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ΠΡΟΛΟΓΟΣΙΔΡΥΜΑΤΟΣΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΟΕυγένιοςΕυγενίδης,ιδρυτήςκαιχορηγόςτου«ΙδρύματοςΕυγενίδου»,προείδεενωρίτατα
καισχημάτισετηβαθιάπεποίθησηότιαναγκαίοπαράγονταγιατηνπρόοδοτουέθνουςαποτε
λείηάρτιακατάρτισητωντεχνικώνμαςσεσυνδυασμόπροςτηνηθικήτουςαγωγή.
Τηνπεποίθησή τουαυτή τηνμετέτρεψεσε γενναίαπράξη ευεργεσίας, ότανκληροδότησε

σεβαστόποσόγιατησύστασηΙδρύματος,πουθαείχεωςσκοπόνασυμβάλλειστηντεχνικήεκ
παίδευσητωννέωντηςΕλλάδας.
Έτσι,τονΦεβρουάριοτου1956συνεστήθητο«ΊδρυμαΕυγενίδου»,τουοποίουτηνδιοίκηση

ανέλαβεηαδελφήτουΜαρ.Σίμου,σύμφωναμετηνεπιθυμίατουδιαθέτη.Απότηστιγμήεκείνη
άρχισανπραγματοποιούμενοιοισκοποίπουοραματίσθηκεοΕυγένιοςΕυγενίδηςκαισυγχρόνως
ηεκπλήρωσημιαςαπότιςβασικότερεςανάγκεςτουεθνικούμαςβίου.ΤοέργοτουΙδρύματος
συνέχισεαπότο1981μέχριτο2000οΝικόλαοςΒερνίκοςΕυγενίδης·έκτοτεσυνεχίζειαυτόοκ.
ΛεωνίδαςΔημητριάδηςΕυγενίδης.
Κατάτηνκλιμάκωσητωνσκοπώντου,τοΊδρυμαπροέταξετηνέκδοσητεχνικώνβιβλίων

τόσογιαλόγουςθεωρητικούςόσοκαιπρακτικούς.Διεπιστώθηπράγματιότιαποτελείπρωταρ
χικήανάγκηοεφοδιασμόςτωνμαθητώνμεσειρέςαπόβιβλία,ταοποίαθαέθετανορθάθεμέλια
στηνπαιδείατουςκαιθααποτελούσανσυγχρόνωςπολύτιμηβιβλιοθήκηγιακάθετεχνικό.
Ειδικότερα,όσοναφοράσταεκπαιδευτικάβιβλίατωνσπουδαστώντωνΔημοσίωνΣχολών

ΕμπορικούΝαυτικού,τοΊδρυμαανέλαβετότετηνέκδοσήτουςσεπλήρηκαιστενήσυνεργασία
μετηΔιεύθυνσηΝαυτικήςΕκπαιδεύσεωςτουΥπουργείουΕμπορικήςΝαυτιλίας,υπότηνεπο
πτεία του οποίου υπάγονται οι Σχολές αυτές.Ηανάθεση στο Ίδρυμα έγινε με την υπ' αριθ.
61288/5031, της9ηςΑυγούστου1966,απόφαση τουΥπουργείουΕμπορικήςΝαυτιλίας,οπότε
καισυνεκροτήθηκαιηαρμόδιαΕπιτροπήΕκδόσεων.
ΑποτέλεσματηςσυνεργασίαςαυτήςήτανηέκδοσητηςΣειράςΒιβλιοθήκητουΝαυτικού,όπου

εξεδόθησαν:α)ΓιατουςμαθητέςτωνΜέσωνΝαυτικώνΣχολών30τόμοιβιβλίων(19671979).
β)ΓιατιςΑΔΣΕΝ(ΑνώτερεςΔημόσιεςΣχολέςΕμπορικούΝαυτικού)54τόμοι(19812001).
Κύριοςσκοπόςτωνεκδόσεωναυτών,τωνοποίωντοπεριεχόμενοείναισύμφωνομεταεκά

στοτεισχύοντααναλυτικάπρογράμματατουΥΕΝ,ήτανηπαροχήπροςτουςσπουδαστέςτων
ΝαυτικώνΣχολώνΑΔΣΕΝκαιΝαυτικώνΛυκείωντωναναγκαίωντότεεκπαιδευτικώνκειμέ
νων,ταοποίααντιστοιχούνπροςταμαθήματαπουδιδάσκονταιστιςΣχολέςαυτές.
Επίσης ελήφθη ιδιαίτερη πρόνοια, ώστε τα βιβλία αυτά να είναι γενικότερα χρήσιμα για

όλουςτουςαξιωματικούςτουΕμπορικούΝαυτικού,πουασκούντοεπάγγελμαήεξελίσσονται
στηνιεραρχίατουκλάδουτους,χωρίςαυτόνασημαίνειότιεπέρχεταιμεταβολήστηστάθμητου
περιεχομένουτους.
Μετηνυπ’αριθ.Μ2111.1/2/99/28051999(ΦΕΚ1168Β/14699)υπουργικήαπόφαση,όπως

τροποποιήθηκεμε τηνΚ.Υ.Α. τωνυπουργώνΟικονομίαςκαιΕμπορικήςΝαυτιλίαςαριθμ.Μ
3611.2/05/05/16122005 (ΦΕΚ 1942B/30122005 και ΦΕΚ 169B/13022006), το Υπουργείο
ΕμπορικήςΝαυτιλίαςανέθεσεστοΊδρυμαΕυγενίδουτηνσυγγραφήκαιέκδοσητωνδιδακτικών
εγχειριδίωντωνΝαυτικώνΑκαδημιών·ήδητοΥΕΝΑΝΠπροεκήρυξετηνσυγγραφή21βιβλίων
προςκάλυψητωναναγκώντωνσπουδαστώνβάσειτωνισχυόντωναναλυτικώνπρογραμμάτων.
ΟισυγγραφείςκαιηΕπιτροπήΕκδόσεων του Ιδρύματος εξακολουθούν νακαταβάλλουν



κάθεπροσπάθεια,ώστεταβιβλίαναείναιεπιστημονικώςάρτιααλλάκαιπροσαρμοσμέναστις
ανάγκεςκαιτιςδυνατότητεςτωνσπουδαστών.Γι'αυτόέχουνπροσεγμένηγλωσσικήδιατύπωση
τωνκειμένωντουςκαιηδιαπραγμάτευσητωνθεμάτωνείναιανάλογηπροςτηστάθμητηςεκ
παιδεύσεως,γιατηνοποίαπροορίζονται.
Μετηνπροσφοράστουςκαθηγητές,στουςσπουδαστέςτωνΑΕΝκαισεόλουςτουςαξιωμα

τικούςτουΕ.Ν.τωνεκδόσεώντου,τοΊδρυμασυμβάλλειστηνπραγματοποίησητουσκοπούτου
ιδρυτήτουΕυγενίουΕυγενίδου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Εμμανουήλ Δρης, ομ. êáèçãçôÞò ΕΜΠ, Ðñüåäñïò.
Αλέξανδρος Θεοφανόπουλος, Πëïßáñ÷ïò Λ.Σ., δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ. Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Óýìâïõëïò åðß ôùí åêäüóåùí ôïõ Éäñýìáôïò Êùí. Áãã. ÌáíÜöçò, ïì. êáèçã. ÖéëïóïöéêÞò Ó÷ïëÞò 
Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí.

 Ει δι κός Επι στη μο νι κός Σύμ βου λος για το βι βλίο «Δι ε θνείς Συμ βά σεις–Κα νο νι σμοί–Κώ δι κες» 
Βα σί λει ος Γα βρι ήλ, Πλοί αρ χος Α΄, κα θηγ. ΑΕΝ Ασπρο πύρ γου.

Διατελέσαντα μέλη της Επιτροπής

Γ.Κακριδής(1955-1959) Καθηγητής ΕΜΠ, Α.Καλογεράς(1957-1970) Καθηγητής ΕΜΠ, Α.Παππάς (1955-1983) 
καθηγητής ΕΜΠ, Χ.Καβουνίδης (1955-1984) Μηχ. Ηλ. ΕΜΠ, Μ.Αγγελόπουλος (1970-2003) ομ. καθηγητής ΕΜΠ,
Σπ. Γουλιέλμος (1958)Αντ/ρχος, Ξ. Αντωνιάδης (1959-1966) Αντ/ρχος, Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Γ. Τσακίρης
(1967-1969) Πλοίαρχος, Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ελλ.Σίδερης (1967-1969) Υποναύαρχος, Π.Φουστέρης (1969-1971) 
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ, Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Αλ.Μοσχονάς(1971-1972) Αντιπλοίαχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., 
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Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ.Σπαρτιώτης (1977) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., προσωρινός Δ/ντής Ναυτ. Εκ-
παιδ., Θ.Πουλάκης (1977-1979) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π.Λυκούδης(1979-1981) Πλοίαρχος Λ.Σ., 
Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Αναστ.Δημαράκης (1981-1982) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ.Τσαντήλας (1982-
1984) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α.Σταυρόπουλος ομ. καθηγητής Πειραιώς (-2008) Ε. Τζαβέλας (1984-
1986) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ.Γρηγοράκος (1986-1988) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., 
Α.Μπαρκατσάς (1988-1989) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ.Παπαναστασίου (1989) Αρχιπλοίαρ-
χος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ.Λάμπρου (1989-1992) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ.Κοκορέτσας 
(1992-1993) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ.Μαρκάκης (1993-1994) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκ-
παιδ.,Ι.Ζουμπούλης (1994-1995) Πλοίαρχος Λ.Σ., Φ.Ψαρράς (1995-1996) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., 
Γ. Καλαρώνης (1996-1998) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Θ. Ρεντζεπέρης (1998-2000) Αντιπλοίαρχος 
Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι.Στεφανάκης (2000-2001) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ.Μαρίνος(2001) 
Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Εξαρχόπουλος (2001-2003) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ.,  
Κ.Μπριλάκης(2003-2004) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ν.Θεμέλαρος (2003-2004) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.,  
Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π.Κουβέλης (2004-2005) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Δ.Βασιλάκης (2005-2008)
Πλοίαρχος  Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π.Πετρόπουλος (2008-2009) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α.
Ματσάγγος(2009-2011) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι.Σέργης (2011-2012) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής 
Ναυτ. Εκπαιδ., Ι.ÔæáâÜñáò, Αíôéíáýáñ÷ïò Ë.Ó. (Å.Á.), É.Ôåãüðïõëïò, ïì. êáèçãçôÞò ÅÌÐ.
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ΤοεγχειρίδιοαυτόδιαπραγματεύεταιτουςΔιεθνείςΝαυτιλιακούςΘεσμούςκαιεπιγράφεται
«ΔιεθνείςΣυμβάσεις–Κανονισμοί–Κώδικες»σύμφωναμετο ισχύοναναλυτικόπρόγραμμα
διδασκαλίαςτωνσχετικώνμαθημάτωντωνΝαυτικώνΑκαδημιώντουΥΕΝ.

ΤοπεριεχόμενότουαπευθύνεταιστουςφοιτητέςτωνΑκαδημιώνΕμπορικούΝαυτικούκαι
σταμελλοντικάστελέχητηςΕλληνικήςΕμπορικήςΝαυτιλίας.Ηδιδακτέαύλητουεγχειριδίου
αυτού αποσκοπεί στην κατανόηση των σημαντικοτέρων ζητημάτων του διεθνούςκαι εθνικού
θεσμικούπλαισίουλειτουργίαςτηςναυτιλιακήςβιομηχανίας.Ιδιαίτερηπροσπάθειακατεβλήθη
απότουςσυγγραφείςγιανασυνοψίσουναυτόντονιδιαίτεραμεγάλοόγκοπληροφοριώνστις
σελίδεςενόςδιδακτικούκατανοητούβιβλίου,πουκαλύπτειτηνδιδακτέαύληδύοεξαμηνιαίων
μαθημάτων.

ΤοισχύονδιεθνέςθεσμικόπλαίσιοτωνΣυμβάσεων,Κωδίκων,Οδηγιών,Συστάσεωνκαιτων
υπολοίπωνσχετικώνΚανονισμώνπουαναφέρονται στηνασφάλεια της ναυσιπλοΐας, για την
προστασίατηςζωήςτωνναυτικώνκαιτηνπρόληψητηςθαλάσσιαςρυπάνσεωςείναιιδιαίτερα
σημαντικό.Ησημασίατουγιατηναξίατηςανθρώπινηςζωήςαλλάκαιγιατοκοινωνικόκόστος
πουδημιουργείταιαπόταναυτικάατυχήματα,επιβάλλουνόπωςταθέματααυτάπαρουσια
σθούν με απλουστευμένο τρόπο ώστε να είναι απολύτως κατανοητά από τους αναγνώστες.
Αυτόμαςοδήγησεστηδιαίρεσητηςύληςτουβιβλίουσετρίακύριαμέρη.

Στοπρώτομέροςπαρουσιάζεταισυνοπτικάτοδιεθνέςναυτιλιακόθεσμικόπλαίσιο.Ειδικό
τερα,αναφέρεταιστηδομήκαιλειτουργίατουΟργανισμούΗνωμένωνΕθνών(ΟΗΕ)καιτου
ΔιεθνούςΝαυτιλιακούΟργανισμού(ΙΜΟ),τωνοποίωνκύριοέργοείναιηκατάρτισηδιεθνών
συμβάσεων.

ΣτοδεύτερομέροςαναλύονταιοικυριότερεςδιεθνείςΣυμβάσειςτουΙΜΟ,δηλαδήηSOLAS,
ηMARPOLκαιηSTCWκαιουποχρεωτικόςδιεθνήςΚώδικαςISM.

ΣτοτρίτομέροςγίνεταιειδικήαναφοράσεναυτιλιακάζητήματατουΝαυτικούΔικαίου,όπως
οικανονισμοίπουδιέπουντηλειτουργίατωνεμπορικώνπλοίωνσεσυνδυασμόμεταέγγραφα
πουτασυνοδεύουν,καθώςκαιθέματαυγειονομικήςνομοθεσίας,τελωνειακώναρχώνκλπ.

Επίσηςτοεγχειρίδιοαυτόγιαλόγουςπαιδαγωγικούςδιαιρείταισεδύοτμήματα.Τοπρώτο
περιέχειτηνδιδακτέαύληκαιτοδεύτεροέναπαράρτημα.Στοπαράρτημαπροστίθενταιεπιπλέ
ονπληροφορίεςμετιςοποίεςαναλύεταιηδιδακτέαύλη,προσφέρονταςέτσιστοφοιτητήπρό
σθετεςγνώσειςκαιδιευκρινίσεις.

Τοπαράρτημαδενανήκειστηνδιδακτέαύληκαιεπομένωςδενδιδάσκεται.

Εξυπακούεται ότι το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου είναι ενημερωμένο μέχρι το
χρόνοτηςεκτυπώσεώςτου.

ΟισυγγραφείςεπιθυμούνναευχαριστήσουνθερμάτηνΕπιτροπήΕκδόσεωντουΙδρύματος
Ευγενίδουγιατηνεπιλογήτουςκαιανάθεσητηςσυγγραφήςτουπαρόντοςεγχειριδίου,όλατα
πρόσωπαπουάμεσαήέμμεσασυνέβαλανμετιςπολύτιμεςπροτάσειςκαιπαρατηρήσειςτους
στην ολοκλήρωση της συγγραφής τουκαι όλους όσοι συμμετείχαν στην επιμέλεια και άρτια
εκτύπωσήτου.

Οισυγγραφείς



ΠΡΟΛΟΓΟΣ2ηςΕΚΔΟΣΕΩΣ

Ηδεύτερηέκδοσητουπαρόντοςεγχειριδίουείναιβελτιωμένηκαιεπαυξημένηδιότιτοαντι
κείμενο που διαπραγματεύεται, το διεθνές θεσμικό ναυτιλιακό και περιβαλλοντικό πλαίσιο,
απαιτείταιναείναιδιαρκώςενημερωμένο.
ΚατάκύριολόγοοΙΜΟαλλάκαιοιάλλοιδιεθνείςοργανισμοίκαιεξειδικευμένεςοργανώσεις

τουΟΗΕκαταρτίζουνσυμβάσεις,κανονισμούςκαικώδικεςπουείτεπραγματεύονταικάποιον
τομέατωνναυτιλιακώνδραστηριοτήτωνπουδενέχειακόμηκάποιονομικόπλαίσιονατονδιέπει,
είτεσυνεχώςαλλάζουνκαιπροτείνονταινέεςδιατάξειςώστεναανταποκρίνονταιστιςσημερινές
ανάγκεςκαισυνεπώςπρέπεινατροποποιούνταιήνααναβαθμίζονται.
Πιοσυγκεκριμένα,στοπρώτοκεφάλαιοπερίΟΗΕβελτιώθηκετοτμήματηςβιβλιογραφίας,

τόσο της έντυπης όσο και της ηλεκτρονικής και διορθώθηκαν κάποια σχήματα καθώς και
ορισμέναστατιστικάστοιχεία.Τοδεύτεροκεφάλαιοέχειυποστείκάποιεςαλλαγέςστηδομήτου.
ΕιδικότεραανανεώθηκεοπίνακαςπουπεριέχειπληροφορίεςγιαόλεςτιςΣυμβάσειςτουΙΜΟ,
προστέθηκετμήμακειμένουπουαφοράστιςνέεςΣυμβάσειςπουπροετοίμασεοοργανισμόςμετά
το έτος 2000, συμπληρώθηκαν ορισμένες παραλείψεις (π.χ. ημερομηνίες υπογραφής/επικυρώ
σεωςτωνΣυμβάσεωνκαιαντίστοιχοςαριθμόςκρατών μελών)καιπροστέθηκεησχετικήβι
βλιογραφία.
ΣτοτρίτοκεφάλαιοσυμπεριελήφθηκεένανέουποκεφάλαιοπουαναφέρεταιστιςδύοΣυμ

βάσειςτουδικαίουτηςθάλασσας(Γενεύη,1958καιΤζαμάικα,1982),καθότιαρκετέςαπότις
διατάξεις των δύο Συμβάσεων, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στην προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος,αναφέρονταισεαντίστοιχεςδιατάξειςτωνκυρίωνΣυμβάσεωντουΙΜΟ.Επίσης
ανανεώθηκε το τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών και έγιναν ορισμένες διορθώσεις στο
κείμενο. Στο τέταρτο κεφάλαιο προστέθηκαν δύο κύριες ενότητες.Η πρώτη σχετίζεται με τις
πρόσφατεςτροποποιήσεις τηςΣυμβάσεωςSOLASκατάτηνπερίοδο20042006καιηδεύτερη
αναφέρεται αποκλειστικά στο νέο Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκα
ταστάσεων(ISPSCode).Τέλοςπροστέθηκανορισμένεςνέεςπηγέςστοτμήματηςβιβλιογραφίας
τουκεφαλαίου.
ΣτοπέμπτοκεφάλαιογίνεταιαναφοράστιςνέεςτροποποιήσειςτηςΣυμβάσεωςMARPOLγια

τηνπερίοδο20032007,ανανεώθηκεηβιβλιογραφίακαι βελτιώθηκανκάποιοιπίνακεςμε νέα
στοιχεία.Στοέκτοκεφάλαιο έγινανκάποιεςεπισημάνσειςστοκείμενο,προστέθηκανορισμένα
αντιπροσωπευτικά υποδείγματα που σχετίζονται με τους κανονισμούς της Συμβάσεως STCW
1995καιανaνεώθηκετοτμήματηςβιβλιογραφίας.Στοέβδομοκεφάλαιο ενσωματώθηκανδιά
φοραυποδείγματαεντύπων(reports,copies,checklist,instructions)πουσχετίζονταιμετονΚώδικα
ISMκαιτουςεπιθεωρητέςκαιαποτελούνπαραδείγματαασκήσεωςγιατουςσπουδαστές.Επίσης,
προστέθηκαν ορισμένες νέες πηγές στο τμήμα της βιβλιογραφίας. Στο όγδοο κεφάλαιο έγιναν
μερικέςεπισημάνσεις/διορθώσειςσεορισμένασημείατουκειμένουκαισυμπληρώθηκεηβιβλιο
γραφία.
Στοπαράρτηματουβιβλίουδιορθώθηκανκάποιασημείατουκειμένου,έγινεμίααναβάθμιση

της βάσεως δεδομένων των σοβαροτέρων ατυχημάτων των δεξαμενοπλοίων και βελτιώθηκαν
ορισμένασχήματακαιδιαγράμματαπουαφορούνστονΚώδικαISMκαιστιςμεθοδολογίεςFSA
καιHRA.
Aςσημειωθείότιπροστέθηκαν4φωτογραφίεςστοκυρίωςκείμενοκαι1στοΠαράρτημα.Παρ

ότιηποιότητατωνφωτογραφιώνδενείναιηενδεδειγμένη,ωστόσοκρίθηκεαπαραίτητηηχρήση
τουςδιότιταατυχήματαπουαπεικονίζουν,αποτέλεσαντοέναυσμαγιαεπικείμενεςαλλαγέςστη
Διεθνήνομοθεσία.
Αςσημειωθείότιστοέκτοκαιέβδομοκεφάλαιο,στηνπαρούσαέκδοση,σημαντικήήτανη

συμβολήτουΚ.Αβτζιγιάννη(μέλοςIRCA)στηνπαροχήπροσθέτωνπληροφοριών.
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1.1 Ει σα γω γή

1.2 H δομή του ΟΗΕ

1.3  Συ μπλη ρω μα τι κές  
πη γές

ΜΕ ΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΔΙ Ε ΘΝΕΣ ΘΕ ΣΜΙ ΚΟ ΚΑΙ ΝΑΥ ΤΙ ΛΙ Α ΚΟ 
ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ

Ο Ορ γα νι σμός Ηνω μέ νων 
Εθνών (OHE)

Σκοπόςτουκεφαλαίου.

Ο κύ ρι ος σκο πός αυ τού του κε φα λαί ου εί ναι η συ νο πτι κή ιστο ρι κή πα ρου σί
α ση του ΟΗΕ και ιδι αί τε ρα της δο μής και ορ γα νώ σε ώς του, από το στά διο της 
ιδρύ σε ώς του, στο οποίο κα θο ρί στη καν οι στό χοι, η δι άρ θρω ση και η σχέση με 
τους τρί τους μέ χρι και το κύ ριο στά διο της λει τουρ γί ας του όπου κυ ρί αρ χο 
ρόλο δι α δρα μα τί ζει η σύ να ψη δι ε θνών συμ βά σε ων.

Προσδοκώμενααποτελέσματα.

Μο λο νό τι δεν εί ναι δυ να τόν να απο κτή σε τε συ νο λι κή ει κό να του πο λυ σύν
θε του δι ε θνούς θε σμι κού πλαι σί ου στην εξε λι κτι κή του πο ρεία, επι χει ρεί ται μία 
ανα φο ρά στη δομή και ορ γά νω ση της δι ε θνούς κοι νω νί ας δί νο ντας έμ φα ση στα 
«Ηνω μέ να Έθνη». Όταν θα με λε τή σε τε αυτό το κε φά λαι ο θα γνω ρί ζε τε τα 
βα σι κά στοι χεία της ιδρύ σε ως και λει τουρ γί ας του ΟΗΕ και των επι μέ ρους 
ορ γά νων του.

Έννοιες-κλειδιάτουκεφαλαίου.

Ηνω μέ να Έθνη, Αποι κι ο ποί η ση, Αρχή Παμ ψη φί ας, Δι καί ω μα Αρ νη σι κυ ρί ας,  
Σύ στη μα Κη δε μο νι ών, Μό νι μη Έδρα, Δι ε θνής Με σο λα βη τής, Γνω μο δο τή σεις, 
Εισ δο χή και Απο χώ ρη ση Κρά τουςΜέ λους, Προ νό μι α και Ασυ λί ες, Ει ρη νευ τι κές 
Δυ νά μεις.

Εισαγωγικέςπαρατηρήσεις.

Το κε φά λαι ο αυτό εξε τά ζει την ίδρυση, την ιστο ρι κή εξέ λι ξη, το έργο και τις 
δρα στη ρι ό τη τες του ΟΗΕ. Συ γκε κρι μέ να, η ίδρυση του Ορ γα νι σμού συ νέ πε σε 
αφε νός με την ανά γκη για συ νερ γα σί α ανά με σα στα κράτη με σκοπό την επί λυ
ση των δι ε θνών δι α φο ρών και άλ λων ζη τη μά των και αφε τέ ρου με την απο τυ χί α 
της Κοι νω νί ας των Εθνών (ΚτΕ) να εκ πλη ρώ σει τους στό χους της. Η λει τουρ γί α 
του ΟΗΕ βα σί ζε ται στο έργο των έξι κυ ρί ων ορ γά νων του, των επι μέ ρους επι
τρο πών και υπο ε πι τρο πών κα θώς και των ει δι κών ομά δων ερ γα σί ας. Στο Πα-
ράρτημα, Θέματα 1 και 2 (σελ. 193 και 200) πε ρι γρά φε ται η πο ρεία των δι ε θνών 
σχέ σε ων από την αρ χαι ό τη τα μέ χρι σή με ρα, δη λα δή από τα αρ χι κά πρό τυ πα ορ 
 γα νώ σε ως της δι ε θνούς κοι νω νί ας μέ χρι και την ίδρυση και λει τουρ γί α της ΚτΕ. 



1.1 Ει σα γω γή.

Ο Ορ γα νι σμός των Ηνω μέ νων Εθνών απο σκο πεί στη δι α τή ρη ση της δι ε θνούς ει ρή νης και 
ασφά λει ας, στην προ ώ θη ση των δι ε θνών σχέ σε ων ανά με σα στα κράτη που στη ρί ζο νται στην 
αρχή των ίσων δι και ω μά των και στην αυ το δι ά θε ση των λαών, στη δι ε θνή συ νερ γα σί α για την 
επί λυ ση δι ε θνών προ βλη μά των οι κο νο μι κού, κοι νω νι κού, πο λι τι στι κού και αν θρω πι στι κού 
χα ρα κτή ρα κα θώς και στην προ α γω γή του σε βα σμού για τα αν θρώ πι να δι και ώ μα τα και τις 
ατο μι κές ελευ θε ρί ες (άρ θ. 1 του Χάρτη). Σύμ φω να με τον κα θη γη τή Κ. Ευ στα θιά δη, ο ακρι-
βής τίτ λος του ορ γα νι σμού δεν εί ναι ΟΗΕ αλλά «Ενω μέ να Έθνη» ο οποίος επι κρά τη σε για 
να δη λω θεί ότι ο Ορ γα νι σμός εί ναι απαύ γα σμα του κοι νού αγώνα των Ηνω μέ νων Εθνών, τα 
οποία στο μέλ λον επι θυ μούν να πα ρα μεί νουν ενω μέ να.

Ο Κ. Σβο λό που λος επι ση μαί νει ότι η λήξη του Α΄ Πα γκο σμί ου Πο λέ μου ταυ τί ζε ται με την επι-
κρά τη ση της αρ χής των εθνο τή των ενώ η λήξη του Β΄ Πα γκο σμί ου Πο λέ μου σχε τί ζε ται με τη χει-
ρα φέ τη ση των λαών σε οι κου με νι κή κλί μα κα. Η αντί λη ψη που κυ ρι άρ χη σε στη λει τουρ γί α του 
ΟΗΕ ήταν πε ρισ σό τε ρο ρε α λι στι κή από αυ τήν της Κοι νω νί ας των Εθνών (ΚτΕ), δι ό τι επι κε ντρώ-
νε ται στην αρχήτηςισορροπίαςτωνδυνάμεων και όχι σε μια θε ω ρη τι κή νο μι κή προ σέγ γι ση. Ο 
ΟΗΕ λει τουρ γεί βα σι ζό με νος στην κυ ρί αρ χη ισό τη τα των κρα τών-με λών και το νί ζει τη μη επέμ-
βα ση στις εσω τε ρι κές υπο θέ σεις που ανή κουν στην απο κλει στι κή αρ μο δι ό τη τά τους. 

Επί σης κρί θη κε απα ραί τη το ο Ορ γα νι σμός να απο τε λεί ένα εί δος δι ε θνούς κέ ντρου, ενός 
φόρουμ με πραγ μα τι κή εξου σία και επι βο λή των απο φά σε ών του. Τούτο ήταν ανα γκαίο για 
την άμ βλυν ση των δι α φο ρών ανά με σα στις με γά λες δυ νά μεις, επειδή κατά τη δι άρ κει α του 
ψυ χρού πο λέ μου (1946-1961) απει λή θη κε ακόμη και η ίδια η ύπαρξη του Ορ γα νι σμού. Η 
δυ σπι στί α στις σχέ σεις ΗΠΑ και (πρώην) Σο βι ε τι κής Ενώ σε ως οδή γη σε σε συ νε χείς δι α φω-
νί ες στο πο λι τι κό πε δίο. Εξαι τί ας της πλει ο ψη φί ας των δυ τι κών κρα τών, οι ΗΠΑ εί χαν τη 
βε βαι ό τη τα ότι τα κράτη-μέλη πρό σκει νται στην εξω τε ρι κή πο λι τι κή τους. Αντί θε τα, η Σο βι ε-
τι κή Ένωση με τις πρω το βου λί ες του Στά λιν στη Συν δι ά σκε ψη της Γιάλ τας πέ τυ χε τη συμ με-
το χή δύο ομο σπόν δων κρα τών της ΕΣΣΔ, της Ου κρα νί ας και της Λευ κο ρω σί ας, με προ φα νή 
σκοπό την εξι σορ ρό πη ση των δυ νά με ων μέσα στους κόλ πους του Ορ γα νι σμού.

Σε κάθε πε ρί πτω ση, η με τα πο λε μι κή πε ρί ο δος χα ρα κτη ρί ζο ταν από την πα ρου σί α των δύο 
υπερ δυ νά με ων που προ σα να το λί ζο νταν προς την εξά λει ψη του αποι κι α κού φαι νο μέ νου. Εύ λο γο 
ήταν οι αποι κι α κές δυ νά μεις να προ βά λουν σθε να ρή αντί στα ση για αρ κε τά με γά λο χρο νι κό δι ά-
στη μα. Η Βρε τα νί α σύ ντο μα υι ο θέ τη σε τη νέα αντί λη ψη για τις αποι κί ες, η Γαλ λία και η Πορ το-
γα λί α προ τί μη σαν να συ ντη ρή σουν το κα θε στώς αποι κι ο ποι ή σε ως ενώ η Ιτα λία, η Ολ λαν δί α και 
το Βέλ γιο υπο χρε ώ θη καν να εκ χω ρή σουν τα αποι κι α κά εδάφη τους. Συ γκε κρι μέ να:

α) Η Γαλ λία κα τάρ γη σε τις εντολές ως προς το Λί βα νο και τη Συ ρία, με απο τέ λε σμα αυ τές 
οι χώ ρες να ανε ξαρ τη το ποι η θούν ήδη από το 1945.

β) Η Βρε τα νί α σχε δόν ταυ τό χρο να απέ δω σε την ανε ξαρ τη σί α του Ιράκ, της Αι γύ πτου και 
της Υπερ-Ιορ δα νί ας.

γ) Το Μάιο του 1948 δη μι ουρ γή θη κε το ανε ξάρ τη το κρά τος του Ισ ρα ήλ σε τμήμα εδα φών 
της Πα λαι στί νης, που βρί σκο νταν υπό βρε τα νι κή εντολή εκείνη την εποχή.

δ) Κέρ δι σαν την ανε ξαρ τη σί α τους η Ιν δία και το Πα κι στάν το 1947, στη συ νέ χει α η Βιρ-
μα νί α (η ση με ρι νή Μυ αν μάρ), η Ιν δο νη σί α, το Νό τιο και Βό ρειο Βι ετ νάμ το 1954 και οι Φι λιπ-
πί νες, που εί χαν ήδη απο σπα στεί από τις ΗΠΑ από το 1946.

ε) Κέρ δι σαν την ανε ξαρ τη σί α τους από την ιτα λι κή κυ ρι αρ χί α κατά σειρά η Λι βύη, η Ερυ-
θραία (αρ γό τε ρα ενο ποι ή θη κε με την Αι θι ο πί α και από το 1993 εί ναι και πάλι ανε ξάρ τη το 
κρά τος) και η Σο μα λί α.

στ) Ανε ξαρ τη το ποι ή θη καν απο τι νάσ σο ντας τη γαλ λι κή κη δε μο νί α το Μα ρό κο, η Τυ νη σί α 
το 1956 και η Αλ γε ρί α το 1962.

ζ) Την ίδια πε ρί που χρο νι κή πε ρί ο δο (1957-1968) δι α μορ φώ νο νται ανε ξάρ τη τα κράτη σε 
ολό κλη ρη την ήπειρο της Αφρι κής.
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η) Οι πρώην πορ το γα λι κές αποι κί ες, Γου ι νέ α, Αγκόλα και Μο ζαμ βί κη πέ τυ χαν την ανε-
ξαρ τη σί α τους αρ κε τά αρ γό τε ρα, το 1974, λόγω του δι κτα το ρι κού κα θε στώ τος της Λισ σα βό-
νας ενώ τε λευ ταί ο ανε ξάρ τη το κρά τος έγινε το 1980 η Ζι μπά μπου ε (πρώην νό τια Ρο δε σί α).

θ) Η πε ρί πτω ση των Ανα το λι κών Σπο ρά δων (Δω δε κά νη σα) που μετά από αρ κε τά χρό νια 
ιτα λι κής κα το χής απο δό θη καν στην Ελ λά δα το 1946, σύμ φω να με τη Συν θή κη του Πα ρι σιού.

ι) Αντί θε τα η πε ρί πτω ση της Κύ πρου απο δεί χθη κε μία χρο νο βό ρα δι α δι κα σί α, μέ χρι να 
απο τι να χθεί η βρε τα νι κή κυ ρι αρ χί α.

Άξια ανα φο ράς εί ναι η ένταση με τα ξύ του Ισ ρα ήλ και των αρα βι κών πλη θυ σμών, που οδή-
γη σε στην πρώτη ένο πλη σύ γκρου ση με τη δη μι ουρ γί α του σύγ χρο νου κρά τους του Ισ ρα ήλ. Η 
συ νε χής άρ νη ση των αρα βι κών κρα τών να ανα γνω ρί σουν τα νέα σύ νο ρα και η στρα τι ω τι κή 
επι κρά τη ση των Ισ ρα η λι νών προ κά λε σαν νέες συ γκρού σεις (η κρίση του Σουέζ) το 1956. Η 
αδυ να μί α επι λύ σε ως των δι α φο ρών οδή γη σε σε δύο νέες ένο πλες συ γκρού σεις το 1967 και το 
1973. Το κλείσιμοτηςΔιώρυγαςτουΣουέζ είχε ση μα ντι κές επι πτώ σεις στο δι ε θνές θα λάσ σι ο 
εμπό ριο και ιδι αί τε ρα στην αγορά των δε ξα με νο πλοί ων (Δ/Ξ), με την εμ φά νι ση του φαι νο μέ-
νου του γιγαντισμούτωνεμπορικώνπλοίων. Η ύφεση στην ευ ρύ τε ρη πε ρι ο χή επι τεύ χθη κε με 
την υπο γρα φή της συμ φω νί ας του Καμπ Νταί η βιντ το 1978 αν και η Μέση Ανα το λή εξα κο λου-
θεί μέ χρι σή με ρα να πα ρα μέ νει εστία δι ε νέ ξε ων.

Πα ράλ λη λα, στη ΝΑ Ασία η δη μι ουρ γί α του νέου πο λι τι κού χάρτη θα συ σχε τι στεί με με γά-
λης χρο νι κής δι άρ κει ας αντι πα ρα θέ σεις ανά με σα στις αποι κι α κές δυ νά μεις και τους εγ χώ ρι-
ους πλη θυ σμούς. Έτσι κυ ρι αρ χούν πε ρι πτώ σεις όπως της Ινδίας, που στο εσω τε ρι κό της 
υπήρξε αντι πα λό τη τα με τα ξύ Ιν δου ι στών και Μου σουλ μά νων ακόμη και μετά την απο χώ ρη ση 
της Βρε τα νί ας, της Κορέας, που ύστερα από τη στρα τι ω τι κή επέμ βα ση των ΗΠΑ και των συμ-
μά χων τους ως εντο λο δό χων του ΟΗΕ θα εδραι ω θεί επί ση μα η δι αί ρε ση σε Βό ρεια και Νό τια 
Κο ρέα, και της Ινδοκίνας, που οι Γάλ λοι και οι Αμε ρι κα νοί θα έλ θουν σε ένο πλες ανα με τρή-
σεις με τους εγ χώ ρι ους πλη θυ σμούς (η Γαλ λία απο σύρ θη κε από την πε ρι ο χή το 1954 και οι 
ΗΠΑ το 1973). Η στα δι α κή εξά λει ψη του φαι νο μέ νου της αποι κι ο ποι ή σε ως οδή γη σε στην 
ίδρυση με γά λου αριθ μού ανε ξαρ τή των κρα τών. 

Τα αρ χι κά μέλη του ΟΗΕ, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της Ελ λά δας, ήταν 51, τα οποία με τεί χαν 
στη Συν δι ά σκε ψη του Αγίου Φρα γκί σκου και εί χαν υπο γρά ψει τη Δήλωση των Ηνωμένων
Εθνών. Το 1967 προ στέ θη καν άλλα 71 κράτη, ενώ σή με ρα ο συ νο λι κός αριθ μός έχει φθά σει 
τα 192 ενεργά μέλη. Το άρ θρο 4 προ βλέ πει την προ σχώ ρη ση ενός κρά τους, αρ κεί να πλη ροί 
κά ποιες προ ϋ πο θέ σεις. Συ γκε κρι μέ να, να εί ναι ει ρη νι κό, να απο δέ χε ται τις υπο χρε ώ σεις που 
απορ ρέ ουν από το κα τα στα τι κό και να εί ναι ικανό να τις εκ πλη ρώ σει. Το μόνο κρά τος που 
δεν με τεί χε στη Συν δι ά σκε ψη του Αγίου Φρα γκί σκου, μο λο νό τι είχε υπο γρά ψει τη δή λω ση, 
ήταν η Πο λω νί α, της οποίας η κυ βέρ νη ση ανα γνω ρί στη κε μετά τη λήξη της Συν δι α σκέ ψε ως, 
οπότε και υπέ γρα ψε το Χάρτη λίγο αρ γό τε ρα. Επί σης, η εισ δο χή της Κί νας απο τέ λε σε ένα 
με γά λο πρό βλη μα για τον ΟΗΕ. Η έδρα που κα τεί χε η Κίνα εξα κο λου θού σε μέ χρι τον Οκτώ-
βριο του 1971 να κα τέ χε ται από την κυ βέρ νη ση της Φορ μό ζας (κα θε στώς Τσαγκ Κάι Σεκ), 
στην οποία η Γε νι κή Συ νέ λευ ση (ΓΣ), του ΟΗΕ ανα γνώ ρι ζε το δι καί ω μα εκ προ σω πή σε ως του 
κι νε ζι κού λαού. Το πρό βλη μα επι λύ θη κε με νέα από φα ση της ΓΣ σύμ φω να με την οποία ανα-
γνω ρι ζό ταν η εισ δο χή της Λα ϊ κής Δη μο κρα τί ας της Κί νας στον ΟΗΕ και η κα τά λη ψη της 
μό νι μης έδρας στο Συμ βού λι ο Ασφα λεί ας (ΣΑ).

Η εί σο δος ενός νέου κρά τους στον ΟΗΕ δεν σή μαι νε αυ τό μα τα και ανα γνώ ρι ση κατά το 
δι ε θνές δί καιο, π.χ. το κρά τος του Ισ ρα ήλ, το οποίο τα αρα βι κά κράτη ως μέλη του ΟΗΕ δεν 
το ανα γνω ρί ζουν. Λό γοι πρα κτι κοί έχουν οδη γή σει στην απο δο χή της από ψε ως που ίσχυε την 
εποχή της ΚτΕ, όπου εισ δο χή σή μαι νε ανα γνώ ρι ση. Ενώ όμως ρυθ μί ζε ται στο κα τα στα τι κό το 
θέμα της εισ δο χής στον ΟΗΕ, δεν προ βλέ πε ται η πε ρί πτω ση της απο χω ρή σε ως ενός κρά τους-
μέ λους. Στο άρ θρο 5 ορί ζε ται η ανα στο λή των δι και ω μά των και υπο χρε ώ σε ων ενός κρά τους 
και το άρ θρο 6 ανα φέ ρε ται στον απο κλει σμό ενός κρά τους, όταν αυτό πα ρα βι ά ζει τις αρ χές 
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του Χάρτη. Η Ιν δο νη σί α ήταν το μόνο κρά τος που απο χώ ρη σε από τον ΟΗΕ σε έν δει ξη δι α-
μαρ τυ ρί ας για τη μη εισ δο χή της Λα ϊ κής Δη μο κρα τί ας της Κί νας, αλλά επα νήλ θε αρ γό τε ρα. 

Για τη λήξη της ιδι ό τη τας ενός μέ λους, σε αντί θε ση με το Σύμφωνο της ΚτΕ που προ έ βλε πε 
τρεις τρό πους, στο Χάρτη των Ηνω μέ νων Εθνών μνη μο νευ ό ταν μόνο ένας τρό πος. Μετά από πρό-
τα ση του Συμ βου λί ου Ασφα λεί ας, η Γε νι κή Συ νέ λευ ση του ΟΗΕ μπο ρού σε να προ χω ρή σει στην 
απο πο μπή ενός κρά τους-μέ λους, το οποίο είχε πα ρα βι ά σει τις αρ χές του Χάρτη (άρθ. 6). Από την 
απο πο μπή δι α κρι νό ταν η προ σω ρι νή στέ ρη ση δι και ω μά των και προ νο μί ων ενός κρά τους-μέ λους 
και η οποία ήταν εφι κτό να απο κα τα στα θεί από το Συμ βού λι ο Ασφαλείας (ΣΑ).

Σύμ φω να με το άρ θρο 7 του Χάρτη, ιδρύ θη καν έξικύριαόργανα: η Γε νι κή Συ νέ λευ ση, το 
Συμ βού λι ο Ασφα λεί ας, η Γε νι κή Γραμ μα τεί α, το Οι κο νο μι κό και Κοι νω νι κό Συμ βού λι ο, το Συμ-
βού λι ο Κη δε μο νί ας και το Δι ε θνές Δι κα στή ρι ο. Υπάρ χουν όμως και τα δευ τε ρεύ ο ντα όρ γα να, 
που δη μι ουρ γή θη καν με απο φά σεις των κυ ρί ων ορ γά νων, με σκοπό τη συ νε πι κου ρί α και τη βο ή-
θει α στο έργο τους. Ορι σμέ να επικουρικάόργανα εί ναι σή με ρα δι ε θνείς ορ γα νι σμοί με δι οι κη-
τι κή και οι κο νο μι κή αυ το νο μί α. Πα ρα δείγ μα τα απο τε λούν η Επι τρο πή των Ηνω μέ νων Εθνών 
για τους Πα λαι στί νι ους Πρό σφυ γες (UNRWA), το Τα μείο των Ηνω μέ νων Εθνών για την Προ-
στα σί α του Παι διού (UNICEF), η Δύ να μη των Ηνω μέ νων Εθνών για την Κύ προ (UNFICYP), 
το Πρό γραμ μα Ανά πτυ ξης (UNDP), η Επι τρο πή των Αν θρω πί νων Δι και ω μά των (CHR), το 
Πα νε πι στή μι ο των Ηνω μέ νων Εθνών (UNU), η Επι τρο πή του Δι ε θνούς Δι καί ου (CIL) κλπ.

Εκτός από τα κύ ρια και δευ τε ρεύ ο ντα όρ γα να υπάρ χουν και οι ειδικευμένεςοργανώσεις, οι 
οποίες εί ναι αυ τό νο μοι ορ γα νι σμοί με νο μι κή αυ το τέ λει α και δικά τους όρ γα να, αλλά συν δέ-
ο νται με τον ΟΗΕ με ει δι κές συμ φω νί ες. Χα ρα κτη ρι στι κά πα ρα δείγ μα τα απο τε λούν ο Δι ε-
θνής Ορ γα νι σμός Ερ γα σί ας (ILO), ο Δι ε θνής Ναυ τι λι α κός Ορ γα νι σμός (IMO), ο Δι ε θνής 
Ορ γα νι σμός Πο λι τι κής Αε ρο πο ρί ας (ICAO), ο Δι ε θνής Ορ γα νι σμός Τρο φί μων και Γε ωρ γί ας 
(FAO), ο Πα γκό σμι ος Ορ γα νι σμός Υγείας (WHO), η Δι ε θνής Ορ γά νω ση Ατο μι κής Ενέρ γει-
ας (IAEG), το Δι ε θνές Νο μι σμα τι κό Τα μείο (IMF), ο Πα γκό σμι ος Ορ γα νι σμός Εμπο ρί ου 
(WTO), το δι ε θνές Πρό γραμ μα Πε ρι βάλ λο ντος (UNEP), η Δι ε θνής Ένωση Τη λε πι κοι νω νι ών 
(ITU) κλπ. (σχ. 1.1). 

1.2 Η δομή του ΟΗΕ.

Ας επι χει ρή σο με μια σύ ντο μη ανά λυ ση των έξι κυ ρί ων ορ γά νων του ΟΗΕ:

1)ΗΓενικήΣυνέλευση.

Η ΓενικήΣυνέλευση (ΓΣ) (General Assembly)εί ναι το όρ γα νο που με τέ χουν όλα τα κράτη-
μέλη του ΟΗΕ. Κάθε αντι πρό σω πος έχει και μία ψήφο. Απο φά σεις με ιδι αί τε ρη ση μα σί α όπως 
προ τά σεις σε θέ μα τα ασφά λει ας και ει ρή νης, θέ μα τα εισ δο χής ενός νέου κρά τους-μέ λους, 
θέ μα τα προ ϋ πο λο γι σμού, η εκλογή των μη μο νί μων με λών του Συμ βου λί ου Ασφα λεί ας, η απο-
βο λή με λών, απαι τούν την πλει ο ψη φί α των δύο τρί των, ενώ για τα υπό λοι πα θέ μα τα αρ κεί η 
απλή πλει ο ψη φί α (άρ θ. 18). Η πα ρου σί α των με γά λων δυ νά με ων άλ λα ξε τις ισορ ρο πί ες στο 
σύ στη μα της ψη φο φο ρί ας. Εφό σον ο ΟΗΕ βα σί ζε ται στην κυρίαρχηισότητα των κρα τών (sov-
ereign equality) ο Χάρ της σω στά έχει εγκα τα λεί ψει την αρχήτηςπαμψηφίας για τις απο φά σεις 
της ΓΣ που εφαρ μο ζό ταν σε ει δι κές πε ρι στά σεις υπό το κα θε στώς του Συμ φώ νου της ΚτΕ. 

Η ΓΣ συ νέρ χε ται σε τα κτι κή σύ νο δο μια φορά το χρόνο αλλά και σε έκτα κτες συ νό δους, 
όταν το απαι τούν οι πε ρι στά σεις (άρ θ. 20). Με την ίδρυση των επι τρο πών αλλά και των ει δι κών 
ομά δων ερ γα σί ας η ΓΣ απο σκο πεί στην κα λύ τε ρη ορ γά νω ση των λει τουρ γι ών της. Οι επι τρο-
πές εί ναι επτά. Συ γκε κρι μέ να, η πρώτηεπιτροπή αφορά σε θέ μα τα αφο πλι σμού σχε τι κά με τη 
δι ε θνή ασφά λεια, ενώ η δεύτερη εί ναι η ειδικήπολιτικήεπιτροπή που αφορά σε θέ μα τα φυ λε-
τι κών δι α κρί σε ων. Η τρίτη εί ναι επιτροπήοικονομική. Η τέταρτηεπιτροπή ασχο λεί ται με κοι-
νω νι κές, αν θρω πι στι κές και πο λι τι στι κές υπο θέ σεις. Η πέμπτη επιτροπή έχει αρ μο δι ό τη τες 
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WTO
ILO
UNESCO
WHO
IMF

UNHCR
UNIDO
IBDR
ICAO
ITU
UPU

UNTSO-ÅðéôÞñçóç ãéá ôçí
Áíáêù÷Þ óôçí Ðáëáéóôßíç
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Äýíáìç óôçí Êýðñï
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êáé óôï ÐáêéóôÜí

UNDOF-Äýíáìç ôùí ÇíùìÝ-
íùí Åèíþí ãéá ôçí Ðáýóç ôùí 

Ìá÷þí

UNEF-Äýíáìç ôùí ÇíùìÝíùí
Åèíþí ãéá ¸êôáêôåò ÁíÜãêåò
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ÃÅÍÉÊÇ 
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ÊÏÉÍÙÍÉÊÏ
ÓÕÌÂÏÕËÉÏ

ÓÕÌÂÏÕËÉÏ
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ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ

ÐåñéöåñåéáêÝò
ÅðéôñïðÝò

ËåéôïõñãéêÝò
ÅðéôñïðÝò
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ìåò êáé ÅéäéêÝò 

ÅðéôñïðÝò
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ÁíÜðôõîç

IMO-ÄéåèíÞò 
Íáõôéëéáêüò
Ïñãáíéóìüò

UNICEF
FAO

UNITAR
UNDP
UNEP
WMO

Σχ.1.1
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σχε τι κές με θέ μα τα αποι κι α κά, ενώ η έκτη έχει δι οι κη τι κό πε ρι ε χό με νο αφε νός, αλλά εί ναι 
υπεύ θυ νη και για τον προ ϋ πο λο γι σμό αφε τέ ρου. Η έβδομη τέ λος εί ναι η νο μι κή επι τρο πή. 

Υπάρ χει και μία γενικήεπιτροπή που απο τε λεί ται από τον πρό ε δρο της ΓΣ (ο οποίος δεν 
προ έρ χε ται από ανα πτυγ μέ νη βι ο μη χα νι κά χώρα), και 21 αντι προ έ δρους, κα θώς και τους προ-
έ δρους των επτά επι τρο πών. Λει τουρ γούν επί σης οι μόνιμες καιβοηθητικέςεπιτροπές, οι οποίες 
δι ευ κο λύ νουν το έργο της ΓΣ κυ ρί ως σε θέ μα τα αφο πλι σμού, αν θρω πί νων δι και ω μά των, αποι-
κι α κά αλλά και του διαστήματος. Στη Συν δι ά σκε ψη του Dumbarton Oaks είχε προ τα θεί η ΓΣ 
να απο τε λεί μόνο συμ βου λευ τι κό όρ γα νο και να έχει γε νι κές αρ μο δι ό τη τες, δί χως απο φα σι στι-
κή εξου σία. Κατά συ νέ πει α, ο Χάρ της κα τέ στη σε το Συμ βού λι ο Ασφα λεί ας (ΣΑ) ισχυ ρό τε ρο, 
αφού είχε την ικα νό τη τα λή ψε ως υπο χρε ω τι κών απο φά σε ων για τα κράτη-μέλη. Όμως με την 
πί ε ση που άσκη σαν τα ανα πτυσ σό με να κράτη για τη δι εύ ρυν ση των εξου σι ών της ΓΣ και σε 
συν δυ α σμό με την αδυ να μί α του ΣΑ για λήψη απο φά σε ων εξαι τί ας της μό νι μης δι α φω νί ας των 
με λών του κα θώς και τον επι κεί με νο πό λε μο της Κο ρέ ας, επε κτά θη καν οι αρ μο δι ό τη τες της ΓΣ 
(από φα ση Acheson) με απο τέ λε σμα να εξε λι χθεί ως το σπου δαι ό τε ρο όρ γα νο του ΟΗΕ.

Η ΓΣ απο τε λεί τον τόπο συ να ντή σε ως για τη δι ε ξα γω γή δι α πραγ μα τεύ σε ων και ανταλ λα γή 
από ψε ων. Στις αρ μο δι ό τη τές της πε ρι λαμ βά νο νται η υπο βο λή με λε τών και προ τά σε ων (άρθ. 13), 
η ανά πτυ ξη και κω δι κο ποί η ση του δι ε θνούς δι καί ου, η προ α γω γή της δι ε θνούς συ νερ γα σί ας στο 
πο λι τι κό επί πε δο, η επο πτεία επί των άλ λων ορ γά νων του ΟΗΕ (άρθ. 15, 24) αλλά και η εκλογή 
των με λών των άλ λων κυ ρί ων ορ γά νων (άρθ. 23, 61, 86), η δυ να τό τη τα να προ βαί νει σε συ στά-
σεις προς τα κράτη-μέλη και το Συμ βού λι ο Ασφα λεί ας (άρθ. 10, 11), οι αρ μο δι ό τη τες δη μο σι ο-
νο μι κής φύ σε ως (άρθ. 17) και οι αρ μο δι ό τη τες σχε τι κά με το σύ στη μα κη δε μο νι ών.

2)ΤοΣυμβούλιοΑσφαλείας.

Το ΣυμβούλιοΑσφαλείας (ΣΑ) (Security Council) έχει πέ ντε μό νι μα μέλη, την Κίνα, τη 
Γαλ λία, την πρώην Σο βι ε τι κή Ένωση, τη Με γά λη Βρε τα νί α και τις ΗΠΑ και 10 μη μό νι μα, 
που εκλέ γο νται από τη ΓΣ για δύο χρό νια (άρθ. 23). Φα νε ρό εί ναι ότι υπάρ χει ανι σό τη τα ανά-
με σα στα μό νι μα και τα μη μό νι μα μέλη και εκ φρά ζε ται με την άσκηση τουδικαιώματοςτης
αρνησικυρίας (veto) από τις Με γά λες Δυ νά μεις στη λήψη ση μα ντι κών απο φά σε ων. Η ει δι κή 
πλει ο ψη φί α που απαι τεί ται εί ναι 9 ψή φοι μαζί με τις θε τι κές ψή φους των μο νί μων με λών του 
ΣΑ. Σύμ φω να με το άρ θρο 31 ένα κρά τος που εί ναι μέ λος του ΟΗΕ αλλά όχι και του ΣΑ μπο-
ρεί να πά ρει μέ ρος στις συ νε δρι ά σεις, χω ρίς ψήφο, εφό σον το θέμα που συ ζη τεί ται υπει σέρ-
χε ται στα δικά του εν δι α φέ ρο ντα. 

Η Ελ λά δα έχει εκλε γεί μόνο μια φορά ως μέ λος του ΣΑ (1952) ύστερα από 19 ψη φο φο ρί-
ες, ενώ η Τουρ κία επί σης μία φορά μετά από 15 ψη φο φο ρί ες (1950). Η πε ρί πτω ση της συμ με-
το χής κρά τους μη μέ λους με δι καί ω μα ψή φου κα λύ πτε ται από το άρ θρο 44: «Όταν το ΣΑ
αποφασίσειτηχρήσηβίας,προσκαλείένακράτοςναδιαθέσειτμήματωνενόπλωνδυνάμεών
του, εφόσον το επιθυμεί,προς εκπλήρωσησυγκεκριμένωνσκοπών», οι οποίοι ανα φέ ρο νται 
στο άρ θρο 43 του Χάρτη. Το ΣΑ εί ναι μό νι μο όρ γα νο, σε αντί θε ση με τη ΓΣ που συ νέρ χε ται 
πε ρι ο δι κά. Κάτω από εξαι ρε τι κές πε ρι στά σεις προ βλέ πε ται και η συ νε χής λει τουρ γί α του ΣA, 
π.χ. κατά τη δι άρ κει α της κρί σε ως της Κού βας (άρθ. 28). Οι αρ μο δι ό τη τές του εί ναι πο λι τι κού 
χα ρα κτή ρα κυ ρί ως, αλλά έχουν και γε νι κό δι οι κη τι κό πε ρι ε χό με νο. 

Το ΣΑ πρω ταρ χι κά εν δι α φέ ρε ται για τη δι α τή ρη ση της ει ρή νης κα θώς και για την επί λυ ση των 
δι ε θνών δι α φο ρών. Όταν δι α πι στώ νει την ύπαρξη απει λής της ει ρή νης ή κά ποιας επι θε τι κής 
πρά ξε ως, προ τεί νει τα μέ τρα που πρέ πει να λη φθούν. Επί σης μπο ρεί να απο φα σί σει για τη χρήση 
εξα να γκα στι κών μέ τρων στρα τι ω τι κής φύ σε ως (αντί θε τα στη χρο νι κή πε ρί ο δο της ΚτΕ, το Σύμ-
φω νό της όριζε συ ντρέ χου σα αρ μο δι ό τη τα των αντι στοί χων ορ γά νων της Συ νε λεύ σε ως και του 
Συμ βου λί ου για κάθε ζή τη μα που έθιγε τη δι ε θνή ει ρή νη). Τέ λος, προ τεί νει στη ΓΣ το δι ο ρι σμό 
του Γε νι κού Γραμ μα τέ α και μαζί με αυ τόν την εκλογή των με λών του Δι ε θνούς Δι κα στη ρί ου.

Συ μπλη ρω μα τι κά ανα φέ ρο με ότι η αντί λη ψη για τη δη μι ουρ γί α του διεθνούςστρατού αρ χι-
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κά δι α τυ πώ θη κε στο δι άγ γελ μα του προ έ δρου των ΗΠΑ Wilson προς τη Γε ρου σί α (1917). 
Ακο λού θη σε το γαλ λι κό σχέ διο (1918) που προ έ βλε πε την ύπαρξη μό νι μου επι τε λεί ου. Η 
ορ γά νω ση του δι ε θνούς στρα τού δεν επι τεύ χθη κε ούτε το 1945, αλλά αντί αυ τού δη μι ουρ γή-
θη κε ένα συ ντο νι στι κό όρ γα νο με συμ με το χή τμη μά των των εθνι κών στρα τι ω τι κών δυ νά με ων, 
με σκοπό την κοινή εκτε λε στι κή ενέρ γεια. Στην πράξη, στρα τι ω τι κές δυ νά μεις των Ηνω μέ νων 
Εθνών που να εφαρ μό ζουν κα τα να γκα στι κά μέ τρα προς επι βο λή κυ ρώ σε ων (σύμ φω να με το 
άρθ. 43) δεν σχη μα τί στη καν, αλλά αντί θε τα έχουν στα λεί οι κα λού με νες ειρηνευτικέςδυνάμεις, 
που απο τε λούν τη μόνη στρα τι ω τι κή δρα στη ρι ό τη τα του ΟΗΕ, π.χ. Κο ρέα (1950), Σουέζ (UNEF, 
1956), Κον γκό (ONUC, 1960), δυ τι κή Νέα Γου ι νέ α (UNSEF, 1962), Κύ προ (UNFICYP, 1964), 
Υε μέ νη (UNYOM, 1969) και στη Μέση Ανα το λή στα εδάφη της Αι γύ πτου, της Συ ρί ας και του 
Ισ ρα ήλ.

3)ΗΓενικήΓραμματεία.

Στο Χάρτη ανα φέ ρε ται η ΓενικήΓραμματεία (ΓΓ) (Secretariat)ως κύ ριο όρ γα νο του ΟΗΕ, 
αλλά και εκτε λε στι κό όρ γα νο των άλ λων κυ ρί ων ορ γά νων. Αυτή δεν απο τε λεί ται από αντι προ-
σώ πους των κρα τών, αλλά έχει δικό της μό νι μο προ σω πι κό, στο οποίο επι κε φα λής εί ναι ο 
Γε νι κός Γραμ μα τέ ας, ο οποίος θε ω ρεί ται ως ο ανώ τα τος υπάλ λη λος του Ορ γα νι σμού (άρθ. 
97). Αυ τός συμ με τέ χει σε όλα τα συ νέ δρι α των άλ λων κυ ρί ων ορ γά νων εκτός του δι ε θνούς 
δι κα στη ρί ου (άρθ. 98) και υπο βάλ λει στη ΓΣ την ετή σια έκ θε ση, που αφορά στις δρα στη ρι ό-
τη τες του Ορ γα νι σμού και τις προ ο πτι κές για το μέλ λον. Ο Γε νι κός Γραμ μα τέ ας δι ο ρί ζε ται 
από τη ΓΣ, ύστερα από σύ στα ση του ΣΑ, για θη τεία πέ ντε ετών.

