα δχν ιηκάληα δελ είλαη αληαγσληζηηθά κεηαμχ 

ηνπο, αθνχ εμππεξεηνχλ ηειείσο δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Ο Πεηξαηάο 

παξνπζηάδεη βειηησκέλνπο δείθηεο ζηα θνξηία Transshipment, φπνπ είλαη ζεκαληηθή 

ε απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο κεηαθφξησζεο απφ ην έλα πινίν ζην άιιν, ελψ ε 

Θεζζαινλίθεο παξνπζηάδεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηηο δηαδηθαζίεο Transit, ιφγσ 

θαη ηεο εγγχηεηαο κε ηηο Βαιθαληθέο αγνξέο. ηνλ ηνκέα απηφ έρνπλ εκθαληζηεί 

αμηφινγνη αληίπαινη απφ ηε Μαχξε ζάιαζζα, πνπ είλαη ηα ιηκάληα ηνπ Μπνπξγθάο 

θαη ηεο Κσζηάληδαο. Χο εμαηξεηηθή επθαηξία πξνβάιιεη θαη ε ζχλδεζε ηνπ ιηκέλνο 

Θεζζαινλίθεο ζην Γηεπξσπατθφ Γίθηπν Μεηαθνξψλ, αιιά θαη νη νινέλα 

βειηηνχκελεο ζηδεξνδξνκηθέο θαη νδηθέο ππνδνκέο ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο 

ρεξζνλήζνπ.  

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα θαίλεηαη ε πξννπηηθή ηεο επέθηαζεο ηνπ έθηνπ 

πξνβιήηα, ε ηειηθή ηνπ κνξθή θαη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο (γεξαλνγέθπξεο) πνπ 

ζα απαηηεζεί. 
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ρήκα 7.2: Δμέιημε ηεο επέθηαζεο ηνπ έθηνπ πξνβιήηα

 
Πεγή: HR Wallingford, 2007 
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ρήκα 7.3: Σειηθή κνξθή έθηνπ πξνβιήηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέθηαζήο ηνπ 

 

Πεγή: HR Wallingford, 2007 
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ρήκα 7.4: Απαηηνχκελνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο (γεξαλνγέθπξεο) 

 

Πεγή: HR Wallingford, 2007
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πκπεξάζκαηα 

 

ηελ αξρή ηεο έξεπλαο γηα ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο 

ήκνπλ πεπεηζκέλνο φηη ηα ιηκάληα θαη ε αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο είλαη νη 

θχξηνη θαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ. Σα επξήκαηα, φκσο, κάιινλ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλάγθε γηα 

αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ είλαη απηή πνπ πξνσζεί ηε κεγέζπλζε ηεο 

παγθφζκηαο λαπηηιίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ιηκέλσλ. 

Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη ιηκέλεο, αιιάδεη 

ηαρχηαηα ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ ε ζπλερήο απηή δηαδηθαζία εγείξεη εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ ιηκεληθψλ νξγαληζκψλ. Πνιινί είλαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ 

φηη επηηπρεκέλε ιηκεληθή δηαθπβέξλεζε είλαη εθείλε πνπ είλαη πξνεηνηκαζκέλε λα 

πηνζεηεί ζπλερψο λέεο δνκέο θαη πξαθηηθέο, ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ην κεηαβαιιφκελν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Σν θπξηφηεξν, ίζσο, ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ζχγρξνλνπ ιηκεληθνχ νξγαληζκνχ 

είλαη ην γεγνλφο φηη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία αλεμάξηεηε επηρεηξεκαηηθή 

νληφηεηα, ε νπνία παξάγεη κία θαη κφλν ππεξεζία. Μέζα ζηα φξηα ελφο ιηκαληνχ 

ιακβάλνπλ ρψξα πνιιαπιέο θαη δηαθνξνπνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, νπφηε ηα 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ νδεγνχλ θαη ζε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο δηνηθεηηθψλ ζρεκάησλ ησλ ιηκεληθψλ νξγαληζκψλ. Τπάξρνπλ ιεηηνπξγίεο, 

πνπ αλαπηχζζνληαη επηηπρέζηεξα ζε ζπλζήθεο κνλνπσιίνπ, ελψ θάπνηεο άιιεο 

απαηηνχλ ζπλζήθεο ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ θαη κε δεδνκέλν ην 

γεγνλφο φηη φιεο νη, αληηθξνπφκελεο πνιιέο θνξέο, ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα 

παξαρζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλεη έλαο ιηκέλαο γίλεηαη 

αληηιεπηφο ν ηζρπξφο ξφινο ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ σο ζεζκψλ, πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ 

ξπζκηζηηθά γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη, αιιά θαη γηα φιεο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζηα φξηα ελφο ιηκέλα. 

