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1. Εισαγωγή 

 

Ο τομέας των μεταφορών αποτέλεσε έναν από τους πρώτους και κυριότερους πυλώνες για την 

ολοκληρωμένη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς 

ικανής να υποστηρίξει την άνθιση του εμπορίου και την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της 

Ευρώπης. Τη βάση για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών έθεσε 

ουσιαστικά η συνθήκη του Μάαστριχ (1992) η οποία εισήγαγε την έννοια του Διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών συμπληρώνοντας το τρίπτυχο των αντίστοιχων δικτύων ενέργειας και 

τηλεπικοινωνιών [1]. Η Λευκή Βίβλος των Μεταφορών, που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του ίδιου 

έτους, ενίσχυσε περαιτέρω αυτή την πολιτική μέσω της απελευθέρωσης της αγοράς των 

μεταφορών, ενώ κατά τη διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1996 τέθηκαν δέκα πιο 

σαφείς στόχοι για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών θέτοντας ως χρονικό 

ορίζοντα το 2010 [2]. Ένας εξ αυτών εστίαζε συγκεκριμένα στην ανάπτυξη πολύ-τροπικών κόμβων 

για την αποτελεσματική διασύνδεση νησιωτικών, απομακρυσμένων ηπειρωτικών και 

περιφερειακών περιοχών με περιοχές της κεντρικής Ευρώπης. 

Η επόμενη Λευκή Βίβλος των Μεταφορών (2001) περιέγραψε συνοπτικά την εξέλιξη των 

παραπάνω δράσεων και τα αποτελέσματα αυτών [3]. Η απελευθέρωση της αγοράς των μεταφορών 

συνετέλεσε στη μείωση των τιμών των καταναλωτικών αγαθών, στη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών και στη σημαντική διεύρυνση των επιλογών μετακίνησης 

των Ευρωπαίων πολιτών, αναδιαμορφώνοντας έτσι τον τρόπο ζωής και τις καταναλωτικές 

συνήθειές τους. Οι υπάρχουσες, ωστόσο, δημοσιονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των 

Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ως αποτέλεσμα τη δυσανάλογη ανάπτυξη των 

μεταφορικών μέσων προς όφελος των οδικών μεταφορών. Δημιουργήθηκαν έτσι έντονα φαινόμενα 

κυκλοφοριακής συμφόρησης στα Ευρωπαϊκά οδικά δίκτυα καθώς και στο αστικό περιβάλλον των 

Ευρωπαϊκών πόλεων με τις συνεπαγόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την 

οδική ασφάλεια να παρουσιάζονται ως ιδιαιτέρως σημαντικές. Για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση αυτών των προσκλήσεων, η Λευκή Βίβλος των Μεταφορών έθεσε εξήντα μέτρα προς 

υιοθέτηση από τα διάφορα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη 

έμφαση  δόθηκε στην αποτελεσματική αξιοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων 

καθώς και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών για τη μετατόπιση σημαντικού όγκου 

εμπορευμάτων από το οδικό στο θαλάσσιο και ποτάμιο δίκτυο, έτσι ώστε να μειωθούν σε 

σημαντικό βαθμό τα υψηλά επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης που παρατηρούνταν εκείνη τη 

χρονική περίοδο. Για τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε 

η διαμόρφωση μιας σειράς «θαλάσσιων αρτηριών», ως μέρος του Διευρωπαϊκού δικτύου 
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μεταφορών, λειτουργώντας ουσιαστικά ως επέκταση των χερσαίων διαδρόμων για την 

αποτελεσματική και βιώσιμη εξυπηρέτηση των εφοδιαστικών αλυσίδων που εξυπηρετούν την 

Ευρώπη. Η βελτίωση της διασύνδεσης των λιμένων με το σιδηροδρομικό και το ποτάμιο δίκτυο 

μεταφορών καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών, τονίστηκαν 

επίσης ως σημαντικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτών των αρτηριών και τη διασφάλιση της 

πολύ-τροπικότητας του Διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. 

Ως συνέχεια της παραπάνω πρότασης της Λευκής Βίβλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε, το 

2003, ένα πρόγραμμα για τη προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων το οποίο 

έθεσε δεκατέσσερις σχετικές δράσεις μια εκ των οποίων ανταποκρίνονταν συγκεκριμένα στις 

θαλάσσιες αρτηρίες περιγράφοντας τους αναμενόμενους στόχους και τις δράσεις προς υλοποίηση 

για την επίτευξή τους [4]. Τον αμέσως επόμενο χρόνο, η έννοια των θαλάσσιων αρτηριών 

ενσωματώθηκε στις οδηγίες που είχαν καταρτιστεί για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού δικτύου 

μεταφορών, κατά την πρώτη αναθεώρησή τους υπό την εποπτεία μιας κατάλληλα διαμορφωμένης 

ομάδας ειδικών επιστημόνων [5]. Πιο συγκεκριμένα, με την ένταξη του Άρθρου 12α, οι θαλάσσιες 

αρτηρίες αποτέλεσαν ένα από τα τριάντα έργα του προγράμματος ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών (Νο. 21) με κύριους στόχους: (α) τη συγκέντρωση των εμπορευματικών ροών 

σε διαδρομές με το μεγαλύτερο μέρος τους να πραγματοποιείται διαμέσου της θαλάσσης, (β) την 

αύξηση της συνοχής και (γ) τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στα οδικά δίκτυα μέσω της 

καλύτερης αξιοποίησης των άλλων μέσων μεταφοράς [6]. 

Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος, προκηρύχθηκε το 2005 η πρώτη πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων με έμφαση στις θαλάσσιες αρτηρίες. Για την υποστήριξη της διαμόρφωσης 

σχετικών προτάσεων από τα διάφορα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συστήθηκαν πέντε 

ειδικές ομάδες εργασίας οι οποίες κάλυψαν τις κύριες θαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης (Βαλτική 

Θάλασσα, Βόρεια Θάλασσα, περιοχή του Ατλαντικού, Δυτική και Ανατολική Μεσόγειος). Οι 

ομάδες αυτές διαμόρφωσαν το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης των θαλάσσιων αρτηριών στις 

περιοχές αυτές, θέτοντας έτσι μια ουσιαστική βάση για την επιλογή και υλοποίηση κατάλληλων 

σχετικών έργων [7]. Ωστόσο, κατά την πρώτη τριετία, ο αριθμός των προτάσεων που υποβληθήκαν 

προς χρηματοδότηση στο παραπάνω πρόγραμμα ήταν ιδιαιτέρως μικρός, γεγονός που κατά ένα 

βαθμό οφείλεται στην ενδεχομένως «θολή» μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα έννοια των 

θαλάσσιων αρτηριών, στις μη πλήρως ορισμένες προδιαγραφές για τη προετοιμασία και υποβολή 

