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Τν λαππεγείν (Shipyard, yard) απνηειεί κνλάδα - ρώξν πνπ 
αλήθεη ζην θξάηνο άκεζα ή έκκεζα ή ζε ηδησηηθή επηρείξεζε κε 
αληηθείκελν ηε λαππήγεζε - θαηαζθεπή, επηζθεπή, κεηαζθεπή ή 
ζπληήξεζε πινίνπ ή άιινπ πισηνύ λαππεγήκαηνο.

Τα λαππεγεία είλαη κηα ηδηαίηεξε κνλάδα βαξηάο βηνκεραλίαο 
ιόγσ ηεο κεγάιεο ηνπο εμεηδίθεπζεο ζηελ ηερλνινγία θαη ζηελ 
επεμεξγαζία πιηθώλ. Πνιιά λαππεγεία αλαιακβάλνπλ θαη 
δηάθνξεο άιιεο εξγαζίεο εθηόο από ηελ λαππήγεζε πινίσλ. 
Παξάδεηγκα ζηνλ ειιεληθό ρώξν απνηειεί ε θαηαζθεπή βαγνληώλ 
ηξέλσλ αιιά θαη νη εξγαζίεο γηα ηνλ επηηαρπληή λεηξνλίσλ ηεο 
Πύινπ θ.α. 

Υπάξρνπλ όκσο θαη λαππεγεία κηθξώλ ζθαθώλ ηα νπνία δελ 
έρνπλ ηηο αλσηέξσ ηθαλόηεηεο θαη απνθιεηζηηθό ηνπο αληηθείκελν 
είλαη ε θαηαζθεπή κηθξώλ (πιαζηηθώλ ή μύιηλσλ) πινίσλ -
ζπλήζσο αλαςπρήο. Άιια λαππεγεία είλαη εμεηδηθεπκέλα ζε 
νξηζκέλεο θαηαζθεπέο. Παξάδεηγκα απνηεινύλ πνιιά λαππεγεία 
ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο εμεηδηθεπκέλα ζηελ 
θαηαζθεπή πνιεκηθώλ πινίσλ.



Έλα λαππεγείν έρεη εγθαηαζηάζεηο ζθεπαζκέλεο ή κε, 
αλάινγα κε ηελ θύζε ηεο δνπιεηάο θαη ηηο θιηκαηηθέο 
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ. Οη πην θνηλνί θαη βαζηθνί ρώξνη 
είλαη: ησλ ειαζκάησλ, ησλ κνξθνδνθώλ θαη ησλ ζσιήλσλ 
γηα ζπγθόιιεζε ή ιακβάλνπλ ρώξα άιιεο κνξθνπνηήζεηο.

Φώξνπο πξνθαηαζθεπήο, όπνπ ηα ειάζκαηα 
ζπγθξνηνύληαη ζε κεγάια πξνθαηαζθεπαζκέλα κέξε ηνπ 
πινίνπ

Φώξνπο αλέγεξζεο, όπσο δεμακελέο θαη θιίλεο, όπνπ ην 
πινίν ππόθεηηαη ζηελ ηειηθή ηνπ ζπλαξκνιόγεζε θαη 
θαζέιθπζε

Ελδηάκεζνπο ρώξνπο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ησλ 
παξαπάλσ.

Τα ζύγρξνλα λαππεγεία είλαη ηδηαίηεξα απηνκαηνπνηεκέλα  
κε ξνκπόη, κεραλέο CNC θαη ηειεθαηεπζπλό-
κελνπο γεξαλνύο λα απνηεινύλ ηελ πιεηνλόηεηα ηνπ 
εμνπιηζκνύ ηνπ λαππεγείνπ. Σπλήζσο, γηα επηηάρπλζε ηεο 
παξαγσγήο, αθνινπζνύληαη κέζνδνη ζεηξηαθήο παξαγσγήο.