Οη ιηκεληθνί νξγαληζκνί έρνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, δεκφζην ραξαθηήξα, είηε 

απηφ είλαη δεκνηηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή θξαηηθφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο. Ζ δεκφζηα 

δηνίθεζε ησλ ιηκέλσλ είλαη παξνχζα κε δηάθνξεο κνξθέο, απφ ηνλ πιήξε θεληξηθφ 

θξαηηθφ έιεγρν έσο θαη ηα κεηθηά ηδηνθηεζηαθά θαζεζηψηα. Παξφια απηά, ν 
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δεκφζηνο ραξαθηήξαο ησλ ηδηνθηεζηαθψλ θαζεζηψησλ δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη νη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο αλαπηχζζνληαη απφ ην δεκφζην ηνκέα. ε παγθφζκηα 

θιίκαθα έρεη αλαπηπρζεί πιεζψξα νξγαλσζηαθψλ κνληέισλ, ηα νπνία δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ νξγαληζκνχ ιηκέλνο ζηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο. Ζ θαηάηαμε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζρεηηθά κε ηηο επηθξαηνχζεο δνκέο 

ιηκεληθήο δηαθπβέξλεζεο αλαδεηθλχεη εληειψο δηαθνξεηηθέο θηινζνθίεο θαη 

εθαξκνγέο. Απφ ην “Service Port” κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, αιιά θαη ηνλ πιήξε 

έιεγρν ησλ ιηκεληθψλ ιεηηνπξγηψλ απφ ηε ιηκεληθή αξρή, κέρξη θαη ην “Private Port” 

κε ηδησηηθή θαηνρή θαη δηνίθεζε έρνπλ λα παξνπζηαζηνχλ επηηπρεκέλα θαη κε 

κνληέια. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ιηκάληα, φπσο ηνπ Ρφηεξληακ θαη ηεο ηγθαπνχξεο, 

επηδεηθλχνπλ εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο θαη απνδνηηθφηεηαο, ελψ 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ θαη ζε ηδησηηθά ιηκάληα ηνπ 

Καλαδά, ηεο Απζηξαιίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. Σν γεγνλφο 

απηφ απνδεηθλχεη φηη, παξά ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο γηα αιιαγέο ζηα ηδηνθηεζηαθά 

θαζεζηψηα ησλ ζχγρξνλσλ ιηκαληψλ, δελ ππάξρεη κνλαδηθή ζηξαηεγηθή, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε, αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα δελ κπνξεί απηφκαηα λα ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα έρεη εληζρπζεί απφ παξάγνληεο, φπσο ε 

εχξεζε λέσλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην ίδην ην ιηκάλη, ε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο θαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιηκεληθψλ εξγαζηψλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πάλησο ην γεγνλφο φηη, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο θάζε θνξά, 

παξαηεξείηαη ε δεκηνπξγία κνλνπσιίσλ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο αληαγσληζκνχ, απφ ηελ 

απνπζία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ελψ ζηε δεχηεξε απφ ηελ 

αλεμέιεγθηε γηγάλησζε ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ έλα ιηκάλη. Ζ 

ζχγρξνλε ηάζε είλαη ε ζπλχπαξμε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο λα παξακέλεη ππφ θξαηηθφ έιεγρν θαη νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο λα 

παξαρσξνχληαη ζε ηδηψηεο. Σν εξψηεκα πνπ γελλάηαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη 

ζρεηηθφ κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ θαη ηνπ εχξνπο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε ηνκέα ζηε 

ιηκεληθή δηαθπβέξλεζε. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δε 

θαίλεηαη λα έρεη απνηππσζεί ε ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ γηα 

ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ απηψλ. Δίλαη γλσζηφ φηη ζθνπφο ησλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, ελψ νη δεκφζηεο είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Ο ξφινο ηνπ δεκνζίνπ είλαη ε παξνρή 
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ησλ δνκψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εθείλνπ, πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Αλεμάξηεηα απφ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ελφο ιηκαληνχ παξαηεξείηαη νινέλα 

θαη εληνλφηεξε ε ζηξνθή ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ θαη θηιηθψλ, πξνο ην ρξήζηε, 

ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ. Ζ θηινζνθία ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο καδηθφηεηαο ησλ 

πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ηδέα ηεο θάιπςεο ηεο κνλαδηθήο 

αλάγθεο ηνπ θάζε ζπλαιιαζζφκελνπ κε ην ιηκάλη. 

Μέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ην γεληθφ θνξηίν κεηαθεξφηαλ κε δηάθνξνπο 

ηχπνπο ζπζθεπαζίαο θαη πινία ζρεηηθά κηθξνχ κεγέζνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή ήηαλ 

εληάζεσο εξγαζίαο θαη ηα δηάθνξα πινία θπξηνιεθηηθά ζπαηαινχζαλ ρξφλν ζηα 

ιηκάληα θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε. Παξάιιεια, ε δηαδηθαζία απηή, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη δχζθνιν λα πξνγξακκαηηζηεί, αλάγθαδε ηνπο 

εκπφξνπο λα θξαηνχλ κεγάια απνζέκαηα, θάηη πνπ νδεγνχζε ζε πςειά 

απνζεθεπηηθά θφζηε θαη θαη’ επέθηαζε αχμαλε ην ηειηθφ θφζηνο ησλ δηαθηλνχκελσλ 

εκπνξεπκάησλ άξα δξνχζε αλαζηαιηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

Σελ επαλάζηαζε ζηε κεηαθνξά έθεξε ε “εκπνξεπκαηνθηβσηηνπνίεζε” ή 

αιιηψο “containerization”, δηαδηθαζία ε νπνία βειηίσζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

αμηνπηζηία ηεο κεηαθνξηθήο αιιεινπρίαο θαη ελίζρπζε ηελ αιιειεμάξηεζε ηεο 

Ληκεληθήο Βηνκεραλίαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ. Ο αθξηβήο πξνγξακκαηηζκφο ζηε 

θφξησζε θαη ζηε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κείσζε ηα θφζηε δηαηήξεζεο 

απνζεκάησλ, βνήζεζε ζηελ πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ just-in-time θαη ελίζρπζε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ κεηαθνξηθψλ αιπζίδσλ. Δίλαη πιένλ θνηλά παξαδεθηφ φηη νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο, πνπ επηηεχρζεθαλ, καδί κε ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ κείσζαλ ην κεηαθνξηθφ θφζηνο θαη πξνψζεζαλ ην εκπφξην. 

εκαληηθφο παξάγνληαο ππήξμε ε παξαγσγηθφηεηα ησλ ιηκαληψλ. Δπεηδή, ηα 

πινία παξάγνπλ θέξδε ηαμηδεχνληαο θαη φρη παξακέλνληαο ειιηκεληζκέλα, ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζηα ιηκάληα γηα θνξηνεθθφξησζε είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο. 

Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ κεηαθνξηθψλ αιπζίδσλ 

θαη ε αλάπηπμε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, γλσζηά θαη σο “Logistics”. Σα 

Logistics ηα ηειεπηαία είθνζη πεξίπνπ ρξφληα έρνπλ κεηακνξθψζεη φρη κφλν ηηο 
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κεηαθνξηθέο εηαηξίεο θαη ηα ιηκάληα, αιιά ην ζχλνιν ηεο ιηκεληθήο βηνκεραλίαο. Απφ 

ηελ ηππνπνηεκέλε κεηαθνξά απφ ιηκάλη ζε ιηκάλη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε παξνρή 

ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε. Οη λαπηηιηαθνί κεηαθνξείο 

επελδχνπλ πιένλ, εθηφο απφ ηελ παξαδνζηαθή θαηαζθεπή πινίσλ, ζε ηεξκαηηθνχο 

ζηαζκνχο, απνζήθεπζε θαη ρεξζαία κεηαθνξά, γηα ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ 

ζπζηεκάησλ δηαλνκήο. 

Αθήλνληαο ην παγθφζκην πεξηβάιινλ θαη εζηηάδνληαο ζηελ Δπξσπατθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ε πνηθηινκνξθία ησλ ηδηνθηεζηαθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζρεκάησλ πνπ 

παξαηεξείηαη ζηα ιηκάλη ηνπ θφζκνπ, παξαηεξείηαη θαη ζηνπο επξσπατθνχο ιηκέλεο. 