σχετικών προτάσεων αλλά και στη, μέχρι τότε, περιορισμένη δημοσιότητα και προβολή της έννοιας 

των θαλάσσιων αρτηριών. Με στόχο να υποβοηθήσει αυτή την κατάσταση και να ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή εταίρων από διάφορα Κράτη Μέλη στη διαμόρφωση στοχευμένων προτάσεων, το 2007 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε ένα συντονιστή για το σύνολο των θαλάσσιων αρτηριών στην 

Ευρώπη. Μεταξύ των κύριων αρμοδιοτήτων του περιλήφθηκαν (α) η υποστήριξη της συνεργασίας 
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δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την από κοινού προετοιμασία και υποβολή προτάσεων 

υλοποίησης σχετικών έργων, (β) η υποβοήθηση των Κρατών Μελών και των περιφερειακών αρχών 

για τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων υλοποίησης των έργων που θα επιλεγούν, (γ) η 

ευρύτερη ενημέρωση των φορτωτών / αποστολέων εμπορευμάτων καθώς και άλλων σχετικών 

φορέων αναφορικά με τα οφέλη που δύναται να προκύψουν για αυτούς από την αποδοτική 

αξιοποίηση των θαλάσσιων αρτηριών και την επακόλουθη ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, πολύ-

τροπικού Διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, (δ) η αναγνώριση υφιστάμενων προβλημάτων που 

εμποδίζουν την ανάπτυξη των θαλάσσιων αρτηριών και η κατάθεση στοχευμένων προτάσεων για 

την επίλυση τους, και (ε) η υποστήριξη σχετικών οικονομικών παρεμβάσεων για τη χρηματοδότηση 

της υλοποίησης επιλεγμένων σχετικών έργων [7]. 

Η τελευταία Λευκή Βίβλος των Μεταφορών (2011) τόνισε περαιτέρω την εξέχουσα σημασία των 

θαλάσσιων αρτηριών αναγνωρίζοντας τες ως τη «θαλάσσια διάσταση» του Διευρωπαϊκού δικτύου 

μεταφορών, και ως βασική προϋπόθεση για τη πολύ-τροπική διασύνδεση των Ευρωπαϊκών 

πρωτευουσών, οικονομικών κέντρων, κόμβων μεταφορών, κτλ [8]. Η διάσταση αυτή 

εμπλουτίστηκε περαιτέρω το 2013, κατά τη τελευταία αναθεώρηση των οδηγιών για την ανάπτυξη 

του Διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (Άρθρο 21), με τις θαλάσσιες αρτηρίες να αποτελούν τον 

καθοριστικότερο παράγοντα για τη δημιουργία ενός 

«Ευρωπαϊκού χώρου θαλασσίων μεταφορών χωρίς σύνορα», κύρια στοιχεία του οποίου αποτελούν 

το σύνολο των ακτοπλοϊκών γραμμών που εξυπηρετούν το ενδο-Ευρωπαϊκό εμπόριο, το 

εκτεταμένο δίκτυο των λιμένων της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών υποδομών 

και του εξοπλισμού τους, καθώς και μια σειρά απλοποιημένων διοικητικών διαδικασιών για την 

απρόσκοπτη διασύνδεση δύο Ευρωπαϊκών λιμένων λαμβάνοντας υπόψη και τις χερσαίες συνδέσεις 

τους. Στο παραπάνω πλαίσιο, οι θαλάσσιες αρτηρίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένα: (α) θαλάσσιες 

συνδέσεις μεταξύ λιμένων του εκτεταμένου Διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών ή μεταξύ ενός 

τέτοιου λιμένα και ενός λιμένα τρίτης χώρας στην περίπτωση που τέτοιες συνδέσεις είναι 

στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, (β) λιμενικές εγκαταστάσεις, εμπορευματικούς 

τερματικούς σταθμούς, πλατφόρμες logistics και εμπορευματικά κέντρα τα οποία δεν 

ευρίσκονται εντός του χώρου των λιμένων αλλά ωστόσο συνδέονται με λιμενικές λειτουργίες, 

σχετικά πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα, διαδικασίες ασφάλειας και προστασίας, 

και διοικητικές και τελωνειακές διαδικασίες σε τουλάχιστον ένα Κράτος Μέλος, (γ) υποδομές για 

απευθείας πρόσβαση από τη στεριά και τη θάλασσα. Έτσι, τα έργα για την ανάπτυξη των 

θαλάσσιων αρτηριών δύναται να υλοποιηθούν μεταξύ δύο Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κατ’ ελάχιστο εστιάζοντας στη θαλάσσια ζεύξη καθώς και τις χερσαίες συνδέσεις δύο ή 

και περισσοτέρων λιμένων του κεντρικού Διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών ή μεταξύ ενός λιμένα 

του κεντρικού και ενός λιμένα του εκτεταμένου Διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Δύναται επίσης 
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να εστιάσουν σε δράσεις που δεν αφορούν συγκεκριμένους λιμένες αλλά μπορούν να επιφέρουν 

σημαντικά οφέλη για το σύνολο του δικτύου (π.χ. μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εξέλιξη 

λιμενικών πληροφοριακών συστημάτων, κτλ.) [9]. 

 

2. Κύριοι άξονες των θαλάσσιων αρτηριών 

 

Όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 1), τέσσερις κύριες άξονες απαρτίζουν 

τις θαλάσσιες αρτηρίες της Ευρώπης συμπληρώνοντας αποτελεσματικά τους χερσαίους διαδρόμους 

του Διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και συντελώντας καθοριστικά στην απρόσκοπτη πολύ-

τροπική εξυπηρέτηση των εμπορευματικών ροών στην Ευρώπη. 

 

Σχήμα 1: Ευρωπαϊκές θαλάσσιες αρτηρίες – Έργο προτεραιότητας (Νο. 21) του προγράμματος   

ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών,  

Πηγή: [https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-priority- project/priority-project-21] 

https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-priority-project/priority-project-21
https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-priority-project/priority-project-21
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2.1.Θαλάσσια αρτηρία της Βαλτικής Θάλασσας 

Ο θαλάσσιος αυτός διάδρομος συνδέει τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιβάλλουν 

τη Βαλτική Θάλασσα ενώ καλύπτει και το κανάλι προς τη Βόρεια Θάλασσα. Η Βαλτική αποτελεί 

μια από τις πιο επιβαρυμένες θαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης καθώς ασκείται εκεί έντονη 

ναυτιλιακή δραστηριότητα για την εξυπηρέτηση αυξημένων ροών επιβατών και εμπορευμάτων. Τα 

επιβατικά οχηματαγωγά πλοία και τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αντίστοιχα 

εμφανίζουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα στην περιοχή (Σχήμα 2). Οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις που 

εξυπηρετούν τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία είναι τόσο μικρών (π.χ. Γερμανία-Πολωνία, Δανία-

Σουηδία, Φιλανδία-Σουηδία, Φιλανδία- Εσθονία, κτλ.) όσο και μεγαλύτερων αποστάσεων (π.χ. 