Ση μα ντι κό στοι χείο απο τε λεί η αμοι βαία ανα γνώ ρι ση και έγκριση του Γε νι κού Γραμ μα τέ α 
από τα ανα πτυγ μέ να κράτη και τα κράτη του τρί του κό σμου. Τα μέλη της ΓΓ επι λέ γο νται με 
κρι τή ρι α την απο τε λε σμα τι κό τη τα και τη γε ω γρα φι κή κα τα νο μή (άρθ. 101). Με την πά ρο δο 
του χρό νου επε κτά θη καν οι λει τουρ γί ες της ΓΓ σε βαθμό που κρί θη κε ανα γκαίο να ιδρυ θεί 
ση μα ντι κός αριθ μός επι τρο πών και ει δι κών γρα φεί ων που τη συ νε πι κου ρούν στο έργο της. 
Κατά συ νέ πει α, ο Γε νι κός Γραμ μα τέ ας πήρε πο λι τι κές πρω το βου λί ες, χω ρίς βέ βαια εκτε τα μέ-
νες εξου σί ες, με σκοπό να συμ βά λει στην άμ βλυν ση των δι α φο ρών ως διεθνήςμεσολαβητής. Ο 
πο λι τι κός ρό λος του Γε νι κού Γραμ μα τέ α υπο γραμ μί ζε ται και από το δι καί ω μά του να εφι στά 
την προ σο χή του ΣΑ για οποιο δή πο τε θέμα που θα απει λού σε τη δι ε θνή ει ρή νη και ασφά λεια 
(άρθ. 99). Με τη δι α κο πή της θη τεί ας του Σου η δού Χά μερ σκελντ στη θέση του ΓΓ το 1961, η 
Σο βι ε τι κή Ένωση πρό τει νε ως αντι κα τα στά τη μία τρι αν δρί α, που τα μέλη της θα προ έρ χο νταν 
από κράτη της δυ τι κής και ανα το λι κής Ευ ρώ πης και μίας ου δέ τε ρης χώ ρας. Τα πε ρισ σό τε ρα 
κράτη-μέλη αντέ δρα σαν, δι ό τι, αφε νός ο νέος θε σμός θα ήταν αντί θε τος με τις επι τα γές του 
Χάρτη και αφε τέ ρου θα ήταν εξαι ρε τι κά δυ σχε ρής η εφαρ μο γή του λόγω της αδυ να μί ας εκτε-
λέ σε ως των ερ γα σι ών. Την επι θυ μη τή λύση έδωσε η ΓΣ με το δι ο ρι σμό του πρέ σβη της Βιρ μα-
νί ας Θαντ μέ χρι το 1972 τον οποίο δι α δέ χθη κε ο Αυ στρι α κός Κουρτ Βαλ ντχάιμ. Αρ κε τοί κατά 
το πα ρελ θόν Γε νι κοί Γραμ μα τείς δι α δρα μά τι σαν και δι α δρα μα τί ζουν ση μα ντι κό ρόλο σε δι ε-
νέ ξεις με τα ξύ κρα τών, π.χ. ο Ξα βιέ Πε ρέζ ντε Κου έ γιαρ στην εμπό λε μη κα τά στα ση του Περ-
σι κού Κόλ που (1990), ο Μπού τρος Γκάλι στις δι α βου λεύ σεις για την πο λι τι κή κα τά στα ση στην 
πρώην Γιου γκο σλα βί α και ο Κόφι Ανάν για το ζή τη μα της Κύ πρου.

4)ΤοΟικονομικόκαιΚοινωνικόΣυμβούλιο.

Το ΟικονομικόκαιΚοινωνικόΣυμβούλιο (ΟΚΣ) (Economic and Social Council–ΕCOSOC) 
έχει ως πρω ταρ χι κό σκοπό τη συ νερ γα σί α στο κοι νω νι κο-οι κο νο μι κό επί πε δο με τις ει δι κευ-
μέ νες ορ γα νώ σεις και τις δι ά φο ρες ομά δες ερ γα σί ας του ΟΗΕ. Απο τε λεί ται από 54 μέλη που 
υπη ρε τούν για 3 χρό νια και προ έρ χο νται: 14 από την Αφρική, 11 από την Ασία, 10 από τη 
Λα τι νι κή Αμε ρι κή, 13 από τη Δυ τι κή Ευ ρώ πη και 6 από την Ανα το λι κή Ευ ρώ πη. Κάθε μέ λος 
έχει μία ψήφο και η ψη φο φο ρί α γί νε ται με σχε τι κή πλει ο ψη φί α (άρθ. 67). Στις αρ μο δι ό τη τές 
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του πε ρι λαμ βά νο νται η συ ζή τη ση και εξέ τα ση των δι ε θνών οι κο νο μι κών και κοι νω νι κών 
θε μά των, η πρω το βου λί α συ γκλή σε ως δι ε θνών Συν δι α σκέ ψε ων και Συ νε δρί ων για την υπο-
γρα φή δι ε θνών Συμ βά σε ων, η δι α πραγ μά τευ ση Συμ φω νι ών με τις ει δι κευ μέ νες ορ γα νώ σεις 
και η προ ώ θη ση του σε βα σμού για τα αν θρώ πι να δι και ώ μα τα. 

Το ΟΚΣ απο τε λεί ται από με γά λο αριθμό επι τρο πών και υπο ε πι τρο πών. Οι Λειτουργικές
Επιτροπές εί ναι έξι: η Στα τι στι κή Επι τρο πή, η Επι τρο πή Πλη θυ σμού, η Επι τρο πή Κοι νω νι κής 
Ανα πτύ ξε ως, η Επι τρο πή που ασχο λεί ται με θέ μα τα που αφο ρούν στη Γυ ναί κα, η Επι τρο πή 
Ναρ κω τι κών και η Επι τρο πή Αν θρω πί νων Δι και ω μά των, η οποία έχει να επι δεί ξει αξι ό λο γο 
έργο (σχέ διο Δι α κη ρύ ξε ως για τα Αν θρώ πι να Δι και ώ μα τα) και στην οποία υπά γο νται οι υπο-
ε πι τρο πές Πλη ρο φο ρι ών και Τύ που, Φυ λε τι κών Δι α κρί σε ων και Προ στα σί ας Μει ο νο τή των.

Οι ΠεριφερειακέςΟικονομικέςΕπιτροπές εί ναι οι εξής πέ ντε: της Αφρι κής, της Ασίας και του 
Ει ρη νι κού, της Ευ ρώ πης, της Λα τι νι κής Αμε ρι κής και Κα ρα ϊ βι κής και της Δυ τι κής Ασίας. Υπάρ-
χουν επί σης έξι ΜόνιμεςΕπιτροπέςκα θώς και ορι σμέ νες ΕξειδικευμένεςΟμάδεςΕργασίας για 
θέ μα τα ελέγ χου της εγκλη μα τι κό τη τας, ανα πτύ ξε ως, φο ρο λο γί ας και με τα φο ράς επι κιν δύ νων 
φορ τί ων. Παρά την έκταση των αρ μο δι ο τή των του, το ΟΚΣ δυ σκο λεύ ε ται να λά βει πρω το βου λί-
ες για τρεις κυ ρί ως λό γους: πρώτον δι ό τι στε ρεί ται πραγ μα τι κής εξου σί ας, δεύτερονδι ό τι η σύν-
θε σή του εί ναι πολύ πε ρι ο ρι σμέ νη (54 μέλη) και τρίτον λόγω της πα ράλ λη λης εμ φα νί σε ως άλ λων 
εξει δι κευ μέ νων ορ γα νώ σε ων με πα ρό μοι ο πε ρι ε χό με νο, όπως UNCTAD, UNIDO, UNICEF. 

5)ΤοΣυμβούλιοΚηδεμονιών.

Το ΣυμβούλιοΚηδεμονιών (ΣΚ) (Trusteeship Council) δη μι ουρ γή θη κε με σκοπό να απο τε λεί 
το κύ ριο όρ γα νο δρά σε ως στο σύστημα κηδεμονιών που εγκα θί δρυ σε ο ΟΗΕ ως δι ά δο χο του 
συστήματος εντολών της ΚτΕ. Η αρ χι κή πρό θε ση ήταν να δι α δρα μα τί σει ου σι α στι κό ρόλο στα 
θέ μα τα κη δε μο νί ας κά ποιων πε ρι ο χών, αλλά στην πράξη δεν συ νέ βη το ίδιο. Σύμ φω να με το 
Χάρτη για να εί ναι ίσος ο συ νο λι κός αριθ μός των με λών του ΣΚ κα τα νέ με ται ανά με σα στα κράτη 
που δι οι κούν πε ρι ο χές υπό κη δε μο νί α, στα μό νι μα μέλη του ΣΑ και σε ορι σμέ να άλλα κράτη που 
δεν δι οι κούν τέ τοιες πε ρι ο χές. Ωστόσο η ισο τι μί α αυτή δεν δι α τη ρεί ται. Επό με νο ήταν λοι πόν να 
υπάρ ξει πρό βλη μα συν θέ σε ως του ΣΚ. Κύ ρια αρ μο δι ό τη τα του ΣΚ εί ναι η στα δι α κή ανά πτυ ξη των 
υπό κη δε μο νί α πε ρι ο χών και λαών προς την αυ το κυ βέρ νη ση και την ανε ξαρ τη σί α.

Το ΣΚ επο πτεύ ε ται από τη ΓΣ, ενώ σε πε ρι πτώ σεις που κά ποια υπό κη δε μο νί α πε ρι ο χή 
χα ρα κτη ρι σθεί στρατιωτικήπεριοχή, εμπί πτει στην αρ μο δι ό τη τα του ΣΑ. Οι στό χοι του ΣΚ 
έχουν υλο ποι η θεί για 11 πε ρι ο χές που εί χαν τε θεί υπό κη δε μο νί α και είτε ενώ θη καν με γει το-
νι κά κράτη είτε ανε ξαρ τη το ποι ή θη καν. Πρό κει ται για τα εξής κράτη: 

α) Η Νέα Γου ι νέ α υπό τη δι οί κη ση της Αυ στρα λί ας (που έγινε Πα πούα Νέα Γου ι νέ α το 
1975).

β) Τα δύο κρα τί δι α της Αφρι κής Ρου ά ντα και Μπου ρού ντι υπό το κα θε στώς δι οι κή σε ως 
του Βελ γί ου (χω ρί στη καν σε δύο κράτη το 1961).

γ) Το Γαλ λι κό Κα με ρούν και η Γαλ λι κή Το γο λάν δη.
δ) Το Βρε τα νι κό Κα με ρούν και η Βρε τα νι κή Το γο λάν δη.
ε)  Η Δυ τι κή Σα μόα υπό τη δι οί κη ση της Νέας Ζη λαν δί ας.
στ)  Η Σο μα λί α υπό τη δι οί κη ση της Ιτα λί ας και
ζ) Η Ταν γκα νί κα (που ενώ θη κε με τη Ζαν ζι βά ρη και με το νο μά στη κε σε Ταν ζα νί α από το 

1961). 
Τέ λος τα νη σιά του Ει ρη νι κού Μα ριά νες, Κα ρο λί νες, Μάρ σαλ και Μπι κί νι (ένα συ γκρό-

τη μα από 2.100 νη σιά) απο τε λεί τη μόνη πε ρι ο χή που εξα κο λου θεί να βρί σκε ται υπό κα θε στώς 
κη δε μο νί ας, δι ό τι έχουν θε ω ρη θεί στρα τη γι κές ζώ νες και δι οι κού νται από τις ΗΠΑ.

6)ΤοΔιεθνέςΔικαστήριο.

Το ΔιεθνέςΔικαστήριο (ΔΔ) (International Court of Justice) έχει την έδρα του στη Χάγη 
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και απο τε λεί το κύ ριο δι κα στι κό όρ γα νο του ΟΗΕ. Από την εποχή των Συν δι α σκέ ψε ων της 
Χά γης (1899, 1907) έγι ναν προ σπά θει ες για τη δη μι ουρ γί α ενός μό νι μου δι κα στι κού ορ γά νου 
χω ρίς να καρ πο φο ρή σουν. Μετά τον Α΄ Πα γκό σμι ο Πό λε μο ιδρύ θη κε το ΔιαρκέςΔικαστήριο
ΔιεθνούςΔικαιοσύνης (ΔΔΔΔ), το οποίο ήταν ξε χω ρι στό όρ γα νο και είχε αξι ό λο γη δράση. 
Έπαψε να λει τουρ γεί το 1944 πα ράλ λη λα με τη δι ά λυ ση της ΚτΕ. 

Μετά τη λήξη του Β΄ Πα γκο σμί ου Πο λέ μου ιδρύ θη κε το ΔΔ, το οποίο απο τε λεί ται από 15 
δι κα στές που εκλέ γο νται σε ξε χω ρι στές ψη φο φο ρί ες από τη ΓΣ και το ΣΑ, χω ρίς να λαμ βά-
νε ται υπόψη η ιθα γέ νειά τους. Η εκλογή των δι κα στών βα σί ζε ται στα ου σι α στι κά και τυ πι κά 
προ σό ντα τους, μο λο νό τι θα έπρεπε να δί δε ται η απα ραί τη τη προ σο χή στη γε ω γρα φι κή θέση 
των κρα τών-με λών, στα ιδι αί τε ρα στοι χεία πο λι τι σμού και στα βα σι κά νο μι κά συ στή μα τα. Η 
θη τεία τους δι αρ κεί εν νέα χρό νια και μπο ρεί να ανα νε ω θεί κάθε τρία χρό νια κατά το 1/3.

Μο λο νό τι η συμ με το χή των κρα τών-με λών του ΟΗΕ στο κα τα στα τι κό του ΔΔ εί ναι δε σμευ-
τι κή, η δι και ο δο σί α του, για την επί λυ ση δι ε θνών δι α φο ρών ή για τη γνω μο δό τη σή του, εί ναι 
προ αι ρε τι κή. Με άλλα λό για, απαι τεί ται η συ ναί νε ση των εν δι α φε ρο μέ νων κρα τών, αν και 
σύμ φω να με το άρ θρο 36 πα ρά γρα φος 2 του κα τα στα τι κού, τα κράτη-μέλη μπο ρούν να δη λώ-
σουν ότι ανα γνω ρί ζουν ως υπο χρε ω τι κή τη δι και ο δο σί α του ΔΔ για θέ μα τα που αφο ρούν στην 
ερ μη νεί α μίας συμ βά σε ως, για ζη τή μα τα δι ε θνούς δι καί ου, για την ύπαρξη ενός γε γο νό τος το 
οποίο πι θα νόν να απο τε λέ σει πα ρα βί α ση δι ε θνούς υπο χρε ώ σε ως και τη φύση ή την έκταση 
της επα νορ θώ σε ως που οφεί λε ται στη μη τή ρη ση της δι ε θνούς υπο χρε ώ σε ως. 

Τα μι κρο με σαί α κράτη εί χαν ζη τή σει από το ΔΔ να έχει υπο χρε ω τι κή δι και ο δο σί α για τις 
δι ε θνείς δι α φο ρές που δεν επι δέ χο νταν λύση από τα άλλα όρ γα να του ΟΗΕ. Όμως, η αντίρ-
ρη ση των με γά λων δυ νά με ων σε ένα τέ τοιο κα θε στώς ήταν πολύ ισχυρή. Αντί θε τα, το άρ θρο 
36 πα ρ. 3 δί νει στο ΣΑ τη δυ να τό τη τα να προ χω ρή σει σε δι α δι κα σί ες επι λύ σε ως των δι α φο-
ρών. Μόνο μια φορά στο πα ρελ θόν, στην υπό θε ση του ΣτενούτηςΚέρκυρας (Corfu Channel 
case, 1949) το ΣΑ πα ρέ πεμ ψε τα δι ά δι κα κράτη στο ΔΔ για να επι λυ θεί η δι α φο ρά τους και 
αυτό επειδή δεν μπο ρού σε να δώ σει την απαι τού με νη λύση.

Μόνο κράτη έχουν το δι καί ω μα να πα ρα στούν ως δι ά δι κοι. Αυτό ση μαί νει ότι οι δι ε θνείς 
ορ γα νώ σεις και οι ιδι ώ τες δεν μπο ρούν να προ σφύ γουν ενώ πι ον του δι κα στη ρί ου. Οι δι κα στι-
κές αρ μο δι ό τη τες πε ρι λαμ βά νουν την εφαρ μο γή των δι ε θνών συμ βά σε ων, του δι ε θνούς εθί-
μου, τις γε νι κές αρ χές δι καί ου, τις δι κα στι κές απο φά σεις και τις θε ω ρί ες των ικα νο τέ ρων 
διεθνολόγων των δια φό ρων εθνών, ενώ οι γνω μο δο τή σεις πα ρέ χο νται μετά από αί τη ση του 
εν δι α φε ρο μέ νου ορ γά νου (άρθ. 38).

Ει δι κό τε ρα στην υπό θε ση της ΥφαλοκρηπίδαςτουΑιγαίου (1978), σχε τι κά με τη δι και ο δο-
σί α του ΔΔ, η ελ λη νι κή πλευρά υπο στή ρι ξε ότι το κοινό ανα κοι νω θέν Κα ρα μαν λή-Ντε μι ρέλ 
ήταν δή λω ση κοι νής συ ναι νέ σε ως των δύο κρα τών να υπά γο νται στην αρ μο δι ό τη τα του ΔΔ 
κάτι που απέρ ρι ψε το ίδιο το δι κα στή ρι ο, με την αι τι ο λο γί α ότι εξέ τα σε την ου σία και όχι τον 
τύπο της ανα κοι νώ σε ως. Αντί θε τα, η Τουρ κία δι α χώ ρι σε τη θέση της υπο στη ρί ζο ντας ότι δεν 
μπο ρεί να θε ω ρη θεί δι ά δι κος με την έν νοια του άρ θρου 36 του Χάρτη.
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Greenpeace International www.greenpeace.org 
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2.4  Άλλες συμβάσεις του ΙΜΟ

2.5 Συμπληρωματικές πηγές

Ο Δι ε θνής Ναυ τι λι α κός Ορ γα νι
σμός (ΙΜΟ)

Σκοπόςτουκεφαλαίου.

Σκο πός του κε φα λαί ου εί ναι να πα ρου σι ά σει τον ΙΜΟ, ένα εξει δι κευ μέ νο 
όρ γα νο του ΟΗΕ που έχει ως κύ ριο αντι κεί με νο ζη τή μα τα της πα γκό σμι ας 
εμπο ρι κής ναυ τι λί ας. Συ γκε κρι μέ να, πα ρα τί θε νται στοι χεία για την ιστο ρι κή 
εξέ λι ξη, τη δι άρ θρω ση, τη λει τουρ γί α του αλλά και τους κύ ρι ους στό χους του 
που εί ναι η ασφά λεια της ναυ σι πλο ΐ ας και η προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ
λο ντος.

Προσδοκώμενααποτελέσματα.

Όταν θα με λε τή σε τε αυτό το κε φά λαι ο θα απο κτή σε τε μία συ νο λι κή ει κό να 
της πα ρου σί ας του ΙΜΟ και των απο φά σε ών του ιδι αί τε ρα στην προ ε τοι μα σί α 
και κα τάρ τι ση δι ε θνών συμ βά σε ων, υπο χρε ω τι κών κω δί κων και οδη γι ών. 

Έννοιες-κλειδιάτουκεφαλαίου.

Δι ε θνείς Κα νο νι σμοί Απο φυ γής Συ γκρού σε ων, Δο ρυ φο ρι κές Επι κοι νω νί ες, 
Έρευνα και Δι ά σω ση, Ασφά λεια Εμπο ρευ μα το κι βω τί ων, Γραμ μές Φορ τώ σε ως, 
Μέ τρη ση Χω ρη τι κό τη τας, Με τα φο ρά Επι βα τών και Απο σκευ ών, Ασφά λεια Αλι
ευ τι κών Πλοίων, Αστική Ευ θύ νη και Απο ζη μί ω ση, Κα τα στο λή Πα ρα νό μων Πρά
ξε ων, Επι θα λάσ σι α Αρωγή, Θα λάσ σι α Ρύ παν ση, Αντα πό κρι ση και Συ νερ γα σί α.

Εισαγωγικέςπαρατηρήσεις.

Στο κε φά λαι ο αυτό ανα λύ ε ται η ορ γά νω ση και οι δρα στη ρι ό τη τες του ΙΜΟ. 
Αρ χι κά επι χει ρεί ται μία πα ρου σί α ση των κυ ρί ων και επι κου ρι κών ορ γά νων που 
απο τε λούν τον Ορ γα νι σμό. Στη συ νέ χει α ανα λύ ο νται οι δι ά φο ροι το μείς ενα
σχο λή σε ως του ΙΜΟ, στους οποί ους πε ρι λαμ βά νο νται όλες οι ση μα ντι κές δι ε
θνείς συμ βά σεις και οι κυ ρι ό τε ροι κώ δι κες. Πρό σθε τα ανα φέ ρο νται επι γραμ μα
τι κά ορι σμέ νες δι ε θνείς συμ βά σεις, που δη μι ουρ γή θη καν είτε πριν την επί ση μη 
κα θι έ ρω ση του ΙΜΟ είτε πα ράλ λη λα με τη λει τουρ γί α του. Τέλος, γίνεται 
αναφορά στις πλέον πρόσφατες διεθνείς συμβάσεις που κατάρτισε ο ΙΜΟ κατά 
την περίοδο 20012008. Στο Παράρτημα, Θέματα 3 και4 (σελ. 206 και 211) 
πε ρι γρά φε ται με γά λος αριθ μός ορ γα νι σμών, δι ε θνών και ιδι ω τι κών, που συμ
με τέ χουν σε τα κτι κή βάση στις δι ά φο ρες Συν δι α σκέ ψεις του ΙΜΟ, το ναυ τι λι α κό 
επι χει ρη μα τι κό πε ρι βάλ λον και οι κυ ρι ό τε ροι ελ λη νι κοί ναυ τι λι α κοί φο ρείς.
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2.1 Ιστο ρι κή ανα δρο μή.

Οι πρώ τες από πει ρες κα θι ε ρώ σε ως ενός δι ε θνούς ορ γα νι σμού, που να ασχο λεί ται απο-
κλει στι κά με ναυ τι λι α κά θέ μα τα, έγι ναν στις Συν δι α σκέ ψεις της Ου ά σι γκτον (1889) και του 
St. Petersburg (1912) χω ρίς επι τυ χί α. Πριν από το Β΄ Πα γκό σμι ο Πό λε μο, τα δι ε θνή ναυ τι λι α-
κά θέ μα τα ήταν αντι κεί με νο ενός πε ρι ο ρι σμέ νου αριθ μού δι ε θνών ενώ σε ων, οι οποίες ήταν 
μη δι α κυ βερ νη τι κές. Η ιδέα της ιδρύ σε ως ενός δι ε θνούς ναυ τι λι α κού ορ γα νι σμού ανή κει στο 
Ρώσο Kazansky, ο οποίος στο τέ λος πε ρί που του 19ου αι ώ να υπο στή ρι ζε ότι εί ναι επι τα κτι κή 
η ανά γκη ιδρύ σε ως μιας ενώ σε ως, που ως στόχο θα είχε την κα τα στο λή της πει ρα τεί ας στη 
θά λασ σα και το εμπό ριο της δου λεί ας αλλά και την ανε μπό δι στη κυ κλο φο ρί α των εμπο ρι κών 
πλοίων στις θα λάσ σι ες οδούς με την εξά λει ψη των επι πλε ό ντων ναυ α γί ων, των απορ ριμ μά των 
και άλ λων εμπο δί ων. 

Όμως, κατά τη δι άρ κει α του πο λέ μου, προ έ κυ ψε η ανά γκη της συ στά σε ως αρ χής για το 
συ ντο νι σμό των ναυ τι λι α κών ζη τη μά των του συμ μα χι κού στό λου και πήρε αρ χι κά τη μορφή του 
ΝαυτιλιακούΔιευθετικούΣυμβουλίου (Combined Shipping Adjustment Board) και αρ γό τε ρα το 
1944 της ΕνιαίαςΝαυτιλιακήςΑρχής (United Maritime Authority – UMA). Στη συ νέ χει α κρί θη-
κε ανα γκαίο, κα τό πιν συ νε χών δι α βου λεύ σε ων στο πλαί σιο του ΟΗΕ, να ιδρυ θεί ένωση με 
κύ ριο σκοπό το συ ντο νι σμό όλων των ενερ γει ών για την επί λυ ση των προ βλη μά των της πα γκό-
σμι ας εμπο ρι κής ναυ τι λί ας.

Στην πρώτη Σύ νο δο του ΟΚΣ του ΟΗΕ (1946) ιδρύ θη κε η ad hoc ΕπιτροπήΜεταφορώνκαι
Επικοινωνιώνμε σκοπό την υπο βο λή προ τά σε ων στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη δη μι ουρ γί α νέων εξει-
δι κευ μέ νων ορ γα νώ σε ων ή την ενο ποί η ση των ήδη υπαρ χου σών. Με τις πρω το βου λί ες του Ναυ
τιλιακού Συμβουλίου (UMCC), το οποίο δι α δέ χτη κε την UMA, προ ε τοι μά σθη κε ένα σχέδιο 
συμβάσεως(draft convention) για την κα θι έ ρω ση ενός μό νι μου δι α κυ βερ νη τι κού ναυ τι λι α κού 
ορ γά νου (1947). Μετά τη λήξη του Β΄ Πα γκο σμί ου Πο λέ μου γι νό ταν απο δε κτό ότι το επάγ γελ-
μα του ναυ τι κού ήταν από τα πιο επι κίν δυ να και η ίδια η φύση της ναυ τι λί ας απαι τού σε τη 
συ νερ γα σί α σε δι ε θνές επί πε δο αντί να ασκεί ται ανε ξάρ τη τη πο λι τι κή από τα διά φο ρα κράτη, 
ει δι κό τε ρα για θέ μα τα ασφά λει ας στη θά λασ σα. 

Στη Ναυ τι λι α κή Συν δι ά σκε ψη των Ηνω μέ νων Εθνών στη Γε νεύη (United Nations Maritime 
Conference) το 1948 με τη συμ με το χή όλων των κρα τών-με λών του UMCC, συ ζη τή θη κε και 
εγκρί θη κε η Σύμ βα ση που ίδρυσε αρ χι κά τον ΔιακυβερνητικόΝαυτιλιακόΣυμβουλευτικόΟργα
νισμό (Convention on the Intergovernmental Maritime Consultative Organisation–IMCO). Η 
Σύμ βα ση του 1948 έχει τρο πο ποι η θεί το 1974, 1975, 1977 και το 1999 αν και μόνο οι πρώ τες τρο-
πο ποι ή σεις έχουν τε θεί σε ισχύ, τον Απρί λιο του 1978. Ο ορ γα νι σμός άλ λα ξε επί ση μα το όνομά 
του το 1980 από IMCO σε ΔιεθνήΝαυτιλιακόΟργανισμό (IMO) και απο τε λεί ται από 167 κράτη-
μέλη (Φεβρουάριος 2008).

Κατά τη δι άρ κει α των 10 ετών, δη λα δή μέ χρι την επι κύ ρω ση της Συμ βά σε ως από 21 κράτη 
(1958), ανέ κυ ψαν πολλά εμπό δια στην πο ρεία για την κα θι έ ρω ση του ΙΜΟ. Ο ΙΜΟ είχε μόνο 
συμ βου λευ τι κές αρ μο δι ό τη τες σε τε χνι κής φύ σε ως θέ μα τα της ναυ τι λί ας, στην προ α γω γή του 
δι ε θνούς εμπο ρί ου, στην υι ο θέ τη ση κα νο νι σμών στον το μέα της ασφά λει ας και της προ λή ψε ως 
της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως, στην απο φυ γή των δι α κρί σε ων και των πε ρι ο ρι σμών και στην προ ε-
τοι μα σί α δι ε θνών συμ βά σε ων και την ανταλ λα γή προ τά σε ων (άρθ. 3). Επό με νο ήταν να υπάρ-
ξει αντί δρα ση από την πλευρά των πα ρα δο σι α κών ναυ τι λι α κών κρα τών για την κα θι έ ρω ση 
του (τότε) IMCO ως κε ντρι κού ορ γά νου δι α χει ρί σε ως ναυ τι λι α κών θε μά των. Η άποψη αυτή 
στη ρί χθη κε αφε νός στο γε γο νός ότι ο ίδιος ο τίτ λος του πε ρι εί χε τον όρο «συμ βου λευ τι κός» 
και αφε τέ ρου ανα φε ρό ταν ρητά στην ιδρυ τι κή Σύμ βα ση του 1948 ότι ο ΙΜΟ απο φεύ γει να 
ερευ νή σει θέ μα τα, τα οποία μπο ρού σαν να δι ευ θε τη θούν διά μέ σου των φυ σι κών δι α δι κα σι ών 
που απορ ρέ ουν από τη δι ε θνή ναυ τι λι α κή βι ο μη χα νί α (άρθ. 4).



Ο κυ ρι ό τε ρος όμως λό γος αφο ρού σε στην ει σα γω γή πο λι τι κών απο φά σε ων σε ένα χώρο 
που ήταν κα θα ρά τε χνο κρα τι κός, μο λο νό τι σή με ρα το πο λι τι κό στοι χείο εί ναι κάτι πα ρα πά νω 
από έντονο στο ναυ τι λι α κό το μέα. Το πρό βλη μα επι δει νώ θη κε από το γε γο νός ότι τα τε χνι κής 
φύ σε ως ζη τή μα τα ήταν άρ ρη κτα συ νυ φα σμέ να με την εμπο ρι κή δι α δι κα σί α. Γε νι κό τε ρα οι 
ναυ τι λι α κές επι χει ρή σεις συ χνά θε ω ρού σαν ότι η πα ρέμ βα ση ενός δι ε θνούς ορ γα νι σμού, 
έστω και με συμ βου λευ τι κές αρ μο δι ό τη τες, σε συν θή κες ελεύ θε ρου αντα γω νι σμού και στη 
χρη μα το δό τη ση της ναυ πη γι κής βι ο μη χα νί ας δεν θα συ ντε λού σε στην εξά λει ψη των μέ τρων 
για τον πε ρι ο ρι σμό του δι ε θνούς εμπο ρί ου. 

Το απο τέ λε σμα ήταν να κα θυ στε ρή σει για μία δε κα ε τί α η δι α δι κα σί α ανα γνω ρί σε ως του 
ΙΜΟ. Ο IMO θα ήταν πε ρισ σό τε ρο απο τε λε σμα τι κός, εφό σον τα με γά λα ναυ τι λι α κά κράτη 
εί χαν γί νει μέλη του. Η απα ραί τη τη προ ϋ πό θε ση των 21 υπο γρα φών σχε τι ζό ταν με την επι πλέ-
ον συμ με το χή των 7 με γα λυ τέ ρων κρα τών, των οποίων οι στό λοι τους ξε περ νού σαν το 1 εκα-
τομ μύ ρι ο κό ρους ολι κής χω ρη τι κό τη τας (κοχ) (Gross Registered Tons–GRT) το κα θέ να. Στις 
αρ χι κές συ ζη τή σεις στη Γε νεύη συμ με τεί χαν οι ΗΠΑ, το Hνω μέ νο Βα σί λει ο, η Γαλ λία και η 
Ολ λαν δί α. Μία ακόμη ομάδα κρα τών που την απο τε λού σαν η Ελ λά δα, η Νορ βη γί α, ο Πα να-
μάς, η Ια πω νί α, η Ιτα λία και η Σο βι ε τι κή Ένωση υπέ γρα ψαν τη σύμ βα ση το 1957. Αμέ σως 
μό λις τέ θη κε σε ισχύ η σύμ βα ση, έγι ναν μέλη του Ορ γα νι σμού η Δα νία, η Σου η δί α, η Φι λαν δί α, 
η Λι βε ρί α και η Γερ μα νί α. Αυτό σή μαι νε τη συμ με το χή στον κόλπο του (τότε) IMCO όλων των 
με γά λων ναυ τι λι α κών κρα τών. 

Από την άλλη πλευρά, όλα σχε δόν τα μελ λο ντι κά κράτη-μέλη του ΙΜΟ εί χαν ήδη πει σθεί ότι 
η ένταξή του στο πε δίο των εμπο ρι κών συ ναλ λα γών ήταν μία μά ταιη πράξη. Η έντονη δι α φο ρά 
ανά με σα στα ναυ τι λι α κά συμ φέ ρο ντα των πα ρα δο σι α κά ναυ τι λι α κών χω ρών και των ανα πτυσ-
σο μέ νων με νη πι α κή ναυ τι λι α κή βι ο μη χα νί α, απο τέ λε σε τη βα σι κή πηγή αντι πα ρα θέ σε ως δι ό τι 
ο ιδι ο κτή της του φορ τί ου βρι σκό ταν σε συ νε χή εξάρ τη ση από το με τα φο ρέ α, χω ρίς ο IMO να 
προσ δί δει την απαι τού με νη ση μα σί α στο πρό βλη μα. 

Όμως, η στα δι α κή ανά πτυ ξη και η επί δρα ση των χω ρών του τρί του κό σμου στον ευ ρύ τε ρο 
ναυ τι λι α κό το μέα, επί πα ρα δείγ μα τι με τα φο ρές πρώ των υλών από τις χώ ρες πα ρα γω γής στις 
χώ ρες κα τα να λώ σε ως, έγινε πε ρισ σό τε ρο πι ε στι κή. Το ζή τη μα με τα φέρ θη κε στη Συνδιάσκεψη
τωνΗνωμένωνΕθνώνγιατοΕμπόριοκαιτηνΑνάπτυξη (UNCTAD) το 1965, σε μια ει δι κευ μέ νη 
ορ γά νω ση του ΟΗΕ που απαρ τί ζε ται απο κλει στι κά από ανα πτυσ σό με να κράτη και βέ βαια 
κα θί στα ται πιο αντα γω νι στι κή στα ναυ τι λι α κά συμ φέ ρο ντα των με γά λων κρα τών. 

Γε γο νός εί ναι ότι η ανά μει ξη του ΙΜΟ στον το μέα της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως εκτός από 
αυ τόν της ναυ τι κής ασφά λει ας και μά λι στα πριν ακόμη από την επί ση μη κα θιέ ρω σή του το 
1959, ισχυ ρο ποί η σε τη θέση του ως δι ε θνούς εξει δι κευ μέ νης ορ γα νώ σε ως στα ναυ τι λι α κά 
ζη τή μα τα στο πλαί σιο του ΟΗΕ. Ο λό γος ήταν ότι κατά τη δι άρ κει α της δε κα ε τί ας του 1960 
είχε αμ φι σβη τη θεί η επι βί ω σή του επειδή το πε δίο δρά σε ώς του ήταν αρ κε τά πε ρι ο ρι σμέ νο. 
Κατά συ νέ πει α, έγι ναν ου σι α στι κές αλ λα γές στη δομή του ΙΜΟ με προ φα νή σκοπό να εν σω-
μα τω θεί ο νέος κλά δος στις δρα στη ρι ό τη τές του.

Συ γκε κρι μέ να, η ίδρυση της Υποεπιτροπήςγιατηρύπανσητηςθάλασσαςαπόπετρελαιοειδή 
(Subcommittee on Oil Pollution) υπό τον έλεγχο της Επι τρο πής Ναυ τι λι α κής Ασφά λει ας 
(MSC), ένα από τα αρ χι κά όρ γα να του IMO, είχε ως στόχο την τρο πο ποί η ση της Συμ βά σε ως 
OILPOL 1954. Επί σης, η εμ φά νι ση της ad hoc ΝομικήςΕπιτροπής με σκοπό την έρευνα και 
εξέ τα ση του ζη τή μα τος του ναυ α γί ου του Δ/Ξ TorreyCanyon (1967), η οποία αρ γό τε ρα έγινε 
μό νι μο όρ γα νο του ΙΜΟ, είχε ως στόχο για άλλη μια φορά την τρο πο ποί η ση της Συμ βά σε ως 
(1971). Η Υπο ε πι τρο πή για τη Ρύ παν ση της Θά λασ σας αντι κα τα στά θη κε (1973) από την Επι
τροπήΠροστασίαςτουΘαλάσσιουΠεριβάλλοντος (ΜΕPC), που απο τε λεί σή με ρα ένα από τα 
κύ ρια όρ γα να του Ορ γα νι σμού. 
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2.2 Η δομή του ΙΜΟ.

Στη συ νέ χει α επι χει ρού με σύ ντο μη ανά λυ ση των ορ γά νων που συ γκρο τούν τον ΙΜΟ και 
πα ρα θέ το με σχη μα τι κά τη δι οι κη τι κή δι άρ θρω ση, ώστε η όλη δομή της λει τουρ γί ας του να γί νει 
κα τα νο η τό τε ρη (σχ. 2.1):

1)ΗΣυνέλευση.

Η Συνέλευση (Αssembly)εί ναι το ανώ τα το δι οι κη τι κό όρ γα νο του ΙΜΟ και απο τε λεί ται 
από τους αντι προ σώ πους των κυ βερ νή σε ων των κρα τών-με λών. 

Συ νέρ χε ται μια φορά κάθε δύο χρό νια, αν και μπο ρεί να συ γκλη θεί έκτα κτα, σε ει δι κές 
πε ρι στά σεις, εφό σον το ζη τή σει το 1/3 των με λών ή το Συμ βού λι ο. 

Οι απο φά σεις της δεν εί ναι δε σμευ τι κές, αλλά συ χνά εν σω μα τώ νο νται στην εσω τε ρι κή 
νο μο θε σί α ενός κρά τους-μέ λους ή στις δι ε θνείς συμ βά σεις σε με τέ πει τα στά διο. 

Η Συ νέ λευ ση εί ναι υπεύ θυ νη για την εκλογή των με λών του Συμ βου λί ου, το δι ο ρι σμό του 
Γε νι κού Γραμ μα τέ α του ΙΜΟ, τη με λέ τη του προ ϋ πο λο γι σμού, κα θώς και την εξέ τα ση εκ θέ-
σε ων και τρο πο ποι ή σε ων των συμ βά σε ων. Κάθε μέ λος δι α θέ τει μία ψήφο και οι απο φά σεις 
λαμ βά νο νται με σχε τι κή πλει ο ψη φί α.

2)ΤοΣυμβούλιο.

Το Συμβούλιο (Council) έχει ση μα ντι κή ανε ξαρ τη σί α ένα ντι της Συ νε λεύ σε ως και συ νέρ-
χε ται δύο φο ρές το χρόνο. 

Εί ναι υπεύ θυ νο για την εξέ τα ση και δι α τύ πω ση σχο λί ων στις δι ά φο ρες εκ θέ σεις των Επι-
τρο πών, πριν την πα ρου σί α σή τους ενώ πι ον της Συ νε λεύ σε ως. 

Έχει εκτε τα μέ νες δι οι κη τι κές αρ μο δι ό τη τες όσον αφορά στο προ σω πι κό του Ορ γα νι σμού. 
Στις συ νε δρι ά σεις του Συμ βου λί ου συμ με τέ χουν και αντι πρό σω ποι των εθνι κών υπουρ γεί ων 
των κρα τών-με λών, κα θώς και εμπει ρο γνώ μο νες, που ανή κουν κυ ρί ως σε τμή μα τα με τα φο-
ρών.

Το Συμ βού λι ο του ΙΜΟ, απο τε λεί ται από σα ρά ντα κράτη-μέλη από τα οποία: 
α) Δέκα εκλέ γο νται με τα ξύ υπο ψη φί ων κρα τών-με λών, που έχουν μέ γι στο εν δι α φέ ρον για 

την προ σφο ρά θα λασ σί ων υπη ρε σι ών, 
β) δέκα με τα ξύ υπο ψη φί ων κρα τών-με λών, που έχουν μέ γι στο εν δι α φέ ρον για τη δι α κί νη-

ση του δι ε θνούς εμπο ρί ου και
γ) εί κο σι κράτη-μέλη, που εκ προ σω πούν ευ ρύ τε ρες γε ω γρα φι κές πε ρι ο χές.
Στην πράξη, οι υπο ψή φι οι των πα ρα δο σι α κών ναυ τι λι α κών κρα τών (π.χ. Ελ λά δας, Βρε τα-

νί ας, ΗΠΑ, Ια πω νί ας κλπ.), των κρα τών που έχουν με γά λη συμ με το χή στο δι ε θνές εμπό ριο 
(π.χ. Βέλ γιο, Αυ στρα λί α, Κα να δάς κλπ.) και των υπο λοί πων ευ ρω πα ϊ κών κρα τών, εκλέ γο νται 
συνεχώς από το Συμ βού λι ο. Αντί θε τα, τα ανα πτυσ σό με να κράτη δεν έτυ χαν της ίδιας υπο δο-
χής μέ χρι και το 1978 (την πε ρί ο δο 1969-1977 κα τεί χαν πο σο στό 31% στις συ νε δρι ά σεις του 
Συμ βου λί ου). Ταυ τό χρο να με την έναρξη ισχύος των τρο πο ποι ή σε ων της ιδρυ τι κής Συμ βά σε-
ως του ΙΜΟ (1978), το πο σο στό των ανα πτυσ σο μέ νων κρα τών που εξε λέ γη σαν ανήλθε στο 
58%, με απο τέ λε σμα να έχουν πλέον την πλει ο ψη φί α στο Συμ βού λι ο. 

Στο σχήμα 2.1 πα ρί στα ται σχη μα τι κά η δομή του ΙΜΟ.    →

14



15

Επιτροπή Προστασίας
Θαλάσσιου

Περιβάλλοντος
 

Επιτροπή Ναυτιλιακής
Ασφάλειας 

Επιτροπή 
Διευκολύνσεων

Νο�ική 
Επιτροπή

Επιτροπή 
Τεχνικής

Συνεργασίας

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Υποεπιτροπές

Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας

Ραδιοεπικοινωνίας 

Προτύπων Εκπαιδεύσεως και Παρακολου-
θήσεως των Πληρω�άτων Φυλακής

Μεταφοράς Επικινδύνων  Φορτίων

Προστασίας από Πυρκαγιά

Ευστάθειας και Γρα��ής Φορτώσεως των 
Πλοίων 

Κατασκευής Πλοίων και Εξοπλισ�ού

Μεταφοράς Φορτίων Χύ�α Υγρών και Αερίων

Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα

Έρευνας και Διασώσεως

Ε�πορευ�ατοκιβωτίων και Στερεών Φορτίων

Ασφάλειας των Αλιευτικών Πλοίων

Σχ.2.1
ΗδομήτουΙΜΟ.



3)ΗΕπιτροπήΝαυτιλιακήςΑσφάλειας.

Μέ χρι το 1978 τα κράτη-μέλη της Επιτροπής Ναυτιλιακής Ασφάλειας (Maritime Safety 
Committee–ΜSC)ήταν 14, από τα οποία 8 έπρεπε να δι α θέ τουν με γά λους εμπο ρι κούς στό λους. 
Σή με ρα δέ χε ται όλα τα κράτη ως μέλη της σύμ φω να με το άρ θρο 28 της Συμ βά σε ως του ΙΜΟ. 
Συ νέρ χε ται δύο φο ρές το χρόνο. Απο τε λεί το κα τε ξο χήν τε χνι κό όρ γα νο του ΙΜΟ και συ χνά στις 
Συν δι α σκέ ψεις της με τέ χουν εμπει ρο γνώ μο νες από τα υπουρ γεία με τα φο ρών των κρα τών-με-
λών. Στο έργο της συ νε πι κου ρεί ται από με γά λο αριθμό υπο ε πι τρο πών, που ο τίτ λος τους υπο δη-
λώ νει και τον το μέα ενα σχο λή σε ως. Πρό κει ται για τις εξής βα σι κές Υποεπιτροπές σε ορι σμέ νες 
από τις οποίες συμ με τέ χουν και μέλη της Επι τρο πής Προ στα σί ας Θα λάσ σι ου Πε ρι βάλ λο ντος:

α) Ασφά λει ας της Ναυ σι πλο ΐ ας (Navigation and Safety).
β)  Ρα δι ο ε πι κοι νω νί ας (Radio-Communications).
γ) Έρευ νας και Δι α σώ σε ως (Search and Rescue).
δ) Προ τύ πων Εκ παι δεύ σε ως και Πα ρα κο λου θή σε ως των Πλη ρω μά των Φυ λα κής (Standards 

of Training and Watchkeeping).
ε) Με τα φο ράς Επι κιν δύ νων Φορ τί ων (Carriage of Dangerous Goods by Sea).
στ) Εμπο ρευ μα το κι βω τί ων και Στε ρε ών Φορ τί ων (Containers and Cargoes). 
ζ) Προ στα σί ας από Πυρ κα γιά (Fire Protection).
η) Ευ στά θει ας και Γραμ μής Φορ τώ σε ως των Πλοίων (Stability and Load Lines). 
θ) Ασφά λει ας των Αλι ευ τι κών Πλοίων (Fishing Vessels Safety). 
ι) Κα τα σκευ ής Πλοίων και Εξο πλι σμού (Ship Design and Equipment).
ια) Με τα φο ράς Φορ τί ων Χύμα Υγρών και Αε ρί ων (Χη μι κά) (Bulk Chemicals).
ιβ) Απο φυ γής Συ γκρού σε ων στη Θά λασ σα (Preventing Collisions at Sea). 

Τα βα σι κά κρι τή ρι α που έθεσε η Συ νέ λευ ση για την εκλογή των με λών της MSC δεν λει-
τούρ γη σαν σε δι αρ κή βάση. Το 1961 ο Πα να μάς ως ση μαία ευ και ρί ας έπεσε κάτω από την 
όγδοη θέση στη λί στα των κρα τών-με λών με τη με γα λύ τε ρη χω ρη τι κό τη τα. Επό με νο ήταν να 
μην δι α τη ρή σει τη θέση του στη MSC μέ χρι το 1978. Το κρι τή ρι ο για την αντι προ σώ πευ ση 
ήταν αρ κε τά ασα φές. Η σύμ βα ση του ΙΜΟ ανα φέ ρει τα «έξιμεγαλύτερακράτηπουέχουν
συμφέρον να παρέχουν ναυτιλιακές υπηρεσίες» και όχι τους «μεγαλύτερους πλοιοκτήτες». 
Πα ράλ λη λα, η Λι βε ρί α έστελνε αντι προ σώ πους στη MSC μέ χρι το 1977 αλλά ποτέ στο Συμ-
βού λι ο. Εκείνη την εποχή η δομή του ΙΜΟ ήταν τέ τοιας μορ φής που οι απο φά σεις του ελέγ-
χο νταν απο κλει στι κά από τα βι ο μη χα νι κά κράτη, αρ κεί τα τε λευ ταί α να απο τε λού σαν ένα 
στενό συ νε κτι κό συ να σπι σμό. Ορι σμέ να ανα πτυσ σό με να κράτη με ναυ τι λι α κά συμ φέ ρο ντα 
(π.χ. Αρ γε ντι νή, Βρα ζι λί α, Ιν δία) έπαιρ ναν μέ ρος τα κτι κά στις Συν δι α σκέ ψεις του Συμ βου λί-
ου και της MSC αλλά σε τέ τοιο βαθμό που να μην εί ναι απει λη τι κά για τις τε λι κές απο φά-
σεις.

4)ΗΝομικήΕπιτροπή.

Η ΝομικήΕπιτροπή (Legal Committee) αρ χι κά δη μι ουρ γή θη κε από το Συμ βού λι ο ως ad 
hoc επι τρο πή με σκοπό να εξε τά σει τις πι θα νές επι πτώ σεις στο ναυ τι κό δί καιο μετά το ναυ ά-
γι ο του Δ/Ξ TorreyCanyon (1967). Με την ισχύ των τρο πο ποι ή σε ων της συμ βά σε ως του ΙΜΟ 
(1975) εί ναι πλέον ένα από τα κύ ρια όρ γα να του οργανισμού. Οι ερ γα σί ες της επι τρο πής αφο-
ρούν στη με λέ τη νο μι κών θε μά των στους εξής το μείς: 

α) Ευ θύ νη και απο ζη μί ω ση για πε ρι πτώ σεις θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως από πε τρέ λαι ο και 
άλ λες ου σί ες.

β) Ζη τή μα τα εξα λεί ψε ως ναυ α γί ων και επι θα λάσ σι ας αρω γής.
γ) Εμπο ρι κά πλοία σε αλ λο δα πά λι μά νια.
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δ) Επι βά τες και απο σκευ ές.
ε) Εφαρ μο γή των κα νο νι σμών του ΙΜΟ.

5)ΗΕπιτροπήΠροστασίαςΘαλάσσιουΠεριβάλλοντος.

Η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Μarine Εnvironment Protection 
Committee–ΜEPC) ιδρύ θη κε από τη Συ νέ λευ ση, με σκοπό να αντι κα τα στή σει την Υπο ε πι τρο πή 
για τη θα λάσ σι α ρύ παν ση, που ήταν υπεύ θυ νη για την προ ε τοι μα σί α της Συμ βά σε ως για την 
Πρό λη ψη της Θα λάσ σι ας Ρυ πάν σε ως από τα Πλοία (MARPOL 1973/78). Η αρ χι κή πρό τα ση για 
τη δη μι ουρ γί α της MEPC έγινε με την πρω το βου λί α των ΗΠΑ. Ο κύ ρι ος λό γος ήταν ότι με τον 
ερ χο μό της νέαςΣυμβάσεωςγιατοΔίκαιοτηςΘάλασσας(1982), οι ΗΠΑ θε ώ ρη σαν ότι η ανα-
βάθ μι ση και δι ε θνο ποί η ση ενός εσω τε ρι κού ορ γά νου του ΙΜΟ με κύ ρι ες λει τουρ γί ες τον έλεγχο 
και την κα τα πο λέ μη ση της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως, θα απο τε λού σε τη βάση για τη δι και ο δο σί α 
των πα ρα κτί ων κρα τών στις θα λάσ σι ες ζώ νες (π.χ. εσω τε ρι κά ύδατα, αι γι α λί τι δα ζώνη, υφα λο-
κρη πί δα, συ νο ρεύ ου σα ζώνη, απο κλει στι κή οι κο νο μι κή ζώνη και ανοι χτή θά λασ σα) όταν επρό-
κει το για τέ τοιου εί δους πε ρι στα τι κά.

Με την κα θι έ ρω ση της MEPC ως κύ ριο όρ γα νο του ΙΜΟ δό θη κε εξί σου με γά λη ση μα σί α 
στον το μέα της προ στα σί ας του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος με αυ τόν της ναυ τι κής ασφά λει ας. Η 
MEPC επι κε ντρώ νει το εν δι α φέ ρον της σε ζη τή μα τα θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως και έχει τον πρώτο 
λόγο σε εν δε χό με νες τρο πο ποι ή σεις της MARPOL 1973/78.

6)ΗΕπιτροπήΤεχνικήςΣυνεργασίας.

Στην 28η σύ νο δο του Συμ βου λί ου το 1969 ιδρύ θη κε η Επιτροπή Τεχνικής Συνεργασίας
(Τechnical Cooperation Committee), για να αντα πο κρι θεί στη βαθ μι αί α επι θυ μί α των ανα-
πτυσ σο μέ νων κρα τών, προς ανα ζή τη ση τε χνι κής βο ή θει ας στις υπό ανά πτυ ξη βι ο μη χα νί ες τους. 
Από το 1977 απο τε λεί κύ ριο όρ γα νο του ΙΜΟ και ανα φέ ρε ται στη Συ νέ λευ ση διά μέ σου του 
Συμ βου λί ου. Επο πτεύ ει τη χρη μα το δό τη ση των κρα τών, η οποία προ έρ χε ται από το Πρό γραμ-
μα Ανα πτύ ξε ως (UNDP) και το Πρό γραμ μα Πε ρι βάλ λο ντος (UNEP) των Ηνω μέ νων Εθνών.

7)ΗΕπιτροπήΔιευκολύνσεων.

Η Eπιτροπή Διευκολύνσεων (Facilitation Committee) απο τε λεί επι κου ρι κό όρ γα νο, που 
ιδρύ θη κε από το Συμ βού λι ο και εί ναι υπεύ θυ νο για τις δρα στη ρι ό τη τες του ΙΜΟ σχε τι κά με 
τη δι ευ κό λυν ση της δι ε θνούς ναυ τι λι α κής κυ κλο φο ρί ας των πλοίων. Το κύ ριο έργο της συ νί-
στα ται στην απλο ποί η ση των με θό δων της γρα φει ο κρα τι κής δι α δι κα σί ας, την τεκ μη ρί ω ση και 
την τή ρη ση των τύ πων που απαι τού νται στη δι ε θνή ναυ τι λί α, όταν ένα πλοίο ει σέρ χε ται ή φεύ-
γει από λι μά νια ή τερ μα τι κούς σταθ μούς. Σή με ρα όλες οι επι τρο πές του IMO, ανε ξάρ τη τα 
από το αντι κεί με νό τους, δέ χο νται στις συ νό δους τους όλα τα κράτη-μέλη χω ρίς δι α κρί σεις. 

8)ΗΓραμματεία.

Η αντί δρα ση των πα ρα δο σι α κών ναυ τι λι α κών κρα τών στην κα θι έ ρω ση του ΙΜΟ επε κτά-
θη κε και στα εσω τε ρι κά του όρ γα να. Η Βρε τα νί α πρό τει νε να μην υφί στα ται ηΓραμματεία 
(Secretariat) ως ανε ξάρ τη το όρ γα νο αλλά οι ερ γα σί ες της να ανα πλη ρώ νο νται από με μο νω-
μέ να πρό σω πα που θα προ τεί νο νται από τα κράτη-μέλη σε εθε λο ντι κή βάση. 

Το όρ γα νο αυτό έχει 300, πε ρί που, ει δι κούς επι στή μο νες και δι οι κη τι κούς υπαλ λή λους ως 
προ σω πι κό και εξα κο λου θεί να εί ναι μια από τις μι κρό τε ρες υπη ρε σί ες στο σύ στη μα του ΟΗΕ. 
Επι κε φα λής εί ναι ο ΓενικόςΓραμματέας, που εκλέ γε ται από το Συμ βού λι ο με την έγκριση της 
Συ νε λεύ σε ως. Το έργο της συ νί στα ται στην προ πα ρα σκευ ή των δι ε θνών συμ βά σε ων και στην 
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υπο βο λή εκ θέ σε ων για θέ μα τα προς συ ζή τη ση. Η Γραμ μα τεί α δεν μπο ρεί να πά ρει πο λι τι κές 
πρω το βου λί ες παρά μόνο εκ προ σω πεί τον ΙΜΟ με την πα ρου σί α του Γε νι κού Γραμ μα τέ α στις 
συ ζη τή σεις για δι ε θνή ζη τή μα τα. Από την επί ση μη ίδρυση του ΙΜΟ (1958), υπη ρέ τη σαν ως Γε νι-
κοί Γραμ μα τείς, ο Ove Nielsen (Δα νία) 1959-1961, ο William Graham (Βρετανία) 1961-1963, ο 
Jean Roullier (Γαλ λία) 1964-1967, ο Colin Goad (Βρε τα νί α) 1968-1973, ο Chandrika Prasad 
Srivastava (Ιν δία) 1974-1989, ο William O' Neil (Κα να δάς) 1990-2003, και από το 2004 μέχρι 
σήμερα ο Ευθύμιος Μητρόπουλος είναι ο έβδομος Γ.Γ. του ΙΜΟ.

9)ΟιΣυνδιασκέψειςτουΟργανισμού.

Οι ΣυνδιασκέψειςτουΟργανισμού (Conferences Sponsored by IMO) συ γκα λού νται από το 
Γε νι κό Γραμ μα τέ α μετά από σύμ φω νη γνώμη της Συ νε λεύ σε ως μο λο νό τι η αρ χι κή προ ε τοι μα-
σί α γί νε ται από κά ποια Επι τρο πή. Υπο βάλ λε ται ένα πρόχειροσχέδιο (draft instrument) και στη 
συ ζή τη ση που ακο λου θεί προ σκα λού νται οι αντι πρό σω ποι των κρα τών-με λών κα θώς και κράτη 
που εί ναι μέλη του ΟΗΕ αλλά όχι του ΙΜΟ. Για κάθε άρ θρο του σχε δί ου προς έγκριση, απαι-
τεί ται η σύμ φω νη γνώμη των 2/3 των συμ με τε χό ντων. Οι Συν δι α σκέ ψεις του Ορ γα νι σμού υι ο-
θε τούν ένα τελικόσχέδιο που υπο βάλ λε ται στις κυ βερ νή σεις των κρα τών-με λών για επι κύ ρω ση. 
Η σύμ βα ση ή το πρω τό κολ λο κα θί στα νται αυ τό μα τα δι ε θνές δί καιο μόνο όταν ένας συ γκε κρι-
μέ νος αριθ μός κρα τών-με λών υπο γρά ψει και επι κυ ρώ σει την τε λι κή πρό τα ση.

2.3 Οι δρα στη ρι ό τη τες του ΙΜΟ.

Ο ΙΜΟ επι κε ντρώ νει τις λει τουρ γί ες του κυ ρί ως στους το μείς της ναυ τι κής ασφά λει ας, ναυ-
σι πλο ΐ ας, φορ τί ων, τε χνο λο γί ας, δι ευ κο λύν σε ως των με τα φο ρών, προ στα σί ας του θα λάσ σι ου 
πε ρι βάλ λο ντος κα θώς και στα θέ μα τα νο μι κής φύ σε ως.

Η συ νή θης δι α δι κα σί α που ακο λου θεί ται κατά τη δι άρ κει α των δια φό ρων Συνόδων της Συ νε-
λεύ σε ως του ΙΜΟ εί ναι η από φα ση για τη σύ γκλη ση ΔιεθνώνΣυνδιασκέψεων (Conferences) που 
έχουν ως απο τέ λε σμα την ίδρυση ΔιεθνώνΣυμβάσεων (Conventions), Πρωτοκόλλων(Protocols) 
Κωδίκων (Codes), Συστάσεων (Resolutions) και Οδηγιών (Guidelines), τις οποίες αφού υπο γρά-
ψουν και επι κυ ρώ σουν τα κράτη-μέλη τις εν σω μα τώ νουν στην εθνική τους νο μο θε σί α (όσο πιο 
ση μα ντι κή εί ναι μία σύμ βα ση τόσο πιο επι τα κτι κή εί ναι η ανά γκη για επι κύ ρω ση και εφαρ μο-
γή). 

2.3.1Διεθνείςκανονισμοίστοντομέατηςναυτικήςασφάλειας.

ΣύμβασηγιατηνAσφάλειατηςΖωήςστηΘάλασσα.

Η σύμ βα ση αυτή, γνω στή δι ε θνώς ως SOLAS (Safety of Life at Sea) κα ταρ τί στη κε το 1974 
και τέ θη κε σε ισχύ το 1980. Η SOLAS εξε τά ζει ζη τή μα τα ασφά λει ας της ναυ σι πλο ΐ ας και πε ρι-
λαμ βά νει ευ ρύ τα το αριθμό κα νο νι σμών. Συ μπλη ρώ νει τη MARPOL δι ό τι η ασφά λεια της ναυ-
σι πλο ΐ ας συμ βα δί ζει με την πρό λη ψη και κα τα πο λέ μη ση της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως. (Αναλυτι
κήπαρουσίασητηςSOLASγίνεταιστοτέταρτοκεφάλαιοσελ.45). 

2.3.2Διεθνείςκανονισμοίστοντομέατηςναυσιπλοΐας.

1)ΣύμβασηγιατουςΔιεθνείςΚανονισμούςΑποφυγήςΣυγκρούσεωνστηΘάλασσα.

Το θέμα της συ γκρού σε ως των πλοίων εν δι α φέ ρει άμεσα τη δι ε θνή κοι νω νί α λόγω των σο βα-
ρών επι πτώ σε ων που μπο ρεί να έχει για την ασφά λεια της ναυ σι πλο ΐ ας και την προ στα σί α του 
θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος. Για την αντι με τώ πι ση των σχε τι κών κιν δύ νων και τη ρύθ μι ση των 
πολ λα πλών ζη τη μά των που ανα κύ πτουν από τη σύ γκρου ση των πλοίων έχουν κα ταρ τι σθεί 
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κατά το πα ρελ θόν αρ κε τές συμ βά σεις οι οποίες ίσχυ σαν σε δι ε θνές επί πε δο, π.χ. στη Δι ε θνή 
Σύμ βα ση του Άμ στερ νταμ (1949) πε ρι λαμ βά νε ται ο ΚανονισμόςπροςΑποφυγήνΣυγκρούσεων
Πλοίων που ίσχυε στη χώρα μας από το 1954. Στη Δι ε θνή Σύμ βα ση των Βρυ ξελ λών περίΕνο
ποιήσεωςΚανόνωνΤινώνεπίΣυγκρούσεωςΠλοίων, της οποίας τις δι α τά ξεις συ μπε ρι έ λα βε ο 
Κώδικας ΙδιωτικούΝαυτικούΔικαίου (ΚΙΝΔ). Επί σης, γί νε ται πρώτη ανα φο ρά στα μέ τρα 
για την απο φυ γή των συ γκρού σε ων στη θά λασ σα στο Πα ράρ τη μα και την τε λι κή πράξη της 
SOLAS (1960), όμως οι κα νο νι σμοί αυ τοί δεν εν σω μα τώ θη καν στη Σύμ βα ση και επο μέ νως δεν 
τέ θη καν ποτέ σε ισχύ. 