Οη πξνζπάζεηεο γηα θνηλή ιηκεληθή πνιηηηθή έρνπλ θξηζεί κέρξη ζηηγκήο σο 

αλεπηηπρείο, παξφιν πνπ ηα επξσπατθά θξάηε έρνπλ αλαγλσξίζεη ηε ζεκαληηθφηεηα 

ησλ ιηκαληψλ θαη ηεο λαπηηιηαθήο κεηαθνξάο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 90% ηνπ 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηελεξγείηαη κέζσ ζαιάζζησλ νδψλ, 

ελψ αθφκα θαη ην 35% ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ δηαθηλείηαη απφ ηα ιηκάληα. 

Δμάιινπ, δηάθνξεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ νδηθνχ δηθηχνπ αλακέλεηαη λα απμήζεη πεξεηαίξσ ηε ζαιάζζηα 

δηαθίλεζε αγαζψλ. 

Ο αληαγσληζκφο ζηελ Δπξψπε, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ 

εκπνξεπκαηνθηβσηηνπνίεζε, είλαη πνιπζχλζεηνο θαη ηδηαίηεξα δπλακηθφο, εμαηηίαο 

ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ζεζκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. 

εκαληηθφο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ησλ Δπξσπατθψλ ιηκέλσλ απφ ηηο 

παγθφζκηεο πξαθηηθέο είλαη ε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα έληαμήο ηνπο ζην 

Γηεπξσπατθφ δίθηπν Μεηαθνξψλ (trans-European transport network ή αιιηψο TEN-

T), κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ελφο θνηλνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, κε ζηφρν ηελ απνδνηηθή 

ρξήζε ησλ ιηκεληθψλ πφξσλ θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο δηαθίλεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ. Σα Δπξσπατθά ιηκάληα ιεηηνπξγνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν φρη σο 

αλεμάξηεηνη νξγαληζκνί, αιιά σο κέιε θαη θξίθνη νινθιεξσκέλσλ εθνδηαζηηθψλ 

αιπζίδσλ θαη δηθηχσλ κεηαθνξάο. 

Οη Διιεληθνί ιηκέλεο έρνπλ έλα κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Αλήθνπλ 

ηαπηφρξνλα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αθνχ είλαη κέξνο ηνπ Δπξσπατθνχ ιηκεληθνχ 

δηθηχνπ, κέξνο ησλ ιηκαληψλ ηεο Μεζνγείνπ, αιιά θαη ηαπηφρξνλα ηα κνλαδηθά 

Δπξσπατθά Μεζνγεηαθά ιηκάληα πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηε Μαχξε 
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Θάιαζζα θαη ηηο Παξεπμείληεο πεξηνρέο. Γπζηπρψο νη αγθπιψζεηο δεθαεηηψλ, νη 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο, ε αλεπαξθήο λνκνζεζία θαη ε αλαπνηειεζκαηηθή 

δηνίθεζε έρνπλ ζηεξήζεη απφ ηα Διιεληθά ιηκάληα πνιιέο απφ ηηο δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο πνπ είραλ παξνπζηαζηεί θπξίσο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 1990. Ζ 

ρσξνζέηεζε ησλ Διιεληθψλ ιηκέλσλ ζα κπνξνχζε λα έρεη αλαδείμεη, ηνπιάρηζηνλ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο απφ απηνχο, ζε θφκβνπο δηαζχλδεζεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο κε 

ηελ Δπξψπε. 

Παξφια απηά, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε Διιεληθή ιηκεληθή 

βηνκεραλία θαίλεηαη λα αιιάδεη θαη άξρηζαλ λα παξαηεξνχληαη αιιαγέο θαη 

βειηηψζεηο ζηα πξφηππα δηαθπβέξλεζεο ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ. Ζ πξψηε κεγάιε 

αιιαγή επήιζε ην 1999, κε ηε κεηαηξνπή ησλ ιηκαληψλ ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο ζε Αλψλπκεο Δηαηξίεο θνηλήο σθέιεηαο θαη ην 2001 κε ηε δηάζεζε 

παθέηνπ κεηνρψλ ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, ελψ ε δεχηεξε κε ηελ 

αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά απφ ηελ Cosco ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ 

ηνπ 2009. Σα ηειεπηαία ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ ζηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο, 