Φιλανδία με χώρες της Νότιας Βαλτικής ή της Βόρειας Θάλασσας) ενώ οι υπηρεσίες μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων αφορούν κυρίως τροφοδοτικές γραμμές οι οποίες διασύνδεουν, μέσω του 

καναλιού του Κιέλου, τα μεγαλύτερα λιμάνια διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη, τα 

οποία ευρίσκονται στο ηπειρωτικό τόξο της Βόρειας Θάλασσας, με τα λιμάνια της Βαλτικής καθώς 

τα τελευταία εξυπηρετούν μέχρι τώρα μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό διεθνών ναυτιλιακών 

γραμμών [10]. 

 

Σχήμα 2: Ναυτιλιακή δραστηριότητα επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων και πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων στη Βαλτική Θάλασσα (Ιούνιος 2016) 

  

Πηγή: [Institute of Shipping Economics and Logistics βάσει στοιχείων από MDS Transmodal και AIS (για τις 

κινήσεις πλοίων)] 
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2.2 Θαλάσσια αρτηρία της Δυτικής Ευρώπης 

Ο θαλάσσιος αυτός διάδρομος καλύπτει τη Δυτική πλευρά της Ευρώπης, στο μέτωπο του 

Ατλαντικού, ξεκινώντας νότια από την Ιβηρική χερσόνησο και φτάνοντας βόρειο-ανατολικά μέχρι 

τη Βόρεια Θάλασσα και βόρειο-δυτικά μέχρι την Ιρλανδική Θάλασσα. Όπως και στην περίπτωση 

της Βαλτικής Θάλασσας, μεγάλο πλήθος ακτοπλοϊκών υπηρεσιών παρέχεται και στη Βόρεια 

Θάλασσα (Σχήμα 3), με τη γραμμή που συνδέει το λιμάνι του Ντόβερ στην Αγγλία με το λιμάνι του 

Καλαί στη Γαλλία να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη κίνηση καθώς η σχετική απόσταση μεταξύ της 

Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής ηπείρου σε αυτό το σημείο είναι η μικρότερη. Σημαντική 

κίνηση επίσης παρουσιάζουν οι γραμμές που συνδέουν τη Μεγάλη Βρετανία με την Ιρλανδία, 

Νορβηγία και Σουηδία ενώ πιο περιορισμένη κίνηση φαίνεται να έλκουν οι γραμμές που συνδέουν 

τη Μεγάλη Βρετανία με τα νότιο-δυτικά παράλια της Ευρώπης στον Ατλαντικό [10]. 

 

Σχήμα 3: Ναυτιλιακή δραστηριότητα επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων και πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων στη Βόρεια Θάλασσα (Ιούνιος 2016) 

 

Πηγή: [Institute of Shipping Economics and Logistics βάσει στοιχείων από MDS Transmodal και AIS (για 

τις κινήσεις πλοίων)] 
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Σε αντίθεση με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις που δεν έχουν αναπτυχθεί στον ίδιο βαθμό με άλλες 

θαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης, η Βόρεια Θάλασσα φιλοξενεί τους κυριότερους λιμένες 

διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη (π.χ. Αμβέρσα, Ρότερνταμ, Αμβούργο, κτλ.) οι 

οποίοι εξυπηρετούν πάνω από το 50% των συνολικών εισερχομένων και εξερχομένων ροών. Οι 

λιμένες αυτοί αποτελούν βασικούς κόμβους πολυάριθμων διεθνών ναυτιλιακών γραμμών οι οποίες 

συνδέουν αποτελεσματικά διάφορες περιοχές της Ευρώπης με περιοχές στην Ασία, Αμερική, 

Λατινική Αμερική, κτλ. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μεγάλος αριθμός τροφοδοτικών 

γραμμών συνδέει αυτά τα λιμάνια με άλλα μικρότερα Ευρωπαϊκά λιμάνια, ενισχύοντας έτσι τη 

δυναμική της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων η οποία δύναται να επιφέρει σημαντικά οφέλη για ένα 

ευρύ πλήθος φορέων. 

Το νοτιότερο κομμάτι αυτού του θαλάσσιου διαδρόμου (Νοτιοδυτική Ευρώπη – περιοχή του 

Ατλαντικού) χαρακτηρίζεται κυρίως από μεμονωμένες ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ 

Πορτογαλίας, Ισπανίας και Γαλλίας (Σχήμα 4) αλλά αποτελεί κόμβο στρατηγικής σημασίας για τις 

μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων καθώς εκεί διασταυρώνονται τρείς κύριες γραμμές του διεθνούς 

εμπορίου (δηλαδή Βόρεια Ευρώπη – Ασία, Ευρώπη – Αμερική και Ευρώπη – Αφρική). 

 

Σχήμα 4: Ναυτιλιακή δραστηριότητα επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων και πλοίων 

μεταφοράςεμπορευματοκιβωτίων στη Δυτική Ευρώπη – περιοχή Ατλαντικού (6oς 2016), 

 

 Πηγή: [Institute of Shipping Economics and Logistics βάσει στοιχείων από MDS Transmodal και AIS (για τις 

κινήσεις πλοίων)]
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2.3.Θαλάσσια αρτηρία της Δυτικής Μεσογείου 

Ο θαλάσσιος αυτός διάδρομος καλύπτει τη περιοχή της Δυτικής Μεσογείου και συνδέει την 

Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Μάλτα. Οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις που ελκύουν τη 

μεγαλύτερη ζήτηση στην περιοχή αυτή εντοπίζονται μεταξύ της Νότιας Ισπανίας και του Μαρόκου 

και δευτερευόντως μεταξύ των προαναφερομένων Ευρωπαϊκών χωρών (Σχήμα 5). Η Γαλλία και η 

Ιταλία συνδέονται επίσης μέσω τακτικών γραμμών με κάποιες χώρες της Βορείου Αφρικής ενώ 

νησιωτικά κράτη και περιοχές όπως η Μάλτα και η Κορσική ή Σαρδηνία αντίστοιχα, βασίζονται εξ’ 

ολοκλήρου σε αυτές τις συνδέσεις για τις εμπορικές τους συναλλαγές με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 

[10]. 