Κατά τη δι άρ κει α της Συν δι α σκέ ψε ως του Λον δί νου κα ταρ τί στη κε η σύμ βα ση για τους Διε
θνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα (Convention on the International 
Regulations for Preventing Collisions at Sea), γνω στή ως COLREG (ΔΚΑΣ) το 1972, η οποία 
τέ θη κε σε ισχύ το 1977 και τρο πο ποι ή θη κε το 1983. Στην Ελ λά δα κυ ρώ θη κε το 1974 με τον ΝΔ 
93/1974 και το ΠΔ 94/1977. H COLREG αφορά στη συ μπε ρι φο ρά και τις κι νή σεις ενός πλοίου 
σε σχέση με άλλα πλοία, ει δι κά όταν η ορα τό τη τα εί ναι μι κρή, με σκοπό την απο φυ γή των 
συ γκρού σε ων σε συν δυ α σμό με την κα θι έ ρω ση ηχη τι κών και φω τει νών ση μά των. Οι βα σι κοί 
κα νο νι σμοί της COLREG κα θι ε ρώ νουν τα εξής: 

α) Τις Υποχρεωτικές Πορείες των Πλοίων (Traffic Separation Schemes-TSS), ει δι κά σε 
θα λάσ σι ες οδούς, κα νά λια και δι ώ ρυ γες όπου υπάρ χει πυ κνή κυ κλο φο ρί α. Οι πρώ τες προ σπά-
θει ες για την κα θι έ ρω ση θα λασ σί ων οδών χρο νο λο γού νται τον 19ο αι ώ να, στην Κι νέ ζι κη 
Θά λασ σα διά μέ σου των εθε λο ντι κών συμ φω νι ών ανά με σα σε ανε ξάρ τη τους πλοι ο κτή τες, που 
πραγ μα το ποι ού σαν εμπό ριο στην ευ ρύ τε ρη θα λάσ σι α πε ρι ο χή. Σύμ φω να με επί ση μες στα τι στι-
κές του ΙΜΟ, με την κα θι έ ρω ση των TSS ο αριθ μός των συ γκρού σε ων στη θά λασ σα έπεσε 
κα τα κό ρυ φα, π.χ. κατά την πε ρί ο δο 1956-61 εί χαν ανα κοι νω θεί 156 συ γκρού σεις πλοίων, ενώ 
αντί στοι χα την πε ρί ο δο 1976-81 μόνο 45.

β) Πρό σθε τα μέ τρα που κα θι ε ρώ θη καν αρ χι κά στα στενάτηςΒαλτικής εί ναι: οι πε ρι ο ρι-
σμοί στην τα χύ τη τα των πλοίων, οι υπο χρε ω τι κές ανα φο ρές των πλοίων για τη θέση τους στις 
αρ μό δι ες Λι με νι κές Αρ χές, η χρήση πι λό των και τέ λος το σύ στη μα ρα ντάρ ARPA. 

Στην 59η Σύ νο δο της MSC κα θι ε ρώ θη καν οι τρο πο ποι ή σεις του 1991 που αφο ρούν: πρώτον 
στις πο ρεί ες πλοίων σε βα θιά ύδατα, π.χ. Βαλ τι κή, Δυ τι κο ευ ρω πα ϊ κά ύδατα, Νο τι ο α να το λι κή 
Ασία και τη θα λάσ σι α πε ρι ο χή του Δυ τι κού Ατ λα ντι κού και δεύτερον στις θα λάσ σι ες πε ρι ο χές, 
που πρέ πει να απο φεύ γουν τα εμπο ρι κά πλοία, π.χ. Βο ρει ο δυ τι κά Ευ ρω πα ϊ κά ύδατα και τις 
θά λασ σες της Νό τι ας και Κε ντρι κής Αμε ρι κής. Ο πι θα νό τε ρος λό γος εί ναι η ύπαρξη εγκα τα-
στά σε ων (π.χ. εξέ δρες, γε ω τρύ πα να) και άλ λων πλω τών ναυ πη γη μά των για την εκ με τάλ λευ ση 
και εξό ρυ ξη υπο θα λάσ σι ου πε τρε λαί ου (Βό ρει ος θά λασ σα, Κόλ ποι Βε νε ζου έ λας και Με ξι-
κού).

Η σύ γκρου ση με τα ξύ πλοίων, λόγω της συ νε χώς αυ ξα νό με νης ναυ τι λι α κής κι νή σε ως σε 
πα γκό σμι ο επί πε δο και ει δι κό τε ρα σε συ γκε κρι μέ νες θα λάσ σι ες οδούς, π.χ. πλη σί ον ή εντός 
λι μέ νων, απο τε λεί έναν από τους συ νη θέ στε ρους κιν δύ νους της ναυ σι πλο ΐ ας. Σύγκρουση(col-
lision) εί ναι η πρό σκρου ση ενός πλοίου με ένα άλλο, με συ νέ πει α την πρό κλη ση υλι κών ζη μι-
ών στα κύτη ή στον εξο πλι σμό τους ή στο φορ τίο τους ή σω μα τι κές βλά βες στα πρό σω πα που 
επι βαί νουν στα πλοία. Σύ γκρου ση μπο ρεί να συμ βεί με τα ξύ πλοίων που τα ξι δεύ ουν ή ακόμα 
και με τα ξύ αγκυ ρο βο λη μέ νων πλοίων. Η σύ γκρου ση προ ϋ πο θέ τει δύο ή πε ρισ σό τε ρα πλοία ή 
πλοίο και πλωτό ναυ πή γη μα ή δύο πλωτά ναυ πη γή μα τα και συ νε πώς δεν υφί στα ται εάν ένα 
πλοίο προ σκρού σει σε προ κυ μαί α ή γέ φυ ρα κλπ., δι ό τι πρό κει ται για επαφή (contact) του 
πλοίου με κά ποιο μό νι μο εμπό διο οπότε δεν εφαρ μό ζο νται οι δι α τά ξεις που ισχύ ουν για τη 
σύ γκρου ση πλοίων. 

Οι κα νο νι σμοί σχε τι κά με τη σύ γκρου ση πλοίων δεν εφαρ μό ζο νται στην πε ρί πτω ση 
συ γκρού σε ως πλοίου που ρυ μουλ κεί και ρυ μουλ κού με νου πλοίου δι ό τι υπάρ χουν ει δι κοί 
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κα νο νι σμοί που ρυθ μί ζουν τις σχέ σεις τους. Το ίδιο ισχύει και σε πε ρί πτω ση συ γκρού σε ως 
πλο η γού με νου πλοίου και πλο η γί δας. Μια σύ γκρου ση εί ναι δυ να τόν να οφεί λε ται είτε σε 
τυ χαίο πε ρι στα τι κό ή ανώ τε ρη βία (τυ χαία σύ γκρου ση) είτε σε υπαι τι ό τη τα του ενός ή και των 
δύο πλοίων που συ γκρού στη καν (υπαί τια σύ γκρου ση) ή τέ λος σε αί τια που δεν εί ναι δυ να τόν 
να κα θο ρι σθούν (δυσ δι ά γνω στη σύ γκρου ση).

Εκτός των δι ε θνών κα νο νι σμών, η ελληνικήνομοθεσία πε ρι λαμ βά νει ση μα ντι κές δι α τά ξεις 
που απο σκο πούν στη συμ μόρ φω ση των πλοι άρ χων και των πλη ρω μά των με τους ΔΚΑΣ και 
την ασφά λεια της ναυ σι πλο ΐ ας. Ο πλοί αρ χος ή ο αξι ω μα τι κός φυ λα κής που πα ρα βαί νει από 
αμέ λεια τις δι α τά ξεις των ΔΚΑΣ ή ο πλο η γός που πα ρέ χει συμ βου λές, αντί θε τες με τις ισχύ-
ου σες δι α τά ξεις, τι μω ρού νται με φυ λά κι ση μέ χρι 8 μη νών και χρη μα τι κή ποινή. Αν από τις 
πα ρα πά νω πα ρα βά σεις ή από αμέ λεια άλ λου μέ λους πλη ρώ μα τος, κατά την εκτέ λε ση της υπη-
ρε σί ας του, προ κλή θη κε σύ γκρου ση με άλλο πλοίο ή προ σά ρα ξη (σε αβαθή) ή πρό σκρου ση 
του πλοίου σε εμπό διο, κα τα φα νές ή γνω στό (π.χ. σε προ βλή τα) ή επήλθε σο βα ρή βλάβη του 
πλοίου ή του φορ τί ου, τότε επι βάλ λε ται αυ στη ρό τε ρη ποινή φυ λα κί σε ως (μέ χρι 3 ετών) και 
χρη μα τι κή ποινή. Εάν από τις πα ρα βά σεις επήλθε απώ λεια του πλοίου ή από λυ τη ανι κα νό τη-
τα αυ τού ή ολική απώ λεια του φορ τί ου ή θά να τος προ σώ που ή βα ρύς τραυ μα τι σμός, ο υπαί τι-
ος τι μω ρεί ται με βα ρύ τε ρη ποινή, η οποία δεν μπο ρεί να εί ναι κα τώ τε ρη των 3 μη νών, και με 
χρη μα τι κή ποινή.

Ο πλοί αρ χος έχει τη γε νι κή ευ θύ νη για την τή ρη ση των νό μων, δι α ταγ μά των, κα νο νι σμών 
και για την εκτέ λε ση των δι α τα γών των αρ μο δί ων ημε δα πών και αλ λο δα πών αρ χών. Κατά τη 
δι άρ κει α του πλου ορί ζει την πλεύση που πρέ πει να τη ρη θεί και ευ θύ νε ται για αυ τήν κα θώς 
και για την ασφαλή δι ε ξα γω γή του πλου. Τη ρεί βιβλίοδιαταγώνγέφυρας, στο οποίο κα τα χω-
ρεί την πο ρεία που δι έ τα ξε και κάθε άλλη δι α τα γή, οδη γία ή πα ρα τή ρη ση που εί ναι ανα γκαία 
για τον αξι ω μα τι κό φυ λα κής. Οι αξι ω μα τι κοί φυ λα κής, σε κάθε αλ λα γή φυ λα κής, πρέ πει να 
λαμ βά νουν γνώση αυ τών των δι α τα γών και να υπο γρά φουν στο βι βλίο δι α τα γών γέ φυ ρας. Ο 
πλοί αρ χος κυ βερ νά αυ το προ σώ πως το πλοίο κατά τον εί σπλου και έκ πλου σε λι μά νια, όρ μους, 
δι ώ ρυ γες, δι αύ λους και άλ λες επι κίν δυ νες πε ρι ο χές δι ό δου και αγκυ ρο βο λί ου των πλοίων, σε 
κρί σι μες καταστάσεις και γε νι κά εάν κρί νει αυτό ανα γκαίο. Η πα ρου σί α πλο η γού στο πλοίο 
δεν απαλ λάσ σει τον πλοί αρ χο από την προ σω πι κή του ευ θύ νη.

Μετά από μία σύ γκρου ση ο πλοί αρ χος κάθε πλοίου υπο χρε ού ται να πα ρά σχει βο ή θει α στο 
άλλο πλοίο κα θώς και στο πλή ρω μα και τους επι βά τες, εφό σον εί ναι δυ να τό να το κά νει, 
χω ρίς σο βα ρό κίν δυ νο του πλοίου, του πλη ρώ μα τος και των επι βα τών του. Υπο χρε ού ται επί-
σης να γνω στο ποι ή σει, κατά το δυ να τόν, στο άλλο πλοίο, το όνομα και το λι μά νι νη ο λο γή σε ως 
του πλοίου του κα θώς και τον τόπο από πλου και κα τά πλου. Εάν η σύ γκρου ση οφεί λε ται σε 
υπαι τι ό τη τα του ενός πλοίου, τότε οι ζη μιές που προ κλή θη καν βα ρύ νουν το υπαί τιο πλοίο, ενώ 
εάν η σύ γκρου ση οφεί λε ται σε κοινήυπαιτιότητα των συ γκρου ο μέ νων πλοίων, τότε οι ζη μιές 
που προ κλή θη καν βα ρύ νουν τα πλοία, κατά την ανα λο γί α του βαθ μού υπαι τι ό τη τας του κα θε-
νός. Τέ λος, εάν δεν εί ναι δυ να τό να κα θο ρι σθεί η ανα λο γί α υπαι τι ό τη τας, οι ζη μιές βα ρύ νουν 
κατά ίσα μέρη τα πλοία που συ γκρού στη καν (αμφιμερήςσύγκρουση). 

Η ίδια ευ θύ νη υπάρ χει και στην πε ρί πτω ση που η σύ γκρου ση προ κλή θη κε από υπαι τι ό τη τα 
του πλο η γού γιατί ο πλοι ο κτή της ευ θύ νε ται για τις αδι κο πρα ξί ες του πλο η γού, που δι έ πρα ξε 
κατά την πλο ή γη ση του πλοίου και την εκτέ λε ση των κα θη κό ντων του, έστω και αν τον προ σέ-
λα βε υπο χρε ω τι κά (άρθρ. 238 ΚΙΝΔ). Αντί θε τα, σύμ φω να με το άρ θρο 239 ΚΙΝΔ ορί ζε ται ότι 
εκτός από την ευ θύ νη των πλοίων υπάρ χει ευ θύ νη και των υπαι τί ων προ σώ πων, π.χ. ο πλο η γός 
για τις συμ βου λές που έδωσε και είχε ως απο τέ λε σμα τη σύ γκρου ση. Τέ λος, εάν η σύ γκρου ση 
συ νέ βη από τυ χαίο συμ βάν ή από ανώ τε ρη βία ή αν υφί στα ται αμ φι βο λί α για τα αί τιά της, οι 
ζη μιές βα ρύ νουν αυ τούς που τις προ ξέ νη σαν. Οι πα ρα πά νω δι α τά ξεις εφαρ μό ζο νται σχε τι κά 

20



με την ευ θύ νη για τις ζη μιές που προ κλή θη καν σε άλλο πλοίο από αντι κα νο νι κούς χει ρι σμούς, 
ακόμη και αν δεν προ κλή θη κε σύ γκρου ση.

Ωστόσο, σε διεθνέςεπίπεδο η προ σά ρα ξη του Δ/Ξ SeaEmpress (1996) (σχ. 2.3) στο λι μά νι 
Milford Haven που είχε ως απο τέ λε σμα τη δι αρ ρο ή 72.000 τό νων πε τρε λαί ου λόγω κα κής επι-
κοι νω νί ας και ελ λεί ψε ως πλη ρο φο ρι ών με τα ξύ πλοίου και Λι με νι κών Αρ χών, κα θι έ ρω σε για 
πρώτη φορά μέσω της σχε τι κής δι κα στι κής απο φά σε ως (1998) την απο κλει στι κή ευ θύ νη του 
πλο η γού, δη λα δή των Λι με νι κών Αρ χών.

2)ΣύμβασηγιατηνίδρυσητουΔιεθνούςΝαυτιλιακούΔορυφορικούΟργανισμού.

Ο ΙΜΟ ανα γνω ρί ζο ντας τη δυ να μι κή των δο ρυ φο ρι κών επι κοι νω νι ών στις πε ρι πτώ σεις 
αντι με τω πί σε ως κιν δύ νων στη θά λασ σα από την πρώτη το πο θέ τη ση σε τρο χιά τη λε πι κοι νω νι α-
κού δο ρυ φό ρου (TELSTAR 1962) άρ χι σε να δι ε ρευ νά τις δυ να τό τη τες κα θι ε ρώ σε ως ενός ανε-
ξάρ τη του συ στή μα τος για τη ναυ τι λί α. Με σχε τι κή από φα σή του κα ταρ τί στη κε το 1976 η Σύμ-
βα ση περί ΔιεθνούςΝαυτιλιακούΔορυφορικούΟργανισμού (Convention on the Establishment 
of an International Maritime Satellite System), γνω στή ως INMARSAT, η οποία τέ θη κε σε ισχύ 
το 1979. Απο τέ λε σμα της Συμ βά σε ως αυ τής ήταν να ιδρυ θεί ο Δι ε θνής Ναυ τι λι α κός Δο ρυ φο-
ρι κός Ορ γα νι σμός (INMARSAT), που λει τούρ γη σε από το 1981, απο τε λεί σή με ρα ανε ξάρ τη το 
όρ γα νο του ΟΗΕ και εδρεύει στο Λον δί νο μαζί με τον ΙΜΟ. Οι τρο πο ποι ή σεις των ετών 1985, 
1989 και 1994 συ μπε ρι έ λα βαν την πα ρο χή δο ρυ φο ρι κών υπη ρε σι ών εκτός των πλοίων, στα 
αε ρο σκά φη και στα οχή μα τα ξη ράς. 

Σή με ρα ο INMARSAT έχει αλ λά ξει το όνομά του σε InternationalMobileSatelliteOrgani
sation και μο λο νό τι έχει απο κτή σει ιδι ω τι κό χα ρα κτή ρα δι α τη ρεί ένα δι α κυ βερ νη τι κό σώμα 
ώστε να εξα σφα λι σθεί η πα ρο χή υπη ρε σι ών δη μό σι ου χα ρα κτή ρα σε σχέση με το Παγκόσμιο
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Σχ. 2.3
ΤοΔ/ΞSeaEmpressπουναυπηγήθηκετο1993,χωρητικότητας147.273dwt,προσάραξεστηνείσοδοτου
oυαλικού λιμέναMilfordHaven στις 15/02/96, με αποτέλεσμα τη διαρροή 72.000 τόνων πετρελαίου. Το
ατύχημα αυτό ήταν το έναυσμα για την καθιέρωση της ευθύνης των λιμενικών αρχών για περιστατικά
θαλάσσιαςρυπάνσεως(απόφασηαγγλικώνδικαστηρίων).



ΣύστημαΝαυτιλιακούΚινδύνουκαιΑσφάλειας (Global Maritime Distress and Safety System-
GMDSS). Το GMDSS αφορά στην ενί σχυ ση της ναυ τι λι α κής ασφά λει ας όταν ένα πλοίο βρί σκε-
ται σε κίν δυ νο.

3)ΣύμβασηγιατηΝαυτιλιακήΈρευνακαιΔιάσωση.

Στη 10η Σύ νο δο της Συ νε λεύ σε ως απο φα σί στη κε η σύ γκλι ση Συν δι α σκέ ψε ως στο Αμ βούρ-
γο με σκοπό την κα θι έ ρω ση της Συμ βά σε ως ΝαυτιλιακήςΈρευναςκαιΔιασώσεως (Convention 
on Maritime Search and Rescue) το 1979 που τέ θη κε σε ισχύ το 1985 και εί ναι γνω στή ως 
SAR. Η εν λόγω Σύμ βα ση έχει σκοπό να εξυ πη ρε τή σει τη συ νερ γα σί α με τα ξύ των κρα τών-με-
λών και αυ τών που συμ με τέ χουν στις επι χει ρή σεις έρευ νας και δι α σώ σε ως στη θά λασ σα 
εφαρ μό ζο ντας ένα δι ε θνές απο δε κτό σχέ διο. Αυτή η συ νερ γα σί α εν θαρ ρύ νε ται από τη 
SOLAS, στην οποία το νί ζε ται ότι τα κράτη θα πρέ πει να δι α σφα λί ζουν τις απα ραί τη τες ρυθ-
μί σεις για τον έλεγχο και πα ρα κο λού θη ση των ακτών τους, όπως επί σης για τη δι ά σω ση προ-
σώ πων που βρί σκο νται σε κίν δυ νο κο ντά στις ακτές. 

Η SAR σχε δι ά στη κε για να βελ τι ώ σει το υπάρ χον δί κτυο έρευ νας και δι α σώ σε ως μετά από 
κά ποιο ναυ τι κό ατύ χη μα και τούτο επειδή κρί θη κε ανα γκαίο να εγκα τα στα θεί ένα αξι ό λο γο 
δί κτυο ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών με σκοπό την τα χεία με τά δο ση ση μά των για πλοία που βρί σκο νται 
σε κίν δυ νο. Οι πε ρι ο χές με ορ γα νω μέ νο σχέ διο δρά σε ως εί ναι η Βό ρεια θά λασ σα και η Βαλ-
τι κή. Αντί θε τα, υπάρ χει έλ λει ψη συ ντο νι σμού στις προ σπά θει ες για την εφαρ μο γή των κα νο-
νι σμών της SAR στη Με σό γει ο, πι θα νόν δι ό τι ήδη υπάρ χουν και ανα πτύσ σο νται εθνικά σχέ-
δια δρά σε ως για επεί γο ντα θα λάσ σι α πε ρι στα τι κά. 

Η SAR εν θαρ ρύ νει τα πα ρά κτι α κράτη που γειτ νι ά ζουν ώστε να ανα πτύ ξουν συμ φω νί ες 
με τα ξύ τους για την κα θι έ ρω ση πε ρι ο χών έρευ νας και δι α σώ σε ως αλλά και συ νερ γα σί ες για 
κοι νές δι α δι κα σί ες και συ ντο νι σμό των επι χει ρή σε ων. Επί σης, η κα θι έ ρω ση κέ ντρων και υπο-
σταθ μών συ ντο νι σμού επι χει ρή σε ων για τη λήψη ση μά των κιν δύ νου και αντι με τω πί σε ως επι-
κιν δύ νων κα τα στά σε ων προ ϋ πο θέ τει κα τάλ λη λη υπο δο μή και κα θο ρι σμό κα θη κό ντων ώστε ο 
σχε δι α σμός και η αντα πό κρι ση σε επεί γο ντα γε γο νό τα να απο τε λεί βα σι κό κρι τή ρι ο επι τυ χί-
ας. Επι πλέ ον, σύμ φω να με τη SAR δι α χω ρί στη καν οι ωκε α νοί σε ει δι κές πε ρι ο χές έρευ νας 
και δι α σώ σε ως, ώστε συ γκε κρι μέ να κράτη να έχουν την αρ μο δι ό τη τα συ ντο νι σμού των επι χει-
ρή σε ων στην πε ρι ο χή που τους αντι στοι χεί.

Με τις τρο πο ποι ή σεις του 1998, οι οποίες τέ θη καν σε ισχύ το 2000 εκ συγ χρο νί σθη κε η 
Σύμβαση SAR και δό θη καν πε ρισ σό τε ρες δι ευ κρι νή σεις για το πα ράρ τη μά της και τα πε ρι ε-
χό με να των πέ ντε κε φα λαί ων του, τα οποία συ μπε ρι λαμ βά νουν τους ορι σμούς, τα θέ μα τα 
συ ντο νι σμού, τα θέ μα τα συ νερ γα σί ας με τα ξύ των κρα τών, τις λει τουρ γι κές δι α δι κα σί ες, τα 
προ πα ρα σκευ α στι κά μέ τρα και τα συ στή μα τα ανα φο ράς των πλοίων. Στην πλέον σύγ χρο νη 
έκ δο ση της SAR κα θο ρί ζε ται ότι το ΔιεθνέςΑεροναυτικόκαιΝαυτιλιακόΕγχειρίδιοΈρευνας
καιΔιασώσεως(IAMSAR), το οποίο συ ντά χθη κε σε συ νερ γα σί α του ΙΜΟ με τον ICAO, αντι-
κα θι στά τα προ γε νέ στε ρα εγ χει ρί δι α MERSAR (1971) και IMOSAR (1978). 

4)ΣύμβασηγιαταΠρότυπαΠιστοποιητικώνΕκπαιδεύσεωςκαιΤηρήσεωςΦυλακώντωνΝαυ
τικών.

Στη συ νέ χει α, ο ΙΜΟ στρά φη κε προς τα θέ μα τα εκ παι δεύ σε ως των ναυ τι κών και στη Συν-
δι ά σκε ψη του Λον δί νου υι ο θε τή θη κε το 1978 η Σύμ βα ση περί Προτύπων Πιστοποιητικών
ΕκπαιδεύσεωςκαιΤηρήσεωςΦυλακώντωνΝαυτικών (Convention on Standards Training and 
Certification and Watchkeeping of Seafarers) η οποία τέ θη κε σε ισχύ το 1984 και εί ναι γνω στή 
ως STCW. Βα σι κός σκο πός της εν λόγω Συμ βά σε ως εί ναι η κα θι έ ρω ση υπο χρε ω τι κών ελα χί-
στων ορίων κα νο νι σμών για τα πλη ρώ μα τα. Η STCW έχει ανα θε ω ρη θεί με τη νέα σύμ βα ση 
STCW 1995. (ΑναλυτικήπαρουσίασητηςSTCWγίνεταιστο6οκεφάλαιοσελ.83). 
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2.3.3Διεθνείςκανονισμοίγιατουςδιάφορουςτύπουςτωνφορτίων.

1)ΣύμβασηγιατηνΑσφάλειατωνΕμπορευματοκιβωτίων.

Οι ενέρ γει ες του ΙΜΟ επι κε ντρώ θη καν στην υι ο θέ τη ση της Συμ βά σε ως για την Ασφάλεια
τωνΕμπορευματοκιβωτίων(Convention for Safe Containers) το 1972, η οποία τέ θη κε σε ισχύ 
το 1977 και εί ναι γνω στή ως CSC. Με την τα χύρ ρυθ μη ανά πτυ ξη αυ τού του εί δους φορ τί ων 
(κυ ρί ως λόγω εξοι κο νο μή σε ως ση μα ντι κού χρό νου κατά τη δι άρ κει α πα ρα μο νής των πλοίων 
στα λι μά νια), ο ΙΜΟ κα τάρ τι σε δι ε θνείς κα νο νι σμούς που δι ευ κο λύ νουν τις δι α δι κα σί ες φορ-
τώ σε ως και εκ φορ τώ σε ως αλλά και υψηλό επί πε δο ασφά λει ας στη με τα φο ρά των εμπο ρευ μα-
το κι βω τί ων. Ακο λού θη σαν οι τρο πο ποι ή σεις το 1991 με τις πρω το βου λί ες της MSC για πρό σθε-
τους κα νο νι σμούς στο Πα ράρ τη μα Ι σχε τι κά με τις εν δεί ξεις του μέ γι στου βά ρους των εμπο-
ρευ μα το κι βω τί ων ώστε να μην υπάρ ξει πα ρα πλη ρο φό ρη ση.

2)ΔιεθνήςΝαυτιλιακόςΚώδικαςΕπικινδύνωνΦορτίων.

Ιστο ρι κά οι πρώ τες από πει ρες κα θι ε ρώ σε ως δι ε θνών κα νό νων για την ασφαλή με τα φο ρά 
επι κιν δύ νων φορ τί ων έγι ναν στη Συνδιάσκεψη για τηνΑσφάλεια στηΘάλασσα (1929). Στη 
συ νέ χει α, στη SOLAS (1948) έγινε η κα τη γο ρι ο ποί η ση των φορ τί ων που χα ρα κτη ρί ζο νταν 
επι κίν δυ να και συ ζη τή θη καν ορι σμέ νες τε χνι κές για τη θα λάσ σι α με τα φο ρά τους. Ση μα ντι κή 
βελ τί ω ση των κα νο νι σμών έγινε στη SOLAS (1960), στο Κε φά λαι ο VII, όπου ανα φέ ρο νται οι 
δι ά φο ρες ου σί ες που θε ω ρού νται επι βλα βείς για το θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον αλλά και οι μέ θο-
δοι φορ τώ σε ως, στοι βα σί ας και με τα φο ράς των ου σι ών αυ τών.

Στην 4η Σύ νο δο της Συ νε λεύ σε ως προ τά θη κε από την ομάδα ερ γα σί ας εμπει ρο γνω μό νων 
της MSC η κα θι έ ρω ση του ΔιεθνήΝαυτιλιακούΚώδικαΕπικινδύνωνΦορτίων (International 
Maritime Dangerous Goods Code), γνω στού ως IMDG code, ο οποίος έχει γί νει απο δε κτός ως 
το βα σι κό εγ χει ρί δι ο για τη θα λάσ σι α με τα φο ρά επι κιν δύ νων φορ τί ων και προ τεί νε ται να υι ο-
θε τη θεί από τις κυ βερ νή σεις των κρα τών-με λών. Ο IMDG Κώ δι κας πε ρι λαμ βά νει γε νι κές οδη-
γί ες και προ τά σεις για τη συ σκευ α σί α των επι κιν δύ νων φορ τί ων κα θώς και γε νι κό πί να κα επι-
κιν δύ νων φορ τί ων. (Αναλυτική παρουσίαση του IMDGΚώδικα γίνεται στο Συμπλήρωμα στο
Θέμα8σελ.179).

2.3.4Διεθνείςκανονισμοίστοντομέατηςναυτικήςτεχνολογίας.

1)ΣύμβασηγιατιςΓραμμέςΦορτώσεως.

Η πρώτη προ σπά θει α υι ο θε τή σε ως μιας συμ βά σε ως που θα κα θό ρι ζε την εφε δρι κή πλευ-
στό τη τα του πλοίου σε σχέση με το ύψος των εξά λων του, ώστε να εξα σφα λί ζει επαρκή ευ στά-
θει α, να ορί ζει το πε ρι θώ ρι ο αντο χής λόγω των εξω τε ρι κών πι έ σε ων στη γά στρα του πλοίου 
και να κα θο ρί ζει το μέ γι στο επί πε δο φορ τώ σε ως για την απο φυ γή υπερ φορ τώ σε ως και ανα-
τρο πής του πλοίου χρο νο λο γεί ται από το 1930. Αυτή η σύμ βα ση υπο γρά φη κε από 30 κράτη 
και ίσχυσε για 36 έτη, αλλά προ έ κυ ψαν ση μα ντι κές αλ λα γές στην κα τα σκευ ή και την τε χνο λο-
γί α των εμπο ρι κών πλοίων με απο τέ λε σμα να εν σω μα τω θεί, με τις ανά λο γες βελ τι ώ σεις, στη 
ση με ρι νή σύμ βα ση. 

Κατά τη δι άρ κει α της 3ης Συ νό δου της Συ νε λεύ σε ως το νί στη κε η ανα γκαι ό τη τα μίας νέας 
συμ βά σε ως για τις ΓραμμέςΦορτώσεως (Convention on Load Lines), γνω στή δι ε θνώς ως LL, 
το 1966 η οποία τέ θη κε σε ισχύ το 1968 και θέ τει ορι σμέ νους πε ρι ο ρι σμούς σχε τι κά με το μέ γι-
στο βύ θι σμα, που πρέ πει να έχει ένα εμπο ρι κό πλοίο με σκοπό τη φόρ τω ση μέ χρι τα έξαλά 
του. Στην Ελ λά δα η LL κυ ρώ θη κε με τον ΥΝ 391/1968 ενώ σή με ρα ισχύ ουν και οι τρο πο ποι-
ή σεις των ετών 1971, 1975, 1979, 1983 και τέ λος το πρω τό κολ λο του 1988 (που τέ θη κε σε ισχύ 
το 2000). Από την εν λόγω σύμ βα ση εξαι ρού νται τα πο λε μι κά πλοία, τα πλοία ανα ψυ χής και 
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τα αλι ευ τι κά πλοία. Η γραμμή φορ τώ σε ως ονο μά ζε ται και PlimsollLine και προ τά θη κε για 
πρώτη φορά το 1876, πρέ πει δε να χα ράσ σε ται στις πλευ ρές του πλοίου και να εί ναι ευ δι ά κρι-
τη ώστε να εί ναι εύ κο λος ο έλεγ χός της. 

Η δι και ο δο σί α του πα ρά κτι ου κρά τους εί ναι σχε δόν πα ρό μοι α με αυ τήν της SOLAS 
(1974), π.χ. οι Λι με νι κές Αρ χές του πα ρά κτι ου κρά τους έχουν το δι καί ω μα να κρα τή σουν ένα 
πλοίο στο λι μά νι επειδή δεν δι α θέ τει τα απα ραί τη τα πι στο ποι η τι κά. Η τε λι κή πράξη πε ρι έ χει 
τρία πα ραρ τή μα τα. Το πρώτοΠαράρτημα πε ρι έ χει τέσ σε ρα κε φά λαι α στα οποία δί δο νται οι 
γε νι κοί ορι σμοί και οι εξαι ρέ σεις εφαρ μο γής της, ο τρό πος εκτι μή σε ως ή/και με τρή σε ως των 
εξά λων, ο κα θο ρι σμός των τε χνι κών προ δια γρα φών και οι ει δι κές απαι τή σεις ανά λο γα με τον 
τύπο των πλοίων και το φορ τίο. Το δεύτεροΠαράρτημα κα θο ρί ζει τις ζώ νες, τις πε ρι ο χές και 
τις επο χι κές πε ρι ό δους ανά την υφή λιο. Τέ λος στο τρίτοΠαράρτημα κα θο ρί ζε ται ο τύ πος και 
η δι άρ κει α των αντι στοί χων πι στο ποι η τι κών.

Σύμ φω να με τη LL κάθε πλοίο, το οποίο εκτε λεί δι ε θνείς πλόες και υπά γε ται στις δι α τά-
ξεις της, πρέ πει να φέ ρει το ΔιεθνέςΠιστοποιητικόΓραμμήςΦορτώσεως(ΠΓΦ), με το οποίο 
βε βαι ώ νε ται ότι πλη ροί τους όρους της. Το έγ γρα φο αυτό εκ δί δε ται μετά από επι θε ώ ρη ση του 
πλοίου και ισχύει για πέ ντε (5) χρό νια, ενώ πρέ πει να θε ω ρεί ται σε ετή σια βάση. Μετά την 
πά ρο δο των πέ ντε ετών δι ε νερ γεί ται νέα επι θε ώ ρη ση λαμ βά νο ντας υπόψη όλα τα στοι χεία 
και τις απαι τή σεις της αρ χι κής επι θε ω ρή σε ως. Το ΠΓΦ μπο ρεί να πα ρα τα θεί για πέ ντε (5) 
μή νες από τη λήξη του, εφό σον δεν μπο ρεί να εκ δο θεί νέο μετά την πε ρι ο δι κή επι θε ώ ρη ση. 
Όταν το πλοίο βρί σκε ται σε λι μά νι, όπου δεν εί ναι δυ να τή η επι θε ώ ρη σή του η έκ δο ση του 
ΠΓΦ μπο ρεί να πα ρα τα θεί μέ χρι το πλοίο να φθά σει σε λι μά νι όπου εί ναι δυ να τή η επι θε ώ-
ρη σή του. Σε αυ τήν την πε ρί πτω ση δί νε ται πα ρά τα ση έως τρεις (3) μή νες ενώ χά νε ται το δι καί-
ω μα πε ραι τέ ρω πα ρα τά σε ως.

Ταελληνικάπλοία, τα οποία εκτε λούν απο κλει στι κά εσω τε ρι κούς πλόες μπο ρούν να εφο-
δι ά ζο νται με το ΠιστοποιητικόΓραμμήςΦορτώσεωςΕσωτερικώνΠλόων του οποίου η ισχύς 
εί ναι πε ντα ε τής με ετή σια θε ώ ρη ση. Για πλοία με μι κρή χω ρη τι κό τη τα και ανε ξάρ τη τα από το 
γε ω γρα φι κό χώρο των πλόων τους εκ δί δε ται το ΠιστοποιητικόΓραμμήςΦορτώσεωςΠλοίων
ΜικρήςΧωρητικότητας (ΠΓΦΠΜΧ) με ισχύ 25 ετών από την ημε ρο μη νί α ναυ πη γή σε ως του 
πλοίου και μέσω επι θε ω ρή σε ως από τη ΔιεύθυνσηΕπιθεωρήσεωςΕμπορικώνΠλοίων(ΔΕΕΠ). 
Με την πά ρο δο των 25 ετών και τη λήξη του ΠΓΦΠΜΧ δι ε νερ γεί ται νέα επι θε ώ ρη ση και 
έλεγ χος του πλοίου. Συ γκε κρι μέ να το ΠΓΦΠΜΧ μπο ρούν να έχουν στην κα το χή τους τα 
υπάρ χο ντα Φ/Γ πλοία 15-150 κοχ, τα υπάρ χο ντα Ε/Γ πλοία 5-150 κοχ και τα νέα πλοία Φ/Γ και 
Ε/Γ μή κους από 6-24 μέ τρα.

2)ΣύμβασηγιατηΜέτρησητηςΧωρητικότηταςτωνΠλοίων.

Στη Συν δι ά σκε ψη του 1969 με την πα ρου σί α 51 αντι προ σώ πων των κρα τών-με λών εγκρί-
θη κε και προ χώ ρη σε σε υπο γρα φή και επι κύ ρω ση η Σύμ βα ση για τη ΜέτρησητηςΧωρητικό
τηταςτωνΠλοίων (Convention on Tonnage Measurement of Ships) το 1969, που τέ θη κε σε 
ισχύ το 1982 και εί ναι γνω στή ως TONNAGE. Η TONNAGE εφαρ μό ζε ται σε όλα τα εμπο ρι-
κά πλοία, που χρη σι μο ποι ούν δι ε θνείς οδούς ναυ σι πλο ΐ ας εκτός των πο λε μι κών πλοίων και 
αυ τών που η χω ρη τι κό τη τά τους δεν ξε περ νά τους 24 τό νους. Επί σης, η TONNAGE δεν πε ρι-
λαμ βά νει τον πλου στα εσω τε ρι κά ύδατα των κρα τών-με λών και σε ημί κλει στες θά λασ σες, π.χ. 
Μαύρη θά λασ σα, Κα σπία θά λασ σα, Με γά λες Λί μνες. 

Η μέ τρη ση της χω ρη τι κό τη τας των πλοίων υπήρξε ένα από τα με γα λύ τε ρα προ βλή μα τα στο 
χώρο της δι ε θνούς ναυ τι λί ας. Το tonnage χρη σι μο ποι εί ται για την απο τί μη ση των εξό δων και 
των φό ρων και εξαι τί ας της με θό δου αυ τής ο σχε δι α σμός των πλοίων επη ρε ά ζε ται άμεσα σχε-
τι κά με τη με τα φο ρι κή ικα νό τη τα, μο λο νό τι τις πε ρισ σό τε ρες φο ρές εί ναι θέμα ευ στά θει ας και 
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ασφά λει ας του πλοίου. Επί σης, η απα ραί τη τη υψηλή προ ϋ πό θε ση που έθετε η TONNAGE, 
δη λα δή 25 υπο γρα φές κρα τών που πρέ πει να δι α θέ τουν το 65% της πα γκό σμι ας χω ρη τι κό τη-
τας, είχε ως απο τέ λε σμα την κα θυ στέ ρη ση του στα δί ου επι κυ ρώ σε ώς της μέ χρι και τα μέσα 
της δε κα ε τί ας του 1980. Με την εφαρ μο γή της, κα θι ε ρώ θη κε ο νέος τρό πος υπο λο γι σμού της 
χω ρη τι κό τη τας των πλοίων (GT και NT).

Συ γκε κρι μέ να, η ολικήχωρητικότητα (GRT ή GT) εί ναι το άθροι σμα όλων των μο νί μων 
χώ ρων που εί ναι στε γα σμέ νοι κάτω από το ανώ τα το κα τά στρω μα. Η καθαρήχωρητικότητα 
(NRT ή NT) προ κύ πτει εάν από την ολική χω ρη τι κό τη τα αφαι ρε θούν όλοι οι χώ ροι του 
πλοίου που δεν προ ο ρί ζο νται για εμπο ρι κή εκ με τάλ λευ ση (π.χ. χώ ροι εν δι αι τή σε ως αξι ω μα-
τι κών και πλη ρώ μα τος, απο θή κες, δε ξα με νές έρ μα τος, δε ξα με νές καυ σί μων). Η έκ δο ση του 
ΔιεθνούςΠιστοποιητικούΚαταμετρήσεως (ΠΚ) εί ναι αρ μο δι ό τη τα της Αρ χής, του προ σώ που 
ή του ορ γα νι σμού που έχει εξου σι ο δο τη θεί από αυ τήν. Στην Ελ λά δα η TONNAGE έχει κυ ρω-
θεί με τον Ν.1373/83 (ΦΕΚ 92 Α/83).

Το ΠΚ απο δει κνύ ει τις δι α στά σεις (μή κος, πλά τος, ύψος) και τη χω ρη τι κό τη τα (ολική, 
κα θα ρή) του πλοίου κα θώς και την ισχύ των μη χα νών του. Η σπου δαι ό τη τα της ορ θής κα τα-
με τρή σε ως και κα τα χω ρί σε ως των στοι χεί ων του πλοίου στο ΠΚ συ νε πά γε ται (σύμ φω να με 
τους ισχύ ο ντες κα νο νι σμούς μέ χρι σή με ρα): 

α) Την ορ γα νι κή σύν θε ση του πλη ρώ μα τος κα θώς και των πι στο ποι η τι κών ικα νό τη τας που 
πρέ πει να δι α θέ τει αυτό.

β) Τη δυ να τό τη τα από πλου, πλου και κα τά πλου σε λι μά νια, στενά, ημί κλει στες θά λασ σες 
εξαι τί ας του μή κους ή του βυ θί σμα τος ή ακόμη λόγω δυ σμε νών και ρι κών συν θη κών και 

γ) τις οι κο νο μι κές υπο χρε ώ σεις και τα τέλη του (λι με νι κά, φα ρι κά, δι ε λεύ σε ως κα να λιών 
κλπ.).

Η έκ δο σή του ΠΚ εί ναι απα ραί τη τη και προ η γεί ται της νη ο λο γή σε ως και της εκ δό σε ως 
ΠιστοποιητικούΕθνικότητας του πλοίου. Το ΠΚ εκ δί δε ται από την Αρχή Νη ο λο γή σε ως του 
πλοίου και εί ναι οριστικό εκτός και αν ανα φέ ρε ται ρητά σε αυτό η προ σω ρι νή του ισχύ, οπότε 
πρέ πει να ορί ζε ται η χρο νι κή δι άρ κει α της ισχύος του. Το προσωρινό ΠΚ εκ δί δε ται εφό σον 
εί ναι αδύ να τη η έκ δο ση του ορι στι κού για οποιον δή πο τε λόγο με απο τέ λε σμα να κα θυ στε ρεί 
η νη ο λό γη ση του πλοίου. Σε πε ρι πτώ σεις κατά τις οποίες η χω ρη τι κό τη τα του πλοίου έχει υπο-
στεί με τα βο λή εξαι τί ας με γά λων επι σκευ ών ή και με τα σκευ ών ο πλοι ο κτή της ή ο πλοί αρ χος 
πρέ πει να ζη τή σουν νέα κα τα μέ τρη ση και έκ δο ση νέου ΠΚ από την αρ μό δι α Αρχή.

3)ΣυμφωνίαγιαταΕπιβατηγάΠλοίαπουΕμπλέκονταισεΕιδικάΤαξίδια.

Οι δρα στη ρι ό τη τες του ΙΜΟ σχε τι κά με τη με τα φο ρά των επι βα τών εί ναι διτ τής μορ φής, 
δη λα δή δι ευ κό λυν ση της με τα φο ράς των επι βα τών και των του ρι στών και πα ρο χή όσο το δυ να τό 
κα λύ τε ρης ασφά λει ας των επι βα τών και των απο σκευ ών τους. Στην 6η Σύ νο δο της Συ νε λεύ σε ως 
(1969) απο φα σί στη κε η δι ε νέρ γει α Συν δι α σκέ ψε ως με σκοπό την κα τάρ τι ση συμ φω νί ας για τα 
ΕπιβατηγάΠλοίαπουΕμπλέκονταισεΕιδικάΤαξίδια (Special Trade Passenger Ships Agreement) 
(1971), π.χ. κρου α ζιέ ρες, η οποία τέ θη κε σε ισχύ το 1974 και σή με ρα έχει υπο γρα φεί από 17 
κράτη-μέλη. Η συμ φω νί α αυτή, γνω στή ως STP, ανα φέ ρε ται στην ασφά λεια των πλοίων που 
με τα φέ ρουν με γά λο αριθμό επι βα τών σε τα ξί δια ανα ψυ χής και υπερ πό ντι α τα ξί δια. 

Ανε ξάρ τη τα από τις δι α τά ξεις της STP, ο ΙΜΟ υι ο θέ τη σε επι πλέ ον δύο απο φά σεις (1973): 
πρώτον τα συμ βαλ λό με να μέρη να προ χω ρή σουν σε προ τά σεις σχε τι κά με την ευ στά θει α των 
Ε/Γ και Φ/Γ πλοίων που έχουν μή κος μι κρό τε ρο των 100 μέ τρων με την προ ϋ πό θε ση ότι δεν 
έχουν υπο στεί προ η γού με νες ζη μιές και δεύτερον την ανα γκαι ό τη τα για κα θι έ ρω ση γε νι κών 
κα νο νι σμών σχε τι κά με τους δι α θέ σι μους χώ ρους κα τα κλί σε ως των επι βα τών (κα μπί νες 
κλπ.).
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4)ΣύμβασηγιατηΜεταφοράτωνΕπιβατώνκαιτωνΑποσκευώντους.

Τα προ βλή μα τα που αντι με τώ πι ζαν τα Ε/Γ πλοία εξα κο λου θού σαν να υφί στα νται. Στη Συν-
δι ά σκε ψη της Αθή νας, με την πα ρου σί α 35 αντι προ σώ πων των κρα τών-με λών και 5 δι ε θνών 
ορ γα νι σμών, ετοι μά στη κε από τη Νο μι κή Επι τρο πή ένα προ σχέ δι ο συμ βά σε ως σχε τι κά με τη 
με τα φο ρά των επι βα τών και των απο σκευ ών τους. Συ γκε κρι μέ να κα ταρ τί στη κε η Σύμ βα ση για 
τη ΘαλάσσιαΜεταφοράτωνΕπιβατώνκαιτωνΑποσκευών τους (Carriage of Passengers and 
Their Luggage by Sea) το 1974, η οποία τέ θη κε σε ισχύ το 1987 και εί ναι γνω στή ως PAL. 

Σύμ φω να με την PAL, ο με τα φο ρέ ας θε ω ρεί ται υπεύ θυ νος σε πε ρί πτω ση που υπο στεί 
ζη μιά ή απώ λεια ο επι βά της εφό σον το γε γο νός εί ναι απόρ ροια λά θους ή αμέ λει ας του κοινού
μεταφορέα. Το όριο της ευ θύ νης κα θο ρί ζε ται σε 55.000 δολ. για κάθε με τα φο ρά. Το πρω τό-
κολ λο αύ ξη σε τα όρια σε ει δι κές πε ρι πτώ σεις κατά 300%. Υπάρ χουν δύο κα τη γο ρί ες αγω γών, 
αυ τές που αφο ρούν απώ λεια ζωής ή τραυ μα τι σμού και αυ τές που αφο ρούν φθορά πε ρι ου σί ας, 
ζη μιές του πλοίου ή των λι με νι κών εγκα τα στά σε ων. Με την επι κύ ρω ση της PAL προ έ κυ ψε νέα 
αύ ξη ση των ορίων της ευ θύ νης σε 80.000 λί ρες Αγ γλί ας, μετά το ατύ χη μα του πλοίου Herald
ofFreeEnterprise (1987) στο λι μά νι Zeebrugge του Βελ γί ου.

5)ΣύμβασηγιατηνΑσφάλειατωνΑλιευτικώνΠλοίων.

Το πρό βλη μα της ασφά λει ας των αλι ευ τι κών πλοίων απα σχό λη σε τον ΙΜΟ από τις αρ χές της 
δε κα ε τί ας του 1960 και ει δι κό τε ρα κατά τη δι άρ κει α της Συμ βά σε ως SOLAS του 1960, η οποία 
όμως δεν έτυχε ευ νο ϊ κής απο δο χής. Όμως, το 1966 ο ΙΜΟ προ χώ ρη σε σε συμ φω νί α με τον FAO 
και τον ILO με σκοπό τη συ νερ γα σί α και την απο φυ γή εν δε χο μέ νων πε ρι πλο κών στους το μείς 
ενα σχο λή σε ως του κάθε ορ γα νι σμού, π.χ. ο FAO ασχο λεί ται απο κλει στι κά με θέ μα τα αλι εί ας, 
ο ILO με τα προ βλή μα τα απα σχο λή σε ως του ερ γα τι κού δυ να μι κού στη βι ο μη χα νι κή αλι εία, ενώ 
ο ΙΜΟ με την ασφά λεια των αλι έ ων και των αλι ευ τι κών πλοίων στη θά λασ σα. 

Η συ νερ γα σί α των πα ρα πά νω ορ γα νι σμών, διά μέ σου της MSC κατά τη δι άρ κει α της 7ης 
και 8ης Συ νό δου της Συ νε λεύ σε ως (1971) κα τέ λη ξε: πρώτον στην έκ δο ση του κώ δι κα για την 
ασφά λεια και την υγι ει νή των αλι έ ων και δεύτερονστην υι ο θέ τη ση εθε λο ντι κών οδη γι ών για 
το σχε δι α σμό, την κα τα σκευ ή και τον εξο πλι σμό των μι κρών αλι ευ τι κών σκα φών. Η Συν δι ά-
σκε ψη για τα προ βλή μα τα των αλι ευ τι κών πλοίων πραγ μα το ποι ή θη κε στην Ισπα νία με σκοπό 
την κα τάρ τι ση της Συμ βά σε ως για την ΑσφάλειατωνΑλιευτικώνΠλοίων (Torremolinos Inter-
national Convention for the Safety of Fishing Vessels) το 1977, η οποία εφαρ μό στη κε το 1984, 
αφορά στα αλι ευ τι κά σκάφη με μή κος άνω των 24 μέ τρων και εί ναι γνω στή ως SFV. 

Ο λό γος υι ο θε τή σε ως μιας εξει δι κευ μέ νης συμ βά σε ως για αυ τόν τον τύπο πλοίων αφο ρού-
σε στη δυ σκο λί α να συ μπε ρι λη φθούν τα αλι ευ τι κά στις γε νι κές δι α τά ξεις των Συμ βά σε ων 
SOLAS και LL, λόγω της κα τα σκευ α στι κής και λει τουρ γι κής ιδι ο μορ φί ας τους. Επί σης, λόγω 
προ σθέ των προ βλη μά των κατά το στά διο της εφαρ μο γής της από αρ κε τά κράτη-μέλη η υι ο θέ-
τη ση του πρω το κόλ λου της SFV (1993) επε δί ω ξε την επί σπευ ση των δι α δι κα σι ών, αλλά πα ρό-
λα αυτά δεν έχει τε θεί σε εφαρ μο γή σε δι ε θνές επί πε δο.

Η SFV πε ρι λαμ βά νει θέ μα τα κα τα σκευ α στι κής ασφά λει ας, προ δια γρα φών του εξο πλι-
σμού αλι εύ σε ως, απαι τή σε ων για τις μη χα νι κές και τις ηλε κτρο λο γι κές εγκα τα στά σεις, προ-
στα σί ας, ανι χνεύ σε ως και κα τα πο λε μή σε ως πυρ κα γιάς, σω στι κών μέ σων, ρα δι ο τη λε γρα φί ας 
και ρα δι ο τη λε φω νί ας και ναυ τι λι α κών βο η θη μά των. Επί σης, ιδι αί τε ρη ανα φο ρά γί νε ται στον 
εξο πλι σμό εντο πι σμού αλι εύ μα τος, σε με θό δους αλι εύ σε ως φι λι κής προς το πε ρι βάλ λον και 
το βυθό και σε θέ μα τα δι α βι ώ σε ως των πλη ρω μά των στα πλοία. Πολλά θέ μα τα που προ έρ χο-
νται από τις τρο πο ποι ή σεις της SOLAS συ μπλη ρώ νουν τις δι α τά ξεις της SFV, ώστε τα αλι ευ-
τι κά πλοία να εκ συγ χρο νί σουν την υπο δο μή ασφά λει ας αλλά και την πα ρα γω γι κό τη τά τους με 
εξε λιγ μέ να ναυ τι λι α κά βο η θή μα τα.
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Αντι θέ τως, τα κράτη-μέλη της ΕΕ ακο λου θούν την ΚοινήΠολιτικήΑλιείαςμετά τη Συμ φω-
νί α της 25ης Ια νου α ρί ου 1983, που προ βλέ πει, με τα ξύ άλ λων, μέ τρα που απο σκο πούν στον 
πε ρι ο ρι σμό της αλι ευ τι κής δρα στη ρι ό τη τας, κα νό νες για τη χρη σι μο ποί η ση των θα λασ σί ων 
πό ρων, ει δι κές δι α τά ξεις για την πα ρά κτι α αλι εία και μέ τρα ελέγ χου. Συ γκε κρι μέ να: 

α) Ορι σμός της αλι εί ας μι κρής κλί μα κας.
β) Ζώ νες επεμ βά σε ως.
γ) Τα αλι ευ τι κά σκάφη να έχουν μή κος με τα ξύ κα θέ των κα τώ τε ρο των 9 μέ τρων ενώ το 

όριο αυ ξά νε ται στα 12 μέ τρα για τα σκάφη που μπο ρούν να αλι εύ ουν με τρά τες.
δ) Τα αλι ευ τι κά σκάφη να ασκούν αλι ευ τι κή δρα στη ρι ό τη τα του λά χι στον επί 120 ημέ ρες το 

χρόνο.
ε) Πι στώ σεις για την ανα νέ ω ση και τον εκ συγ χρο νι σμό του αλι ευ τι κού στό λου.
στ) Την προ ώ θη ση της υδα το καλ λι έρ γει ας.
ζ) Τη δι ευ θέ τη ση της πα ρά κτι ας ζώ νης με την εγκα τά στα ση τε χνη τών φραγ μών.
η) Τον εξο πλι σμό των λι μέ νων και 
θ) την ανα ζή τη ση νέων αγο ρών. 

6)ΣύμβασηγιατοΠροσωπικότωνΑλιευτικώνΠλοίων.

Η πρώτη προ σπά θει α κα θο ρι σμού προ τύ πων εκ παι δεύ σε ως για τους πλοι άρ χους και τους 
αξι ω μα τι κούς των αλι ευ τι κών σκα φών είχε γί νει με το ΈντυποΚαθοδηγήσεωςγιατηνΕκπαίδευ
σηκαιΠιστοποίησηΑλιέων, το οποίο είχε συ ντά ξει ο ΙΜΟ σε συ νερ γα σί α με τον FAO και τον 
ILO. Στη συ νέ χει α η πι θα νό τη τα υι ο θε τή σε ως ενός εξει δι κευ μέ νου πρω το κόλ λου στη Σύμ βα ση 
STCW απορ ρί φθη κε και τε λι κά απο φα σί σθη κε η υι ο θέ τη ση μιας ανε ξάρ τη της συμ βά σε ως.

Η δι ε θνής Σύμ βα ση για τα ΠρότυπαΕκπαιδεύσεως,ΠιστοποιήσεωςκαιΦυλακήςγιατοΠρο
σωπικότωνΑλιευτικώνΠλοίων, γνω στή ως STCW-F/95 πε ρι έ χει 15 άρ θρα και ένα Πα ράρ τη μα 
με εξει δι κευ μέ νες ελά χι στες απαι τή σεις γνώ σε ων για την από κτη ση πι στο ποι η τι κών για το προ-
σω πι κό των αλι ευ τι κών σκα φών. Η STCW-F/95 θα τε θεί σε ισχύ δώ δε κα μή νες μετά την υπο-
γρα φή της από δε κα πέ ντε (15) κράτη [μέχρι σήμερα μόνο οκτώ (8) κράτη την έχουν 
υπογράψει]. 

2.3.5Διεθνείςκανονισμοίγιατηδιευκόλυνσητωνθαλασσίωνμεταφορών.

ΣύμβασηγιατηΔιευκόλυνσητηςΔιεθνούςΝαυτιλιακήςΚυκλοφορίας.

Το πρό βλη μα της κι νή σε ως των εμπο ρι κών πλοίων στα διά φο ρα λι μά νια έχει απα σχο λή σει 
αρ κε τούς ορ γα νι σμούς στο πα ρελ θόν όπως το Δι ε θνές Ναυ τι λι α κό Επι με λη τή ρι ο (ICS) και 
την Επι τρο πή Θα λασ σί ων Με τα φο ρών και Επι κοι νω νι ών (MTC). Με τη σειρά του ο ΙΜΟ στη 
2η Σύ νο δο της Συ νε λεύ σε ως υι ο θέ τη σε την ΠρότασηA.29II (1961) σχε τι κά με τη δι ευ κό λυν ση 
του του ρι σμού και των με τα φο ρών. Στη συ νέ χει α η ομάδα εμπει ρο γνω μό νων πα ρου σί α σε 
έκ θε ση σχε τι κά με την προ ώ θη ση και ανά πτυ ξη του του ρι σμού και η Συ νέ λευ ση του ΙΜΟ προ-
χώ ρη σε στη σύ γκλι ση δι πλω μα τι κής Συν δι α σκέ ψε ως στο Λον δί νο (1963) για τη δι ευ κό λυν ση 
της θα λάσ σι ας με τα φο ράς επι βα τών και φορ τί ων. 

Η Συν δι ά σκε ψη αυτή ενέ κρι νε τη Σύμ βα ση για τη ΔιευκόλυνσητηςΝαυτιλιακήςΚυκλοφο
ρίας (Convention on Facilitation of Maritime Traffic) το 1965, η οποία τέ θη κε σε ισχύ το 1967 
και εί ναι γνω στή δι ε θνώς ως FAL. Η FAL εφαρ μό ζε ται σε όλα τα εμπο ρι κά πλοία εκτός των 
πο λε μι κών και των σκα φών ανα ψυ χής. Οι άμε σοι στό χοι της FAL εί ναι: 

α) Η απο φυ γή των ασκό πων κα θυ στε ρή σε ων στις κι νή σεις των πλοίων στα διά φο ρα λι μά-
νια (κα τά πλους, πα ρα μο νή, από πλους), όταν το εμπο ρι κό πλοίο εί ναι έτοιμο προς φόρ τω ση ή 
εκ φόρ τω ση και 

β) η απλού στευ ση των δι α δι κα σι ών εγκρί σε ως των αντι στοί χων εγ γρά φων όταν το εμπο ρι κό 
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πλοίο πε ρι μέ νει οδη γί ες ή πρό κει ται να αγκυ ρο βο λή σει ή εί ναι εγκα τα λειμ μέ νο σε ένα αλ λο δα-
πό λι μά νι και αυτό δι ό τι τις τε λευ ταί ες δε κα ε τί ες η έλ λει ψη ορ γα νώ σε ως στις συ νή θεις με θό δους 
γρα φει ο κρα τί ας δη μι ούρ γη σε χρο νι κά κενά στις επι κοι νω νί ες του πλοίου με την ακτή.

2.3.6Διεθνείςκανονισμοίγιατηνεπίλυσηθεμάτωννομικήςφύσεως.

Σε αυ τόν τον το μέα ανή κουν ζη τή μα τα που επι δέ χο νταν επί λυ ση κατά το πα ρελ θόν όπως 
το ζή τη μα της επεμ βά σε ως του πα ρά κτι ου κρά τους στην ανοι χτή θά λασ σα για πε ρι στα τι κά 
θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως, το ζή τη μα της ευ θύ νης εξαι τί ας της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως από πε τρε-
λαι ο ει δή και από πυ ρη νι κές ου σί ες, το ζή τη μα της εκτε λέ σε ως πα ρα νό μων πρά ξε ων ενά ντια 
στην ασφά λεια της ναυ σι πλο ΐ ας και το ζή τη μα της επι θα λάσ σι ας αρω γής.

1)ΣύμβασηγιατηνΕπέμβασηστηνΑνοιχτήΘάλασσασεΠεριπτώσειςΘαλάσσιαςΡυπάνσεως
απόΠετρέλαιο.

Η Σύμ βα ση για την ΕπέμβασηστηνΑνοιχτήΘάλασσασεΠεριπτώσειςΘαλάσσιαςΡυπάνσε
ως από Πετρέλαιο (Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil 
Pollution Casualties) κα ταρ τί στη κε το 1969, τέ θη κε σε ισχύ το 1975 και εί ναι γνω στή ως 
INTERVENTION. Σύμ φω να με αυ τήν, κάθε κρά τος μπο ρεί να λά βει μέ τρα στην ανοι χτή 
θά λασ σα (πα ρό λο που ισχύει το δόγμα της ελευ θε ρί ας των θα λασ σών σύμ φω να με το δι ε θνές 
δί καιο) ως ανα γκαία για την πρό λη ψη, μεί ω ση και κα τα πο λέ μη ση κάθε επι κεί με νου κιν δύ νου 
που απει λεί τις ακτές του με ρύ παν ση ή απειλή ρυ πάν σε ως από πε τρέ λαι ο. Τα μέ τρα δεν 
εφαρ μό ζο νται σε πο λε μι κά ή κυ βερ νη τι κά πλοία που δεν χρη σι μο ποι ού νται για εμπο ρι κούς 
σκο πούς. 

Το 1973 υι ο θε τή θη κε το Πρω τό κολ λο της INTERVENTION (τέθηκε σε ισχύ στις 30.03. 
1983), το οποίο αυ ξά νει τη δι και ο δο σί α του πα ρά κτι ου κρά τους και σε άλλα ρυ πο γό να στοι-
χεία εκτός του πε τρε λαί ου. Η εν λόγω Σύμ βα ση επι κρί θη κε κυ ρί ως επειδή αφε νός πα ρέ χει 
με γά λη δι α κρι τι κή ευ χέ ρει α στο πα ρά κτι ο κρά τος (άποψη των πε ρι κλεί στων κρα τών) και 
αφε τέ ρουφαί νε ται να πε ρι ο ρί ζει το δι καί ω μα άμυ νας και κα τα στά σε ως ανά γκης για τα πα ρά-
κτι α κράτη (άποψη των πα ρα κτί ων κρα τών).

