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Πεξίιεςε 

 

   Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη λα ηεζεί έλα πιαίζην θξηηηθήο 

αλάιπζεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζαιάζζηαο θαη λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο ζην δηνηθεηηθφ 

πεδίν, πνπ παξά ηα αλαξίζκεηα νθέιε ηνπ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία δελ έρεη 

αλαδεηρηεί ζε ηζρπξφ βαζκφ. Δμεηάδνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο νινθιεξσκέλεο 

ζαιάζζηαο πνιηηηθήο θαη νη ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα, 

παξάγνληεο νη νπνίνη θαζηζηνχλ ηελ δφκεζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο απαξαίηεηε γηα ηελ ράξαμε θαη πινπνίεζε ηεο 

ζαιάζζηαο θαη λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο. 

ην πξψην θεθάιαην ηίζεηαη ην πιαίζην ηεο Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο 

Πνιηηηθήο κε έλα νιηζηηθφ θαη πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

ζην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αλάγθε ράξαμεο κίαο Οινθιεξσκέλεο 

Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο θαη αλαιχνληαη νη άμνλεο πνιηηηθήο ηεο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο 

πξνο επίξξσζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη. Καηφπηλ ζην ηξίην 

θεθάιαην γίλεηαη ε κεηάβαζε ζηελ νξγαλσζηαθή ζεσξία θαη ηελ δηνίθεζε ησλ 

αιιαγψλ σο αλαγθαία επηζηεκνληθά εξγαιεία γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο λένπ 

νξγαληζκνχ. Έπεηηα αλαθέξνληαη νη δηαρξνληθέο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί θαη ην Τπνπξγείν 

Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.  

ην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηππψλεηαη ην ηζηνξηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο κε ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα, 

φπσο έρνπλ απνηππσζεί απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε πνιηηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ, ζηειέρε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, ηνπο πξψελ Τπνπξγνχο Ναπηηιίαο, 

ηνλ λπλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη εθπξνζψπνπο θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

λαπηηιία. Ξερσξηζηή ζεκαζία έρνπλ νη πξνηάζεηο γηα ηε λέα δνκή ηνπ Τπνπξγείνπ, 

θαζψο επηρεηξήζεθε ε θαηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ κεηά απφ εθηεηακέλε 

δηαβνχιεπζε πνπ πξνεγήζεθε κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο.  

Ζ κειέηε νινθιεξψλεηαη κε ηα πξνζσπηθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζπγγξαθέα. Ο 

νξγαληζκφο, φπσο αλαθέξεηαη, αληαλαθιά πέξα απφ ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ έλα 
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ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, ηδενινγηθψλ αθφκε θαη 

πξνζσπηθψλ. «Μπνξεί θαη πξέπεη λα είλαη έλαο θαζξέθηεο πνπ αληαλαθιώληαη 

θνηλσληθέο δπλάκεηο θαη πξνηάγκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο», αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά.  
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Abstract 

 

In the present dissertation, an attempt is being made to set forth a critical 

analysis for the organization of marine and shipping policy in the administrative field, 

which, despite its numerous benefits for the Greek economy, has not been strongly 

developed. The dimensions of the Integrated Marine Policy and the contemporary 

challenges faced by the country are being examined; factors which make the 

structuring of the organization of the Ministry of Shipping and the Aegean necessary 

for the determination and implementation of marine and shipping policy. In the first 

chapter, the framework of the Integrated Marine Policy is set forth, with a holistic and 

multi-dimensional character. 

 In this direction, in the second chapter the dissertation negotiates the need for 

the setting of an Integrated Marine Policy and analyzes the policy axes of the marine 

policy in the face of the contemporary challenges. Afterwards, in the third chapter, the 

transition to organizational theory and change management as vital scientific tools for 

the formation of a new organization is made. Then, mention is made of the historical 

structural weaknesses of Greek public administration, part of which is the Ministry of 

Shipping and the Aegean. 

 In the main part of the dissertation, the historical and foundational context 

that governs the organization of the Ministry of Shipping and the Aegean is presented, 

with all the structural problems, as they have been set forth in interviews with civil 

personnel of the Ministry, officers of the Coast Guard, former Shipping Ministers, the 

office of the current Shipping Minister, and representatives of institutions and 

companies in the shipping sector. Of special importance are the proposals for the new 

structure of the Ministry, as the submission of concrete proposals has been attempted, 

after extensive deliberation with all parties involved has taken place.  

The study is concluded with the personal conclusions of the author. The 

organization, as is written reflects, beyond the distribution of competences, a 

relationship between social, political, economic, ideological, even personal powers. 

“It can, and must be, a mirror where social powers and projects of its environment are 

reflect,” as is characteristically stated. 
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Δηζαγσγηθό Κεθάιαην 

 

Η. Μεζνδνινγία εθπόλεζεο ηεο εξγαζίαο 

 

Γηα ηηο αλάγθεο δηεξεχλεζεο ηεο ζαιάζζηαο  θαη λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο, 

θαζψο θαη ηεο δφκεζεο Οξγαληζκνχ ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 

Πνιηηηθήο κειεηήζεθαλ ηα ίδηα ηα εμεηαδφκελα λνκνζεηηθά θείκελα, θαζψο θαη νη 

αηηηνινγηθέο θαη ινηπέο εηδηθέο εθζέζεηο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ. Πεξαηηέξσ κειεηήζεθε 

ε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηελ νξγαλσζηαθή ζεσξία θαη δηνίθεζε αιιαγψλ, ζρεηηθή 

κειέηε νκάδαο εξγαζίαο γηα ην νξγαλφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ λαπηηιίαο, πξνηάζεηο 

ησλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο, πξνηάζεηο ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ ζσκαηείσλ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ, πιήζνο 

θεηκέλσλ θαη πιηθνχ πνπ αθνξά ζην ζέκα ηεο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο θαη ελδερφκελσλ 

αιιαγψλ.    

Δπηπιένλ θξίζεθε αλαγθαία θαη θαηέζηε εθηθηή ε δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ 

ζηειερψλ ησλ ίδησλ ππεξεζηψλ. πλαθψο εθπνλήζεθαλ ζπλεληεχμεηο θαη κε ηνπο δχν 

πξψελ Τπνπξγνχο Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο, αιιά θαη ηνλ λπλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο. 

Δπηπιένλ, απνδείρηεθε ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη ε δηεηήο πξνυπεξεζία ηνπ γξάθνληνο 

ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαηά ηελ πεξίνδν 2013-2015. 

Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν επηρεηξήζεθε ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο ζαιάζζηαο 

πνιηηηθήο, αιιά θαη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη πξνηάζεηο γηα ηε λέα δνκή ηνπ. Ο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ 

αλσηέξσ αλακέλεηαη λα απνδψζεη ηα κέγηζηα ζε κηα πξνζπάζεηα ραξηνγξάθεζεο 

(εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πιαηζίνπ έθηαζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) ηνπ πεδίνπ ηεο 

ζαιάζζηαο πνιηηηθήο. 

 

ΗΗ. Δηζαγσγή 

 Ζ ζρέζε ηνπ Έιιελα κε ηελ ζάιαζζα είλαη άξξεθηε θαη δηαξθήο. Οη αξραίνη 

Έιιελεο αλέπηπμαλ έλαλ θαηεμνρήλ ζαιάζζην πνιηηηζκφ, ζηνλ νπνίν ε ζάιαζζα, ην 
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αξρηπέιαγνο, ην λαπηηθφ θαη νη απνηθίεο δηαδξακάηηζαλ θαηαιπηηθφ ξφιν. Ο 

πνιηηηζκφο ηνπο ραξαθηεξηδφηαλ απφ δηαξθή θηλεηηθφηεηα, εθφζνλ ε ζάιαζζα είλαη ε 

απφιπηε έθθξαζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο αδηάθνπεο ξνήο. Οη αξραίνη Έιιελεο δελ 

γλψξηδαλ ζχλνξα ζηα ηαμίδηα θαη ζηηο εμεξεπλήζεηο ηνπο, φπσο δελ γλψξηδαλ φξηα θαη 

ζηελ ειεπζεξία ζθέςεο ηνπο (ηάκθνο, 2000). 

«Μέγα ην ηεο ζαιάζζεο θξάηνο» αλέθεξε ν Πεξηθιήο ζέινληαο λα θαηαδείμεη 

ηελ κεγάιε ηζρχ πνπ απνθηά θάπνηνο θπξηαξρψληαο ζηε ζάιαζζα. Ζ ρψξα ιφγσ ηεο 

ζέζεο ηεο, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηδηνκνξθίαο, επξηζθφκελε αλάκεζα ζε ηξεηο 

επείξνπο έρεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Δίλαη κία ρψξα «κεηαίρκην». Γελ ππάξρεη 

ζηξαηεγηθφο αλαιπηήο πνπ λα κελ αλαδεηθλχεη ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο ζάιαζζαο 

γηα ηελ αλάπηπμε κίαο ρψξαο. Απφδεημε ε ίδηα ε ηζηνξία ηεο Διιάδαο. Κάζε θνξά 

πνπ θπξηαξρνχζε ζηε ζάιαζζα απνθηνχζε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην δηεζλέο 

ζηεξέσκα. Δθηφο ηεο γεσπνιηηηθήο ζεκαζίαο, ε ζάιαζζα εκπλέεη ηελ δεκηνπξγία, 

ηελ αλαηξνπή, ηελ ππέξβαζε ησλ νλείξσλ, ην φξακα. Ζ ζάιαζζα ινηπφλ απφ θάζε 

άπνςε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Διιάδα.  

Ζ ειιεληθή αθηνγξακκή ησλ 14.880ρ ικ (έλαληη 1160ρικ ρεξζαίσλ ζπλφξσλ) 

θαη ησλ 3000 λεζηψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα 130 λα είλαη θαηνηθεκέλα αηηηνινγεί πιήξσο 

ηελ χπαξμε ππνπξγείνπ αξκφδηνπ γηα ηα λαπηηιηαθά ζέκαηα
1
. Δλφο Τπνπξγείνπ πνπ 

νθείιεη λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλακηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα πιαίζην 

πνιπδηάζηαησλ πξνθιήζεσλ.  

Σα ιηκάληα κε ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ κεηαηξέπνληαη ζε 

δηακεηαθνκηζηηθά θέληξα, ε πξσηνθαζεδξία ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζην 

δηεζλέο ζηεξέσκα δεκηνπξγεί επθαηξίεο απαζρφιεζεο, ελψ θέξλεη έζνδα θαη ηζρχ 

ζηελ εζληθή νηθνλνκία, νη πνιηηηθέο «γαιάδηαο αλάπηπμεο» ηεο ΔΔ ηίζεληαη ζην 

πξνζθήλην κε λέεο κνξθέο ζαιάζζηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά  δπζηπρήκαηα, φπσο ην πξφζθαην ζηηο αθηέο ηνπ αξσληθνχ κε 

επηπηψζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ην θαηλφκελν ηεο ζαιάζζηαο 

                                                           
1 Ο ειιεληθφο ζαιάζζηνο ρψξνο είλαη θαη πνιχ κεγαιχηεξνο, αιιά κάιινλ θαη πνιχ ζεκαληηθφηεξνο απφ απηφλ ηεο μεξάο, 

δίλνληαο ζηε ρψξα ηελ 31ε ζέζε (κεηαμχ 194) ζηε ζχγθξηζε αθηνγξακκήο/ζπλνιηθνχ εκβαδνχ (κε ιφγν 113.761) θαη ηελ 9ε 

ζέζε σο πξνο ην πνζνζηφ (92,8%) ηεο αθηνγξακκήο ηεο επί ηεο ζπλνιηθήο πεξηκέηξνπ (16.040ρικ).  
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κεηαλάζηεπζεο ππελζπκίδνπλ φηη ε ην θξάηνο πξέπεη λα νξγαλσζεί δνκηθά γηα λα 

δηαρεηξηζηεί ηφζεο δηαθνξεηηθνχ ραξαθηήξα πξνθιήζεηο.  

 

Κεθάιαην πξώην : Πιαίζην Γηαθπβέξλεζεο ζην ζαιάζζην πεδίν 

 

Σν πιαίζην δηαθπβέξλεζεο ζην ζαιάζζην πεδίν ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα 

επξχ. Παξάγνληεο ηζηνξηθνί, πνιηηηθνί, θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί απνηεινχλ έλα 

κσζατθφ δηαθνξεηηθψλ επηξξνψλ ζηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ ζαιάζζηνπ θαη λαπηηιηαθνχ 

πεδίνπ. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία επηρείξεζε λα 

θαηεπζχλεη ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο ζε πην ελνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο ζην ζαιάζζην 

πεδίν, θαζψο είρε εληνπίζεη κία πνιπδηάζπαζε ζε αξκνδηφηεηεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

ΔΔ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007). Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζάιαζζα 

αληηκεησπίδνληαλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο πάληνηε ζην πιαίζην ζεηξάο 

μερσξηζηψλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ. Ο θαηαθεξκαηηζκφο ηεο ζαιάζζηαο δηαθπβέξλεζεο 

θπξηαξρνχζε ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα εμνπζίαο ζε δηεζλέο, επξσπατθφ, εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  

Ζ κεηαθίλεζε ηεο ΔΔ πξνο κηα πην ελνπνηεκέλε πξνζέγγηζε σο πξνο ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζάιαζζα δελ επηιέρζεθε κφλνλ επεηδή απηή ήηαλ ε ηάζε ζε 

άιια κέξε ηνπ θφζκνπ, νχηε επεηδή απηφ απνηέιεζε θπζηθή εμέιημε ηνπ πιαηζίνπ 

δηαθπβέξλεζεο ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Απνηέιεζε, θαηά 

κείδνλα ιφγν, ζαθή απάληεζε ζηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο ζπλνρήο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ πνιηηηθήο θαη πξνζεγγίζεσλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2008).  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ελζάξξπλε ηα θξάηε κέιε λα πηνζεηήζνπλ έλα εληαίν 

ζχζηεκα ζαιάζζηαο δηαθπβέξλεζεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πξνέηξεςε ηα θξάηε 

κέιε λα ραξάμνπλ ηηο δηθέο ηνπο ελνπνηεκέλεο εζληθέο ζαιάζζηεο πνιηηηθέο, ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εζληθνχο θνξείο ηνπ ηνκέα ηεο ζάιαζζαο. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ, 

επίζεο, ε αλαθνξά πξνο ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο ησλ ρσξψλ: «Η δεκόζηα δηνίθεζε, 

πξέπεη επίζεο, λα αληηθαηνπηξίζεη ηελ ελνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ε νπνία πξνβάιιεηαη ζε 

πνιηηηθό επίπεδν, ελώ θάζε θξάηνο κέινο πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε νξγαλσηηθέο 
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ξπζκίζεηο νη νπνίεο λα αληηζηνηρνύλ ζηηο δηνηθεηηθέο ηνπ παξαδόζεηο» (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, 2008). 

 

Κεθάιαην δεύηεξν: Ζ αλάγθε ράξαμεο κίαο Οινθιεξσκέλεο 

Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο 

 

 Ζ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε πνηέ κέρξη ζήκεξα δελ είρε εθπνλήζεη κία 

νινθιεξσκέλε ζαιάζζηα πνιηηηθή. Ο απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο ζηελ ζαιάζζηα 

πνιηηηθή απνδεηθλχεηαη απφ ηηο ζπρλέο δνκηθέο αιιαγέο ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο. 

Αθφκε, φκσο, θαη σο πξνο ηελ βαζηθή ηνπ απνζηνιή έσο ζήκεξα, ηελ πξνάζπηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο έρεη ζρεδφλ απνηχρεη θαζψο, φπσο αλαθέξνπλ 

νη ίδηνη νη εθπξφζσπνη ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, «ε ειιεληθή λαπηηιία πέηπρε γηαηί 

αθξηβώο δελ εμαξηηόηαλ από ην θξάηνο»
2
. 

Δίλαη αλάγθε, πέξαλ θάζε άιιεο ακθηβνιίαο, ε ράξαμε κίαο Οινθιεξσκέλεο 

Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο γηα ηελ Διιάδα, ζε ζπλάθεηα κε ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή 

Οινθιεξσκέλε Θαιάζζηα Πνιηηηθή (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007), ε νπνία ζα 

ζεκειηψλεηαη ζηε ζαθή παξαδνρή φηη φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιεληθή 

ζάιαζζα δηαζπλδένληαη θαη φηη νη πνιηηηθέο πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη ζπλεθηηθά γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκεξηλψλ πνιπδηάζηαησλ πξνθιήζεσλ. Ζ πνιηηηθή απηή 

πξέπεη λα βαζίδεηαη θαη ζε λένπο ηνκείο, φπσο απηνχο, ηεο ζαιάζζηαο έξεπλαο, ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο
3
, ηεο  ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο Γαιάδηαο 

Αλάπηπμεο
4
, θαζψο θαη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ Οινθιεξσκέλε Θαιάζζηα 

Πνιηηηθή ηεο ΔΔ θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο EE 2020. 

Μέζσ κίαο λέαο Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο, ζα αιιάμεη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ραξάζζεηαη ε πνιηηηθή θαη ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο, νη 

                                                           
2 πλεληεχμεηο κε ζηειέρε ηεο Ναπηηιηαθήο Κνηλφηεηαο. 

3 πλέληεπμε κε Νίθν Γεκάθε, ζηέιερνο ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο Blue Growth. 

4 "Γαιάδηα Αλάπηπμε" είλαη ε καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή γηα ηε ζηήξημε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ θαη 

λαπηηιηαθνχ ηνκέα. Ζ ζηξαηεγηθή απηή αλαγλσξίδεη φηη νη ζάιαζζεο θαη νη σθεαλνί είλαη κνρινί ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, κε 

κεγάιν δπλακηθφ γηα θαηλνηνκία θαη αλάπηπμε. Απνηειεί ηε ζπκβνιή ηεο Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο "Δπξψπε 2020" γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε. 
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αιιειεπηδξάζεηο ζα γίλνληαη θαηαλνεηέο θαη ζα αλαπηπρζνχλ θνηλά εξγαιεία, ελψ ζα 

εληνπηζηνχλ θαη ζα αμηνπνηεζνχλ ζπλέξγεηεο κε άιια ππνπξγεία θαη ζα απνθεπρζνχλ 

ή ζα επηιπζνχλ νη δηαθνξέο. Κπξίσο φκσο κπνξεί λα θαηαξηηζηεί έλα ζηξαηεγηθφ 

ζρέδην κε βάζε ηηο δηαθνξεηηθέο ηνκεαθέο πνιηηηθέο εληαζζφκελεο ζε έλα ζπλεθηηθφ 

πιαίζην πνιηηηθήο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007). 

 

Κεθάιαην ηξίην: Σνκείο νξγάλσζεο γηα κία Οινθιεξσκέλε Θαιάζζηα 

θαη Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ πεδίνπ ηεο ζαιάζζηαο θαη 

λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο δηαξζξψλνληαη άμνλεο πνιηηηθήο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

ζεκαηηθέο πνπ έρεη εζηηάζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2008) θαη 

ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 

Πνιηηηθήο.  

3.1 Πνιηηηθή Γαιάδηαο Αλάπηπμεο 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2012 ε Δπηηξνπή ελέθξηλε αλαθνίλσζε κε ηίηιν: «Γαιάδηα 

Αλάπηπμε, επθαηξίεο γηα βηώζηκε αλάπηπμε ζηε ζάιαζζα θαη ζηε λαπηηιία». 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012).  ηφρνο ηεο ήηαλ λα «αλαιεθζεί κηα θνηλή 

πξσηνβνπιία κε ηα θξάηε κέιε, κε ηηο πεξηθέξεηεο θαη κε όινπο ηνπο ζπλαθείο 

ελδηαθεξόκελνπο θνξείο, ώζηε λα αμηνπνηεζεί ην δπλακηθό ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο» 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012). Ζ "γαιάδηα" νηθνλνκία
5
 αληηπξνζσπεχεη 5,4 

εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο θαη αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία ζρεδφλ 500 δηζ. 

Δηεζίσο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017). Ζ ζηξαηεγηθή "Γαιάδηα Αλάπηπμε" 

απνηειείηαη απφ ηξεηο ζπληζηψζεο: α. Γλψζεηο γηα ηε ζάιαζζα: βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο γηα ηε ζάιαζζα.  β. Θαιάζζηνο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο: 

                                                           
5
 Γηα παξάδεηγκα νη ηρζπνθαιιηέξγεηεο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ζε έξεπλεο σο «αλαδπφκελνο αζηέξαο» ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

(Έξεπλα Mc Kinsey, Ζ Διιάδα 10 ρξφληα Μπξνζηά). χκθσλα κε ηε κειέηε ζηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο ππάξρεη ζηαζεξή αχμεζε 

παξαγσγήο κε κεγάιν πνζνζηφ (~80%)  εμαγσγψλ θαη ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ Δπξσπατθή αγνξά (2.8%), ην αληαγσληζηηθφ 

θφζηνο έλαληη ησλ πεξηζζνηέξσλ αληαγσληζηψλ (ρακειφηεξα θφζηε θαηά 4%-18%) (Έξεπλα Mc Kinsey, Ζ Διιάδα 10 ρξφληα 

Μπξνζηά). 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/marine_knowledge_2020
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning
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απνηειεζκαηηθή θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

γ. Οινθιεξσκέλε ζαιάζζηα επηηήξεζε: παξνρή ζηηο αξρέο κηαο θαιχηεξεο εηθφλαο 

γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηε ζάιαζζα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012). 

Ζ αλάπηπμε ζην πιαίζην ηεο γαιάδηαο νηθνλνκίαο πξνζθέξεη λένπο θαη 

θαηλνηφκνπο ηξφπνπο πνπ ζα ζπκβάινπλ ψζηε ε ΔΔ λα εμέιζεη απφ ηε ζεκεξηλή 

νηθνλνκηθή θξίζε
6
. Αληηπξνζσπεχεη ηε ζαιάζζηα δηάζηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 

2020 θαη νθείιεη λα ζπλδεζεί κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο.  

3.2 ηε  κεγηζηνπνίεζε ηεο αεηθόξνπ ρξήζεο ηεο ειιεληθήο ζάιαζζαο θαη 

αμηνπνίεζε ηεο «Γαιάδηαο Δλέξγεηαο» 

 Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζάιαζζα 

εμαζθαιίδεη φηη νη ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη κε ηξφπν, ν νπνίνο δελ 

απεηιεί ηελ επξσζηία ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2008). 

Γηα παξάδεηγκα ε λαπηηιία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην δηεζλέο θαη εζσηεξηθφ 

εκπφξην ηεο Διιάδαο θαη παξακέλεη ε ξαρνθνθαιηά ησλ ζπλαθψλ πξνο ηε ζάιαζζα 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Χζηφζν, ν θιάδνο απηφο ζα ζπλερίζεη λα επεκεξεί 

κφλνλ εθφζνλ ε Διιάδα εμαθνινπζήζεη λα εξγάδεηαη κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο 

πςεινχ επηπέδνπ ζαιάζζηαο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ην νπνίν ζα ζπκβάιεη ζηε 

δηαθχιαμε ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα πξνσζήζεη 

ηαπηφρξνλα ηζφηηκεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζε δηεζλέο επίπεδν.  