Σχήμα 5: Ναυτιλιακή δραστηριότητα επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων και πλοίων μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων στη Δυτική Μεσόγειο (Ιούνιος 2016),  

 

Πηγή: [Institute of Shipping Economics and Logistics βάσει στοιχείων από MDS Transmodal και AIS (για τις 

κινήσεις πλοίων)] 

 

Όσο αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές και πιο συγκεκριμένα τη μεταφορά 

εμπορευματοκιβωτίων, τα λιμάνια στην περιοχή της Δυτικής Μεσογείου βρίσκονται σε πλήρη 

ανταγωνισμό με αυτά της Βόρειας Θάλασσας για τη προσέλκυση ολοένα και μεγαλύτερων ροών.  
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Τα λιμάνια της Βαλένθιας και Βαρκελώνης στην Ισπανία, το λιμάνι της Μασσαλίας στη Γαλλία, 

τα λιμάνια του Λιβόρνο και της Civitavecchia στην Ιταλία, κτλ. αποτελούν τους 

σημαντικότερους ανταγωνιστές των λιμένων στη βόρειο-δυτική Ευρώπη και παρουσιάζουν πολλά 

υποσχόμενους ρυθμούς ανάπτυξης επενδύοντας συνεχώς σε νέες και καινοτόμες τεχνολογίες, 

υποδομές, κτλ. στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών τους και στον εκσυγχρονισμό 

των συνδέσεων τους στην ενδοχώρα κτλ. έτσι ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν ένα 

μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. 

 

2.4.Θαλάσσια αρτηρία της Ανατολικής Μεσογείου 

Ο θαλάσσιος αυτός διάδρομος συνδέει την Αδριατική Θάλασσα με το Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος 

και επεκτείνεται βόρεια μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και ανατολικά μέχρι και την Κύπρο. Η ανάπτυξη 

αυτού του διαδρόμου αναμένεται να προσδώσει πολλαπλά οφέλη για την Ελλάδα η οποία 

ουσιαστικά λειτουργεί ως κέντρο βάρους της συγκεκριμένης περιοχής. Οι κυριότερες διεθνείς 

ακτοπλοϊκές συνδέσεις εντοπίζονται μεταξύ λιμένων της Αδριατικής, κατά πλειοψηφία Ιταλικών 

(π.χ. Βενετία, Τεργέστη, Ανκόνα, Μπάρι, Μπρίντιζι), και Ελληνικών λιμένων στο Ιόνιο Πέλαγος 

(π.χ. Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα, Πάτρα) (Σχήμα 6). Σημαντικές είναι επίσης οι συνδέσεις της Ελλάδας 

με την Τουρκία (και κατ’ επέκταση με τη Μαύρη Θάλασσα) καθώς και με περιοχές της ανατολικής 

Μεσογείου (π.χ. Κύπρος, Αίγυπτος) [10]. 

Σχήμα 6: Ναυτιλιακή δραστηριότητα επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων και πλοίων μεταφοράς  

εμπορευματοκιβωτίων στην Ανατολική Μεσόγειο (Ιούνιος 2016),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: [Institute of Shipping Economics and Logistics βάσει στοιχείων από MDS Transmodal και AIS (για τις 

κινήσεις πλοίων) 
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Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι λιμένες της περιοχής αυτής όσο αφορά και τη διακίνηση 

εμπορευματοκιβωτίων. Εκμεταλλευόμενοι την εγγύτητα της θέσης τους με τη διώρυγα του Σουέζ 

και λειτουργώντας ουσιαστικά ως το πρώτο σημείο επαφής των διεθνών ναυτιλιακών γραμμών με 

την Ευρώπη, οι λιμένες της νότιο-ανατολικής Μεσογείου παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές 

ανάπτυξης και περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου τους για την εξυπηρέτηση διεθνών 

εμπορευματικών ροών. Τη προοπτική αυτή τεκμηριώνει και το επενδυτικό ενδιαφέρον 

παγκόσμιων διαχειριστών λιμενικών τερματικών σταθμών με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 

επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά η οποία επέφερε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 

οκτώ ετών (2007-2015) αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων κατά 139.4%, 

αναδεικνύοντας το, για το 2015, ως το 8
ο
 μεγαλύτερο λιμάνι διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων 

στην Ευρώπη. Η πολιτική της Κίνας, της μεγαλύτερης εξαγωγικής οικονομίας παγκοσμίως, για την 

εξυπηρέτηση του μεγάλου όγκου εμπορευματικών ροών προς την Ευρώπη προσβλέπει στην 

αναβίωση των δρόμων του μεταξιού (One Belt One Road – OBOR), με τη σχετική θαλάσσια 

διαδρομή να θέτει τα λιμάνια του Πειραιά και της Βενετίας ως τις κύριες πύλες εισόδου – εξόδου 

προς – από την Ευρώπη (Σχήμα 7). 

 

Σχήμα 7:  Οι νέοι Δρόμοι του Μεταξιού για την εξυπηρέτηση των εμπορευματικών ροών μεταξύ 

Κίνας και Ευρώπης,  

 

Πηγή: [11] 
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3. Έργα ανάπτυξης των θαλάσσιων αρτηριών με Ελληνικό ενδιαφέρον και συμμετοχή 

 

Από το 2005 που δημοσιεύτηκε η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις θαλάσσιες 

αρτηρίες μέχρι και το 2015, έχουν χρηματοδοτηθεί συνολικά 87 έργα εκ των οποίων τα 46 

υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών - 

TEN-T (2006 - 2013) και τα υπόλοιπα 41 στο πλαίσιο του προγράμματος που το διαδέχτηκε με 

τίτλο «Διασυνδέοντας την Ευρώπη – CEF» (2014 – 2020). Η συνολική χρηματοδότηση που 

παρείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε περίπου 350 και 360 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, με τις 

συνολικές δαπάνες ωστόσο των έργων να προσεγγίζουν συνολικά τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Πέρα των δύο αυτών βασικών προγραμμάτων, άλλα προγράμματα όπως το Marco Polo, Interreg, 

Framework Programmes, κτλ. παρείχαν επίσης χρηματοδότηση σε έργα με κύριο αντικείμενο την 

ανάπτυξη των τεσσάρων θαλάσσιων αρτηριών στην Ευρώπη. 

Από το προαναφερόμενο σύνολο των 87 έργων, στα 14 συμμετείχαν φορείς από την Ελλάδα 

εστιάζοντας κυρίως στην ανάπτυξη της θαλάσσιας αρτηρίας της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και 

σε γενικότερα θέματα τα οποία δύναται να επιφέρουν σημαντικά οφέλη για ένα ευρύ δίκτυο 

φορέων στην Ευρώπη. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1) παρουσιάζονται οι κύριες 

πληροφορίες για αυτά τα έργα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους στόχους τους και τα 

αποτελέσματα που παρήγαγαν. 