2)ΣύμβασηΑστικήςΕυθύνηςΣυνεπείαΖημιώναπόΠετρελαϊκήΡύπανση.

Στη Συν δι ά σκε ψη των Βρυ ξελ λών ο ΙΜΟ προ χώ ρη σε στην κα θι έ ρω ση το 1969 της Συμ βά σε-
ως ΑστικήςΕυθύνηςΣυνεπείαΖημιώναπόΠετρελαϊκήΡύπανση (International Convention on 
Civil Liability for Oil Pollution Damage), που τέ θη κε σε ισχύ από το 1975 και εί ναι γνω στή ως 
CLC. Η εν λόγω Σύμ βα ση έχει εφαρ μο γή σε πε ρι πτώ σεις ζη μι ών ρυ πάν σε ως που προ κα λού νται 
από τη δι αρ ρο ή πε τρε λαι ο ει δών από έμ φορ τα Δ/Ξ στο έδα φος και την αι γι α λί τι δα ζώνη ενός 
συμ βαλ λό με νου κρά τους. Το κρι τή ρι ο λοι πόν εί ναι οτόπος και όχι η σημαίατουπλοίου ή η εθνι
κότητατουπλοιοκτήτη. Η CLC εφαρ μό ζε ται μόνο στις πε ρι πτώ σεις εκεί νες όπου τα πλοία με τα-
φέ ρουν πε τρέ λαι ο ως φορ τίο και όχι όταν η απόρ ρι ψη πε τρε λαί ου προ έρ χε ται από καύ σι μα σε 
τα ξί δι υπό έρμα.

Σύμ φω να με τη CLC ο πλοι ο κτή της εί ναι απο κλει στι κά υπεύ θυ νος για οποια δή πο τε ζη μιά 
που προ κα λεί ται από ρύ παν ση πε τρε λαί ου και εί ναι υπό χρε ος απο ζη μι ώ σε ως εκτός εάν η 
ζη μιά προ έρ χε ται από: 

α) Πο λε μι κές ενέρ γει ες.
β) Πράξη ή πα ρά λει ψη τρί του, που είχε την πρό θε ση να προ ξε νή σει ζη μιά και 
γ) από αμέ λεια ή άλλη πα ρά νο μη πράξη κυ βερ νή σε ως ή άλ λης Αρ χής υπεύ θυ νης για τη 

συ ντή ρη ση των φά ρων και άλ λων βο η θη μά των της ναυ σι πλο ΐ ας. 
Η CLC όμως ανα γνω ρί ζο ντας τα απρό βλε πτα συμ βά ντα, που μπο ρεί να αντι με τω πί σει ο 
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πλοι ο κτή της κατά τη με τα φο ρά του φορ τί ου, προ βλέ πει πως ο τε λευ ταί ος δι και ού ται να πε ρι ο-
ρί σει τη ευ θύ νη του στο ποσό των 133 Special Drawing Rights (SDR) για κάθε τόνο και το συ νο-
λι κό ποσό μπο ρεί να φθά σει τα 14 εκα τομ μύ ρι α SDR ανά λο γα ποιο ποσό εί ναι το μι κρό τε ρο [με 
βάση την ισο τι μί α του 2007, 1 SDR = 1,586 USD (δολ.)], εκτός εάν το θύμα απο δεί ξει ότι το 
πε ρι στα τι κό ρυ πάν σε ως προ κλή θη κε από κά ποιο προ σω πι κό σφάλμα του πλοι ο κτή τη. 

3)Σύμβαση για την Ίδρυση Διεθνούς Ταμείου με Σκοπό την Αποζημίωση σε Περιπτώσεις
ΡυπάνσεωςαπόΠετρέλαιο.

Το κα θε στώς της Συμ βά σε ως CLC επι κρί θη κε ως ανε παρ κές εφό σον δεν μπο ρού σε να 
πα ρέ χει πλήρη απο ζη μί ω ση στα θύ μα τα της ρυ πάν σε ως. Επο μέ νως ήταν ανα γκαίο να κα θι ε-
ρω θεί ένα σύ στη μα συ μπλη ρω μα τι κής απο ζη μι ώ σε ως και ο ΙΜΟ προ χώ ρη σε το 1971 στην 
υι ο θέ τη ση της Συμ βά σε ως για την ΊδρυσηΔιεθνούςΚεφαλαίουμεΣκοπότηνΑποζημίωσησε
ΠεριπτώσειςΡυπάνσεωςαπόΠετρέλαιο(Convention on the Establishment of an International 
Fund for Compensation for Oil Pollution Damage), η οποία τέ θη κε σε ισχύ το 1978, εί ναι γνω-
στή ως FUND και συμ βαλ λό με να μέρη μπο ρούν να εί ναι μόνο τα κράτη-μέλη της CLC. Οι 
κύ ρι οι σκο ποί της FUND εί ναι η πα ρο χή μίας συ μπλη ρω μα τι κής απο ζη μι ώ σε ως στα θύ μα τα 
της ρυ πάν σε ως που δεν εξα σφά λι σαν επαρκή απο ζη μί ω ση σύμ φω να με τη CLC και η πα ρο χή 
απο ζη μι ώ σε ως στον πλοι ο κτή τη για πο σο στό της ευ θύ νης που υπέ χει σύμ φω να με τη CLC 
εκτός εάν η ρύ παν ση προ κα λεί ται από εκπροθέσεωςπαράβαση του πλοι ο κτή τη. Οι λό γοι που 
η FUND πα ρέ χει απο ζη μι ώ σεις εί ναι οι εξής: 

α) Ο πλοι ο κτή της απαλ λάσ σε ται της ευ θύ νης για απο ζη μί ω ση σύμ φω να με τις δι α τά ξεις 
της CLC.

β) Ο πλοι ο κτή της δεν μπο ρεί να εκ πλη ρώ σει τις οι κο νο μι κές του υπο χρε ώ σεις σύμ φω να με 
τις δι α τά ξεις της CLC και 

γ) η ζη μιά που προ κλή θη κε υπερ βαί νει την ευ θύ νη του πλοι ο κτή τη σύμ φω να με τη CLC. 
Η FUND δεν υπο βάλ λε ται σε απο ζη μι ώ σεις εάν η ρύ παν ση εί ναι απο τέ λε σμα πο λε μι κής 

ενέρ γει ας ή εχθρο πρα ξι ών, εάν η απόρ ρι ψη πε τρε λαί ου προ ήλ θε από πο λε μι κό πλοίο ή 
κυ βερ νη τι κό πλοίο που δεν χρη σι μο ποι εί ται για εμπο ρι κούς σκο πούς, εάν ο μη νυ τής δεν μπο-
ρεί να απο δεί ξει ότι η πηγή της ρυ πάν σε ως ήταν από πλοίο ή πλοία και εάν η ζη μιά εί ναι 
απο τέ λε σμα ολικά ή με ρι κά της εσκεμ μέ νης ή πα ρά νο μης πρά ξε ως του μη νυ τή. Η FUND 
κα τα βάλ λει απο ζη μί ω ση μέ χρι το ποσό των 60 εκ. SDR, στο οποίο πε ρι λαμ βά νε ται και το 
ποσό που κα τα βλή θη κε από τον πλοι ο κτή τη ή τον ασφα λι στή του σύμ φω να με τη CLC.  

4)ΣύμβασηγιατηνΑστικήΕυθύνηΣυνεπείαΖημιάςπουΠροέρχεταιαπότηΜεταφοράΠυρη
νικώνΟυσιών.

Σε συ νερ γα σί α με την IAEA και την Επι τρο πή Ευ ρω πα ϊ κής Πυ ρη νι κής Ενέρ γει ας του 
ΟΟΣΑ, ο ΙΜΟ συ γκά λε σε στις Βρυ ξέλ λες τη Συν δι ά σκε ψη που υι ο θέ τη σε τη Σύμ βα ση για την 
Αστική Ευθύνη Συνεπεία Ζημιάς που Προέρχεται από τη Μεταφορά Πυρηνικών Ουσιών 
(Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material) 
το 1971, η οποία τέ θη κε σε ισχύ το έτος 1975 και εί ναι γνω στή ως NUCLEAR. 

Σύμ φω να με τη NUCLEAR κα θι ε ρώ νε ται η απο κλει στι κή ευ θύ νη του φυ σι κού προ σώ που, 
ο οποίος χει ρί ζε ται μία πυ ρη νι κή εγκα τά στα ση και απαλ λάσ σει τον πλοι ο κτή τη από πι θα νή 
ζη μιά λόγω θα λάσ σι ας με τα φο ράς πυ ρη νι κών ου σι ών, εκτός εάν είχε την πρό θε ση να προ κα-
λέ σει ζη μιά. Η εν λόγω Σύμ βα ση αντι κα τέ στη σε τις Συμ βά σεις του Πα ρι σιού για την Ευθύνη
ΤρίτουΠροσώπουστονΤομέατηςΠυρηνικήςΕνέργειας (1960) και της Βι έν νης για την Αστική
ΕυθύνηΣυνεπείαΠυρηνικήςΖημιάς (1963).  
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5)ΣύμβασησχετικάμετονΠεριορισμότηςΕυθύνηςγιαΝαυτικέςΑγωγές.

Η πρώτη φορά που εξε τά στη κε το ζή τη μα της ευ θύ νης του πλοι ο κτή τη ήταν στη Σύμ βα ση των 
Βρυ ξελ λών (1957) για τον ΠεριορισμότηςΕυθύνηςτωνΙδιοκτητώνΠοντοπόρωνΠλοίων, η οποία 
τέ θη κε σε ισχύ το 1968. Η Σύμ βα ση αυτή είχε ως στόχο τον κα θο ρι σμό ανω τά των ορίων της 
ευ θύ νης του πλοι ο κτή τη σε πε ρι πτώ σεις ρυ πάν σε ως από πε τρε λαι ο ει δή εξαι τί ας ατυ χη μά των. 
Προς το τέ λος της δε κα ε τί ας του 1960 είχε γί νει αντι λη πτό ότι τα όρια που κα θο ρί στη καν από 
αυ τήν τη Σύμ βα ση ήταν αρ κε τά χα μη λά, το οποίο σή μαι νε ότι οι ενά γο ντες θα εί χαν ελά χι στες 
πι θα νό τη τες να απο ζη μι ω θούν. Επό με νο ήταν η Σύμ βα ση των Βρυ ξελ λών να έχει πε ρι ο ρι σμέ νο 
εύ ρος εφαρ μο γής και να μην υι ο θε τη θεί από πολλά κράτη. 

Στη Συν δι ά σκε ψη του Λον δί νου ο ΙΜΟ προ χώ ρη σε στην αντι κα τά στα ση της Συμ βά σε ως 
των Βρυ ξελ λών και υι ο θέ τη σε το 1976, μία νέα Σύμ βα ση σχε τι κά με τον ΠεριορισμότηςΕυθύ
νηςγιαΝαυτικέςΑγωγές (Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims), η οποία 
επι κυ ρώ θη κε αρ χι κά μόνο από 5 κράτη, τέ θη κε σε ισχύ το 1986 και εί ναι γνω στή ως LLMC 
(σή με ρα 51 κράτη την έχουν υπο γρά ψει). Η LLMC είχε άμεσο στόχο την αύ ξη ση των ορίων 
της ευ θύ νης των πλοι ο κτη τών, σε ορι σμέ νες μά λι στα πε ρι πτώ σεις έως και 300%, και έθεσε τις 
προ ϋ πο θέ σεις σύμ φω να με τις οποίες, όταν συμ βεί κά ποιο ατύ χη μα ρυ πάν σε ως από πε τρε λαι-
ο ει δή, ο πλοι ο κτή της να μην έχει το δι καί ω μα να πε ρι ο ρί σει την ευ θύ νη του.

6)ΣύμβασηγιατηνΚαταστολήτωνΠαρανόμωνΠράξεωνΕνάντιαστηνΑσφάλειατηςΝαυσι
πλοΐας.

Η ανά γκη για βελ τί ω ση των με θό δων ασφά λει ας στη θά λασ σα οδή γη σε το 1988 τον ΙΜΟ 
στην κα τάρ τι ση της Συμ βά σε ως για την Καταστολή των Παρανόμων Πράξεων Ενάντια στην
ΑσφάλειατηςΝαυσιπλοΐας (Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety 
of Maritime Navigation), με την πα ρου σί α 15 κρα τών-με λών, η οποία τέ θη κε σε ισχύ το 1992 και 
εί ναι γνω στή ως SUA (σή με ρα 147 κράτη την έχουν υπο γρά ψει). Η εν λόγω Σύμ βα ση έχει ως 
άμεσο στόχο τον έλεγχο και την κα τα στο λή συμ βά ντων όπως οι τρο μο κρα τι κές επι θέ σεις ενά-
ντια στα εμπο ρι κά πλοία. Τη SUA συ νο δεύ ει το Πρω τό κολ λο (το έχουν υπογράψει 136 κράτη), 
το οποίο ανα φέ ρε ται στην ασφά λεια των εξε δρών εξο ρύ ξε ως πε τρε λαί ου και άλ λων τε χνη τών 
εγκα τα στά σε ων που βρί σκο νται στη ζώνη της υφα λο κρη πί δας. 

7)ΣύμβασηγιατηνΕπιθαλάσσιαΑρωγή.

Μέ χρι το 1980 οι πε ρι πτώ σεις δι α σώ σε ως και πε ρι συλ λο γής πε ρι ου σι α κών στοι χεί ων στη 
θά λασ σα δι έ πο νταν από το κα θε στώς του nocurenopay, δη λα δή ο ναυ α γι αι ρέ της που συμ με-
τεί χε με επι τυ χί α στον πε ρι ο ρι σμό μίας σο βα ρής ρυ πάν σε ως αλλά δεν κα τά φερ νε να σώ σει το 
πλοίο και το φορ τίο, δεν μπο ρού σε να πε ρι μέ νει χρη μα τι κή απο ζη μί ω ση. Η εμ φά νι ση του 
εγ γρά φου LloydsOpenForm (LOF) το 1980, που έγινε το πιο δι α δε δο μέ νο συμ βό λαι ο για 
θέ μα τα επι θα λάσ σι ας αρω γής, ήρθε να αλ λά ξει την υφι στά με νη κα τά στα ση.

Με τις πρω το βου λί ες του ΙΜΟ προ ε τοι μά στη κε η ΔΣ για την ΕπιθαλάσσιαΑρωγή (Inter-
national Convention on Salvage) το 1989 η οποία δα νεί στη κε αρ κε τά στοι χεία από το LOF 1980 
και είχε ως στόχο την κα θι έ ρω ση γε νι κών κα νό νων για τις πε ρι πτώ σεις δι α σώ σε ως ιδι αί τε ρα 
όταν αντι με τω πί ζο νται πε ρι στα τι κά ατυ χη μά των Δ/Ξ. Τέ θη κε σε ισχύ το 1996 και εί ναι γνω στή 
ως SALVAGE. Η εν λόγω Σύμ βα ση υι ο θέ τη σε την ιδέα μίας αυξημένηςαμοιβής, που πλη ρώ νε-
ται από τους ασφα λι στές πλοίων και φορ τί ων και ένα εί δος χρηματικήςεξασφαλίσεως το οποίο 
πλη ρώ νε ται απο κλει στι κά από τους πλοι ο κτή τες. Εφό σον επι κυ ρω θεί η Σύμ βα ση απαι τεί ται να 
εν σω μα τω θούν και οι κα νό νες YorkAntwerp(1974), που αφο ρούν σε θέ μα τα γε νι κής αβα ρί ας. 

Το 1892 οι Lloyd's προ χώ ρη σαν στην έκ δο ση του πρώ του συμ φώ νου για την επι θα λάσ σι α 
αρωγή το οποίο ανα θε ω ρή θη κε με την πά ρο δο του χρό νου (τα έτη 1980 και 1990) και πήρε 
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επί ση μα την ονο μα σί α LOF. Στη συ νέ χει α έγινε μία νέα τρο πο ποί η ση (1995) εξαι τί ας της 
συ γκρού σε ως στα στενά Μα λάκ κα (1992) με τα ξύ του πλοίου-container OceanBlessing και του 
Δ/Ξ NagasakiSpirit, που είχε ως απο τέ λε σμα το θά να το 50 ναυ τι κών και την δι αρ ρο ή 40.000 
τό νων αρ γού πε τρε λαί ου στη θά λασ σα. 

Οι νέες τρο πο ποι ή σεις εν σω μά τω σαν μία δι ά τα ξη (άρθ. 14) της SALVAGE, που στη ρί ζε ται 
και το LOF 1995 όπου ο ναυ α γι αι ρέ της, δε δο μέ νου ότι έχει δώ σει την πρέ που σα ση μα σί α στην 
προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος, ακόμη και εάν δεν κα τά φε ρε να φέ ρει σε πέ ρας την 
απο στο λή δι α σώ σε ως και κατά συ νέ πει α να ει σπρά ξει την αμοιβή του σύμ φω να με το άρ θρο 13, 
δι και ού ται κά ποιας ει δι κής αμοι βής από τον πλοι ο κτή τη ίσης προς τα έξοδά του. Επί σης, έγινε 
και μία ανα θε ώ ρη ση των κα νό νων York-Antwerp (1994) στη ΣυνδιάσκεψητουΣίδνεϋδί νο ντας 
έμ φα ση στην προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος κατά τη δι ε ξα γω γή της επι χει ρή σε ως 
γε νι κής αβα ρί ας, με άμεσο στόχο την εν σω μά τω σή της στα ση με ρι νά ναυ λο σύμ φω να. 

2.3.7Διεθνείςκανονισμοίγιατηνπροστασίατουθαλάσσιουπεριβάλλοντος.

1)ΣύμβασηγιατηνΠρόληψητηςΡυπάνσεωςτηςΘάλασσαςαπόΠετρέλαιο.

Στο δι ά στη μα που με σο λά βη σε (10 έτη) μέ χρι την επί ση μη ανα γνώ ρι ση του ΙΜΟ, ανα τέ θη-
κε στη Βρε τα νί α, ως πα ρα δο σι α κή ναυ τι κή δύ να μη, η άσκηση των αρ μο δι ο τή των του ορ γα νι-
σμού (ο ΙΜΟ ανέ λα βε δράση επί ση μα το 1959). Με την πρω το βου λί α της αγ γλι κής κυ βερ νή-
σε ως έλαβε χώρα η δι ε θνής Συν δι ά σκε ψη του Λον δί νου (1954), η οποία κα τάρ τι σε την πρώτη 
Σύμ βα ση για την Πρόληψη της Ρυπάνσεως της Θάλασσας από Πετρέλαιο, γνω στή ως 
OILPOL.

Στην αρ χι κή της μορφή η OILPOL απα γο ρεύ ει την απόρ ρι ψη πε τρε λαί ου ή πε τρε λαι ώ δους 
μείγ μα τος, που πε ρι έ χει πάνω από 100 μέρη ανά εκα τομ μύ ρι ο (parts per million-PPM) σε 
από στα ση λι γό τε ρο από 50 ν.μ. από την πλη σι έ στε ρη ακτή και σε ορι σμέ νες ειδικέςπεριοχές, 
π.χ. Βό ρει ος θά λασ σα, Βαλ τι κή και Μαύρη θά λασ σα (άρθ. 3). Οι τροποποιήσεις του 1962 
πε ρι εί χαν αυ στη ρό τε ρα μέ τρα για τις απορ ρί ψεις πε τρε λαί ου στη θά λασ σα, π.χ. η κα θι έ ρω ση 
της ζώ νης των 100 αντί των 50 ν.μ. Ένα χρόνο αρ γό τε ρα (1963) με τη συμ με το χή ιδι ω τι κών 
επι χει ρή σε ων στις Συν δι α σκέ ψεις του ΙΜΟ κα τέ λη ξαν σε μία φθη νό τε ρη και πρα κτι κό τε ρη 
εναλ λα κτι κή λύση, στην υι ο θέ τη ση του συστήματοςLOT το οποίο πα ρα χω ρού σε τη δυ να τό τη-
τα στις δι ά φο ρες κυ βερ νή σεις και εται ρεί ες πε τρε λαι ο ει δών να απο φύ γουν τα οι κο νο μι κά 
βάρη της κα τα σκευ ής ΕυκολιώνΥποδοχήςΚαταλοίπων (ΕΥΚ) και ταυ τό χρο να να συμ βάλ λει 
στην κα τα πο λέ μη ση της λει τουρ γι κής ρυ πάν σε ως από τα εμπο ρι κά πλοία. 

Ακο λού θη σαν οι τροποποιήσειςτου1969 σύμ φω να με τις οποίες τα Δ/Ξ υπο χρε ού νται να 
απορ ρί ψουν πε τρέ λαι ο κατά τη δι άρ κει α του τα ξι διού στη θά λασ σα μόνο με τη μέ θο δο του 
LOT, το πο σο στό απορ ρί ψε ως να μην υπερ βαί νει τα 60 λί τρα για κάθε μίλι και η συ νο λι κή 
πο σό τη τα απορ ρί ψε ως να μην υπερ βαί νει το 1/15.000 της συ νο λι κής χω ρη τι κό τη τας του Δ/Ξ. 
Τέ λος, οι τροποποιήσεις του 1971 (οι οποίες δεν τέ θη καν ποτέ σε ισχύ) ανα φέ ρο νται στη 
ρύ παν ση που προ κα λεί ται από ατυ χή μα τα, π.χ. προ σά ρα ξη ή σύ γκρου ση με τα ξύ Δ/Ξ, θε σπί-
ζο ντας όρια στις δι α στά σεις των δε ξα με νών φορ τί ου. Με την πά ρο δο όμως του χρό νου η 
σύμβαση OILPOL αντι κα τα στά θη κε από τη σύμβαση MARPOL 1973/1978. 

2)ΣύμβασηγιατηνΠρόληψητηςΘαλάσσιαςΡυπάνσεωςαπότηνΑπόρριψηΚαταλοίπωνκαι
ΆλλωνΟυσιών.

Ο ΙΜΟ ασχο λή θη κε με το πρό βλη μα της ρυ πάν σε ως από απορ ρί ψεις κα ταρ τί ζο ντας τη 
Σύμ βα ση περί ΠρολήψεωςτηςΡυπάνσεωςαπότηνΑπόρριψηΚαταλοίπωνκαιΆλλωνΟυσιών 
(London Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other 
Matter) το 1972, η οποία τέ θη κε σε ισχύ το 1975 και εί ναι γνω στή ως LDC. Η εν λόγω Σύμ βα-
ση ορί ζει ως dumping την ηθε λη μέ νη απόρ ρι ψη απο βλή των στη θά λασ σα από πλοία και αε ρο-
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πλά να, αλλά δι α χω ρί ζει την απόρ ρι ψη απο βλή των που εί ναι σχε τι κή με τις λει τουρ γι κές δι α-
δι κα σί ες των πλοίων και αε ρο σκα φών. Η LDC πε ρι λαμ βά νει τρεις λί στες:

α) Η πρώτηλίστα (μαύρη) πε ρι έ χει τα χη μι κά στοι χεία και τις ενώ σεις αυ τών, π.χ. υδράρ-
γυ ρος, κάδ μιο, ορυ κτέ λαι α, υδρο γο νάν θρα κες, πλα στι κά κα θώς και τα υψη λού κιν δύ νου ρα δι-
ε νερ γά κα τά λοι πα. Η απόρ ρι ψη των πα ρα πά νω ου σι ών, που πε ρι έ χο νται στη μαύρη λί στα 
απα γο ρεύ ε ται. 

β) Ηδεύτερηλίστα (γκρίζα) πε ρι λαμ βά νει τις ου σί ες που θε ω ρού νται λι γό τε ρο επι βλα βείς, 
π.χ. αρ σε νι κό, μό λυ βδος, χαλ κός, ψευ δάρ γυ ρος, φυ το φάρ μα κα και τις λι γό τε ρο το ξι κές ρα δι-
ε νερ γές ενώ σεις. Η απόρ ρι ψη αυ τών των ου σι ών επι τρέ πε ται μόνο στην πε ρί πτω ση που έχει 
εκ δο θεί ειδικήάδεια (special permit) από τις αρ μό δι ες Λι με νι κές Αρ χές ή κά ποιο συμ βαλ λό-
με νο κρά τος. 

γ) Η τρίτηλίστα πε ρι λαμ βά νει όλες τις ου σί ες, που δεν πε ρι έ χο νται στη μαύρη και γκρίζα 
λί στα. Η απόρ ρι ψη αυ τών των απο βλή των επι τρέ πε ται κα τό πιν εκ δό σε ως γενικήςάδειας (gen-
eral permit). 

3)ΣύμβασηγιατηνΠρόληψητηςΘαλάσσιαςΡυπάνσεωςαπόταΠλοία.

Κυ ρί αρ χη θέση στον το μέα της προ στα σί ας του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος κα τέ χει η ΔΣ για 
την Πρόληψη της Ρυπάνσεως τηςΘάλασσας από ταΠλοία (International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships) το 1973 μαζί με το Πρω τό κολ λο του 1978, η οποία τέ θη κε σε 
ισχύ το 1983 και εί ναι γνω στή ως MARPOL. Η εν λόγω Σύμ βα ση πε ρι λαμ βά νει σή με ρα έξι 
πα ραρ τή μα τα και δύο πρω τό κολ λα.(ΑναλυτικήπαρουσίασητηςMARPOLγίνεταιστοπέμπτο
κεφάλαιοσελ.63).

4)ΣύμβασηγιατηνΠροετοιμασία,ΑνταπόκρισηκαιΣυνεργασίασεΠεριπτώσειςΡυπάνσεως
απόΠετρέλαιο.

Αμέ σως μετά τα ατυ χή μα τα των Δ/Ξ ExxonValdez (1989) στις ακτές της Αλά σκας και του 
Khark5 (1989) κο ντά στις ακτές του Μα ρό κου, στη Συν δι ά σκε ψη του Λον δί νου όπου με τεί χαν 
90 κράτη από τα οποία 15 υπέ γρα ψαν το τε λι κό κεί με νο, ο ΙΜΟ ετοί μα σε τη Σύμ βα ση για την 
Προετοιμασία, Ανταπόκριση και Συνεργασία σε περιπτώσεις Ρυπάνσεως από Πετρέλαιο 
(Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation) το 1990, η οποία 
τέ θη κε σε ισχύ το 1995 και εί ναι γνω στή ως OPRC. 

Η εν λόγω Σύμ βα ση απο σκο πεί στη συ νερ γα σί α ανά με σα στα κράτη-μέλη για την αντι με τώ-
πι ση πε ρι στα τι κών εκτά κτου ανά γκης όπως ένα ατύ χη μα Δ/Ξ και επι ση μαί νει την ανα γκαι ό τη-
τα υπάρ ξε ως σχε δί ων άμε σης δρά σε ως για κάθε πλοίο σε εθνικό και πε ρι φε ρει α κό επί πε δο 
(προ λη πτι κά μέ τρα) για την προ ε τοι μα σί α και αντι με τώ πι ση πε τρε λα ϊ κής ρυ πάν σε ως που προ-
κα λεί ται από εμπο ρι κά πλοία αλλά και από τις εγκα τα στά σεις ανοι κτής θά λασ σας και τις ΕΥΚ 
στα λι μά νια. 

Η OPRC έχει ως αρχή ότι αυ τός που ρυ παί νει ανα λαμ βά νει την ευ θύ νη να απο ζη μι ώ σει τα 
θύ μα τα της ρυ πάν σε ως ανα γνω ρί ζο ντας τη ση μα σί α των άλ λων ΔΣ του ΙΜΟ, π.χ. SOLAS, 
MARPOL, CLC και FUND ενώ γί νε ται ιδι αί τε ρη μνεία στις ανά γκες των ανα πτυσ σο μέ νων 
και των μι κρών νη σιω τι κών (αρ χι πε λα γι κών) κρα τών. Στη ση με ρι νή της μορφή η OPRC 
αφορά μόνο στη ρύ παν ση από πε τρέ λαι ο αλλά προ βλέ πε ται να επε κτα θεί και σε πε ρι στα τι κά 
ρυ πάν σε ως από άλ λες βλα βε ρές (ίδιας ή με γα λύ τε ρης το ξι κό τη τας) ου σί ες. 

Στη συ νέ χει α πα ρα τί θε ται ο Πί να κας 2.1 που πε ρι λαμ βά νει όλες τις δι ε θνείς Συμ βά σεις 
που κα τάρ τι σε ο ΙΜΟ με τις ημε ρο μη νί ες ισχύος τους, τον αριθμό των κρα τών-με λών που τις 
έχουν υπο γρά ψει και επι κυ ρώ σει και το αντί στοι χο πο σο στό (%) της πα γκό σμι ας χω ρη τι κό-
τη τας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ2.1
ΟιΣυμβάσειςτουΙΜΟ(29/02/2008).

ΙΜΟ 17/3/1958 167 97.02

1991 amendments  - 113 87.94

SOLAS 1974 25/5/1980 158 98.80

SOLAS Protocol 1978 01/5/1981 112 95.69

SOLAS Protocol 1988 03/2/2000 89 90.14

Stockholm Agreement 1996 01/4/1997 11 8.67

LL 1966 21/7/1968 158 98.77

LL Protocol 1988 03/2/2000 85 89.71

TONNAGE 1969 18/7/1982 148 98.80

COLREG 1972 15/7/1977 151 98.05

CSC 1972 06/9/1977 78 61.39

1993 amendments  - 9 6.16

SFV Protocol 1993 - 15 10.04

STCW 1978 28/4/1984 151 98.77

STCW-F 1995 - 8 5.11

SAR 1979 22/6/1985 91 50.30

STP 1971 02/1/1974 17 24.28

SPACE STP 1973 02/6/1977 16 23.58

INMARSAT C 1976 16/7/1979 92 92.76

INMARSAT OA 1976 16/7/1979 89 91.40

1994 amendments  - 40 27.18

2006 amendments - 1 0.03

FAL 1965 05/3/1967 111 68.32

MARPOL 73/78 (Annex I/II) 02/10/1983 146 98.73

MARPOL (Annex III) 01/7/1992 128 94.50

MARPOL (Annex IV) 27/9/2003 118 75.70

MARPOL (Annex V) 31/12/1988 134 96.52

MARPOL Protocol 1997 (Annex VI) 19/5/2005 48 74.73

LC 1972 30/8/1975 82 67.32

1978 amendments  - 20 17.99

LC Protocol 1996 24/3/2006 33 21.02

INTERVENTION 1969 06/5/1975 85 74.62

INTERVENTION Protocol 1973 30/3/1983 52 48.99

CLC 1969 19/6/1975 39 7.52

CLC Protocol 1976 08/4/1981 53 56.12

CLC Protocol 1992 30/5/1996 120 95.89

FUND  Protocol 1976 22/11/1994 31 47.43

FUND  Protocol 1992 30/5/1996 102 92.96

FUND  Protocol 2000 27/6/2001 - -

FUND  Protocol 2003 03/3/2005 21 18.87

NUCLEAR 1971 15/7/1975 17 20.27

Σύμ βα ση
Ημε ρο μη νί α 

 ισχύος

Αριθ μός  
κρα τών-με λών

(%) πα γκό σμι ας  
χω ρη τι κό τη τας

συ νε χί ζε ται



Επεξηγήσειςτουπίνακα.

•  SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea (Διεθνής ΣύμβασηγιατηνΑσφάλειατης
ΖωήςστηΘάλασσα).

• S.A: Stockholm Agreement (ΣυμφωνίατηςΣτοκχόλμης).
•  L.L: International Convention Load Lines (ΔιεθνήςΣύμβασηγιατιςΓραμμέςΦορτώσεως).
•  TONNAGE: International Convention on the Tonnage Measurement of Ships (ΔιεθνήςΣύμβασηγιατη

ΜέτρησητηςΧωρητικότηταςτωνΠλοίων).
•  COLREG: Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (Σύμβασηγιατους

ΔιεθνείςΚανονισμούςΑποφυγήςΣυγκρούσεωνστηΘάλασσα).
•  CSC: International Convention for Safe Containers (ΔιεθνήςΣύμβασηγιατηνΑσφάλειατωνΕμπορευμα

τοκιβωτίων).
•  SFV: Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels (ΔιεθνήςΣύμβασηγιατην

ΑσφάλειατωνΑλιευτικώνΠλοίων).
•  STCW: International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Seafar-ers 

(ΔιεθνήςΣύμβαση για ταΠρότυπαΠιστοποιητικώνΕκπαιδεύσεωςκαιΤηρήσεωςΦυλακών τωνΝαυτι
κών).

•  SAR: International Convention on Maritime Search and Rescue (ΔιεθνήςΣύμβασηγια τηΝαυτιλιακή
ΈρευνακαιΔιάσωση).

•  STP: Agreement Special Trade Passenger Ships (ΣυμφωνίαγιαταΕπιβατηγάΠλοίαπουεμπλέκονταισε
ΕιδικάΤαξίδια).

•  INMARSAT: Convention on the Establishment of an International Maritime Satellite System (Σύμβαση
γιατηνΊδρυσητουΔιεθνούςΝαυτιλιακούΔορυφορικούΟργανισμού).

•  FAL: International Convention on the Facilitation of Maritime Traffic (ΔιεθνήςΣύμβασηγιατηΔιευκό
λυνσητηςΝαυτιλιακήςΚυκλοφορίας).

•  MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (ΔιεθνήςΣύμβασηγια
τηνΠρόληψητηςΘαλάσσιαςΡυπάνσεωςαπόταΠλοία).

•  LD: London Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 
(Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Θαλάσσιας Ρυπάνσεως από την Απόρριψη Καταλοίπων και
ΆλλωνΟυσιών).

•  INTERVENTION: International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil 
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PAL 1974 28/4/1987 32 40.40

PAL Protocol 1976 30/4/1989 25 40.06

PAL Protocol 1990 - 6 0.86

PAL Protocol 2002 - 4 0.18

LLMC 1976 01/12/1986 51 48.92

LLMC Protocol 1996 13/5/2004 28 23.42

SUA 1988 01/3/1992 147 87.75

SUA Protocol 1988 01/3/1992 136 83.07

SUA 2005 - 2 0.08

SUA Protocol 2005 - - -

SALVAGE 1989 14/7/1996 56 37.91

OPRC 1990 13/5/1995 91 65.18

HNS Convention 1996 - 10 4.01

OPRC/HNS 2000 14/6/2007 19 19.28

BUNKERS Convention 2001 - 20 21.52

AFS Convention 2001 - 28 43.79

BWM Convention 2004 - 12 3.46

NAIROBI WR Convention 2007 - - -

Πηγή:  www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=247 (29/2/2008)
*ΤαποσοστάτηςπαγκόσμιαςχωρητικότηταςπροέρχονταιαπότηνπηγήLloyd'sRegisterofShipping/WorldFleet
Statistics(31/12/2006).



Pollution Casualties (ΔιεθνήςΣύμβασηγιατηνΕπέμβασηστηνΑνοιχτήΘάλασσασεΠεριπτώσειςΘαλάσ
σιαςΡυπάνσεωςαπόΠετρέλαιο).

•  CLC: International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (ΔιεθνήςΣύμβασηΑστικής
ΕυθύνηςΣυνεπείαΖημιώναπόΠετρελαϊκήΡύπανση).

•  FUND: Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution 
Damage (ΣύμβασηγιατηνΊδρυσηΔιεθνούςΤαμείουμεσκοπότηνΑποζημίωσησεΠεριπτώσειςΡυπάνσεως
απόΠετρέλαιο).

•  NUCLEAR: International Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of 
Nuclear Material (ΔιεθνήςΣύμβαση για τηνΑστικήΕυθύνηΣυνεπείαΖημιάςπουΠροέρχεταιαπό τη
ΜεταφοράΠυρηνικώνΟυσιών).

•  PAL: International Convention on the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (ΔιεθνήςΣύμβαση
γιατηΘαλάσσιαΜεταφοράτωνΕπιβατώνκαιτωνΑποσκευώντους).

•  LLMC: International Convention on the Limitation of Liability for Maritime Claims (ΔιεθνήςΣύμβαση
σχετικάμετονΠεριορισμότηςΕυθύνηςγιαΝαυτικέςΑγωγές).

•  SUA: International Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime 
Navigation (ΔιεθνήςΣύμβασηγιατηνΚαταστολήτωνΠαρανόμωνΠράξεωνΕνάντιαστηνΑσφάλειατης
Ναυσιπλοΐας).

•  SALVAGE: International Convention on Salvage (ΔιεθνήςΣύμβασηγιατηνΕπιθαλάσσιαΑρωγή).
•  OPRC: International Convention on Oil Preparedness, Response and Cooperation (ΔιεθνήςΣύμβασηγια

τηνΠροετοιμασία,ΑνταπόκρισηκαιΣυνεργασίασεΠεριπτώσειςΡυπάνσεωςαπόΠετρέλαιο).
  HNS: International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage 

of Hazardous and Noxious Substances by Sea (ΔιεθνήςΣύμβασηγιατηνΕυθύνηκαιΑποζημίωσηεξαιτίας
ΖημιάςπουσχετίζεταιμετηΘαλάσσιαΜεταφοράΕπικινδύνωνκαιΤοξικώνΟυσιών).

• BUNKERS: ΔιεθνήςΣύμβασηγιαταΚαύσιματωνΠλοίων.
•  AFS: International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships (ΔιεθνήςΣύμβαση

γιατονΈλεγχοτωνΕπιζημίωνΑντισκωριακώνΟυσιώνσταΠλοία).
•  BWM: International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments 

(ΔιεθνήςΣύμβασηγιατονΈλεγχοκαιτηΔιαχείρισητουΈρματοςκαιτωνΙζημάτωντωνΠλοίων).
•  WR: Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks (ΔιεθνήςΣύμβασηγιατηνΑπομάκρυνση

τωνΝαυαγίων).
• ANNExES: Πα ραρ τή μα τα.
• AMENDMENTS: Τρο πο ποι ή σεις μιας Διεθνούς Συμ βά σε ως.
• PROTOCOLS: Πρω τό κολ λα που συ νή θως συ νο δεύ ουν μια Σύμ βα ση.

2.4 Άλλες Συμβάσεις του ΙΜΟ.

2.4.1ΔιεθνήςΣύμβασηγιατονΈλεγχοτωνΕπιζημίωνΑντισκωριακώνΟυσιώνσταΠλοία,2001
(InternationalConventionontheControlofHarmfulAntifoulingSystemsonShipsAFS).

Η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ, μετά την πάροδο 12 μηνών από τη στιγμή που 25 κράτη-μέλη, 
αντιπροσωπεύοντας το 25% της παγκόσμιας χωρητικότητας, την έχουν επικυρώσει.

Σύμφωνα με αυτή, αρχικά απαγορεύεται η χρήση επιζημίων οργανικών ουσιών (organotins) 
στις αντισκωριακές βαφές που χρησιμοποιούνται στα πλοία και πρόκειται να καθιερώσει 
κατάλληλους μηχανισμούς προκειμένου να εμποδίσει τη μελλοντική χρήση άλλων βλαβερών 
ουσιών στα αντισκωριακά συστήματα.

Τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τους κανονισμούς της συμβάσεως στα πλοία που 
υψώνουν τη σημαία τους, αλλά και σε πλοία αλλοδαπά που λειτουργούν για τα δικά τους 
συμφέροντα (operate under their authority) και τέλος σε όλα τα πλοία που επισκέπτονται ένα 
δικό τους λιμάνι ή επισκευαστική μονάδα ή τερματικό σταθμό.

Τα πλοία άνω των 400 κοχ που ασκούν διεθνή ταξίδια οφείλουν να περάσουν μία αρχική 
επιθεώρηση πριν το πλοίο αναλάβει δραστηριότητες ή πριν του εκδοθεί για πρώτη φορά το 
ειδικό πιστοποιητικό για τις αντισκωριακές ουσίες (International Anti-Fouling System 
Certificate), αλλά και μία ακόμη επιθεώρηση όταν τα συστήματα αυτά αλλάζουν ή αντι-
καθίστανται.
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Αντιθέτως, τα πλοία που έχουν μήκος 24 μέτρα ή παραπάνω, αλλά η χωρητικότητά τους δεν 
υπερβαίνει τους 400 κοχ και ασκούν διεθνή ταξίδια (εξαιρούνται οι μόνιμες και επιπλέουσες 
πλατμες) πρέπει να διαθέτουν μία δήλωση (declaration) για τα αντισκωριακά συστήματα, η 
οποία να συνοδεύεται από τα κατάλληλα έντυπα, π.χ. αποδείξεις για τις βαφές ή τα τιμο-λόγια 
των προμηθευτών.

Οι διάφορες αντισκωριακές ουσίες που απαγορεύονται ή πρέπει να ελέγχονται, θα βρί-
σκονται σε ειδικό κατάλογο στο Παράρτημα Ι της Συμβάσεως, το οποίο θα αναβαθμίζεται όποτε 
είναι αναγκαίο. Ωστόσο, το άρθρο 12 της Συμβάσεως αναφέρει ότι ένα πλοίο δικαιούται 
αποζημιώσεως εάν αδικαιολόγητα καθυστερείται ή κρατείται κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεως 
με σκοπό την ανακάλυψη πιθανών παραβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμβάσεως.

2.4.2ΔιεθνήςΣύμβασηγιαταΚαύσιματωνΠλοίων,2001(BunkersConvention).

Η Σύμβαση αυτή υιοθετήθηκε με σκοπό να εξασφαλίσει ότι επαρκής, άμεση και αποτε-
λεσματική αποζημίωση δίδεται στα πρόσωπα που υπέστησαν ζημιές από περιστατικά θαλάσσιας 
ρυπάνσεως από πετρέλαιο, όταν αυτό είναι μαζούτ (fuel) και μεταφέρεται στις δεξαμενές 
καυσίμων των πλοίων. Η Σύμβαση εφαρμόζεται όταν προκαλείται ζημιά στο έδαφος, 
περιλαμβάνοντας και την αιγιαλίτιδα ζώνη, καθώς και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των 
κρατών-μελών. Για τη Σύμβαση, ζημιά από ρύπανση σημαίνει τα εξής:

α) Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται, όχι πάνω στο πλοίο, από ρύπανση/μόλυνση λόγω της 
διαρροής ή απορρίψεως καυσίμων από το πλοίο, όποτε και αν συμβεί, με την προϋπόθεση ότι η 
μείωση της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος, εκτός από την απώλεια κέρδους λόγω της μειώσεως, 
θα περιοριστεί στα κόστη που απορρέουν από τα "λογικά" μέτρα για την επαναφορά της 
περιοχής στην αρχική της κατάσταση.

β)  Τα κόστη των προληπτικών μέτρων και οι πρόσθετες απώλειες ή ζημιές που προκαλούνται 
από αυτά τα μέτρα.

Η Σύμβαση βασίζεται στο πλαίσιο που θέτει η Σύμβαση CLC (1969). Όπως και με την 
τε-λευταία Σύμβαση, η απαίτηση-κλειδί στη Σύμβαση Bunkers είναι η αναγκαιότητα του 
πλοιοκτήτη να διαθέτει υποχρεωτικά ασφαλιστική κάλυψη (insurance cover). Μία ακόμη 
σημαντική παράμετρος θεωρείται η απαίτηση για άμεσες ενέργειες, που επιτρέπει την αγωγή για 
αποζη-μίωση λόγω προκλήσεως ζημιάς απευθείας στον ασφαλιστή. 

Η Σύμβαση απαιτεί τα πλοία άνω των 1.000 κοχ να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη ή άλλη 
οικονομική ασφάλιση, π.χ. εγγυητική τράπεζας, με σκοπό να αντιμετωπίσουν την ευθύνη του
πλοιοκτήτη (registered owner) μέχρι ένα ποσό ίσο με τα όρια της ευθύνης σύμφωνα με το 
εφαρμόσιμο εθνικό ή διεθνές θεσμικό πλαίσιο, αλλά για όλες τις περιπτώσεις, να μην ξεπερνά τα 
όρια που θέτει η Σύμβαση LLMC (1976), όπως αυτή τροποποιήθηκε.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο (1996) της τελευταίας Συμβάσεως, που τέθηκε σε ισχύ το 2004, ο 
περιορισμός της ευθύνης για απώλεια ανθρώπινης ζωής ή προσωπικού τραυματισμού για πλοία 
κάτω από 2.000 κοχ είναι 2 εκατομμύρια (SDR – special drawing rights, ως ειδική μονάδα 
μετρήσεως), δηλαδή 3,17 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Για τα μεγαλύτερα πλοία ισχύουν τα 
εξής:

α) Για κάθε τόνο από 2.001 έως 30.000, 800 SDR ($ΗΠΑ 1,269).
β) Για κάθε τόνο από 30.001 έως 70.000, 600 SDR ($ΗΠΑ 952).
γ) Για κάθε τόνο άνω των 70.000, 400 SDR ($ΗΠΑ 634).
Επίσης, ο περιορισμός της ευθύνης για αγωγές περιουσιακών στοιχείων για τα πλοία κάτω 

από 2.000 κοχ είναι 1 εκατομμύριο SDR ($ΗΠΑ 1,586). Για τα μεγαλύτερα πλοία αντίστοιχα 
τα ποσά είναι:

α)  Για κάθε τόνο από 2.001 έως 30.000, 400 SDR ($ΗΠΑ 634).
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β) Για κάθε τόνο από 30.001 έως 70.000, 300 SDR ($ΗΠΑ 476).
γ) Για κάθε τόνο άνω των 70.000, 200 SDR ($ΗΠΑ 317).

2.4.3ΔιεθνήςΣύμβασηγιατονΈλεγχοκαιτηΔιαχείρισητουΈρματοςκαιτωνΙζημάτωντων
Πλοίων,2004(InternationalConventionfortheControlandManagementofShips'Ballast
WaterandSedimentsBWM).

Η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ 12 μήνες από τη στιγμή της επικυρώσεώς της από 30 κράτη - μέλη 
που αντιπροσωπεύουν το 35% της παγκόσμιας χωρητικότητας (άρθ. 18). Σύμφωνα με το άρθρο 2 
της Συμβάσεως στη γενική υποχρέωση των κρατών περιλαμβάνονται μέτρα όπως η πρόληψη, η 
μείωση ή και η εξαφάνιση των βλαβερών θαλασσίων και άλλων παθογόνων οργανισμών διαμέσου 
του ελέγχου και της διαχειρίσεως του θαλασσέρματος και των ιζημάτων των πλοίων.

Το άρθρο 5 της Συμβάσεως αναφέρεται στη δυνατότητα των λιμένων και των τερματικών 
σταθμών να παρέχουν ευκολίες υποδοχής των ιζημάτων όποτε συμβαίνει καθαρισμός ή επι-
σκευές των δεξαμενών έρματος. Παράλληλα το άρθρο 6 προτρέπει τα κράτη-μέλη, είτε μεμο-
νωμένα, είτε σε συνεργασία, να διεξάγουν επιστημονική και τεχνική έρευνα στη διαχείριση του 
θαλασσέρματος, καθώς και στις επιπτώσεις αυτού στα ύδατα της δικαιοδοσίας τους.

Τα πλοία απαιτείται να περνούν από επιθεώρηση και πιστοποίηση (άρθ. 7), αλλά είναι 
πιθανόν να επιθεωρηθούν από τους υπεύθυνους των λιμενικών ελέγχων (port state control offi-
cers – άρθ. 9), οι οποίοι επαληθεύουν το έγκυρο πιστοποιητικό του πλοίου (πρόσθετα ελέγχουν 
το βιβλίο αναφορών για το θαλάσσιο έρμα ή και αντιπροσωπευτικό δείγμα από το τελευταίο).

Το άρθρο 12 επαναλαμβάνει διάταξη της Συμβάσεως AFS σχετικά με την αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση ή κράτηση του πλοίου, ότι όλες οι προσπάθειες για τη διαχείριση του θαλασ-
σέρματος συντονίζονται με σκοπό την αποφυγή της καθυστερήσεως.

Στο Παράρτημα της Συμβάσεως και συγκεκριμένα στο δεύτερο μέρος, προβλέπεται ότι τα 
πλοία πρέπει να διαθέτουν και να εφαρμόζουν σχέδιο διαχειρίσεως του θαλασσέρματος (ballast 
water management plan), το οποίο εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή (κανονισμός Β-1). Το 
σχέδιο αυτό είναι μοναδικό για κάθε πλοίο και περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή όλων των 
ενεργειών προς εφαρμογή απαιτήσεων διαχειρίσεως του θαλασσέρματος, αλλά και συμπληρω-
ματικών πρακτικών.

Ο κανονισμός Β-2 αναφέρεται στην τήρηση του βιβλίου θαλασσέρματος, το οποίο αναγράφει 
πληροφορίες κάθε φορά που το πλοίο παίρνει έρμα, όταν γίνεται χρήση αυτού και όταν απορ- 
ρίπτεται στη θάλασσα. Ο κανονισμός Β-3 περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις απαιτήσεις δια-
χειρίσεως του θαλασσέρματος:

α) Πλοία που κατασκευάστηκαν πριν το 2009 με χωρητικότητα έρματος μεταξύ 1500 και 
5000 κυβικών μέτρων, πρέπει να εφαρμόζουν το σύστημα διαχειρίσεως του θαλασσέρ-ματος 
μέχρι αυτό να φθάσει στα επίπεδα αλλαγής του έρματος (ballast water exchange) ή να έχει 
ικανοποιητική απόδοση μέχρι το 2014.

β) Πλοία που κατασκευάστηκαν πριν το 2009 με χωρητικότητα έρματος μικρότερη από 1500 
ή μεγαλύτερη από 5000 κυβικά μέτρα, πρέπει να εφαρμόζουν το σύστημα διαχειρίσεως του 
θαλασσέρματος μέχρι αυτό να φθάσει στα επίπεδα αλλαγής του έρματος ή να έχει ικανο-ποιητική 
απόδοση μέχρι το 2016.

γ) Πλοία που θα κατασκευαστούν από το 2009 έως το 2012 με χωρητικότητα έρματος 
με-γαλύτερη από 5000 κυβικά μέτρα πρέπει να εφαρμόζουν το σύστημα διαχειρίσεως του 
θαλασσέρματος μέχρι αυτό να φθάσει στα επίπεδα αλλαγής του έρματος σύμφωνα με τους 
κανονισμούς D-1 ή D-2 ως το 2016 και να έχει ικανοποιητική απόδοση μέχρι το 2016.

δ) Πλοία που κατασκευάστηκαν πριν το 2009 με χωρητικότητα έρματος μικρότερη από 
5000 κυβικά μέτρα πρέπει να εφαρμόζουν το σύστημα διαχειρίσεως του θαλασσέρματος, 
ώστε αυτό να έχει ικανοποιητική απόδοση.
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2.4.4ΔιεθνήςΣύμβασηγιατηνΑπομάκρυνσητωνΝαυαγίων,2007(NairobiInternationalCon
ventionontheRemovalofWrecksWR).

Η Σύμβαση υιοθετήθηκε στις 18 Μαΐου 2007 και θα τεθεί σε ισχύ 12 μήνες μετά την υπο-
γραφή 12 κρατών-μελών, δίχως να υπάρχει δέσμευση για την επικύρωση ή αποδοχή της. Βασική 
προϋπόθεση της Συμβάσεως είναι να θέσει το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο τα κράτη-
μέλη να απομακρύνουν ή να έχουν ήδη απομακρύνει ναυάγια πλοίων που πιθανόν να προ-
καλέσουν απειλή για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, αγαθών ή περιουσίας στη θάλασσα, 
καθώς και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η Σύμβαση σκοπεύει να καλύψει το κενό στην υπάρχουσα διεθνή νομοθεσία, με τη θέσπιση 
κοινών διεθνών κανόνων για την αποτελεσματική μετακίνηση των ναυαγίων που βρίσκονται 
πέρα από τα όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης (beyond the territorial sea). Επίσης, η Σύμβαση 
περιλαμβάνει μία εναλλακτική διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν 
ειδικούς κανόνες στο έδαφος ή στην αιγιαλίτιδα ζώνη τους. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΙΜΟ τα εγκαταλειμμένα ναυάγια ξεπερνούν τα 1300 και 
πιθανόν να αυξηθούν στο μέλλον, αποτελώντας εμπόδιο για τη ναυσιπλοΐα και τα παράκτια 
κράτη. Τα προβλήματα που προκύπτουν είναι 3 ειδών:

α) Ανάλογα με τη θέση του ναυαγίου, αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια 
των άλλων πλοίων και των πληρωμάτων.

β) Ανάλογα με το είδος του φορτίου, το ναυάγιο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο θαλάσσιο 
και παράκτιο περιβάλλον.

γ) Ανάλογα με την υψηλή αξία κάποιων φορτίων, υπάρχει το κόστος του εντοπισμού και της 
απομακρύνσεως του ναυαγίου.

Η Σύμβαση καθιστά οικονομικά υπεύθυνους τους πλοιοκτήτες και απαιτεί από αυτούς να 
έχουν ασφαλιστική ή άλλη οικονομική εγγύηση, ώστε να καλύψουν τα κόστη απομακρύνσεως 
του ναυαγίου. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να προβούν σε νόμιμες ενέρ-
γειες ενάντια στους ασφαλιστές. 

2.4.5ΔιεθνήςΣύμβασηγιατηνΑνακύκλωσητωνΠλοίων,2009(RecyclingofShips).

Αρχικά ο ΙΜΟ υιοθέτησε οδηγίες για την ανακύκλωση των πλοίων το 2003 και συνεργάζεται 
με τον ILO (διεθνή οργάνωση εργασίας) και την ειδική επιτροπή της συμβάσεως της Βασιλείας 
(1989) για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού στις μονάδες διαλύσεως πλοίων 
και την περιβαλλοντική πολιτική που απαιτείται κατά τη λειτουργία των μονάδων αυτών. Η 
πρώτη κοινή ομάδα εργασίας (ILO/IMO/BC Working Group on Ship Scra-pping) ξεκίνησε το 
έργο της το 2005.

Το δόγμα του πράσινου διαβατηρίου (green passport) για τα πλοία, περιλαμβάνεται στις 
οδηγίες. Το έγγραφο αυτό αφορά σε μία πλήρη απογραφή (inventory) όλων των υλικών που είναι 
επιζήμια για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή 
του πλοίου. πρόκειται δε να το συντροφεύει σε όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής του ζωής. 

Το 2004 η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) του ΙΜΟ ενέκρινε 
τις οδηγίες για την ανάπτυξη κατάλληλου σχεδίου ανακυκλώσεως (ship recycling plan – SRP) 
με σκοπό την παροχή τεχνικών πληροφοριών για τη δημιουργία ενός τέτοιου σχεδίου.

Το 2006 βελτίωσε ακόμη περισσότερο το σχέδιοσυμβάσεως (draft convention) σκοπεύο-
ντας σε διεθνή αποδοχή των κανονισμών για την ανακύκλωση/διάλυση των πλοίων, προετοι-
μάζοντας μία διεθνή συνδιάσκεψη το 2008-2009 με σκοπό την υιοθέτηση της συμβάσεως. Η 
Σύμβαση πρόκειται να περιλαμβάνει κανονισμούς για τα εξής θέματα:

α) Σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία και προετοιμασία των πλοίων, με σκοπό να διευκολυνθεί 
η διαδικασία ασφαλούς και περιβαλλοντικά φιλικής ανακυκλώσεως των πλοίων δίχως να γίνεται 
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συμβιβασμός στην ασφάλεια και τη διαχειριστική αποδοτικότητά τους.
β) Λειτουργία των μονάδων διαλύσεως/ανακυκλώσεως (ship recycling facilities) μέσα σε 

ένα ασφαλές και περιβαλλοντικά φιλικό πλαίσιο.
γ) Καθιέρωση ενός κατάλληλου εγκεκριμένου μηχανισμού για την ανακύκλωση των πλοί-

ων, περιλαμβάνοντας πιστοποιήσεις και αναφορές.
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3.10 Συμπληρωματικές πηγές

Οι Δι ε θνείς Ναυ τι λι α κές Συμ βά σεις

Σκοπόςτουκεφαλαίου.

Ο κύ ρι ος σκο πός του κε φα λαί ου εί ναι η ει σα γω γή στις δι ε θνείς συμ βά σεις. 
Το κε φά λαι ο αυτό απο τε λεί τη συ νέ χει α των δύο προ η γου μέ νων κε φα λαί ων 
περί των ορ γα νι σμών, ΟΗΕ και ΙΜΟ, που κα ταρ τί ζουν τις δι ε θνείς συμ βά σεις. 
Συ γκε κρι μέ να, επι χει ρεί ται μία γε νι κή πα ρου σί α ση των δι ε θνών συμ βά σε ων, με 
ει δι κή ανα φο ρά σε ορι σμέ νες συμ βά σεις ναυ τι λι α κού πε ρι ε χο μέ νου ως αντι προ
σω πευ τι κά πα ρα δείγ μα τα, οι οποίες προ έ κυ ψαν από την κω δι κο ποί η ση των 
κα νό νων του δι ε θνούς δι καί ου. 

Προσδοκώμενααποτελέσματα.

Όταν θα έχετε με λε τή σει αυτό το κε φά λαι ο θα γνω ρί ζε τε τους ορι σμούς, 
την ερ μη νεί α, τους δι ά φο ρους τύ πους και τις τρο πο ποι ή σεις των δι ε θνών συμ
βά σε ων, τα χρο νι κά στά δια που αφο ρούν στην ίδρυση, υι ο θέ τη ση, υπο γρα φή, 
επι κύ ρω ση και εφαρ μο γή αυ τών αλλά και στα προ βλή μα τα που ανα κύ πτουν. 

Έννοιες-κλειδιάτουκεφαλαίου.

Αρ χι κό Έγ γρα φο, Ημε ρο μη νί α Ισχύος, Απο δο χή και Έγκριση Συμ βά σε ων, 
Νέες Μέ θο δοι Τρο πο ποι ή σε ων, Ήπιες Υπο χρε ώ σεις, Συμ βά σεις Ναυ τι κής 
Ερ γα σί ας, Πε ρι φε ρει α κές Συμ βά σεις, Δι α κρα τι κές Συμ φω νί ες.

Εισαγωγικέςπαρατηρήσεις.

Το κε φά λαι ο αυτό ανα λύ ει αρ χι κά τους τρό πους δη μι ουρ γί ας μίας δι ε θνούς 
συμ βά σε ως που ως ση μείο ανα φο ράς έχει τη σύμ βα ση περί Δι καί ου των Συν θη
κών της Βι έν νης (1969). Στη συ νέ χει α εξε τά ζο νται χρο νι κά τα διά φο ρα στά δια 
κα ταρ τί σε ως και εφαρ μο γής μίας δι ε θνούς συμ βά σε ως δί νο ντας έμ φα ση στις 
κα θυ στε ρή σεις που προ κα λού νται κατά τη δι άρ κει α Συν δι α σκέ ψε ων του ΙΜΟ με 
τη συμ με το χή των κρα τώνμε λών. Επίσης, γί νε ται μία συ μπλη ρω μα τι κή ανα φο ρά 
στις δι ε θνείς συμ βά σεις περί ναυ τι κής ερ γα σί ας που κα τάρ τι σε ο ILO.  Τέλος, 
γίνεται μία ανάλυση των δύο συμβάσεων που αφορούν στο δίκαιο της θάλασσας 
(Γενεύη, 1958 και Τζαμάικα, 1982). Στο Παράρτημα,Θέματα5,6 και 7 (σελ. 
217, 224 και 225) γί νε ται ει δι κή ανα φο ρά στις πε ρι φε ρει α κές συμ βά σεις, τις 
δι α κρα τι κές συμ φω νί ες και τα ιδι ω τι κά τα μεία απο ζη μι ώ σε ως που αφο ρούν απο
κλει στι κά σε ζη τή μα τα προ στα σί ας του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος.



3.1 Ορι σμοί και τύ ποι δι ε θνών συμ βά σε ων.

Οι δι ε θνείς συμ βά σεις έχουν ως αντι κεί με νο τη ρύθ μι ση των σχέ σε ων στο πλαί σιο της δι ε-
θνούς κοι νό τη τας. Τυ πι κά πα ρα δείγ μα τα συ νά ψε ως δι ε θνών συμ βά σε ων απο τε λούν τα εδα φι-
κά ζη τή μα τα, οι δι ε θνείς συ ναλ λα γές, οι συμ μα χί ες με σκοπό την ει ρή νη, η προ στα σί α των 
αν θρω πί νων δι και ω μά των, η προ στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος κλπ. 