Αλ θαη ην λαππεγείν έρεη ζπλδεζεί κε ηελ εξγαζία 
ηεο θαηαζθεπήο ελόο πινίνπ, έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ 
θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ είλαη νη επηζθεπέο. Τα λαππεγεία 
ρξεζηκνπνηνύλ θπξίσο ηηο κεγάιεο απνβάζξεο θαη ηηο 
δεμακελέο ηνπο ώζηε λα επηζεσξνύλ, λα επηζθεπάδνπλ ή λα 
κεηαζθεπάδνπλ πισηά λαππεγήκαηα. Επίζεο, άιιε κηα 
εξγαζία, ιηγόηεξν δηαδεδνκέλε έμσ από ηνλ γεσγξαθηθό ρώξν 
ηεο Αζίαο θαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλε ζε νξηζκέλα λαππεγεία, 
είλαη ην ιεγόκελν scrapping, όπνπ ην πινίν απνζπληίζεηαη ζε 
ειάζκαηα θαη κνξθνζηδήξνπο μαλά, ώζηε ηα πιηθά απηά λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε άιινπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο. Απηό 
ζπλήζσο ζεκαίλεη θαη ην ηέινο ελόο πινίνπ.

Εθηόο από ηελ πξνθαλή ελαζρόιεζε ησλ εηαηξηώλ απηώλ 
κε ηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, ε ηθαλόηεηα ηνπ λαππεγείνπ λα 
δηαρεηξίδεηαη θαη λα κνξθνπνηεί ζηδεξνθαηαζθεπέο κεγάινπ 
βάξνπο, όγθνπ θαη δηαζηάζεσλ, βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζε 
άιινπο ρώξνπο ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο. Έηζη, πνιιέο θνξέο 
έλα λαππεγείν κπνξεί λα αζρνιείηαη θαη κε πνιηηηθά έξγα, όπσο 
πξνθαηαζθεπή ηκεκάησλ γεθπξώλ, ζηιό θιπ. ή λα 
θαηαζθεπάδεη νρήκαηα, όπσο ηξέλα



1.Οη πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα

λαππεγείν

2.Η δηαδηθαζία ή ηα ζηάδηα παξαγσγήο

3.Οξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνύ



1. Οη εηζξνέο ηνπ λαππεγείνπ όπσο θαη άιισλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ην αλζξώπηλν δπλακηθό , νη 

πιεξνθνξίεο  , ηα εξγαιεία θαη νη κεραλέο , ε 

ελεξγεία , ην θεθάιαην , ν ρξόλνο θ.α.

Τν λαππεγείν όκσο ζε ζρέζε κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο ρξεηάδεηαη πνιύ κεγαιύηεξν θεθάιαην 

Επίζεο ην λαππεγείν ρξεζηκνπνηεί πνιιά 

κεραλήκαηα θαη εξγαιεία ιόγσ ηνπ όηη ππάξρνπλ 

πνιινί ηνκείο επεμεξγαζίαο , δειαδή 

ρξεζηκνπνηνύληαη κεραλήκαηα γηα ηελ επεμεξγαζία 

ησλ κεηάιισλ, γηα ηε θνπή ησλ μύισλ, γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ πινίσλ ζηε ζάιαζζα άιια θαη γηα 

άιινπο ζθνπνύο .



Τν λαππεγείν ρξεζηκνπνηεί πάξα πνιιέο 

πξώηεο ύιεο .

