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α) Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών

πλοίων

53. Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, ανάλογα με το αποτέλεσμα και
το γεγονός προκλήσεώς τους: 1996
54. Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, ανάλογα με το αποτέλεσμα και
το γεγονός προκλήσεώς τους, κατά κατηγορία πλοίων:
1996
55. Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, ανάλογα με το αποτέλεσμα και
το γεγονός προκλήσεώς τους, κατά θαλάσσια περιοχή όπου συνέβη το ατύχημα: 1996
56. Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, ανάλογα με το γεγονός προκλή
σεώς τους και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πλοίο όταν συνέβη το ατύχημα: 1996
57. Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, ανάλογα με το γεγονός προκλή
σεώς τους και το σημείο θαλάσσιας περιοχής όπου συνέβη το ατύχημα: 1996
58. Ελληνικά εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, παθόντα ναυτικό ατύχημα, ανάλογα με την κατηγορία
των πλοίων και το αποτέλεσμα του ατυχήματος, συγκριτικά με τη δύναμη του εμπορικού στόλου,
και παθόντα πρόσωπα εξαιτίας του ατυχήματος: 1996
59. Κατανομή των ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, παθόντων ναυτικό ατύχημα, ανάλογα
με το αποτέλεσμα του ατυχήματος και το γεγονός προκλήσεώς του: α) κατά ομάδες ηλικιών και β)
κατά κλιμάκια ολικής χωρητικότητας των πλοίων: 1996
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διαγραφέντων από αυτήν πλοίων λόγω ναυτικού ατυχήματος, ανάλογα με το γεγονός προκλήσεως του
ατυχήματος, κατά κατηγορίες πλοίων και αποτέλεσμα του ατυχήματος: 1995 και 1996
61. Ελληνικά εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, διαγραφέντα από τη δύναμη του ελληνικού εμπορικού
στόλου, λόγω ναυτικού ατυχήματος, ανάλογα με το γεγονός προκλήσεως του ατυχήματος, κατά ομά
δες ηλικιών και κλιμάκια ολικής χωρητικότητας: 1995 και 1996
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21. Δύναμη μηχανοκίνητων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών θαλάσσης, με ιπποδύναμη 20HP και άνω,
κατά κατηγορίες, και από αυτά αριθμός σκαφών που αλίευσαν, μαζί με την αντίστοιχη παραγωγή:
1994 - 1996
22. Παραγωγή σπόγγων, αριθμός σκαφών και απασχολούμενων προσώπων στην Ελλάδα: 1986 - 1996
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23. Παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, κατά μεγάλες ομάδες εμπορευμάτων: 1985 - 1995
24. Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμένα Πειραιώς: 1979 - 1996
25. Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμένα Θεσσαλονίκης: 1985 - 1996

162
163
163

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Κατανομή των ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά ομάδες ηλικιών
2. Κατανομή των ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά κλιμάκια ολικής χωρητικότητας
3. Εξέλιξη της ολικής χωρητικότητας του ελληνικού εμπορικού στόλου, κατά κατηγορίες πλοίων: 1989 1996
4. Εξέλιξη της καθαρής χωρητικότητας των εμπορικών πλοίων που έφθασαν σε ελληνικούς λιμένες:
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5. Εξέλιξη της καθαρής χωρητικότητας των τουριστικών πλοίων και θαλαμηγών που έφθασαν σε ελλη
νικούς λιμένες: 1989-1996
6. Αποβιβασθέντες και επιβιβασθέντες επιβάτες (σε χιλιάδες): 1989 -1996
7. Εκφορτωθέντα και φορτωθέντα εμπορεύματα στους ελληνικούς λιμένες (σε εκατομμύρια μετρικούς
τόννους): 1989 - 1996
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