Αρ χι κά το δι ε θνές δί καιο που δι έ πει τις δι ε θνείς συμ βά σεις ήταν εθι μι κό ως το 1969. Η 
Επι τρο πή του Δι ε θνούς Δι καί ου των Ηνω μέ νων Εθνών προ ε τοί μα σε ένα σχέδιοσυμβάσεως 
(draft convention) και πα ρα κί νη σε τον ΟΗΕ να συ γκλη θεί μία Συν δι ά σκε ψη, που κα τέ λη ξε 
στην υι ο θέ τη ση της ΣυμβάσεωςπερίΔικαίουτωνΣυνθηκώνστη Βιέννη το 1969. Η Σύμ βα ση 
αυτή απο κρυ σταλ λώ νει το ισχύον εθι μι κό δί καιο, αλλά πε ρι λαμ βά νει και νέες ρυθ μί σεις. 
Έχει δε επι κυ ρω θεί από την Ελ λά δα και κυ ρω θεί με το ΝΔ 402/1974 και ισχύει σε δι ε θνές 
επί πε δο από το 1980.

Με τον όρο ΔιεθνήςΣύμβαση (ΔΣ) κα λεί ται κάθε συμ βα τι κή σχέση που συ νά πτε ται ανά με σα 
σε υπο κεί με να του δι ε θνούς δι καί ου (με τα ξύ κρα τών, με τα ξύ κρα τών και δι ε θνών ορ γα νι σμών) 
και στο χεύ ει στην πα ρα γω γή εν νό μων απο τε λε σμά των. Άλ λοι σχε τι κοί όροι που εμ φα νί ζο νται 
σε δι ε θνή κεί με να εί ναι συν θή κη, συμ φω νί α, πρω τό κολ λο, δι α κή ρυ ξη, σύμ φω νο, κα τα στα τι κό, 
χάρ της, τε λι κή πράξη κλπ. Με την προ ϋ πό θε ση ότι οι πα ρα πά νω όροι αντα πο κρί νο νται στον 
ορι σμό της συμ βά σε ως περί συν θη κών της Βι έν νης από νο μι κή άποψη θε ω ρού νται ταυ τό ση μοι.

Σχε τι κά με τους τύ πους ΔΣ, αρ χι κά γί νε ται δι ά κρι ση με τα ξύ συμ βά σε ων που συ νά πτουν 
κράτη και εκεί νων στις οποίες με τέ χουν δι ε θνείς ορ γα νι σμοί. Εξί σου ση μα ντι κή εί ναι η δι ά κρι-
ση σε διμερείς και πολυμερείςσυμβάσεις. Αυ τές δι α φέ ρουν με τα ξύ τους στη δι α πραγ μα τευ τι κή 
ικα νό τη τα και σύ να ψη, στην έναρξη ισχύος, τη δυ να τό τη τα δι α τυ πώ σε ως επι φυ λά ξε ων, την 
ερ μη νεί α, την ανα θε ώ ρη ση και τη λήξη ισχύος. 

Πριν την επί ση μη ίδρυση του ΙΜΟ (1958) αρ κε τές ση μα ντι κές ΔΣ εί χαν ήδη δη μι ουρ γη θεί, 
π.χ. η SOLAS (1948), η OILPOL (1954) και ορι σμέ νες άλ λες ΔΣ για τις γραμ μές φορ τώ σε ως 
και την πρό λη ψη των συ γκρού σε ων στη θά λασ σα. Ο ΙΜΟ από τη στιγμή που ανέ λα βε δράση, 
είχε ως κύ ριο έργο την εξέ λι ξη αυ τών των συμ βά σε ων αλλά και τη δη μι ουρ γί α νέων συμ βά σε-
ων όταν αυτό ήταν ανα γκαίο.

3.2 Υι ο θέ τη ση μίας συμ βά σε ως.

Ο ΙΜΟ, όπως έχομε ήδη ανα φέ ρει δι α θέ τει οκτώ κύ ρια όρ γα να που έχουν επω μι σθεί τον 
ρόλο της υι ο θε τή σε ως και εφαρ μο γής των ΔΣ. Οι εξε λί ξεις στη ναυ τι λι α κή βι ο μη χα νί α απο-
τε λούν αντι κεί με νο συ ζη τή σε ως από τα κράτη-μέλη του, στο πλαί σιο των ορ γά νων του ΙΜΟ 
και εφό σον κρί νε ται απα ραί τη το, ξε κι νούν οι δι α δι κα σί ες προ ε τοι μα σί ας μίας νέας συμ βά σε-
ως ή των τρο πο ποι ή σε ων μίας ήδη ισχύ ου σας συμ βά σε ως.

Με την έγκριση της Συ νε λεύ σε ως ή του Συμ βου λί ου του ΙΜΟ, η σχε τι κή Επι τρο πή ανα λαμ-
βά νει τις δι ερ γα σί ες με πε ρισ σό τε ρη λε πτο μέ ρει α και προ ε τοι μά ζει ένα αρχικόέγγραφο (draft 
document). Ορι σμέ νες φο ρές απαι τεί ται η συμ βο λή μίας εξει δι κευ μέ νης υπο ε πι τρο πής, ανά λο-
γα με το αντι κεί με νο της νέας συμ βά σε ως. Στη συ νέ χει α, η αρ μό δι α επι τρο πή πα ρα δί δει την 
αρ χι κή μορφή της συμ βά σε ως στη Συ νέ λευ ση και το Συμ βού λι ο, προ τεί νο ντας τη δι ε ξα γω γή 
Συν δι α σκέ ψε ως με σκοπό την προ ώ θη ση των δι α δι κα σι ών για την υιοθέτηση (adopting conven-
tion) της συμ βά σε ως.

Επί ση μες προ σκλή σεις για τη συμ με το χή τους στη Συν δι ά σκε ψη δέ χο νται όλα τα κράτη-
μέλη του ΙΜΟ αλλά και όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Επο μέ νως, αυ τές οι Συν δι α σκέ ψεις 
έχουν πα γκό σμι ο χα ρα κτή ρα και εί ναι ανοι χτές για κάθε κυ βερ νη τι κή αρχή. Πα ράλ λη λα, 
προ σκα λού νται ει δι κοί εμπει ρο γνώ μο νες, είτε από δι ε θνείς εξει δι κευ μέ νες ορ γα νώ σεις του 
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ΟΗΕ, είτε από δι ε θνείς ιδι ω τι κούς ορ γα νι σμούς, ως πα ρα τη ρη τές, με σκοπό να κα τα θέ σουν 
την άποψή τους εφό σον κρί νε ται απα ραί τη το.

Πριν την έναρξη της Συν δι α σκέ ψε ως, το αρ χι κό έγ γρα φο μοι ρά ζε ται σε όλους τους συμ με-
τέ χο ντες, για τη δι α τύ πω ση σχο λί ων. Στη συ νέ χει α γί νε ται συ ζή τη ση για το πε ρι ε χό με νο της 
συμ βά σε ως και εφό σον γί νει απο δε κτό, υι ο θε τεί ται η σύμ βα ση από τη Συν δι ά σκε ψη. Ακο λου-
θεί η κα τά θε ση του τε λι κού εγ γρά φου στο Γε νι κό Γραμ μα τέ α του ΙΜΟ, ο οποίος στέλ νει αντί-
γρα φά του σε όλα τα κράτη-μέλη. Κατά συ νέ πει α, η σύμ βα ση εί ναι ανοι χτή για υπο γρα φή από 
τα κράτη-μέλη συ νή θως σε μία πε ρί ο δο 12 μη νών.

3.3 Δι α δι κα σί ες ενάρ ξε ως ισχύος της συμ βά σε ως.

Η υι ο θέ τη ση μίας ΔΣ αντι προ σω πεύ ει μόνο το πρώτο στά διο μίας μα κράς χρο νι κής δι α δι-
κα σί ας. Πριν τεθείσεισχύ (entry into force) η σύμ βα ση, δη λα δή να δε σμευ θούν οι κυ βερ νη τι-
κές αρ χές, πρέ πει να γί νει απο δε κτή επί ση μα από τα ανε ξάρ τη τα κράτη. Με άλλα λό για, κάθε 
σύμ βα ση πε ρι έ χει κα νο νι σμούς, που κα θο ρί ζουν τις συ γκε κρι μέ νες προ ϋ πο θέ σεις έτσι ώστε 
αυτή να τε θεί σε ισχύ. Όσο πε ρισ σό τε ρο ση μα ντι κό και πε ρί πλο κο εί ναι το έγ γρα φο, τόσο 
πε ρισ σό τε ρο αυ στη ρές εί ναι οι προ ϋ πο θέ σεις για την έναρξη ισχύος, επί πα ρα δείγ μα τι η 
SOLAS 1974 απαι τού σε την απο δο χή 25 κρα τών-με λών, των οποίων οι εμπο ρι κοί στό λοι 
ξε περ νού σαν το 50% της πα γκό σμι ας χω ρη τι κό τη τας πριν τε θεί επί ση μα σε ισχύ. 

Η απο δο χή μίας συμ βά σε ως δεν ση μαί νει την κα τά θε ση ενός επί ση μου ορ γά νου. Από τη 
στιγμή που η πρό θε ση ενός κρά τους εί ναι η απο δο χή της συμ βά σε ως, αυτό ση μαί νει απα ραί-
τη τα την υπο χρέ ω ση να πά ρει τα μέ τρα που απαι τεί η σύμ βα ση, για πα ρά δειγ μα συ χνά πρέ πει 
να ψη φι σθεί νέος εθνι κός νό μος ή να τρο πο ποι η θεί κά ποιος που υφί στα ται, με σκοπό να επι-
κυ ρω θεί η σύμ βα ση, για να εφαρ μο σθούν οι κα νο νι σμοί της. Στην τω ρι νή πε ρί ο δο οι συμ βά-
σεις του ΙΜΟ τί θε νται σε ισχύ πε ρί που 5 χρό νια μετά την υι ο θέ τη σή τους.

3.4 Δι α δι κα σί ες υπο γρα φής, επι κυ ρώ σε ως, απο δο χής, εγκρί σε ως και συ ναι νέ σε ως.

Αυ τοί οι όροι ανα φέ ρο νται σε κά ποιες με θό δους, σύμ φω να με τις οποίες ένα κρά τος 
εκ φρά ζει την πρό θε σή του να δε σμευ θεί από μία ΔΣ. Αρ χι κά η πρό θε ση ενός κρά τους για την 
υπογραφή (signature) της ΔΣ εκ φρά ζε ται ως εξής:

α) Η σύμ βα ση προ βλέ πει ότι η δι α δι κα σί α υπο γρα φής της έχει το σκοπό της δε σμεύ σε ως 
από τα κράτη.

β) Απο φα σί σθη κε ότι τα κράτη κατά τη δι άρ κει α των δι α πραγ μα τεύ σε ων συμ φώ νη σαν ότι 
η υπο γρα φή της συμ βά σε ως έχει αυ τόν το σκοπό.

γ) Η πρό θε ση ενός κρά τους να δε σμευ θεί από την υπο γρα φή της συμ βά σε ως δι α φαί νε ται από 
τη στάση της αντι προ σω πεί ας του ή την έκ φρα ση γνώ μης κατά τη δι άρ κει α των δι α πραγ μα τεύ-
σε ων στη Συν δι ά σκε ψη (σύμ φω να με το άρθ. 12 πα ράγρ. 1 της Συμ βά σε ως της Βι έν νης, 1969).

Ένα κρά τος έχει τη δυ να τό τη τα να υπο γρά ψει μία ΔΣ, υπό την προ ϋ πό θε ση της επι κυ ρώ-
σε ως, απο δο χής και εγκρί σε ως. Σε αυ τήν την πε ρί πτω ση η υπο γρα φή δεν πι στο πο εί την πρό-
θε ση του κρά τους να δε σμευ θεί από τη σύμ βα ση αλλά υπο χρε ώ νει το κρά τος να απο φύ γει 
ενέρ γει ες που ζη μι ώ νουν το αντι κεί με νο και το σκοπό της συμ βά σε ως [άρθ. 18 πα ράγρ. (α) 
της Συμ βά σε ως της Βι έν νης].

Αυτή η επι λο γή εκ φρά σε ως της επί ση μης δε σμεύ σε ως ενός κρά τους πη γά ζει από την εποχή 
που οι δι ε θνείς επι κοι νω νί ες δεν ήταν άμε σες όπως εί ναι σή με ρα. Ου σι α στι κά σή μαι νε ότι ο 
αντι πρό σω πος ενός κρά τους δεν ξε περ νού σε τα όρια των δυ να το τή των του ή τις οδη γί ες της 
κυ βερ νή σε ως του σχε τι κά με την ολο κλή ρω ση των δι α δι κα σι ών υπο γρα φής της συμ βά σε ως. Οι 
όροι αποδοχή (acceptance) και έγκριση(approval) έχουν πε ρί που την ίδια έν νοια με τον όρο επι

43



κύρωση (ratification), αλλά εί ναι λι γό τε ρο επί ση μοι και μη τε χνι κοί και επο μέ νως συ χνά προ τι-
μού νται από ορι σμέ να κράτη, που αντι με τω πί ζουν θε σμι κές δυ σκο λί ες με τον όρο επι κύ ρω ση.

Οι πε ρισ σό τε ρες πο λυ με ρείς συμ βά σεις εί ναι ανοι χτές προς υπο γρα φή για μία συ γκε κρι-
μέ νη χρο νι κή πε ρί ο δο. Η μέ θο δος της συναινέσεως (accession) χρη σι μο ποι εί ται από ένα κρά-
τος με σκοπό να γί νει μέ λος της συμ βά σε ως την οποία δεν είχε υπο γρά ψει, όταν αυτή ήταν 
ανοι χτή για υπο γρα φή. Από την τε χνι κή πλευρά, η συ ναί νε ση απαι τεί από ένα κρά τος να 
κα τα θέ σει μία πράξη (επί ση μο έγ γρα φο) συ ναι νέ σε ως.

3.5 Εφαρ μο γή μίας συμ βά σε ως.

Η εφαρμογή (enforcement) μίας ΔΣ βα σί ζε ται απο κλει στι κά στην πρό θε ση των κυ βερ νή σε ων 
των κρα τών-με λών. Ο ΙΜΟ δεν έχει δύ να μη επιρ ρο ής σε αυτό το χρο νι κό στά διο, μο λο νό τι 
υπάρ χουν ορι σμέ νες εξαι ρέ σεις, π.χ. ο υπο χρε ω τι κός ΚώδικαςISM. Οι κυ βερ νή σεις εφαρ μό-
ζουν τους κα νο νι σμούς μιας συμ βά σε ως με ναυ τι λι α κό πε ρι ε χό με νο σύμ φω να με τις ανά γκες 
των εθνι κών στό λων και ορί ζουν τις δι α δι κα σί ες πα ρα βι ά σε ων όταν αυ τές επι βάλ λο νται.

3.6 Τρο πο ποι ή σεις μίας συμ βά σε ως.

Η τε χνο λο γί α και οι νέες τε χνι κές που εφαρ μό ζο νται στη ναυ τι λι α κή βι ο μη χα νί α αλ λά ζουν 
με με γά λη τα χύ τη τα στη ση με ρι νή εποχή. Ως απο τέ λε σμα δη μι ουρ γού νται ανά γκες για την υι ο-
θέ τη ση νέων συμ βά σε ων ή την ανα βάθ μι ση-τρο πο ποί η ση των υπαρ χου σών συμ βά σε ων, π.χ. η 
SOLAS του 1960 τρο πο ποι ή θη κε έξι φο ρές αφού τέ θη κε σε ισχύ το 1965, δη λα δή το 1966, 1967, 
1968, 1969, 1971 και 1973. Το επό με νο έτος, όπως γνω ρί ζο με, δη μι ουρ γή θη κε μία νέα Σύμ βα ση 
SOLAS (1974) που πε ρι έ λα βε όλες τις προ η γού με νες τρο πο ποι ή σεις και αυτή με τη σειρά της 
τρο πο ποι ή θη κε τα έτη 1978, 1981, 1983, 1988, 1990 και 1991.

Οι πα λαι ό τε ρες ΔΣ προ χω ρού σαν σε τροποποιήσεις (amendments) μόνο όταν ένα ση μα ντι-
κό πο σο στό των συμ βαλ λο μέ νων με ρών, συ νή θως τα 2/3, απο δέ χο νταν αυ τές. Αυτό σή μαι νε 
ότι απαι τού νταν με γά λος αριθ μός απο δο χών ώστε να τρο πο ποι η θεί η σύμ βα ση, σε σχέση με 
τον αρ χι κό αριθμό απο δο χών για να τε θεί σε ισχύ αυτή, ιδι αί τε ρα στην πε ρί πτω ση που ο αριθ-
μός των κρα τών-με λών ήταν με γά λος. Κατά συ νέ πει α, υπήρχε εξαι ρε τι κά με γά λη χρο νι κή 
υστέ ρη ση, για να τε θούν σε ισχύ οι νέες τρο πο ποι ή σεις μίας ΔΣ.

Με σκοπό την επί λυ ση του προ βλή μα τος, ο ΙΜΟ υι ο θέ τη σε μία νέα μέ θο δο τρο πο ποι ή σε ων, 
που κα λεί ται «tacit acceptance» και εφαρ μό σθη κε πρώ τι στα στις Συμ βά σεις SOLAS (1974), 
COLREG (1972) και MARPOL (1973). Αυτή η μέ θο δος βα σί ζε ται στο γε γο νός ότι, μία τρο πο-
ποί η ση συμ βά σε ως θα τε θεί σε ισχύ μία συγκεκριμένηημερομηνία, εκτός εάν πριν από την ημε-
ρο μη νί α αυτή έχουν δι α τυ πω θεί αντιρ ρή σεις για το πε ρι ε χό με νο της τρο πο ποι ή σε ως από ένα 
συ γκε κρι μέ νο αριθμό κρα τών-με λών. Ως απο τέ λε σμα, η νέα μέ θο δος επι τά χυ νε τις δι α δι κα σί ες 
των τρο πο ποι ή σε ων, π.χ. οι τρο πο ποι ή σεις του 1981 της SOLAS τέ θη καν σε ισχύ την 1/9/1984.

3.7 Προ βλή μα τα υπο γρα φής, επι κυ ρώ σε ως και εφαρ μο γής μίας συμ βά σε ως.

Έχομε ήδη ση μει ώ σει ότι οι ΔΣ, μέ χρι να τε θούν σε ισχύ, δι α νύ ουν μια χρο νο βό ρα δι α δι-
κα σί α, π.χ. οι τρο πο ποι ή σεις (1969) της OILPOL (1954) κα θυ στέ ρη σαν οκτώ χρό νια να εφαρ-
μο σθούν, η MARPOL (1973) τέ θη κε σε ισχύ μετά την πά ρο δο δέκα ετών και αυτό μόνο δι ό τι 
συ νέ βα λε η Συν δι ά σκε ψη TSPP (1978), υι ο θε τώ ντας το πρω τό κολ λο, που με τη σειρά του επί-
σπευ σε τις δι α δι κα σί ες επι κυ ρώ σε ως, ει δάλ λως κα νείς δεν γνώ ρι ζε πότε η σύμ βα ση θα είχε 
τε θεί σε ισχύ. Η αρ γο πο ρί α αυτή δεν χα ρα κτη ρί ζει μόνο τις ΔΣ που αφο ρούν στον ναυ τι λι α κό 
το μέα, αλλά απο τε λεί ένα γε νι κό στοι χείο όλων των ΔΣ νο μι κής μορ φής, εκτός από ελά χι στες 
εξαι ρέ σεις. 
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Αντί θε τα, οι Πε ρι φε ρει α κές Συμ βά σεις (ΠΣ) καθυ στε ρούν λι γό τε ρο να τε θούν σε ισχύ, 
επειδή ο αριθ μός των συμ με τε χό ντων κρα τών εί ναι μι κρό τε ρος και υπάρ χει συ νή θως ταύ τι ση 
οι κο νο μι κών και πο λι τι κών συμ φε ρό ντων, εκτός εάν υπάρ χουν δι α φω νί ες ανά με σα στα πα ρά-
κτι α κράτη που γειτ νι ά ζουν σε μια οι κο λο γι κά ευ αί σθη τη θα λάσ σι α πε ρι ο χή. Για πα ρά δειγ μα 
η ΠΣ τηςΒαρκελώνης (1976) για την προ στα σί α της Με σο γεί ου μαζί με τα δύο πρώτα πρω τό-
κολ λά της τέ θη κε σε ισχύ το 1978. Συ μπλη ρω μα τι κά, τέ τοιου εί δους προ βλή μα τα δεν πα ρου-
σι ά ζο νται όταν πρό κει ται για την ψή φι ση εθνι κής νο μο θε σί ας, όπως ο αμερικανικός νόμος 
OPA 1990 που χρει ά σθη κε πε ρί που δυό μι συ χρό νια για να τε θεί σε ισχύ.

Ένα άλλο ση μείο σχο λι α σμού εί ναι όταν υπάρ χει η επι θυ μί α για την υπο γρα φή της συμ-
βά σε ως, αλλά με κα θυ στέ ρη ση της επι κυ ρώ σε ως και με πλήρη χρο νι κή εκ με τάλ λευ ση των 
δια φό ρων δι α δι κα στι κών στα δί ων, που ακο λου θούν την αρ χι κή βού λη ση μίας χώ ρας στο να 
απο δε χθεί τη ΔΣ. Υπο γρα φή της συμ βά σε ως ση μαί νει μία εκπρώτηςόψεως (prima facie) πρό-
θε ση προς επι κύ ρω ση, δί χως να ανα φέ ρε ται ο χρό νος της επι κυ ρώ σε ως. Επο μέ νως με γά λος 
αριθ μός υπο γρα φών προ τεί νει αντί στοι χα με γά λο αριθμό επι κυ ρώ σε ων. Δεν συμ βαί νει όμως 
συ χνά και το αντί θε το. Ένα κρά τος εί ναι πι θα νόν να μην έχει υπο γρά ψει, αλλά να έχει μόνο 
επι κυ ρώ σει τη σύμ βα ση, είτε λόγω ιδι αί τε ρης συ μπε ρι φο ράς, είτε ει σα γω γής νέων στοι χεί ων 
στο αντι κεί με νο της συμ βά σε ως είτε, πιο συ χνά, δι ό τι ήταν επι θυ μη τή η πο λι τι κή του «περίμε
νεκαιθαδούμε», για πα ρά δειγ μα στη Σύμ βα ση CLC (1969), από τις 15 αρ χι κές επι κυ ρώ σεις, 
τα 9 κράτη δεν εί χαν υπο γρά ψει τη σύμ βα ση, δι ό τι πε ρί με ναν τις εξε λί ξεις από τη συ μπλη ρω-
μα τι κή της Σύμ βα ση FUND (1971).

Το στά διο της επι κυ ρώ σε ως συ νή θως αντι με τω πί ζει προ βλή μα τα από τις δι α θέ σεις των 
κρα τών-με λών. Ακόμη και εάν τε θεί σε ισχύ μία σύμ βα ση δεν έχει ευ ρύ τα τα επι κυ ρω θεί. 
Ωστόσο, ο μι κρός ή ο με γά λος αριθ μός επι κυ ρώ σε ων δεν επη ρε ά ζει ανα γκαία την απο τε λε-
σμα τι κό τη τα της συμ βά σε ως. Η MARPOL έχει επι κυ ρω θεί από πε ρισ σό τε ρα των 145 κρα τών, 
αλλά αυτά αντι προ σω πεύ ουν πάνω από το 98% της πα γκό σμι ας χω ρη τι κό τη τας. Το γε γο νός 
ότι έχει επι κυ ρω θεί και τε θεί σε ισχύ μία σύμ βα ση δεν απο τε λεί και εγ γύ η ση ότι οι δι α τά ξεις 
της θα γί νουν απο δε κτές. Επί σης, ένα κρά τος μπο ρεί να μην έχει απο δε χθεί μία σύμ βα ση στο 
σύ νο λό της αλλά αυτό δεν το εμπο δί ζει να εφαρ μό σει εκείνα τα ση μεία της συμ βά σε ως με τα 
οποία ήδη συμ φω νεί, αλλά δεν απαι τεί ται η επι κύ ρω σή τους. 

Κατά τη δι άρ κει α της προ ερ γα σί ας για την κα τάρ τι ση μίας συμ βά σε ως, συ χνά ανα κα λύ πτο-
νται δι α φο ρές με τα ξύ κρα τών και αυτό μπο ρεί να οδη γή σει ένα κρά τος στη μη απο δο χή του 
στα δί ου επι κυ ρώ σε ως. Στη Συν δι ά σκε ψη TSPP (1978) για την ανα θε ώ ρη ση των ΔΣ MARPOL 
(1973) και SOLAS (1974) υπήρ ξαν έντο νες δι α φω νί ες σχε τι κά με τα νέα συ στή μα τα εγκα τα στά-
σε ως σε Δ/Ξ. Αυ τός ήταν και ο κύ ρι ος λό γος που πέ ντε χρό νια εξέ πνευ σαν έως ότου τε θεί σε 
ισχύ η MARPOL (1983). Όταν μία σύμ βα ση προ ε τοι μά ζε ται από ένα διεθνή οργανισμό που 
τη ρεί αρ χείο των συ νε δρι ά σε ων, δεν υπάρ χει με γά λη δυ σκο λί α στην πρό σβα ση των στοι χεί ων 
και αυτό μπο ρεί να αμ βλύ νει τις δι α φο ρές με τα ξύ των κρα τών, αλλά όταν η δι ερ γα σί α γί νε ται 
μέσω των ad hoc διακυβερνητικώνσυμβουλίων, όπως συ νή θως συμ βαί νει συ χνά στις ΠΣ, εί ναι 
πολύ δύ σκο λη η πρό σβα ση. 

Ιδι αί τε ρη ση μα σί α έχουν και οι ήπιεςυποχρεώσεις (light obligations) που επι βάλ λει μία σύμ-
βα ση. Εάν απαι τού νται απλές αλ λα γές δι οι κη τι κής φύ σε ως, τότε η επι κύ ρω ση θα εί ναι τα χεία, 
π.χ. η ΔιακρατικήΣυμφωνίατηςΒόννης για τη ρύ παν ση από πε τρέ λαι ο της Βό ρει ας Θά λασ σας 
(1969). Όταν όμως η σύμ βα ση υπο χρε ώ νει τα κράτη σε εκτε τα μέ νες αλ λα γές στην εσω τε ρι κή 
νο μο θε σί α ενός συμ βαλ λό με νου μέ ρους, για την εφαρ μο γή των σχε τι κών δι α τά ξε ων, ανα πό φευ-
κτα η επι κύ ρω ση κα θυ στε ρεί, π.χ. η ΔΣΤΟNNAGE (1969), όπου η απα ραί τη τη υψηλή προ ϋ πό θε-
ση που έθετε η σύμ βα ση, δη λα δή 25 υπο γρα φές κρα τών που πρέ πει να δι α θέ τουν το 65% της 
πα γκό σμι ας χω ρη τι κό τη τας, είχε ως απο τέ λε σμα την κα θυ στέ ρη ση στο στά διο της επι κυ ρώ σε ως 
(1982).
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Το ερώ τη μα εί ναι με ποιο τρόπο μπο ρού με να εκτι μή σο με την πρό θε ση ενός κρά τους προς 
την επι κύ ρω ση ή όχι μιας ΔΣ. Θα ήταν συ νε τό να εξε τά σο με ποια κράτη επη ρε ά ζο νται άμεσα 
από τις δι α τά ξεις της συμ βά σε ως, των οποίων η επι κύ ρω ση θα κρί νει την απο τε λε σμα τι κό τη τά 
της. Στο πα ρελ θόν οι ΗΠΑ και η Βρε τα νί α κατά δι α στή μα τα εί χαν ηγε τι κό ρόλο στις Συν δι α-
σκέ ψεις για την κα τάρ τι ση μιας Συμ βά σε ως, υπο στη ρι ζό με νες από δι ά φο ρες ομά δες κρα τών, 
π.χ. κατά τη δι άρ κει α της Συν δι α σκέ ψε ως TSPP (1978) για την επί σπευ ση της επι κυ ρώ σε ως 
της MARPOL υπήρξε αντι πα ρά θε ση ανά με σα σε τρεις ομά δες κρα τών για τις ανα θε ω ρη μέ-
νες δι α τά ξεις που αφο ρού σαν σε ζη τή μα τα τε χνι κής φύ σε ως.

Πι θα νώς το πιο σο βα ρό εμπό διο να πα ρου σι ά ζε ται στο εν δι ά με σο χρο νι κό δι ά στη μα με τα ξύ 
υι ο θε τή σε ως και επι κυ ρώ σε ως μιας συμ βά σε ως. Πολλά από τα Δ/Ξ ναυ πη γού νται σύμ φω να με 
τις νέες απαι τή σεις πριν ακόμη τε θεί σε ισχύ η σύμ βα ση, έτσι ώστε να απο φύ γουν τις με τα τρο πές 
που κρί νο νται ανα γκαί ες όταν τε θεί σε ισχύ, π.χ. εί ναι γνω στή η δι α φω νί α ανά με σα στα κράτη-
μέλη της MARPOL, σχε τι κά με τις απαι τή σεις για τα Δ/Ξ κατά τη δι α δι κα σί α εγκρί σε ως του 
πρω το κόλ λου της. Μια ομάδα κρα τών επι θυ μού σε την εγκα τά στα ση των ξε χω ρι στών δε ξα με νών 
έρ μα τος (SBT) σε Δ/Ξ πάνω από 70.000 dwt, μια άλλη ομάδα την κα θι έ ρω ση του συ στή μα τος 
πλύ σε ως δε ξα με νών με φορ τίο (COW) και του συ στή μα τος αδρα νούς αε ρί ου (IGS), ενώ η 
τε λευ ταί α ομάδα προ τι μού σε την τε χνι κή των δι πλών πε ρι βλη μά των ή πυθ μέ νων (DH/DB).

Οι πε ρισ σό τε ρες δι α τά ξεις των συμ βά σε ων, ενώ φαί νο νται θε ω ρη τι κά ικα νο ποι η τι κές, στην 
πράξη όμως δεν συμ βαί νει το ίδιο κατά το στά διο της εφαρ μο γής τους. Επι ση μαί νε ται ότι οι ΔΣ 
προ σα να το λί ζο νται, όσον αφορά στους κα νο νι σμούς προ στα σί ας θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος, σε 
με γά λο βαθμό υπέρ της ναυ τι λι α κής βι ο μη χα νί ας, αλλά το πι θα νό τε ρο εί ναι ότι, εάν συ νέ βαι νε 
το αντί θε το, δεν θα τις υπέ γρα φαν τα με γά λα ναυ τι λι α κά κράτη με την απα ραί τη τη δι α θέ σι μη 
χω ρη τι κό τη τα. 

3.8 Δι ε θνείς συμ βά σεις που ανα φέ ρο νται σε θέ μα τα ναυ τι κής ερ γα σί ας.

Ο ILO (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) από τις αρ χές του προ η γού με νου αι ώ να, λόγω της 
ιδι αι τε ρό τη τας του ναυ τι κού επαγ γέλ μα τος και των συν θη κών της ναυ τι κής ερ γα σί ας και μι σθο-
δο σί ας σε δι ε θνές επί πε δο έχει υι ο θε τή σει μια σειρά συμ βά σε ων, τόσο για την ασφαλή ερ γα σί α 
του προ σω πι κού των πλοίων, όσο και για την προ στα σί α και ανα γνώ ρι ση των δι και ω μά των 
τους.

Οι συμ βά σεις αυ τές, όπως φαί νε ται στον Πί να κα 3.1 ανα φέ ρο νται σε θέ μα τα κοι νω νι κής 
ασφα λί σε ως, συ ντα ξι ο δο τή σε ως, απο ζη μι ώ σε ων (από ασθέ νεια, ατύ χη μα, ναυ ά γι ο κλπ.), άδειας 
μετ' απο δο χών, επα να πα τρι σμού, ελα χί στου ορίου ηλι κί ας, ια τρι κών εξε τά σε ων, απο δει κτι κών 
γνώ σε ως, ωρα ρί ου ερ γα σί ας, εν δι αι τή σε ως, τρο φο δο σί ας και ψυ χα γω γί ας, ελα χί στου ωρα ρί ου 
ερ γα σί ας, προ λή ψε ως επαγ γελ μα τι κών ατυ χη μά των, συλ λο γι κών δι α πραγ μα τεύ σε ων ερ γα σί ας 
και ελέγ χου ερ γα σί ας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ3.1
ΔιεθνείςΣυμβάσειςτουILOπουαναφέρονταιστηναυτικήεργασία.

 7  Minimum Age (Sea) 1970
  «Για το ελά χι στο όριο ηλι κί ας ει σό δου παι δι ών στις ναυ τι κές ερ γα σί ες» ΝΔ 23.9.25 

ΦΕΚ 281Α/16-12-25 όπως τρο πο ποι ή θη κε με το Ν 4211/29

 8  Unemployment Indemnity Shipwreck 1920 
  «Για την απο ζη μί ω ση λόγω ανερ γί ας σε πε ρί πτω ση ναυ α γί ου» ΝΔ 23.9.25 ΦΕΚ 

277Α/16-12-25 όπως τρο πο ποι ή θη κε με το Ν 4004/29 

 9  Placing of seamen 1920 
  «Για την εξεύ ρε ση ερ γα σί ας σε ναυ τι κούς» ΝΔ 23.9.25 ΦΕΚ 291Α/16-12-25 όπως τρο-

πο ποι ή θη κε με το Ν 4369/29

 15  Minimum Age (Trimmers and Stokers) 1921 
  «Για το ελά χι στο όριο ηλι κί ας νε α ρών προ σώ πων στην ερ γα σί α θερ μα στού και 

αν θρα κέ ος» Ν 4505/30 ΦΕΚ 102Α/7-4-30 

 16  Medical Examination of Young Persons 1921 
  «Για την υπο χρε ω τι κή εξέ τα ση παι δι ών και εφή βων που ερ γά ζο νται πάνω στα πλοία» 

Ν 4676/30 ΦΕΚ 156Α/12-5-30

 22 Seamen's Articles of Agreement 1926
 Ναυ το λό γη ση ναυ τι κών 

 23  Repatriation of Seamen 1926 
 «Για την πα λιν νό στη ση των ναυ τι κών» ΝΔ 1130/81 ΦΕΚ 38Α/13-2-81

 53 Officers' Competency Certificates 1936
 Πι στο ποι η τι κά Αξι ω μα τι κών

      54 (*2) Holidays with Pay (Sea) 1936
 Δι α κο πές με απο δο χές

 55  Shipowners' Liability (Sick and Injured Seamen) 1936 
  «Για τις υπο χρε ώ σεις του εφο πλι στή σε πε ρί πτω ση ασθέ νει ας, ατυ χή μα τος ή θα νά του 

των ναυ τι κών» Ν 366/68 ΦΕΚ 88Α/27-4-68 

      56 (*2) Sickness Insurance (Sea) 1936
 Δεν έχει κυ ρω θεί στην Ελ λά δα

      57 (*2) Hours of work and manning (Sea) 1936
 «Ωρά ριο ερ γα σί ας και επάν δρω ση»

 58  Minimum (Age) revised 1936 
 « Για το κα τώ τα το όριο ηλι κί ας ει σό δου παι δι ών στο ναυ τι κό επάγ γελ μα» Ν 4318/63 

ΦΕΚ 87Α/1-6-63

 68  Food and catering (Ship's Crews) 1946 
 «Για την τρο φο δο σί α των πλη ρω μά των» Ν 1163/81 ΦΕΚ 49Α/18-4-81

 69  Certification of Ships' Cooks 1946 
 « Για το πτυ χίο επαγ γελ μα τι κής ικα νό τη τας μα γεί ρων των πλοίων» Ν 4317/63 ΦΕΚ 

87Α/1-6-63

      70 (*2)  Social security (Seafarers) 1946
 Κοι νω νι κή ασφά λι ση ναυ τι κών 

 71  Seafarers' Pensions 1946  
 «Για τις συ ντά ξεις των ναυ τι κών» Ν 1639/86 ΦΕΚ 109Α/18-7-86

Αριθ μός 
Δι ε θνούς 

Συμ βά σεως 
Ερ γα σί ας

Τίτ λος Δι ε θνούς Συμ βά σεως Ερ γα σί ας, Έτος Ψηφί σεως  
και Κυ ρω τι κός Νό μος - ΦΕΚ Δη μο σιεύσεως στην Ελ λά δα (εφό σον έχει κυ ρω θεί).

συνεχίζεται
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   72 (*2) Paid Vacations (Seafarers) 1946
 Άδεια με απο δο χές 

 73  Medical Examinations (Seafarers) 1946
 «Για την ια τρι κή εξέ τα ση των ναυ τι κών» Ν 1131/81 ΦΕΚ 39Α/13-2-81 

 74 Certification of Able Seamen 1946
 Πι στο ποί η ση προ σο ντού χων ναυ τών

   75 (*2) Accommodation of Crews Convention 1946
 Εν δι αί τη ση πλη ρώ μα τος

   76 (*2) Wages, Hours of Work and Manning (Sea) 1946
 Μι σθοί, ώρες ερ γα σί ας και επάν δρω ση 

   91 (*3) Paid Vacations (Seafarers) Revised 1949
 Άδεια με απο δο χές 

 92  Accomodation of Crews Revised 1949
 «Για την εν δι αί τη ση των πλη ρω μά των των πλοίων» Ν 1637/86 ΦΕΚ 107Α/ 18-7-86

   93 (*2)  Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Revised 1949
 Μι σθοί, ώρες ερ γα σί ας και επάν δρω ση

      108  Seafarers' Identity Documents 1958 
 «Για τα έγ γρα φα ταυ τό τη τας των ναυ τι κών» Ν 4316/83 ΦΕΚ 87Α/1-6-83

  109 (*2)  Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Revised 1958
 Μι σθοί, ώρες ερ γα σί ας και επάν δρω ση

  133 (*1)  Crew Accomodation on Board Ship (Supplementary Provisions 1970
 «Για την εν δι αί τη ση των πλη ρω μά των των πλοίων» Ν 1594/86 ΦΕΚ 65Α/19-5-86

 134  Prevention of Occupational Accidents to Seafarers 1970
 « Για την πρό λη ψη των ερ γα τι κών ατυ χη μά των των ναυ τι κών» Ν 486/76 ΦΕΚ 321Α/3-12-76

 145 Continuity of Employment (Seafarers) 1976
 Συ νέ χι ση απα σχολήσεως ναυ τι κών

 146 Seafarers annual leave with Pay 1976
 Ετή σια άδεια με απο δο χές των ναυ τι κών

 147 Merchant Shipping - Minimum Standards 1976 and its Protocol 1996
 «Για την Εμπο ρι κή Ναυ τι λί α Ελά χι στα Όρια» Ν 948/79 ΦΕΚ 167Α/25-7-79 

 163 Seafarer's Welfare at Sea and in Port 1987
 Ευ η με ρί α ναυ τι κών στο πλοίο και στο λι μά νι

 164 Health Protection and Medical Care of Seafarers 1987
 Προ στα σί α της υγείας και ια τρι κή φρο ντί δα ναυ τι κών

 165 Social Security for Seafarers (Revised) 1987
 Κοι νω νι κή ασφά λι ση ναυ τι κών

 166 Repatriation of Seafarers (Revised) 1987
 Επα να πα τρι σμός ναυ τι κών

  178 (*1) Labour Inspection (Seafarers) 1996
 Επι θε ώ ρη ση ερ γα σί ας ναυ τι κών

  179 (*1) Recruitment and Placement of Seafarers 1996
 Πρό σλη ψη και ναυ το λό γη ση ναυ τι κών

 180 Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships 1996
 «Για το ωρά ριο ερ γα σί ας των ναυ τι κών» 

 Γιαόλουςτουςεργαζόμενουςσυμπεριλαμβανομένωντωνναυτικών

       87 Freedom of Association and Protection of the right to Organize 1948
  «Για τη συν δι κα λι στι κή ελευ θε ρί α και την προ στα σί α του συν δι κα λι στι κού δι και ώ μα-

τος» ΝΔ 4204/61 ΦΕΚ 174Α/19-9-61 

συνεχίζεται
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Πηγή:  International Labour Office, Chart of ratifications of International Labour Conventions (Geneva 
1993) και Ελληνικό Κέντρο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Επεξηγήσειςτουπίνακα.
(*1)    Συμ βά σεις οι οποίες δεν έλα βαν τον απαι τού με νο αριθμό επι κυ ρώ σε ων.
(*2)    Συμ βά σεις οι οποίες δεν επι κυ ρώ θη καν και έχει λή ξει η προ βλε πό με νη δι άρ κει α.
(*3)     Συμ βά σεις οι οποίες προς το πα ρόν δεν έχουν λά βει τον απαι τού με νο αριθμό επι κυ ρώ σε ων, 

ώστε να τε θούν σε ισχύ. 

3.9 Διεθνείς Συμβάσεις για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Για πάρα πολλά χρόνια το νομικό καθεστώς της θάλασσας ήταν προϊόν εθιμικών κανόνων 
που διαμορφώθηκαν κυρίως από τα μεγάλα ναυτιλιακά και αποικιακά κράτη. Οι θεσμοί του 
Δικαίου της Θάλασσας (ΔΘ) βρήκαν δικαιολογία στις ανάγκες της ναυσιπλοΐας την εποχή της 
Αναγεννήσεως. Η επιστήμη αυτή διαμορφώθηκε σταδιακά με την πρακτική και συμπληρώθηκε 
με μονομερείς ή πολυμερείς διακηρύξεις διαφόρων κρατών. Σήμερα, βασικά εργαλεία του 
διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας είναι οι τέσσερεις (4) Συμβάσεις της Γενεύης (1958) που 
αποτελούν εθιμικό δίκαιο, και ηνέαΣύμβασητουΔΘτουMontegoBay (1982).

Θάλασσα, από την άποψη του διεθνούς δικαίου, είναι το σύνολο των χώρων που αποτελούνται 
από αλμυρό νερό και βρίσκονται καταρχήν σε φυσική και ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ τους. Το 
δίκαιο που αφορά στις θαλάσσιες περιοχές περιέχεται σε δύο μεγάλες εννοιολογικές κατηγορίες, 
πρώτον το Ναυτικό Δίκαιο (Μaritime Law) που αποτελεί τμήμα του Εμπορικού Δικαίου και 
δεύτερον το Δίκαιο της Θάλασσας (Law of the Sea). Το τελευταίο είναι κατεξοχήν Διεθνές Δίκαιο 
και αναφέρεται κυρίως στις εξουσίες του κράτους στο θαλάσσιο χώρο. 

3.9.1Θαλάσσιεςζώνες.

Στην κλασική του μορφή το Δίκαιο της Θάλασσας προέβλεπε δύο θεμελιώδεις ζώνες για το 
θαλάσσιο χώρο, πρώτον την αιγιαλίτιδα ζώνη, όπου το παράκτιο κράτος ασκούσε κυριαρχία και 
δεύτερον την ανοικτή θάλασσα, που κανένα κράτος δεν είχε κυριαρχία και ήταν ανοιχτή για τη 
χρήση από όλα τα κράτη. Στη συνέχεια, οι ζώνες αυξήθηκαν όπως η ειδική ζώνη αλιείας, έξω 
από την αιγιαλίτιδα ζώνη.

Κάθε παράκτιο κράτος καθορίζει με την εσωτερική του νομοθεσία τα όρια των θαλασσίων 
ζωνών που το περιβάλλουν, μέχρι το ανώτατο όριο που επιτρέπει το διεθνές δίκαιο. Έτσι, μ' 
αυτήν την οριοθέτηση, γίνεται γνωστό στα άλλα κράτη ποια είναι τα γεωγραφικά όρια των 
σχετικών αρμοδιοτήτων του παράκτιου κράτους. 

Ωστόσο, στις περισσότερες παράκτιες περιοχές υπάρχουν γειτονικά κράτη, τα οποία υπο-
χρεούνται να μοιραστούν τις θαλάσσιες εκτάσεις, π.χ. η περίπτωση Ελλάδας-Τουρκίας στο 
Αι-γαίο, όπου και τα δύο κράτη δικαιούνται να επεκτείνουν τις αιγιαλίτιδες ζώνες τους ως τα 12 
ν.μ. αλλά αυτό δεν είναι δυνατό για τμήματα των ακτών που βρίσκονται απέναντι από τις ακτές 
του άλλου κράτους και η μεταξύ τους θαλάσσια απόσταση δεν επαρκεί για να εξαντλήσουν το 
μέγιστο εύρος των χωρικών υδάτων. Επομένως, είναι απαραίτητη η χάραξη νοητών θαλασσίων 

 98 Right to Organize and Collective Bargaining 1949
  «Για την εφαρ μο γή των αρ χών του δι και ώ μα τος ορ γα νώσεως και συλ λο γι κής δι α-

πραγ μα τεύ σεως» Ν 4205/61 ΦΕΚ 174Α/19-6-61 

    130 Medical Care and sickness Benefits 1969
 Αμοι βές ια τρι κής φρο ντί δας και ασθέ νει ας 

    138 Minimum Age 1973
 « Για το κα τώ τα το όριο ει σό δου στην απα σχό λη ση» Ν 1182/81 ΦΕΚ 193Α/ 24-7-81



γραμμών που ορίζουν τις θαλάσσιες ζώνες των γειτονικών παρακτίων κρατών. Αρχίζοντας από 
την ακτή, συναντούμε μία σειρά από θαλάσσιες ζώνες, καθεμιά από τις οποίες διέπεται από 
διαφορετικό νομικό καθεστώς.

1)Εσωτερικάύδατα.

Η πρώτη ζώνη καλείται εσωτερικά ύδατα και πρόκειται για εκείνα που βρίσκονται μεταξύ 
της ακτής και του σημείου από το οποίο αρχίζει η μέτρηση της αιγιαλίτιδας ζώνης. Στον όρο 
εσωτερικά ύδατα περιλαμβάνονται  τα λιμάνια (μαζί με τα αγκυροβόλια και τα λιμενικά έργα), 
οι όρμοι και οι λεγόμενοι ιστορικοί κόλποι (αυτοί προϋποθέτουν μακρά και ειρηνική πρακτική 
και έλλειψη διαμαρτυρίας από άλλα κράτη) και οι εκβολές ποταμών. Από γεωγραφική άποψη, 
στα εσωτερικά ύδατα περιλαμβάνονται και τα ύδατα που περικλείονται από χερσαίο έδαφος, 
δηλαδή ποταμοί και λίμνες. 

Σ' αυτήν τη ζώνη το παράκτιο κράτος ασκεί όλες τις εξουσίες, δηλαδή έχει πλήρη κυριαρχία 
με μόνο περιορισμό την προσόρμιση και τον ελλιμενισμό των ξένων πλοίων. Επίσης, στα 
εσωτερικά ύδατα μπορεί να περιληφθούν και οι κόλποι, όταν η απόσταση των σημείων των 
κατωτάτων ρηχιών στη φυσική είσοδο του κόλπου είναι έως 24 ν.μ. Στην οριοθετική γραμμή που 
χαράσσεται, τα ύδατα στο εσωτερικό της γραμμής θα είναι εσωτερικά ύδατα. 

Το πιο σημαντικό ζήτημα σχετικά με τα εσωτερικά ύδατα είναι η πρόσβαση των αλλοδαπών 
πλοίων στους λιμένες. Ο γενικός κανόνας σήμερα είναι ότι τα κράτη έχουν την αρμοδιότητα να 
εξαρτούν την πρόσβαση στους λιμένες τους από οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους. 
Επομένως, το δικαίωμα προσβάσεως του αλλοδαπού πλοίου μπορεί να καθιερωθεί μετά από 
συμφωνία μεταξύ του κράτους της σημαίας και του κράτους του λιμένα. Στην πλειοψηφία τους οι 
διεθνείς λιμένες είναι ανοικτοί στη διεθνή ναυσιπλοΐα, στοιχείο που βασίζεται στην εξυπηρέτηση 
του διεθνούς εμπορίου και των θαλασσίων μεταφορών.

Εξαιρέσεις στον κανόνα αποτελούν οι περιπτώσεις που πλοία βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω 
κακοκαιρίας ή μηχανικής βλάβης και μπορούν να καταπλεύσουν στο πλησιέστερο λιμάνι ακόμη 
και εάν υπάρχει απαγόρευση. Επίσης, όταν πρόκειται για πλοία που διεξάγουν θαλάσσια 
επιστημονική έρευνα, υπάρχει υποχρέωση των κρατών για τη διευκόλυνσή τους.

2)Αιγιαλίτιδαζώνη(ήχωρικάύδατα).

Αμέσως μετά τα εσωτερικά ύδατα υπάρχει η αιγιαλίτιδα ζώνη, που εκτείνεται πέρα από την 
ξηρά και από τα εσωτερικά ύδατα (ως ξηρά εννοείται τόσο το ηπειρωτικό έδαφος, όσο και 
οποιοσδήποτε νησιωτικός σχηματισμός). Η ζώνη περιλαμβάνει το βυθό, το υπέδαφος της σχε-
τικής θαλάσσιας περιοχής, καθώς και τον υπερκείμενο εναέριο χώρο.

Κάθε παράκτιο κράτος έχει δικαίωμα να καθορίσει το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης, μέχρι 
το ανώτατο όριο που ορίζει το διεθνές δίκαιο, δηλαδή τα 12 ν.μ. μετρώντας από τις γραμμές 
βάσεως. Η Ελλάδα έχει 6 ν.μ. χωρική θάλασσα αλλά 10 ν.μ. για αμυντικούς σκοπούς και εναέριο 
χώρο. Η Τουρκία αντίθετα από το 1964 έχει επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της στα 12 ν.μ. στη 
Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο προς την πλευρά της Κύπρου με βάση την αρχή της 
αμοιβαιότητας, ενώ για λόγους σκοπιμότητας διατηρεί στην περιοχή του Αιγαίου αιγιαλίτιδα 
ζώνη 6 ν.μ.

Η κυριαρχία του παράκτιου κράτους είναι πλήρης στη ζώνη αυτή (ισχύει η άποψη ότι η 
αιγιαλίτιδα ζώνη εξομοιώνεται με το έδαφος) εκτός του περιορισμού από το θεσμό της αβλαβούς 
διελεύσεως των αλλοδαπών πλοίων (χωρίς τη συγκατάθεση του παράκτιου κράτους), ο οποίος 
δεν υφίσταται προκειμένου περί εδάφους, υπεδάφους και εναέριου χώρου. Διέλευση σημαίνει 
ναυσιπλοΐα μέσα από την αιγιαλίτιδα ζώνη, με σκοπό τον διάπλου της ζώνης αυτής δίχως είσοδο 
στα εσωτερικά ύδατα ή προσόρμιση σε αγκυροβόλιο ή λιμενικές εγκαταστάσεις έξω από τα 
εσωτερικά ύδατα. Η διέλευση πρέπει να είναι συνεχής και ταχεία, ενώ η στάση και  η 
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αγκυροβολία επιτρέπονται μόνο όταν πρόκειται για συνήθη περιστατικά της ναυσιπλοΐας ή 
λόγους ανωτέρας βίας.

Εξυπακούεται ότι περιστατικά όπως τα παρακάτω δεν συνιστούν αβλαβή διέλευση, δηλαδή η 
απειλή ή χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας του παράκτιου κράτους, η διεξαγωγή 
πο-λεμικών ασκήσεων, οι ενέργειες για συλλογή πληροφοριών προς απειλή της ασφάλειας του 
παράκτιου κράτους, η απονήωση, προσνήωση ή φόρτωση αεροσκαφών, η εκτόξευση οποια-
σδήποτε πολεμικής συσκευής, η φόρτωση και εκφόρτωση εμπορεύματος, χρημάτων ή προσώπων 
κατά παράβαση τελωνειακών ή μεταναστευτικών νόμων, η εκ προθέσεως σοβαρή ρύπανση, η 
όποια αλιευτική δραστηριότητα, η διεξαγωγή υδρογραφικής έρευνας και οι πράξεις παρε-
μποδίσεως συστημάτων επικοινωνίας.

3)Συνορεύουσαζώνη(καιαρχαιολογικήζώνη).

Αποτελεί μέρος της ανοικτής θάλασσας, έπεται αμέσως της αιγιαλίτιδας ζώνης και 
χα-ρακτηρίζει μία ενδιάμεση κατάσταση. Το παράκτιο κράτος μπορεί να ασκήσει ορισμένες 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες ελέγχου όπως για την πρόληψη και καταστολή παραβιάσεων της 
τελωνειακής, φορολογικής, μεταναστευτικής και υγειονομικής νομοθεσίας του που έλαβαν 
χώρα ή πρόκειται να συμβούν στο έδαφός του ή στην αιγιαλίτιδα ζώνη του. Η ζώνη αυτή μπορεί 
να εκτείνεται έως τα 24 ν.μ. από τις γραμμές βάσεως της αιγιαλίτιδας ζώνης.

Η Ελλάδα δεν διαθέτει συνορεύουσα ζώνη, ενώ ένας αριθμός κρατών, όπως η Δανία, η 
Νορβηγία, η Συρία έχουν υιοθετήσει τελωνειακές ζώνες, άλλα κράτη όπως το Μπαγκλαντές, η 
Ινδία, το Πακιστάν και η Βενεζουέλα ασκούν πλήρη δικαιοδοσία στη συνορεύουσα ζώνη και 
τέλος, κάποια άλλα έχουν καθιερώσει ζώνες ασφαλείας ή οικολογικές ζώνες, όπως η Σλοβενία, 
η Κροατία, η Γαλλία.

Στην ουσία η μοναδική αρμοδιότητα που έχει το παράκτιο κράτος εντός της συνορεύουσας 
ζώνης είναι να ασκεί έλεγχο, δηλαδή έχει μία περιορισμένη λειτουργική αρμοδιότητα, χωρίς 
οποιοδήποτε στοιχείο κυριαρχίας. Παράλληλα, ο κανόνας που ρυθμίζει τα ενάλια αρχαιολογικά 
και ιστορικά ευρήματα αφορά στη γενική υποχρέωση των κρατών για τη διαφύλαξή τους. Όταν 
αυτά τα αντικείμενα βρίσκονται στα εσωτερικά ή χωρικά ύδατα υπάγονται στη δικαιοδοσία του 
παράκτιου κράτους, ενώ όταν βρίσκονται πέρα από το όριο των 24 ν.μ. το καθεστώς τους 
ρυθμίζεται από ειδικές διεθνείς συνθήκες.

4)Διεθνήστενάκαικανάλια.

Με τη γεωγραφική έννοια του όρου στενό (strait) καλούμε μία στενή λωρίδα θάλασσας που 
χωρίζει δύο χερσαία εδάφη (δύο νησιά ή δύο ηπειρωτικά τμήματα ή ένα νησί από ένα ηπειρωτικό 
τμήμα) και ενώνει δύο θαλάσσιες περιοχές. Η νομική ερμηνεία της λέξεως στενό είναι 
οποιοδήποτε φυσικό πέρασμα που ενώνει δύο περιοχές της ανοικτήςθάλασσας (high seas) ή ένα 
τμήμα ανοικτής θάλασσας και την αιγιαλίτιδα ζώνη ενός παράκτιου κράτους. Στην έννοια του 
θαλάσσιου στενού δεν υπάγονται οι τεχνητές διώρυγες που είτε διέπονται από ειδικά συμβατικά 
καθεστώτα, είτε υπάγονται στα εσωτερικά ύδατα των παρακτίων κρατών (π.χ. διώρυγα της 
Κορίνθου).

Επίσης, στην έννοια του θαλάσσιου στενού δεν είναι εξακριβωμένο εάν υπάγονται τα φυσικά 
θαλάσσια περάσματα (waterways), π.χ. το north west passage δεν είναι στενό. Τα κανάλια είναι 
τεχνητά φυσικά περάσματα. Ως σημεία μεταφορτώσεως διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
διεθνές θαλάσσιο εμπόριο, π.χ. Σουέζ, Παναμάς, Κίελο, Άγ. Λαυρέντιος. 

Μερικά από τα πιο σημαντικά στενά αναλύονται παρακάτω:

α)ΗυπόθεσητουστενούτηςΚέρκυρας.
Το στενό αυτό έχει έκταση 30 μιλίων περίπου και πλάτος ανάμεσα σε 1,5 έως 6 ν.μ., δηλαδή 

ένα μέρος του βρίσκεται στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Ελλάδας και το άλλο σ' αυτήν της Αλβανίας. 
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Μετά το τέλος του πολέμου (1946) η Βρετανία έστειλε δύο πολεμικά πλοία σε αβλαβή διέλευση, 
με σκοπό να περάσουν το στενό. Η Αλβανία αντέδρασε με βομβαρδισμούς των πλοίων 
υποστηρίζοντας ότι χρειαζόταν προηγούμενη άδεια. Με επιμονή η Βρετανία έστειλε ξανά 
τέσσερα πολεμικά πλοία από την Κέρκυρα προς Αδριατική. Σε σημείο εντός της αλβανικής 
αιγιαλίτιδας ζώνης δύο αντιτορπιλικά προσέκρουσαν σε νάρκες με αποτέλεσμα το θάνατο 45 
ατόμων.

Οι αλβανικές αρχές δήλωσαν άγνοια της υπάρξεως ναρκών, ενώ οι Βρετανοί επέμειναν στην 
εκκαθάριση της περιοχής, ώστε να εξασφαλισθεί η αβλαβής διέλευση από και προς την 
Αδριατική. Η κυβέρνηση της Αλβανίας αρνήθηκε ότι το στενό της Κέρκυρας (Corfu Channel) 
είναι στενό διεθνούς ναυσιπλοΐας και υποστήριξε ότι αυτό εξυπηρετεί μόνο τη ναυσιπλοΐα 
μεταξύ Κέρκυρας και Αγ. Σαράντα και ότι υπήρχε άλλη οδός για τη ναυσιπλοΐα δυτικά του 
νησιού. Η βρετανική πλευρά έστειλε συνοδευτικά και ναρκαλιευτικά πλοία με σκοπό να 
αλιεύσει 22 νάρκες. Το διεθνές δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι:

•  Υπάρχει αβλαβής διέλευση των πολεμικών πλοίων από στενά που αποτελούν συνήθη οδό 
για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τα παράκτια κράτη υποχρεούνται να μην εμποδίζουν την 
αβλαβή διέλευση.
•  Το στενό της Κέρκυρας πληροί τους όρους στενού διεθνούς ναυσιπλοΐας και δεν απαι-

τείται άδεια για τη διέλευση από αυτό. 
•  Η επιχείρηση εκκαθαρίσεως των ναρκών από τρίτο κράτος αποτελεί παραβίαση της εδα-

φικής ακεραιότητας του παράκτιου κράτους. Στην ουσία η πρώτη διέλευση των βρε-τανικών 
πλοίων ήταν αβλαβής αλλά η δεύτερη όχι, διότι αποτελούσε ολόκληρη επιχείρηση.

β)Τατουρκικάστενά.
Το στενό του Βοσπόρου συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη Θάλασσα του Μαρμαρά και 

χωρίζει την ασιατική από την ευρωπαϊκή πλευρά της Τουρκίας. Έχει μήκος 32 χλμ. και πλάτος 
1-2,5 χλμ. Το στενό των Δαρδανελίων συνδέει το Αιγαίο Πέλαγος με τη Θάλασσα του Μαρμαρά 
και έχει μήκος 65 χλμ. και πλάτος 1,6-6,4 χλμ.

Η ειδική Συνθήκη της Λοζάνης (1923) για το καθεστώς των στενών καθιέρωσε την ελευ-
θεροπλοΐα για τα εμπορικά και πολεμικά πλοία όλων των κρατών και ελευθερία υπερπτήσεως 
για τα αεροπλάνα. Υπήρχε όμως ο περιορισμός πως δεν επιτρεπόταν η είσοδος στη Μαύρη 
Θάλασσα πολεμικού στόλου οποιουδήποτε κράτους σε ποσοστό εκτοπίσματος μεγαλύτερο 
από εκείνο που διέθετε η τότε ΕΣΣΔ. Επίσης, προβλεπόταν αποστρατιωτικοποίηση τόσο των 
στενών, όσο και των νησιών Ίμβρου, Τενέδου, Λαγουσών, Σαμοθράκης και Λήμνου.

Η Σύμβαση του Μοντρέ (1936) αντικατέστησε τη συνθήκη της Λοζάνης και εξακολουθεί 
να ισχύει μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα μ' αυτήν καταργήθηκε οποιαδήποτε αποστρατιω-
τικοποίηση και το καθεστώς που ισχύει είναι ότι: α) η Τουρκία έχει πλήρη κυριαρχία στα 
στενά, β) αναγνωρίζεται για τα εμπορικά πλοία το δικαίωμα ελευθεροπλοΐας κάθε στιγμή της 
ημέρας, ακόμα και σε καιρό πολέμου όταν η Τουρκία δεν είναι εμπόλεμη, γ) αναγνωρίζεται 
η ελευθεροπλοΐα για τα πολεμικά πλοία σε καιρό ειρήνης, αλλά απαιτείται προειδοποίηση, 
ορισμένο εκτόπισμα και τεχνητή κατασκευή και δ) η παραμονή πλοίων των κρατών που δεν 
έχουν ακτές στη Μαύρη Θάλασσα δεν μπορεί να υπερβεί τις 21 ημέρες.