ηφζν κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Cosco κε ηε Hewlett Packard, πνπ 

αλαβαζκίδεη ηε ζέζε ηνπ Ο.Λ.Π. σο δηεζλέο δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν φζν θαη κε ηε 

ζπλερή αχμεζε ηεο δηαθίλεζεο containers απφ ηνλ εκπνξεπκαηηθφ ζηαζκφ ηεο Cosco 

ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Σελ θνκβηθή ζέζε ηνπ Ο.Λ.Π. θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα 

ζχγρξνλα δίθηπα ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ αλακέλεηαη λα εληζρχζεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κήθνπο 

δεθαεπηά ρηιηνκέηξσλ, πνπ ζα ζπλδέεη, κέζσ δέθα ζεξάγγσλ θαη δέθα γεθπξψλ, ην 

ζηαζκφ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ ιηκέλνο Πεηξαηψο κε ην εζληθφ ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν ζην Θξηάζην Πεδίν. Ζ ζχλδεζε απηή ζα αθνξά απνθιεηζηηθά εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο, ελψ κέζσ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ ζπλνξηαθνχ ζηαζκνχ ηεο Δηδνκέλεο 

ηα κεηαθεξφκελα εκπνξεχκαηα ζα πξνσζνχληαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Με ηε 

ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο αλακέλεηαη λα κεησζεί ν 

ζπλνιηθφο ρξφλνο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ απφ ηελ Αζία πξνο ηηο 

Δπξσπατθέο αγνξέο, θαζψο ζα απνθεπρζεί ν πεξίπινπο ηεο Δπξψπεο απφ ηα πινία 

πνπ παξαδνζηαθά είραλ σο πξννξηζκφ ηελ Ακβέξζα ή ην Άκζηεξληακ. Αμίδεη, ηέινο, 

λα ζεκεησζεί φηη ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ ζηαζκνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

(.ΔΜΠΟ.) ηνπ Ο.Λ.Π. κε ην Θξηάζην Πεδίν ήηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο ίζσο  ιφγνο 

επίηεπμεο ηεο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο ηεο Cosco κε ηε Hewlett Packard, ελψ 



194 
 

πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη  ελδηαθέξνληαη λα πξνρσξήζνπλ ζε αλάινγεο 

εκπνξεπκαηηθέο ζπκθσλίεο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο απφ ηε λνηηαλαηνιηθή Αζία.   

Γελ είλαη ιίγεο πάλησο θαη νη αληίζεηεο απφςεηο, θαζψο πνιινί εκθαλίδνληαη λα 

κηινχλ γηα φρη θαη ηφζν ζπκθέξνπζα γηα ηελ Διιάδα θαη ηνλ Πεηξαηά ζπκθσλία. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Cosco έρεη ήδε δεηήζεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ειάρηζηνπ 

εγγπεκέλνπ ηηκήκαηνο, πνπ θαηαβάιιεη γηα θάζε ρξφλν παξαρψξεζεο ηνπ 

εκπνξεπκαηηθνχ ζηαζκνχ ηνπ Ληκέλνο Πεηξαηψο. εκεηψλεηαη φηη γηα ην 2013 ην 

ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηα ηακείν ηνπ Ο.Λ.Π. αλέξρεηαη ζηα 28 

εθαηνκκχξηα επξψ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ην ειάρηζην εγγπεκέλν ηίκεκα. Δίλαη 

ε δεχηεξε θνξά απφ ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, πνπ ν φκηινο Cosco 

δεηά κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο, αθνχ ε πξψηε έγηλε ην 2011 θαη θπξψζεθε απφ ηε 

Βνπιή. Ζ ζχκβαζε πξνβιέπεη φηη ην ειάρηζην εγγπεκέλν ηίκεκα απμάλεηαη αλάινγα 

κε ηηο θηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν. Σν 2012 ε Cosco δηαθίλεζε 2 

εθαηνκκχξηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, αληί ηνπ ζηφρνπ ησλ 1,4 εθαηνκκπξίσλ, ελψ γηα 

ην 2013 ππνινγίδεηαη φηη ζα ππεξβεί ηα 2,5 εθαηνκκχξηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα κε ηε 

ρξήζε θαη κέξνπο ηνπ Πξνβιήηα Γ’. 