Αλ ην πινίν είλαη θνπζθσηό ηόηε ππάξρεη κηα 

κεγάιε πνηθηιία πθαζκάησλ  πνπ όπσο είλαη ην 

λάηινλ , ην θανπηζνύθ , hypalon neoprene 

(ζπλζεηηθό πιηθό πνπ παξάγεηαη από ηε ζύλζεζε 

ηλώλ θη επίζηξσζε λενπξελίνπ) θ.α. Τώξα ζηα 

πινία ρξεζηκνπνηνύληαη πνιιά κέηαιια όπσο 

κόιπβδνο , ηηηάλην , ράιπβα (θαη ράιπβα ηζηκέλην) , 

αινπκίλην θ.α. Φξεζηκνπνηνύλ επίζεο μύιν γηα ην 

εζσηεξηθό ηνπ πινίνπ αιιά θαη γηα ιέκβνπο αλ θαη 

δελ είλαη πνιύ αλζεθηηθό γηα ηε θαηαζθεπή πινίνπ . 

Φξεζηκνπνηνύλ μύια βειαληδηάο ,κανληνύ αιιά θαη 

ηξόθν. Τέινο ρξεζηκνπνηνύλ Fiberglass σο ην 

θαινύπη γηα ην ζεκέιην γηα ην ζρήκα ηνπ ζθάθνπο.



Οη εθξνέο είλαη ην πινίν ή ην επηζθεπαζκέλν 
πινίν (πξντόλ) θαη ηα απόβιεηα , δειαδή ηα 
άρξεζηα πξάγκαηα νπνία ρξεηάζηεθαλ λα 
πεηάμνπλ.

2. Αξρηθό ζηάδην είλαη ην ζρέδην ηνπ πινίνπ 
θαη είλαη αξθεηά δύζθνιν γηαηί ην πινίν πξέπεη 
λα είλαη αμηόπινν. Μεηά από απηό απνκέλεη ην 
θαηαζθεπαζηηθό κέξνο. Τν θνκκάηη απηό γίλεηαη 
ρεηξνθίλεηα ή κε ηε βνήζεηα ηεο ξνκπνηηθήο. Σε 
απηό ππάξρνπλ πνιινί ηνκείο παξαγσγήο. 
Έλαο ηνκέαο γηα ηηο γάζηξεο , έλαο γηα ην 
θαηάζηξσκα θαη έλαο γηα ην μπινπξγηθό κέξνο. 
Μόιηο ηειεηώζνπλ απηνί νη ηνκείο αθνινπζεί ην 
ζηάδην



ζπλαξκνιόγεζεο. Σε απηό ην ζηάδην 

εγθαζίζηαληαη νη κεραλέο, ν λαπηηιηαθόο 

εμνπιηζκόο, νη επηπινζπλζέζεηο θ.α. κε κεγάιε 

αθξίβεηα θαη παξάγεηαη ην πξντόλ. Τν ηειεπηαίν 

ζηάδην είλαη ε δόθηκε ηνπ πινίνπ ζην λεξό. Αλ 

γίλνπλ όια απηά ηα ζηάδηα ζσζηά ηόηε ην πινίν 

είλαη έηνηκν λα ζηαιεί ζηελ αληηπξνζσπία.



3.Τν νξγαλόγξακκα ησλ Ναππεγείσλ

Λόγν ηνπ κεγέζνπο ηνπ λαππεγείνπ , ην 

πξνζσπηθό πνπ δνπιεύεη είλαη πνιππιεζέο 



Τα κεγαιύηεξα λαππεγεία ζηελ Ειιάδα:

 Ναππεγεία Σθαξακαγθά

 Ναππεγεία Ειεπζίλαο

 Ναππεγεία Σύξνπ

 Ναππεγεία Φαιθίδαο

Σεκαληηθά λαππεγεία αλά ηνλ θόζκν είλαη:

 Ναππεγείν Hyundai (Κνξέα)

 Ναππεγείν Samsung (Κνξέα)

 Ναππεγείν Osan (Ιαπσλία)

 Harland & Wolff (Ιξιαλδία)

 Newport News (ΗΠΑ)

 Ναππεγεία Fincantieri (Ιηαιία)



el.wikipedia.org/wiki/Ναππεγείν

www.chalkis-shipyards.gr

en.wikipedia.org/wiki/Boat_building

www.in.gr