Ζ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ηεο Δπξψπεο δείρλεη φηη νη δπλαηφηεηεο ζπλέξγεηαο 

κεηαμχ ησλ ελεξγεηαθψλ θαη ζαιάζζησλ πνιηηηθψλ ζα απμεζνχλ. Αμηνζεκείσηε είλαη 

ε αλάπηπμε ηεο «γαιάδηαο ελέξγεηαο» ελφο λένπ πεδίνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο ζην 

νπνίν ήδε αλαπηχζζνληαη εξεπλεηηθά έξγα ζε επξσπατθφ επίπεδν κε ηελ Διιάδα 

φκσο δπζηπρψο λα απνπζηάδεη (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014, Απαξαίηεηα κέηξα γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο ζαιάζζηαο θαη σθεάληαο ελέξγεηαο ηεο Δπξψπεο 

έσο ην 2020).  Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθέξεη φηη  νη ζαιάζζηεο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε ππεξάθηηα αηνιηθή φζν θαη ε 

                                                           
6
 πλέληεπμε κε θ. Αζελά Φσθά, Πξντζηακέλε ηεο δνκήο ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance
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σθεάληα ελέξγεηα
7
, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ ΔΔ λα ηνλψζεη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε δεκηνπξγψληαο ζέζεηο εξγαζίαο, λα βειηηψζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηεο εθνδηαζκνχ θαζψο θαη λα πξνσζήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο 

κέζσ ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο ((Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014).  

3.3 Αλάπηπμε λαπηηιηαθνύ cluster 

Σα λαπηηιηαθά πιέγκαηα απνηεινχληαη απφ γεσγξαθηθά ζπγθεληξσκέλεο νκάδεο 

λαπηηιηαθψλ θαη ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ζρεηηθνχο νξγαληζκνχο, πνπ 

ζπλδένληαη απφ θνηλά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, θαη επσθεινχληαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαπηχζζνληαη ζε φια ηα βηνκεραληθά πιέγκαηα (Μειέηε Ernst 

& Young, 2017). 

Γεδνκέλνπ φηη ν ππξήλαο ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο ζηελ Διιάδα δηαηεξεί εμ 

νξηζκνχ νξηζκέλα κνλαδηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα – ηνλ αξηζκφ θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ειιελφθηεησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ θαηέρνπλ δηεζλψο 

εγεηηθή ζέζε ζηνλ θιάδν – θαη απνηειείηαη απφ έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν 

λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, νη δπλαηφηεηέο 

ηνπ είλαη αδηακθηζβήηεηεο, ελψ ε αλάγθε αλαβάζκηζήο ηνπ θαζίζηαηαη φιν θαη πην 

πξνθαλήο. Ο ΗΟΒΔ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελφο δηεζλνχο αλαπηπγκέλνπ 

λαπηηιηαθνχ θέληξνπ
8
 ζηελ Αηηηθή ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά πξνο ηελ 

                                                           
7
 Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επεμεγεί ηνλ φξν απηφ θαη αλαθέξεη φηη: Ζ σθεάληα ελέξγεηα κπνξεί λα ζπιιερζεί ππφ πνιιέο κνξθέο. 

Ζ θπκαηηθή ελέξγεηα εμαξηάηαη απφ ην χςνο, ηελ ηαρχηεηα θαη ην κήθνο ησλ θπκάησλ, θαζψο θαη απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ λεξνχ. 

Ζ ελέξγεηα παιηξξντθνχ ξεχκαηνο παξάγεηαη απφ ηε ξνή ησλ πδάησλ ζε ζηελνχο δηαχινπο, ελψ νη ηερλνινγίεο παιηξξντθνχ 

εχξνπο (ή «εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαγσγή παιηξξντθήο ελέξγεηαο») αμηνπνηνχλ ηε δηαθνξά χςνπο ηεο επηθάλεηαο ζε 

επηρσκαησκέλεο εθβνιέο ή φξκνπο. Ζ σθεάληα ελέξγεηα κπνξεί επίζεο λα παξαρζεί απφ ηηο δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ 

επηθαλεηαθψλ θαη ππνεπηθαλεηαθψλ πδάησλ, ελψ ε ηζρχο θιίζεο αιαηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηε δηαθνξά αιαηφηεηαο κεηαμχ 

αικπξψλ θαη γιπθψλ πδάησλ. 

 

8 Έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε αλαθνξά ηνπ ΗΟΒΔ γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ λαπηηιηαθνχ θέληξνπ ηεο ηγθαπνχξεο: O θνξέαο 

δηαρείξηζεο ιηκέλνο θαη ζαιάζζησλ ππεξεζηψλ ηεο ηγθαπνχξεο ηδξχζεθε ην 1996 κε ζηφρν λα κεηαηξέςεη ην ιηκάλη ζε έλα 

δηεζλέο λαπηηιηαθφ θέληξν κέζσ ελφο «νηθνζπζηήκαηνο λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ». Γηα ηελ πξνζέιθπζε επηρεηξήζεσλ θαη 

εθνπιηζηψλ ζηε ρψξα, ην ίδην ην θξάηνο, παξέρεη μεθάζαξν θαη θηιηθφ πξνο ην επηρεηξείλ ζεζκηθφ πιαίζην, πξφζβαζε ζε 

ακεξφιεπην ζχζηεκα δηθαηνζχλεο θαη δεζκεχζεηο πεξί νξζήο πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Σν πιαίζην ελίζρπζεο ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο νινθιεξψλεηαη απφ έλα ειθπζηηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ην νπνίν θαιιηεξγεί πεξαηηέξσ ην 
επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Σα παξαπάλσ ζπλδπάδνληαη κε ηνλ απμαλφκελν ξπζκφ ηλζηηηνχησλ αλψηεξεο λαπηηιηαθήο 

εθπαίδεπζεο παξέρνληαο ηθαλφ αξηζκφ εθπαηδεπκέλσλ λαπηηθψλ θαη ζηειερψλ δηαζέζηκσλ, ηφζν γηα ηελ επάλδξσζε ηνπ ζηφινπ 

ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο ζηελ μεξά. Παξάιιεια ιεηηνπξγεί ζεκαληηθφο αξηζκφο 
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παξαπάλσ θαηεχζπλζε
9
 (ΗΟΒΔ, 2013, Ζ πκβνιή ηεο Πνληνπφξνπ Ναπηηιίαο ζηελ 

Διιεληθή Οηθνλνκία). Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζχλζεζήο ηνπ θαη ε αλάπηπμε κηαο 

ζεκαληηθήο ζπλεξγαηηθήο ζηξαηεγηθήο απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ πιέγκαηνο (Έξεπλα Ernst & 

Young, 2017). Ζ ελζάξξπλζε ηεο λαπηηιηαθήο ζπζηάδαο ζα ηνλψζεη ηηο δηαζπλδέζεηο 

φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ λαπηηιία θιάδσλ θαη ζα ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν 

πξνζέιθπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα (Δζληθή Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή 2021, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ελψ ηέινο 

ππάξρνπλ ζεκαληηθά ρξεκαηηθά θίλεηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο λαπηηιηαθήο θαηλνηνκίαο ζε θάζε επίπεδν (εθπαίδεπζε, 

επηρεηξήζεηο) (ΗΟΒΔ, 2013, Ζ ζπκβνιή ηεο Πνληνπφξνπ Ναπηηιίαο ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία). 

9 To Brexit απνηειεί επλντθή ζπγθπξία θαη πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα αμηνπνίεζε. 
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Δηθφλα 1: Γείθηεο Σαμηλφκεζεο - Αξηζκφο εηαηξεηψλ (Ernst Young) 

 

Δηθφλα 2 : Καηεγνξίεο εηαηξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζην Ναπηηιηαθφ Πιέγκα (Ernst Young) 
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3.4 Θεκειίσζε ηεο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο ζηε βάζε ηεο γλώζεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο 

Ζ ζαιάζζηα επηζηήκε, ηερλνινγία θαη έξεπλα είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο ζηνηρεία 

γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ελίζρπζε ηεο 

δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ζηε ζαιάζζηα επηζηήκε κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα απνηειέζεη απαξαίηεην παξάγνληα ηεο νινθιεξσκέλεο ζαιάζζηαο 

πνιηηηθήο
10

. (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2017) 

Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη ε Δπξσπατθή 

έλσζε πξέπεη λα θαηαζηξσζεί κηα εζληθή ζηξαηεγηθή ε νπνία ζα ζπλδέεη πνιηηηθέο 

θαη εξεπλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, ζα αληηκεησπίδεη δηαηνκεαθά πξνθιήζεηο, ζα 

κεγηζηνπνηεί ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ θξάηνπο θαη ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, ζα απνθεχγεη 

ηπρφλ επηθαιχςεηο θαη ζα βειηηψλεη ην δηάινγν κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

παξαγφλησλ. Σν θξάηνο πξέπεη επίζεο λα δηεξεπλήζεη πψο κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

θαιχηεξα ε έξεπλα ζηελ θαηλνηνκία θαη πψο λα κεηαηξέςεη πην απνηειεζκαηηθά ηε 

γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο ζε βηνκεραληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο
11

. 

3.5 Πξνώζεζε ηνπ εγεηηθνύ ξόινπ ηεο Διιάδαο ζε δηεζλείο ζαιάζζηεο ππνζέζεηο 

Ζ Διιάδα νθείιεη λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη κε ζηφρν ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή δηεζλή δηαθπβέξλεζε ησλ ζαιάζζησλ ππνζέζεσλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηβνιή ηνπ δηεζλνχο λαπηηθνχ δηθαίνπ
12

. Ζ παξνπζία ηνπ ηζρπξνχ 

ειιελφθηεηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ απνηειεί ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, 

ρσξίο λα επαξθεί γηα λα θαηνρπξψζεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηεο Διιάδαο σο 

παγθφζκην λαπηηιηαθφ θέληξν
13

. Σν Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπληνλίζεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ κε άιια ππνπξγεία, θνξείο θαη ηηο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο, έηζη ψζηε 

λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο σο παγθφζκηνπ λαπηηιηαθνχ 

                                                           
10 πλέληεπμε κε Νίθν Γεκάθε, ζηέιερνο ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο “Blue Growth” 

11 πλέληεπμε κε Αζελά Φσθά, πξντζηακέλε ηεο δνκήο ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο. 

12 πλέληεπμε κε Α‟ Τπαξρεγφ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, Θεφδσξν Κιηάξε. 
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θέληξνπ. (ΝΔΔ, 2013) Ζ εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε IMO θαη ε απνηξνπή 

πεξηθεξεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ πνπ πιήηηνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο 

λαπηηιίαο είλαη θπξίαξρν δεηνχκελν γηα ηελ θξαηηθή πνιηηηθή
14

. 

3.6 Θαιάζζηνο Σνπξηζκόο 

Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο απνηειεί ζεκαληηθφ ηνκέα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Οη δχν θιάδνη πνπ έρνπλ ζε απηφλ ηνκέα εζληθή ζεκαζία είλαη 

ν θιάδνο ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη ν θιάδνο ηεο θξνπαδηέξαο. 

Ο θιάδνο ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο απαζρνιεί 17.700 ζθάθε αλαςπρήο 

πξνζθέξνληαο πεξίπνπ 40.000 ζέζεηο εξγαζίαο άκεζεο θαη έκκεζεο, πξνζθέξεη 

πεξίπνπ 600.000.000 επξψ ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία, ρσξίο λα ππνινγηζζνχλ  λαχινη 

επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ, ηα έμνδα ησλ ρξεζηψλ ζηε ζηεξηά, ηα πνζά αγνξάο θάζε 

ζθάθνπο, ηα κεζηηηθά θιπ..  Με έλα θηιφμελν λνκνζεηηθφ πιαίζην
15

 θαη ηε δεκηνπξγία 

καξίλσλ ηθαλψλ λα ειιηκελίδνπλ πεξηζζφηεξα ζθάθε αλαςπρήο ζα δεκηνπξγνχλην 

ηνπιάρηζηνλ 30.000 ζέζεηο εξγαζίαο πεξηζζφηεξεο (Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην – 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, 2012). 

πλαθψο ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξε δπλακηθή θαη 

ε ρψξα κπνξεί θαη πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ 

λεζησηηθνχ ηεο πινχηνπ θαη ηελ ζπγθπξία ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ ηελ θαζηζηνχλ 

αζθαιή θαη ειθπζηηθφ πξννξηζκφ
16

. Γηα λα απνθνκίζεη νθέιε ζην κέγηζην βαζκφ 

πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ homeport facilities, δειαδή ππεξεζίεο πξννξηζκνχ αθεηεξίαο 

ψζηε λα απμεζεί ε παξακνλή ησλ επηζθεπηψλ ζηε ρψξα.  Σα ειιεληθά λεζηά είλαη 

κεηαμχ ησλ δεκνθηιέζηεξσλ πξννξηζκψλ ζηε Μεζφγεην, πνπ είλαη ε δεχηεξε 

κεγαιχηεξε αγνξά θξνπαδηέξαο ζηνλ θφζκν, κεηά ηελ Καξατβηθή. Πεξηζζφηεξνη απφ 

δχν εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη ηα λεζηά θαη ηα ιηκάληα ηεο ρψξαο καο 

θάζε ρξφλν κε θξνπαδηεξφπινηα, ζρεδφλ ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ ηνπξηζηηθψλ 

αθίμεσλ (Έξεπλα δηαΝΔΟζηο, 2017). Χζηφζν, ε ρψξα καο δελ θεξδίδεη απφ ηε 

                                                           
14 πλέληεπμε κε ηνλ πξψελ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, Μηιηηάδε Βαξβηηζηψηε. 

15 πλέληεπμε κε ηνλ πξφεδξν ηεο Έλσζεο Πινηνθηεηψλ Διιεληθψλ θαθψλ Σνπξηζκνχ, Αληψλε ηειιηάην. 

16
 πλέληεπμε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Έλσζεο Κξνπαδηεξφπινησλ θαη Φνξέσλ Ναπηηιίαο, θ. Θεφδσξν Κφληε. 
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ζπγθεθξηκέλε αγνξά φζα ζα κπνξνχζε
17

. Παξ‟ φιν πνπ είκαζηε ν 4νο 

δεκνθηιέζηεξνο πξννξηζκφο ζηελ Δπξψπε, είκαζηε κφιηο 8νη ζε έζνδα (Έξεπλα 

δηαΝΔΟζηο, 2017). Ο αληαγσληζκφο θνξπθψλεηαη θαη ε ρψξα νθείιεη λα θαηαιάβεη 

κεξίδην αγνξάο
18

. πλεπψο ε αλάπηπμε ηεο θξνπαδηέξαο απφ ελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο 

ζα πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

3.7 Ναππεγία 

Ο λαππεγνεπηζθεπαζηηθφο θιάδνο κε ηνλ ηζρπξφ ραξαθηήξα θαηλνηνκίαο θαη ην 

δπλακηθφ πνπ ηνλ δηαθξίλεη, κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζηξαηεγηθφ ξφιν ζηηο 

πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο (ΔΒΔΠ, 2017). Σν επελδπηηθφ 

πξφγξακκα ηεο Cosco ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά πξνβιέπεη επελδχζεηο πςεινχ χςνπο 

ζηε λαππεγνεπηζθεπή θαη ην γεγνλφο απηφ σζηφζν δεκηνπξγεί λέεο πξνθιήζεηο γηα 

ηελ ηφλσζε ηεο. εκαληηθφ ηκήκα ησλ επελδχζεσλ (€50 εθαη.) αθνξά αλαβάζκηζε 

ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δψλεο (ΝΠΕ) ζηνρεχνληαο ζηελ παξνρή ζχγρξνλσλ 

ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ ζηφινπ πνπ ζα πξνζεγγίδεη ην δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν 

ηνπ Πεηξαηά (ΗΟΒΔ, Οηθνλνκηθέο Δπηδξάζεηο απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο, 2017) Ζ αλαβάζκηζε ηεο ΝΠΕ αλακέλεηαη λα έρεη 

θαη επηπιένλ επηδξάζεηο, θαζψο ζα επαλαδξαζηεξηνπνηεζεί ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

πνπ ήδε δηαζέηεη ζρεηηθή εμεηδίθεπζε θαη ζήκεξα παξακέλεη αλαμηνπνίεην (ΗΟΒΔ, 

Οηθνλνκηθέο Δπηδξάζεηο απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο 

Πεηξαηψο). 

3.8 Νεζησηηθή πνιηηηθή 

Γηα ηελ Διιάδα κε ηηο πνιιέο ρηιηάδεο λεζηά θαη βξαρνλεζίδεο, εθ ησλ 

νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 130 θαηνηθεκέλα, κε αθηνγξακκή 18.400 ρικ, ε εθαξκνγή κηαο 

ζπλεθηηθήο λεζησηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί φρη κφλν επηηαγή θαη αλάγθε, αιιά θαη 

ρξένο έλαληη ησλ θαηνίθσλ ηνπο. Δίλαη επηβεβιεκέλε κία νινθιεξσκέλε πνιηηηθή 

                                                           
17 πλέληεπμε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Έλσζεο Κξνπαδηεξφπινησλ θαη Φνξέσλ Ναπηηιίαο, θ. Θεφδσξν Κφληε. 

18 πλέληεπμε κε Πξφεδξν Δθνπιηζηψλ Κξνπαδηεξφπινησλ, Θεφδσξνο Κφληεο: «Σα θαηλνχξγηα πινία πνπ θηίδνληαη, 

δξνκνινγνχληαη ζηελ Αζία. Έρεη ππνινγηζηεί φηη ε αγνξά ηεο Αζίαο, θεξδίδεη θάζε ρξφλν 10 λέα θξνπαδηεξφπινηα ησλ 5.000 

επηβαηψλ! Κη απηφ γηαηί έρεη πνιχ θαιέο ππνδνκέο. Φαληαζηείηε φηη ηα ιηκάληα είλαη έηνηκα πξηλ αθφκε πάλε ηα πινία… ελψ 

εκείο ζηελ Διιάδα παιεχνπκε αθφκε κε ηηο ιηκεληθέο ππνδνκέο».   
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πνπ ζα έρεη σο ζθνπφ λα αλαδείμεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο «Νεζησηηθφηεηαο»
19

, 

εληάζζνληαο ηελ ζην πιαίζην ησλ ζπλαθψλ πνιηηηθψλ θαη ζε Δπξσπατθφ Δπίπεδν κε 

ζηφρν λα απνηξαπεί ν πεξηθεξεηαθφο θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη λα 

πξνζθεξζνχλ ηζφηηκεο επθαηξίεο αλάπηπμεο, φπσο άιισζηε νξίδεη θαη ν 

πληαγκαηηθφο Ννκνζέηεο (χληαγκα, αξ. 101). Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ 

αθηνπιντθνχ θιάδνπ θάλνπλ δπζρεξέο ην έξγν ηνπ θξάηνπο λα δηαζθαιίζεη 

απξφζθνπηε ζπγθνηλσλία κε απνκαθξπζκέλα λεζηά ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο
20

. ε 

απηφ ην πιαίζην ε επξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί έλα πνιχηηκν εθφδην γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ πινίσλ ηεο αθηνπινΐαο θαη ηε κεηάβαζε ηνπο ζηηο πην 

νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγηθέο ρξήζεηο ηεο «πξάζηλεο ηερλνινγίαο»
21

.  

 

 

 

Δηθφλα 3: Αθηνπινΐα (πεγή: Ernst young) 

 

3.9 Ληκεληθή Πνιηηηθή 

Ζ απνθξαηηθνπνίεζε ηνπ ιηκέλα Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθεο δεκηνπξγνχλ έλα 

λέν πεξηβάιινλ γηα ηε ρψξα. Ο θιάδνο ησλ logistics, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ην 

επξχ πξφγξακκα επελδχζεσλ δηεζλψλ θνινζζψλ δεκηνπξγνχλ λέα δεδνκέλα θαη λέεο 

                                                           
19

 πλέληεπμε κε πξψελ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο, Μηιηηάδε Βαξβηηζηψηε. 
20

 πλέληεπμε κε ηνλ πξψελ Γεληθφ Γξακκαηέα Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο θαη πξψελ Αξρεγφ Ληκεληθνχ ψκαηνο, Αζαλάζην 

Μπνχζην. 

21 πλέληεπμε κε Αζελά Φσθά, πξντζηακέλε ηνπ δνκήο ΔΠΑ ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. 
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επθαηξίεο γηα ηελ ρψξα
22

. Ο «δξφκνο ηνπ κεηαμηνχ» ηεο Κίλαο ή δηαθνξεηηθά “One 

belt one road”
23

 ηεο Κίλαο, ν νπνίνο ζέιεη λα αλνίμεη δξφκν ζηα εκπνξεχκαηα ηεο 

Κίλαο αλαβαζκίδνπλ ηελ γεσζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά θαη 

κπνξνχλ λα ην κεηαηξέςνπλ ζε έλα δηεζλή θνξπθαίν δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν. Ζ 

αλάπηπμε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά θαη ε δεκηνπξγία ελφο θέληξνπ δηεζλνχο 

εκβέιεηαο γηα ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην, αιιά θαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ 

θξνπαδηέξα αλακέλεηαη λα έρεη πνιιαπιέο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ εγρψξηα 

νηθνλνκία θαη θνηλσλία κέζσ ησλ άκεζσλ επελδπηηθψλ επηδξάζεσλ, ησλ ζπλεξγεηψλ, 

θαζψο θαη ησλ ινηπψλ θάζεησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ (ΗΟΒΔ, Οηθνλνκηθέο επηδξάζεηο απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο, 2016).  

 

 

 

 

Δηθφλα 4: ελάξην θαηαλνκήο εζφδσλ ΟΛΠ 2016 – 2025 (ΗΟΒΔ,2017) 

                                                           
22 πλέληεπμε κε θ. Αζαλάζην Ληάγθν, κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο.  