Σν ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο αθνινχζεζε ηζηνξηθά ηελ πνξεία ησλ ππφινηπσλ 

Διιεληθψλ ιηκέλσλ, κε ηηο ίδηεο παζνγέλεηεο θαη παξφκνηεο αλαπνηειεζκαηηθέο 

ιεηηνπξγηθέο δνκέο. Ζ κεηνρνπνίεζε, κε ηελ έλαξμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

κεηνρψλ ηνπ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, θξίλεηαη επηηπρεκέλε, αιιά ε 

πξνζπάζεηα ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ 2008 ππήξμε απνηπρεκέλε κε ηελ απφζπξζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηεο Hutchinson. Σα ηειεπηαία ρξφληα ν Ο.Λ.Θ. παξνπζηάδεη 

εληππσζηαθή αχμεζε ηεο θίλεζεο κε ην 2012 λα είλαη ηδηαίηεξα παξαγσγηθφ, αθνχ 

παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά 7,73% θαη έθξεμε ζηελ 

θεξδνθνξία θαηά 75,58% γηα ην πξψην ελλεάκελν ηεο ρξνληάο. χκθσλα κε ηελ 

Ο.Λ.Θ. Α.Δ., «Σα ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ φηη παξά ηελ εθηεηακέλε νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη ηελ πνιπεηή χθεζε ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο παξακέλεη παξαγσγηθφ θαη 

απμάλεη ηα κεγέζε ηνπ». 

Παξά ηα εληππσζηαθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ε αίζζεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

ιηκαληνχ είλαη φηη ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο «ππνιεηηνπξγεί» θαη δελ επσθειείηαη 

φισλ ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ. Ζ «Γπλεηηθή Δλδνρψξα» γηα ηνλ Ο.Λ.Θ. δελ 

είλαη κφλν ε Θεζζαινλίθε θαη νη γεηηνληθνί πξνο απηήλ λνκνί, αιιά φιεο νη πεξηνρέο 
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πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο, φπσο ε Αιβαλία, ε 

Πξψελ Γηνπγθνζιαβία, ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία. Σν πξφζθαην παξάδεηγκα ηεο 

πξφηαζεο γηα πισηή ζχλδεζε ηνπ Βειηγξαδίνπ κε ηε Θεζζαινλίθε θαη ε εθπφλεζε 

κειέηεο ζθνπηκφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ηεο πισηήο νδνχ κε ηίηιν «Γηψξπγα 

Μφξαβα» είλαη ελδεηθηηθφ ησλ αλαμηνπνίεησλ πξννπηηθψλ πνπ ππάξρνπλ. Με βάζε 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ηεο εξβηθήο Κπβέξλεζεο, ν πνηακφο Morava ηεο 

Κεληξηθήο εξβίαο ζα ζπλδεζεί, κέζσ ηνπ πνηακνχ Γνχλαβε, κε ηα πισηά 

ζπζηήκαηα Rajna – Majna – Γνχλαβεο ζηε Γεξκαλία, Odra – Visla ζηελ Πνισλία 

θαη Sena – Rona ζηε Γαιιία, κε έμνδν ζηνλ Θεξκατθφ Κφιπν, κέζσ ηνπ Αμηνχ 

πνηακνχ.  

Σαπηφρξνλα, γεηηνληθνί ιηκέλεο, φπσο ην Μπνπξγθάο θαη ε Βάξλα ηεο 

Βνπιγαξίαο, ην Γπξξάρην ηεο Αιβαλίαο, ε Ρηέθα θαη ην πιηη ηεο Κξναηίαο θαη ε 

Κσλζηάλδα ηεο Ρνπκαλίαο, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη 

εκθαλίδνληαη σο ηζρπξέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηε δηαθίλεζε θνξηίσλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή. 

ε κία εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ν αδχλακνο θξίθνο επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή 

απφδνζε ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ Logistics. Δάλ ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο 

εκθαλίδεηαη σο ν αδχλακνο θξίθνο, ηφηε ην παγθφζκην εκπφξην ζα ην παξαθάκςεη θαη 

ζα αλαδεηήζεη ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πνιιά απφ ηα 

αληαγσληζηηθά γεηηνληθά ιηκάληα πνπ πξναλαθέξζεθαλ πξνζθέξνπλ ιεηηνπξγηθή 

ζηαζεξφηεηα, βειηησκέλεο ππεξεζίεο θαη θαιχηεξεο ππνδνκέο γηα κεηαθνξά ζηελ 

ελδνρψξα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Ο.Λ.Θ. 