γ)ΤοστενότουΓιβραλτάρ.
Έχει πλάτος 14,6 χλμ., επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ της Μεσογείου και του Ατλαντικού 

και είναι ανοικτό στη διεθνή ναυσιπλοΐα, σύμφωνα με το εθιμικό διεθνές δίκαιο. Τα εν- 
διαφερόμενα κράτη, δηλαδή η Βρετανία, η Ισπανία και το Μαρόκο έχουν διακηρύξει την 
ελευθερία αυτή. 

δ)ΤοστενότουΜαγγελάνου.
Έχει πλάτος 60 χλμ., συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό και χωρίζει τη Ν. 
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Αμερική από το νησί Γη του Πυρός. Η ελευθερία διελεύσεώς του έχει επικυρωθεί με συνθήκη 
μεταξύ Αργεντινής και Χιλής. Σύμφωνα με αυτήν απαγορεύεται ο εξοπλισμός των ακτών και 
καθιερώνεται η ουδετεροποίηση σε καιρό ειρήνης, στοιχεία που δεν τηρήθηκαν κατά τη 
διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων. Κατά τη διέλευση του στενού, το οποίο επιλέχθηκε 
λόγω μεγάλης κακοκαιρίας, το Δ/Ξ Μετούλα (1974) προσάραξε σε βραχώδη περιοχή με 
αποτέλεσμα την έκχυση 50.000 τόνων πετρελαίου στη θάλασσα.

Αντίθετα, όπως γνωρίζομε διώρυγα είναι η τεχνητή υδάτινη αρτηρία που διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην υπερωκεάνια ναυτιλία. Οι κυριότερες διώρυγες (κανάλια) είναι:

–ΗδιώρυγατουΣουέζ.
Συνδέει τη Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα. Το έργο ολοκληρώθηκε το 1869 και 

εξασφάλιζε τον συντομότερο δρόμο από τα λιμάνια της Ευρώπης προς την Ινδία και τη Ν. Ασία. 
Το μήκος της είναι 168 χλμ., το πλάτος 45-60 μέτρα και το βάθος 12-13 μέτρα. Ξεκινά από το 
λιμάνι του Πορτ-Σάιντ, στο βόρειο σημείο της διασχίζει τις λίμνες Μεντζάλα, Τισμέ, Πικρές και 
καταλήγει στο λιμάνι του Σουέζ ως νοτιότερο σημείο της. 

Η διέλευσή της διαρκεί περίπου 14 ώρες, ενώ τα διερχόμενα πλοία καταβάλλουν τέλος 
ανάλογα με το εκτόπισμα και το φορτίο τους. Η διώρυγα έκλεισε δύο φορές κατά το παρελθόν 
λόγω του αραβο-ισραηλινού πολέμου (1957-61 και 1967-75). Μετά από την έναρξη της 
λειτουργίας της παρουσιάστηκε μειωμένη κίνηση λόγω της εναλλακτικής πορείας από το 
ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, της κατασκευής πετρελαιαγωγών που κατέληγαν στη Μεσόγειο 
ξεκινώντας από τα κράτη της Μέσης Ανατολής και της εκμεταλλεύσεως νέων πετρελαιοπηγών 
σε άλλα κράτη, λ.χ. Αλγερία, Λιβύη, Νιγηρία, Μεξικό.

–ΗδιώρυγατουΠαναμά.
Συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό και κατασκευάστηκε το 1914. Οι διαφορές 

που προέκυψαν μεταξύ ΗΠΑ και Παναμά σχετικά με τα δικαιώματά τους επί της διώρυγας, 
επιλύθηκαν με τη σύναψη συμφωνίας για την απόδοση του πλήρους ελέγχου αυτής στον Παναμά 
το έτος 2000. Έχει μήκος 81 χλμ., ελάχιστο πλάτος 91 μέτρα και μικρότερο βάθος 12,5 μέτρα. Η 
διέλευσή της διαρκεί 24-30 ώρες.

Η διώρυγα έχει ως αφετηρία τον Ατλαντικό, στη συνέχεια τα πλοία περνούν από τον όρμο 
Λιμόν σε ένα εκβαθυμένο κανάλι  και συνεχίζουν σε τεχνητό κανάλι στον ισθμό του Παναμά 
μέχρι την τεχνητή λίμνη Γκατούν. Με μία σειρά από κινητά φράγματα τα πλοία ανέρχονται σε 
ύψος 26 μέτρων και κινούνται νοτιοανατολικά προς τη Γκαμπόα, στη συνέχεια εισέρχονται πάλι 
σε τεχνητό κανάλι, όπου κατεβαίνουν στο επίπεδο της θάλασσας και εισέρχονται στον Ειρηνικό.

5)ΑποκλειστικήΟικονομικήΖώνη.

Αυτή η ζώνη χαρακτηρίζεται πέραν και παρακείμενη της αιγιαλίτιδας ζώνης θαλάσσια 
περιοχή, το πλάτος της οποίας μπορεί να φθάσει τα 200 ν.μ. από τις γραμμές βάσεως που 
μετριέται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης. Στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) το 
παράκτιο κράτος ασκεί συγκεκριμένες εξουσίες, κυρίως για οικονομικούς σκοπούς. Στην ΑΟΖ 
τα τρίτα κράτη έχουν δικαίωμα να ασκούν μόνο τις ελευθερίες που αναγνωρίζει ρητά η Σύμ-
βαση ΔΘ (1982) και αφορούν περιοριστικά στη ναυσιπλοΐα, στην υπέρπτηση, στην τοποθέτηση 
υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών.

Η ΑΟΖ δεν αποτελεί τμήμα της ανοικτής θάλασσας, όπως ίσχυε κατά την ίδρυσή της, αλλά 
ζώνη sui generis. Διέπεται από ειδικό νομικό καθεστώς, το οποίο δεν ταυτίζεται με το καθεστώς 
κυριαρχίας της αιγιαλίτιδας ζώνης, ούτε με το καθεστώς ελευθερίας της ανοικτής θάλασσας. Το 
παράκτιο κράτος ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα για την έρευνα και την εκμετάλλευση των 
πόρων (ζώντων και μη), των υδάτων και του βυθού της θάλασσας, καθώς και την οικονομική 
εκμετάλλευση των ρευμάτων και των υπερκειμένων ανέμων.
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6)Υφαλοκρηπίδα.

Με τη νομική έννοια, υφαλοκρηπίδα είναι ο βυθός και το υπέδαφος των υποθαλασσίων 
περιοχών που γειτνιάζουν με την ακτή αλλά βρίσκονται πέρα από το όριο της αιγιαλίτιδας ζώνης 
ως το βάθος των 200 μέτρων ή πέρα από αυτό το όριο ως το σημείο που το βάθος των υπερ-
κειμένων υδάτων επιτρέπει την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων αυτών των περιοχών (σύμ-
φωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης, 1958).

Αντίθετα, σύμφωνα με τη Σύμβαση ΔΘ (1982) η υφαλοκρηπίδα αποτελείται από το θαλάσσιο 
βυθό και το υπέδαφος των υποθαλασσίων περιοχών που εκτείνονται πέρα από την αιγιαλίτιδα 
ζώνη σε όλη την έκταση της φυσικής προεκτάσεως του χερσαίου εδάφους ως το εξωτερικό όριο 
του υφαλοπλαισίου ή σε απόσταση 200 μιλίων από τις γραμμές βάσεως που μετριέται το εύρος 
της αιγιαλίτιδας ζώνης, στις περιπτώσεις που το εξωτερικό όριο του υφαλοπλαισίου δεν εκτεί-
νεται μέχρι αυτήν την απόσταση.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η γεωλογική έννοια της υφαλοκρηπίδας απέχει πάρα πολύ 
από τη νομική έννοιά της. Πάντως ο καθορισμός των ορίων της ζώνης αυτής μπορεί να γίνει από 
το παράκτιο κράτος με επιλογή δύο κριτηρίων, είτε της αποστάσεως είτε του γεωμορφολογικού, 
εφόσον συντρέχουν οι γεωλογικές προϋποθέσεις.

Το παράκτιο κράτος έχει κυριαρχικά δικαιώματα στη ζώνη αυτή, π.χ. εάν το παράκτιο 
κράτος δεν εξερευνά την υφαλοκρηπίδα ή δεν εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους, 
κανείς δεν μπορεί να αναλάβει αυτές τις δραστηριότητες χωρίς ρητή συναίνεση του παράκτιου 
κράτους. Ωστόσο, τα κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας δεν θίγουν το νομικό 
καθεστώς των υπερκειμένων υδάτων ή του υπερκείμενου εναέριου χώρου (σε αντίθεση με τα 
εσωτερικά και χωρικά ύδατα).

Άλλα συναφή δικαιώματα που ασκεί το παράκτιο κράτος στη ζώνη αυτή είναι το δικαίωμα 
γεωτρήσεων, τοποθετήσεως τεχνητών νησιών, εγκαταστάσεων και κατασκευών σηράγγων, 
αλλά υπογραμμίζεται και το δικαίωμα των τρίτων κρατών για τοποθέτηση υποβρυχίων καλω-
δίων και αγωγών, κάτι που δεν μπορεί να εμποδίσει το παράκτιο κράτος στην υφαλοκρηπίδα 
του.

7)Διεθνήςβυθός.

Η δεύτερη υποθαλάσσια ζώνη γεωγραφικά σημαίνει το έδαφος και το υπέδαφος που 
βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ανεξάρτητα από το βάθος ή την απόσταση 
από την ακτή. Από νομική άποψη, ο βυθός διακρίνεται από τη μία πλευρά στα τμήματα που 
βρίσκονται ή που είναι δυνατόν να τεθούν υπό εθνική κυριαρχία ή οποιασδήποτε μορφής 
δικαιοδοσία και από την άλλη στα τμήματα που βρίσκονται πέρα από τα όρια της εθνικής 
δικαιοδοσίας. Αυτό το τμήμα ονομάζεται διεθνής βυθός και είναι η συνέχεια πέρα από το 
εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας. Η περιοχή αυτή και οι πόροι της αποτελούν κοινή 
κληρονομιά της ανθρωπότητας.

8)Ανοικτήθάλασσα.

Πρόκειται για αμιγώς νομικό όρο που σημαίνει ότι τα διεθνή ύδατα διέπονται από την αρχή 
της ελευθερίας των θαλασσών, δηλαδή κανένα τμήμα της ανοικτής θάλασσας δεν υπόκειται σε 
κρατική κυριαρχία, ούτε είναι δυνατόν να αποκτηθεί μέσω κάποιου τρόπου. Επομένως, όλα τα 
κράτη (και τα περίκλειστα, δηλαδή τα κράτη που στερούνται ακτών) μπορούν να χρησιμοποιούν 
ισότιμα τη ζώνη αυτή.

Αυτή η νομική κατάσταση προβλέπει ελευθερία ναυσιπλοΐας, υπερπτήσεως, τοποθετήσεως 
υποβρυχίων καλωδίων αλλά και σωληνο-αγωγών, τοποθετήσεως τεχνητών νησιών και άλλων 
εγκαταστάσεων, αλιείας και επιστημονικής έρευνας. Ωστόσο προβλέπεται ότι κατά την άσκηση 
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της ελευθερίας της ανοικτής θάλασσας θα πρέπει να συνεκτιμώνται τα συμφέροντα των άλλων 
κρατών ή και τα δικαιώματα των παρακτίων κρατών. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας μορφής αποτελεί ένα περιστατικό θαλάσσιας 
ρυπάνσεως. Στο ατύχημα του Δ/Ξ Τόρρεϊ Κάνυον (1967) υπό λιβεριανή σημαία, το οποίο 
προσάραξε στην ανοικτή θάλασσα ενώ διέσχιζε τη Μάγχη, η πετρελαιοκηλίδα απείλησε κατά 
προτεραιότητα τις βρετανικές και μετά τις γαλλικές ακτές. Ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν, 
ήταν η νομιμότητα της πράξεως των δύο παρακτίων κρατών (Αγγλίας και Γαλλίας) περί 
επεμβάσεως στην ανοικτή θάλασσα σε αλλοδαπό πλοίο με σκοπό την αντιμετώπιση της απειλής 
ρυπάνσεως. Λίγο αργότερα ιδρύθηκε και η ειδική Σύμβαση από τον ΙΜΟ (1969) κατοχυρώ-
νοντας το δικαίωμα επεμβάσεως.

Ένα παρόμοιο ακανθώδες ζήτημα είναι οι πυρηνικές δοκιμές, ιδιαίτερα της διαφοράς με- 
ταξύ της Γαλλίας αφενός και της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας αφετέρου. Στη δεκαετία 
του 1970 η πρώτη πραγματοποίησε πολλές τέτοιες δοκιμές στην περιοχή της Πολυνησίας στον 
Ειρηνικό και κατά συνέπεια οι δύο άλλες χώρες προσέφυγαν στο διεθνές δικαστήριο ζητώντας 
την απαγόρευσή τους. Ασκήθηκαν προσωρινά μέτρα εναντίον της Γαλλίας, αλλά το ζήτημα δεν 
προχώρησε περισσότερο, επειδή οι γαλλικές αρχές δήλωσαν ότι δεν είχαν σκοπό να συνεχίσουν 
τις πυρηνικές δοκιμές. Το 1995 η Γαλλία ανακοίνωσε εκ νέου μία σειρά πυρηνικών δοκιμών και 
η Ν. Ζηλανδία προσέφυγε πάλι στο δικαστήριο, το οποίο απέρριψε την αίτηση για έλλειψη 
αρμοδιότητας.

3.9.2Νησιά.

Νησί είναι μία φυσικά διαμορφωμένη περιοχή ξηράς που περιβρέχεται από τη θάλασσα και 
βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια της υδάτινης μάζας κατά τη μέγιστη πλύμη. Όπως διαπι- 
στώνομε υπάρχει διαφορά με το γεωγραφικό ορισμό, ο οποίος ως νησί ορίζει κάθε τμήμα ξηράς 
μικρότερο από μία ήπειρο, το οποίο περιβάλλεται από νερό. Νησιά υπάρχουν σε θάλασσες, 
λίμνες και ποταμούς. Ο χαρακτηρισμός ενός τμήματος ξηράς ως νήσου είναι ανεξάρτητος από 
την έκτασή του ή άλλους παράγοντες, διότι νησί είναι η Γροιλανδία (6 φορές μεγαλύτερη από 
την Ελλάδα), νησί είναι και ο Άγ. Αχίλλειος που βρίσκεται στη Μικρή Πρέσπα.

Η δημιουργία των νησιών οφείλεται σε γεωλογικά αίτια, λ.χ. καθίζηση εδάφους, ανύψωση 
βυθού, ηφαιστειακή έκρηξη, συσσώρευση ιζημάτων. Πολλά νησιά αποτελούσαν κορυφές 
πα-ραλιακών βουνών, τα οποία βυθίστηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες, π.χ. νησιά της 
Νορβηγίας και της Σκωτίας. Άλλα αποκόπηκαν από τον κύριο όγκο της ξηράς μετά από 
καθίζηση, π.χ. Βρετανικά νησιά, η Σικελία, η Ιαπωνία. Άλλα από ηφαιστειακή δράση, π.χ. η 
Χαβάη, η Ισλανδία. Επίσης, κάποια νησιά δημιουργούνται σε εκβολές μεγάλων ποταμών, 
ιδιαίτερα στο σημείο που σχηματίζονται τα δέλτα. Όλα τα νησιά δικαιούνται όλων των 
θαλασσίων ζωνών όπως και τα ηπειρωτικά τμήματα.

Πρέπει όμως να παραθέσομε και ορισμένες εξαιρέσεις. Τα τεχνητάνησιά (artificial islands) 
δεν είναι νησιά, είτε με τη νομική είτε με τη γεωλογική έννοια του όρου. Αποτελούν μόνιμες 
εγκαταστάσεις από μέταλλο, ξύλο ή τσιμέντο που έχουν τη βάση τους στο βυθό και δημιουρ-
γούνται από τον άνθρωπο για λόγους επιστημονικούς (ωκεανογραφικοί σταθμοί για την έρευνα 
και εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας). Επίσης, λόγω της σταθερής τους ιδιότητας δεν μπορούν 
να εξομοιωθούν με τα πλοία. Η κατασκευή τους δεν επιτρέπεται όταν συνεπάγονται εμπόδια 
στη χρήση των διαύλων ναυσιπλοΐας.

Από την έννοια του νησιού εξαιρείται οποιοσδήποτε φυσικός σχηματισμός που υπερκα-
λύπτεται από το χειμερινό κύμα όπως τα αβαθή, οι σκόπελοι (ακόμα και εάν υπάρχουν φάροι 
πάνω τους), δηλαδή η φυσικά σχηματισμένη περιοχή ξηράς που περιβρέχεται από τη θάλασσα, 
η οποία κατά τη μέγιστη ρηχία βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά κατά τη 
μέγιστη πλύμη κάτω από αυτή. Οι ρυθμίσεις του διεθνούς δικαίου για τα νησιά δεν αφορούν σ' 
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αυτά που βρίσκονται στους ποταμούς και στις λίμνες. Τα νησιά αυτά υπάγονται κατά κανόνα 
στο καθεστώς του χερσαίου εδάφους, ενώ για τα νησιά σε διεθνείς ποταμούς ισχύουν ειδικοί 
κανόνες.

Επίσης, διάκριση είναι απαραίτητο να γίνει για τους βράχους (rocks) οι οποίοι είναι διά-
σπαρτοι στις ελληνικές θάλασσες και δεν θεωρούνται νησιά όταν στερούνται οικονομικής δρα-
στηριότητας ή μόνιμης ανθρώπινης δυνατότητας. Αυτή η διάταξη (άρθ. 121§3 της ΔΘ) 
πα-ρουσιάζει ερμηνευτικά προβλήματα, διότι δεν δίδεται η έννοια του βράχου και δεν υπάρχει 
εξήγηση για τη φράση «δενμπορούννασυντηρήσουνανθρώπινηδιαβίωσηήοικονομικήζωή».

Γεωγραφικά βράχος θεωρείται μία περιορισμένης εκτάσεως χερσαία μάζα που μπορεί να 
είναι μέσα στη θάλασσα ή να αποτελεί τμήμα της ακτής. Από τις προτάσεις που έχουν γίνει, 
καταλήγομε, στο ότι ένας βράχος σπάνια υπερβαίνει σε έκταση το 0,001 τετραγωνικό μίλι. 

Εξάλλου, στη διεθνή πρακτική χρησιμοποιείται ο όρος νησίδα (islet) που αποδίδεται ως 
πε-ριοχή ξηράς εκτάσεως 1-10 τ. χλμ. Με άλλα λόγια υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια στην αποτύπωση 
των όρων, διότι για το νησί δεν υπάρχει κριτήριο εκτάσεως ενώ για τις νησίδες και τους βράχους 
είναι το πλέον ερμηνευτικό στοιχείο (οι έννοιες βραχονησίδες, ερημονησίδες, ξερονήσια είναι 
εντελώς αδόκιμες και μη συμβατές με το διεθνές δίκαιο).

Άξιος λόγου πιστεύομε πως είναι ο σχολιασμός του επεισοδίουτωνΙμίων. Ως γνωστό, στις 25 
Δεκεμβρίου 1995 το τουρκικό εμπορικό πλοίο FigenAkat προσάραξε στα αβαθή της μίας από 
τις δύο νησίδες. Ο πλοίαρχος αρνήθηκε τη βοήθεια των ελληνικών λιμενικών αρχών, αν και το 
ατύχημα συνέβη εντός χωρικών υδάτων της Ελλάδας, και ζήτησε τη βοήθεια τουρκικού 
ρυ-μουλκού. Ύστερα από διαβουλεύσεις, το πλοίο ρυμουλκήθηκε από ελληνικά σωστικά μέσα 
προς το λιμάνι Gulluk.    

Λίγες ημέρες αργότερα η τουρκική πλευρά ανακοίνωσε ότι οι νησίδες αποτελούν τουρκικό 
έδαφος διότι ήταν καταχωρημένες στο κτηματολόγιο της επαρχίας Mugla. Η ελληνική πλευρά 
αντέδρασε ισχυριζόμενη ότι πρόκειται για ελληνικό έδαφος, σύμφωνα με τη σειρά διαδοχής 
από τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό το αρχικά μικρό επεισόδιο κλιμακώθηκε σε ελληνοτουρ-
κική κρίση με τις αποβιβάσεις Τούρκων και Ελλήνων στα νησιά, την ύψωση των σημαιών και 
την παρουσία πολεμικών πλοίων από τις δύο πλευρές.

Οι δύο νησίδες –και όχι βραχονησίδες, από τη στιγμή που ενώ ήταν ακατοίκητες χρησιμο-
ποιούνταν από Καλύμνιους βοσκούς και αυτό σημαίνει οικονομική δυνατότητα– βρίσκονται 6 
μίλια ανατολικά της Καλύμνου και 1 μίλι από την οριοθετική γραμμή των χωρικών υδάτων 
Ελλάδας και Τουρκίας (η έκταση της πρώτης είναι 25 στρέμματα και της δεύτερης 15 στρέμματα). 
Με την εκχώρηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα (1947) περιλαμβάνονται και οι παρακείμενες 
νησίδες, επομένως οι νησίδες Ίμια (τότε Λιμνιά) εντάχθηκαν στην επαρχία Κα-λύμνου. 
Ανεξάρτητα από τους όρους που προσδίδομε σε αυτά τα εδάφη, νησί, νησίδα, βράχος, αυτοί δεν 
επιδρούν στο ζήτημα της κυριαρχίας. 

3.9.3Προστασίακαιδιατήρησητουθαλάσσιουπεριβάλλοντος.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση ΔΘ (1982) υπάρχει η βασική υποχρέωση των κρατών να προ-
στατεύουν και να διαφυλάσσουν το θαλάσσιο περιβάλλον (άρθ. 192). Στην πράξη, από μία 
πληθώρα διατάξεων (άρθ. 192-237), η σύμβαση εστίασε το ενδιαφέρον της στην προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και δημιούργησε μία ομπρέλα νομικών κανόνων που βοήθησε σε 
μεγάλο βαθμό τον ΙΜΟ και το UNEP να αναπτύξουν το δικό τους διεθνές νομικό περιβαλ-
λοντικό σύστημα. 

Αντιθέτως, λίγη σχετικά προσοχή δόθηκε στις Συμβάσεις της Γενεύης στον τομέα της 
ρυ-πάνσεως της θάλασσας. Το άρθρο 19 επιτρέπει στο παράκτιο κράτος να παίρνει τα αναγκαία 
μέτρα κατά ενός αλλοδαπού εμπορικού πλοίου που ρυπαίνει τα χωρικά του ύδατα, δηλαδή 
σύλληψη του πλοίου και επιβολή νομικών κυρώσεων. 
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Με τη σειρά του το άρθρο 24 αναφέρεται στην υποχρέωση κάθε κράτους να ρυθμίζει 
κανόνες για την πρόληψη της θαλάσσιας ρυπάνσεως εξαιτίας απορρίψεων πετρελαίου από τα 
πλοία ή τους αγωγούς πετρελαίου ή από την εξερεύνηση και εκμετάλλευση του βυθού, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες συμβάσεις που διέπουν τους κανόνες για τη θαλάσσια 
ρύ-πανση, ενώ το άρθρο 25 αναφέρεται στην υποχρέωση του παράκτιου κράτους να λαμβάνει 
τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της θαλάσσιας ρυπάνσεως, τόσο από τις απορρίψεις 
ρα-διενεργών καταλοίπων, όσο και από την εναέρια ρύπανση. 

Η Σύμβαση ΔΘ περιέχει σημαντικό αριθμό διατάξεων που αποβλέπουν σε ρυθμίσεις του 
προβλήματος της ρυπάνσεως του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το άρθρο 217 προβλέπει και 
υποχρεώνει το κράτος της σημαίας να λαμβάνει μέτρα κατά των πλοίων που ρυπαίνουν τη 
θάλασσα. Επίσης, στην αιγιαλίτιδα ζώνη η ηθελημένη ρύπανση παραβιάζει το δικαίωμα της 
αβλαβούς διελεύσεως και το παράκτιο κράτος μπορεί να απαγορεύσει τη διέλευση του ξένου 
πλοίου (άρθ. 19 και 21). Τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία οφείλουν να ακολουθούν 
διαύλους που καθορίζονται από το παράκτιο κράτος (άρθ. 22). 

Στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη το παράκτιο κράτος μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις, 
εφόσον το διερχόμενο πλοίο παραβιάζει διεθνείς κανόνες που θεσπίζονται στη σύμβαση, αλλά 
και να εφαρμόσει την εσωτερική του νομοθεσία κατόπιν σύμφωνης γνώμης και αποδοχής του 
ΙΜΟ. Στην ανοικτή θάλασσα τα κράτη υποχρεώνονται να εξασφαλίζουν την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και των πόρων, αλλά δικαίωμα επεμβάσεως έχει μόνο το κράτος της 
σημαίας του πλοίου. 

Το άρθρο 228 προβλέπει ότι σε περίπτωση περιστατικού ρυπάνσεως εκτός ορίων της 
Αιγιαλίτιδας Ζώνης, το κράτος που υφίσταται τη ζημιά, έχει δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις 
κατά του αλλοδαπού πλοίου, και εφόσον αποδειχτεί η ευθύνη να επιβληθούν πρόστιμα, με την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι με την πάροδο έξι μηνών από την παραβίαση των διατάξεων περί 
ρυπάνσεως, το κράτος της σημαίας δεν έχει προβεί στη δίωξη του πλοίου. 

Το άρθρο 229 αναφέρει τις αστικές αγωγές για τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
ενώ σύμφωνα με το άρθρο 236 οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε ξένα πολεμικά 
πλοία, βοηθητικά πλοία ή άλλα σκάφη ή αεροπλάνα που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από 
κράτη για κυβερνητικές και όχι εμπορικές υπηρεσίες. 

Η Σύμβαση ΔΘ (1982) έκανε ένα βήμα μπροστά κυρίως στο ότι η θαλάσσια ρύπανση δεν 
μπορεί πια να θεωρηθεί ως μία απεριόριστη ελευθερία χρήσεως της θάλασσας, αλλά ο επιμελής 
έλεγχος που πρόκειται να εφαρμοστεί σε όλες τις μορφές της είναι αντικείμενο διεθνούς 
νομικής υποχρεώσεως για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο σύνολό του και όχι 
να επηρεάσει απλά τα συμφέροντα των κρατών. 

Ουσιαστικά η Σύμβαση επιχειρεί για πρώτη φορά να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο πλαίσιο 
για τη διατήρηση των θαλασσίων φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, το 
οποίο μπορεί να ερμηνευθεί ως ένα σύστημαβιώσιμηςαναπτύξεως (sustainable development) 
και επομένως ως μοντέλο για την εξάπλωση του διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου. Δέκα 
χρόνια αργότερα στη συνδιάσκεψη των Η.Ε. για το περιβάλλον στο Ρίο (1992) καθιερώθηκε η 
αρχή της βιώσιμης αναπτύξεως.

Ωστόσο, δύο σημεία πρέπει να τονιστούν. Από τη μία μεριά η πρακτική των ναυτιλιακών 
κρατών από την εποχή της υπογραφής της συμβάσεως επιβεβαιώνει ότι τα οικονομικά και 
περιβαλλοντικά συμφέροντα των παρακτίων κρατών (coastal states) παραμένουν σε δεύτερη 
μοίρα σε σχέση με τα συμφέροντα των κρατών της σημαίαςτωνπλοίων (flag states) και από την 
άλλη η συμπεριφορά πολλών αναπτυσσομένων κρατών τείνει προς την απαίτηση για συμμετοχή 
σε χρήσεις της θάλασσας που μπορεί να αποβούν ρυπογόνες μέσα από τις διαδικασίες ανα-
πτύξεώς τους. 
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4.1  Ιστο ρι κή ανα δρο μή

4.2 Η δομή της SOLAS 

4.3  Τα Κε φά λαι α, τα Μέρη και 
οι Κα νο νι σμοί της SOLAS

4.4  Οι κυριότερες τροποποιή-
σεις της SOLAS

4.5  Ο Διεθνής Κώδικας Ασφά- 
λειας Πλοίων και Λιμενι-

       κών Εγκαταστάσεων 
(ΙSPS Code)

4.6 Συμπληρωματικές πηγές

ΜΕ ΡΟΣ ΔΕΥ ΤΕ ΡΟ

ΟΙ ΔΙ Ε ΘΝΕΙΣ ΝΑΥ ΤΙ ΛΙ Α ΚΕΣ ΣΥΜ ΒΑ ΣΕΙΣ

Η Δι ε θνής Σύμ βα ση για την Ασφά
 λεια της Αν θρώ πι νης Ζωής στη 
Θά λασ σα (SOLAS 1974/1978)

Σκοπόςτουκεφαλαίου.

Σκο πός αυ τού του κε φα λαί ου δεν εί ναι η λε πτο με ρής ανά λυ ση της δι ε θνούς 
Συμ βά σε ως SOLAS, αφού η συ νο λι κή έκταση των κει μέ νων της θα μπο ρού σε να 
απο τε λεί έναν ανε ξάρ τη το τόμο. Η δομή αυ τού του κε φα λαί ου προ κα λεί το εν δι
α φέ ρον στον ανα γνώ στη/φοιτητή, ώστε να ανα τρέ ξει σε εκτε νέ στε ρη με λέ τη και 
σχο λι α σμό των κα νο νι σμών της SOLAS.

Προσδοκώμενααποτελέσματα.

Όταν θα έχετε με λε τή σει αυτό το κε φά λαι ο, θα γνω ρί ζε τε τα Κε φά λαι α, τα 
Μέρη και τους Κα νο νι σμούς της SOLAS, θα κα τα νο ή σε τε τις με θό δους με τα
φο ράς φορ τί ων και θα απο κτή σε τε μια γε νι κή ει κό να σχε τι κά με την τε χνο λο γι
κή εξέ λι ξη των πλοίων.

Έννοιες-κλειδιάτουκεφαλαίου.

Ασφά λεια, Κώ δι κες, Στε γα νή Yπο δι αί ρε ση, Ευ στά θει α, Μη χα νο λο γι κές και 
Ηλε κτρο λο γι κές Eγκα τα στά σεις, Προ στα σί α από Πυρ κα γιά, Ανί χνευ ση και Κα τά
σβε ση Πυρ κα γιάς, Σω στι κά Μέσα, Ρα δι ο ε πι κοι νω νί ες, Με τα φο ρά Φορ τί ων, Πυ ρη
νο κί νη τα Πλοία, Τα χύ πλο α Σκάφη.

Εισαγωγικέςπαρατηρήσεις.

Στο κε φά λαι ο αυτό αρ χι κά ανα λύ ε ται η SOLAS και συ μπλη ρω μα τι κά ανα φέ ρο
νται οι κώ δι κες που προ κύ πτουν από την εφαρ μο γή της. Τα 12 Κε φά λαι α της 
SOLAS επι κε ντρώ νο νται σε θέ μα τα γε νι κών δι α τά ξε ων, στε γα νής υπο δι αι ρέ σε
ως και ευ στά θει ας, στις μη χα νο λο γι κές και ηλε κτρο λο γι κές εγκα τα στά σεις, στα 
μέσα προ στα σί αςανι χνεύ σε ως και κα τα σβέ σε ως πυρ κα γιάς, στα σω στι κά μέσα 
και στη δι ά τα ξή τους, στις ρα δι ο ε πι κοι νω νί ες, στην ασφά λεια ναυ σι πλο ΐ ας, στη 
με τα φο ρά φορ τί ων, στη με τα φο ρά επι κιν δύ νων εμπο ρευ μά των, στα πυ ρη νο κί νη τα 
πλοία, στη δι α χεί ρι ση για την ασφαλή λει τουρ γί α των πλοίων, στα μέ τρα ασφά λει
ας για υψη λής τα χύ τη τας πλοία, στα ει δι κά μέ τρα για τη βελ τί ω ση της ναυ τι κής 
ασφά λει ας και τέ λος, στα πρό σθε τα μέ τρα ασφά λει ας για τα πλοία με τα φο ράς 
φορ τί ων χύμα. Πρόσθετα, αναφέρονται οι τροποποιήσεις της συμβάσεως κατά 
την περίοδο 20042006 και τέλος γίνεται ειδική αναφορά στο Διεθνή Κώδικα 
Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code). Στο Παράρτημα 
στα Θέματα 8 και 9 (σελ. 227 και 234) ανα φέ ρο νται τα διά φο ρα είδη φορ τί ων 
κα θώς και η συμ βο λή του αυ το μα τι σμού των επι κοι νω νι ών και της πλη ρο φο ρι κής 
στην πα γκό σμι α εμπο ρι κή ναυ τι λί α.



4.1 Ιστο ρι κή ανα δρο μή.

Η κύ ρια Σύμ βα ση του ΙΜΟ που εξε τά ζει το ζή τη μα της αξι ο πλο ΐ ας των πλοίων εί ναι η δι ε-
θνήςΣύμ βα ση για τηνΑσφάλειατηςΑνθρώπινηςΖωήςστηΘάλασσα (Safety of Life at Sea–
SOLAS), της οποίας η πρώτη έκ δο ση είχε ως κί νη τρο το ναυ ά γι ο του Ε/Γ πλοίου Τιτανικού. 
Η SOLAS εί ναι μια από τις πα λαι ό τε ρες χρο νο λο γι κά ΔΣ σχε τι κά με τε χνι κά ναυ τι λι α κά 
θέ μα τα, η οποία εκ συγ χρο νί ζε ται και βελ τι ώ νε ται σε τα κτι κή βάση. Οι προ σπά θει ες δη μι ουρ-
γί ας της αρ χι κής SOLAS στη Συν δι ά σκε ψη του Λον δί νου (1914) και αυ τές του 1929, που τέ θη-
καν σε ισχύ το 1933, οδή γη σαν τε λι κά στις νέες απαι τή σεις κα τα σκευ α στι κής ασφά λει ας του 
1948 με την πρω το βου λί α της Βρε τα νί ας, οι οποίες έτυ χαν με γά λης κα θυ στε ρή σε ως στην 
πο ρεία για την εφαρ μο γή τους και τέ θη καν σε ισχύ το 1952.

Αντί στοι χα η πρώτη προ σπά θει α του ΙΜΟ, για κα τάρ τι ση της SOLAS, έγινε το 1960 και 
τέ θη κε σε ισχύ το 1965, αλλά αντι με τώ πι σε δυ σκο λί ες στην κα θι έ ρω ση των τρο πο ποι ή σε ών 
της. Η SOLAS του 1960 υπο βλή θη κε σε τρο πο ποι ή σεις τα έτη 1966, 1967, 1968, 1971 και 1973, 
κα μιά από τις οποίες όμως δεν τέ θη κε σε ισχύ. Ο πρώην γε νι κός γραμ μα τέ ας του ΙΜΟ Colin 
Goad υπο στή ρι ξε ότι η ΔΣ SOLAS μαζί με τις τρο πο ποι ή σεις της απο τε λού σε τολόγουπάρ
ξεως (raison d' etre) για τον ΙΜΟ μέ χρι και τα τέλη της δε κα ε τί ας του 1960. 

Η ΔΣ SOLAS του 1960 πε ρι εί χε κα νο νι σμούς για την υπο δι αί ρε ση και ευ στά θει α των 
πλοίων, τις μη χα νο λο γι κές και ηλε κτρο λο γι κές εγκα τα στά σεις, την προ στα σί α και κα τά σβε ση 
πυρ κα γιάς, τα σω στι κά μέσα, τη με τα φο ρά σι τη ρών, τη με τα φο ρά επι κιν δύ νων φορ τί ων και τα 
πυ ρη νο κί νη τα πλοία. Εξαι τί ας όμως των υψη λών απαι τή σε ων για εν δε χό με νες τρο πο ποι ή σεις 
της αντι κα τα στά θη κε πλή ρως από τη νέαΣύμβασητου 1974. 

Ας ση μει ω θεί ότι η SOLAS του 1974 με τοπρωτόκολλοτου1978(που έχει τε θεί σε ισχύ 
από το 1981) και το πρωτόκολλοτου1988 (που έχει τε θεί σε ισχύ από το 2000) πε ρι έ χουν γε νι-
κούς και ει δι κούς κα νο νι σμούς, κυ ρί ως τε χνι κής φύ σε ως και επο μέ νως, για να απο κτη θεί μία 
συ νο λι κή ει κό να, πρέ πει να ανα λυ θεί ιστο ρι κά και με συ νο πτι κό τρόπο όλο το φά σμα των 
σχε τι κών απο φά σε ων, κα νο νι σμών και τρο πο ποι ή σε ων.

Ένας κύ ρι ος το μέ ας έρευ νας, που σχε τί ζε ται με την ασφάλειατηςναυσιπλοΐας και άμεσα 
με την προστασίατουθαλάσσιουπεριβάλλοντος, εί ναι οι πο ρεί ες των πλοίων, που ιστο ρι κά ανά-
γε ται στον 19ο αι ώ να. Μια πρώτη ανα φο ρά στα μέ τρα για την απο φυ γή των συ γκρού σε ων στη 
θά λασ σα γί νε ται στην τε λι κή πράξη της SOLAS του 1960. Όμως οι κα νο νι σμοί αυ τοί δεν εν σω-
μα τώ θη καν στη SOLAS και επο μέ νως δεν τέ θη καν σε ισχύ ποτέ. Δώ δε κα χρό νια αρ γό τε ρα ο 
ΙΜΟ υι ο θέ τη σε μια νέα Σύμ βα ση (COLREG), που αφορά στη συ μπε ρι φο ρά και τις κι νή σεις 
ενός πλοίου σε σχέση με άλλα πλοία, ει δι κά όταν η ορα τό τη τα εί ναι μι κρή, με σκοπό την απο-
φυ γή των συ γκρού σε ων σε συν δυ α σμό με την κα θι έ ρω ση ηχη τι κών και φω τει νών ση μά των.

Πριν το δεύ τε ρο πα γκό σμι ο πό λε μο, ο ναυτικόςεξοπλισμός ήταν πε ρι ο ρι σμέ νος σε χάρ τες, 
οδη γί ες τα ξι διού, μια λί στα των φω τει νών ση μά των, πυ ξί δα, συ στή μα τα ήχου, εξά ντες και χρο-
νό με τρα. Οι φά ροι, τα φα ρό πλοι α και οι ση μα δού ρες συ μπλή ρω ναν την εξω τε ρι κή βο ή θει α. 
Σή με ρα, η σύγ χρο νη τε χνο λο γί α ναυ τι λι α κών βο η θη μά των απο τε λεί ται από δια φό ρων ει δών 
συ σκευ ές: D-GPS, GMDSS, ARPA, NAVTEx, Sonar, Gyro-Compass, Echo-Sounder κ.ά., τις 
οποίες προ βλέ πουν τόσο η πα λαιά SOLAS του 1960 όσο και αυτή που την αντι κα τέ στη σε, η 
SOLAS του 1974, πα ρό λο που ακόμη πολλά πλοία και σή με ρα δεν εί ναι εφο δι α σμέ να με όλα 
αυτά τα συ στή μα τα. 

Στα θέματασχεδιασμού των πλοίων (ship design standards) οι κύ ρι ες δι α τά ξεις βρί σκο νται 
πάλι στη SOLAS 1974 με τις τρο πο ποι ή σεις της. Ανα φέ ρο νται ει δι κά στην ευ στά θει α, τις μη χα-
νι κές και ηλε κτρο λο γι κές εγκα τα στά σεις, την υπο δι αί ρε ση, και την προ στα σί α από πυρ κα γιά. 
Οι πε ρισ σό τε ρες από αυ τές τις δι α τά ξεις εί ναι γε νι κού πε ρι ε χο μέ νου και αφο ρούν σε όλα τα 
πλοία. Έμ με σα υπάρ χει σχέση με την πρό λη ψη της θαλάσσιας ρυ πάν σε ως, αλλά ει δι κά σκο πεύ-
ουν στην ασφά λεια της αν θρώ πι νης ζωής και του πλοίου στη θά λασ σα. 
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Με λίγη προ σο χή, μπο ρού με να εντο πί σο με μία συ γκε κρι μέ νη μορφή δι α τά ξε ων που επη-
ρε ά ζουν την πρό λη ψη της θαλάσσιας ρυ πάν σε ως. Εί ναι εύ λο γο ότι εάν τοσύστημαπλοηγήσε
ως(steering gear) απο τύ χει, το πλοίο έχει άμεση ανά γκη βο ή θει ας, ιδίως όταν ένα Δ/Ξ εί ναι 
σε έμ φορ τη κα τά στα ση. Οι τρο πο ποι ή σεις της SOLAS 1974 (κανονισμός29) κα θι έ ρω σαν νέες 
δι α τά ξεις για τα Δ/Ξ. Κα ταρ χάς όλα τα πλοία εί ναι υπο χρε ω μέ να να δι α θέ τουν κύ ριο και 
βο η θη τι κό σύ στη μα πλο η γή σε ως, ενώ στα Δ/Ξ πάνω από 10.000 τό νους το κύ ριο σύ στη μα πρέ-
πει να δι α θέ τει δύο ή πε ρισ σό τε ρες μο νά δες ισχύος. Αυ τές οι νέες απαι τή σεις δεν προ βάλ-
λουν τε χνι κές δυ σκο λί ες στην κα τα σκευ ή των νέων Δ/Ξ. Άλ λω στε αρ κε τά Δ/Ξ έχουν ήδη 
εξο πλι σθεί αλλά θα αυ ξή σουν το κό στος στις νέες κα τα σκευ ές και στη με τα τρο πή αυ τών που 
δεν εί ναι εφο δι α σμέ να με τα νέα συ στή μα τα πλο η γή σε ως.

Χα ρα κτη ρι στι κά ανα φέ ρο με τη δι κα στι κή υπό θε ση EssoPetroleumv.SouthportCorporation, 
στην οποία κα τα γρά φε ται ότι έπαθε εμπλοκή το σύ στη μα πλο η γή σε ως ενός Δ/Ξ και αυτό προ-
σά ρα ξε σε κοίτη πο τα μού. Για να εμπο δι σθεί η δη μι ουρ γί α ρηγ μά των και να μην κο πεί το πλοίο 
«σε δύο κομ μά τια», ο πλοί αρ χος έδωσε εντολή για απόρ ρι ψη 400 τό νων φορ τί ου. Η πα λίρ ροι α 
βο ή θη σε το πε τρέ λαι ο να φθά σει στις ακτές. Οι το πι κές αρ χές ζή τη σαν απο ζη μι ώ σεις για τον 
κα θα ρι σμό της πε ρι ο χής. Το αί τη μα απορ ρί φθη κε, δι ό τι δεν απο δεί χθη κε αμέ λεια από την 
πλευρά του πλοι ο κτή τη, ενώ οι αγω γές για πα ρε νό χλη ση επί σης απέ τυ χαν, δι ό τι η απόρ ρι ψη 
έγινε με σκοπό την απο φυ γή κιν δύ νου για τις αν θρώ πι νες ζωές. 

Ένα άλλο ση μείο, που αφορά στους σχε δι α σμούς των Δ/Ξ εί ναι η προστασίααπότηνπυρ
καγιά. Η φω τιά πάνω στο πλοίο ήταν και θα εί ναι ο χει ρό τε ρος εχθρός και φό βος του ναυ τι-
κού. Ένα φλε γό με νο Δ/Ξ όχι μόνο αντι με τω πί ζε ται με εξαι ρε τι κή δυ σκο λί α, αλλά συ νή θως 
οδη γεί και σε απώ λει ες αν θρω πί νων ζωών. Τέλος θα επι ση μά νο με τις αντι δρά σεις που υπάρ-
χουν για τα Δ/Ξ ΔιπλώνΠεριβλημάτων ήΔιπλώνΠυθμένων (Double Hull / Double Bottom-DH/
DB). Τα Δ/Ξ αυ τού του τύ που έχουν αυ ξη μέ νες πι θα νό τη τες για εκρή ξεις και δη μι ουρ γούν 
τόσο προ βλή μα τα επι θα λάσ σι ας αρω γής, λόγω απώ λει ας πλευ στό τη τας, όσο και δυ σκο λί ες 
στις επι θε ω ρή σεις. Ίσως το με γα λύ τε ρο εμπό διο να εί ναι οι αντι οι κο νο μί ες κλί μα κας που 
προ κύ πτουν, επειδή υπάρ χουν πε ρι πτώ σεις που δεν θα εμπο δι σθεί η δι αρ ρο ή πε τρε λαί ου. 
Πα ρό λο που υπήρξε στο πα ρελ θόν η γε νι κή απο δο χή των ΞεχωριστώνΔεξαμενώνΈρματοςσε 
ει δι κά ση μεία πάνω στο πλοίο (Segregated Ballast Tanks Protectirely Located – SBT/PL), 
εί ναι αναμ φι σβή τη το ότι έχει έλ θει η εποχή των Δ/Ξ DH/DB. 

4.2 Η δομή της SOLAS.

Η SOLAS πε ρι λαμ βά νει έναν ευρύ και πο λύ πλο κο αριθμό κα νο νι σμών και τρο πο ποι ή σε ων 
συ μπλη ρώ νο ντας ή/και βελ τι ώ νο ντας ορι σμέ νες κύριες συμ βά σεις του ΙΜΟ, όπως τη MARPOL, 
τη LL και τη STCW, δι ό τι η ασφά λεια της ναυ σι πλο ΐ ας συμ βα δί ζει με την εκ παί δευ ση των ναυ-
τι κών στην εφαρ μο ζό με νη τε χνο λο γί α και την πρό λη ψη/καταπολέμηση της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε-
ως με τε χνο λο γι κά μέσα. 

Άλ λω στε, η σύγ χρο νη αντί λη ψη των ΔΣ προ ϋ πο θέ τει ότι, ανε ξάρ τη τα αν η δι και ο δο σί α ελέγ-
χου ενός πλοίου ανή κει στο κρά τος της ση μαί ας του πλοίου, θα πρέ πει και το πα ρά κτι ο κρά τος 
να έχει ένα βαθμό ελέγ χου, στην πε ρί πτω ση που αλ λο δα πά πλοία φέ ρουν τη ση μαία κά ποιου 
άλ λου συμ βαλ λό με νου κρά τους εφό σον χρη σι μο ποι ούν τα λι μά νια του. Αυτή η επι σή μαν ση 
κα θο ρί ζει το γε γο νός ότι, αν ένα εμπο ρι κό πλοίο δεν τη ρεί τις προ ϋ πο θέ σεις της SOLAS οι 
αρ μό δι ες αρ χές του πα ρά κτι ου κρά τους μπο ρούν να παίρ νουν τα ανα γκαία μέ τρα ώστε να μην 
επι τρα πεί ο από πλους, εκτός εάν ο προ ο ρι σμός του πλοίου εί ναι κά ποιο λι μά νι για επι σκευ ές 
χω ρίς να προ κα λεί ται κίν δυ νος στο πλοίο και στο πλή ρω μα. 

Εξε τά ζο ντας με πε ρισ σό τε ρη λε πτο μέ ρει α πώς εξε λί χθη κε η SOLAS στην τω ρι νή της μορφή 
θα πρέ πει να λά βο με υπόψη μας τα ακό λου θα: 
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α) Το 1974 δό θη κε ιδι αί τε ρη προ σο χή σε θέ μα τα υπο δι αι ρέ σε ως των στε γα νών του πλοίου 
και της ευ στά θειάς του, όπως επί σης σε θέ μα τα εκ συγ χρο νι σμού των σω στι κών μέ σων του 
πλοίου. 

β) Το 1978 στη Συν δι ά σκε ψη για την ΑσφάλειατωνΔεξαμενοπλοίωνκαιτηνΠρόληψητης
Ρυπάνσεως (Tanker Safety and Pollution Prevention–TSPP), καταρτίστηκε το πρω τό κολ λο της 
Συμ βά σε ως, σύμ φω να με το οποίο καθιερώθηκαν τα εξής: 

•  Το σύστημααδρανούςαερίου (Ιnert Gas System–IGS) με πα ρο χή αε ρί ων στις δε ξα με-
νές φορ τί ου όπως το άζωτο ή το δι ο ξεί δι ο του άν θρα κα ή μείγμα αε ρί ων που πε ρι έ χει ανε-
παρ κή πο σό τη τα οξυ γό νου ώστε να γί νε ται αδύ να τη η καύση των υδρο γο ναν θρά κων.

• Πρό σθε τα ρα ντάρ.
• Συ στή μα τα δι πλής δυ να τό τη τας πλο η γή σε ως.

γ) Στις τρο πο ποι ή σεις του 1983 κα θι ε ρώ θη κε ο ΔιεθνήςΚώδικαςγιατηνΚατασκευήκαιτον
ΕξοπλισμότωνΠλοίωνπουμεταφέρουνΕπικίνδυναΧημικάΧύμα (International Code for the 
Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, 1971) και ο Διε
θνήςΚώδικαςγιατηνΚατασκευήκαιτονΕξοπλισμότωνΠλοίωνπουμεταφέρουνΡευστοποιημέ
να Αέρια Χύμα (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying 
Liquefied Gases in Bulk, 1975), οι οποίοι θε ω ρού νται υπο χρε ω τι κοί για τα κράτη που έχουν 
υπο γρά ψει τη SOLAS.

δ) Στο Πρω τό κολ λο του 1988 της SOLAS (σε ισχύ το 2000) και στις τρο πο ποι ή σεις της τα έτη 
1988, 1989 και 1990 που ανα φέ ρο νται σε πλοία Ro-Ro (Roll on-Roll off), σε αλ λα γές των Κε φα-
λαί ων ΙΙ-1 και ΙΙ-2, ΙΙΙ, ΙV, V και VI, σε θέ μα τα ευ στά θει ας για πλοία γε νι κού φορ τί ου πάνω 
από 100 μέ τρα μή κος και το πιο ση μα ντι κό, στην κα θι έ ρω ση του ΠαγκόσμιουΣυστήματοςΝαυ
τιλιακώνΚινδύνωνκαιΑσφάλειας (Global Maritime Distress and Safety System-GMDSS), οι 
οποίες τέ θη καν σε ισχύ το Φε βρου ά ρι ο του 1992. 

ε) Στις τρο πο ποι ή σεις των ετών 1991 και 1992, που ανα φέ ρο νται σε θέ μα τα προ στα σί ας από 
πυρ κα γιά και πλο η γή σε ως προ χω ρούν σε αντι κα τά στα ση του κε φα λαί ου VI κα θι στώ ντας υπο-
χρε ω τι κό το ΔιεθνήΚώδικαγιατηνΑσφαλήΜεταφοράΣιτηρώνΧύμα (International Code for 
the Safe Carriage of Grain in Bulk). 

στ) Το 1994 απο φα σί σθη κε η πρό σθε ση ενός νέου κε φα λαί ου (ΙΧ) στο Πα ράρ τη μα της 
SOLAS που προ βλέ πει την υπο χρε ω τι κή εφαρ μο γή του ΔιεθνούςΚώδικαΑσφαλούςΔιαχειρί
σεως για όλα τα Ε/Γ πλοία, Δ/Ξ, χη μι κά Δ/Ξ, Φ/Γ χύμα φορ τί ων άνω των 500κοχ μέ χρι την 
1/7/1998 και για τα υπό λοι πα Φ/Γ πλοία μέ χρι την 1/7/2002 (Αναλυτική Παρουσίαση του
ΚώδικαΙSMγίνεταιστοέβδομοκεφάλαιο,παράγρ.7.2,σελ.129). Το ίδιο έτος απο φα σί σθη κε 
η ει σα γω γή δύο νέων κε φα λαί ων στο Πα ράρ τη μα (Χ και ΧΙ) που αφορά στην ασφά λεια των 
σκα φών υψη λής τα χύ τη τας και στα ει δι κά μέ τρα βελ τι ώ σε ως της ασφά λει ας, τα οποία τέ θη καν 
σε ισχύ το 1996.

ζ) Οι τρο πο ποι ή σεις των ετών 1995 και 1996 ανα φέ ρο νται στα συστήματα πορειών των
πλοίων του Κε φα λαί ου V, σε κα τα σκευ α στι κές τρο πο ποι ή σεις των Ε/Γ και Ο/Γ πλοίων, οι 
οποίες βα σί σθη καν στα συ μπε ρά σμα τα του ναυ τι κού ατυ χή μα τος του πλοίου Ro-Ro Esthonia 
(1994), δη λα δή κοινήγλώσσαεργασίας στο πλοίο, θέ μα τα υποδιαιρέσεωςτουχώρουοχημάτων, 
όπως επί σης σε θέ μα τα εκσυγχρονισμούτωνσωστικώνμέσωντουπλοίου. 

η) Οι τρο πο ποι ή σεις του 1997 αφο ρούν στους κα νο νι σμούς για τα συστήματα θαλάσσιας
κυκλοφορίαςτων πλοίων (vessel traffic services) και προ σθέ τουν ένα νέο κε φά λαι ο στη SOLAS, 
το οποίο ονο μά ζε ται «ΠρόσθεταμέτραασφάλειαςγιαταΦ/Γπλοία». 

θ) Τέ λος, οι τρο πο ποι ή σεις του 1998 αφο ρούν σε κατασκευαστικάθέματα, θέ μα τα ραδιοε
πικοινωνιών και θέ μα τα στοιβασίαςφορτίου. 

Επί σης, θα πρέ πει να ανα φέ ρο με ότι οι κα νο νι σμοί για την ασφά λεια των πλοίων βα σί ζο-
νται κυ ρί ως στην εμπει ρία που έχει απο κτη θεί κατά το πα ρελ θόν από ναυ ά γι α ή ναυ τι κά ατυ-
χή μα τα. Οι κα νο νι σμοί που ισχύ ουν κάθε φορά δεν απο σκο πούν στη σχε δί α ση και δη μι ουρ γί α 
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πλοίων που δεν υπάρ χει πι θα νό τη τα να βυ θι σθούν, το οποίο θα κα τέ λη γε στην κα τα σκευ ή ασυμ-
φό ρων οι κο νο μι κά πλοίων, αλλά στην αύ ξη ση της πι θα νό τη τας δι α σώ σε ως του πλοίου και της 
επι βι ώ σε ως των επι βαι νό ντων.

Για τη δι α τύ πω ση των νέων κα νο νι σμών γί νε ται ανά λυ ση με γά λου αριθ μού ατυ χη μά των και 
δι ε ρευ νά ται σε κάθε πε ρί πτω ση η θέση των βλα βών και ζη μι ών και βέ βαια η επί δρα σή τους (π.χ. 
χρό νοι βυ θί σε ως, έκταση ρήγ μα τος, αι τία εκρή ξε ως κλπ.) στη δι ά σω ση του σκά φους και των 
επι βαι νό ντων.

Η ανά λυ ση αυ τών των ατυ χη μά των οδή γη σε στη δι α τύ πω ση νέων κα νο νι σμών, των οποίων 
το κύ ριο στοι χείο εί ναι η εξέ τα ση της πλευ στό τη τας και της ευ στά θει ας του πλοίου μετά από 
βλάβη σε όλα δι α δο χι κά τα στε γα νά κατά μή κος του πλοίου και ο υπο λο γι σμός ενός αριθ μη-
τι κού με γέ θους, το οποίο εκ φρά ζει την πι θα νό τη τα επι βι ώ σε ως. 

Στα υπό σχε δί α ση νέα πλοία το συ γκε κρι μέ νο κρι τή ρι ο πρέ πει να εί ναι με γα λύ τε ρο από 
αυτό που απαι τoύν οι κα νο νι σμοί και το οποίο έχει προ κύ ψει από την ανά λυ ση των δε δο μέ-
νων των πλοίων, που έχουν συ γκρου σθεί, κα θώς και από την εμπει ρία των Ε/Γ πλοίων που 
υπάρ χουν. Ο υπο λο γι σμός της ευ στά θει ας σε κα τά στα ση βλά βης για ένα υπό σχε δί α ση πλοίο, 
γί νε ται με τη θε ώ ρη ση της κα τα κλύ σε ως όλων δι α δο χι κά των δι α με ρι σμά των και για δι α φο-
ρε τι κά βυ θί σμα τα και συν θή κες φορ τώ σε ως. 

Απο τέ λε σμα των στατιστικών ερευ νών του ΙΜΟ για τα ναυ τι κά ατυ χή μα τα εί ναι και πάλι 
η υπο δι αί ρε ση του πλοίου σε στε γα νά δι α με ρί σμα τα, αλλά η εξέ τα ση της ασφά λει ας πρέ πει 
να γί νε ται με πιο επι στη μο νι κό και ου σι α στι κό τρόπο, χω ρίς να αυ ξη θεί ου σι α στι κά το κό στος 
κα τα σκευ ής. 

Στη ση με ρι νή μορφή της η SOLAS απο τε λεί ται από 12 Κε φά λαι α, υπο δι αι ρού με να σε 
Μέρη και Κα νο νι σμούς (πίν. 4.1).
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Κε φά λαι ο Ι  Γε νι κές δι α τά ξεις. 
 Μέ ρος Α Εφαρ μο γή – Ορι σμοί κλπ.
 Μέ ρος Β Επι θε ω ρή σεις και πι στο ποι η τι κά.
  1. Γε νι κές απαι τή σεις.
  2. Πρό σθε τες απαι τή σεις.

Κε φά λαι ο II  1.  Κα τα σκευ ή – Στε γα νή υπο δι αί ρε ση και ευ στά θει α, οι μη χα νο λο γι κές και 
ηλε κτρο λο γι κές εγκα τα στά σεις.

 Μέ ρος Α Γε νι κά.
 Μέ ρος Β  Στε γα νή υπο δι αί ρε ση και ευ στά θει α.
  1. Γε νι κές απαι τή σεις.
  2. Πρό σθε τες απαι τή σεις.
 Μέ ρος Γ Μη χα νο λο γι κές εγκα τα στά σεις.
  1. Γε νι κές απαι τή σεις.
  2. Πρό σθε τες απαι τή σεις.
 Μέ ρος Δ Ηλε κτρι κές εγκα τα στά σεις.
  1. Γε νι κές απαι τή σεις.
  2. Πρό σθε τες απαι τή σεις.
 Μέ ρος Ε  Πρό σθε τες απαι τή σεις για πε ρι ο δι κά μη επαν δρω μέ νους χώ ρους 

μη χα νών.

ΠΙΝΑΚΑΣ4.1
ΤαΚεφάλαια,ταΜέρηκαιοιΚανονισμοίτηςSOLAS.

συνεχίζεται
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 2.  Κα τα σκευ ή – Προ στα σί α από πυρ κα γιά – Ανί χνευ ση και κα τά σβε ση πυρ κα-
γιάς.

 Μέ ρος Α Γε νι κά.
  1. Γε νι κές απαι τή σεις.
  2. Πρό σθε τες απαι τή σεις.
 Μέ ρος Β Μέ τρα πυ ρα σφά λει ας για επι βα τη γά.
 Μέ ρος Γ Μέ τρα πυ ρα σφά λει ας για φορ τη γά πλοία.
 Μέ ρος Δ Μέ τρα πυ ρα σφά λει ας για δε ξα με νό πλοι α.

Κε φά λαι ο ΙΙΙ Τα σω στι κά μέσα και η δι ά τα ξή τους.
 Μέ ρος Α Γε νι κά.
  1. Γε νι κές απαι τή σεις.
 Μέ ρος Β Απαι τή σεις για τα πλοία.
  1. Γε νι κές απαι τή σεις.
  2. Πρό σθε τες απαι τή σεις.
 Μέ ρος Γ Απαι τή σεις για τα σω στι κά μέσα.

Κε φά λαι ο IV Ρα δι ο ε πι κοι νω νί ες. 
 Μέ ρος Α Εφαρ μο γή και ορι σμοί.
  1. Γε νι κές απαι τή σεις.
  2. Πρό σθε τες απαι τή σεις.
 Μέ ρος Β Βάρ δι ες.
  1. Γε νι κές απαι τή σεις.
  2. Πρό σθε τες απαι τή σεις.
 Μέ ρος Γ Απαι τή σεις πλοίου.
  1. Γε νι κές απαι τή σεις.
  2. Πρό σθε τες απαι τή σεις.
 Μέ ρος Δ Ημε ρο λό γι α ασυρ μά του.

Κε φά λαι ο V Ασφά λεια ναυ σι πλο ΐ ας. 
 Γε νι κές απαι τή σεις.

Κε φά λαι ο VI Με τα φο ρά φορ τί ων.
 Μέ ρος Α Γε νι κές δι α τά ξεις.
  Πρό σθε τες απαι τή σεις.