23 Βι. έξεπλα Mc Kinsey https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/one-belt-and-one-

road-connecting-china-and-the-world θαη Economist, https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2017/05/economist-

explains-11  

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/one-belt-and-one-road-connecting-china-and-the-world
https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/one-belt-and-one-road-connecting-china-and-the-world
https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2017/05/economist-explains-11
https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2017/05/economist-explains-11


 

 

[27] 

 

27 

 

 

3.10 Ναπηηθή Δξγαζία 

Ζ βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ ζηειέρσζεο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ 

(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο)
24

, εληζρπκέλε απφ κηα 

ζπλδπαζκέλε πξνζπάζεηα απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη απφ έλα 

απνηειεζκαηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππφςε ην παγθφζκην 

πιαίζην ηεο λαπηηιίαο είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ 

λαπηηθψλ ζηνλ ηνκέα απηφ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012). Δίλαη θνκβηθφο ν ξφινο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο ζηελ δηαζθάιηζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ζχκβαζεο ηεο ΓΟΔ (ILO) γηα ηα πξφηππα λαπηηθήο εξγαζίαο ζηελ 

θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

ε άκεζε ζπλάξηεζε είλαη θαη ν ηνκέαο ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο ε 

είζνδνο λέσλ ειιήλσλ λαπηηθψλ ζηνλ θιάδν είλαη ζεκαληηθά κεησκέλε, νδεγψληαο 

ζε θαηλφκελα «ιεηςαλδξίαο». (ΗΟΒΔ, Ζ ζπκβνιή ηεο ειιελφθηεηνπ πνληνπφξνπ 

λαπηηιίαο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία, 2013). Σα πξνβιήκαηα ζηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ησλ ζρνιψλ, νη ειιείςεηο ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, αιιά θαη ε απνπζία 

                                                           
24 πλέληεπμε κε Γεληθφ Γξακκαηέα Παλειιήληαο Ναπηηθήο Οκνζπνλδίαο, Γηάλλε Υαιά. 
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δηαζχλδεζεο ησλ ζρνιψλ κε ηελ αγνξά θαη ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο είλαη κφλν 

κεξηθά απφ ηα ζέκαηα πνπ ηνπνζεηνχλ ηελ επηινγή ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο ρακειά 

ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ππνςεθίσλ
25

, κε απνηέιεζκα νη πινηνθηήηεο λα ζηξέθνληαη ζε 

αιινδαπνχο, αθφκα θαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ εμεηδίθεπζε, γηα ηελ 

θάιπςε ηεο δήηεζεο ζηα πινία. Δίλαη γεληθψο απνδεθηφ πσο γηα λα απνθηήζνπλ νη 

λένη πεξηζζφηεξν λαπηηθή ζπλείδεζε, ζεκαληηθφ βήκα πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο 

λαπηηθέο αθαδεκίεο είλαη ε δεκηνπξγία πιαηζίνπ δξάζεο ηφζν απφ ηελ Πνιηηεία φζν 

θαη απφ ηνλ θιάδν ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο (ΗΟΒΔ, Ζ ζπκβνιή ηεο ειιελφθηεηνπ 

πνληνπφξνπ λαπηηιίαο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία, 2013). 

 

 

Κεθάιαην ηέηαξην: Ζ ζεκαίλνπζα ζέζε ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο θαη ε 

ζπκβνιή ηεο ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία 

4.1 Ννκνζεηηθό Πιαίζην 

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηελ δηέπεη είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο επηηπρίαο ηεο. Σν λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 2687/1953 θαη ην 

άξζξν 13 πεξί «πξνζειθχζεσλ μέλσλ θεθαιαίσλ» πνπ αθνξά ηελ επέλδπζε θαη 

πξνζηαζία μέλσλ θεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ είλαη ην λνκνζέηεκα πνπ έδσζε ηελ 

αλαγθαία ψζεζε ζηελ ειιεληθή λαπηηιία κεηαπνιεκηθά
26

. χκθσλα κε ην άξζξν 

απηφ, ε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε πνπ έρεη ην θεθάιαην εμσηεξηθνχ επεθηείλεηαη θαη 

ζε πινία άλσ ησλ 1500 Κ.Ο.Υ (Κφξνο Οιηθήο Υσξεηηθφηεηαο ) λα λενινγεζνχλ ππφ 

ειιεληθή ζεκαία. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε αιινδαπά θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα λα εγγξάςνπλ πινία άλσ ησλ 1500 ΚΟΥ ζηελ Διιεληθή εκαία 

ππφ ηνλ φξν λα αλήθεη άλσ ηνπ 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο λαπηηιηαθήο 

εηαηξείαο πνπ θαηέρεη ην ζπγθεθξηκέλν πινίν ζε ειιεληθά ζπκθέξνληα. Με ην άξζξν 

                                                           
25 πλέληεπμε κε δηεπζπληή λαπηηθήο εθπαίδεπζεο, Γηάλλε Καξαράιην. 

26 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ελ ιφγσ δηάηαγκα εμαθνινπζεί λα είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ εκπνξηθή λαπηηιία, έλα 

λνκνζέηεκα ζηελ νπζία απμεκέλεο (ζπληαγκαηηθήο) ηππηθήο ηζρχνο (άξζξν 107 πληάγκαηνο) κε ην νπνίν εμαζθαιίζηεθε ν 

επαλαπαηξηζκφο ησλ ειιεληθψλ πινίσλ ζηα Διιεληθά Νενιφγηα ηε δεθαεηία ηνπ ‟50 θαη κέρξη ζήκεξα ζπληζηά ην ηζρπξφηεξν 

θίλεηξν γηα ηε λενιφγεζε ησλ πινίσλ ζηελ Διιεληθή εκαία, πνπ ζπληζηά κία ζεκαία «πνηφηεηαο» θαη φρη «επθαηξίαο». 
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13 ηνπ ΝΓ 2687/53 νη ειιεληθέο αξρέο πξνζπάζεζαλ λα πξνζειθχζνπλ ηα 

ειιελφθηεηα πινία κε ηελ ειεχζεξε εηζαγσγή θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο.  

Άιινη ζεκαληηθνί λφκνη γηα ηελ εκπνξηθή λαπηηιία είλαη ν λφκνο 2190/20 πεξί 

αλψλπκσλ εηαηξεηψλ, ν λφκνο 3190/55 πεξί εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ν 

λφκνο 959/79 πεξί ηεο Ναπηηθήο Δηαηξείαο. Ο λφκνο 959/79 πεξί ηεο Ναπηηθήο 

Δηαηξείαο παξείρε έλα επθίλεην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζέιθπζε αιινδαπψλ 

εηαηξεηψλ θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην λφκν 2987/02 γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ θηήζε κεηνρψλ θαη ηελ 

θαηαβνιή πάγησλ ηειψλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο ν αλαγθαζηηθφο λφκνο 89/67 κε ηνλ νπνίν 

δφζεθαλ θίλεηξα λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Διιάδα αιινδαπέο εκπνξηθέο θαη 

βηνκεραληθέο εηαηξείεο πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο εθηφο Διιάδαο, ρσξίο λα 

θνξνινγνχληαη ηα έζνδα ηνπο.  Ο λφκνο απηφο επεθηάζεθε κε ηνλ λφκν 378/68 θαη 

γηα ηηο ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ 

Διιάδα κε θχξην ζθνπφ ηε κεηαθνξά έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα γηα ηε δηαρείξηζε 

πινίσλ ηνπο θαη έηζη λα απνθχγνπλ ην πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ζην εμσηεξηθφ
27

.  

 

4.2 Ζ ζπλεηζθνξά ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζε αξηζκνύο 

Ζ ζεκαζία ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη επξχηεξα ηε 

ρψξα είλαη μερσξηζηή. Άιισζηε είλαη ν κνλαδηθφο εζληθφο θιάδνο πνπ θαηέρεη ηελ 

πξσηνθαζεδξία ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζε έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

απνδεηθλχνληαο φηη ε νη Έιιελεο κπνξνχλ λα δηαπξέςνπλ θαη λα είλαη πξσηαζιεηέο 

ζε απαηηεηηθέο ζπλζήθεο. Ο ειιεληθφο ζηφινο έρεη ζηξαηεγηθφ ξφιν ζηε κεηαθνξά 

ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο ελέξγεηαο παγθνζκίσο θαη ζηελ ΔΔ, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε 

λαπηηιία γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 75% ηνπ δηεζλνχο ηεο εκπνξίνπ. Παξά ηε ζπξξίθλσζε 

ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ ην 

2016 ήηαλ πεξίπνπ 2,6% (Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, 2017).  

  

                                                           
27 Με ην λφκν απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ν.Γ 2687/53, άξζξν 13, πνπ παξέρεη θίλεηξα γηα ηε λενιφγεζε ζηελ Διιεληθή εκαία, 

δεκηνπξγήζεθε έλα ζηαζεξφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο ζηελ Διιάδα. 
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Δηθφλα 5 : Ηδηνθηεζία παγθφζκηνπ ζηφινπ (Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, 2016) 
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Ζ λαπηηιία παξακέλεη έλαο ζεκέιηνο ιίζνο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαζψο 

επί δεθαεηίεο ζπλεηζθέξεη ζηαζεξά ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κε πνηθίινπο ηξφπνπο, 

πξνβάιινληαο ηαπηφρξνλα ην πξνθίι ηεο ρψξαο δηεζλψο. Οη εηζξνέο απφ ηε λαπηηιία 

ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηα 136 δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα ηα 

έηε 2007-2016. Γειαδή, 16% πεξηζζφηεξν απφ ηνλ άιιν ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ 

ηνκέα, ηνλ ηνπξηζκφ, ν νπνίνο ζπλεηζέθεξε πεξίπνπ 117 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαηά 

ηελ ίδηα δεθαεηία. Ζ λαπηηιηαθή βηνκεραλία απαζρνιεί πεξίπνπ 200.000 άηνκα
 

(Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, Δηήζηα Έθζεζε 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6: Δπξσπατθφο ηφινο (Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, 2017) 

 

 



 

 

[32] 

 

32 

Ο ζηφινο αλέξρεηαη ζε 4.585 πινία (πινία άλσ ησλ 1.000 gt), ρσξεηηθφηεηαο 

342,75 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ deadweight (dwt) – αχμεζε πεξίπνπ 0,5% ζε ζρέζε κε 

ην πξνεγνχκελν έηνο – πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 19,19% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ ζε 

dwt θαη ην 48,29% ηνπ ζηφινπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔΔ, Δηήζηα Έθζεζε 

2016). Σν 2016 ε ειιεληθή ζεκαία αξηζκνχζε 759 πινία (άλσ ησλ 1.000 gt) 

ρσξεηηθφηεηαο 42,38 εθαηνκκπξίσλ gt. Ζ ειιεληθή ζεκαία θαηέρεη ηελ έβδνκε ζέζε 

δηεζλψο θαη ηε δεχηεξε ζηελ ΔΔ (ζε dwt). Δηδηθφηεξα, ν ειιελφθηεηνο ζηφινο 

ειέγρεη ην 27,76% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ δεμακελνπινίσλ, ην 21,53% ηνπ 

παγθφζκηνπ ζηφινπ θνξηεγψλ πινίσλ μεξψλ ρχδελ θνξηίσλ θαη ην 15,94% ηνπ 

παγθφζκηνπ ζηφινπ πινίσλ κεηαθνξάο ρεκηθψλ θαη παξάγσγσλ πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ (ΔΔΔ, Δηήζηα Έθζεζε 2016). 

Σν ειηθηαθφ πξνθίι ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο ην 2016 ήηαλ 13,2 έηε θαη ηνπ 

ειιελφθηεηνπ ζηφινπ 11,3 έηε, ελψ ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ 

ήηαλ 14,6 έηε
28

. Ζ Διιάδα παξακέλεη ζηε Λεπθή Λίζηα STCW (Standards of 

Training, Certification and Watchkeeping International Convention for Seafarers) ηνπ 

Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (International Maritime Organization - ΗΜΟ) θαη 

ε ειιεληθή ζεκαία πεξηιακβάλεηαη ζηε Λεπθή Λίζηα ηνπ Paris Memorandum of 

Understanding (Paris MOU)
29

, ελψ είλαη έλαο απφ ηνπο πην αζθαιείο ζηφινπο 

παγθνζκίσο θαζψο κφιηο 0,76% ηνπ ζηφινπ (κε βάζε ηνλ αξηζκφ πινίσλ) ή 0,16% 

ηνπ ζηφινπ (κε βάζε ηε ρσξεηηθφηεηα) ελεπιάθε ζε κηθξά λαπηηθά αηπρήκαηα ην 

2016
 
(Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, Δηήζηα Έθζεζε, 2016). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πινίσλ θαη ηα πξφηππα αζθαιείαο ησλ δηεζλψλ 

θαλφλσλ. 

29 ηνηρεία πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη ε ειιεληθή ζεκαία ζηε λαπηηιία είλαη «ζεκαία πνηφηεηαο» θαη φρη «επθαηξίαο». 
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Δηθφλα 7: Δκπνξηθνί ηφινη ζηελ ΔΔ (Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, 2017) 

 



 

 

[34] 

 

34 

 

 

Κεθάιαην πέκπην: Ο νξγαληζκόο ππό ην πξίζκα ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζεσξίαο θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ αιιαγώλ 

 

Καηά ηνλ Παπιφπνπιν (1983) «νξγάλσζε είλαη έλα ζχζηεκα ζπλεηδεηά 

ζπληνληζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ή δπλάκεσλ δπν ή πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ, πνπ κε 

βάζε ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία απνζθνπνχλ ζηε πξαγκάησζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ή ζπγθεθξηκέλσλ θνηλψλ ζηφρσλ. χκθσλα κε ηνλ  παξαπάλσ νξηζκφ, ν νπνίνο 
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βαζίδεηαη ζηελ κειέηε ηνπ Chester Barnard “The Functions of the Executive” ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ κηα νξγάλσζε είλαη :«α) ε ζπλεηδεηή ζπλεξγαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα β) ε χπαξμε κεραληζκψλ επηθνηλσλίαο γ) ε εμππεξέηεζε 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπνχ» (Κηηζηάθε, 2009 θαη Παπιφπνπινο, 1983).  Καζψο νη 

νξγαλψζεηο ιεηηνπξγνχλ ζηε βάζε κηαο νξγαλσηηθήο δνκήο, ε ηειεπηαία δχλαηαη λα 

νξηζζεί σο «ε ζπζηεκαηηθά κνξθνπνηεκέλε δηάξζξσζε ησλ νξγαλσηηθψλ ξφισλ πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ηα κέιε κηαο νξγάλσζεο» (Μηραιφπνπινο, 1994). 

Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε δεκφζηα δηνίθεζε είηε κε ην ιεηηνπξγηθφ, είηε κε ην 

νξγαληθφ θξηηήξην, σο κεραληζκφο επηδίσμεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, απνηειεί 

κηα νξγάλσζε θαη εηδηθφηεξα κηα δεκφζηα νξγάλσζε. πσο αλαθέξεη ν 

Μηραιφπνπινο (1994), «νη δεκφζηεο νξγαλψζεηο ζπληζηνχλ βαζηθνχο 

ζεζκνζεηεκέλνπο κεραληζκνχο  πξαγκάησζεο θαη εθαξκνγήο ηεο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο». 

ηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ηνπ βέιηηζηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

νξγαλψζεσλ,  αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο κειεηεηέο νξηζκέλεο αξρέο. Κχξηνη εθθξαζηέο 

απηψλ ππήξμαλ νη Fayol θαη Taylor. O πξψηνο αλέπηπμε θνηλέο αξρέο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο νξγαλψζεηο, ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο, ελψ ν δεχηεξνο 

δηαηππψλεη ηηο αξρέο ηεο Δπηζηεκνληθήο Γηνίθεζεο ζην νκψλπκν έξγν ηνπ. πσο 

αλαθέξεη ν Μηραιφπνπινο (1994), θαηά ηνλ Ζ. Fayol νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ 

ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο πνπ ζπληεινχλ ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο 

ησλ νξγαλψζεσλ είλαη: «α) Ζ αξρή ηεο ελφηεηα ηεο εληνιήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ν πθηζηάκελνο νθείιεη λα ππαθνχεη θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο εληνιέο ελφο 

πξντζηακέλνπ γηα λα απνθεχγεηαη ε παζνινγία ηεο δηεπζπληηθήο ζχγρπζεο. β)Ζ αξρή 

ηεο εληαίαο δηνίθεζεο (unity of direction), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζχλνιν  ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ ίδην ζθνπφ πξέπεη λα ππάγνληαη θάησ απφ εληαία 

δηνίθεζε. γ)Αξρή ηεο ζπγθέληξσζεο –εθρψξεζεο ηεο εμνπζίαο. δ) Ζ αξρή ηεο 

εμεηδίθεπζεο ησλ θαζεθφλησλ θαη ελεξγεηψλ».  

Καηαιπηηθέο γηα ηελ επηβίσζε θαη άλζεζε ηεο νξγάλσζεο είλαη ε επηηέιεζε 

βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ ή δηεπζπληηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ο Μαθξπδεκήηξεο αλαθέξεη φηη 

είλαη «sine quae non πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

νξγάλσζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο» (Μαθξπδεκήηξεο, 2004). Ο 

Barnard, απφ ηελ πιεπξά ηνπ επεζήκαλε φηη επηηεινχλ «κία ιεηηνπξγία αλάινγε κε 
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απηή ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ εγθεθάινπ ζηνπο βηνινγηθνχο νξγαληζκνχο» 

(Barnard, 1956). Οη πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο επηγξακκαηηθά είλαη νη: Α) 

Πξνγξακκαηηζκφο,  ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηε δηαηχπσζε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ ή 

επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο ηεο νξγαλσηηθήο δξάζεο, ηα δηαδνρηθά ή ελδηάκεζα 

ζηάδηα πξνζέγγηζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, θαζψο θαη ηε ραξηνγξάθεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, β) Οξγάλσζε ελλνψληαο φηη ην νξγαλσηηθφ κέγεζνο αθ‟ 

εαπηνχ ζπληζηά δνκηθφ ζηνηρείν ηεο νξγάλσζεο θαη ζπλεπάγεηαη κία ζεηξά απφ 

γεληθά ή θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζε θάζε κνξθή νξγαλσηηθήο δξάζεο πνπ εκθαλίδεη 

ίδηεο ή αλάινγεο δηαζηάζεηο (Μηραιφπνπινο, 1994, Μπνπξαληάο, 2002), γ) 

Γηεχζπλζε – Γηνίθεζε κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λα ηα αλαθέξεη ν Fayol 

(1949) σο ηελ πιεξέζηεξε δπλαηή γλψζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο νξγάλσζεο, ηελ 

ζπλεπή ηήξεζε θαη ππνζηήξημε ζπκθσληψλ ή ζπκβάζεσλ κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ, ηνπο πεξηνδηθνχο ειέγρνπο θαη έξεπλεο, ηηο ζπζθέςεηο θαη αλαθνξέο, ηε 

κεηαβίβαζε θαη εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ.  Γ) πληνληζκφο γηα ηελ νπνία γξάθεη ν 

Fayol (Fayol) φηη είλαη ε νξζή ζηάζκηζε θαη ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ε 

απφδνζε ηνπ αλάινγνπ κέηξνπ ή ζεκαζίαο ζε θάζε φςε ηεο ζπλεξγαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Δ) Έιεγρνο κε ηνλ νπνίν επηδηψθεηαη ε γεθχξσζε ή ζκίθξπλζε ηνπ 

ράζκαηνο κεηαμχ επηδησθφκελνπ θαη πξαγκαηνπνηεκέλνπ απνηειέζκαηνο.  

Δπηπιένλ νη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο απνηππψλνληαη θαη ζην ππφδεηγκα 

«POSDCORB» (Gulick, 1937)
30

. Πεξηιεπηηθά ην αθξσλχκην απηφ αλαιχεηαη ζηνλ 

ρεδηαζκφ, Οξγάλσζε, ηειέρσζε – Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ, Γηεχζπλζε, 

πληνληζκφο, Πξνυπνινγηζκφο. Αιιά θαη ζε πην ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο ην ίδην ζρήκα 

απνηειεί ηελ βάζε ( Koontz – Weihrich, 1988, Μπνπξαληάο, 2002, Παπνχιηαο, 

2002). χκθσλα κε ηνπο Koontz – Weihrich είλαη πξνγξακκαηηζκφο, νξγάλσζε, 

ζηειέρσζε, εγεζία, Έιεγρνο. 

Σέινο, ην λέν δεκφζην κάλαηδκελη ηνλίδεη ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ηεο αξρήο 

«ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ελφηεηαο ζηε δξάζε ηεο 

δηνίθεζεο, ψζηε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο απηή λα δξα κε επζχηεηα, 

ηαρχηεηα, νηθνλνκία θαη πνηφηεηα κέζσλ, αιιά κε ηξφπν ζπλεπή πξνο ηελ ελφηεηα 

θαη ηε ζπλνρή ηνπ Κξάηνπο (κε νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ)» (Μαθξπδεκήηξεο – 

                                                           
30 “To the question “what is the work of the chief executive? What does he do? the answer is POSDCOB” Gulick, 1937,12 
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Πξαβίηα, 2012).  Ο ΟΟΑ (2011) νξίδεη ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο ην 

«βαζκφ πινπνίεζεο ησλ δεισκέλσλ ζηφρσλ καο δξαζηεξηφηεηαο» θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα σο «ηελ επίηεπμε κέγηζησλ εθξνψλ απφ έλα δεδνκέλν επίπεδν πφξσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηέιεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Γηνίθεζε Αιιαγώλ 

ηελ θαηαλφεζε ηεο αιιαγήο θαη ηεο νξζήο δηνίθεζεο ζπληζηψληαη σο κνληέια 

δηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηνπο Cook θαη Hunsaker (2001) ε αλαγλψξηζε ηεο αιιαγήο, ε 

δηάγλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο αιιαγήο, ε δηνίθεζε ηεο κεηάβαζεο θαη ε κέηξεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ
31

. Δπηπιένλ, νη Balogan θαη Hope (1999) αλαθέξνπλ φηη ε θχζε 

ηεο αιιαγήο κπνξεί λα είλαη ζηαδηαθή ή ηκεκαηηθή (Incremental) κε ζηξαηεγηθή 

εμέιημεο θαη ζηξαηεγηθή πξνζαξκνγήο ή ε θχζε ηεο αιιαγήο λα είλαη θνζκνγνληθή 

(bing bang) κε ζηξαηεγηθή επαλάζηαζεο θαη ζηξαηεγηθή αλαδφκεζεο. 

Οη Armenakis et al. (1999) πηζηεχνπλ φηη ε εηνηκφηεηα γηα αιιαγή δεκηνπξγείηαη 

κέζσ ηνπ κελχκαηνο πνπ κεηαθέξεη ε δηνίθεζε ζηνπο εξγαδνκέλνπ
32

ο. Ζ εηζαγσγή 

κίαο θαηλνχξηαο αιιαγήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αβεβαηφηεηα θαη αλεζπρία γηα ην 

κέιινλ ζηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ
33

. Σν κήλπκα ηεο αιιαγήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αβεβαηφηεηαο, ηεο 

αζάθεηαο θαη ηεο αλεζπρίαο, σο απάληεζε ζε πέληε εξσηήκαηα: 

  Δίλαη απαξαίηεηε ε αιιαγή; 

  Ζ αιιαγή πνπ εηζάγεηαη είλαη ε θαηάιιειε; 

  Σα βαζηθά κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ππνζηεξίδνπλ ηελ αιιαγή απηή; 

  Μπνξψ εγψ ή εκείο (ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ) λα πινπνηήζνπκε επηηπρψο ηελ 

αιιαγή; 

 Πνηνο είλαη ν αληίθηππνο απηήο ηεο αιιαγήο γηα εκέλα; 

                                                           
31 Παπαζενδψξνπ Ν. (2017) Γηνίθεζε Αιιαγψλ θαη Μεηαξξπζκίζεσλ. Πιαίζην, πεξηερφκελν δηαδηθαζία νξγαλσζηαθήο 

αιιαγήο. Αζήλα: Δηζήγεζε ζην ηκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ηεο ΔΓΓΑ (10.2.2017). 

32 Παπαζενδψξνπ Ν. (2017) Γηνίθεζε Αιιαγψλ θαη Μεηαξξπζκίζεσλ. Πιαίζην, πεξηερφκελν δηαδηθαζία νξγαλσζηαθήο 

αιιαγήο. Αζήλα: Δηζήγεζε ζην ηκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ηεο ΔΓΓΑ (10.2.2017). 