Με ην Νφκν 3534/2007 θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ «Δκπνξεπκαηηθνχ Κέληξνπ 

Θεζζαινλίθεο» δηαηέζεθε ζηε ΓΑΗΑΟΔ Α.Δ. αθίλεην έθηαζεο 672.000 η.κ. ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν δηαζέηεη ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε κε ηνλ 

Δκπνξηθφ ηαζκφ ηνπ ΟΔ θαη ηνλ ΟΛΘ. Ζ ζέζε ηνπ αθηλήηνπ, ε κεγάιε ηνπ έθηαζε 

θαη ε ζηδεξνδξνκηθή ηνπ ζχλδεζε ην θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ γηα ηελ 

αλάπηπμε εκπνξεπκαηηθνχ θέληξνπ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, ην νπνίν φκσο εδψ 

θαη ρξφληα έρεη εγθαηαιεηθζεί θαη παξακέλεη αλαμηνπνίεην. 

Δπίζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα εληείλεηαη ην θαηλφκελν ηεο απνκφλσζεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο απφ ηα δηεζλή ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα. Ζ δηαθνπή, σο αζχκθνξσλ, ησλ 

δξνκνινγίσλ πξνο ηα θφπηα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 πξνζηέζεθε ζηελ απφθαζε ηεο 
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δηνίθεζεο ηνπ Ο..Δ. γηα αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπλδέζεσλ 

ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηα Βαιθάληα, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ην ζχλνιν ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011. Χο αηηηνινγία πξνηάζεθε ε εμπγίαλζε 

ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, αιιά κε ηελ ελέξγεηα απηή ε Βφξεηα Διιάδα ηίζεηαη ζην 

πεξηζψξην, αθνχ γηα πξψηε θνξά απφ ην 1872 δελ ππάξρεη δηεζλέο δξνκνιφγην απφ 

ηε Θεζζαινλίθε. 

Παξφια απηά, ε νινθιήξσζε ηεο Δγλαηίαο νδνχ κε ηελ πεξάησζε φισλ ησλ 

θαζέησλ αμφλσλ, αιιά θαη ε αλάπηπμε ηεο «ηδεξνδξνκηθήο Δγλαηίαο» ζεσξνχληαη 

βήκαηα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Ζ θαηαζθεπή ησλ θάζεησλ αμφλσλ ηεο Δγλαηίαο 

Οδνχ θαη εηδηθφηεξα ησλ νδψλ ηάηηζηαο-Ηεξνπεγήο-Κξπζηαιινπεγήο (Αιβαλία- 

Παλεπξσπατθφο Γηάδξνκνο VIII), ζπλνιηθνχ κήθνπο 72 ρηιηνκέηξσλ, Θεζζαινλίθεο-

εξξψλ-Πξνκαρψλα (Βνπιγαξία-Παλεπξσπατθφο Γηάδξνκνο IV), ζπλνιηθνχ κήθνπο 

96 ρηιηνκέηξσλ θαη Αξδαλίνπ-Οξκελίνπ (Βνπιγαξία-Παλεπξσπατθφο Γηάδξνκνο ΗΥ), 

ζπλνιηθνχ κήθνπο 124 ρηιηνκέηξσλ αλακέλεηαη λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηνπο ρξφλνπο 

απφθξηζεο θαη λα θαηαζηήζεη επθνιφηεξε ηελ πξφζβαζε ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο 

Βαιθαληθήο ζηε Θεζζαινλίθε. Δμάιινπ, ε δεκηνπξγία ηεο «ηδεξνδξνκηθήο 

Δγλαηίαο», δειαδή ηνπ παξάιιεινπ κε ηελ νδηθή Δγλαηία ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, 

πνπ πξνηείλεηαη λα εθηείλεηαη απφ ηελ Ήπεηξν έσο ηε Θξάθε θαη λα έρεη σο άθξα ηνπ 

ην ιηκέλα ηεο Ζγνπκελίηζαο ζηα δπηηθά θαη ην ζπλνξηαθφ ζηαζκφ ηνπ Ππζίνπ ζηα 

αλαηνιηθά, πξνβιέπεηαη λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ην ξφιν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ 

ιηκέλα ηεο σο θχξηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ θέληξνπ ησλ Βαιθαλίσλ.  