 

Πίνακας 1: Έργα ανάπτυξης των θαλάσσιων αρτηριών με Ελληνικό ενδιαφέρον και συμμετοχή,  

Πηγή: [https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/cef-transport-motorways-sea] 

 

 

 

Τίτλος και 

ακρωνύμιο 

 

Monitoring and Operation Services for Motorways of the Sea 

– MoS4MoS 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

TEN-T 

Τύπος έργου Μελέτες 

Χρονική διάρκεια 03/2011 – 03/2012 

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

5.643.720 € 

Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση 

2.821.860 € 

 

Συμμετέχοντες από 

Ελλάδα 

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., Ocean Finance Ltd, 

Nepture Shipping Agencies S.A., Κέντρο Ερευνών 

Πανεπιστημίου Πειραιώς 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/cef-transport-motorways-sea
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Συνοπτική 

περιγραφή 

Το έργο αποτέλεσε μια πιλοτική δράση η οποία είχε ως 

στόχο την προετοιμασία των συστημάτων διαφορετικών 

φορέων για τη παροχή ολοκληρωμένων και διαλειτουργικών 

εφοδιαστικών αλυσίδων οι οποίες θα βασίζονται στις 

θαλάσσιες αρτηρίες. Στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκαν 

και δοκιμάστηκαν μια σειρά πρωτοτύπων για τη βελτίωση 

του συντονισμού των λειτουργιών για την εξυπηρέτηση 

των εμπορευματικών ροών διευκολύνοντας έτσι τη 

συνεργασία διαφορετικών διοικητικών δομών και 

διαχειριστών στο επίπεδο του λιμένα. Τα πρωτότυπα αυτά 

εφαρμόστηκαν σε διάφορες εφοδιαστικές αλυσίδες (Ισπανία- 

Ιταλία, Ισπανία-Σλοβενία, Ισπανία-Ελλάδα, Σλοβενία-

Ελλάδα, Ιταλία- Ελλάδα) εξυπηρετούμενες τόσο από 

επιβατικά οχηματαγωγά πλοία όσο και από πλοία μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων. Το έργο αναγνώρισε προβλήματα και 

εμπόδια στις θαλάσσιες αρτηρίες της Μεσογείου και 

πρότεινε μέτρα για τη βελτίωση της υφιστάμενης 

κατάστασης μέσω της χρήσης πληροφοριακών και 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων  

 

 

 

Τίτλος και 

ακρωνύμιο 

 

Adriatic Motorways of the Sea - ADRIAMOS 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

TEN-T 

Τύπος έργου Μικτός (Μελέτες & Υποδομές) 

Χρονική διάρκεια 01/2011 – 12/2014 

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

56.700.000 € 

Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση 

12.210.000 € 

Συμμετέχοντες από 

Ελλάδα 

Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοπτική 

περιγραφή 

Το έργο στόχευσε να βελτιώσει τη παροχή μιας 

βιώσιμης, τακτικής και αξιόπιστης μεταφορικής 

υπηρεσίας στο θαλάσσιο διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου 

μεταξύ του λιμένα της Βενετίας και των λιμένων στη 

Δυτική Ελλάδα (Ηγουμενίτσα και Πάτρα). Στο πλαίσιο 

του έργου πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε  υποδομές 

για την αποτελεσματικών αντιμετώπιση των 

υφιστάμενων προκλήσεων και της βελτίωση της 

απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας στον διάδρομο 

Αδριατικής – Ιονίου. Σκοπός είναι να διευκολυνθεί η 

θαλάσσια μεταφορά φορτηγών οχημάτων και 

αυτοκινήτων μεταξύ των προαναφερόμενων λιμένων και 

να μειωθεί κατά συνέπεια το ποσοστό της οδικής 

μεταφοράς σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. Για το λιμάνι 

της Ηγουμενίτσας πιο συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήθηκαν προκαταρτικές μελέτες για τη 

δημιουργία ενός εμπορευματικού κέντρο στη περιφέρεια 

της Θεσπρωτίας για να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά 

τις εμπορευματικές ροές από την Ιταλία. 
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Τίτλος και 

ακρωνύμιο 

 

TrainMoS 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

TEN-T 

Τύπος έργου Μελέτες 

Χρονική διάρκεια 01/2011 - 09/2013 

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

2.509.108 € 

Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση 

1.254.554 € 

Συμμετέχοντες από 

Ελλάδα 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ocean Finance Ltd 

 

 

Συνοπτική 

περιγραφή 

Το έργο είχε ως στόχο να υποστηρίξει και να 

εκπαιδεύσει το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται στις 

θαλάσσιες αρτηρίες, μέσω της δημιουργίας μιας στέρεης 

βάσης για την εγκαθίδρυση ενός Ευρωπαϊκού 

διαδικτυακού ανοικτού πανεπιστημίου με  αντικείμενο 

τις θαλάσσιες αρτηρίες, και αξιοποιώντας 

αποτελεσματικά τις δεξιότητες και γνώσεις διαφόρων 

τοπικών Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων καθώς και τις 

ανάγκες των διάφορων εμπλεκόμενων φορέων. Στο 

πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε μια 

διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα σε 7 

πανεπιστήμια διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία μιας 

εκπαιδευτικής ενότητας με θέμα τις θαλάσσιες αρτηρίες 

πλήρως ανταποκρινόμενης στις ανάγκες της αγοράς 

μεταφορικών εμπορευματικών υπηρεσιών 

 . 
  

 

Τίτλος και 

ακρωνύμιο 

 

COSTA 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

TEN-T 

Τύπος έργου Μελέτες 

Χρονική διάρκεια 02/2012 – 04/2014 

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

3.042.582 € 

Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση 

1.521.291 € 

Συμμετέχοντες από 

Ελλάδα 

Ocean Finance Ltd 
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Συνοπτική 

περιγραφή 

Το έργο είχε ως στόχο να δημιουργήσει το ρυθμιστικό 

πλαίσιο για τη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) 

από πλοία που κινούνται στη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό και 

τη Μαύρη Θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε το 

στρατηγικό σχέδιο για τη χρήση του ΥΦΑ στη ναυτιλία 

μικρών αποστάσεων μεταξύ της Μεσογείου και της περιοχής 

του Ατλαντικού αλλά και όσο αφορά πλοία κρουαζιέρας που 

επισκέπτονται τις Αζόρες και τη Μαδέρα. Οι μελέτες 

σκοπιμότητας του έργου στόχευσαν στη προώθηση της 

βιωσιμότητας των θαλάσσιων αρτηριών υποστηρίζοντας έτσι 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και σε 

συμμόρφωση με τις προσταγές της συνθήκης MARPOL. 