33 Παπαζενδψξνπ Ν. (2017) Γηνίθεζε Αιιαγψλ θαη Μεηαξξπζκίζεσλ Δηζαγσγή. Πεξηερφκελν θαη ζηφρνη πξνγξάκκαηνο. 

Γηεζλέο πεξηβάιινλ θαη κεηαξξπζκίζεηο. Μνληέια εθαξκνγήο ηεο αιιαγήο. Αζήλα : Δηζήγεζε ζην ηκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο 

ηεο ΔΓΓΑ (3.2.2017). 
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Πέληε είλαη νη θπξηφηεξεο ζηξαηεγηθέο άκβιπλζεο ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή 

(Κotter, 1998) 

 εθπαίδεπζε θαη επηθνηλσλία 

 ζπκκεηνρή θαη αλάκεημε 

 δηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε 

 ρεηξαγψγεζε θαη εγθισβηζκφο 

 ζαθήο θαη ππαηληθηηθφο εμαλαγθαζκφο 

Πέληε βήκαηα πξνηείλεη, επίζεο, ν Robbins ζηελ έξεπλα δξάζεο γηα ηελ δηνίθεζε 

αιιαγήο: Γηάγλσζε, Αλάιπζε, Αλάδξαζε, Δλέξγεηα, Αμηνιφγεζε.  

Καηά ηε δηάξθεηα κίαο δηαδηθαζίαο αιιαγήο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί 

ζπζηεκαηηθή ξνή πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή 

έκκεζα, ψζηε λα κεησζεί ε αζάθεηα, λα εληζρπζεί ε δέζκεπζε θαη λα απνθεπρζνχλ 

παξεξκελείεο ή θήκεο πνπ κπνξεί λα ππνλνκεχζνπλ ηε δηαδηθαζία. Γηα λα 

εμαζθαιηζζεί ε κέγηζηε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, ζα πξέπεη 

απηή λα ραξαθηεξίδεηαη απφ: Γηαθάλεηα, ζαθήλεηα, ηαθηηθφηεηα, πεηζψ
34

. 

Θεκειηψδεο ζπλζήθε γηα ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο αιιαγήο είλαη ε 

δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο πνπ ζα ηελ ππνζηεξίδεη. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ αηζζήκαηνο 

ηδηνθηεζίαο (ΟΟΑ, 2011) απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κπνξεί λα ακβιχλεη ηελ 

αληίζηαζε πξνο ηελ επηδησθφκελε αιιαγή θαη λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζαξκνγή ζηα λέα 

δεδνκέλα. 

 

Κεθάιαην έθην: Σν ειιεληθό δηνηθεηηθό πεξηβάιινλ 

Οη δηαρξνληθέο αδπλακίεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο  

Σα «ηζηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά» ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο πεξηγξάθεθαλ 

δηεμνδηθά ζηηο πεξίθεκεο Δθζέζεηο ηνπ Κ. Βαξβαξέζζνπ
35

 (1962) θαη ηνπ G. Langrod 

                                                           
34 Παπαζενδψξνπ Ν. (2017) Γηνίθεζε Αιιαγψλ θαη Μεηαξξπζκίζεσλ. Πιαίζην, πεξηερφκελν δηαδηθαζία νξγαλσζηαθήο 

αιιαγήο. Αζήλα: Δηζήγεζε ζην ηκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο ηεο ΔΓΓΑ (10.2.2017). 

 

35 Ο Βαξβαξέζζνο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟50 δηαπίζησλε ζηελ έθζεζε ηνπ «Πεξί ηνπ Οηθνλνκηθνχ Πξνβιήκαηνο ηεο Διιάδαο» 

φηη ε θαηάζηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ήηαλ ηέηνηα πνπ φρη κφλν δελ επέηξεπε λα ζπκβάιιεη δεκηνπξγηθά ζηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο ρψξαο, αιιά αδπλαηνχζε «λα επηηειέζεη θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ νπδέ ηαο πιένλ 
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(1964). πλνπηηθά, νη δχν Δθζέζεηο ζπλνςίδνπλ γηα ηελ ειιεληθή δηνίθεζε ηηο 

παξαθάησ «παζνγέλεηεο»
36

:Α) Σελ έληνλε έσο αζθπθηηθή παξνπζία ηεο εθάζηνηε 

πνιηηηθήο εγεζίαο, δειαδή ην κεγάιν βάξνο ηνπ «πνιηηηθνχ ππνζπζηήκαηνο» κε 

ηαπηφρξνλε θαρεμία ηνπ «δηνηθεηηθνχ ππνζπζηήκαηνο». Β) Σελ αλαμηνθξαηία, ηφζν 

θαηά ηελ πξφζιεςε φζν θαη θαηά ηε ζηαδηνδξνκία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Γ) Σν 

ζπγθεληξσηηζκφ ζηηο δνκέο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Γ) Σε γξαθεηνθξαηία, δειαδή 

έλα πιέγκα επάιιεισλ δηαδηθαζηψλ, πνιπλνκίαο, αζάθεηαο θαη λνκηθηζκνχ. Δ) Σελ 

έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη γεληθφηεξα ηελ απνπζία 

ζνβαξήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ. (Αληψλεο Μαθξπδεκήηξεο – 

Νίθνο Μηραιφπνπινο, 2012). ε φιεο ηηο εθζέζεηο πνπ αθνινχζεζαλ νη δηαπηζηψζεηο 

ήηαλ θνηλέο θαη θαηέιεγαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε ρξεηάδεηαη 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο.  

ην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πξνβιήκαηα 

θαηαγξάθνληαη ζπρλά ζην δεκφζην θαη αθαδεκατθφ δηάινγν. Δλδεηθηηθά 

θαηαγξάθνληαη ζηελ έθζεζε πνπ εμέδσζε ην 2011 ν ΟΟΑ, ζηα πξαθηηθά ηνπ 

πλεδξίνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο – Γειθνί 2003, ζηε Λεπθή 

Βίβιν γηα ηε Γηαθπβέξλεζε θαη ζε πνιιά αθφκε θείκελα
37

. Πξνβιήκαηα δε πνπ 

αλαδείρζεθαλ έληνλα ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ ρψξα λα πιήηηεηαη απφ ζνβαξή 

νηθνλνκηθή θξίζε. Μεηαμχ ησλ δνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζπλνπηηθά ζπγθαηαιέγνληαη, 

ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ, ε πνιππινθφηεηα, θαη ε 

αιιεινεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ. ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πεξηιακβάλνληαη ε 

θνκκαηηθνπνίεζε ηνπ θξάηνπο, ε δηάβξσζε ηνπ θξάηνπο απφ επηρεηξεκαηηθά θαη 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, ν λνκνζεηηθφο πιεζσξηζκφο, ε ηππνιαηξία, ε δηνηθεηηθή 

αθακςία θαη ν λνκηθφο θνξκαιηζκφο.  

                                                                                                                                                                      
ζηνηρεηψδεηο θξαηηθάο ιεηηνπξγίαο, φπσο είλαη ε είζπξαμηο ησλ θφξσλ εθ ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη ε χπαξμηο νξγαλσκέλεο 

θνηλσλίαο». (Αληψλεο Μαθξπδεκήηξεο – Νίθνο Μηραιφπνπινο, 2012).  

36 Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε Νφκνπ 4369/2016. 

37 Μαθξπδεκήηξεο Α, Μηραιφπνπινο, Ν,. (2000). Δθζέζεηο Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 1950 - 

1998.Αζήλα:Δθδφζεηο Παπαδήζε. Κπβέινπ, , θ.α (1995). Πξνβιήκαηα Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο. Αζήλα: Δθδφζεηο Αλη. Ν. 

άθθνπια. Γθξηηδάιεο, . (2014). Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα: Βαζηθά πξνβιήκαηα 

θαη πιαίζην ιχζεσλ ηψξα, ζην Γθξηηδάιεο, , θ.α,. Απφ ην Παλεπηζηήκην ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε: Έλα ηαμίδη κε επηζηξνθή. 

Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε. 
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ε κηα πξνζπάζεηα ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ δηαρξνληθψλ απηψλ αδπλακηψλ κε 

ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2016-2018 θαηαγξάθεθε ην 

πιήζνο ησλ αδπλακηψλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ ζην πιαίζην ελφο 

κεζνκαθξνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ δξάζεο (Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, 

Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, 2017-2019): i) Αδπλακία 

ζρεδηαζκνχ & εθαξκνγήο δεκφζησλ πνιηηηθψλ: Αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα φηη ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ απνηειεί 

πξσηεχνπζα αδπλακία, θαζψο ε έιιεηςε ζπλεθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, νδεγεί ζε 

απνζπαζκαηηθέο παξεκβάζεηο, επηθαιχςεηο θαη αιιειναλαηξνχκελεο ελέξγεηεο, 

δηαηεξψληαο έλα πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν θαηαθεξκαηηζκφ θαη 

δηαζπνξά ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο (αξκνδηφηεηεο, δνκέο, ππνδνκέο, αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θ.ν.θ.) πνπ νξίδνπλ ην εθάζηνηε πεδίν πνιηηηθήο. ii) Έιιεηςε ζπληνληζκνχ: 

Βαζηθά εκπφδηα είλαη ε έιιεηςε ελφο ζπληνληζηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε απνπζία δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ε 

χπαξμε δηνηθεηηθψλ ζηεγαλψλ θαη ην θαηαθεξκαηηζκέλν θαη δηαζπαζκέλν 

ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. iii) Αλεπαξθήο αμηνπνίεζε 

θαη αλνξζνινγηθή θαηαλνκή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ: Ζ δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ 

πφξσλ ππήξμε επίζεο πξνβιεκαηηθή. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζηελή ηεο νπηηθή, ηελ 

έιιεηςε ζρεδηαζκνχ θαη ζηξαηεγηθήο αληίιεςεο. Ζ πξσηνθαλήο κείσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζεκεηψζεθε ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, ζε ζπλδπαζκφ κε πνιηηηθέο 

επηινγέο πνπ απνμέλσζαλ ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

κεηαξξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο, είλαη παξάγνληεο πνπ απνζηαζεξνπνίεζαλ ην ζχζηεκα 

θαη κείσζαλ ηε ζπλνρή ηνπ. Παξάιιεια, νη αλνξζνινγηθέο θαηαλνκέο πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ, ηφζν ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ φζν θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο, νδεγνχλ ζην θαηλφκελν ηεο αληζνκεξνχο ζηειέρσζεο δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θαη ζηελ κε ελδεδεηγκέλε αμηνπνίεζε πνιχηηκσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

iv) Πξνβιεκαηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην: Ζ πνιπλνκία, ε θαθνλνκία θαη ε 

πνιππινθφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ θεηκέλσλ θαη ξπζκίζεσλ δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο, ζπκκφξθσζεο θαη αζθάιεηαο δηθαίνπ ηφζν ζηνπο πνιίηεο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη ζηελ ίδηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Ννκηθά εκπφδηα έρνπλ 

επίζεο αλαζρέζεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή πινπνίεζε ησλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. v) Τζηέξεζε ζε δεηήκαηα ειεθηξνληθήο 
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δηαθπβέξλεζεο: Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο παξακέλνπλ ζε πξψηκν ζηάδην, ελψ ππάξρνπλ δσηηθέο 

ειιείςεηο ζηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ. vi) Απνπζία 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ δηνίθεζεο: ηελ Διιάδα δελ έρεη 

αθφκα αλαπηπρζεί ε ράξαμε δεκφζησλ πνιηηηθψλ βάζεη ηεθκεξίσζεο, γεγνλφο πνπ 

αληαλαθιά ηφζν ηελ έλδεηα δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη απφ ηε δηνίθεζε φζν θαη ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ λνκηθηζκνχ. Οη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπιινγή, ζχλζεζε θαη αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ είλαη αλεπαξθείο. Ζ ειιηπήο θαη αθαηάιιειε ζπιινγή θαη 

ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ δπζθνιεχεη πεξαηηέξσ ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ κε βάζε 

ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ έγθαηξνπ εληνπηζκνχ θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 Αμηνζεκείσηεο γηα ηελ δεκφζηα δηνίθεζε είλαη θαη νη αλαθνξέο ηεο Έθζεζεο 

ΟΟΑ (2011). Ζ Έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, κεηαμχ άιισλ, αλαθέξεη φηη «ε δηνίθεζε ζε 

γεληθέο γξακκέο ιεηηνπξγεί ππφ ηε κνξθή “σηιφ”, δειαδή απνζπαζκαηηθά θαη 

απνθνκκέλα» (Έθζεζε ΟΟΑ, 2011). Ο θαηαθεξκαηηζκφο ησλ δνκψλ θαη ε 

αιιεινεπηθάιπςε ησλ αξκνδηνηήησλ απνζαξξχλνπλ ηε ζπληνληζκέλε δξάζε ελψ 

απνπζηάδεη ε ζπιινγηθή δέζκεπζε ζηελ ηήξεζε ελφο κεηαξξπζκηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο (Έθζεζε ΟΟΑ, 2011). Σα ππνπξγεία παξνπζηάδνληαη 

απξφζπκα ζηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ θαη φπνπ ππάξρεη ζπληνληζκφο, απηφο γίλεηαη 

θαηά πεξίπησζε θαη βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθή γλψζε. ε απηφ ην πιαίζην είλαη 

θαζνξηζηηθή ε αλάπηπμε κηαο απινπζηεπκέλεο αιιά πιήξνπο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ Κέληξνπ Γηαθπβέξλεζεο, ηνπ ζηξαηεγηθνχ θέληξνπ ησλ ππνπξγείσλ 

θαη ηνπ δηυπνπξγηθνχ ζπληνληζκνχ πνπ πξέπεη λα ηα ζπλδέεη (Έθζεζε ΟΟΑ, 2011).   

   Δπηπιένλ, ε ίδηα Έθζεζε αλαθέξεη φηη ην πξαγκαηηθφ δηνηθεηηθφ αληηθείκελν 

δηαθέξεη πνιιέο θνξέο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ 

λφκν
38

 θαη θαηαιήγεη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ 

ηελ θαηαγξαθή επηδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε κηαο γεληθήο επηθαηξνπνίεζεο ησλ 

νξγαλνγξακκάησλ θαη ησλ ηππηθψλ αξκνδηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνχλ κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Έθζεζε ΟΟΑ, 2011). 

                                                           
38

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα νξγαλνγξάκκαηα πνπ δίδνληαη απφ ηα ππνπξγεία, γηα παξάδεηγκα ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, 

δηαθέξνπλ θαη απφ ηηο λνκηθέο θαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο δνκέο. 
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Κεθάιαην έβδνκν: Ζ αλαδηνξγάλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη 

Νεζησηηθήο πνιηηηθήο 

7.1 Σν ζεζκηθό πιαίζην. 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ ινηπψλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ 

ηνπ Κξάηνπο, ηφζν ζε θεληξηθφ φζν θαη ζε απνθεληξσκέλν επίπεδν, απνηππψλεηαη 

ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπο (λ.4178/2013 αξ. 54). Οη νξγαληζκνί θαηαξηίδνληαη κε ΠΓ 

θαηά εμνπζηνδφηεζε λφκνπ, κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ πνπ πξνΐζηαηαη ηνπ 

θαηά πεξίπησζε Τπνπξγείνπ. Οη νξγαληζκνί πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ απνζηνιή ηνπ θνξέα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ 

ηε ζχζηαζε θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, θαζψο θαη ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζε 

νξγαληθέο κνλάδεο (γεληθέο δηεπζχλζεηο, δηεπζχλζεηο, ππνδηεπζχλζεηο, ηκήκαηα, 

απηνηειή θαη κε, απηνηειή γξαθεία). 

 Σελ νλνκαζία θαη ε έδξα ησλ παξαπάλσ νξγαληθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη νη 

ζηξαηεγηθνί ζθνπνί ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, νη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ησλ 

Γηεπζχλζεσλ θαη Τπνδηεπζχλζεσλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Σκεκάησλ θαη ινηπψλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ. 

 Σνπο θιάδνπο πξνζσπηθνχ θαηά θαηεγνξίεο, ν αξηζκφο θαη ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ 

πξνζσπηθνχ ζε θιάδνπο θαη εηδηθφηεηεο, θαζψο θαη ηα ηππηθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ή 

πξφζιεςεο θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα. 

 Σε γεληθή πεξηγξαθή πξνζφλησλ θαη θαζεθφλησλ θάζε ζέζεο επζχλεο, θαζψο θαη 

νη θιάδνη απφ ηνπο νπνίνπο ζα πξνέξρνληαη νη Πξντζηάκελνη ησλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ. 

7.2  Σν ηζηνξηθό πιαίζην ηεο νξγάλσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο 

Σν Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ζεζκνζεηήζεθε αξρηθά 

ην 1822, κε ηελ νλνκαζία «Τπνπξγείν Ναπηηθψλ» σο έθθξαζε ηεο κείδνλνο 
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ζεκαζίαο πνπ είραλ ηα ζπλαθή ζέκαηα ζηελ ηφηε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Με ην 

δ/γκα ηεο Αληηβαζηιείαο ηνπ Απξηιίνπ 1833 (ΦΔΚ 13/15-4-1833) ζπγθξνηήζεθαλ νη 

7 «γξακκαηείεο» (ππνπξγεία), πξνζδηνξίζηεθαλ κε ζαθήλεηα θαη νη 11 αξκνδηφηεηεο 

ηεο «Γξακκαηείαο επί ησλ Ναπηηθψλ» πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ 

θαη πεξηιάκβαλαλ ηφζν ζέκαηα ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ φζν θαη κέξηκλα γηα ηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ λαπηηθψλ.  

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε εκπνξηθή λαπηηιία απνθηά θξίζηκεο δηαζηάζεηο 

γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο θαη ην 1917 νιφθιεξε ε αξκνδηφηεηα πεξί εκπνξηθνχ 

λαπηηθνχ κεηαθέξεηαη ζην λενζπζηαζέλ Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο (αξ.1 

λ.816/1917). Ζ απφθαζε κεηαθνξάο αλαζεσξήζεθε ζηε ζπλέρεηα θαη δχν ρξφληα 

αξγφηεξα, επαλήιζε σο αξκνδηφηεηα ζην Τπνπξγείν Ναπηηθψλ, αιιά κε κία 

ζεκαληηθή αιιαγή, ην πξνζσπηθφ ηνπ ππαγφηαλ πιένλ ζε ηδηαίηεξν ζψκα, κε 

ζηξαηησηηθφ ραξαθηήξα, ην «Ληκεληθφ» (λ.1753/1919). Ζ απφθαζε απηή 

εμππεξεηνχζε ηελ επέθηαζε ηεο ζηξαηησηηθήο νξγάλσζεο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, 

θαζψο ε ρψξα βξηζθφηαλ ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε. Έθηνηε, ν ζηξαηησηηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ ηνκέα ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο εληάζεθε κε ηε ζχζηαζε 

πθππνπξγείνπ (α.λ. 1/1936 θαη αξγφηεξα α.λ. 345/1936 ) απφ ην δηθηαηνξηθφ 

θαζεζηψο ηεο 4εο Απγνχζηνπ.  

Γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο ε ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία ζεσξήζεθε σο ν ηέηαξηνο 

θιάδνο ησλ ειιεληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη  ππήρζε γηα πξψηε θνξά ζε 

μερσξηζηφ ππνπξγείν κε απηφλ ηνλ ηίηιν (λ.δ. 3268/1944 ηεο Κπβέξλεζεο Κατξνπ)
39

 . 

Οη πηεζηηθέο αλάγθεο ηφζν ηεο απειεπζέξσζεο φζν θαη εθείλεο ηνπ εκθπιίνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα πξνθαλή νθέιε ηεο νκάδαο ησλ πινηνθηεηψλ, πνπ εθείλε ηελ 

επνρή βξηζθφηαλ ζε έληνλε αλάπηπμε, επέηξεςαλ ηε δηαηήξεζε ηνπ απνθιεηζηηθά 

                                                           
39 Με απηά ηα δεδνκέλα, ην 1941 μεθίλεζε ε πξνζπάζεηα ελφο καθξνρξφληνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνέβιεπε ηελ ηαρχξπζκε 

θαηαζθεπή ελφο ηεξάζηηνπ αξηζκνχ πινίσλ ζε λαππεγεία ησλ ΖΠΑ θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ ηνπ Καλαδά. ην πιαίζην 

απηφ, κέζα ζε κηα ηεηξαεηία λαππεγήζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ 5.000 πινία, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ θαζφξηζε ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ έθβαζε ηνπ Πνιέκνπ. Απφ ηνπο ηχπνπο ησλ πινίσλ πνπ είραλ θαηαζθεπαζηεί καδηθά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, 2.700 

πεξίπνπ απφ απηά αθνξνχζαλ κηα θαηεγνξία θνξηεγνχ πινίνπ κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 10.000 πεξίπνπ ηφλσλ πνπ έγηλε γλσζηή 

κε ην φλνκα Liberty. Γεθαπέληε απφ ηα πινία απηά παξαδφζεθαλ απεπζείαο απφ ηα λαππεγεία ζε Έιιελεο δηαρεηξηζηέο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ. Σα δεθαηέζζεξα απφ απηά επηβίσζαλ θαη καδί κε άιια 84 παξφκνηα απνηέιεζαλ ζηα ηέιε ηνπ 1946 ηε 

ζεκαληηθφηεξε καδηθή αγνξά πινίσλ απφ Έιιελεο εθνπιηζηέο 



 

 

[44] 

 

44 

ζηξαηησηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ππνπξγείνπ
40

. Καηά ην 1951 ην ππνπξγείν έρεη ηε ζέζε 

ηνπ (σο 15ν ζηε κεηαμχ ηνπο ηάμε) κεηαμχ ησλ 16 (α.λ. 1671/1951). 

ηα κεηέπεηηα φκσο ρξφληα, κε ηελ άλζεζε ηεο δηεζλνχο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ην θαζεζηψο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ επηρείξεζε ην 1971 ηε ζπλέλσζε 

ηνπ ππνπξγείνπ ζε απηφ ησλ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (λ.δ. 957/1971), γηα λα 

επαλέιζεη φκσο πνιχ γξήγνξα, απφ ηελ Κπβέξλεζε Μαξθεδίλε, σο απηνηειέο 

ππνπξγείν (λ.δ 175/1973). Μεηαμχ ησλ εηψλ 1971 – 1973  ζπλέβεζαλ δχν κεηαβνιέο: 

Αθελφο ζπζηάζεθε Αξρεγείν Ληκεληθνχ ψκαηνο (ΚΤΑ 11370/1973), ην νπνίν 

αλέιαβε ηελ αζηπλφκεπζε θαη αθεηέξνπ νξγαλψζεθε δηαθξηηά ε Ναπηηιία, κε ηε 

ζχζηαζε Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο (ΚΤΑ 100.044/73/7/72).  

Καηά ηε Μεηαπνιίηεπζε, ζχκθσλα κε ην λέν νξγαλσηηθφ πιαίζην πνπ 

επηβιήζεθε ζηα ππνπξγεία (λ.51/1975), ζπζηάζεθε ν νξγαληζκφο ηνπ 1977 (π.δ. 