Ζ πεξηνρή ηεο Βφξεηαο Διιάδαο κπνξεί λα απνηειέζεη θφκβν κεηαθνξάο 

ελέξγεηαο θαη εκπνξεπκάησλ θαη ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο κπνξεί λα επσθειεζεί 

ηα κέγηζηα απφ κία ηέηνηα δηαδηθαζία. Υξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη 

πξνζεθηηθή θαη ζπλερήο αλάπηπμε ησλ ρεξζαίσλ θαη ησλ ζαιάζζησλ ππνδνκψλ, ψζηε 

λα αλαδεηρζεί ε θνκβηθή ζεκαζία ηνπ Ο.Λ.Θ. Δίλαη απαξαίηεηε ε νδηθή θαη 

ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ ιηκαληνχ κε ηελ ελδνρψξα, αιιά θαη ε έληαμή ηνπ ζε 

νινθιεξσκέλα δίθηπα ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ.  

Ζ νινθιεξσζείζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλέδεημε ην ξφιν ησλ ιηκαληψλ θαη ηεο 

ζαιάζζηαο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

Τπελζχκηζε επίζεο φηη ε ην εκπφξην δελ είλαη θαηλφκελν ηεο επνρήο, αιιά ππήξρε 

ζην παξειζφλ θαη θπζηνινγηθά ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη θαη ζην κέιινλ, φζν ππάξρεη 
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θαη ε αλάγθε ησλ αλζξψπσλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλαιιάζζνληαη. Δμάιινπ, φζν 

ηα εκπνξεχκαηα βξίζθνληαη καθξηά απφ απηνχο πνπ ηα ρξεηάδνληαη, ε ζαιάζζηα 

δηαθίλεζε αγαζψλ ζα παξακέλεη ζην επίθεληξν ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
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Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε, θακία απφ ηηο 

κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη δε θαίλεηαη λα έρεη επηθεληξσζεί ζε νξηζκέλα ζεκαληηθά 

θαη νπζηαζηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζχγρξνλε ιηκεληθή βηνκεραλία θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Δπίζεο, ε παξνχζα έξεπλα δελ θαηάθεξε λα 

εληνπίζεη πξνηάζεηο θαη νινθιεξσκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο πξαθηηθέο δηνίθεζεο 

ιηκέλσλ πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ή 

ηεο βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

πξνηαζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απαζρνιήζνπλ ην 

κειινληηθφ εξεπλεηή. Σα ζέκαηα απηά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

1) Σν κέιινλ ησλ λαπηηιηαθψλ – κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ ζην δηεζλέο 

επηρεηξεκαηηθψλ πεξηβάιινλ. 

2) Δπηδξάζεηο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θνξηψζεσλ πινίσλ κεηαθνξάο 

containers απφ ηελ απμαλφκελε παξαγσγηθή δπλακηθή ηεο Ηλδίαο. 

3) ηξαηεγηθέο ζπγρσλεχζεηο ηκεκάησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, σο απνηέιεζκα 

ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ. 

4) Ζ επηρεηξεζηαθή έξεπλα ζηε λαπηηιηαθή κεηαθνξά θαη ζηα logistics. 

5) Πξνγξακκαηηζκφο πινίσλ θαη ζρεδηαζκφο δηθηχσλ κεηαθνξάο θνξηίσλ κε ηε 

ρξήζε γξακκηθψλ θαη κε γξακκηθψλ κνληέισλ. 

6) Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ιηκέλσλ. 

7) Ζ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ιηκέλσλ κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ απφ ηε 

ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαδφκελσλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ. 

8) Ζ απμαλφκελε επίδξαζε ησλ Containers ζην ζρεδηαζκφ ησλ εθνδηαζηηθψλ 

αιπζίδσλ. 

9) Ζ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε δηθηχσλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ απφ ηνπο ιηκέλεο 

πξνο ηελ ελδνρψξα. 

10) Οη δνκηθέο αιιαγέο ζηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 
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αιιαγέο απηέο ζα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ ιηκέλσλ. 

11) Σα «ζπζηήκαηα ιηκέλσλ» θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ γεηηνληθψλ ιηκέλσλ. 

12) Ζ αλάπηπμε ζηελ πξάμε απνηειεζκαηηθφηεξσλ κνξθψλ ιηκεληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

13) Ζ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ιηκέλσλ γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπο. 

14) Οη κεηαβνιέο ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ιηκέλσλ σο 

απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ ηνπο θαζεζηψηνο.  
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