Κε φά λαι ο VII  Με τα φο ρά επι κιν δύ νων εμπο ρευ μά των.
 Μέ ρος Α  Με τα φο ρά επι κιν δύ νων φορ τί ων σε κι βώ τι α ή σε στε ρεά μορφή 

χύμα.
  Πρό σθε τες απαι τή σεις.
 Μέ ρος Β  Κα τα σκευ ή και εξο πλι σμός πλοίων που με τα φέ ρουν επι κίν δυ να 

χη μι κά υγρά χύμα.
  Πρό σθε τες απαι τή σεις.
 Μέ ρος Γ  Κα τα σκευ ή και εξο πλι σμός πλοίων που με τα φέ ρουν υγρο ποι η μέ να 

αέ ρια χύμα.

Κε φά λαι ο VIII Πυ ρη νο κί νη τα πλοία.

Κε φά λαι ο ΙΧ Δι α χεί ρι ση για την ασφαλή λει τουρ γί α των πλοίων.
 Γε νι κές απαι τή σεις.

Κε φά λαι ο Χ Μέ τρα ασφά λει ας για υψη λής τα χύ τη τας πλοία.
 Γε νι κές απαι τή σεις.

Κε φά λαι ο ΧΙ  Ει δι κά μέ τρα για τη βελ τί ω ση της ναυ τι κής ασφά λει ας.
 Γε νι κές απαι τή σεις.

Κε φά λαι ο ΧΙΙ  Πρό σθε τα μέ τρα ασφά λει ας για τα πλοία με τα φο ράς φορ τί ων χύμα.



4.3 Τα Κε φά λαι α, τα Μέρη και οι Κα νο νι σμοί της SOLAS.

4.3.1ΚεφάλαιοΙ:Γενικέςδιατάξεις.

Στο Μέ ρος Α του Κε φα λαί ου Ι της ΔΣ SOLAS πε ρι έ χο νται γε νι κές δι α τά ξεις και ορι σμοί, 
που ανα φέ ρο νται σε όλο το κεί με νο της εν λόγω Συμ βά σε ως, προς απο φυ γή πα ρερ μη νει ών. 
Κα θο ρί ζο νται με τα ξύ άλ λων τα εξής:

α) Η SOLAS εφαρ μό ζε ται σε πλοία που εκτε λούν δι ε θνείς πλόες, από λι μά νι κρά τους-μέ-
λους, προς λι μά νι που ανή κει σε κρά τος που δεν την έχει υπο γρά ψει ή επι κυ ρώ σει ή και αντί-
στρο φα.

β) Επιβατηγόπλοίο (Ε/Γ) ονο μά ζε ται το πλοίο που με τα φέ ρει πάνω από 12 επι βά τες. Φορ
τηγό πλοίο (Φ/Γ) ονο μά ζε ται οποιο δή πο τε πλοίο δεν εί ναι επι βα τη γό ενώ δεξαμενόπλοιο 
(Δ/Ξ) ονο μά ζε ται το φορ τη γό πλοίο που έχει κα τα σκευ α σθεί ή με τα σκευ α σθεί για τη με τα φο-
ρά χύμα υγρών φορ τί ων που εί ναι εύ φλε κτα.  

γ) Η SOLAS δεν εφαρ μό ζε ται σε πο λε μι κά ή πλοία με τα φο ράς στρα τευ μά των, αλι ευ τι κά, 
Φ/Γ πλοία κάτω από 500 κοχ, πλοία ανα ψυ χής και τέ λος, πλοία που τα ξι δεύ ουν απο κλει στι κά 
στην πε ρι ο χή των Με γά λων Λι μνών της Βό ρει ας Αμε ρι κής και στον πο τα μό Άγιο Λαυ ρέ-
ντι ο. 

δ) Επιβάτης ονο μά ζε ται κάθε άτομο που επι βαί νει στο πλοίο εκτός από τον πλοί αρ χο και 
τα μέλη του πλη ρώ μα τος ή άλλα πρό σω πα που χρη σι μο ποι ού νται ή απα σχο λού νται με οποια-
δή πο τε ιδι ό τη τα στο πλοίο για την εκ πλή ρω ση της απο στο λής του.

Στο Μέ ρος Β αυ τού του Κε φα λαί ου ρυθ μί ζο νται τα θέ μα τα επι θε ω ρή σε ως και εκ δό σε ως 
πι στο ποι η τι κών των Ε/Γ και Φ/Γ πλοίων. Τα πι στο ποι η τι κά που εκ δί δο νται κα τό πιν επι θε ω-
ρή σε ως από την Αρχή ή εξου σι ο δο τη μέ νο από αυτή Νη ο γνώ μο να ή άλλο Ορ γα νι σμό εί ναι:

α) Για Ε/Γ πλοία, το πι στο ποι η τι κό ασφά λει ας Ε/Γ πλοίου ισχύος 12 μη νών.
β) Για Φ/Γ πλοία, προ βλέ πο νται τα πα ρα κά τω τέσ σε ρα πι στο ποι η τι κά που κα λύ πτουν δι ά-

φο ρους το μείς:
•  Πι στο ποι η τι κό ασφά λει ας κα τα σκευ ής Φ/Γ πλοίου, το οποίο κα λύ πτει την κα τα σκευ ή 

του σκά φους και των μη χα νών του πλοίου. Η δι άρ κει α ισχύος του δεν κα θο ρί ζε ται στη 
SOLAS, συ νη θί ζε ται όμως να ισχύει για μια τε τρα ε τί α ή πε ντα ε τί α.

•  Πι στο ποι η τι κό ασφά λει ας εξαρ τι σμού Φ/Γ πλοίου, το οποίο κα λύ πτει τα μέσα κα τα-
πο λε μή σε ως πυρ κα γιάς και τα σω στι κά μέσα. Η δι άρ κει α της ισχύος του εί ναι μέ χρι 24 
μή νες.

• Πι στο ποι η τι κό ασφά λει ας ρα δι ο τη λε γρα φί ας δι άρ κει ας ισχύος 12 μη νών.
•  Πι στο ποι η τι κό ασφά λει ας ρα δι ο τη λε φω νί ας δι άρ κει ας ισχύος 12 μη νών για μι κρό τε-

ρα πλοία που δεν δι α θέ τουν ασύρ μα το.
Με τους κα νο νι σμούς 17 και 19 κα θο ρί ζε ται η απο δο χή των πι στο ποι η τι κών που εκ δί δει 

κάθε κρά τος-μέ λος για όλα τα υπό λοι πα κράτη-μέλη της εν λόγω συμ βά σε ως, που έχουν την 
υπο χρέ ω ση ελέγ χου. Μη ανα γνώ ρι ση των πι στο ποι η τι κών μπο ρεί να υπάρ ξει, όταν πα ρου σι-
α σθούν φα νε ρές εν δεί ξεις, ότι η κα τά στα ση του πλοίου ή του εξαρ τι σμού του δεν αντα πο κρί-
νο νται στις εν δεί ξεις του πι στο ποι η τι κού. Σε τέ τοια πε ρί πτω ση δεν επι τρέ πε ται ο από πλους 
του πλοίου μέ χρι να συμ μορ φω θεί με τους κα νο νι σμούς.

4.3.2ΚεφάλαιοΙΙ:Ηκατασκευήτουπλοίου.

1)Ηστεγανήυποδιαίρεσηκαιευστάθεια,οιμηχανολογικέςκαιηλεκτρολογικέςεγκαταστάσεις.

Στο Μέ ρος Α, του υπο κε φα λαί ου 1 του Kεφα λαί ου ΙΙ της SOLAS κα θο ρί ζε ται η εφαρ μο γή 
των δι α τά ξε ων και δί νο νται βα σι κοί ορι σμοί, που αφο ρούν στα θέ μα τα της στε γα νής υπο δι αι-
ρέ σε ως του πλοίου και της ευ στά θειάς του. Με τα ξύ άλ λων ορί ζο νται: η έμ φορ τη ίσα λος 
γραμμή, το πλά τος, το μή κος, το βύ θι σμα του πλοίου, το άφορτο εκτό πι σμα, το νε κρό βά ρος, 
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οι χώ ροι μη χα νών, οι χώ ροι επι βα τών, οι μη χα νι σμοί πη δα λι ου χί ας, οι πη γές ηλε κτρι κής ενέρ-
γει ας ανά γκης κλπ.

Στη συ νέ χει α στο Μέ ρος Β κα λύ πτο νται θέ μα τα, όπως:
α) Οι απαι τή σεις σχε τι κά με το μή κος των στε γα νών δι α με ρι σμά των του πλοίου.
β) Οι απαι τή σεις ευ στά θει ας όταν το πλοίο πά θει βλάβη, δη λα δή όταν ένα ή πε ρισ σό τε ρα 

στε γα νά δι α με ρί σμα τά του, λόγω βλά βης στο πε ρί βλη μα του σκά φους, πλημ μυ ρί σουν με 
θα λασ σι νό νερό.

γ) Οι απαι τή σεις για τη δι α μόρ φω ση του πρω ραί ου και του πρυ μναί ου στε γα νού συ γκρού-
σε ως και για τις σή ραγ γες των ελι κο φό ρων αξό νων.

Πρό σθε τα επι ση μαί νε ται ότι όλα τα πλοία: 
α) Πρέ πει να έχουν πρω ραίο στε γα νό συ γκρού σε ως, με τα ξύ της πλώ ρης και της πρώ της 

μετά από αυ τήν φρα κτής (δι α φράγ μα τα ή μπουλ μέ δες) που κα τα σκευ ά ζε ται στε γα νή. Σε 
κα μιά πε ρί πτω ση δεν επι τρέ πε ται η το πο θέ τη ση ή με τα φο ρά καυ σί μων πε τρε λαί ου, λι πα ντι-
κού ελαίου και άλ λων ευ φλέ κτων υλι κών στο χώρο αυτό.

β) Πρέ πει να δι α θέ τουν απο δο τι κό σύ στη μα για την άντληση κάθε στε γα νού χώ ρου, εκτός 
από τους χώ ρους που προ ο ρί ζο νται για την απο θή κευ ση γλυ κού νε ρού, θα λασ σέρ μα τος, καυ σί-
μων και υγρού φορ τί ου, για τους οποί ους προ βλέ πε ται δι α φο ρε τι κό σύ στη μα αντλή σε ως. Επί σης 
πρέ πει να δι α θέ τουν μέσα αντλή σε ως νε ρού από απο μο νω μέ νους χώ ρους κυ τών.

γ) Ο πλοί αρ χος πρέ πει να εί ναι εφο δι α σμέ νος με όλα τα σχε τι κά στοι χεία, ώστε με απλή 
και γρή γο ρη δι α δι κα σί α να υπο λο γί ζει την ευ στά θει α του πλοίου σε κάθε κα τά στα ση λει τουρ-
γί ας. Μετά από κάθε με τα τρο πή ή/και με τα σκευ ή του πλοίου, που επη ρε ά ζει την ευ στά θειά 
του, ο πλοί αρ χος πρέ πει να λαμ βά νει τα νέα τρο πο ποι η μέ να στοι χεία.

Στο Μέ ρος Γ του ίδιου υπο κε φα λαί ου της SOLAS γί νε ται ει δι κή ανα φο ρά στα μη χα νή μα-
τα, τα οποία έχουν σχέση με την ασφά λεια του πλοίου και των επι βα τών. 

Το νί ζε ται με τα ξύ άλ λων ότι ιδι αί τε ρη προ σο χή πρέ πει να δί νε ται:
α) Στο ηλε κτρο πα ρα γω γό ζεύ γος, το οποίο λει τουρ γεί ως κύ ρια πηγή ηλε κτρι κής ενέρ γει ας.
β) Στα μη χα νή μα τα πα ρα γω γής ατμού.
γ) Στα συ στή μα τα τρο φο δο τή σε ως νε ρού στους λέ βη τες.
δ) Στα συ στή μα τα πα ρο χής πε τρε λαί ου στους λέ βη τες και τις μη χα νές.
ε) Στα συ στή μα τα λι πάν σε ως.
στ) Στις πη γές πα ρο χής νε ρού υπό πί ε ση.
ζ) Στον αε ρο συ μπι ε στή και στις φι ά λες πε πι ε σμέ νου αέρα για την εκ κί νη ση των μη χα νών.
η) Στα υδραυ λι κά, πνευ μα τι κά (πε πι ε σμέ νου αέρα) και ηλε κτρι κά συ στή μα τα ελέγ χου της 

λει τουρ γί ας των κυ ρί ων μη χα νη μά των προ ώ σε ως, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων των ελί κων με τα-
βλη τού βή μα τος.

Για τα μέσα ανα πο δί σε ως επι ση μαί νε ται ότι θα πρέ πει να έχει προ βλε φθεί επαρ κής ισχύς, 
ώστε να εξα σφα λί ζε ται ο σω στός έλεγ χος του πλοίου σε όλες τις κα νο νι κές κα τα στά σεις λει-
τουρ γί ας. Επί σης, θα πρέ πει να δο κι μά ζε ται και κα τα γρά φε ται η ικα νό τη τα των μη χα νών να 
ανα στρέ φουν τη δι εύ θυν ση ώσεως της έλι κας σε τέ τοιο χρόνο, ώστε το πλοίο που κι νεί ται με τη 
μέ γι στη υπη ρε σι α κή τα χύ τη τα «πρόσω» να ακι νη το ποι εί ται σε λο γι κό χρόνο. Όλα αυτά τα στοι-
χεία πρέ πει να εί ναι γνω στά και σε έγ γρα φη μορφή δι α θέ σι μα στους αξι ω μα τι κούς γέ φυ ρας.

Όσον αφορά στο μη χα νι σμό πη δα λί ου ρητά ανα φέ ρε ται ότι τα πλοία, που υπο χρε ού νται 
στην τή ρη ση της SOLAS, πρέ πει να εί ναι εφο δι α σμέ να με κύ ριο και βο η θη τι κό μη χα νι σμό 
πη δα λί ου και τυ χόν βλάβη σε ένα από αυτά να μην θέ τει τον άλλο εκτός λει τουρ γί ας. Επί σης, 
κα θο ρί ζε ται ότι οποιο δή πο τε σύ στη μα ελέγ χου του κύ ρι ου ή βο η θη τι κού μη χα νι σμού πη δα λι-
ου χή σε ως είτε από τη γέ φυ ρα του πλοίου είτε από το δι α μέ ρι σμα του πη δα λί ου θα πρέ πει να 
μπο ρεί να τί θε ται σε λει τουρ γί α από τη γέ φυ ρα και, σε πε ρί πτω ση δι α κο πής της πα ρο χής ηλε-
κτρι κής ενέρ γει ας στο σύ στη μα ελέγ χου, να μπαί νει σε λει τουρ γί α ο ακου στι κός και οπτι κός 
συ να γερ μός. Τέ λος, θα πρέ πει να υπάρ χει τρό πος επι κοι νω νί ας με τα ξύ της γέ φυ ρας και του 
δι α με ρί σμα τος μη χα νι σμού του πη δα λί ου.
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Σχε τι κά με τα μέσα ελέγ χου μη χα νη μά των, που εί ναι απα ραί τη τα για την πρό ω ση και ασφά-
λεια του πλοίου, το νί ζε ται ότι εφό σον υπάρ χουν αυ τό μα τα συ στή μα τα, αυτά δεν πρέ πει να πα ρε-
μπο δί ζουν τη χρήση των εφε δρι κών χει ρο κι νή των μέ σων πα ρα κάμ ψε ως.

Επί σης, σε αυτό το Μέ ρος γί νε ται ιδι αί τε ρη μνεία στις κα τα σκευ α στι κές απαι τή σεις για τους 
ατμο λέ βη τες και τα συ στή μα τα τρο φο δο τή σε ώς τους, για τα συ στή μα τα αε ρι σμού στους χώ ρους 
μη χα νών, στην προ στα σί α του προ σω πι κού μη χα νο στα σί ου από το θό ρυ βο και στα συ στή μα τα 
συ να γερ μού-ει δο ποι ή σε ως των αξι ω μα τι κών μη χα νο στα σί ου στους χώ ρους εν δι αι τή σε ώς τους, 
όπως επί σης και στα συ στή μα τα επι κοι νω νί ας με τα ξύ γέ φυ ρας και χώ ρου μη χα νών.

Στο Μέ ρος Δ αυ τού του υπο κε φα λαί ου της SOLAS ανα φέ ρε ται ότι τα πλοία πρέ πει να 
εί ναι εφο δι α σμέ να με κύ ρια πηγή ηλε κτρι κής ενέρ γει ας, η οποία θα απο τε λεί ται από δύο του-
λά χι στον κύ ρι ες ηλε κτρο γεν νή τρι ες που κάθε μία από τις οποίες θα εί ναι δυ να τόν να εξα σφα-
λί σει τη λει τουρ γί α των ου σι ω δών υπη ρε σι ών ασφά λει ας του πλοίου. Επί σης, ορί ζε ται:

α) Η δυ να τό τη τα δι α θέ σε ως επαρ κούς ηλε κτρι κής ενέρ γει ας για τρο φο δό τη ση σε πε ρί πτω-
ση κιν δύ νου: 

•  Του φω τι σμού κιν δύ νου στους σταθ μούς σω σι βί ων λέμ βων, δι α δρό μων, κλι μά κων, 
χώ ρων μη χα νών και σταθ μού ελέγ χων. 

•  Της αντλίας ρα ντι σμού. 
•  Των πλο ϊ κών φα να ριών και των φα να ριών ση μάν σε ως. 
•  Των στε γα νών θυ ρών και ει δι κά για το κλεί σι μο και τη λει τουρ γί α των δει κτών και 

των ηχη τι κών ση μά των τους. 
• Των κου δου νιών κιν δύ νου.

β) Η το πο θέ τη σή της θα πρέ πει να εί ναι πάνω από το κα τά στρω μα στε γα νών φρα κτών και 
έξω από τους φω τα γω γούς των κυ ρί ων μη χα νών.

γ) Η πηγή ενέρ γει ας μπο ρεί να εί ναι είτε γεννήτριαπετρελαίου, είτε συ στοι χί α συσ σω ρευ-
τών.

Στα πλοία πρέ πει να λαμ βά νο νται προ φυ λά ξεις για ηλε κτρο πλη ξί α, πυρ κα γιά και άλ λους 
κιν δύ νους ηλε κτρι κής προ ε λεύ σε ως. Από τις δι α τά ξεις κα θο ρί ζο νται οι προ δια γρα φές για: 

α) Την απαι τού με νη γεί ω ση των ηλε κτρι κών μη χα νών και εξαρ τη μά των.
β) Τα συ στή μα τα δι α νο μής και ο τρό πος δι α τά ξε ως και προ στα σί ας των πι νά κων δι α νο μής 

και 
γ) των κυ κλω μά των φω τι σμού κλπ.
Τέ λος, στο Μέ ρος Ε προ βλέ πε ται ότι κάθε πλοίο θα πρέ πει να εί ναι εφο δι α σμέ νο με απο δει-

κτι κά έγ γρα φα, κατά την κρίση της Αρ χής, για τη δυ να τό τη τα να λει τουρ γεί πε ρι ο δι κά μη επαν-
δρω μέ νους χώ ρους μη χα νών. 

Η δυ να τό τη τα αυτή προ ϋ πο θέ τει ει δι κές προ φυ λά ξεις ανι χνεύ σε ως και αναγ γε λί ας πυρ κα-
γιών κατά το αρ χι κό τους στά διο, ει δι κές συ σκευ ές πα ρα κο λου θή σε ως της θερ μο κρα σί ας των 
μη χα νών εσω τε ρι κής καύ σε ως, ει δι κά συ στή μα τα εντο πι σμού συσ σω ρεύ σε ως υγρών στα φρε-
ά τι α κυ τών σε κα νο νι κές γω νί ες δι α γω γής και κλί σε ως, ει δι κά συ στή μα τα ελέγ χου της λει-
τουρ γί ας και απο δό σε ως των μη χα νη μά των προ ώ σε ως, όρ γα να εν δεί ξε ως για την τα χύ τη τα 
και δι εύ θυν ση πε ρι στρο φής των ελί κων στα θε ρού ή με τα βλη τού βή μα τος και, βε βαί ως, ει δι-
κών συ στη μά των συ να γερ μού, που να πα ρέ χουν εν δεί ξεις οποιασ δή πο τε δυ σλει τουρ γί ας ή 
βλά βης με τη δυ να τό τη τα αυ τό μα της με τα πτώ σε ως σε εφε δρι κή πα ρο χή. 

2)Ηπροστασίααπόπυρκαγιά–Ανίχνευσηκαικατάσβεσηπυρκαγιάς.

Στα Μέρη του υπο κε φα λαί ου 2 του Κε φα λαί ου ΙΙ της SOLAS κα θο ρί ζο νται οι απαι τή σεις 
που εξα σφα λί ζουν, στο με γα λύ τε ρο δυ να τό βαθμό πυ ρο προ στα σί ας, ανι χνεύ σε ως και κα τα-
σβέ σε ως πυρ κα γιάς στα πλοία. Οι βα σι κοί κα τευ θυ ντή ρι οι άξο νες του υπο κε φα λαί ου εί ναι 
τρεις: 
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α) Η υπο δι αί ρε ση του πλοίου σε κύ ρι ες ζώ νες με πυ ρί μα χες φρα κτές, δη λα δή με φρα κτές 
που έχουν επαρκή θερ μι κή και κα τα σκευ α στι κή αντοχή.

β) Ο εντο πι σμός, ο έλεγ χος και η κα τά σβε ση οποιασ δή πο τε πυρ κα γιάς στο χώρο όπου 
εκ δη λώ θη κε.

γ) Η προ στα σί α των μέ σων και οδών δι α φυ γής.
Τα Μέρη Α, Γ, Δ εφαρ μό ζο νται σε πλοία που οι τρό πι δές τους το πο θε τή θη καν ή που βρί-

σκο νταν σε πα ρεμ φε ρές στά διο κα τα σκευ ής την ή μετά την 1/7/1986. Το μέ ρος Β εφαρ μό ζε ται 
σε πλοία, που οι τρό πι δές τους το πο θε τή θη καν ή που βρί σκο νταν σε πα ρεμ φε ρές στά διο κα τα-
σκευ ής την ή μετά την 1/10/1994. 

Με τα ξύ άλ λων, οι ορι σμοί που χρη σι μο ποι ού νται στο υπο κε φά λαι ο αυτό εί ναι: 
α) Τυποποιημένηδοκιμήπυρκαγιάς εί ναι η δο κι μή κατά την οποία δο κί μια (μο ντέ λα) δι α-

φραγ μά των ή κα τα στρω μά των εκτί θε νται μέσα σε κλί βα νο σε θερ μο κρα σί ες, που αντα πο κρί-
νο νται πε ρί που σε μια τυ πο ποι η μέ νη κα μπύ λη «χρό νου–θερ μο κρα σί ας», για να δι α πι στω θεί η 
αντοχή τους στη θερ μό τη τα.

β) Άκαυστουλικό ονο μά ζε ται το υλικό εκείνο που ούτε καί γε ται ούτε απο δί δει εύ φλε κτους 
ατμούς σε αρ κε τή πο σό τη τα για αυ τα νά φλε ξη, όταν θερ μαν θεί σε θερ μο κρα σί α 750οC.

γ) ΧωρίσματακλάσεωςΑ ονο μά ζο νται τα χω ρί σμα τα που σχη μα τί ζο νται από φρα κτές και 
κα τα στρώ μα τα που πλη ρούν τους πα ρα κά τω όρους: 

•  Να εί ναι κα τάλ λη λα ενι σχυ μέ να και κα τα σκευ α σμέ να από χά λυ βα ή άλλο ισο δύ να μο 
υλικό.

•  Να έχουν επαρκή μό νω ση, ώστε να εμπο δί ζουν τη δί ο δο κα πνού και φλο γών.
• Να εί ναι μο νω μέ να με εγκε κρι μέ να άκαυ στα υλικά.

Τα χω ρί σμα τα της κλά σε ως Α δι α κρί νο νται σε Α-60, Α-30, Α-15, Α-0 ανά λο γα με το χρόνο 
αντο χής τους, σύμ φω να με την τυ πο ποι η μέ νη δο κι μή πυρ κα γιάς.

δ)Χωρίσματακλάσεως Β ονο μά ζο νται τα χω ρί σμα τα που σχη μα τί ζο νται από φρα κτές, κα τα-
στρώ μα τα, ορο φές ή επεν δύ σεις που πλη ρούν τους πα ρα κά τω όρους:

•  Να εί ναι κα τα σκευ α σμέ να με τέ τοιο τρόπο, ώστε να μπο ρούν να εμπο δί ζουν τη δί ο δο 
φλό γας.

• Να εί ναι μο νω μέ να.
• Να εί ναι κα τα σκευ α σμέ να από άκαυ στα υλικά.

Τα χω ρί σμα τα αυ τής της κλά σε ως δι α κρί νο νται σε Β-30, Β-0 ανά λο γα με το χρόνο αντο χής 
τους, σύμ φω να με την τυ πο ποι η μέ νη δο κι μή πυρ κα γιάς.

ε) ΧωρίσματακλάσεωςCονο μά ζο νται τα χω ρί σμα τα που κα τα σκευ ά ζο νται από εγκε κρι μέ-
να άκαυ στα υλικά.

Για πα ρά δειγ μα ανα φέ ρο με ότι στα Ε/Γ πλοία τα χω ρί σμα τα κλά σε ως Α πε ρι κλεί ουν ή 
δι α χω ρί ζουν τους πα ρα κά τω χώ ρους:

α) Τους χώ ρους πα ρα μο νής επι βα τών και πλη ρώ μα τος από τους χώ ρους των μη χα νών, τους 
χώ ρους φορ τί ων και τους υπη ρε τι κούς χώ ρους.

β) Τους σταθ μούς ελέγ χου, όπως εί ναι το δι α μέ ρι σμα ασυρ μά του και ρα δι ο τη λε φώ νου, ο 
χώ ρος ηλε κτρο γεν νή τρι ας κιν δύ νου, οι σταθ μοί ελέγ χου πυρ κα γιάς.

γ) Τα κλι μα κο στά σι α δι α φυ γής και τους ανελ κυ στή ρες.
δ) Τα μα γει ρεί α, απο θή κες απο σκευ ών, απο θή κες χρω μά των και γε νι κό τε ρα ευ φλέ κτων 

υλι κών.
Στους Κα νο νι σμούς του Κε φα λαί ου ΙΙ ανα φέ ρο νται ρητά ανά τύπο πλοίου οι προ δια γρα-

φές και οι απαι τή σεις για τις δι α τά ξεις των αντλιών και του κύ ρι ου δι κτύ ου πυρ κα γιάς, π.χ. 
δι ά με τρος και πί ε ση μό νι μα εγκα τε στη μέ νου δι κτύ ου σω λη νώ σε ων, όπως επί σης αριθ μός, δι ά-
με τρος, υλικό κα τα σκευ ής ευ κά μπτων σω λή νων πυρ κα γιάς (δηλ. μά νι κες). Επί σης, κα θο ρί ζε-
ται ο αριθ μός και η θέση των λή ψε ων πυρ κα γιάς και επι πλέ ον οι τυ πο ποι η μέ νες δι α στά σεις 
και οι εγκε κρι μέ νοι τύ ποι δι πλής χρή σε ως (ρα ντι σμού/δέσμης) των ακρο σω λη νί ων. Επι πλέ ον, 
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ορί ζο νται οι τύ ποι και τα σχέ δια των πυ ρο σβε στή ρων, ο εξο πλι σμός του πυ ρο σβέ στη (προ στα-
τευ τι κή εν δυ μα σί α, ανα πνευ στι κή συ σκευή κλπ.) και ο δι ε θνής σύν δε σμος ξη ράς.

Σχε τι κά με τα μό νι μα συ στή μα τα κα τα σβέ σε ως πυρ κα γιάς με αέ ριο, δη λα δή τα συ στή μα τα 
δι ο ξει δί ου του άν θρα κα, τα συ στή μα τα αλο γο νω μέ νων υδρο γο ναν θρά κων, τα συ στή μα τα ατμού 
ή οποιο δή πο τε άλλο αέ ριο προ ϊ όν καύ σε ως συ γκε κρι μέ νων προ δια γρα φών πο σο στώ σε ως οξυ-
γό νου και μο νο ξει δί ου του άν θρα κα, κα θο ρί ζε ται ρητά και απα γο ρεύ ε ται η χρήση του εάν ανα-
δί δει το ξι κά αέ ρια σε τέ τοιο βαθμό, που να δη μι ουρ γεί ται κίν δυ νος για τα επι βαί νο ντα άτομα. 
Επί σης, προ βλέ πο νται δι α τά ξεις για αυ τό μα τη ηχη τι κή προ ει δο ποί η ση στην πε ρί πτω ση απε λευ-
θε ρώ σε ως. 

Το σύστημαραντισμού (sprinkler) προ στα τεύ ει όλους τους κλει στούς χώ ρους χρή σε ως και 
εξυ πη ρε τή σε ως επι βα τών και πλη ρώ μα τος. Το σύ στη μα τη ρεί ται πά ντο τε σε ετοι μό τη τα, δηλαδή 
υπό πί ε ση, και οι ρα ντι στή ρες λει τουρ γούν αυ τό μα τα, όταν η θερ μο κρα σί α υπερ βεί κα θο ρι σμέ-
νο όριο, ενώ συγ χρό νως αυ τό μα τος αναγ γελ τή ρας ει δο ποι εί σε ένα ή πε ρισ σό τε ρα ση μεία για 
την ύπαρξη ή έν δει ξη πυρ κα γιάς.

Στα Ε/Γ πλοία (όχι όμως απα ραί τη τα και στα Φ/Γ) προ βλέ πε ται εγκα τά στα ση πε ρι πο λί ας 
για τον εντο πι σμό πυρ κα γιάς με την εγκα τά στα ση χει ρο κι νή των αναγ γελ τή ρων πέρα από το 
προ βλε πό με νο αυ τό μα το σύ στη μα αναγ γε λί ας ή ελέγ χου πυρ κα γιάς.

Επί σης, στα Ε/Γ πλοία πρέ πει να προ βλέ πο νται για κάθε χώρο δύο οδοί δι α φυ γής προς το 
κα τά στρω μα για επεί γου σα επι βί βα ση στις σω στι κές λέμ βους. Στα Φ/Γ πλοία πρέ πει να προ-
βλέ πε ται του λά χι στον μία οδός δι α φυ γής από κάθε χώρο προς το κα τά στρω μα για επεί γου σα 
επι βί βα ση στις σω στι κές λέμ βους, ενώ στους χώ ρους μη χα νών του λά χι στον δύο οδοί δι α φυ-
γής.

Σε όλα τα πλοία πρέ πει να προ βλέ πο νται μέσα κρα τή σε ως των ανε μι στή ρων των χώ ρων 
μη χα νών και φορ τί ου, κα θώς και μέσα ασφα λί σε ως των θυ ρών και των άλ λων ανοιγ μά των 
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προς τους χώ ρους αυ τούς. Επί σης, τα μη χα νή μα τα που θέ τουν σε κί νη ση τους ανε μι στή ρες και 
εξα ε ρι στή ρες, οι αντλίες με ταγ γί σε ως πε τρε λαί ου, οι αντλίες πα ρο χής καυ σί μου κυ ρί ων μη χα-
νών και γεν νη τρι ών πε τρε λαί ου πρέ πει να εφο δι ά ζο νται με τη λε χει ρι στή ρι α, ώστε να μπο ρούν 
να ελέγ χο νται σε πε ρί πτω ση πυρ κα γιάς από το ελεύ θε ρο κα τά στρω μα. Με πα ρό μοι ο τρόπο 
οι σω λη νώ σεις πα ρο χής και αναρ ρο φή σε ως καυ σί μου πρέ πει να εφο δι ά ζο νται με επι στό μι ο, 
που να μπο ρεί να ασφα λί ζε ται έξω από το χώρο των μη χα νών σε πε ρί πτω ση εκ δη λώ σε ως πυρ-
κα γιάς μέσα σε αυ τούς.

Σε όλα τα πλοία, για την κα θο δή γη ση των αξι ω μα τι κών, πρέ πει να υπάρ χουν σχε δι α γράμ-
μα τα γε νι κής δι α τά ξε ως, που να δεί χνουν για κάθε κα τά στρω μα:

α) Τους σταθ μούς ελέγ χου.
β) Τους το μείς πυ ρα σφά λει ας (ζώ νες κλά σε ως Α και πυ ρί μα χα χω ρί σμα τα).
γ) Τα στοι χεία ανι χνεύ σε ως και αναγ γε λί ας πυρ κα γιάς.
δ) Το σύ στη μα ελέγ χου πυρ κα γιάς.
ε) Το σύ στη μα ρα ντι σμού.
στ) Τις συ σκευ ές κα τα πο λε μή σε ως πυρ κα γιάς.
ζ) Τις δι α τά ξεις προ σβά σε ως σε δι ά φο ρους χώ ρους και τις θέ σεις στε γα νών θυ ρών.
η) Το σύ στη μα αε ρι σμού με τα κύ ρια χει ρι στή ρι α κλπ.
Επι ση μαί νε ται ότι το σχέ διο ελέγ χου πυρ κα γιάς ή το εγ χει ρί δι ο που πε ρι έ χει αυτό το σχέ-

διο πρέ πει να εί ναι στη δι ά θε ση των αξι ω μα τι κών και επί σης σε εμ φα νή θέση έξω από το 
υπερ στέ γα σμα για την υπο βο ή θη ση προ σω πι κού ξη ράς, που πι θα νό τα τα θα βο η θή σει στην 
κα τα πο λέ μη ση της πυρ κα γιάς, αν το πλοίο εί ναι κο ντά σε ακτές.

4.3.3ΚεφάλαιοΙΙΙ:Τασωστικάμέσακαιηδιάταξήτους.

Στο Μέ ρος Α του Κε φα λαί ου ΙΙΙ της SOLAS ορί ζε ται σε ποια πλοία έχει εφαρ μο γή αυτό το 
Μέ ρος της Συμ βά σε ως και ποια πλοία απαλ λάσ σο νται, πώς αξι ο λο γού νται, δο κι μά ζο νται και 
γί νο νται απο δε κτά τα σω στι κά μέσα και τα συ στή μα τα δι α σώ σε ως. Στη συ νέ χει α δί δε ται η 
ερ μη νεί α ορι σμέ νων σχε τι κών όρων.
Μικρόδιεθνέςταξίδιονο μά ζε ται το δι ε θνές τα ξί δι κατά τη δι άρ κει α του οποίου το πλοίο δεν 

απο μα κρύ νε ται πε ρισ σό τε ρο από 200 μί λια από λι μά νι ή τόπο, όπου οι επι βά τες και το πλή ρω-
μα μπο ρούν να απο βι βα σθούν με ασφά λεια και εφό σον η από στα ση με τα ξύ του τε λευ ταί ου 
λι μα νιού της χώ ρας από την οποία αρ χί ζει το τα ξί δι και του τε λι κού λι μα νιού προ ο ρι σμού του 
δεν υπερ βαί νει τα 600 μί λια.
Θερμοπροστατευτικόβοήθημα ονο μά ζε ται ο σά κος ή το έν δυ μα που έχει κα τα σκευ α σθεί 

από υλικό αδιά βρο χο και έχει μι κρή θερ μι κή αγω γι μό τη τα.
Στολήκαταδύσεως ορί ζε ται η προ στα τευ τι κή στολή που μει ώ νει την απώ λεια θερ μό τη τας 

στο κρύο νερό.
Καθαίρεσηελεύθερηςπτώσεως ορί ζε ται η μέ θο δος κα θαι ρέ σε ως ενός σω στι κού μέ σου κατά 

την οποία, αυτό, ο εξο πλι σμός του και τα άτομα που επι βαί νουν αφή νο νται να πέ σουν στη 
θά λασ σα, χω ρίς τη με σο λά βη ση δι α τά ξε ως συ γκρα τή σε ως.

Στο Μέ ρος Β ανα φέ ρο νται οι απαι τή σεις, οι εγκε κρι μέ νες προ δια γρα φές και ο αριθ μός των 
σω στι κών μέ σων σε θέ μα τα: 

α) Επικοινωνίας και ει δι κό τε ρα:
 • Στις συ σκευ ές ρα δι ο ε πι κοι νω νί ας για τη δι ά σω ση των ναυ α γών, όπως: 
     – Φο ρη τές συ σκευ ές ρα δι ο ε πι κοι νω νί ας για τη δι ά σω ση ναυ α γών.
     – Ρα δι ο ση μα ντή ρες εν δεί ξε ως θέ σε ως σω στι κών μέ σων.
     – Ρα δι ο τη λε φω νι κές συ σκευ ές.
 • Στις φω το βο λί δες κιν δύ νου.
 •  Στα μέσα εσω τε ρι κής συ νεν νο ή σε ως και συ να γερ μού, που πρέ πει να υπάρ χουν σε 

κάθε πλοίο, όπως:
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     –  Μό νι μες ή φο ρη τές συ σκευ ές για τη συ νεν νό η ση με τα ξύ σταθ μών ελέγ χου, συ γκε-
ντρώ σε ως και επι βι βά σε ως του πλοίου.

     – Σύ στη μα συ να γερ μού γε νι κού κιν δύ νου.
β) Ατομικών σωσιβίων συσκευών ανά τύπο πλοίου, δη λα δή οι ση μα ντή ρες, τα σω σί βι α 

τύ που ζα κέ τας ή ζώ νης, οι στο λές κα τα δύ σε ως κλπ. 
γ) Πινάκωνδιαιρέσεωνκαιοδηγιών ανά πε ρί πτω ση ανά γκης, δη λα δή για τα σχέ δια και τις 

οδη γί ες που πρέ πει να υπάρ χουν σε εμ φα νείς θέ σεις και κα τάλ λη λη γλώσσα στους σταθ μούς 
συ γκε ντρώ σε ως και στους χώ ρους επι βα τών. 

δ) Οδηγιώνλειτουργίαςγιατασωστικάμέσα, δη λα δή τις αφί σες ή πι να κί δες που επε ξη-
γούν τις δι α δι κα σί ες χει ρι σμού.

ε) Επανδρώσεωςκαιεποπτείαςτωνσωστικώνμέσων, δη λα δή τον ικανό αριθμό εκ παι δευ-
μέ νων ατό μων, που θα κα θο δη γή σουν και θα βο η θή σουν εκεί νους που δεν εί ναι εκ παι δευ μέ-
νοι, όπως επί σης ποιος αξι ω μα τι κός εί ναι υπεύ θυ νος ανά λέμβο και ποιος χει ρί ζε ται την 
εγκα τά στα ση ρα δι ο ε πι κοι νω νί ας.

στ) Οδηγιώνστοιβασίαςτωνσωστικώνμέσων, δη λα δή πού πρέ πει να βρί σκο νται τα σω στι κά 
μέσα ώστε σε κα τάλ λη λο χρόνο (π.χ. διάρκειας μικρότερης των πέ ντε λε πτών) δύο άτομα να 
μπο ρούν να τα ετοι μά σουν για επι βί βα ση και κα θαί ρε ση.

ζ) Συστημάτωνκαθαιρέσεωςκαιανελκύσεωςσωστικώνμέσων, δη λα δή των τύ πων και των 
μη χα νι σμών απε λευ θε ρώ σε ως, ανα κρε μά σε ως κλπ.

η) Συσκευώνεκτοξεύσεωςορμιδίων.
θ) Εκπαιδεύσεωςκαιγυμνασίωνέκτακτηςανάγκης και ει δι κό τε ρα:
 • Στα εκ παι δευ τι κά εγ χει ρί δι α.

 •  Στην πρα κτι κή εξά σκη ση και στα γυ μνά σι α (π.χ συ να γερ μού, εγκα τα λεί ψε ως, πυρ-
καγιάς).

 • Στην πρα κτι κή εξά σκη ση και στις οδη γί ες.
 • Στην κα τα χώ ρι ση σε ημε ρο λό γι ο.
ι) Λειτουργικήςετοιμότητας,συντηρήσεωςκαιεπιθεωρήσεων των σω στι κών μέσων, δη λα δή 

το θε σμο θε τη μέ νο ετή σιο ή μη νι αί ο ή εβδο μα δι αί ο χρο νι κό δι ά στη μα των απα ραι τή των ελέγ-
χων.

Στο Μέ ρος Γ συ μπε ρι λαμ βά νο νται οι τε χνι κές απαι τή σεις και προ δια γρα φές των σω στι-
κών μέ σων του πλοίου. Το μέ ρος αυτό έχει χω ρι σθεί σε οκτώ τμή μα τα:
 Τμήμα Ι Γε νι κά.
 Τμήμα ΙΙ   Ατο μι κές σω σί βι ες συ σκευ ές (ση μα ντή ρες, σω σί βι α, στο λές κα τα δύ σε ως, 

θερ μο προ στα τευ τι κά βο η θή μα τα).
 Τμήμα ΙΙΙ  Σή μα τα οπτι κής επι κοι νω νί ας (φω το βο λί δες αλε ξι πτω τι κού τύ που, φω το βο λί-

δες χει ρός, κα πνο γό να).
 Τμήμα IV  Πλωτά σω στι κά μέσα (σχε δί ες άκα μπτες και πνευ στές, λέμ βοι δια φό ρων 

τύ πων και κα τη γο ρι ών).
 Τμήμα V Σκάφη δι α σώ σε ως.
 Τμήμα VI Συ στή μα τα κα θαι ρέ σε ως και επι βι βά σε ως στα σω στι κά μέσα.
 Τμήμα VII  Διά φο ρα άλλα συ στή μα τα δι α σώ σε ως (ορ μι δι ο βό λα, συ στή μα τα συ να γερ μού 

γε νι κής ανά γκης).
 Τμήμα VIIΙ  Διά φο ρα θέ μα τα (εγ χει ρί δι α εκ παι δεύ σε ως, συ ντή ρη ση σω στι κών μέ σων κλπ.).

4.3.4ΚεφάλαιοIV:Οιραδιοεπικοινωνίες.

Το 1988 τα κράτη-μέλη του ΙΜΟ υι ο θέ τη σαν τις τρο πο ποι ή σεις της SOLAS, οι οποίες ανα-
φέ ρο νται στις ρα δι ο ε πι κοι νω νί ες βελ τι ώ νο ντας το συμ βα τι κό σύ στη μα ρα δι ο τη λε γρα φί ας και 
ρα δι ο τη λε φω νί ας, με τέ τοιον τρόπο, ώστε να σχε δι α σθεί και να ανα πτυ χθεί ένα νέο σύ στη μα 
επι κοι νω νί ας στη ναυ τι λί α, γνω στό ως GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

Στο Μέ ρος Α του Κε φα λαί ου IV της SOLAS ανα φέ ρε ται ότι έχει εφαρ μο γή σε όλα τα πλοία, 
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που οι προ ϋ πάρ χο ντες κα νο νι σμοί ισχύ ουν και σε Φ/Γ πλοία 300 κοχ και άνω, εκτός από τα 
πλοία που ναυ σι πλο ούν στις με γά λες λί μνες της Βό ρει ας Αμε ρι κής και στις υδά τι νες οδούς που 
συν δέ ουν ή εισ ρέ ουν σε αυ τές. Ει δι κές δι α τά ξεις ίσχυαν πριν την 1/1/1999 για πλοία ναυ πη γη-
μέ να πριν την 1/2/1995. Μετά την 1/2/1999, κάθε πλοίο εί ναι υπο χρε ω μέ νο, ανε ξάρ τη τα της ημε-
ρο μη νί ας ναυ πη γή σε ώς του να εφαρ μό ζει όλες τις ισχύ ου σες απαι τή σεις αυ τού του κε φα λαί ου. 
Επι ση μαί νε ται ακόμη ότι κα μιά δι ά τα ξη του κε φα λαί ου αυ τού δεν εμπο δί ζει πλοίο, σω στι κό 
μέσο ή άν θρω πο σε κίν δυ νο να χρη σι μο ποι ή σει οποιο δή πο τε μέσο έχει στη δι ά θε σή του για να 
προ σελ κύ σει την προ σο χή, να επι ση μά νει τη θέση του και να ζητήσει βο ή θει α. 

Τα κράτη-μέλη που έχουν υπο γρά ψει τη SOLAS, επι θυ μούν να μην απο κλί νουν από τις απαι-
τή σεις του κε φα λαί ου. Η Αρχή έχει δι καί ω μα να απαλ λά ξει, με ρι κώς ή υπό όρους με μο νω μέ να 
πλοία, αλλά κάθε Αρχή θα κα τα θέ τει στον ΙΜΟ, όσο το δυ να τό συ ντο μό τε ρα μετά την 1η Ια νου-
α ρί ου κάθε έτους, μια ανα φο ρά με όλες τις απαλ λα γές που έχουν δο θεί κατά το προ η γού με νο 
ημε ρο λο γι α κό έτος.

Στη συ νέ χει α, με τα ξύ άλ λων, δί νο νται κά ποιοι από τους ορι σμούς αυ τού του Κε φα λαί ου:
α) Ψηφιακήεπιλογικήκλήση (DSC) εί ναι η τε χνι κή, η οποία χρη σι μο ποι εί ψη φι α κούς κώ δι-

κες και κα θι στά ικανό ένα ρα δι ο σταθ μό να έρ θει σε επαφή και να με τα δώ σει πλη ρο φο ρί ες σε 
έναν άλλο σταθμό ή ομάδα σταθ μών, εφαρ μό ζο ντας τις συ στά σεις της ΔιεθνούςΣυμβουλευτι
κήςΕπιτροπήςΡαδιοεπικοινωνιών (International Radio Consultative Committee–CCIR).

β) INMARSAT εί ναι ο Δι ε θνής Ναυ τι λι α κός Δο ρυ φο ρι κός Ορ γα νι σμός, ο οποίος ιδρύ θη κε 
από τη σχε τι κή δι ε θνή Σύμ βα ση το 1976. (Αναφέρεταιαναλυτικότεραστοδεύτεροκεφάλαιο,
παράγρ.2.3.2(2),σελ.21).

γ) ΔιεθνήςΥπηρεσίαNAVTEX ση μαί νει τις συ ντο νι σμέ νες εκ πο μπές και αυ τό μα τες λή ψεις 
στους 518 khz, πλη ρο φο ρι ών ναυ τι κής ασφά λει ας μέσω της τη λε γρα φί ας στε νής ζώ νης άμε σης 
εκτυ πώ σε ως στην αγ γλι κή γλώσσα.

δ) Ραδιοεντοπισμός ση μαί νει την εξεύ ρε ση της θέ σε ως πλοίου, αε ρο σκά φους ή ναυ α γών  
που κιν δυ νεύ ουν, από τις μο νά δες δι α σώ σε ως.

ε) Πληροφορίεςναυτικήςασφάλειας ση μαί νει ναυ τι λι α κές και με τε ω ρο λο γι κές προ ει δο ποι ή-
σεις, με τε ω ρο λο γι κά δελ τία και άλ λων ει δών μη νύ μα τα ασφά λει ας, επεί γου σας φύ σε ως, που 
εκ πέ μπο νται προς τα πλοία.

στ) Υπηρεσίαδορυφόρουπολικήςτροχιάς ση μαί νει την υπη ρε σί α που βα σί ζε ται σε δο ρυ φό-
ρους πο λι κής τρο χιάς, οι οποίοι λαμ βά νουν και με τα δί δουν σή μα τα κιν δύ νου από τις συ σκευ-
ές EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) και η οποία πα ρέ χει τη θέση τους.

ζ) Κανονισμοίραδιοεπικοινωνίας ση μαί νει τους κα νο νι σμούς που εί ναι προ σαρ τη μέ νοι ή 
θε ω ρού νται ότι εί ναι προ σαρ τη μέ νοι στις πιο πρό σφα τες τροποποιήσεις περί Ρα δι ο ε πι κοι νω-
νί ας, που ισχύουν κάθε φορά.

η) ΘαλάσσιαπεριοχήΑ1, ση μαί νει κάθε θα λάσ σι α πε ρι ο χή, που κα λύ πτε ται από του λά χι-
στον ένα εγκα τε στη μέ νο σταθμό VHF (Very High Frequency) και δυ να τό τη τα ψη φι α κής επι-
λο γι κής κλή σε ως, όπως κα θο ρί ζε ται από το κρά τος που έχει υπο γρά ψει τη SOLAS.

θ) ΘαλάσσιαπεριοχήΑ2, ση μαί νει κάθε θα λάσ σι α πε ρι ο χή εξαι ρού με νης της θα λάσ σι ας 
πε ρι ο χής Α1, που κα λύ πτε ται από εγκα τε στη μέ νους σταθ μούς MF (Μedium Frequency) και 
υπάρ χει η δυ να τό τη τα ψη φι α κής επι λο γι κής κλή σε ως, όπως κα θο ρί ζε ται από το κρά τος που 
έχει υπο γρά ψει τη SOLAS.

ι) ΘαλάσσιαπεριοχήΑ3, ση μαί νει κάθε θα λάσ σι α πε ρι ο χή, εξαι ρου μέ νων των θα λασ σί ων 
πε ρι ο χών Α1 και Α2, που κα λύ πτε ται από τις εκ πο μπές των γε ω στα τι κών δο ρυ φό ρων του 
INMARSAT.

ια) ΘαλάσσιαπεριοχήΑ4, ση μαί νει κάθε θα λάσ σι α πε ρι ο χή, που δεν πε ρι λαμ βά νε ται στις 
θα λάσ σι ες πε ρι ο χές Α1, Α2 και Α3.

Συ μπλη ρω μα τι κά κάθε πλοίο κατά τη δι ά ρκει α του πλου θα μπο ρεί: 
α) Να με τα δί δει σή μα τα κιν δύ νου πλοίου-ξη ράς του λά χι στον με δύο δι α φο ρε τι κά μέσα ανε-

ξάρ τη τα με τα ξύ τους, χρη σι μο ποι ώ ντας μια δι α φο ρε τι κή υπη ρε σί α ρα δι ο ε πι κοι νω νί ας. 
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β) Να λαμ βά νει σή μα τα κιν δύ νου ξη ράς-πλοίου. 
γ) Να με τα δί δει και να λαμ βά νει σή μα τα κιν δύ νου πλοίου-πλοίου, σή μα τα επι κοι νω νί ας, 

συ ντο νι σμού έρευ νας και δι α σώ σε ως, το πι κές επι κοι νω νί ες πλη ρο φο ρί ας ναυ τι λι α κής ασφά λει-
ας, γε νι κής φύ σε ως ρα δι ο ε πι κοι νω νί ες από και προς χερ σαία ρα δι ο συ στή μα τα ή δί κτυα επι κοι-
νω νί ας γέ φυ ρας-γέ φυ ρας. 

Στο Μέ ρος Γ αυ τού του Κε φα λαί ου ορί ζε ται ότι κάθε πλοίο θα δι α θέ τει ρα δι ο ε γκα τα στά σεις 
ανά λο γες με τις λει τουρ γι κές απαι τή σεις, που κα θο ρί ζο νται από τον κα νο νι σμό, και κα τάλ λη λες 
για τη θα λάσ σι α πε ρι ο χή ή πε ρι ο χές διά μέ σου των οποίων θα πλεύ σει κατά το προ γραμ μα τι-
σμέ νο τα ξί δι. Οι ρα δι ο ε γκα τα στά σεις θα εί ναι εγκε κρι μέ νου τύ που από την Αρχή για να εξα-
σφα λί ζε ται με την το πο θέ τη σή τους ότι δεν επη ρε ά ζο νται από πα ρεμ βο λές, επί δρα ση νε ρού, 
ακραίων θερ μο κρα σι ών και θα εξα σφα λί ζε ται ο με γα λύ τε ρος δυ να τός βαθ μός ασφά λει ας και 
λει τουρ γι κής δι α θε σι μό τη τας. Ο εγκε κρι μέ νος και απα ραί τη τος ρα δι ο ε ξο πλι σμός για τα πλοία 
εί ναι:

α) VHF/DSC ικανό να δι α τη ρεί συ νε χή φυ λα κή στο κα νά λι 70.
β) Ανα με τα δό τη ρα ντάρ 9 GHz.
γ) Ένα δέ κτη NAVTEx.
δ) Ένα EPIRB 406 MHz ή 1,6 GHz ανά λο γα με την πε ρι ο χή πλεύ σε ως.
Στη συ νέ χει α ο κα νο νι σμός δι α χω ρί ζει τις θα λάσ σι ες πε ρι ο χές Α1, Α2, Α3, Α4 και κα θο-

ρί ζει τις πρό σθε τες απαι τή σεις για κάθε πε ρι ο χή.
Στο Μέ ρος Β ανα φέ ρε ται ότι κάθε πλοίο θα πρέ πει να τη ρεί συ νε χείς φυ λα κές εν πλω 

σε όλες τις συ χνό τη τες κιν δύ νου, ψη φι α κής επι λο γι κής κλί σε ως, ρα δι ο τη λε φω νί ας, ρα δι ο τη-
λε τυ πί ας, και εκ πο μπής πλη ρο φο ρι ών ναυ τι λι α κής ασφά λει ας.

Κάθε πλοίο θα δι α θέ τει ει δι κά εκ παι δευ μέ νους χει ρι στές για ρα δι ο ε πι κοι νω νί ες κιν δύ νου 
και ασφά λει ας, που ικα νο ποι ούν την Αρχή. Οι χει ρι στές θα δι α θέ τουν πι στο ποι η τι κά που 
κα θο ρί ζο νται στους Κα νο νι σμούς Ρα δι ο ε πι κοι νω νί ας. Ένας από αυ τούς θα ορι σθεί ως ο 
κύ ρι ος χει ρι στής ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών κατά τη δι άρ κει α πε ρι στα τι κών κιν δύ νου.

Εγ γρα φές όλων των πε ρι στα τι κών, που συν δέ ο νται με τη ρα δι ο ε πι κοι νω νί α και που φαί νο-
νται να εί ναι ση μα ντι κές για την ασφά λεια της ζωής στη θά λασ σα, θα κα τα γρά φο νται σύμ φω να 
με τις απαι τή σεις των Κα νο νι σμών Ρα δι ο ε πι κοι νω νί ας στο ημε ρο λό γι ο Ασυρ μά του (Μέ ρος Δ). 

4.3.5ΚεφάλαιοV:Ασφάλειαναυσιπλοΐας.

Το Κε φά λαι ο V της SOLAS ανα φέ ρε ται στα εμπο ρι κά πλοία, εκτός αυ τών που ναυ σι πλο-
ούν στην πε ρι ο χή των με γά λων λι μνών της Βό ρει ας Αμε ρι κής και ρυθ μί ζει θέ μα τα ασφά λει ας 
στη ναυ σι πλο ΐ α. Στη συ νέ χει α πα ρου σι ά ζο νται συ νο πτι κά ορι σμέ νες υπο χρε ώ σεις που προ κύ-
πτουν από τους σχε τι κούς κα νο νι σμούς του εν λόγω κε φα λαί ου. 

α) Ο πλοί αρ χος κάθε πλοίου εί ναι υπο χρε ω μέ νος να δί νει πλη ρο φο ρί ες στις Αρ χές και τα 
συ μπλέ ο ντα πλοία για:

• Επι κίν δυ νους πά γους. 
• Επι κίν δυ να ναυ ά γι α.
• Επερ χό με νες τρο πι κές θύ ελ λες ή κα ται γί δες.
•  Χα μη λές θερ μο κρα σί ες με ανέ μους που προ κα λούν επι κά θι ση πά γων.
• Ανέ μους δυ νά με ως άνω των δέκα μπο φόρ.

β) Προ βλέ πε ται η γλώσσα και ο τρό πος με τα δό σε ως των πα ρα πά νω ση μά των κιν δύ νου, ώστε 
να εί ναι κα τα νο η τά. Αξι ο ση μεί ω το εί ναι ότι οι πλοί αρ χοι εν θαρ ρύ νο νται από τα συμ βαλ λό με να 
κράτη στη συλ λο γή με τε ω ρο λο γι κών στοι χεί ων, για εξέ τα ση, δι ά δο ση και ανταλ λα γή, με σκοπό 
την εξυ πη ρέ τη ση της ναυ τι λί ας ως το πι κοί με τε ω ρο λο γι κοί πα ρα τη ρη τές.

γ) Προ βλέ πε ται υπο χρέ ω ση των κρα τών-με λών για τη δι α τή ρη ση υπη ρε σί ας πε ρι πο λι ών 
πά γων, με σκοπό να πλη ρο φο ρού νται τα δι ερ χό με να πλοία για την κα τά στα ση των επι κιν δύ-
νων πε ρι ο χών πά γων.
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δ) Κα θο ρί ζο νται λε πτο με ρώς οι υπο χρε ώ σεις και οι δι α δι κα σί ες των πλοι άρ χων των πλοίων, 
τα οποία λαμ βά νουν σή μα τα κιν δύ νου και προ βλέ πε ται η υπο χρέ ω ση να πα ρέ χε ται συν δρο μή 
σε πλοία ή και πρό σω πα που κιν δυ νεύ ουν. Ει δι κό τε ρα, ανα φέ ρε ται ότι: «Οπλοίαρχος κάθε
πλοίουπουβρίσκεταιενπλω,ότανλάβεισήμαότιάλλοπλοίοήαεροσκάφοςήκάποιοσωστικό
μέσοτουςβρίσκεταισεκίνδυνο,είναιυποχρεωμένοςναπλεύσειολοταχώςσεβοήθειατωνατό
μωνπουκινδυνεύουν,ειδοποιώνταςεφόσονείναιδυνατό.Εάνοπλοίαρχοςδενμπορείναπράξει
κατ'αυτόντοντρόποήεάνλόγωσυνθηκώνδενθεωρείσκόπιμοήαναγκαίοναπροστρέξεισε
βοήθεια,οφείλεινακαταχωρίσειτογεγονόςκαιτιςαιτίεςστοημερολόγιοτουπλοίου».

ε) Σύμ φω να με τους κα νο νι σμούς αυ τού του κε φα λαί ου, τα κράτη-μέλη ανα λαμ βά νουν την 
υπο χρέ ω ση:
 •  Του κα θο ρι σμού δι α τά ξε ων επαρ κούς ποι ο τι κής και πο σο τι κής επαν δρώ σε ως των 

πλοίων.
 •  Της εγκα τα στά σε ως βο η θη μά των ναυ σι πλο ΐ ας (π.χ ρα δι ο φά ρων κλπ.), για την ασφά λεια 

της ναυ σι πλο ΐ ας.
 •  Της εξα σφα λί σε ως των μέ σων επι τη ρή σε ως των ακτών και δι α σώ σε ως προ σώ πων που 

κιν δυ νεύ ουν στη θά λασ σα.
Οι υπο χρε ώ σεις αυ τές πε ρι λαμ βά νουν την ίδρυση, λει τουρ γί α και συ ντή ρη ση μέ σων εντο πι-

σμού και δι α σώ σε ως προ σώ πων που κιν δυ νεύ ουν, ανά λο γα με την πυ κνό τη τα της κι νή σε ως και 
των κιν δύ νων ναυ σι πλο ΐ ας. Επι πλέ ον πρέ πει να πα ρέ χο νται πλη ρο φο ρί ες για τα δι α θέ σι μα 
μέσα.

στ) Ει δι κά για τα εμπορικά πλοία, σύμ φω να με τους κα νο νι σμούς αυ τού του κε φα λαί ου, 
πρέ πει:

•  Να κα λύ πτο νται οι απαι τή σεις για την ασφά λεια των πλο η γών που επι βι βά ζο νται σε 
αυτά, π.χ. για τις κλί μα κες πλο η γών, τις πλευ ρι κές θύ ρες, τους μη χα νι κούς ανελ κυ στή ρες, 
το φω τι σμό και το σχε τι κό εξο πλι σμό. 
•  Να ελέγ χε ται η άμεση με τά πτω ση της πη δα λι ου χή σε ως του πλοίου από τον αυ τό μα το 

πι λό το στο χει ρο κί νη το έλεγχο, όταν το πλοίο κι νεί ται σε πε ρι ο χές με πυ κνή θα λάσ σι α 
κυ κλο φο ρί α ή σε συν θή κες πε ρι ο ρι σμέ νης ορα τό τη τας ή σε οποια δή πο τε άλλη επι κίν δυ νη 
κα τά στα ση ναυ σι πλο ΐ ας.
•  Να υπάρ χουν τα κα τάλ λη λα φώτα ναυ σι πλο ΐ ας, σύμ φω να με το δι ε θνή Κα νο νι σμό Απο-

φυ γής Συ γκρού σε ων. 
•  Να υπάρ χουν οι ναυ τι λι α κές συ σκευ ές που προ βλέ πο νται με βάση το μέ γε θος του πλοίου 

και να εί ναι εγκε κρι μέ νου τύ που από την αρ μό δι α Αρχή.
•  Να εκτε λού νται δο κι μές και γυ μνά σι α στους μη χα νι σμούς πη δα λί ου, τα απο τε λέ σμα τα των 

οποίων θα πρέ πει να κα τα χω ρού νται στο ημε ρο λό γι ο του πλοίου.
•  Να εί ναι εφο δι α σμέ να με επαρκή αριθμό και εί δος ναυ τι λι α κών χαρ τών, οδη γι ών, 

φα ρο δει κτών, πι νά κων πα λιρ ροι ών και άλ λων ναυ τι λι α κών εκ δό σε ων, που εί ναι απα ραί τη-
τα για τα τα ξί δια που εκτε λούν. 