95/1977), κε ηνλ νπνίν θαηαξγήζεθε ην Αξρεγείν ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο. Έλδεθα 

ρξφληα αξγφηεξα, ην 1988, ην ππνπξγείν απέθηεζε λέν νξγαληζκφ (π.δ. 259/1988) θαη 

ζηα επφκελα έλδεθα ρξφληα, ππφ ην λέν νξγαλσηηθφ πιαίζην (αξ. 20 λ.2503/1997), 

ζπλέηαμε λέν νξγαληζκφ (π.δ. 242/1999). ηε ζπλέρεηα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2007 

δεκηνπξγήζεθε λένο θνξέαο κε ηνλ ηίηιν «Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ 

θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο» (π.δ. 205/2007).  

Απφ ην μεθίλεκα ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2008 έσο ζήκεξα ε 

πνξεία ηνπ Τπνπξγείνπ αθνινχζεζε ζπλερείο αλαηαξάμεηο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, 

ην ππνπξγείν θαηαξγήζεθε θαη νη αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα λαπηηιίαο θαη αλάπηπμεο 

κεηαθέξζεθαλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ελψ 

ην Ληκεληθφ ψκα κεηαθέξζεθε ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
41

. Σνλ 

επηέκβξην ηνπ 2010 επαλαζπζηάζεθε σο απηφλνκν ππνπξγείν κε ηίηιν Τπνπξγείν 

Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο κε αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα λαπηηιίαο. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ζπγρσλεχηεθε ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο (π.δ. 65/2011). Σν 2012 ν Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ 

επαλαζπζηάζεθε (π.δ. 85/2012,) απφ ππεξεζίεο ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο 

                                                           
40 Μειέηε Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δνκψλ (2016) 

41 Ζ απφθαζε απηή φπσο απνηππψζεθε ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο κε αξκφδηνπο θνξείο θαη πνιηηηθά πξφζσπα πξνθάιεζε 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε λαπηηιηαθή πνιηηηθή.  
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ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο θαη  κεηνλνκάζηεθε  ζε Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ κε ηελ ππαγσγή 

ζε απηφ ηεο Γελ. Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.  Πνιχ ζχληνκα 

σζηφζν, κφιηο ζηηο 17 Ηνπιίνπ 2012, κε ην π.δ. 94/2012, ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο 

κεηνλνκάζηεθε ζε Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, εληάρζεθε ζε απηφ ην Ληκεληθφ 

ψκα – Διιεληθή Αθηνθπιαθή (Λ-ΔΛΑΚΣ), αιιά έκεηλε εθηφο ηεο δηθήο ηνπ 

δνκήο, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αιηείαο.  

Με ηηο κλεκνληαθέο πξνβιέςεηο λα απαηηνχλ αλαδηνξγάλσζε ησλ θξαηηθψλ 

δνκψλ ηεο πεξηφδνπ 2012-2014 ην Τπνπξγείν (σο «Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ») 

απέθηεζε λέν νξγαληζκφ, ν νπνίνο δεκνζηεχζεθε ζην π.δ 103/2014. Σν επηέκβξην 

2015 φκσο, χζηεξα απφ ηελ αλαζχζηαζή ηνπ (αξ. 2 π.δ. 70/2015) θαη ηε κεηνλνκαζία 

ηνπ, δεκηνπξγήζεθε ην ζεκεξηλφ Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.  

 

7.3  Ζ πθηζηάκελε δνκή ηνπ Οξγαληζκνύ 

 

ηε λέα ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ρψξαο θαη ησλ Θεζκψλ, ηνπ 

Απγνχζηνπ 2015, ςεθίζηεθε κε κεγάιε πιεηνςεθία απφ ην Κνηλνβνχιην ν 

λ.4336/2015  (ΦΔΚ  Α‟  94/14-8-2015). ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία  ππήξρε ξεηή 

αλαθνξά ζην  θεθάιαην  πεξί  Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο  (5) φηη:  «..ηα  βαζηθά  ζηνηρεία 

 ηεο  ζηξαηεγηθήο απηήο  ζα  είλαη  ε αλαδηνξγάλσζε ησλ δηνηθεηηθώλ δνκώλ, ν 

 εμνξζνινγηζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ, ε βειηηζηνπνίεζε ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ, ε 

ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο, ε ειεθηξνληθή δεκόζηα δηνίθεζε…». ηε 

ζπλέρεηα, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο ππνρξέσζεο αλαδηνξγάλσζεο, ζην άξζξν 

37 λ.4369/2016, πξνζδηνξίζηεθαλ νη λέεο πξνζεζκίεο γηα ηελ επίηεπμή ηεο (σο 31-12-

2016) απφ φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. ε απηφ ην πιαίζην 

ζρεκαηίζζεθε νκάδα εξγαζίαο, ε νπνία θαηέιεμε θαη ζε πφξηζκα γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ δνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο
42

. Μέρξη ζήκεξα σζηφζν δε ππάξρεη αιιαγή 

επί ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο, θαζψο νη αληηζηάζεηο ζε απηφ ην 

εγρείξεκα ππήξμαλ κεγάιεο. 

                                                           
42 Μειέηε αμηνιφγεζεο δνκψλ (2017). Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://www.peals.gr/images/pdf/melethnautilias.pdf  

http://www.peals.gr/images/pdf/melethnautilias.pdf


 

 

[46] 

 

46 

Τπφ ηελ παξνχζα κνξθή ηνπ Οξγαληζκνχ, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε ην 

2014 (ΠΓ 103/2014), νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη απφ ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο 

θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπο είλαη πνιπδηάζηαηεο θαη 

απαηηνχλ ηελ εκπινθή θαη ζπλεξγαζία κε έλα κεγάιν αξηζκφ ζπλαξκνδίσλ 

Τπνπξγείσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο, πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ, ΟΣΑ αιιά θαη 

ηε ζηελή ζπλεξγαζία κε άηνκα ή θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

Σν ππνπξγείν, «..έρεη σο θχξηα απνζηνιή ην ζρεδηαζκφ ηεο λαπηηιηαθήο 

πνιηηηθήο, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο θαη ηε ζχλδεζε ηεο κε ηελ εζληθή νηθνλνκία, ηελ 

αλάπηπμε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο, ηε κέξηκλα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή 

νινθιεξσκέλεο λεζησηηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο ζαιαζζίνπ ηνπξηζκνχ θαη 

ζαιαζζίσλ ζπγθνηλσληψλ θαη κεηαθνξψλ, ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

λαπζηπινΐαο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη πεξηνπζίαο ζηε ζάιαζζα, 

ηε κέξηκλα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή έθλνκσλ ελεξγεηψλ ζηνπο ρψξνπο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

ζαιάζζησλ ζπλφξσλ, ηε ράξαμε ηεο ιηκεληθήο πνιηηηθήο, ηελ επνπηεία ησλ ιηκεληθψλ 

ππνδνκψλ θάζε ιεηηνπξγηθήο κνξθήο θαη ηελ πξναγσγή ηνπ εζληθνχ ιηκεληθνχ 

ζπζηήκαηνο σο παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, ησλ λεζηψλ θαη ηεο λαπηηιίαο 

ηεο ρψξαο» (π.δ. 103/2014). 

Σν ππνπξγείν επηδηψθεη ηελ πξαγκάησζε ηεο απνζηνιήο ηνπ κε ηηο εμήο 

θχξηεο δνκέο: 3 Γεληθέο Γξακκαηείεο, 3 Γεληθέο Γ/λζεηο (κία αλά γεληθή γξακκαηεία), 

12 Γ/λζεηο θαη  43 Σκήκαηα θαη 13 απηνηειή γξαθεία. χλνιν πξνβιεπφκελσλ 

ζέζεσλ πξνζσπηθνχ: 499 ήηνη: 290 ζηηο θνηλέο ππεξεζίεο ζπλ 110 ηεο Πινεγηθήο ζπλ 

80 ζηηο ρνιέο ζπλ 19 ζην ΚΔΔΝ.
43

 Πην ζπγθεθξηκέλα ε ππάξρνπζα δνκή 

απνηππψλεηαη σο εμήο: 

Α. ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Τπνπξγείνπ ππάγεηαη ην Αξρεγείν Λ-

ΔΛΑΚΣ, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη ε Γηεχζπλζε 

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ.  

                                                           
43 Βι. Μειέηε αμηνιφγεζεο δνκψλ (2016). Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://www.peals.gr/images/pdf/melethnautilias.pdf 

http://www.peals.gr/images/pdf/melethnautilias.pdf
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 Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζηειερψλεηαη θαηά θχξην ιφγν 

απφ ζηειέρε ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ. Ο Πξντζηάκελνο είλαη αμησκαηηθφο ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ, ν 

νπνίνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ ΠΓ103/2014, ζπκκεηέρεη ζην πκβνχιην 

Δπηηειηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Αξρεγείνπ Λ-ΔΛΑΚΣ. ηε ΓΓΟΤ ππάγνληαη νη θάησζη 

νξγαληθέο κνλάδεο: 

- Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ηειέρσζε Λ-

ΔΛΑΚΣ, εμαίξεζε απνηειεί ην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Παξαθνινχζεζεο Κεθαιαίνπ 

Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δπνπηεπνκέλσλ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ΤΝΑ πνπ 

ζηειερψλεηαη κε πνιηηηθφ πξνζσπηθφ). 

- Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο (ζηειέρσζε Λ-ΔΛΑΚΣ, εμαίξεζε απνηειεί 

ην Σκήκα Δηδηθψλ Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ πνπ ζηειερψλεηαη κε πνιηηηθφ πξνζσπηθφ). 

- Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ θαη Δπνπηείαο Απνζεθψλ(ζηειέρσζε Λ-ΔΛΑΚΣ). 

- Απηνηειέο Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο (ζηειέρσζε πνιηηηθφ πξνζσπηθφ-

εδξεχεη ζηε Μπηηιήλε). 

- Απνθεληξσκέλε Μνλάδα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ επηπέδνπ Σκήκαηνο (ζηειέρσζε 

πνιηηηθφ πξνζσπηθφ). 

- Απηνηειέο Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Πινεγηθψλ Τπεξεζηψλ (ζηειέρσζε 

πνιηηηθφ πξνζσπηθφ). 

Ζ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
44

 ζηειερψλεηαη ακηγψο απφ πνιηηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: 

- Σκήκα Γηνίθεζεο θαη Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 

- Σκήκα ρέζεσλ Κξάηνπο – Πνιίηε/Δπηρεηξήζεσλ, 

- Σκήκα Τπνζηήξημεο Δπνπηεπνκέλσλ Φνξέσλ θαη Οξγαλσηηθήο Αλάπηπμεο. 

 

Β. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθψλ 

Δπελδχζεσλ είλαη θάζεηε ηνκεαθή δνκή θαη πεξηιακβάλεη κηα Γεληθή Γηεχζπλζε πνπ 

                                                           
44 Ζ ΓΓΤ πξνέθπςε απφ ηελ έλσζε ηεο πξψελ Γ/λζεο Πνιηηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο, ηεο Γ/λζεο 

Τπνζηήξημεο Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη ηεο Γ/λζεο Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο, πνπ ππάγνληαλ ζηελ πξψελ Γεληθή 

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (ΓΓΓΤ).  
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απνηειείηαη απφ ηξεηο Γηεπζχλζεηο θαη έλα απηνηειέο ηκήκα
45

. Οη ηξεηο δηεπζχλζεηο 

είλαη νη εμήο: 

-   Ζ  Γηεχζπλζε Ληκεληθήο Πνιηηηθήο. 

- Ζ Γηεχζπλζε Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ θαη Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ είλαη 

λενζχζηαηε (ΠΓ103/2014) θαη απνηειείηαη απφ ηα επίζεο λενζχζηαηα ηκήκαηα: 

Σκήκα Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ, Σκήκα Ναππεγνεπηζθεπαζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, 

Σκήκα Αλάπηπμεο Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ θαη Θαιάζζησλ Σνπξηζηηθψλ Δπελδχζεσλ 

θαζψο θαη απφ ην Σκήκα Δπαγγεικαηηθψλ Σνπξηζηηθψλ θαθψλ θαη Ναπηηιηαθψλ 

Δηαηξεηψλ Πινίσλ Αλαςπρήο. 

- Σν Απηνηειέο Σκήκα Πινεγηθήο Τπεξεζίαο. ηελ Πινεγηθή Τπεξεζία ππάγνληαη 

νη Πινεγηθνί ηαζκνί, ην λαπηηθφ πξνζσπηθφ (πινεγνί θαη πιεξψκαηα) είλαη 

πνιηηηθφ πξνζσπηθφ, ελψ Γηνηθεηήο έθαζηνπ πινεγηθνχ ζηαζκνχ είλαη ν Ληκελάξρεο. 

Γ. Γηα ηα ιηκάληα πέξαλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ, Ληκεληθήο 

Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ ιεηηνπξγεί ε Αλεμάξηεηε Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Ληκέλσλ θαη ε λέα αλεμάξηεηε Γεκφζηα Αξρή Ληκέλσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 8: Οξγαλφγξακκα Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο  

                                                           
45 χκθσλα κε ην ΠΓ103/2014 ε ΓΓΛΛΠΝΔ ζηειερψλεηαη ακηγψο απφ πνιηηηθφ πξνζσπηθφ, ζηελ πξάμε ζηε ΓΗΛΗΚΤΠ 

πξνΐζηαηαη Αμησκαηηθφο ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ θαη ππεξεηνχλ αξθεηά ζηειέρε ηνπ. 
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Δπηπιένλ, ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ην Αξρεγείν ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο 

(λ. 3922/2011)  ην νπνίν έρεη σο απνζηνιή ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζηηο πεξηνρέο θαη 

ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο εθηείλεηαη ε αξκνδηφηεηά ηνπ.   

ηε δνκή ηνπ Αξρεγείνπ Λ-ΔΛΑΚΣ ππάγνληαη ηέζζεξηο θιάδνη εθ ησλ 

νπνίσλ: 

Α) Ο Κιάδνο Α΄ Αζθάιεηαο θαη Αζηπλφκεπζεο πνπ έρεη αξκνδηφηεηεο ακηγψο 

επηρεηξεζηαθνχ ραξαθηήξα θαη ζηειερψλεηαη ακηγψο απφ ην Ληκεληθφ ψκα.  

 Β) Ο Κιάδνο Β΄ Ναπηηιίαο θαη ν Κιάδνο Γ΄ Διέγρνπ Πινίσλ έρνπλ πνιηηηθφ-

νηθνλνκηθφ αληηθείκελν, αιιά ζηειερψλνληαη θπξίσο απφ ζηειέρε ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ ε Γηεχζπλζε Μειεηψλ Καηαζθεπψλ Πινίσλ πνπ ππάγεηαη ζηνλ 

Κιάδν Γ΄, θαζψο θαη ην Σκήκα Απνδεηθηηθψλ Ναπηηθήο Ηθαλφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο 

Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην Σκήκα Αλαγλψξηζεο Θαιάζζηαο Τπεξεζίαο ηεο 

Γηεχζπλζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Κιάδν Β‟ πνπ ζηειερψλνληαη 

ακηγψο απφ πνιηηηθφ πξνζσπηθφ.  

Δπίζεο, ζηνλ Κιάδν Β΄ κέζσ ηεο Γηεχζπλζεο Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ππάγνληαη νη ρνιέο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ είλαη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ, ελψ Γηνηθεηήο ηεο ζρνιήο είλαη Αμησκαηηθφο 
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ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ. Πεξαηηέξσ θαη πέξαλ ησλ ειιείςεσλ ζε θαζεγεηέο λαπηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ ζρνιψλ  - ιφγσ ησλ ειιείςεσλ 

πξνζσπηθνχ -  ελ ηέιεη γίλεηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο.  

Γ) Ο Κιάδνο Γ΄ Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ν νπνίνο 

ζηειερψλεηαη ακηγψο απφ ην Ληκεληθφ ψκα, αζθεί δηνηθεηηθέο, νξγαλσηηθέο θαη 

ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αξρεγείνπ Λ-ΔΛΑΚΣ, ελψ παξάιιεια 

παξέρεη νξηδφληηεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, Γξακκαηεηαθήο 

Τπνζηήξημεο θαη επηζηαζίαο θηηξίσλ ζην ζχλνιν ηνπ ππνπξγείνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 9: Οξγαλφγξακκα Ληκεληθνχ ψκαηνο 
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 7.4 Κξηηηθή αμηνιόγεζε ηνπ Οξγαληζκνύ 

 

Μεηά απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ζρεηηδφκελνπο θνξείο, ζηειέρε θαη ηηο ζεκεξηλέο 

πξνθιήζεηο ηα πξνβιήκαηα απνηππψλνληαη σο εμήο: 

Με νξζή θαη εηεξνβαξήο θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμύ 

ζηξαηησηηθνύ θαη πνιηηηθνύ πξνζσπηθνύ
46

. Τπάξρεη αληζνξξνπία θαηαλνκήο 

έξγνπ κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ (έλζηνινπ ηνπ Λ, πνπ ππάγεηαη ζηνλ Κψδηθα 

Πξνζσπηθνχ Λ θαη ζηνλ ηξαηησηηθφ Πνηληθφ Κψδηθα θαη πνιηηηθνχ πνπ ππάγεηαη 

ζηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα) κε επαθφινπζν ηνλ αληαγσληζκφ ηζρχνο κεηαμχ πνιηηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη Λ. ρεδφλ φιεο νη δνκέο παξαγσγηθνχ/νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα 

ππάγνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο.  

   Απνπζία ζηξαηεγηθνύ νξάκαηνο ζπλδεδεκέλν κε ηνπο εζληθνύο ζηόρνπο 

ηεο ρώξαο. πσο απνηππψλεηαη ζε φιεο ηηο εθζέζεηο ε ρψξα κεηαβαίλεη ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ αλαπηπμηαθφ κνληέιν πην εμσζηξεθέο κε  πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο 

(Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο Διιάδνο, 2016). Σν Τπνπξγείν δελ δείρλεη λα 

αθνπγθξάδεηαη ηηο αλεζπρίεο ησλ θνξέσλ γηα ηελ αλάγθε ράξαμεο κίαο εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο ζην ζαιάζζην πεδίν πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο γηα 

επηζηξνθή ζηελ αλάπηπμε (Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην, 2013).  

  Σν κνληέιν δηνίθεζεο πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηα ειιεληθά ιηκάληα. Οη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο θαη κάιηζηα νη θαλνληζηηθέο αξκνδηφηεηεο 

κεηαθέξζεθαλ ζε αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο, απνηειεί έλα κνληέιν δηνίθεζεο 

πνπ έρεη δερηεί ηζρπξή θξηηηθή
47

. Με ηε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ζε αλεμάξηεηεο 

δηνηθεηηθέο αξρέο, δεκηνπξγείηαη μεθάζαξα δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα
48

, θαζψο ηα 

                                                           
46 Έληνλνο ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ ηνπ ιηκεληθνχ φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηηο 

αλαθνηλψζεηο ηνπ ελφο ελαληίνλ ηνπ άιινπ.  

47 Ζ «νπδεηεξνπνίεζε» απηή «ζπιάθσλ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο» ζεσξείηαη παξάδνζε κέξνπο ηεο εμνπζίαο ιφγσ αδπλακίαο ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά θξίζηκα δεηήκαηα φπσο νη ζρέζεηο ηεο κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή εμνπζία (Βεληδέινο, 2003: ζ.22, 2001: ζ. 479-480). Τπφ απηή ηελ θξηηηθή νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο  «ζεζκηθφ θαηάληεκα ηεο δεκνθξαηίαο» (Βεληδέινο, 2001: ζ. 479). 

48 Ζ απφζπξζε ηνπ θξάηνπο απφ ηνπο ηνκείο απηνχο, είηε κέζσ ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηκεκάησλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, είηε κε ηελ 

αλάζεζε ηεο ξχζκηζήο ηνπο απφ ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο  ζεσξήζεθε πσο «ζέηνπλ ζε δνθηκαζία ηεο αξρέο ηεο δηαθπβέξλεζεο 
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δηνξηζκέλν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δελ ραίξεη δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο, ελψ 

παξάιιεια επηηπγράλεηαη ε ζηξέβισζε ηεο επζείαο γξακκήο θνηλσληθήο ινγνδνζίαο 

ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηνπο δηνηθνχκελνπο πνιίηεο. Πέξαλ ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

ειιείκκαηνο, πνπ πξνθχπηεη, ην ζεζκηθφ ηξίπηπρν ΓΓΛΛΠΝΔ-ΡΑΛ-ΓΑΛ, δελ 

πξνάγεη ηηο αξρέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, θαζψο δελ είλαη 

μεθάζαξν πνπ μεθηλνχλ θαη πνπ ηειεηψλνπλ νη αξκνδηφηεηεο έθαζηνπ θνξέα, δειαδή 

δελ είλαη ζαθέο ζην ρξήζηε ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ πνηνο αθξηβψο θνξέαο είλαη 

αξκφδηνο λα ζεζκνζεηεί ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, πνηνο είλαη αξκφδηνο λα ξπζκίδεη θαη 

πνηνο είλαη αξκφδηνο λα επνπηεχεη θαη λα ειέγρεη. Δπηπιένλ πξφβιεκα απνηειεί ν 

απμεκέλνο αξηζκφο γξαθεηνθξαηηθψλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ην γελφκελν 

δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο (αλάγθεο ζηέγαζεο θαη ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα, απαζρφιεζε 

επηπιένλ πξνζσπηθνχ γηα δηνηθεηηθή, λνκηθή, νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ κνλάδσλ 

απηψλ, απνδεκηψζεηο κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θ.α.). 

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ. Ο Πξντζηάκελνο 

ζήκεξα είλαη αμησκαηηθφο ηνπ Λ-ΔΛΑΚΣ, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ 

ΠΓ103/2014 ζπκκεηέρεη ζην πκβνχιην Δπηηειηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Αξρεγείνπ Λ-

ΔΛΑΚΣ. Οπζηαζηηθά, ε ΓΓΟΤ αλ θαη εθηφο ηεο δνκήο ηνπ Αξρεγείνπ Λ-ΔΛΑΚΣ 

ιεηηνπξγεί σο βξαρίνλαο ηνπ ρσξίο λα ηεξείηαη ε ηεξαξρηθή δνκή ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε ΓΓΟΤ ππάγεηαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ. Σέινο, 

επηζεκαίλεηαη φηη ν Πξντζηάκελνο ηεο ΓΓΟΤ αμηνινγείηαη απφ ηνλ Αξρεγφ ηνπ Λ-

ΔΛΑΚΣ θαη φρη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ, δειαδή αμηνινγείηαη απφ 

ηνλ αλψηεξν ηνπ ζηε δνκή ηνπ Αξρεγείνπ Λ-ΔΛΑΚΣ θαη φρη απφ ηνλ άκεζν 

πνιηηηθφ πξντζηάκελφ ηνπ φπσο ηζρχεη γηα ηνπο ππφινηπνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

  Γελ ππάξρεη δνκή ζηνλ Οξγαληζκό ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο πνπ λα 

ππνζηεξίδεη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο ζην ζύλνιν ηνπ ππνπξγείνπ. ηε ζεκεξηλή 

δνκή ε ειεθηξνληθή θαη πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ εμαξηάηαη 

πιήξσο απφ κία δνκή πνπ αλήθεη νξγαληθά ζην Ληκεληθφ ψκα. 