 

 

 

Τίτλος και 

ακρωνύμιο 

 

Business to Motorways of the Seas – b2mos 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

TEN-T 

Τύπος έργου Μελέτες 

Χρονική διάρκεια 07/2012 – 12/2015 

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

11.394.000 € 

Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση 

5.697.000 € 

Συμμετέχοντες από 

Ελλάδα 

Global Maritime Agency, Nepture Lines, Οργανισμός 

Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 

 

 

 

Συνοπτική 

περιγραφή 

Το έργο αποτέλεσε μια καινοτόμα μελέτη, η οποία υπό τη 

μορφή διαφόρων πιλοτικών δράσεων είχε ως στόχο να 

προετοιμάσει και να προσαρμόσει τις εμπορικές κοινότητες 

και τα συστήματα των λιμενικών αρχών στις απαιτήσεις της 

Οδηγίας 2010/65/ΕΕ για τη παροχή διαλειτουργικών 

ηλεκτρονικών εγγράφων και μηνυμάτων με σκοπό να 

εντείνει την αποδοτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων που 

βασίζονται στις θαλάσσιες αρτηρίες και κατά συνέπεια να 

υποστηρίξει το ενδοκοινοτικό εμπόριο και να ενισχύσει την 

εδαφική συνοχή. 

 

 

 

 

Τίτλος και 

ακρωνύμιο 

 

Monalisa 2.0 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

TEN-T 

Τύπος έργου Μελέτες 

Χρονική διάρκεια 01/2012 – 12/2015 

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

24.316.000 € 

Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση 

12.158.000 € 
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Συμμετέχοντες από 

Ελλάδα 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Συνοπτική 

περιγραφή 

Εκμεταλλευόμενο τα αποτελέσματα του πρώτου έργου 

(Monalisa), αυτό το έργο είχε ως στόχο να μεταφέρει τις 

εμπειρίες από την ανάπτυξη του συστήματος SESAR για τις 

αεροπορικές μεταφορές, στις θαλάσσιες μεταφορές 

προσδοκώντας να ενισχύσει την αποδοτικότητα, ασφάλεια 

και περιβαλλοντική τους επίδοση μειώνοντας ταυτόχρονα το 

βαρύ διοικητικό φόρτο. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του 

έργου (α) αξιολογήθηκαν διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες 

για την έγκαιρη εμπορική εγκατάσταση του πλοηγικού 

μέρους του συστήματος διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας, 

(β) υιοθετήθηκαν δράσεις σύμπραξης δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία καλύτερων προτύπων 

αλλαγής θαλάσσιας πορείας χρησιμοποιώντας μια κοινή 

διεπαφή και μορφή δεδομένων και (γ) αξιολογήθηκαν 

υπηρεσίες χρήσης νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της 

θαλάσσια ασφάλειας μέσω πιο αποδοτικών διαδικασιών 

έρευνας και διάσωσης καθώς και διαδικασιών μαζικής 

εκκένωσης κάποιου χώρου. 

 

 

 

Τίτλος και 

ακρωνύμιο 

 

Advanced National Networks for Administrations – ANNA 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

TEN-T 

Τύπος έργου Μελέτες 

Χρονική διάρκεια 01/2012 – 12/2015 

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

37.076.000 € 

Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση 

18.538.000 € 

 

Συμμετέχοντες από 

Ελλάδα 

Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης, 

Ναυτιλίας, Προστασίας του Πολίτη, Λιμενικό, Αρχές 

Λιμένων, κτλ.) 

 

 

 

 

 

 

Συνοπτική 

περιγραφή 

Το έργο είχε ως στόχο την υιοθέτηση της Ενιαίας 

Ναυτιλιακής Θυρίδας στα κράτη μέλη και την ηλεκτρονική 

ανταλλαγή πληροφοριών για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων αναφορικά με τα πλοία που 

προσεγγίζουν ή αναχωρούν σε/από κάποιο Ευρωπαϊκό λιμάνι 

σύμφωνα με την Οδηγία 2010/65/ΕΕ. Το έργο στόχευσε στη 

συναίνεση των χωρών που συμμετείχαν και στη εφαρμογή 

κατάλληλων μέτρων για την απλοποίηση και εναρμόνιση της 

διαδικασίας καταγραφής των απαιτούμενων πληροφοριών 

μειώνοντας έτσι το σχετικό φόρτο εργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, (α) αναπτύχθηκε ένα κοινό πλαίσιο 

εφαρμογής της Οδηγίας 2010/65/ΕΕ, (β) αναπτύχθηκαν 

εθνικά σενάρια και ένας μηχανισμός μέτρησης του βαθμού 

εφαρμογής στα διάφορα κράτη μέλη, (γ) αναπτύχθηκε μια 

στρατηγική με ορίζοντα 

 το 2015 για τη πιθανή σύνδεση των διάφορων Ενιαίων 

Ναυτιλιακών Θυρίδων με τις πλατφόρμες εθνικής 
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εφοδιαστικής υπό το πρίσμα ενός στρατηγικού σχεδίου 

‘διευρυμένης συνεργασίας’ 

 

  

 

Τίτλος και 

ακρωνύμιο 

 

Costa II East – Poseidon Med 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

TEN-T 

Τύπος έργου Μελέτες 

Χρονική διάρκεια 12/2013 – 12/2015 

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

5.126.250 € 

Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση 

2.563.125 € 

 

 

Συμμετέχοντες από 

Ελλάδα 

Ocean Finance Ltd, Environmental Protection Engineering 

S.A., Naval Architecture Progress, Hellenic Lloyd’s, Minoan 

Lines, Superfast Ferries, Anek Lines, Nepture Lines, Hellenic 

Seaways, Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών 

Αποστάσεων, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 

 

 

 

 

Συνοπτική 

περιγραφή 

Ως συνέχεια του προηγούμενου έργου Costa, το Costa II 

εστίασε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και με τη 

συμμετοχή πέντε κρατών μελών (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, 

Κροατία, Σλοβενία) ανέπτυξε ένα λεπτομερές σχέδιο 

ανάπτυξης για τη προώθηση της χρήσης του υγροποιημένου 

φυσικού αερίου (ΥΦΑ) ως ναυτιλιακό καύσιμο. Στο πλαίσιο 

του έργου, σχεδιάστηκε ένα δίκτυο και οι κατάλληλες 

υποδομές για τη παροχή, μεταφορά και διανομή του ΥΦΑ 

και καθορίστηκε το πλαίσιο για μια εύρυθμη και βιώσιμη 

αγορά ζήτησης σχετικών υπηρεσιών. 

