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                       Πεξίιεςε 

   H λαπηηιία απνηειεί κηα ηαρεία αλαπηπζζόκελε ζησπειή 

δύλακε. Γηα ηελ Ειιάδα θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη 

νηθνλνκία, από ηα αξραία ρξόληα κέρξη θαη ζήκεξα, ε 

λαπηηιία απνηειεί βαζηθό ππιώλα γηα ηελ δνκή θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπο. Πίζσ όκσο από απηή ηελ ηεξάζηηα 

λαπηηθή βηνκεραλία, ειινρεύνπλ ζεκαληηθόηαηνη θίλδπλνη 

κηαο θαη ηα θαπζαέξηα πνπ εθπέκπνπλ νη λαπηηθνί 

θηλεηήξεο απνηεινύλ κείδνλ παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ 

κόιπλζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά 

θαη ηεο αλζξώπηλεο πγείαο. ε κέξε κε έληνλν ην ζηνηρείν 

ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο είλαη νη ιηκέλεο, 

ιύζε ζην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα θηινδνμεί λα θέξεη ε 

κέζνδνο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδόηεζεο ειιηκεληζκέλσλ 

πινίσλ από ηελ ζηεξηά ή αιιηώο Cold Ironing. ύκθσλα 

κε απηή ηελ ηερλνινγία ηα πινία, θαηά ηελ παξακνλή ηνπο 

ζην ιηκάλη ζα ζβήλνπλ ηηο γελλήηξηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ δηαζέηνπλ θαη ζα 

πξνκεζεύνληαη ελέξγεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ 

ηνπο αλαγθώλ από ηελ ζηεξηά. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα 

κεησζνύλ θαηά πνιύ νη ξύπνη ησλ λαπηηθώλ θηλεηήξσλ 

ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ησλ ιηκαληώλ, ειαρηζηνπνηώληαο 

έηζη ηα πξνβιήκαηα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, ηεο 

ερεηηθήο ξύπαλζεο θαη ησλ δνλήζεσλ πνπ πξνθαινύληαη 

από ηνπο λαπηηθνύο θηλεηήξεο.  
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Σπκπεξάζκαηα-Σρόιηα 

 Η λαπηηιία είλαη κηα ζησπειή δύλακε πνπ καο 

εμππεξεηεί αθαηάπαπζηα 365 εκέξεο ην ρξόλν, αθνύ 

πάλσ από ην 90% ηεο δηακεηαθνκηζηηθήο θαη εκπνξηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη  ζε απηή.  

 Η Ειιάδα έρεη κηα λαπηηθή ηζηνξία ρηιηάδσλ εηώλ, ελώ 

ζήκεξα πεξίπνπ ην 20% ηνπ παγθνζκίνπ ζηόινπ 

ειέγρεηαη από έιιελεο πινηνθηήηεο. 

  Οη λαπηηιηαθνί ξύπνη απνηεινύλ κείδνλ πξόβιεκα γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν. 

 Η ηερλνινγία ηνπ Cold Ironing θηινδνμεί λα δώζεη ιύζε 

ζηηο εθπνκπέο αέξησλ ξύπσλ ησλ ειιηκεληζκέλσλ 

πινίσλ. 

 Τα πινία θαηά ηνλ ειιηκεληζκό ηνπο ζβήλνπλ ηειείσο ηηο 

κεραλέο ησλ γελλεηξηώλ ηνπο θαη πξνκεζεύνληαη όιε 

ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα από ηελ ζηεξηά κέζσ 

θαισδίσλ. 

 Σηόρνο είλαη ε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο λαπηηιηαθήο 

ξύπαλζεο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. 

 Τα κέγηζηα απνηειέζκαηα ηεο κεζόδνπ ηνπ Cold Ironing 

επέξρνληαη αλ ε ειεθηξηθή παξνρή αμηνπνηεί ζπζηήκαηα  

ΑΠΕ θαη θπζηθνύ αεξίνπ.   

 

Σππηθή δηάηαμε ηεο κεζόδνπ ηνπ Cold Ironing ζε ιηκάλη 

Υάξηεο κε ηηο ππάξρνπζεο θαη κειινληηθέο πεξηνρέο ECA 

Υξνλνδηάγξακκα εθπνκπώλ νξίσλ πεξηεθηηθόηεηαο ζε 

ζείν ζύκθσλα κε ηνλ IMO 

ύζηεκα ειεθηξηθήο ηξνθνδόηεζεο ειιηκεληζκέλνπ 

ειεθηξνθίλεηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη ηεο Κπιιήλεο  

πγθξηηηθέο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ γηα αεξνπιάλα-

νρήκαηα-πινία  