                                                                                                                                                                      
ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ δεκνθξαηηψλ» θαη «ζεκαηνδνηνχλ ηελ θαηίζρπζε ηεο αγνξάο θαη ηε δξαζηηθή απνκείσζε ηεο θξαηηθήο 

ζθαίξαο» (Κακηζίδνπ, 2003: ζ.142 -143). 
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Όιε ζρεδόλ ε ζαιάζζηα θαη λαπηηιηαθή πνιηηηθή αζθείηαη από ηνλ Β΄ 

Κιάδν ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο γηα ηε Ναπηηιία. Γελ ππεξεηνχλ θαζφινπ ζε απηέο 

ηηο δηεπζχλζεηο ηνπ θιάδνπ απηνχ πνιηηηθνί ππάιιεινη θαη ζηελ δηεζλή εθπξνζψπεζε 

κεηέρνπλ ακηγψο ζηειέρε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο. 

Σν πεξηνξηζκέλν ζε αξηζκό πνιηηηθό πξνζσπηθό είλαη πεξηζσξηνπνηεκέλν 

από ηα θέληξα ησλ απνθάζεσλ κε κεησκέλε ζπκκεηνρή ζηηο θαζνξηζηηθέο 

αξκνδηόηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ.
49

 Γελ ππάξρεη εμέιημε ζην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ, 

θαζψο ζε θξίζηκα πεδία άζθεζεο πνιηηηθήο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο επζχλεο έρεη 

απνθιεηζζεί
50

. ε κεγάιν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ επηθξαηεί γεληθεπκέλε απάζεηα, 

θαζψο παξακέλεη ζηάζηκν θαη δελ έρεη ηελ αλακελφκελε εμέιημε. Καηά ζπλέπεηα 

δεκηνπξγείηαη κία δπλακηθή αδξάλεηαο πνπ ηεικαηψλεη ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ. 

Απνπζηάδνπλ νη ζηξαηεγηθέο δνκέο πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ράξαμεο θαη 

ζρεδηαζκνύ πνιηηηθώλ. Ζ απνπζία απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληαγσληζηηθέο 

ηάζεηο άιισλ ππνπξγείσλ (Γεκφζηαο Σάμεο γηα ηα ζέκαηα αζηπλφκεπζεο, Αλάπηπμεο 

γηα ηα ζέκαηα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, Βηνκεραλίαο γηα ηα ζέκαηα 

λαππεγνεπηζθεπψλ, Πεξηβάιινληνο γηα ηα ζέκαηα ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο & Πνιενδνκίαο γηα ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ ραξαθηήξα ησλ 

λεζησηηθψλ νηθηζκψλ, Μεηαθνξψλ γηα ηα ζέκαηα ηεο αθηνπινΐαο) πξνθαιεί ζπρλά 

εξσηήκαηα γηα ηελ αλάγθε χπαξμεο ηνπ ππνπξγείνπ σο ρσξηζηήο δνκήο
51

.    

Παξσρεκέλε πνιηηηθή εζληθώλ ζπκβνιηζκώλ ρσξίο πεξηερόκελν. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθό πσο ε αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ λεζηώλ γίλεηαη 

ζπκβνιηθά παξά νπζηαζηηθά
52

. Τπάξρεη γηα παξάδεηγκα ε Γξακκαηεία Βνξείνπ 

Αηγαίνπ πνπ εμππεξεηεί ηελ «εζληθή αλάγθε» αλαθνξάο ζην Αηγαίν, αιιά σο επί ην 

πιείζηνλ ιεηηνπξγεί κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη ειάρηζην πξνζσπηθφ. Γελ είλαη 

εκθαλέο αιιά απνηειεί εξψηεκα, ην ηη αθξηβψο είλαη ε «λεζησηηθή πνιηηηθή» θαη 

                                                           
49 ήκεξα ππεξεηνχλ 220 ππάιιεινη κφληκνη θαη ΗΓΑΥ, κε άιινπο 100 λα ππεξεηνχλ ζηελ πινεγηθή ππεξεζία, επί 110 ζέζεσλ, 

άιινπο 62 ζηηο ρνιέο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ επί 80 ζέζεσλ θαη άιινπο 12 ζην ΚΔΔΝ επί 19 ζέζεσλ) πνπ ππάγνληαη ζηε δηθή 

ηνπο λνκνζεζία (λ.3528/2007-ΤΚ, λ. 2690/1999, λ.3230/04 θαη λ.4369/16 θιπ).  

50 Παξαδείγκαηνο ράξηλ φηη ζηε Μφληκε Διιεληθή Αληηπξνζσπεία ζηηο Βξπμέιιεο ππεξεηνχλ κφλν ζηειέρε ηνπ Ληκεληθνχ 

ψκαηνο, ελψ απφ ηηο ζέζεηο ησλ λαπηηιηαθψλ αθνινχζσλ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ είλαη πιήξσο απνθιεηζκέλν.    

51
 Μειέηε επηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε δνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο, 2016. 

52 πλέληεπμε κε ηνλ πξψελ Γεληθφ Γξακκαηέα Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο, Αζαλάζην Μπνχζην. 
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πνηνο έρεη ηελ επζχλε ηεο δηακφξθσζήο ηεο ζε επίπεδν θαη καθξνπξφζεζκσλ ζθνπψλ 

θαη νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ
53

. 

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ δνκώλ ηνπ ππνπξγείνπ δελ είλαη 

εκπεδσκέλε, ελψ παξνπζηάζηεθε ην θαηλφκελν θάπνηεο ππεξεζίεο ηνπ λα αγλννχλ ηη 

αθξηβψο πξάηηνπλ άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ηδίνπ ππνπξγείνπ θαη πσο ζα κπνξνχζαλ λα 

βνεζεζνχλ κεηαμχ ηνπο
54

. Οη αζπγρξνλίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζεξαπεχνληαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά κε αμηνπνίεζε δηνηθεηηθψλ πφξσλ ηνπ Λ.      

πλέλσζε κνλάδσλ κε αλύπαξθην βαζκό ζπλάθεηαο. Παξάδεηγκα απνηειεί 

ε έληαμε ηεο νξηδφληηαο αξκνδηφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ (Κηίξηα Τπνπξγείνπ, 

ρνιψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, Κηίξηα Ληκελαξρείσλ θ.α.) ζηε Γηεχζπλζε Ληκεληθψλ 

Τπνδνκψλ ηεο ΓΓΛΠΝΔ. ε αληίζεζε κε θάζε δηνηθεηηθή ινγηθή, νξγαληθή κνλάδα 

νξηδφληηαο αξκνδηφηεηαο ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ ππάγεηαη ζε Γεληθή Γξακκαηεία θαη 

Γηεχζπλζε θάζεηεο ηνκεαθήο αξκνδηφηεηαο, κε αλχπαξθηε ζπλάθεηα. 

 

7.5 Πξνηάζεηο γηα ηε λέα δηάξζξσζε 

Ζ εθαξκνγή κίαο Οινθιεξσκέλεο Θαιάζζηαο Πνιηηηθήο, φπσο αλαιχζεθε 

εθηελψο παξαπάλσ, νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ηεο ππάξρνπζαο δνκήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο γηα ηελ ππεξέηεζε κίαο ηέηνηνπ είδνπο ζηξαηεγηθήο 

ζηφρεπζεο, ε θπβεξλεηηθή απφθαζε γηα ηε δεκηνπξγία Οξγαληζκψλ κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα
55

 (Δγθχθιηνο Αξηζ. Πξση.: ΓΟM/Φ. 20/νηθ.21424) ζην πιαίζην ηεο 

                                                           
53 Μειέηε επηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε δνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο, 2016. 

54 Μειέηε επηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε δνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο, 2016. 

55 ε απηφ ην πιαίζην ηέζεθαλ θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο απφ ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο: α) Πεξηνξηζκφο ηεο 

δηάζπαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ελφο Τπνπξγείνπ ζε πνιιέο Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επαλαμηνιφγεζεο ηεο δνκήο ησλ Τπνπξγείσλ σο βαζηθή επηινγή αλαδεηθλχεηαη ε πξνζπάζεηα κείσζεο ζρεκάησλ 

Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ κε αληίζηνηρε εθ ησλ πξαγκάησλ ελίζρπζε ησλ ππεξεζηαθψλ δνκψλ (Γεληθέο Γ/λζεηο ή 

Γ/λζεηο), γεγνλφο πνπ ζίγνπξα ζα δηεπθνιχλεη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ κε ηα 

άξζξα 6 θαη 7 ηνπ Ν. 4369/2016. β) Πξφβιεςε ζέζεσλ Γηνηθεηηθνχ Γξακκαηέα, Αλαπιεξσηή Γηνηθεηηθνχ Γξακκαηέα, 

Σνκεαθνχ Γξακκαηέα θαη Δηδηθνχ Σνκεαθνχ Γξακκαηέα. Χο γλσζηφλ κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ Ν. 4369/2016, 

ζεζκνζεηήζεθαλ νη ζέζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ θαη Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Τπνπξγείσλ. Πεξαηηέξσ δε 

ζπζηάζεθαλ ζέζεηο Σνκεαθψλ Γξακκαηέσλ, σο πξντζηακέλσλ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ π.δ. 63/2005 θαη 

ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε άιιεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ζέζεηο Δηδηθψλ Σνκεαθψλ Γξακκαηέσλ, σο 

πξντζηακέλσλ ησλ εληαίσλ δηνηθεηηθψλ ηνκέσλ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ π.δ. 63/2005 θαη ησλ Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ πνπ έρνπλ 
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δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ αλαδχνληαη ζην άκεζν κέιινλ γηα 

ηε ρψξα θαζηζηνχλ αδήξηηε ηελ αλάγθε ελφο ζνβαξνχ θαη αλνηθηνχ δηαιφγνπ γηα έλα 

λέν Οξγαληζκφ. Μία ζπλεθηηθή θαη Οινθιεξσκέλε Θαιάζζηα Πνιηηηθή θαη νη 

ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα αλνίγνπλ έλα «παξάζπξν 

επθαηξίαο» γηα επνηθνδνκεηηθέο αιιαγέο (Kingdon, 2013).  

Χο ξεαιηζηηθή ζηξαηεγηθή κπνξεί λα αθνινπζεζεί ε ζηαδηαθή ή ηκεκαηηθή 

(Incremental) ζηξαηεγηθή κε ζηξαηεγηθή εμέιημεο θαη ζηξαηεγηθή πξνζαξκνγήο θαη 

φρη έλα δηνηθεηηθφ «bing bang» πνπ ζα απμήζεη ηηο αληηζηάζεηο ζηηο αιιαγέο. ην 

πιαίζην ηνπ ΟΟΑ, επίζεο, ε ηδηνθηεζία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ (ownership of 

reforms), αλαδεηθλχεηαη σο απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο 

απνηειεζκαηηθήο κεηαξξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο (θάιθνο, 2016). Πην ζπγθεθξηκέλα 

πξνηείλνληαη ηα εμήο:  

1) Πξνηείλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο δνκήο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο 

ηαπηφρξνλα κε εθείλνλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο, θαζψο ππάξρνπλ δηεπζχλζεηο  θαη 

ηκήκαηα πνπ ππεξεηνχλ ηαπηφρξνλα πνιηηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί ππάιιεινη. 

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο πξέπεη λα εηδσζεί 

ζε κία «κεγάιε εηθφλα» θαη φρη απνζπαζκαηηθά. Ζ ζεκεξηλή δνκή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Ναπηηιίαο θαηέρεη κία κνλαδηθή πξσηνηππία: ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ λα αζθεί 

πνιηηηθά θαζήθνληα δελ ζπλαληάηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζε αληίζηνηρε δνκή 

Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο.  

                                                                                                                                                                      
ζπζηαζεί κε άιιεο δηαηάμεηο. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη νη παξαπάλσ ηέζεθαλ επηθεθαιήο ηεο δηνηθεηηθήο 

ηεξαξρίαο ησλ ππεξεζηψλ ησλ νπνίσλ πξνΐζηαληαη, απνηειψληαο θαζαξά δηνηθεηηθά φξγαλα κε θαζνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε θαη ηε δηνηθεηηθή εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα φξγαλά 

ηεο, ζθφπηκε ζεσξείηαη ε πξφβιεςε ησλ ζέζεσλ απηψλ εληφο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ.  Δπηπιένλ δεδνκέλεο ηεο 

ζεζκνζέηεζεο ησλ ππφςε ζέζεσλ σο επηθεθαιήο ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ δελ ελδείθλπηαη ε 

ππαγσγή απηνηειψλ ηκεκάησλ φπσο θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ, λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο, εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θ.η.ι. 

θαηεπζείαλ ζηνλ Τπνπξγφ ή ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ, αιιά αληίζεηα πξνηείλεηαη ε έληαμε απηψλ ππφ ηελ επνπηεία θαη ηνλ 

έιεγρν ηνπ Γηνηθεηηθνχ ή ηνπ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηηθνχ Γξακκαηέα. γ) Δληαίεο δνκέο εζσηεξηθήο δηνίθεζεο (ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο). Βαζηθή επηινγή, εμαθνινπζεί λα απνηειεί ε ζπγθέληξσζε ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ, ε ππαγσγή δει. 

ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ, φισλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κνλάδσλ (π.ρ. Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ, Οηθνλνκηθνχ, 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θ.η.ι.) ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ πνπ ππάγνληαη ζε απηφ. Παξακέλεη επνκέλσο σο 

βαζηθή νξγαλσηηθή αξρή ε έληαμε φισλ ησλ ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα δνκψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζηελ ήδε 

ζπζηαζείζα θαη ιεηηνπξγνχζα Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ ή/θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ή/θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

δ) Δλζσκάησζε αξκνδηνηήησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΤΓΔ) ζηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

ησλ Τπνπξγείσλ.  
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2) Ζ πξφζζεζε λέσλ πεδίσλ αλάπηπμεο δεκφζησλ πνιηηηθψλ, φπσο ε «γαιάδηα 

αλάπηπμε», ην λαπηηιηαθφ πιέγκα, ε λεζησηηθφηεηα,  ε ζαιάζζηα έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία, ηα logistics, ε λαππεγνεπηζθεπή, ε επξσπατθή πνιηηηθή θ.ι.π. Δπ΄ απηψλ 

ησλ πεδίσλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζπγθξνηεζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ δνκέο πνπ ζα 

κπνξνχλ κειινληηθά λα εηζεγνχληαη θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη λα δηακνξθψλνπλ 

δξάζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ελαξκφληζήο θαη κε ηελ «Οινθιεξσκέλε Θαιάζζηα 

Πνιηηηθή» ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ νξίδεη άιισζηε θαη ν λ.4150/2013. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αζθεζεί δεκφζηα πνιηηηθή ζε λέεο θαηεπζχλζεηο πνπ ε ρψξα έρεη 

αλάγθε
56

. 

3) Ζ δεκηνπξγία ελφο λένπ ζρήκαηνο, ελφο «δηνηθεηηθνχ πβξηδίνπ» πνπ ζα 

εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πξνζσπηθνχ ιηκεληθνχ ζψκαηνο. 

Δίλαη αιήζεηα φηη ε ζεκεξηλή δνκή είλαη πξσηφηππε αθφκε θαη γηα ηα επξσπατθά 

δεδνκέλα θαη ρξεηάδνληαη ιχζεηο θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα
57

. Έλα «δηνηθεηηθφ πβξίδην» 

κπνξεί λα δνθηκαζζεί ζε θάπνηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ψζηε λα εληζρπζεί ε 

ζπλεξγαζία ησλ δχν πιεπξψλ
58

. 

4) Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο αλαζεψξεζεο ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη 

ην πξνζσπηθφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο. Ζ νξγάλσζε – ιεηηνπξγία θαη δξάζε ελφο 

θνξέα πνπ ζήκεξα αζθεί πνιηηηθά θαζήθνληα ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο απαηηεί 

κεγαιχηεξε επειημία θαη εθζπγρξνληζκφ. «Η απεκπινθή ηνπ από ηνλ ελ ιόγσ Κώδηθα 

δε ζεκαίλεη επ’ νπδελί όηη ζα αιιάμεη ε ζηξαηησηηθή κνξθή ηνπ Λ.Σ., ή ε νξγάλσζή 

ηνπ, ή ε δξάζε ηνπ. Κάηη ηέηνην δε ζπλέβε κε ηελ ΕΛ.ΑΣ κεηά ηελ ελνπνίεζε ην 1984», 

αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ν Τπνπινίαξρνο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θ. Κνξνληδήο. 

(Κνξνληδήο, Κξηηηθή ζεψξεζε νξγαληζκψλ ΤΔΝ, 2014). 

5) Ζ ελδπλάκσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ιεηηνπξγίαο, δειαδή ε δεκηνπξγία δνκήο 

ζρεδηαζκνχ/δηακφξθσζεο/παξαθνινχζεζεο πνιηηηθήο ζε θεληξηθφ επίπεδν
59

. Δίλαη 

κία πξφηαζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί επξέσο ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία γηα ηε 

κεηάβαζε απφ ην «πδξνθέθαιν θξάηνο» (Μαθξπδεκήηξεο, 2004) ζε θξάηνο 

ζηξαηεγείν (σηεξέιεο, 2012), πνπ ζα έρεη Τπνπξγεία κε επηηειηθφ ραξαθηήξα. ε 

                                                           
56 Βι. Δθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Θαιάζζηα Πνιηηηθή (2007,2008,2012,2017). 

57 Θεφδσξνο Γξίηζαο: «ε φζα fora βξηζθφκαζηαλ καο ξσηνχζαλ γηα ηελ ππάξρνπζα δνκή ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηιίαο», 2017. 

58 Δίλαη κία άπνςε πνπ ιέρζεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο αξκφδηνπο. 

59 Μειέηε αμηνιφγεζεο δνκψλ 2016. 
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απηφ ην πιαίζην πξνηείλεηαη ε επαλεμέηαζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ κε ηνπο 

θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ απνζηνιή ηνπ, ηδηαίηεξα θαηά ηε θάζε ηεο ράξαμεο-

δηακφξθσζεο-ζρεδηαζκνχ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ηνπ
60

.  

6) Ζ ελίζρπζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ραξαθηήξα ησλ δνκψλ ηνπ ππνπξγείνπ, θάηη πνπ 

επλνεί ηε ζεζκηθή ηνπο ιεηηνπξγία ππεξεηψληαο ηελ αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο 

δηνίθεζεο θαη δηαθπιάηηνληαο ηε ζεζκηθή κλήκε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ππεξεηείηαη 

θαη ν ζηφρνο ηεο απνθνκκαηηθνπνίεζεο
61

 ηεο δηνίθεζεο (θαη ηεο αμηνθξαηίαο 

(Αηηηνινγηθή Έθζεζε λ.4369/2016), ελψ είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο γηα δηεπθφιπλζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ 

Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ.  

7) Ζ κεηάβαζε ηνπ ππνπξγείνπ ζηε λέα επνρή Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Φεθηαθψλ Σερλνινγηψλ. ηε ζεκεξηλή δνκή ε ειεθηξνληθή θαη πιεξνθνξηαθή 

ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ εμαξηάηαη πιήξσο απφ κία δνκή πνπ αλήθεη νξγαληθά 

ζην Ληκεληθφ ψκα. «Απαηηείηαη λα νξηζηνύλ θαη λα αλαιάβνπλ πιήξσο νη αξκόδηεο 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο, ηε δηαρείξηζε, πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη γεληθόηεξα ηελ 

απνθιεηζηηθή δηνίθεζε ησλ εθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο θαη πξνπάλησλ, ησλ Μεηξώσλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζε βάζνο ρξόλνπ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζεζκηθήο κλήκεο ηνπ ππνπξγείνπ»
62

. ε απηφ ην πιαίζην ε ζχζηαζε 

κνλάδαο Ζιεθηξνληθήο Οινθιήξσζεο ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ θαη 

έληαμή ηεο ζηε λέα Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, πνπ 

ζα εληάζζεηαη ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ, ππφ ηνλ Γηνηθεηηθφ 

Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ βάζεη ηνπ αξ. 4 λ.4369/2016.  

                                                           
60 Οη πξφζθαηα ζπζηαζείζεο Αξρέο Γεκφζηα Αξρή Ληκέλσλ (Γ.Α.Λ.) θαη Ρπζκηζηηθή Αξρή Ληκέλσλ (Ρ.Α.Λ.), θαζψο θαη ην 

Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Ν.Δ.Δ.), ε Διιεληθή Τπεξεζία Γηεξεχλεζεο Ναπηηθψλ Αηπρεκάησλ θαη πκβάλησλ 

(ΔΛΤΓΝΑ), ηα Ληκεληθά Σακεία, ν Οίθνο Ναχηνπ θαη ην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ζπλεξγνχλ-

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ππνπξγείνπ.  
61 Ζ θπξηαξρία ηνπ «πνιηηηθνχ ππνζπζηήκαηνο» έλαληη ηνπ «δηνηθεηηθνχ», απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ ή αλαπηχζζνληαη θαη 

θαιιηεξγνχληαη/επεθηείλνληαη φια ηα ππφινηπα. Δίλαη απηφ πνπ πνιηηηθφ ιφγν πήξε ηελ νλνκαζία «θνκκαηηθνπνίεζε», 

ππνδειψλνληαο ηε ζπλζήθε εθείλε θαηά ηελ νπνία ην «θφκκα» σο δηνηθεηηθφο-θξαηηθφο νξγαληζκφο ππνθαζηζηά ηε δηνίθεζε 

θαη θαζίζηαηαη ην ίδην έλαο ηδηφηππνο θνξέαο ζπλνρήο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο ζεζκηθήο ηνπ κλήκεο. ην πεδίν ηεο πνιηηηθήο 

επηζηήκεο ην θαηλφκελν εξκελεχηεθε απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ θνκκάησλ απφ αληηπξνζσπεπηηθά θνηλσληθά κνξθψκαηα ζε 

«θφκκαηα θαξηέι» (Βεξλαξδάθεο, 2010). Γηαζέζηκν ζην: 

http://www.vernardakis.gr/uplmed/11_partis%20politiques%20et%20espace%20intermediaire.pdf . 

62 Πφξηζκα Δπηηξνπήο, 2017. 

http://www.vernardakis.gr/uplmed/11_partis%20politiques%20et%20espace%20intermediaire.pdf
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8) Ζ αλαβάζκηζε ηνπ ηκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη  ε απνζαθήληζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ  Μ.Δ.Δ. πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηνλ δηελεξγνχκελν απφ απηέο, 

λνκνζεηηθά νξηζκέλν εζσηεξηθφ έιεγρν (internal audit). Ζ κνλάδα δελ ρξεηάδεηαη λα 

ππάγεηαη απ‟ επζείαο ζηνλ ππνπξγφ αιιά είλαη ζθνπηκφηεξν λα εληάζζεηαη ζηε Γ/λζε 

ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, φπνπ ε ιεηηνπξγία ηεο ζα είλαη παξαθνινπζεηηθή ηεο 

πινπνίεζεο επαίζζεησλ πεδίσλ ησλ Γεκφζησλ Πνιηηηθψλ θαη νπζηαζηηθά ειεγθηηθή. 