 

 

 

 

Τίτλος και 

ακρωνύμιο 

 

TRAINMOS II 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

TEN-T 

Τύπος έργου Μελέτες 

Χρονική διάρκεια 08/2014 – 12/2015 

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

2.818.480 € 

Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση 

1.409.240 € 

Συμμετέχοντες από 

Ελλάδα 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ocean Finance Ltd 
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Συνοπτική 

περιγραφή 

Ως συνέχεια του προηγούμενου έργου TRAINMOS, το 

TRAINMOS II είχε ως στόχο να καθορίσει το περιεχόμενο 

(επιμέρους ενότητες) ενός Μεταπτυχιακού προγράμματος ή 

ενός προγράμματος ειδίκευσης / κατάρτισης που οδηγεί στη 

λήψη σχετικού διπλώματος ή πιστοποιητικού και ακολούθως 

να εκκινήσει τη διαδικασία διαπίστευσής του. Το έργο 

απευθύνονταν κυρίως σε φοιτητές πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων αλλά και σε επαγγελματίες των διάφορων κλάδων 

που εμπλέκονται με μια πολύ-τροπική αλυσίδα μεταφοράς. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκαν τα 

εξής: (α) ειδικό εργαλείο για την αντιστοίχιση της ζήτησης 

και της προσφοράς αναφορικά με την απαιτούμενη 

εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα των θαλασσίων  

μεταφορών  και  της  εφοδιαστικής,  (β)  εκπαιδευτικές 

ενότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των διάφορων 

φορέων, (γ) μεταπτυχιακό πρόγραμμα βασισμένο στις 

προαναφερόμενες ενότητες, (δ) προσχέδιο συμφωνίας 

μεταξύ των συμμετεχόντων πανεπιστημίων για τη παροχή 

του προαναφερόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος, (ε) 

σύστημα αναγνώρισης των διδακτικών μονάδων που 

λαμβάνει ο κάθε συμμετέχων. 

  
  

 

Τίτλος και 

ακρωνύμιο 

 

 Poseidon Med II 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

CEF 

Τύπος έργου Μελέτες 

Χρονική διάρκεια 06/2015 – 12/2020 

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

53.279.405 € 

Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση 

26.639.702,50 € 

 

 

 

 

 

Συμμετέχοντες από 

Ελλάδα  

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοπτική 

περιγραφή 

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) (Συντονιστής), 

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 

(ΔΕΣΦΑ), Hellenic Lloyd’s, Ocean Finance Ltd, 

Environmental Protection Engineering S.A., NAP 

Engineering P.C., Ρογκάν & Συνεργάτες, Οργανισμός 

Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου 

Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε., Οργανισμός 

Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., Minoan Lines, Blue Star 

Ferries, Attica Ferries Maritime Company, Anek Lines, 

Nepture Lines, Hellenic Seaways, Arista Shipping, Ένωση 

Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Εθνικό Κέντρο 

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  

Το έργο Poseidon Med II αποτελεί συνέχεια των έργων 

Costa, Costa II και Archipelago-LNG τα οποία έχουν ως 

κοινό στόχο την υιοθέτηση του υγροποιημένου φυσικού 

αερίου (ΥΦΑ) ως ναυτιλιακό καύσιμο αναδεικνύοντας 

παράλληλα την Ελλάδα σε ένα διεθνή κόμβο ανεφοδιασμού 

και διανομής ΥΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πιο 

συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει (α) να διευκολύνει την 

υιοθέτηση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τον ανεφοδιασμό 

πλοίων με ΥΦΑ, (β) να σχεδιάσει την επέκταση του 
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τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, (γ) να σχεδιάσει 

και να κατασκευάσει ένα ειδικό τροφοδοτικό πλοίο το οποίο 

θα χρησιμοποιεί ΥΦΑ ως καύσιμο, (δ) να καταρτίσει τα 

τεχνικά σχέδια καθώς και τα σχέδια για την έγκριση 

κατασκευής ή ανακατασκευής πλοίων που χρησιμοποιούν 

ΥΦΑ ως καύσιμο καθώς και για τις σχετικές λιμενικές 

υποδομές για τον ανεφοδιασμό τους, (ε) να εξετάσει πιθανές 

συνέργειες με άλλες χρήσεις του ΥΦΑ, (ζ) να αναπτύξει ένα 

βιώσιμο υπόδειγμα για την εμπορία και τιμολόγηση του 

ΥΦΑ και (η) να αναπτύξει τα χρηματοδοτικά εργαλεία για 

την υποστήριξη των σχετικών εγκαταστάσεων σε πλοία και 

λιμένες 

 

 

Τίτλος και 

ακρωνύμιο 

 

Preventing incident and accident by safer ships on the 

oceans - PICASSO 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

CEF 

Τύπος έργου Μελέτες 

Χρονική διάρκεια 05/2016 – 06/2018 

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

3.848.834 € 

Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση 

1.924.417 € 

Συμμετέχοντες από 

Ελλάδα 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Anek Lines 

 

 

 

 

 

Συνοπτική 

περιγραφή 

Το έργο στοχεύει να παρέχει γενικότερα οφέλη για τις 

θαλάσσιες αρτηρίες στην Ευρώπη μελετώντας και 

αξιολογώντας τη χρήση αποδοτικών πληροφοριακών και 

επικοινωνιακών συστημάτων εστιάζοντας έτσι κυρίως στο 

ανθρώπινο δυναμικό. Οι κύριες δραστηριότητες του έργου 

αφορούν θέματα ασφάλειας και προστασίας στο πλοίο και 

το λιμάνι, προσομοίωση έκτακτων περιστατικών και 

εκπαίδευση / κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα προηγούμενων δράσεων 

(π.χ. Monalisa 2.0) το έργο στοχεύει στη βελτίωση της 

ασφάλειας χρήσης σχετικού εξοπλισμού, την αναβάθμιση 

των εργασιακών συνθηκών για πιο ασφαλείς λειτουργίες 

και τη δημιουργία νέων εργαλείων για πιο αποδοτικές 

διαδικασίες εκκένωσης και καλύτερης ανταπόκρισης σε 

έκτατα περιστατικά. 

 

 

 

Τίτλος και 

ακρωνύμιο 

 

Electrification of the Eastern Mediterranean area through 

the extensive use of Cold Ironing and the introduction of 

electricity as a propulsion alternative - ELEMED 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

CEF 

Τύπος έργου Μελέτες 

Χρονική διάρκεια 04/2016 – 03/2018 



 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ-ΔΟΜΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ–  Ελευθέριος Σδουκόπουλος 
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Συνολικός 

προϋπολογισμός 

1.475.000 € 

Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση 

1.013.870 € 

 

Συμμετέχοντες από 

Ελλάδα 

Hellenic Lloyd’s (Συντονιστής), Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης, hydrus group, 

Όμιλος Επιχειρήσεων Σπανόπουλος, Protasis S.A., 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 

 

 

 

 

Συνοπτική 

περιγραφή 

Το έργο εστιάζει στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων 

αξιοποίησης, στην Ανατολική Μεσόγειο, των τεχνολογιών 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε πλοία από την ξηρά 

αλλά και στην ηλεκτρική πρόωση ως εναλλακτική για την 

κίνηση των πλοίων. Το έργο στοχεύει στην κατάρτιση 

βασικών και προκαταρκτικών μελετών για την 

προετοιμασία μηχανολογικών σχεδίων εγκαταστάσεων 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε πλοία στα 4 λιμάνια που 

συμμετέχουν στο έργο (Λεμεσός, Πειραιάς, Κυλλήνη, 

Κόπερ) με τη πιλοτική εφαρμογή του έργου να 

πραγματοποιείται στο λιμάνι της Κυλλήνης 

 

. 