9) Ζ ελίζρπζε ηνπ πνιηηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Τπνπξγείνπ ζηηο λέεο δνκέο πνπ 

πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ λέν εμεηδηθεπκέλν θαη πςειψλ πξνζφλησλ 

πξνζσπηθφ. Ζ ελίζρπζε απηή κπνξεί λα γίλεη απφ απνθνίηνπο ηεο Δζληθήο ρνιήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ ζηελ παξνχζα θάζε δελ αμηνπνηνχληαη ζηηο δνκέο πνπ 

ππεξεηνχλ. πγρξφλσο κία ζπγθξνηεκέλε πνιηηηθή ζην ζαιάζζην πεδίν απαηηεί 

νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε θαη καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ κε ηξφπν πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 

δηεζλνχο πεδίνπ ηεο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο. Απηφ κπνξεί λα ην πξάμεη ε Δζληθή ρνιή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ηελ ίδξπζε ζρεηηθνχ ηκήκαηνο λαπηηιηαθήο εηδίθεπζεο πνπ 

ζα πξνεηνηκάδεη επηηειηθά ζηειέρε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

10) Ζ αιιαγή νλνκαζίαο απφ Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ ζε «Τπνπξγείν 

Θαιάζζηαο Αλάπηπμεο θαη Ναπηηιηαθήο Πνιηηηθήο». Πξνθξίλεηαη απηή ε νλνκαζία, 

θαζψο αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο γηα δπλακηθνχο ξπζκνχο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πεξηθιείεη ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο 

ζάιαζζαο, έρεη πην νιηζηηθφ ραξαθηήξα, ελψ δελ παξαγθσλίδεη ηελ έλλνηα ηεο 

λαπηηιίαο πνπ ε ρψξα πξσηαγσληζηεί δηεζλψο. 

11) Ζ ζχζηαζε ζέζεο λένπ Γηνηθεηηθνχ Γξακκαηέα (λ. 4369/2016) αξκφδηνπ γηα 

ηηο δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο. ηνλ Γηνηθεηηθφ Γξακκαηέα λα ππάγνληαη 

θαη λέεο δνκέο, φπσο απηέο ηεο Ζιεθηξνληθήο Οινθιήξσζεο, ηξαηεγηθνχ 

ρεδηαζκνχ & Γηαθπβέξλεζεο θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Ζ λέα δνκή ζα εληζρχζεη ηηο 

αξρέο ηεο ζπλέρεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο ζεζκηθήο κλήκεο ηνπ Τπνπξγείνπ. 
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Κεθάιαην όγδνν: πκπεξάζκαηα 

 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπγθαηαιέγεηαη ε δηαπίζησζε φηη 

ε δφκεζε ελφο νξγαληζκνχ δε ζπληζηά απιά κία λνκηθή αιιαγή ή κία ηερλνθξαηηθή 

άζθεζε. Γελ επηιχεηαη κε πνζνηηθά θξηηήξηα νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα
63

 νχηε κε 

επηρεηξήκαηα λνκηθνχ θνξκαιηζκνχ. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί 

παξαθξάδνληαο ηνλ ζπληαγκαηνιφγν θαζεγεηή Μάλεζε φηη ν νξγαληζκφο δελ είλαη, 

δελ είλαη θέιπθνο θελνχ πεξηερνκέλνπ
64

. Σν αληίζεην. Δίλαη έλαο θαηαζηαηηθφο 

ράξηεο ζε έλα ππνπξγείν πνπ αληαλαθιά πέξα απφ ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ έλα 

ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, ηδενινγηθψλ αθφκε θαη 

πξνζσπηθψλ. Απνηειεί έλα θαζξέθηε πνπ αληαλαθιψληαη θνηλσληθέο δπλάκεηο θαη 

πξνηάγκαηα. Έλαο νξγαληζκφο πξέπεη λα είλαη αλνηθηφο πξνο ηα έμσ, λα 

ζπλδηαιέγεηαη θαη λα αιιειεπηδξά κε ηελ θνηλσλία θαη ηηο αλεζπρίεο ηεο. Μφλν έηζη 

ζα κπνξεί ε δεκφζηα δηνίθεζε λα ζηαζκίδεη έγθαηξα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα ην 

δηαθπιάζζεη θαη λα ην ππεξεηεί, φπσο νξίδεη ην χληαγκα.  

Ζ δφκεζε ελφο νξγαληζκνχ απαηηεί αιιαγέο πνπ εκπεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

απφ δηάθνξνπο θιάδνπο επηζηεκψλ, θαζψο εκπιέθνληαη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί 

παξάγνληεο. Ννκηθή, νηθνλνκηθά, δηνηθεηηθή επηζηήκε, ςπρνινγία, ηζηνξία, 

δηαπξαγκάηεπζε εκπιέθνληαη γηα ηελ ελαξκφληζε δηαθνξεηηθψλ ζπληζησζψλ κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε κίαο νξγαληθήο ηζνξξνπίαο. Μία ηέηνηα άζθεζε ζην πεδίν ηεο 

λαπηηιίαο, φπνπ ζπλαληψληαη θαη δηαζηαπξψλνληαη ηζρπξά ζπκθέξνληα, (εθνπιηζηέο, 

λενγλψκνλεο, θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εκπνξηθά 

ζπκθέξνληα, εζληθά ζπκθέξνληα, ζπκθέξνληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία, ζπληερληαθά ζπκθέξνληα έλζηνισλ) θαη ηεο ίδηαο ηεο 

                                                           
63 ε κία πεξίνδν πνπ ε αχμεζε ησλ εζφδσλ έρεη θπξηαξρήζεη ζηνλ δεκφζην ιφγν θαη ε νηθνλνκηθίζηηθε ινγηθή έρεη νδεγήζεη ζε 

κία άιινπ είδνπο θξίζε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ε αλαδηνξγάλσζε ελφο ππνπξγείνπ λνεκαηνδνηείηαη δηαθνξεηηθά. Ο Πξνθφπεο 

Παπιφπνπινο επηζεκαίλεη φηη «ε επηθπξηαξρία ηνπ «νηθνλνκηθνχ» επί ηνπ «ζεζκηθνχ» θαηαγξάθεη παξαζηαηηθψο -θαη, 

νπσζδήπνηε, κε άθξσο δπζνίσλεο δεκνθξαηηθψο πξννπηηθέο- ηελ ζχγρξνλε επψδπλε πεξηπέηεηα ηεο Διεπζεξίαο θαη ηνπ 

Κνηλσληθνχ Κξάηνπο Γηθαίνπ» (Πξνθφπεο Παπιφπνπινο, πλέδξην γηα ηελ Γεκφζηα Τπεξεζία ζηε Μεζφγεην, Αζήλα, 2017). 

64Μάλεζεο Α. (1998)  «Ο ζεζκφο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο δελ είλαη κηα αδεηαλή πνιπζξφλα...», ΣΟ ΒΖΜΑ, 17.05.1998. 

Γηαζέζηκν ζην:  http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=99281  

 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=99281
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πνιπζχλζεηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαζηζηνχλ ππεξβνιηθά δχζθνιν θάζε εγρείξεκα 

κεηαβνιήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην δεκφζην λαπηηιηαθφ πεδίν. Ζ αληίζηαζε 

ζε αιιαγέο θαη ην δηαρξνληθφ πνιηηηθφ θφζηνο ζπκβάιινπλ επηπξφζζεηα ζε απηφ. 

Ο Καξθαηζνχιεο (1998) αλαθέξεη φηη ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε αθνξά «ην 

ζύλνιν ησλ αιιαγώλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ην δηνηθεηηθό ζύζηεκα ηθαλό λα 

αληαπνθξηζεί ζε έλα θνηλσληθό αίηεκα πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ηνλ κεηαξξπζκηζηώλ πξνο 

απηό». πλεπψο ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε δελ απνηειεί κηα εθάπαμ δηαδηθαζία, 

είλαη κηα δηαδηθαζία ξεπζηή θαη δηαξθήο θαη ε αλάγθε ηεο πξνθχπηεη θάζε θνξά πνπ 

κεηαβάιιεηαη ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Ζ κεηαξξχζκηζε εθθξεκεί ξήμεο ή ζπληήξεζεο. Μπνξεί, δειαδή, λα κελ 

παξνπζηάδεη εγγελψο επαλαζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε ηελ έλλνηα φηη - θαηά θαλφλα 

- δελ είλαη απηνλφεηε ε πιήξεο ξήμε κε ην παξειζφλ, απφ ηελ άιιε, σζηφζν, ζα ήηαλ 

απξφζθνξν λα ηαπηίδεηαη κε ηε ζπληήξεζε. πλεπψο, ε ίδηα ε έλλνηα ηεο δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο «ηζνξξνπίαο». ε έλα ηέηνην πιαίζην 

«ηζνξξνπίαο» ηίζεηαη ε αιιαγή ελφο Οξγαληζκνχ θαη ηδηαίηεξα ζε έλα πνιπδηάζηαην 

πεδίν, φπσο απηφ ηεο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο. 

 «Δελ ζα αλαθαιύςνπκε σθεαλνύο, αλ δελ απνκαθξπλζνύκε από ηηο αθηέο», 

έιεγε ν Ννκπειίζηαο πνηεηήο Αληξέ Γθηληέ. Πξάγκαηη δελ πξφθεηηαη λα επηηεπρζνχλ 

αιιαγέο κε ζεηηθφ πξφζεκν ζηελ θνηλσλία αλ δελ ππάξμεη ηφικε
65

 θαη ζάξξνο σο 

πξνο απηέο. Ζ παγησκέλε θαηάζηαζε ζην ζαιάζζην πεδίν ζήκεξα δελ ππεξεηεί κία 

νινθιεξσκέλε θαη ζθαηξηθή αλαπηπμηαθή αληίιεςε γηα ηηο ζαιάζζηεο ππνζέζεηο. Σν 

ζαχκα ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, φπσο αλαθέξζεθε, βαζίζζεθε ζηε δχλακε ηεο 

θίλεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο. Αληίζηνηρα, «θίλεζε», «δεκηνπξγία» θαη «εμέιημε» 

πξέπεη λα ραξαθηεξίζεη θαη ηε δνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 

Πνιηηηθήο. 

 

 

 

 

                                                           
65 Απηφ πξνέθπςε θαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηα πνιηηηθά πξφζσπα. 
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 Ν.4178/2001 

 Ν.816/1917 
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Γ. Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 

 Π.Γ. 95/77 
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 Π.Γ. 651/2011 
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 Π.Γ. 70/2015 

 Π.Γ. 242/1999 

 Π.Γ. 175/2002 

 Π.Γ. 110/2001 

 Π.Γ. 225/1973 

Γ. Ννκνζεηηθά Γηαηάγκαηα 

 Ν.Γ. 2687/1953 

 Ν.Γ. 957/1971 

 Ν.Γ. 175/1973 

 Ν.Γ. 13/15-4-1833 

Δ. Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο 

 ΚΤΑ 11370/1973 

Σ. Δγθύθιηνη 

 Ζ κε ΑΠ ΓΟΜ/Φ.20/νηθ.21424 «Δπαλαμηνιφγεζε ησλ δνκψλ ησλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ ησλ Τπνπξγείσλ» εγθχθιηνο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 
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http://www.aftodioikisi.gr/mediafiles/2016/02/ns_dimosio_fek_aftodioikisi.pdf
http://www.aftodioikisi.gr/mediafiles/2016/02/ns_dimosio_fek_aftodioikisi.pdf
http://www.aftodioikisi.gr/mediafiles/2016/02/ns_dimosio_fek_aftodioikisi.pdf
http://www.aftodioikisi.gr/mediafiles/2016/02/ns_dimosio_fek_aftodioikisi.pdf
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http://globalsustain.org/files/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1_%CE%95%CE%A5_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%20%CF%89%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82%20%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%20%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_long.pdf
http://www.peals.gr/images/pdf/melethnautilias.pdf
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Γηαζέζηκν ζε: http://www.hcg.gr/node/14829 [ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 
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http://www.hcg.gr/node/14829
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Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο: 10.10.2017. 

 Γεκάθε Νίθν, ζηέιερνο ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο Blue Growth. 
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Παξάξηεκα 

 

Α. SWOT ANALYSIS 

Α.1. Δζσηεξηθό πεξηβάιινλ 

Γπλαηά ζεκεία 

(1) Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο θαη ηα ιηκάληα σο δηακεηαθνκηζηηθά θέληξα 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο γηα νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε παξέρνληαο ηεξάζηην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη ξφιν ζην δηεζλέο 

δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην, ηα νπνία θαιείηαη λα εθκεηαιιεπηεί ν νξγαληζκφο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ζηελ ράξαμε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ.  

Σα ειιεληθά ιηκάληα, κε πξψην ηνλ Πεηξαηά, είλαη «κεραλέο» αλάπηπμεο, θαζψο ην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζπλίζηαηαη ζηελ νηθνλνκηθή γεσγξαθία ηνπο, φπσο 

ππνζηεξίδεη ε πξφζθαηε έξεπλα ραξηνγξάθεζεο φισλ ησλ λαπηηιηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ εθπνλήζεθε γηα ηηο αλάγθεο δεκηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ ειιεληθνχ 

λαπηηιηαθνχ cluster “Maritime Hellas”. Ηδηαίηεξα ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαη χθεζεο, ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ είλαη θξίζηκε 

παξάκεηξνο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο
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. 

(2) Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΤΝΑΝΠ 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΤΝΑΝΠ απνηειείηαη απφ 257 πνιηηηθνχο ππαιιήινπο 

απφ ηνπο νπνίνπο ε κεγάιε πιεηνςεθία είλαη παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. ην 

δπλακηθφ ηνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη 7.300 ιηκεληθνί πνπ ζπγθξνηνχλ ην Ληκεληθφ 

ψκα - Διιεληθή Αθηνθπιαθή 

(3) Αμηνπνίεζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ησλ Διιήλσλ 

λαπηηθψλ απφ ην ΤΝΑΝΠ 

                                                           
66Τ Π Ο Δ Ρ Γ Ο 3 : «Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Ληκέλσλ θαη Γπλαηφηεηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ κέζσ ΔΠΑ θαη ησλ πφξσλ 

ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ», Τπνπξγείν Ναπηηιίαο & Αηγαίνπ, Αζήλα, Οθηψβξηνο 2013. Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν:  http://www.mnec.gr/images/Meletes_Ellinikou_Dimosiou/epiteliki-domi-espa-tomeas-naytilias/stratigiko-sxedio-

limenwn-10.pdf 

 

http://www.mnec.gr/images/Meletes_Ellinikou_Dimosiou/epiteliki-domi-espa-tomeas-naytilias/stratigiko-sxedio-limenwn-10.pdf
http://www.mnec.gr/images/Meletes_Ellinikou_Dimosiou/epiteliki-domi-espa-tomeas-naytilias/stratigiko-sxedio-limenwn-10.pdf
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Ζ Διιεληθή Πνιηηεία θαη εηδηθφηεξα ην  ΤΝΑΝΠ, σο δηνηθεηηθφο θνξέαο ηεο 

εκπνξηθήο λαπηηιίαο, εμεηάδεη θαη αληηκεησπίδεη φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

λαπηηθή εξγαζία. Δλδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηνλ αξηζκφ φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ.  

Οη Έιιελεο λαπηηθνί δηαζέηνπλ γλψζε θαη εκπεηξία ε νπνία ηνπο θαζηζηά 

πξνηηκψκελνπο εξγαδνκέλνπο γηα θάζε επηρείξεζε πνπ ζηνρεχεη ζηε καθξνρξφληα 

αληαγσληζηηθή απφδνζε ησλ  πινίσλ ηεο. Απηφ εμεγεί θαη ην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο 

λαπηηθνί, επηιέγνληαη ζε ειιελφθηεηα θαη κε πινία. 

ηελ λαπηηθή εθπαίδεπζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή 

κφξθσζε ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ηφζν ην ΤΝΑΝΠ, κέζσ ηεο Γηεχζπλζεο 

Δθπαίδεπζεο Ναπηηθψλ
67

θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ φζν 

θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο φπσο ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν πνπ 

δηαζέηεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ζηελ Δπξψπε 

θαζψο θαη ηα Παλεπηζηήκηα Αηγαίνπ, Πεηξαηψο, Alba, Deree θαη άιια Κνιέγηα, απφ 

φπνπ απνθνηηνχλ θάζε ρξφλν δηπισκαηνχρνη κε γλψζεηο πεξί ηα λαπηηιηαθά. 

(4) Υξήζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (Σ. Π. Δ) 

Έλα αθφκε δπλαηφ ζεκείν ηνπ ΤΝΑΝΠ απνηειεί ε πινχζηα ζε πεξηερφκελν θαη 

εχρξεζηε ηζηνζειίδα ηνπ. Σν ππνπξγείν δηαζέηεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

λενιφγεζεο πινίσλ, ράξηε πινήγεζεο θαη ζέζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη αμηνπνηεί 

λέεο ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ θαη κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

φηη έρεη θαη ηζρπξή παξνπζία ζηα social media (κε 8.268 followers ζην twitter). 

Παξάιιεια, πξνσζνχληαη θαη άιιεο Σ.Π.Δ. κέζσ δξνκνινγεκέλσλ εθαξκνγψλ, 

φπσο ην e-Μεηξψν επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο θαη κηθξψλ ζθαθψλ, 

 πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηνχλ νη πεξηπηψζεηο απψιεηαο εζφδσλ θαζψο θαη λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε απνηχπσζε ησλ ζθαθψλ πνπ θηλνχληαη θαη ελεξγνπνηνχληαη 

επαγγεικαηηθά ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο, ην e-Ναπινζχκθσλν  θαη ην e-Δηζηηήξην γηα 

ηα εκεξφπινηα.
68

 

                                                           
67Ναπηηθή Δθπαίδεπζε. Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: https://www.yen.gr/web/guest/nautike-ekpaideuse 

68Γηαζέζηκα ζηνπο ηζηφηνπνπο :http://efotopoulou.gr/imeroplia-ke-nomiko-kathestos/ θαη 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23890 

https://www.yen.gr/web/guest/nautike-ekpaideuse
http://efotopoulou.gr/imeroplia-ke-nomiko-kathestos/
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23890
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(5)  Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ θαη ε ηερλνγλσζία 

ρεηξηζκνχ ζεκάησλ 

Σν Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ηνπ 

Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ αλαιακβάλνληαο ζπρλά πξσηνβνπιίεο. Δπηπιένλ, 

ζε Δπξσπατθφ Δπίπεδν έρεη αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηελ πξνάζπηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο λαπηηιίαο
69

.  

ΑΓΤΝΑΜΑ ΖΜΔΗΑ 

(1) Σν θνζηνβφξν κεηαθνξηθφ έξγν ησλ ειιεληθψλ νρεκαηαγσγψλ 

Σα Διιεληθά νρεκαηαγσγά εμππεξεηνχλ 1.566.000 λεζηψηεο (πιελ ηεο Δχβνηαο). Σν 

75% ησλ ηνπξηζηηθψλ δηαλπθηεξεχζεσλ γίλεηαη ζηα λεζηά. Δθηηκάηαη φκσο φηη 

ζήκεξα κφλνλ ην 20%‐25% ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ρξεζηκνπνηεί ηελ αθηνπινΐα 

επεηδή απηνί ζπλήζσο έξρνληαη αεξνπνξηθψο απ‟ επζείαο ζηα λεζηά άξα, ε αθηνπινΐα 

απεπζχλεηαη  θπξίσο ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ πνπ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο είλαη κεησκέλνο. Πξνζθέξνπλ φκσο αθξηβφ κεηαθνξηθφ έξγν πνπ 

επηβαξχλεη ηα λεζηά, αλεβάδνληαο ην θφζηνο ηνπο, πξάγκα πνπ απνηξέπεη ηνλ 

ηνπξηζκφ
 

(ΝΔΔ,
 

2013) ελψ ηαπηφρξνλα νη άλζξσπνη ζηα λεζηά αηζζάλνληαη 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά απνθιεηζκέλνη απφ ηελ ρεξζαία ρψξα. ια απηά 

θαζηζηνχλ δπζρεξή ηελ εθπφλεζε θαη πινπνίεζε λεζησηηθήο πνιηηηθήο. 

(2) Έιιεηςε ππνδνκψλ & Οξγαλσηηθή αλεπάξθεηα 

Σν ΤΝΑΝΠ έξρεηαη αληηκέησπν κε ηα θχξηα πξνβιήκαηα ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

φπνπ εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δπζιεηηνπξγία ηνπ 

ιηκεληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ε  ζρεδφλ παληειήο έιιεηςε ζπληήξεζεο 

ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ δπζρεξαίλεη ηελ ππνδνρή θξνπαδηέξαο 

ηδηαίηεξα ζε επίπεδν HomePorting
70

, δειαδή ηα θξνπαδηεξφπινηα λα έρνπλ βάζε ηα 

ειιεληθά ιηκάληα θαη φρη απιά λα δηέξρνληαη απφ απηά, πνπ απαηηεί θαη θαιχηεξεο 

δηαζπλδέζεηο κε ηελ ελδνρψξα. 

                                                           
69 Βι. Γηαθήξπμε ησλ Αζελψλ, έλα θείκελν - νδηθφ ράξηε γηα ην κέιινλ ηεο επξσπατθή λαπηηιίαο πνπ ππνγξάθεθε θαη 

πηνζεηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο ζηελ ΔΔ ην 2013 ζην Εάππεην. 

70 πλέληεπμε κε Πξφεδξν Δθνπιηζηψλ Κξνπαδηεξφπινησλ, Θεφδσξν Κφληε. 
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(3) O δηάζπαξηνο θαη κεγάινο αξηζκφο κηθξψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ 

λεζηψλ 

Σν κηθξφ κέγεζνο, ηφζν σο πξνο ηελ έθηαζε, φζν θαη σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ ησλ 

λεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνκφλσζε ηνπο, ζπλεπάγεηαη γηα ην Τπνπξγείν 

Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο απμεκέλα θφζηε ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε απηά φπσο: ηε ζηειέρσζε ησλ Ληκελαξρείσλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο, ηδηαίηεξα ζην ηκήκα ηεο θξνληίδαο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Τγεία, θαη ηνλ 

εθνδηαζκφ άλπδξσλ λεζηψλ κε λεξφ. Δπηπιένλ, ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη ην 

Τπνπξγείν γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ κηθξψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ λεζηψλ κε θάπνην 

κεγάιν λεζί πνπ ιεηηνπξγεί σο ηνπηθφ θέληξν, θαζψο θαη ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, 

εθηφο απφ ηνπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη δελ ζπλνδεχεηαη πάληα κε 

επηηπρία ζην ζπλδπαζκφ γξακκψλ «θνξκνχ», πνπ ζα ζπλδένπλ ηνλ Πεηξαηά κε 

κεγάια λεζηά θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνπηθέο γξακκέο, άκεζεο θαηά ην δπλαηφ 

αληαπφθξηζεο, πξνο ηα ινηπά λεζηά
71

. 

Α.2 Δμσηεξηθό πεξηβάιινλ 

Δπθαηξίεο 

(1) Γηελέξγεηα επελδχζεσλ – θαηαζθεπή ππνδνκψλ κέζσ ΓΗΣ 

Οη ιηκεληθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ, ππφ πξνυπνζέζεηο, λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν ζρεκάησλ ΓΗΣ θαζψο, εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ζπλεξγαζία 

ζεκαληηθψλ παηθηψλ ηεο δηεζλνχο ιηκεληθήο βηνκεραλίαο, δελ εμαζθαιίδεηαη κφλν ε 

επάξθεηα πφξσλ γηα επελδχζεηο ζε ππνδνκέο ζηνπο ιηκέλεο, αιιά θαη ε απαξαίηεηε, 

ζηε ζπλέρεηα, εκπεηξία ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηνπο ειιεληθνχο ιηκέλεο αληαγσληζηηθνχο 

ζηα δηεζλή δίθηπα εκπνξεπκαηηθψλ θαη επηβαηηθψλ (θξνπαδηέξαο) κεηαθνξψλ. 

Ο ζεζκφο εμαπιψλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη πιένλ απνηειεί ηελ 

θπξίαξρε ηάζε γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε είλαη φηη νη ζπκπξάμεηο δελ αθνξνχλ κφλν ζηε κείσζε ησλ θξαηηθψλ 

δαπαλψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, αιιά ζπλδένληαη κε ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε, 

                                                           
71Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://www.hcg.gr/node/14228 

http://www.hcg.gr/node/14228
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ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ην ζπληνκφηεξν ρξφλν εθηέιεζήο 

ηνπο, ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηε κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο ζην δεκφζην ηνκέα, ελψ ζπγρξφλσο ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη δεκηνπξγνχλ λέεο 

επελδπηηθέο επθαηξίεο γηα ηνπο ηδηψηεο
72

. 

(2) Έληαμε ειιεληθψλ ιηκέλσλ ζην Γηεπξσπατθφ Γίθηπν Μεηαθνξψλ 

Ζ αλαδήηεζε πφξσλ γηα έξγα ρξεκαηνδφηεζεο ζηα ιηκάληα ζα πξέπεη λα απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα. Ήδε ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε πφξσλ κέζα απφ 

έλαλ εληαίν ζρεδηαζκφ ηνπ ΤΝΑΝΠ θαη ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ, ησλ θνξέσλ 

δηαρείξηζεο ησλ ιηκέλσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, απνδίδεη θαξπνχο. Ζ έληαμε πέληε (5) 

ειιεληθψλ ιηκέλσλ ζην θχξην δίθηπν ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ θαη ησλ 

είθνζη (20) πεξηθεξεηαθψλ ιηκέλσλ ζην δεπηεξεχνλ, ζα πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ
73

.  

(3) Πεηξαηάο: «Γηεζλέο Ναπηηιηαθφ Κέληξν» ιφγσ Brexit 

Σν Brexit κπνξεί λα απνηειεί κηα επθαηξία θαη o Πεηξαηάο πξέπεη λα επσθειεζεί 

πξνζειθχνληαο ηηο αλά ηνλ θφζκν λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ ζα απνρσξήζνπλ απφ ην 

City ηνπ Λνλδίλνπ
74

. Γηα λα γίλεη φκσο απηφ, ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηνχλ νη 

ππνδνκέο αιιά θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα πιέγκα (cluster) παξνρήο πςεινχ επηπέδνπ 

ππεξεζηψλ ζηε λαπηηιία, φπσο λαπινκεζηηηθέο, λαπηαζθαιηζηέο, ρξεκαηνδνηηθέο, 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο, εθνδηαζκνχ πινίσλ, λνκηθψλ παξνρψλ θαη άιιεο 

βνεζεηηθέο γηα ηε λαπηηιία ππεξεζίεο. 

(4) Σν 2017 «Δπξσπατθφ Έηνο γηα ηελ Ναπηηιία» 

ην πιαίζην αλαθήξπμεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνπ έηνπο 2017 σο 

«Δπξσπατθνχ Έηνπο γηα ηε Ναπηηιία» ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 

                                                           
72Τ Π Ο Δ Ρ Γ Ο 3 : «Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Ληκέλσλ θαη Γπλαηφηεηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ κέζσ ΔΠΑ θαη ησλ πφξσλ 

ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ», Τπνπξγείν Ναπηηιίαο & Αηγαίνπ, Αζήλα, Οθηψβξηνο 2013. Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν:  http://www.mnec.gr/images/Meletes_Ellinikou_Dimosiou/epiteliki-domi-espa-tomeas-naytilias/stratigiko-sxedio-

limenwn-10.pdf 

73ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ: «Μνριφο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηα ιηκάληα ηεο ρψξαο θαη ε πνληνπφξνο λαπηηιίαο ηεο». 

Σνπνζέηεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ληκέλσλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ ζην International Propeller 

Club, Port of Piraeus, Απξίιηνο 2017 

74 «Ζ Διιάδα έρεη θαη ηζηνξηθφ θαη πξαγκαηηθφ δηθαίσκα λα δηαδερηεί ην Λνλδίλν κεηά ην Brexit», ζπλέληεπμε κε ηνλ Τπνπξγφ 

Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο Παλαγηψηε Κνπξνπκπιή. 

http://www.mnec.gr/images/Meletes_Ellinikou_Dimosiou/epiteliki-domi-espa-tomeas-naytilias/stratigiko-sxedio-limenwn-10.pdf
http://www.mnec.gr/images/Meletes_Ellinikou_Dimosiou/epiteliki-domi-espa-tomeas-naytilias/stratigiko-sxedio-limenwn-10.pdf
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Πνιηηηθήο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζε πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο ζα απνζθνπνχλ ζηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο σο αλαπφζπαζην θαη πιένλ δσηηθφ 

ηκήκα ηεο επξσπατθήο λαπηηιίαο, ζηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ πινίσλ ζηα ιηκάληα 

θαη θνξηία αλά ηνλ θφζκν θαη ζηελ αλάδεημε ηεο λαπηηιίαο σο ηνπ πιένλ αζθαινχο 

θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθνχ κέζνπ κεηαθνξάο ηνπ παγθφζκηνπ θαη επξσπατθνχ 

εκπνξίνπ, ηδίσο κέζσ κέηξσλ παγθφζκηαο εθαξκνγήο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνλ 

θαηεμνρήλ αξκφδην Γηεζλή Οξγαληζκφ, ηνλ ΗΜΟ
75

. 

 

Απεηιέο – Πεξηνξηζκνί ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο 

(1) Ο νιηγνπσιηαθφο έιεγρνο ζηελ δηαρείξηζε ησλ ιηκέλσλ απφ κεγάιεο εηαηξείεο 

δηεζλψο. 

Μηα ζεκαληηθή πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ην ΤΝΑΝΠ είλαη ε νξγάλσζε ηεο 

ιηκεληθήο βηνκεραλίαο, φρη κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά θαη δηεζλψο. ήκεξα, κεγάιεο 

εηαηξείεο κεηαθνξψλ επεθηάζεθαλ ζηε δηαρείξηζε ιηκέλσλ (mega carriers) θαη κέζσ 

ζπκκαρηψλ (alliances) ειέγρνπλ ηελ κεηαθνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεδφλ 

νιηγνπσιηαθά. 

 Οη εηαηξίεο απηέο έρνπλ απνθηήζεη ηεξάζηηα δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε,  έλαληη ησλ 

θξαηηθψλ θνξέσλ δηαρείξηζεο θαη ησλ θξαηψλ ζε έλα ηνκέα πνπ είλαη δσηηθφο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο. ε απηφ ην ζεκείν ρξεηάδεηαη ε 

παξέκβαζε εζληθψλ ή ππεξεζληθψλ ζεζκψλ, πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ην κέγηζην δπλαηφ 

φθεινο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία απφ ηε κία πιεπξά, αιιά θαη ηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ησλ 

επελδχζεσλ απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ, απφ ηελ άιιε
76

.   

(2) Ζ απνδπλάκσζε ηεο Διιεληθήο εκαίαο ιφγσ ελίζρπζεο θχξνπο ζεκαίαο 

άιισλ ρσξψλ 

                                                           
75Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: 

https://www.yen.gr/documents/20182/93081/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%

CE%99%CE%9A%CE%9F+%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9F+2016.pdf/af3635c

2-9a84-4c02-ab91-5708b085c197 

76ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ: «Μνριφο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηα ιηκάληα ηεο ρψξαο θαη ε πνληνπφξνο λαπηηιίαο ηεο». 

Σνπνζέηεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ληκέλσλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ ζην International Propeller 

Club, Port of Piraeus, Απξίιηνο 2017 

https://www.yen.gr/documents/20182/93081/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F+%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9F+2016.pdf/af3635c2-9a84-4c02-ab91-5708b085c197
https://www.yen.gr/documents/20182/93081/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F+%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9F+2016.pdf/af3635c2-9a84-4c02-ab91-5708b085c197
https://www.yen.gr/documents/20182/93081/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F+%CE%A6%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9F+2016.pdf/af3635c2-9a84-4c02-ab91-5708b085c197
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Σν ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε θνξνινγία ζπγθέληξσζαλ καθξάλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

αλαθνξέο σο νη πιένλ θξίζηκνη αξλεηηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ειιεληθή ζεκαία ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Ernst & Young ζε 

πινηνθηήηεο θαη ζηειέρε πνπ δηαρεηξίδνληαη πνληνπφξα πινία. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζεκαίαο άιισλ ρσξψλ έρεη σο απνηέιεζκα λα βξεζεί ν ππφ 

ειιεληθή ζεκαία ζηφινο ζηελ 3
ε
ζέζε παγθνζκίσο (πίζσ απφ ηα MarshallIslandsθαη 

ηελ Ληβεξία) ζηνλ ππφ ειιεληθή πινηνθηεζία ζηφιν
 
(Ernst&Young, 2013). 

(3) Ζ παγθφζκηα λαπηηιηαθή χθεζε θαη ε εχζξαπζηε νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο 

Διιάδαο. 

Ζ παγθφζκηα λαπηηιηαθή χθεζε ζπλερίζηεθε θαη ην 2016, κε ηελ κέζε παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε λα παξακέλεη ζηαζεξή ζην 3,1% γηα ην 2016. Απηφ αληαλαθιά 

απνθιίλνπζεο εμειίμεηο, πνπ αθνξνχλ αβεβαηφηεηεο ζπλπθαζκέλεο κε ηελ πνιηηηθή, 

ηελ νηθνλνκία θαη ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο (π.ρ. ην ζνθ ηνπ 

Brexit, ε αηδέληα εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηνπ Πξνέδξνπ Trump), θαζψο θαη 

δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο  κεηαμχ αλαδπφκελσλ αγνξψλ θαη 

αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ. Χζηφζν, ην 2016 ην παγθφζκην εκπφξην 

επηβξαδχλζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν. Μεγάιν κέξνο απηήο ηεο ππνηνληθήο αλάπηπμεο 

ηνπ εκπνξίνπ απνδίδεηαη ζηελ αδχλακε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε πνιιέο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ θξαηνχζα νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ 

δηαθίλεζε θεθαιαίσλ είραλ δπζκελείο ζπλέπεηεο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ
77

. 

 

(4) Ζ κεηαλάζηεπζε κεγάιεο θιίκαθαο απφ ηελ ζάιαζζα 

ηελ Κεληξηθή Μεζφγεην δηαζψζεθαλ 14.000 άηνκα, αξηζκφο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

8% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δηαζσζέλησλ, παξνπζηάδνληαο κηθξή κείσζε ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2015 (πνπ ήηαλ 11% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζσζέλησλ). Ζ θαηάζηαζε 

δεκηνπξγεί κία ζεηξά πξνβιεκάησλ ζηελ νκαιή θίλεζε ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ. 

Πνιιά αιιάδνπλ πνξεία πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε επηρεηξήζεηο δηάζσζεο. 

                                                           
77Δηήζηα Έθζεζε 2016-2017: Έλσζηο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ. Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν:   

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://ireporterworld.com/wp-content/uploads/2017/07/ANNUAL-REPORT-2016-

2017-1.pdf 

 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://ireporterworld.com/wp-content/uploads/2017/07/ANNUAL-REPORT-2016-2017-1.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://ireporterworld.com/wp-content/uploads/2017/07/ANNUAL-REPORT-2016-2017-1.pdf
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Δπίζεο, ππάξρεη αλεζπρία αλαθνξηθά κε κηα ζεηξά ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πιεξψκαηνο, ηνπ θνξηίνπ θαη ηε κεηαθνξά ησλ κεηαλαζηψλ επί ηνπ 

πινίνπ, θαζψο επίζεο θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο απνδεκηψζεηο ζε πεξίπησζε 

αηπρεκάησλ, ζαλάηνπ, ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, αζζελεηψλ θαη ζηα εκπφδηα γηα ηελ 

αζθαιή απνβίβαζε ησλ κεηαλαζηψλ. 

(5) Κξνχζκαηα δηαθζνξάο 

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή φηη ζηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ ΔΔΓ γηα ην 2016 γίλεηαη 

εθηεηακέλε αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο κεηαθνξά λεξνχ (Έθζεζε ΔΔΓ, 

2017). Αληίζηνηρα θξνχζκαηα έρνπλ εληνπηζηεί θαη ζηηο δηαδηθαζίεο επηζεψξεζεο 

πινίσλ πνπ έρνπλ ζπρλά θαη αληίθηππν ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ
78

. 

(6) Πιέγκα ζπκθεξφλησλ πνπ έρεη επίδξαζε θαη ζηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ 

Τπνπξγείνπ.  

Ζ νκάδα πνπ παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα είλαη πξσηίζησο νηθνλνκηθή 

θαη ζπγθεθξηκέλα απηή ησλ πινηνθηεηψλ (Πάιιεο, Α.Α. & Σζηψηζεο, 2008). Οη 

Έιιελεο εθνπιηζηέο κάιηζηα  έρνπλ πεηχρεη λα έρνπλ ηαπηφζεκεο ζέζεηο ζε κηα ζεηξά 

απφ ζέζεηο ηνπο φπσο, ε δηαηήξεζε ηνπ ζεκεξηλνχ θαζεζηψηνο εθπξνζψπεζεο ζηνλ 

IMO, ε απνηξνπή δεκηνπξγίαο επξσπατθνχ λενινγίνπ, ε απνθπγή ηεο πεξαηηέξσ 

πνηληθνπνίεζεο ηεο αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο θ.ι.π
79

. Ζ απφδεημε ησλ παξαπάλσ 

πξνθχπηεη απφ ην πνηεο ζέζεηο ηνπο θηάλνπλ κέρξη ην ηξαπέδη ησλ επξσπατθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, αιιά θαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν πνιηηηθψλ.  

                                                           
78 Βι. πξφζθαην δπζηχρεκα ζηελ Αγία Εψλε. 

79 Οη πινηνθηήηεο φκσο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο ηδηαίηεξεο ζρέζεηο ηνπο79 κε ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Απηά εμαζθαιίδνληαη θαη κε ηε ζπκκέηνρε ηνπο ζε δηεζλείο λαπηηιηαθέο ελψζεηο φπσο ε 

Έλσζε Δπξσπατθψλ Δθνπιηζηηθψλ Δλψζεσλ ( European Community Ship-owners‟ Associations - ECSA), ην Γηεζλέο 

Ναπηηιηαθφ Δπηκειεηήξην (International Chamber of Shipping - ICS), ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Δθνπιηζηψλ (International 

Shipping Federation - ISF), ε Γηεζλήο Έλσζε Αλεμάξηεησλ Πινηνθηεηψλ Γεμακελφπινησλ (International Association of 

Independent Tanker Owners - INTERTANKO), ζηηο νπνίεο αζθνχλ κεγάιε επηξξνή79.  
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(7) Παξνπζηάδνληαη ζπρλά θαηλφκελα αδηαθάλεηαο, δηαθζνξάο θαη 

εμαξηήζεσλ ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο
80

 πνπ έρνπλ επίπησζε ηηο δνκέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ.  

(8) ην ρψξν ηεο λαπηηιίαο δηαθπβεχνληαη ηζρπξά ζπκθέξνληα θαη 

έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν αδηαθάλεηαο ηδίσο ζε επαίζζεηα πεδία, φπσο 

ε επηζεψξεζε πινίσλ, ην ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ θαη ε αθηνπινΐα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Υαξαθηεξηζηηθή ε αλαθνξά ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ψκαηνο Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (2016) γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

πδξνδφηεζεο ησλ λεζηψλ, ηηο ππεξηηκνινγήζεηο θαη ην κνλνπσιηαθφ θαζεζηψο πνπ έρεη εγθαζηδξπζεί απφ κία εηαηξεία. 
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Β. Δγθύθιηνη 

Α. Ζ κε ΑΠ ΓΟΜ/Φ.20/νηθ.21424 «Δπαλαμηνιόγεζε ησλ δνκώλ ησλ νξγαληθώλ 

κνλάδσλ ησλ Τπνπξγείσλ» εγθύθιηνο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 

θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Υξηζηόθνξνπ Βεξλαξδάθε. 
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 Ζ κε ΑΠ ΓΟΜ/Φ20/νηθ.29896 «Ενέργειες για ηην Υλοποίηζη ηων νέων 

Οργανιζμών ηων Υποσργείων» εγθύθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξόηεζεο. 
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Γ. ΑΡΥΔΗΑΚΟ ΤΛΗΚΟ 

 

1. Σν πξψην ειιεληθφ δεμακελφπινην IOANNIS COUTZIS, θαηαζθεπήο 1888, 

απνθηήζεθε ην 1890. (Πεξηνδηθφ Ναπηηθή Διιάο, 1901). 
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2. Απφθνκκα απφ ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηεο 

πξψηεο ειιεληθήο αθηνπιντθήο επηρείξεζεο. 
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3. Ο εθνπιηζηήο Λεσλίδαο Α. Δκπεηξίθνο (1872-1947) θαη ζπληδξπηήο ηεο 

Δζληθήο Αηκνπινΐαο ηεο Διιάδνο. Σν 1916 εθιέρηεθε πξψηνο Πξφεδξνο ηεο 

Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ. 

 

4. Σν ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ηελ επνρή πνπ ε Ναπηηιία ησλ Διιήλσλ πξνζρσξνχζε 

κε ηαρείο ξπζκνχο απφ ηα ηζηία ζηνλ αηκφ.  
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5. Σν αηκφπινην ΗΟΝΗΑ, θαηαζθεπήο 1887, ζπκκεηείρε ζηνλ Διιελνηνπξθηθφ 

πφιεκν ηνπ 1897. 

 

 

6. Απφθνκκα απφ ην πεξηνδηθφ The Shipping World ηεο 5
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1916 κε 

ην Nirefs θαηαζθεπήο 1915 ηνπ Αλησλίνπ Παιενχ. 
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7. Απφζπαζκα απφ ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ίδξπζε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο ην 1919 
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8. Ο Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο Αλδξέαο Μηραιαθφπνπινο (1875-1938), 

επηθεθαιήο ηεο δηαθνκκαηηθήο επηηξνπήο πνπ ζηάζεθε απφ ηνλ Διεπζέξην 

Βεληδέιν γηα ηε κειέηε ησλ λαπηηιηαθψλ ζεκάησλ. 
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9. Άπνςε ηνπ Picadilly Circus ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920. Ζ 

δξαζηεξηνπνίεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ειιήλσλ εθνπιηζηψλ ζηε Βξεηαληθή 

Πξσηεχνπζα απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 1920 ζηήξημε απνθαζηζηηθά ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο.  

 

 

 

10.  Ο Ησάλλεο Μεηαμάο κε ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ίδξπζε ην Τθππνπξγείν 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη ην Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο. 
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11. Ο Γεπθαιίσλ Γεδηάδεο (1882-1955), δηαθεθξηκέλνο λνκηθφο, ππήξμε ν 

πξψηνο Τθππνπξγφο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο απφ ην 1936 έσο ην 1938). 

 

 

12. Σν αηκφπινην Diamantis ππήξμε ην πξψην πινίν πνπ ηνξπηιίζηεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 
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13. Κνηλή Δγθχθιηνο ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Έλσζεο 

Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ κεηά ην μέζπαζκα ηνπ Πνιέκνπ. 
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14. Ο Πξσζππνπξγφο Δκκαλνπήι Σζνπδεξφο, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

Κπξηάθνο Βαξβαξέζζνο θαη ν Πξεζβεπηήο Διιάδνο ζην Λνλδίλν, 

Υαξάιακπνο ηκφπνπινο, επηζθεπηφκελνη ην Foreign Office (βηβιίν 

«Δκκαλνπήι Σζνπδεξφο, ηνπ Ζιία Βελέδε, Αζήλα 1966). 
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15. Απψιεηεο ηνπ Διιεληθνχ Δκπνξηθνχ ηφινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ απφ ην ιεχθσκα «Αη ζπζίαη ηεο Διιάδνο ζηνλ δεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν». 

 

 

 

16. Απφ αξηζηεξά νη εθνπιηζηέο Γηψξγεο Υ. Λαηκφο θαη Μαλψιεο 

Κνπινπθνπληήο, ν Τπνπξγφο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο Νηθφιανο Αβξαάκ, ν 

εθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ Ναπηηθά Υξνληθά Γεκήηξεο Κνηηάθεο θαη ν 
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εθνπιηζηήο Γηάλλεο Θενδσξαθφπνπινο, πξσηαγσληζηέο ζηελ Τπφζεζε 

αγνξάο ησλ 100 Liberty. 

 

 

17. O Νηθφιανο Γ. Λπθηαξδφπνπινο (1866-1963) ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ εθνπιηζκνχ, αλέιαβε ηελ εγεζία ηεο Δλψζεσο Διιήλσλ 

Δθνπιηζηψλ ην 1960. Δπί ησλ εκεξψλ ηνπ μεθίλεζε νπζηαζηηθά ε πξνζπάζεηα 

ηεο κεηαπνιεκηθήο αλαβίσζεο ηνπ ειιεληθνχ λενινγίνπ. 
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18. Μέιε ηεο Δλώζεσο Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ κε εθπξνζώπνπο ησλ 

Ναπηεξγαηηθώλ Οξγαλώζεσλ ζηα γξαθεία ηεο ΔΔΔ ππνγξάθνπλ ηελ 

πξώηε ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο 

 

19. ηηγκηφηππν απφ ην Α΄ Ναπηηιηαθφ πλέδξην ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1964. Ο 

Πξσζππνπξγφο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ ππνδέρεηαη ηνλ Βαζηιέα Κσλζηαληίλν. 
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20. ηηγκηόηππα από ηα πξώηα Πνζεηδώληα πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην Εάππεην, 

θαηά ηελ νκηιία ηνπ Τπνπξγνύ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Ησάλλε Υνιέβα  

  

21. Ο Βνπιεπηήο Πεηξαηά, Κψζηαο εκίηεο, αληηθαηέζηεζε ηνλ Γεξάζηκν Αξζέλε 

ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1985 φηαλ ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ 

απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη απηφλνκν ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο.  
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22. Ο Πξσζππνπξγφο Αλδξέαο Παπαλδξένπ ζε νκηιία ηνπ ελψπην ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΗΝΣΔΡΣΑΝΚΟ ην 1987. Γηαθξίλνληαη επίζεο ν 

ηφηε Τπνπξγφο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο Δπάγγεινο Γηαλλφπνπινο θαη ν 

Πξφεδξνο ηεο ΔΔΔ ηαχξνο Γνπξδνκηράιεο. 

 

23. Έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Η. Γηψηα, ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε 
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ζπνπδαζηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ ζηηο Αλψηεξεο Γεκφζηεο ρνιέο Δκπνξηθνχ 

Ναπηηθνχ. 
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