 

 

Τίτλος και 

ακρωνύμιο 

 

Supporting cars and electric cars distribution using 

Motorways of Sea’s solutions and promoting sustainable 

shipping concepts – CarEsmatic 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

CEF 

Τύπος έργου Μικτός (Μελέτες & Υποδομές) 

 

Χρονική διάρκεια 03/2016 – 12/2018 

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

17.142.880 € 

Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση 

5.230.280 € 

Συμμετέχοντες από 

Ελλάδα 

Nepture Lines 

 

 

 

 

 

Συνοπτική 

περιγραφή 

Το έργο στοχεύει να βελτιώσει τη μεταφορική υπηρεσία που 

παρέχεται μεταξύ των λιμένων του Κόπερ (Σλοβενία) και της 

Βαρκελώνης (Ισπανία) υποστηρίζοντας έτσι την αύξηση του 

αριθμού των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που μεταφέρονται δια 

μέσου της θαλάσσης έναντι του οδικού δικτύου. Πιο  

συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν οι 

κατάλληλες υποδομές για τη βελτίωση της πρόσβασης στους 

λιμένες καθώς και της διασύνδεσής τους στο σιδηροδρομικό 

δίκτυο. Οι δύο λιμενικές αρχές καθώς και ο θαλάσσιος 

μεταφορέας (Nepture Lines) θα διερευνήσουν ακόμα την 

εγκατάσταση ηλεκτρικών στηλών φόρτισης. 
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Τίτλος και 

ακρωνύμιο 

 

Adriatic MoS Up-grated Services - Adri-Up 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

CEF 

Τύπος έργου Μικτός (Μελέτες & Υποδομές) 

Χρονική διάρκεια 03/2016 – 12/2020 

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

22.725.000 € 

Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση 

7.130.500 € 

Συμμετέχοντες από 

Ελλάδα 

Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Συντονιστής), 

Περιφέρεια Ηπείρου, Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοπτική 

περιγραφή 

Το έργο έχει ως στόχο την αναβάθμιση της θαλάσσιας 

αρτηρίας μεταξύ των λιμένων της Τεργέστης και της 

Ανκόνας στην Ιταλία και της Ηγουμενίτσας στην Ελλάδα. Η 

υπηρεσία αυτή παρέχεται από την Minoan Lines η οποία 

συνδέει καθημερινά τα τρία αυτά λιμάνια. Το έργο 

ανταποκρίνεται στην ανάγκη διασύνδεσης του θαλάσσιου 

αυτού διαδρόμου με τις εφοδιαστικές αλυσίδες στην Ιταλία 

και την Ελλάδα. Έτσι, οι δράσεις του προσβλέπουν στην 

αύξηση του αριθμού των εμπορευματικών κέντρων, στην 

αναβάθμιση των υπαρχόντων και στην αύξηση της 

χωρητικότητας των λιμένων στις περιπτώσεις που απαιτείται. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν τα εξής (α) κατασκευή εμπορευματικού 

κέντρου στην Ηγουμενίτσα, (β) κατασκευή οδικής σύνδεσης 

του προαναφερόμενου κέντρου με την Εγνατία Οδό, (γ) 

μελέτες για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής υποδομής 

στο λιμάνι της Ανκόνα, (δ) τεχνικές και περιβαλλοντικές 

μελέτες για το νέο τερματικό σταθμό (RO/PAX) στο λιμάνι 

της Ανκόνα, (ε) λειτουργική και τεχνική αναδιάρθρωση του 

προβλήτα 6 στο λιμάνι της Τεργέστης και (ζ) διασύνδεση της 

θαλάσσιας αρτηρίας με τους χερσαίους διαδρόμους 

Βαλτικής-Αδριατικής και Μεσογείου του Διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών στο κόμβο του εμπορευματικού κέντρου 

του Fernetti. 
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4. Κύρια συμπεράσματα 

 

Η ανάπτυξη των θαλάσσιων αρτηριών στην Ευρώπη διαφαίνεται ως μια 

αποτελεσματική πολιτική για τη μετατόπιση μεγάλου όγκου εμπορευμάτων από το 

οδικό στο θαλάσσιο δίκτυο μεταφορών επιδρώντας θετικά στη μείωση των 

σημαντικών επιπτώσεων που προκαλεί η κίνηση των φορτηγών οχημάτων (π.χ. 

κυκλοφοριακή συμφόρηση, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κτλ.). Οι διάφορες 

πρωτοβουλίες που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την εισαγωγή της έννοιας 

των θαλάσσιων αρτηριών μέχρι και σήμερα έχουν υποστηρίξει σημαντικά την πρόοδο 

ανάπτυξης αυτών των αρτηριών όπως διαφαίνεται και από τα πολυάριθμα έργα που 

έχουν χρηματοδοτηθεί την τελευταία δεκαετία με την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύπτει 

περίπου το 30% των συνολικών δαπανών. 

Η Ελλάδα λειτουργεί κεντροβαρικά όσο αφορά την ανάπτυξη της θαλάσσιας αρτηρίας 

στην Ανατολική Μεσόγειο με τις σχετικές ερευνητικές πρωτοβουλίες, όπως 

περιγράφηκαν συνοπτικά παραπάνω, να επικεντρώνονται (α) στην ανάδειξη της 

χώρας ως κόμβου για τον ανεφοδιασμό των πλοίων και τη διανομή υγροποιημένου 

φυσικού αερίου, (β) στη βελτίωση των θαλάσσιων συνδέσεων των Ελληνικών 

λιμένων με άλλα λιμάνια γειτονικών χωρών και στην ευρύτερη ενσωμάτωσή τους σε 

σχετικές εφοδιαστικές αλυσίδες αξιοποιώντας  καλύτερες συνδέσεις με την ενδοχώρα, 

(γ) στη βελτίωση των παρεχόμενων σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των 

προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία θα ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της 

αγοράς και των εμπλεκόμενων φορέων και (δ) στην αξιοποίηση τεχνολογιών 

βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των λιμένων και μείωσης των αέριων 

ρύπων ως αποτέλεσμα του ελλιμενισμού των πλοίων. Καθώς πολλά από τα παραπάνω 

έργα βρίσκονται υπό εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρακολούθηση 

των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων τους και η ενδεχόμενη πλήρης αξιοποίηση των 

διαφόρων πιλοτικών δράσεων από τους σχετικούς φορείς της Ελλάδας που 

συμμετέχουν. 
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