• Να εί ναι εφο δι α σμέ να με το δι ε θνή Κώ δι κα Ση μά των.

4.3.6ΚεφάλαιοVI:Μεταφοράφορτίων.

Το Κε φά λαι ο VI της SOLAS αφο ρού σε απο κλει στι κά στη με τα φο ρά των σι τη ρών, μέ χρι την 
τρο πο ποί η ση του 1991, οπότε συ μπε ρι έ λα βε όλους τους τύ πους φορ τί ων, που με τα φέ ρο νται σε 
χύμα μορφή εκτός των υγρών και αε ρί ων. 

Τα σιτηρά, λόγω της χα ρα κτη ρι στι κής ιδι ο μορ φί ας τους να με τα το πί ζο νται εντός των κυ τών 
φορ τί ου με συ νέ πει α την αρ νη τι κή επί δρα σή τους στις κλί σεις και στην ευ στά θει α του πλοίου, 
απαι τούν συ γκε κρι μέ να μέ τρα και με θό δους στοι βα σί ας, δι ευ θε τή σε ως ή χα πια ρί σμα τος και 
ασφα λί σε ως, με στόχο την απο φυ γή με γά λων ελευ θέ ρων επι φα νει ών. Ιδι αί τε ρη ανα φο ρά γί νε-
ται στον τρόπο κα τα σκευ ής των αμπα ριών των πλοίων, που με τα φέ ρουν σι τη ρά, και στις με θό-
δους υπο λο γι σμού των τά σε ων του πλοίου.
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Σε αυτό το κε φά λαι ο πε ρι έ χο νται επί σης οι διεθνείςκώδικες σι τη ρών, ασφα λούς πρα κτι κής 
για τη στοι βα σί α και ασφά λι ση του φορ τί ου, ασφα λούς πρα κτι κής για τα πλοία με τα φο ράς 
ξυ λεί ας στο κα τά στρω μα και ασφα λούς πρα κτι κής για τα στε ρεά χύμα φορ τία. Στις τρο πο ποι ή-
σεις του 1994 συ μπε ρι ε λή φθη σαν κα νο νι σμοί που αφο ρούν στα μοναδοποιημέναφορτία, όπως 
για πα ρά δειγ μα τους τρό πους φορ τώ σε ως, στοι βα σί ας και ασφα λί σε ως των εμπο ρευ μα το κι βω-
τί ων.

Τέ λος, στις τρο πο ποι ή σεις του 1998 συ μπε ρι ε λή φθη σαν οδη γί ες κα θι ε ρώ σε ως και χρή σε ως 
του εγ χει ρι δί ου ασφα λί σε ως φορ τί ου και του τρό που επι κοι νω νί ας πλοίου-ξη ράς κατά τη 
φόρ τω ση και την εκ φόρ τω ση.  

4.3.7ΚεφάλαιοVII:Μεταφοράεπικινδύνωνεμπορευμάτων.

Με τους κα νο νι σμούς του Κε φα λαί ου VII της SOLAS ρυθ μί ζο νται θέ μα τα που αφο ρούν 
στη θα λάσ σι α με τα φο ρά επι κιν δύ νων φορ τί ων όπως:

α) Η κα τά τα ξη των επι κιν δύ νων φορ τί ων σε κλά σεις.
β) Ο τρό πος ασφα λούς συ σκευ α σί ας τους.
γ) Η σή μαν ση και η επι γρα φή των συ σκευ α σι ών.
δ) Ο εφο δι α σμός του πλοίου που με τα φέ ρει τα επι κίν δυ να εμπο ρεύ μα τα με σχε τι κά έγ γρα-

φα και πι στο ποι η τι κά.
ε) Οι απαι τή σεις στοι βα σί ας.
στ) Οι ει δι κοί πε ρι ο ρι σμοί στη με τα φο ρά εκρη κτι κών υλι κών από Ε/Γ πλοία κ.ά. 

4.3.8ΚεφάλαιοVIII:Πυρηνοκίνηταπλοία.

Εξαιτίας των κιν δύ νων της ρα δι ε νέρ γει ας κα θώς και άλ λων κιν δύ νων από την πυ ρη νι κή 
ενέρ γεια, στο Κε φά λαι ο VIII της SOLAS προ βλέ πο νται τα εξής μέ τρα ασφά λει ας: 

α) Απαι τεί ται η έγκριση της Αρ χής για την εγκα τά στα ση πυ ρη νι κών αντι δρα στή ρων.
β) Η Αρχή φρο ντί ζει ώστε να μην υπάρ χει αδι και ο λό γη τη εκ πο μπή ρα δι ε νέρ γει ας ή άλ λοι 

κίν δυ νοι από την πυ ρη νι κή ενέρ γεια για τους επι βά τες, το κοινό, τις οδούς ναυ σι πλο ΐ ας ή τις 
προ μή θει ες τρο φί μων και νε ρού.

γ) Συ ντάσ σε ται έκ θε ση ασφά λει ας και εγ χει ρί δι ο λει τουρ γί ας της πυ ρη νι κής εγκα τα στά-
σε ως και εγκρί νε ται από την Αρχή.

δ) Εκτε λού νται οι επι θε ω ρή σεις, που προ βλέ πο νται για τα υπό λοι πα πλοία, και επι πλέ ον 
ει δι κές επι θε ω ρή σεις, σύμ φω να με τις απαι τή σεις της εκ θέ σε ως ασφά λει ας.

ε) Εκ δί δο νται ει δι κά πι στο ποι η τι κά από την Αρχή, που απο κα λού νται Πι στοποι η τι κά Aσφά-
λει ας Πυ ρη νο κί νη του Πλοίου, τα οποία ισχύ ουν μέ χρι 12 μή νες.

4.3.9ΚεφάλαιοIX:Διαχείρισηγιατηνασφαλήλειτουργίατωνπλοίων.

Στο Κε φά λαι ο ΙΧ της SOLAS πε ρι λαμ βά νε ται ο ΔιεθνήςΚώδικαςΑσφαλούςΔιαχειρίσεως 
(ISMCode) ο οποίος εφαρ μό ζε ται υπο χρε ω τι κά σε όλα τα εμπο ρι κά πλοία πάνω από 500 κοχ, 
από την 1/7/1998 ανε ξάρ τη τα από την ημε ρο μη νί α ναυ πη γή σε ώς τους, ενώ σε ει δι κές κα τη γο-
ρί ες Φ/Γ πλοίων και εξέ δρες εξο ρύ ξε ως πάνω από 500 κοχ, η κα τα λυ τι κή ημε ρο μη νί α εφαρ μο-
γής εί ναι η 1/7/2002. Ο Κώ δι κας ISM κα θι ε ρώ νει το Σύ στη μα Ασφα λούς Δι α χει ρί σε ως (SMS) 
για τη δι οί κη ση της εται ρεί ας  τό σο στην ξηρά όσο και στο πλοίο, εκ δί δο ντας το Πιστοποιητικό
Συμμορφώσεως (DOC) και το Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχειρίσεως (SMC) για τα πλοία. 
(ΑναλυτικήπαρουσίασητουΚώδικαISMγίνεταιστοέβδομοκεφάλαιο,παράγρ.7.2,σελ.129).

4.3.10ΚεφάλαιοΧ:Μέτραασφάλειαςγιαυψηλήςταχύτηταςπλοία.

Στο Κε φά λαι ο Χ της SOLAS ορί ζε ται ότι τα πι στο ποι η τι κά και οι άδειες που εκ δί δο νται σύμ-
φω να με τον ΚώδικαΥψηλήςΤαχύτηταςΠλοίων θα έχουν την ίδια ισχύ και την ίδια ανα γνώ ρι ση, 
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όπως τα πι στο ποι η τι κά του Κε φα λαί ου Ι της εν λόγω Συμ βά σε ως. Ο κα νο νι σμός επι ση μαί νει ότι 
οι απαι τή σεις του Κώ δι κα εί ναι υπο χρε ω τι κές και όχι συμ βου λευ τι κές.

Το Κε φά λαι ο αυτό αφορά σε όλα τα υψη λής τα χύ τη τας πλοία που κα τα σκευ ά στη καν την ή 
μετά 1/1/1996 και αρ γό τε ρα. Οποιο δή πο τε πλοίο ανε ξάρ τη τα από την ημε ρο μη νί α κα τα σκευ-
ής του, που υφί στα ται επι σκευ ές, αλ λα γές, με τα σκευ ές ή εξο πλι σμούς, συ νε χί ζει να συμ μορ-
φώ νε ται του λά χι στον με τις απαι τή σεις, που εφαρ μό ζο νταν πρωτύτερα. Κάθε πλοίο που είχε 
κα τα σκευ α σθεί πριν την 1/1/1996, θα έπρεπε να συμ μορ φώ νε ται με τις απαι τή σεις του Κώ δι κα 
σαν να κα τα σκευ ά σθη κε την ή μετά τη συ γκε κρι μέ νη ημε ρο μη νί α.

4.3.11ΚεφάλαιοΧΙ:Ειδικάμέτραγιατηβελτίωσητηςναυτικήςασφάλειας.

Το Κε φά λαι ο ΧΙ της SOLAS, τέ θη κε σε ισχύ την 1/1/1996 και εφαρ μό ζε ται σε όλα τα Ε/Γ 
πλοία άνω των 100 κοχ και σε όλα τα Φ/Γ πλοία άνω των 300 κοχ.

Σύμ φω να με αυτό κάθε πλοίο θα εφο δι ά ζε ται με έναν αριθμό ταυ τό τη τας, ο οποίος θα συμ-
μορ φώ νε ται με το σχέ διο αριθ μού ταυ τό τη τας του ΙΜΟ. Αυ τός ο αριθ μός θα κα τα χω ρί ζε ται στα 
πι στο ποι η τι κά και στα ανα γνω ρι σμέ να αντί γρα φά τους. 

Ένα πλοίο που βρί σκε ται σε κά ποιο λι μά νι υπό κει ται σε έλεγχο των λει τουρ γι κών απαι τή-
σε ων από αξι ω μα τι κούς κα τάλ λη λα εξου σι ο δο τη μέ νους από την κυ βέρ νη σή τους, σχε τι κά με 
την ασφά λεια των πλοίων και όταν έχουν βά σι μους λό γους να πι στεύ ουν ότι ο πλοί αρ χος και 
το πλή ρω μα δεν εί ναι εξοι κει ω μέ νοι με τις βα σι κές δι α δι κα σί ες ασφά λει ας του πλοίου.

4.3.12ΚεφάλαιοΧΙΙ:Πρόσθεταμέτραασφάλειαςγιαταπλοίαμεταφοράςφορτίωνχύμα.

Στο Κε φά λαι ο ΧΙΙ της SOLAS, το οποίο τέ θη κε σε ισχύ το 1999 γί νε ται ανα φο ρά στην 
κα τα σκευ α στι κή δυ να τό τη τα εγκάρ σι ας στε γα νο ποι ή σε ως των δύο πρώ των αμπα ριών ή των 
δι πυθ μέ νων των πλοίων με τα φο ράς χύμα φορ τί ων, τα οποία έχουν μή κος πάνω από 150 μέ τρα 
και με τα φέ ρουν φορ τία με συ γκε κρι μέ να όρια πυ κνό τη τας.

Η από φα ση για τη λήψη επι προ σθέ των μέ τρων εν δυ να μώ σε ως των ελα σμά των των πρω-
ραί ων αμπα ριών των πλοίων με τα φο ράς χύμα φορ τί ων, προ έ κυ ψε λόγω μιας εμπε ρι στα τω μέ-
νης με λέ της του ΙΜΟ, την οποία εκ πό νη σε η ΔιεθνήςΈνωσηΝηογνωμόνων (ICAS). 

4.4 Οι κυριότερες τροποποιήσεις της SOLAS.

4.4.1Τροποποιήσειςτουέτους2004.

Οι πρώτες τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν το Μάιο του 2004 και αφορούσαν στην πρόσβαση 
σε και εντός των χώρων των δεξαμενών φορτίου των Δ/Ξ και των Φ/Γ πλοίων (κανονισμός 
II-1/3-6). Ουσιαστικά επιτρέπεται η διάθεση μη μονίμων μέσων προσβάσεως (non-permanent 
means) πάνω στα πλοία (τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2006).

Επίσης, οι τροποποιήσεις αφορούσαν και στα εξής: 
α) Πρόσωπα που κινδυνεύουν στη θάλασσα (Κεφάλαιο V: Ασφάλεια της ναυσιπλοΐας). 

Αναφέρεται στην υποχρέωση παροχής βοήθειας ανεξάρτητα της εθνικότητας ή της καταστάσεως 
των προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο και στη συνεργασία και το συντονισμό ανάμεσα στα 
κράτη-μέλη για παροχή βοήθειας στον πλοίαρχο, έτσι ώστε να παραδώσει τα πρόσωπα αυτά σε 
ασφαλές μέρος.  

β) Ατυχήματα που σχετίζονται με τις βάρκες διασώσεως (Κεφάλαιο III: Σωστικά μέσα) και 
έχουν ως στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων κατά τη διάρκεια γυμνασίων (drills), επειδή 
μερικές φορές στο παρελθόν μέλη των πληρωμάτων είχαν τραυματιστεί ή έχασαν τη ζωή 
τους.

γ) Κώδικας επικινδύνων φορτίων (IMDG Code), ο οποίος περιλαμβάνει ένα νέο κεφά-
λαιο, το 1.4, σχετικά με την παροχήασφάλειας (security provisions) κατά τη θαλάσσια μετα-
φορά επικινδύνων φορτίων. Τα παραπάνω τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2006.
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Οι δεύτερες τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν το Δεκέμβριο του 2004, τέθηκαν σε ισχύ την 1η 
Ιουλίου 2006 και αφορούσαν στα εξής:

α) Σχετικά με την ασφάλεια των πλοίων μεταφοράς φορτίων χύμα (Κεφάλαιο xII: Bulk 
carrier safety) υπάρχει πρόβλεψη για νέες απαιτήσεις στα πλοία που είναι εφοδιασμένα με 
διπλά κελύφη/πυθμένες (double-side skin). Ένας νέος κανονισμός, ο 14, αφορά σε περι-
ορισμούς κατά τον απόπλου αν όλες οι δεξαμενές είναι κενές. Για τα πλοία με διπλά κελύφη, 
εφαρμόζεται σε αυτά με μήκος άνω των 150 μέτρων που μεταφέρουν στερεά φορτία χύμα και 
έχουν πυκνότητα μεγαλύτερη από 1000 Kg/m³.

β) Απλούστευση των μαύρωνκουτιών (voyage data recorders) σύμφωνα με τον κανονισμό 
20 και ιδιαίτερα στην εγκατάστασή τους σε υπάρχοντα πλοία άνω των 20.000 GT και αργό-
τερα σε πλοία άνω των 3.000 GT.

4.4.2Τροποποιήσειςτουέτους2005.

Αυτές υιοθετήθηκαν το Μάιο του 2005, ορισμένες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007 
και οι υπόλοιπες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009. Πρόκειται για το Κεφάλαιο ΙΙ-1 
της SOLAS προς εναρμόνιση των απαιτήσεων για την υποδιαίρεση και την ανθεκτικότητα στις 
ζημιές για τα επιβατηγά και τα φορτηγά πλοία (parts A, B, B-1 για όλα τα νέα πλοία μετά την 
1η Ιανουαρίου 2009). 

Οι τροποποιήσεις αυτές βασίστηκαν στη μέθοδοπιθανοτήτων (probabilistic), η οποία με τη 
σειρά της βασίζεται σε διαθέσιμα στοιχεία για τις συγκρούσεις πλοίων που συγκέντρωσε ο 
ΙΜΟ. Αυτή η μέθοδος, επειδή στηρίζεται σε στατιστικά δεδομένα, θεωρείται πιο ρεαλιστική 
από αυτή που χρησιμοποιείτο πρωτύτερα από τον οργανισμό, δηλαδή την αιτιοκρατική
(deterministic). 

Άλλες τροποποιήσεις της SOLAS που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007 είναι οι 
εξής:

α) Νέος κανονισμός II-1/3-7 που απαιτεί τα σχέδια κατασκευής του πλοίου να υπάρχουν 
πάνω στο πλοίο και στο γραφείο.

β) Νέος κανονισμός II-1/3-8 που αφορά στον εξοπλισμό ρυμουλκήσεως και προσδέσεως. 
Συγκεκριμένα περιγράφονται όλες οι προϋποθέσεις για τις ασφαλείς ενέργειες προς πρόσ-
δεση / ρυμούλκηση που σχετίζονται με τη συνήθη διαχείριση του πλοίου.

γ) Νέος κανονισμός II-1/23-3 που σχετίζεται με τους ανιχνευτές για τα επίπεδα του νερού 
στις δεξαμενές φορτίου σε νέα πλοία, εκτός των Φ/Γ πλοίων.

δ) Τροποποίηση του κανονισμού II-1/31 με σκοπό τον περιορισμό της εφαρμογής του 
αυ-τόματου συστήματος προώσεως μόνο για τα νέα πλοία.

4.4.3Τροποποιήσειςτουέτους2006.

Αυτές υιοθετήθηκαν το Μάιο του 2006 και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008. Αφο-
ρούν σε ένα νέο κανονισμό για τον LRIT (long-range identification and tracking of ships) που 
περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο V της SOLAS για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας. Αποτελεί 
υποχρεωτική απαίτηση για τα παρακάτω πλοία που ασκούν διεθνή ταξίδια: Ε/Γ περιλαμβά-
νοντας τα υδροπτέρυγα, Φ/Γ άνω των 300 GT και των γεωτρύπανων/πλατφορμών. 

Το LRIT διαθέτει τις πληροφορίες για θέματα ασφάλειας, έρευνας και διασώσεως 
ανάμεσα στα κράτη-μέλη της συμβάσεως. Κάθε κράτος της σημαίας του πλοίου διατηρεί το 
δικαίωμα να προστατεύει το πλοίο σχετικά με τα βασικά του στοιχεία, αλλά επιτρέπεται στο 
παράκτιο κράτος να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για τα πλοία που βρίσκονται πλησίον 
των ακτών του. Ο κανονισμός αυτός δεν δημιουργεί νέα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών 
για τα πλοία πέραν αυτών που αναγνωρίζονται από το διεθνές δίκαιο και συγκεκριμένα τη 
Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).
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Οι επόμενες τροποποιήσεις του ίδιου μήνα θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2010 και αφο-
ρούν στα εξής:

α) Κεφάλαιο II-2: Προστασία από πυρκαγιά και αφορά σε απαιτήσεις για τον ειδικό 
εξοπλισμό, αλλά και για όλα τα εύφλεκτα πετρελαιοειδή για τα πλοία που κατασκευάστηκαν 
από και μετά την 1η Φεβρουαρίου 1992 και από και μετά την 1η Ιουλίου 1998.

β) Κεφάλαιο III: Σωστικά μέσα, σχετικά με παιδικά σωσίβια (χιτώνες), ειδικά για τα Ε/Γ 
σε ταξίδια που διαρκούν λιγότερο από 24 ώρες πρέπει να αντιστοιχούν στο 2,5% του αριθμού 
των επιβατών, ενώ για μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια πρέπει να υπάρχει ο αντίστοιχος 
αριθμός σωσιβίων ίσος με το συνολικό αριθμό των παιδιών πάνω στο πλοίο.

γ) Κεφάλαιο IV: Ραδιοεπικοινωνίες, όπου απαιτείται τα πλοία να διαθέτουν ειδικά 
ρα-ντάρ τύπου EPIRB, ικανά να εκπέμψουν σήμα κινδύνου διά μέσου της τροχιάς των 
αρκτικών δορυφόρων (polar orbiting satellite service – COSPAS / SARSAT), λειτουργώντας 
στους 406 MHz band.

δ) Κεφάλαιο V: Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας. Συγκεκριμένα στον κανονισμό 22 προστί-
θεται παράγραφος που αφορά στην ορατότητα από τη γέφυρα (navigation bridge visibility), 
επιτρέποντας την ανταλλαγή έρματος στη θάλασσα με την προϋπόθεση ότι ο πλοίαρχος έχει 
εξασφαλίσει τη δυνατότητα εκτελέσεως με ασφαλείς διαδικασίες (τυφλοί τομείς, ή μειωμένα 
οριζόντια πεδία ενοράσεως να λαμβάνονται υπόψη). Η όλη διαδικασία πρέπει να εκτελείται 
σύμφωνα με το σχέδιο διαχειρίσεως έρματος (ballast water management plan).

Οι επόμενες τροποποιήσεις αφορούν στο Δεκέμβριο του 2006 και θα τεθούν σε ισχύ την 
1η Ιουλίου 2008/2010 αντίστοιχα. Έχουν ως αντικείμενο τα πρότυπα ασφάλειας των Ε/Γ 
πλοίων, ιδιαίτερα για τα μεγάλης μεταφορικής ικανότητας Ε/Γ τα οποία ναυπηγούνται 
σή-μερα, και το κατά πόσο οι υπάρχοντες κανονισμοί θεωρούνται επαρκείς.

Η νέα φιλοσοφία των τροποποιήσεων αυτών βασίζεται στην έμφαση που δίδεται στην 
πρόληψη μίας απώλειας πλοίου από την πρώτη στιγμή και ότι τα μελλοντικά Ε/Γ πρέπει να 
σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο επιβιώσεως ώστε, σε περίπτωση απώλειας, οι επιβάτες να 
μπορούν να παραμείνουν πάνω στο πλοίο, ενώ το πλοίο πλησιάζει στο λιμάνι. Συγκεκριμένα, 
οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν:

α) Εναλλακτικά σχέδια και καθορισμό αυτών.
β) Χώρους προστασίας πάνω στο πλοίο (safe areas) και τα απαραίτητα συστήματα να 

διατηρούνται ενώ το πλοίο προσεγγίζει ένα λιμάνι μετά το συμβάν, π.χ. απαιτείται περίσσεια 
πρόωση.

γ) Κέντρα ασφάλειας πάνω στο πλοίο (safe centers), όπου τα συστήματα μπορούν να 
ελέγχονται και να λειτουργούν με κατάλληλο τρόπο.

δ) Συστήματα κινδύνου και εντοπισμού πυρκαγιών, περιλαμβάνοντας τις απαιτήσεις για 
χειρισμό δίχως τη χρήση αυτοματοποιήσεως. 

ε) Χρόνο που απαιτείται για την ομαλή εγκατάλειψη του πλοίου, καθώς και τους τρόπους 
διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς (συστήματα εξαερισμού).

Επίσης, οι τροποποιήσεις αφορούν στο Κεφάλαιο II-2 της συμβάσεως και στο Διεθνή 
Κώδικα για τα Συστήματα Ασφάλειας Πυρκαγιάς (FSS – Fire Safety Systems Code) 
προκειμένου να ενισχυθεί με κατάλληλα μέτρα η προστασία από πυρκαγιά, σχετικά με τα 
μπαλκόνια των καμπινών στα Ε/Γ πλοία. Τα μέτρα αυτά ήταν αποτέλεσμα της πυρκαγιάς στο 
κρουαζιερόπλοιο Star Princess το 2005 όταν έπλεε μεταξύ των νησιών Κάιμαν και της 
Τζαμάικα. 

Για τον κανονισμό ΙΙΙ/19.3.3.4 περί της προβλέψεως για καθέλκυση των «free-fall» βαρκών 
κατά τη διάρκεια των ασκήσεων εγκαταλείψεως του πλοίου. Οι τροποποιήσεις επιτρέπουν 
είτε την καθέλκυση της βάρκας διασώσεως ελεύθερα μόνο με το απαιτούμενο πλήρωμα πάνω 
σε αυτή για το χειρισμό της, είτε την καθέλκυσή της στο νερό με τα δευτερεύοντα μέσα, δίχως 

78



τη συμμετοχή του πληρώματος, αλλά μόνο κατά τη διάρκεια των μανουβρών αυτής. Ο στόχος 
είναι η πρόληψη των ατυχημάτων των βαρκών διασώσεως κατά την εγκατάλειψη του πλοίου.

Σχετικά με τους κανονισμούς ΙΙ-1/3-2 απαιτείται υποχρεωτικά να υπάρχουν οι κατάλληλες 
προστατευτικές επιστρώσεις (performance standard for protective coatings) για τις δεξαμενές 
έρματος (dedicated seawater ballast tanks), σε όλα τα νέα πλοία και στους χώρους των διπλών 
κελυφών για τα Φ/Γ πλοία. Τέλος, ορισμένες άλλες τροποποιήσεις του 2006 αφορούν στα 
εξής:

α) Διεθνής Κώδικας για τα μέσα διασώσεως (Life-Saving Appliance – LSA Code) και 
ιδιαίτερα για τις βάρκες και σωσίβια διασώσεως σε σχέση με τη στοιβασία.

β) Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν 
επικίνδυνα χημικά χύμα (Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dan-
gerous Chemicals in Bulk – IBC), σχετικά με την προστασία και κατάσβεση πυρκαγιάς.

γ) Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν 
υγροποιημένα αέρια χύμα (Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Lique-
fied Gases in Bulk – IGC), σχετικά με την αναβάθμιση των αναφορών της Συμβάσεως SOLAS 
και την πρόσθεση δύο ακόμη χημικών στη λίστα των φορτίων.

δ) Διεθνείς Κώδικες για την ασφάλεια των ταχυπλόων σκαφών (Codes for High-Speed Craft 
-1994 HSC and 2000 HSC), να αναβαθμιστούν σύμφωνα με τις επιταγές της SOLAS και ιδιαίτερα 
τις απαιτήσεις για δοκιμή και υπολογισμό στεγανής υποδιαιρέσεως και ευ-στάθειας.

4.5 Ο Διεθνής Κώδικας Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code). 

4.5.1Γενικέςπαρατηρήσεις.

Το Δεκέμβριο του 2002 η ΔΣ SOLAS τροποποιήθηκε με σκοπό να τεθούν μέτρα προκειμένου 
να εντείνουν τη ναυτικήασφάλεια (maritime security). Έτσι, δημιουργήθηκε ένα νέο κεφάλαιο 
της Συμβάσεως που αφορά αποκλειστικά σε θέματα ναυτικής ασφάλειας και κατά συνέπεια 
υποχρεώνει τα πλοία να συμμορφώνονται με τον Κώδικα ISPS (International Ship and Port 
Facility Security Code). 

Το Κεφάλαιο ΧΙ-2 της SOLAS και ο Κώδικας ISPS ισχύουν υποχρεωτικά από την 1η 

Ιουλίου 2004 για τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμβάσεως. Συγκεκριμένα, το Μέρος Α του 
κώδικα ISPS είναι υποχρεωτικό, ενώ το Μέρος Β περιλαμβάνει τις οδηγίες συμμορφώσεως.  
Ωστόσο, για να εκδοθεί το διεθνές πιστοποιητικό ασφάλειας πλοίου (International Ship Secu-
rity Certificate), οι οδηγίες του Μέρους Β θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη. 

Οι κανονισμοί του Κεφαλαίου ΧΙ-2 και ο Κώδικας ISPS αναφέρονται σε τέσσερεις 
κύριους στόχους (πίν. 4.2). Καθορίζονται μέτρα και διαδικασίες που πρέπει να υιοθετηθούν 
από το κράτος του λιμένα (port state) και το κράτος της σημαίας (flag state), με σκοπό την 
προστασία φυσικών προσώπων, πλοίων, φορτίων και λιμένων από τρομοκρατικές επιθέσεις.
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Συνειδητοποίηση   Είναι το πρώτο κρίσιμο βήμα, ώστε να εμποδισθούν πράξεις που απειλούν 
πλοίο και λιμενική εγκατάσταση, ενθαρρύνοντας το προσωπικό να 
συ-νειδητοποιήσει ότι πρέπει πλέον να είναι συνεχώς σε εγρήγορση στο 
περι-βάλλον, μέσα στο οποίο λειτουργεί.

Μέτρα προλήψεως  Έχουν σχεδιασθεί, ώστε να αποτρέπουν και να δυσκολεύουν κάθε 
πα-ράνομη προσπάθεια ανόδου στο πλοίο ατόμων, όπλων και εκρηκτικών.

συνεχίζεται

ΠΙΝΑΚΑΣ4.2
ΚύριοιΣτόχοιτωνΜέτρωνΑσφάλειας.



Οι κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται σε επιβατηγά πλοία, φορτηγά πλοία ολικής 
χωρητικότητας 500 GRT και άνω, κινητές πλωτές εξέδρες, παράκτιες κινητές μονάδες γεω-
τρήσεων και λιμενικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες. 
Οι κανονισμοί δεν ισχύουν για τα πολεμικά πλοία, τα βοηθητικά ναυπηγήματα ή άλλα πλοία 
που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από ένα συμβαλλόμενο κράτος για κυβερνητική, μη εμπο-
ρική υπηρεσία. Οι απαιτήσεις του Κώδικα ISPS εφαρμόζονται από τα συμβαλλόμενα με τη 
διεθνή Σύμβαση SOLAS κράτη στις ναυτιλιακές εταιρείες, τους αξιωματικούς ασφάλειας 
τόσο της εταιρείας όσο και του πλοίου, τους πλοιάρχους και το προσωπικό ασφάλειας του 
πλοίου και τις λιμενικές εγκαταστάσεις με τους αξιωματικούς ασφάλειάς τους.

Το πλοίο απαιτείται να είναι εφοδιασμένο με ένα ΣχέδιοΑσφάλειαςΠλοίου (ΣΑΠ) που να 
έχει εγκριθεί από την αρχή της σημαίας, να φέρει το ΔιεθνέςΠιστοποιητικόΑσφάλειαςΠλοίου, 
να εγκαταστήσει ένα Αυτόματο Σύστημα Προσδιορισμού (Automatic Identification System), να 
διαθέτει Σύστημα Συναγερμού Ασφάλειας Πλοίου (Ship Security Alert System) και να έχει 
μόνιμα χαραγμένο τον αριθμό αναγνωρίσεως του πλοίου εσωτερικά και εξωτερικά.

Σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να ορίσουν Επίπεδα
Ασφάλειας (πίν. 4.3) για τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους, για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
στην περιοχή ευθύνης τους και για τα πλοία σε θαλάσσιες περιοχές και λιμένες μέσα στην 
περιοχή ευθύνης τους. Προβλέπονται τρία επίπεδα ασφάλειας που αναφέρονται σε διαδικασίες 
που διαμορφώνονται και κλιμακώνονται ανάλογα με το βαθμό του κινδύνου. Κατά τον ορισμό 
των επιπέδων ασφάλειας, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αξιοπιστία της 
πληροφορίας για την απειλή, τις πιθανές επιπτώσεις, το κατά πόσο είναι επικείμενη και 
συγκεκριμένη και αν έχει επιβεβαιωθεί ή όχι.

Το ΣΑΠ καθορίζει τα μέτρα που θα εφαρμοσθούν σε κάθε επίπεδο ασφάλειας για την προ-
στασία των απαγορευμένων περιοχών του πλοίου (ship restricted areas), την πρόσβαση στο πλοίο 
από πλήρωμα, επιβάτες, επισκέπτες, και συνεργεία επισκευών, την επιτήρηση της ασφάλειας του 
πλοίου, το χειρισμό του φορτίου, το χειρισμό ασυνοδεύτων αποσκευών και την παράδοση των 
εφοδίων του πλοίου. Στο Επίπεδο 1 αναφέρονται διαδικασίες που εξασφαλίζουν συνεχή προ-
στασία σε ομαλές συνθήκες, στο Επίπεδο 2 λαμβάνονται επιπρόσθετες διαδικασίες, ενώ στο 
Επίπεδο 3 εφαρμόζονται τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στα Επίπεδα 1 και 2 με ενίσχυσή τους 
στις περιπτώσεις που ο κίνδυνος είναι εμφανής.

Οι πιθανές απειλέςασφάλειας περιλαμβάνουν σενάρια, όπου οι τρομοκράτες μπορεί να 
χρησιμοποιήσουν το πλοίο για μεταφορά των ιδίων και των όπλων τους ή να χρησιμοποιήσουν 
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Αντιμετώπιση  Είναι η ετοιμότητα του προσωπικού του πλοίου και της λιμενικής 
εγκαταστάσεως να αποκρούσει κάθε απειλή κατά της ασφάλειας του 
πλοίου, της λιμενικής εγκαταστάσεως και άλλων πλοίων στην περιοχή 
ελέγχου της.

Διαχείριση των επακολούθων  Είναι η ικανότητα του προσωπικού του πλοίου και της λιμενικής 
εγκαταστάσεως να διαχειρισθεί σωστά και να περιορίσει σε εύλογο 
χρονικό διάστημα τις επιπτώσεις ενεργειών κατά της ασφάλειας του 
πλοίου και της λιμενικής εγκαταστάσεως.

    Επίπεδα Ασφάλειας                                                          Ενέργειες

Επίπεδο 1 (κανονικό)  Σύνηθες επίπεδο λειτουργίας για πλοία και λιμενικές εγκατα-
στάσεις με τήρηση μέτρων προστασίας που διατηρούνται συνεχώς.

Επίπεδο 2 (αυξημένο)  Αυξημένα μέτρα ασφάλειας ως επακόλουθο πληροφοριών 

συνεχίζεται

ΠΙΝΑΚΑΣ4.3
ΕπίπεδαΑσφάλειαςσύμφωναμετονΚώδικαISPS



  ΑΝΘΡΩΠΟΙ
–  Επίθεση στο πλοίο για 

να προκληθεί απώλεια 
ανθρω πίνων ζωών.

      –  Χρήση ιδιότητας του ναυτικού 
για την εισαγωγή τρομο-

κρατικών ενεργειών.

το ίδιο το πλοίο ή το φορτίο, ως όπλο προκειμένου να διακόψουν την ομαλή λειτουργία του 
εμπορίου ή το πλοίο μπορεί να αποτελέσει το ίδιο ένα πιθανό τρομοκρατικό στόχο. 
Πα-ράλληλα, πιθανόν ομάδες τρομοκρατών είναι δυνατόν να έχουν στην κατοχή τους πλοία 
με τη μορφή της διαχειρίσεώς τους από εταιρείες offshore.

Μια μορφή τρομοκρατίας αποτελούν οι επιθέσεις πειρατείας. Η βασική διάκριση που δια-
φοροποιεί την πειρατεία από την τρομοκρατία είναι ότι μια πράξη τρομοκρατίας πραγμα-
τοποιείται για λόγους πολιτικούς, ενώ η πράξη πειρατείας έχει στόχο τη λήψη χρημάτων ή τη 
δέσ-μευση εξαρτημάτων του πλοίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα μέλη του πληρώματος 
κρατούνται ως όμηροι μέχρι να καταβληθούν λύτρα για την απελευθέρωσή τους. Σε άλλες 
περιπτώσεις συλλαμβάνουν το πλοίο, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν αφού αλλάξουν το 
όνομά του και τα χρώματά του, ώστε να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη (σχ. 4.5α).
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για πιθανή επίθεση μέσα στην περιοχή που βρίσκεται το πλοίο 
ή στο λιμένα και τα οποία εφαρμόζονται για όσο χρόνο 
διαρκεί ο αυξημένος κίνδυνος επιθέσεως.

Επίπεδο 3 (εξαιρετικά αυξημένο)  Εφαρμόζεται με τη λήψη αξιοπίστων πληροφοριών για 
πι-θανή ή επικείμενη επίθεση κατά του πλοίου ή του λιμένα. 
Διαρκεί όσο υπάρχει ο κίνδυνος για πιθανή ή επικείμενη 
επίθεση.

Σχ.4.5α
Παράμετροιτρομοκρατικώνκινδύνωνστηνεμπορικήναυτιλία.

ΧΡΗΜΑΤΑ
  –  Χρήση εσόδων από τη 
ναυτιλία για τρομοκρατικές 

ενέργειες.
       –  Χρήση των πλοίων για ξέπλυμα 

παρανόμων ποσών προς 
τρομοκρατικές ομάδες.

ΠΛΟΙΑ
   –  Χρήση πλοίου ως όπλο.

      –   Χρήση πλοίου για να αρχίσει 
μία επίθεση.

      –  Βύθιση πλοίου για διάσπαση της 
υποδομής.

ΦΟΡΤΙΟ
  –   Χρήση φορτίου για λαθραία 
μεταφορά προσώπων ή/και όπλων.

       –   Χρήση φορτίου για  μεταφορά 
συμβατικών, πυρηνικών, χημικών ή 

βιολογικών όπλων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
     –  Απώλεια ανθρώπινης ζωής και ζημιά 

σε περιουσιακά στοιχεία.
       – Εμπόδια στη διακίνηση του εμπορίου.

    –  Πρόσθετα κόστη μεταφοράς λόγω 
αυξημένων μέτρων ασφάλειας.

4.5.2ΟΚώδικαςISPSκαιησχέσητουμετοΔιεθνέςΘεσμικόΠλαίσιο.

Ο Κώδικας ISPS αναφέρεται στη ναυτική ασφάλεια και επομένως αποτελεί μέρος της 
Συμβάσεως για την ΑσφάλειατηςΑνθρώπινηςΖωήςστηΘάλασσα (SOLAS). Παράλληλα ορι-
σμένες διατάξεις του σχετίζονται με τις απαιτήσεις των Συμβάσεων για την Πρόληψη της 



Θαλάσσιας Ρυπάνσεως από τα Πλοία (MARPOL) και για τα Πρότυπα Πιστοποιητικών
Εκπαιδεύσεως και ΤηρήσεωςΦυλακών των Ναυτικών (STCW), ενώ συμβαδίζει με το Διεθνή
ΚώδικαΑσφαλούςΔιαχειρίσεως (ISM Code).

Ένας από τους κύριους στόχους της SOLAS είναι να ορίσει τα κατώτατα επίπεδα για την 
ασφαλή κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των πλοίων. Σύμφωνα με το Μέρος Α 
του Κώδικα ISPS, το ΣΑΠ πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες για την καταγραφή λει-
τουργικών και φυσικών μέτρων ασφάλειας και για τα τρία επίπεδα ασφάλειας. Το ΣΑΠ θα 
πρέπει να καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα επιτηρούνται τα σημεία προσβάσεως των 
περιοχών όπου βρίσκονται τα σωστικά μέσα και τα συστήματα διασώσεως (Κεφάλαιο III της 
SOLAS). Επίσης, το ΣΑΠ πρέπει να καθορίζει τον τρόπο, με τον οποίο το προσωπικό του 
πλοίου χρησιμοποιεί τις ραδιοεπικοινωνίες (Κεφάλαιο IV της SOLAS). 

Ο εξοπλισμός ασφάλειας πρέπει να λειτουργεί και να είναι σωστά συντηρημένος, να δίνει 
τη δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας (στο πλοίο) αλλά και με τις εγκαταστάσεις ξηράς και με το 
προσωπικό της κατάλληλης τοπικής αρχής που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας, ώστε να μεταδίδεται το είδος και η έκταση οποιασδήποτε απειλής ή παρα-
βιάσεως της ασφάλειας άμεσα. Η ασφάλιση του φορτίου και ο καθορισμός του τρόπου 
επικοινωνίας πλοίου-ξηράς κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση (Κεφάλαιο VI της SOLAS) 
πρέπει να καθορίζεται και από το ΣΑΠ. Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται με τον έλεγχο του 
φορτίου, την εξασφάλιση συνεργασίας με τη λιμενική εγκατάσταση, ότι γίνεται έλεγχος των 
σφραγίδων για την αποτροπή επεμβάσεως στο φορτίο κ.λπ.. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS, κάθε πλοίο που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα (Κεφά-
λαιο VII της SOLAS) και έρχεται σε επαφή με άλλο πλοίο ή με λιμενική εγκατάσταση, 
υποχρεούται να συμπληρώσει ΔήλωσηΑσφάλειας, με την οποία να καθορίζεται η λήψη επιπλέον 
μέτρων ασφάλειας από τις δύο πλευρές.

Οι κανονισμοί της Συμβάσεως MARPOL καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις τεχνικής φύσεως 
για τη ρύπανση της θάλασσας από τα εμπορικά πλοία, εκτός από τις εσκεμμένες απορρίψεις 
υλικών. Το ΣΑΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει σενάρια εισβολής ή καταλήψεως του πλοίου από 
τρομοκράτες, με πρόθεση να προκληθεί ρύπανση ή ζημιά στο πλοίο ή στο λιμένα, όπου θα 
επισημαίνονται τα πιθανά ευάλωτα σημεία του πλοίου ή οι ενδεχόμενες αδυναμίες του Σχεδίου
ΑντιμετωπίσεωςΕκτάκτωνΠεριστατικών. Επίσης, το ΣΑΠ πρέπει να καθορίζει το πλαίσιο στο 
οποίο αλληλεπιδρά με τη λιμενική εγκατάσταση. Σ' αυτήν την περίπτωση συμπληρώνεται 
Δή-λωση Ασφάλειας, ώστε να καθορίζονται τα μέτρα που θα λάβει κάθε μέρος σε περίπτωση 
προκλήσεως ρυπάνσεως σύμφωνα με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειάς τους.

Η Σύμβαση STCW καθιερώνει κριτήρια για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των 
πληρωμάτων και καθορίζει συγκεκριμένους κανόνες για την αξιολόγηση της ικανότητας, την 
έκδοση των πιστοποιητικών και την ανανέωσή τους για όλους τους επαγγελματίες ναυτικούς. 
Αντίστοιχα πιστοποιητικά πρέπει να κατέχουν ο Αξιωματικός Ασφάλειας Εταιρείας (ΑΑΕ) 
και ο Αξιωματικός Ασφάλειας Πλοίου (ΑΑΠ). Επίσης, ο Κώδικας ISPS προβλέπει πως το 
ΣΑΠ πρέπει να καταγράφει τη συχνότητα εκπαιδεύσεως, γυμνασίων και ασκήσεων. Ο 
Κώ-δικας ISM αφορά στην ασφαλή λειτουργία των πλοίων και στην πρόληψη της θαλάσσιας 
ρυπάνσεως. Τόσο ο Κώδικας ISM, όσο και ο Κώδικας ISPS υποχρεώνουν τη ναυτιλιακή 
εταιρεία να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαι-
τήσεις των προσώπων που είναι πάνω στο πλοίο (σχ. 4.5β).

Σύμφωνα με τον Κώδικα ISM, η εταιρεία εξουσιοδοτεί ένα πρόσωπο (designated person) 
να καθιερώσει μια πολιτική ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας, η οποία θα περι-
γράφει πώς θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι καθορισμένοι στόχοι (άρθ. 2). Η εταιρεία θα 
πρέπει να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να τηρεί ένα Σύστημα Ασφαλούς Διαχειρίσεως
(ΣΑΔ). Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αρχή (ή από τον αναγνωρισμένο από την Αρχή 
οργανισμό) το ΠιστοποιητικόΑσφαλούςΔιαχειρίσεως. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Κώδικα 
ISPS, η εταιρεία οφείλει να αποκτήσει το Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου. 
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Οι Κώδικες ISM και ISPS απαιτούν το νέο πλήρωμα να εξοικειωθεί με θέματα ασφάλειας 
πριν από τον απόπλου του πλοίου και τη διεξαγωγή γυμνασίων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Επίσης, σύμφωνα με τον Κώδικα ISM, η εταιρεία πρέπει να καθιερώνει διαδικασίες για τον 
εντοπισμό, την περιγραφή και την επέμβαση, σε πιθανές περιστάσεις έκτακτης ανάγκης στο 
πλοίο (άρθ. 8). Αντίστοιχα, ο Κώδικας ISPS απαιτεί το ΣΑΠ να καθορίζει τα μέτρα που θα 
ληφθούν στο εκάστοτε επίπεδο ασφάλειας για την προστασία των απαγορευμένων περιοχών του 
πλοίου, την πρόσβαση σ’ αυτό, την επιτήρηση της ασφάλειάς του, το χειρισμό του φορτίου και την 
παράδοση των εφοδίων.

Με βάση τον Κώδικα ISM, η εταιρεία θα πρέπει να πραγματοποιεί εσωτερικούς ελέγχους, 
να αξιολογεί περιοδικά την απόδοση του προσωπικού και να αναθεωρεί το ΣΑΔ (άρθ. 12). 
Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS, το ΣΑΠ πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα από τον ΑΑΠ και το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου να γίνεται γνωστό στον 
ΑΑΕ, ο οποίος θα πρέπει να προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις.

Οι Λιμενικές Αρχές έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν το επίπεδο της εξοικειώσεως του προ-
σωπικού ασφάλειας και του εξοπλισμού ασφάλειας του πλοίου και να λαμβάνουν τις αντί-
στοιχες αποφάσεις όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που το απαιτούν. 
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5.1  Ιστο ρι κή ανα δρο μή

5.2  Οι κα νο νι σμοί της 
MARPOL

5.3  Οι τρο πο ποι ή σεις  
της MARPOL

5.4  Συ μπλη ρω μα τι κές πη γές

Η Δι ε θνής Σύμ βα ση για την Πρό
λη ψη της Θα λάσ σι ας Ρυ πάν σε ως 
από τα Πλοία (MARPOL 1973/78)

Σκοπόςτουκεφαλαίου.

Ο κύ ρι ος σκο πός του κε φα λαί ου εί ναι να ανα λύ σει τις κυ ρι ό τε ρες δι α τά ξεις 
της δι ε θνούς Συμ βά σε ως MARPOL, που έχει ως αντι κεί με νο την Πρό λη ψη της 
Θα λάσ σι ας Ρυ πάν σε ως από τα Πλοία. Η MARPOL εί ναι η πρώτη Σύμ βα ση που 
κα λύ πτει όλες τις μορ φές θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως από τα εμπο ρι κά πλοία, μέσω 
των σχε τι κών πα ραρ τη μά των και των συ νε χών τρο πο ποι ή σε ών τους. 

Προσδοκώμενααποτελέσματα.

Όταν θα έχετε με λε τή σει αυτό το κε φά λαι ο θα γνω ρί ζε τε τους σχε τι κούς 
κα νο νι σμούς και τις υπο χρε ώ σεις που απορ ρέ ουν από τα έξι Πα ραρ τή μα τα της 
MARPOL, αλλά και τους νέ ους κα νο νι σμούς που θέ τουν αυ στη ρό τε ρα κρι τή ρι α 
και κω δι κο ποι ή θη καν από τις τε λευ ταί ες τρο πο ποι ή σεις της. 

Έννοιες-κλειδιάτουκεφαλαίου.

Ρύ παν ση από Πε τρέ λαι ο, Χη μι κές και Το ξι κές Ου σί ες, Απορ ρίμ μα τα, Δι πλά 
Τοι χώ μα τα ή /και Δι πλοί Πυθ μέ νες, Λύ μα τα, Ξε χω ρι στές Δε ξα με νές Έρ μα τος, 
Πλύση Δε ξα με νών με Αργό Πε τρέ λαι ο, Ευ θύ νη του Πλοι ο κτή τη για Πε ρι στα τι κά 
Ρυ πάν σε ως, Ευ κο λί ες Υπο δο χής Κα τα λοί πων.

Εισαγωγικέςπαρατηρήσεις.

Στο κε φά λαι ο αυτό ανα λύ ο νται οι σχε τι κοί δι ε θνείς κα νο νι σμοί που αφο ρούν 
στην πρό λη ψη της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως από τα εμπο ρι κά πλοία. Συ γκε κρι μέ
να, γί νε ται εκτε νής ανα φο ρά σε όλα τα Πα ραρ τή μα τα της MARPOL, κα θέ να από 
τα οποία έχει ως πε δίο προ στα σί ας μία ει δι κή μορφή θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως 
από τα εμπο ρι κά πλοία και συ μπλη ρώ νε ται από κάθε σχε τι κή τρο πο ποί η ση των 
αρ χι κών κα νο νι σμών. Τέλος, γίνεται αναφορά στις νέες τροποποιήσεις της 
Συμβάσεως κατά την περίοδο 20032007. Στο Παράρτημα σταΘέματα 10, 11 
και12 (σελ. 238, 241 και 244) ανα λύ ε ται ο αμε ρι κα νι κός Νό μος OilPollution
Act(OPA) 1990, που έχει ση μα ντι κή επί δρα ση στην αγορά των δε ξα με νο πλοί
ων και επι χει ρεί ται σύ γκρι ση των δι α τά ξε ών του με τις αντί στοι χες της 
MARPOL. Επί σης, γί νε ται μία συ νο πτι κή ανα φο ρά της Ελληνικής και Κοινοτι-
κήςνομοθεσίας σχε τι κά με την προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος.



5.1 Ιστο ρι κή ανα δρο μή.

Η ιδέα της δη μι ουρ γί ας μιας ΔΣ που να κα λύ πτει όλες τις μορ φές της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως 
τέ θη κε το 1968 κατά τη δι άρ κει α της 23ης Συ νό δου της ΓΣ του ΟΗΕ. Η Συ νέ λευ ση του ΙΜΟ 
απο φά σι σε να συ γκα λέ σει μια δι ε θνή Συν δι ά σκε ψη για τη θα λάσ σι α ρύ παν ση (1973), με σκοπό 
την προ ε τοι μα σί α μιας ΔΣ για τη μεί ω ση της ρυ πάν σε ως του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος. Σε αυτή 
την πρω το βου λί α βο ή θη σε η δι ε ξα γω γή της ΣυνδιασκέψεωςτωνΗνωμένωνΕθνώνγιατοΑνθρώ
πινοΠεριβάλλον, στη Στοκ χόλ μη (Stockholm Agreement–SA) το 1972 όπου ανα φέρ θη κε ρητά 
ότι ήταν απα ραί τη τη η συμ με το χή των κρα τών-με λών στη Συν δι ά σκε ψη του ΙΜΟ, που επρό κει το 
να ακο λου θή σει. Η προ ε τοι μα σί α της Συνδι α σκέ ψε ως ανα τέ θη κε στην ΜSC.

Όμως, το 1973 εί χαν ήδη πε ρά σει πε ρί που 24 χρό νια από την πρώτη Συν δι ά σκε ψη του 
ΙΜΟ στο Λον δί νο (1954) σχε τι κά με τη θα λάσ σι α ρύ παν ση από πε τρέ λαι ο που κα τάρ τι σε τη 
ΔΣ OILPOL. Κατά συ νέ πει α είχε δι α φο ρο ποι η θεί σε με γά λο βαθμό η ναυ τι λι α κή βι ο μη χα νί α, 
π.χ. αύ ξη ση του με γέ θους του δι ε θνούς θα λάσ σι ου εμπο ρί ου, αύ ξη ση της μέ σης χω ρη τι κό τη-
τας των Δ/Ξ, δι α φο ρε τι κή αντί λη ψη για τις δι α στά σεις του φαι νο μέ νου της θα λάσ σι ας ρυ πάν-
σε ως κυ ρί ως λόγω του ναυ α γί ου του Δ/Ξ Torrey Canyon (1967) στα στενά της Μάγ χης με 
συ νο λι κή απόρ ρι ψη 119.000 τό νων αρ γού πε τρε λαί ου.

Εκείνη την εποχή το ισχύον δι ε θνές θε σμι κό πλαί σιο προ στα σί ας του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο-
ντος βα σι ζό ταν με τα ξύ άλ λων στην τε χνι κή του συ στή μα τος (LoadonTop–LOT), το οποίο ήταν 
πλέον πα ρά νο μο για τα όρια των απορ ρί ψε ων πε τρε λα ϊ κών κα τα λοί πων, σύμ φω να με την προ-
η γού με νη Σύμβαση OILPOL. Ωστόσο, το ζή τη μα της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως που προ έρ χε ται 
από τις συ νή θεις λει τουρ γι κές δι α δι κα σί ες των εμπο ρι κών πλοίων ήταν πρώτη προ τε ραι ό τη τα 
για αρ κε τά κράτη, π.χ. κατά την προ ε δρί α του Nixon στις ΗΠΑ, απαι τή θη κε μια σειρά πιο απο-
τε λε σμα τι κών μέ τρων για την κα τα σκευ ή και λει τουρ γί α των Δ/Ξ. Φυ σι κό ήταν ότι η νέα σύμ βα-
ση επρό κει το να αντι με τω πί σει πολλά προ βλή μα τα στην πο ρεία για την έναρξη ισχύος της. 
Πολλά κράτη, ανά με σά τους ορι σμέ να που δι έ θε ταν με γά λους στό λους Δ/Ξ, εί χαν επι κυ ρώ σει 
την OILPOL και δεν ήταν ευ νο ϊ κά προς την πο λι τι κή υι ο θε τή σε ως μίας νέας συμ βά σε ως.

Χρή σι μο εί ναι σ' αυτό το ση μείο να ανα λύ σο με την εφαρ μο γή του συ στή μα τος LOT, το 
οποίο εμ φα νί στη κε την πε ρί ο δο που ίσχυε η OILPOL. Στις αρ χές της δε κα ε τί ας του 1960 
κα θι ε ρώ θη κε το σύ στη μα φορτώσεωςαπόπάνω για να συμ βά λει στην κα τα πο λέ μη ση της λει-
τουρ γι κής ρυ πάν σε ως των εμπο ρι κών πλοίων. Σύμ φω να με αυτό, κατά τη δι άρ κει α του ερ μα-
τι σμού τα πε τρε λα ϊ κά κα τά λοι πα των δε ξα με νών (τα οποία λόγω δι α φο ράς του ει δι κού 
βά ρους του πε τρε λαί ου από το νερό ανε βαί νουν στην κο ρυ φή), οδη γού νται με τις κα τάλ λη λες 
σω λη νώ σεις σε ει δι κές δε ξα με νές κα τα λοί πων (slop tanks) απο φεύ γο ντας έτσι τη δι αρ ρο ή 
τους μαζί με το θα λασ σι νό νερό κατά τον αφερ μα τι σμό. Στη συ νέ χει α λει τουρ γεί ει δι κός δι α-
χω ρι στή ρας (oil water separator) που δι α χω ρί ζει τα πε τρε λα ϊ κά κα τά λοι πα από τις ήδη υπάρ-
χου σες προ σμεί ξεις με θα λασ σι νό νερό, που απο δί δε ται πλέον κα θα ρό στη θά λασ σα. 

Η συμ βο λή του συ στή μα τος LOT στη μεί ω ση των πο σο στών της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως από 
πε τρε λαι ο ει δή ήταν ση μα ντι κή στη δε κα ε τί α που ακο λού θη σε (1970-1980), μο λο νό τι την ίδια 
πε ρί ο δο αυ ξή θη καν ση μα ντι κά οι θα λάσ σι ες με τα φο ρές πε τρε λαί ου. Όμως το σύ στη μα επι κρί-
θη κε σε με γά λο βαθμό λίγο πριν την κα θι έ ρω ση της MARPOL (1973) δι ό τι:

α) Είχε μι κρή πι θα νό τη τα επι τυ χί ας σε μι κρής χρο νι κής δι άρ κει ας τα ξί δια (λι γό τε ρο από 
50 ώρες), π.χ. τα εν δο με σο γει α κά, δι ό τι το πε τρέ λαι ο δεν προ λα βαί νει να ανέ βει στην κο ρυ φή 
της δε ξα με νής σε τόσο μι κρό χρο νι κό δι ά στη μα.

β) Είχε λι γο στές πι θα νό τη τες να λει τουρ γή σει απο τε λε σμα τι κά σε τα ξί δια με δύ σκο λες και-
ρι κές συν θή κες δι ό τι για να ολο κλη ρω θεί ο δι α χω ρι σμός πε τρε λαί ου και νε ρού στις δε ξα με νές 
κα τα λοί πων, απαι τού νται του λά χι στον 36 ώρες με ήρεμη κα τά στα ση της θά λασ σας ενώ εξαρ τά-
ται επί σης από το εί δος του πε τρε λαί ου.
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γ) Θε ω ρή θη κε νο μι κά πα ρά νο μο, δι ό τι ορι σμέ νες φο ρές οι απορ ρί ψεις ξε περ νού σαν τα 
όρια της OILPOL, π.χ. η συ νο λι κή πο σό τη τα απορ ρί ψε ως να μην υπερ βαί νει το 1/15.000 της 
συ νο λι κής χω ρη τι κό τη τας του πλοίου (τα πλη ρώ μα τα συ χνά δεν τη ρού σαν τις τε χνι κές προ δια-
γρα φές ή δεν μπο ρού σαν να κρί νουν σω στά την πε ρι ε κτι κό τη τα του μείγ μα τος), λόγω ελ λεί-
ψε ως σχε τι κής εμπει ρί ας.

δ) Θε ω ρή θη κε οι κο νο μι κά ασύμ φο ρο, δι ό τι η κα τα κρά τη ση των κα τα λοί πων πάνω στο 
πλοίο και η απόρ ρι ψή τους στα λι μά νια φορ τώ σε ως θα δι πλα σί α ζε το χρόνο πα ρα μο νής των 
πλοίων και θα τα εξα νά γκα ζε, σε μι κρής χρο νι κής δι άρ κει ας τα ξί δια, να πα ρα μέ νουν στην 
ανοι χτή θά λασ σα με σκοπό να δι ευ κο λύ νουν τη δι α δι κα σί α δι α χω ρι σμού πε τρε λαί ου και 
νε ρού.

Η δι ε θνής Συν δι ά σκε ψη για τη θα λάσ σι α ρύ παν ση πραγ μα το ποι ή θη κε στο Λον δί νο από τις 
8 Οκτω βρί ου έως τις 2 Νο εμ βρί ου του 1973. Οι αντι πρό σω ποι των κρα τών-με λών ήταν 77 ενώ 
άλλα 7 κράτη συμ με τεί χαν ως πα ρα τη ρη τές. Η Συν δι ά σκε ψη υι ο θέ τη σε τη ΔΣ για την Πρόλη
ψητηςΘαλάσσιαςΡυπάνσεωςαπόταΠλοία (International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships–MARPOL) αρ χι κά με τα πέ ντε πα ραρ τή μα τά της. Η MARPOL αντι κα-
τέ στη σε την προ η γού με νη σύμ βα ση του ΙΜΟ, την OILPOL (1954) και τις τρο πο ποι ή σεις της 
(των ετών 1962, 1969 και 1971) και θε ω ρεί ται μία από τις σπου δαι ό τε ρες στον το μέα της 
θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως. Πε ρι λαμ βά νει πλέον (από το 1997) έξι Πα ραρ τή μα τα (πίν. 5.1) και 
δύο πρω τό κολ λα. Τα πρω τό κολ λα ανα φέ ρο νται σε:

α) Υπο χρε ω τι κές ανα φο ρές πε ρι στα τι κών ρυ πάν σε ως από επι βλα βείς ου σί ες (άρθ. 8 της 
Συμ βά σε ως) και

β) δι α δι κα σί α δι αι τη σί ας για δι α κα νο νι σμό δι α φω νι ών (άρθ. 10 της Συμ βά σε ως).
Η MARPOL εί ναι Σύμ βα ση πα γκό σμι ας εμ βέ λει ας για δύο λό γους: 
α) Εφαρ μό ζε ται σε όλες τις θα λάσ σι ες πε ρι ο χές δί χως γε ω γρα φι κούς πε ρι ο ρι σμούς.
β) Οι δι α δι κα σί ες υπο γρα φής, επι κυ ρώ σε ως και απο δο χής της Συμ βά σε ως είναι ανοι χτές 

για οποιο δή πο τε κρά τος. Η MARPOL ανα φέ ρε ται πε ρισ σό τε ρο στα πλοία αντί των θα λασ σί-
ων πε ρι ο χών, δι ό τι έτσι και αλ λιώς τα πλοία μπο ρούν να ανα ζη τη θούν οπου δή πο τε στο θα λάσ-
σι ο πε ρι βάλ λον. Εξάλ λου, επειδή το κεί με νο της εν λόγω Συμ βά σε ως δεν ανα φέ ρε ται σε 
θα λάσ σι ες πε ρι ο χές, αυτή εφαρ μό ζε ται ακόμη και στα εσωτερικάύδατα των πα ρα κτί ων κρα-
τών, π.χ. κόλ ποι, όρ μοι, δέλτα πο τα μών, λι μά νια κλπ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ5.1
ΤαΠαραρτήματατηςΔιεθνούςΣυμβάσεωςMARPOL1973/1978.

Πηγή: IMO News, Νο 1, (2007).

Πα ράρ τη μα Αντι κεί με νο Ημε ρο μη νί α ισχύος

I Ρύ παν ση από πε τρέ λαι ο. 2/10/1983

II Ρύ παν ση από υγρές επι βλα βείς ου σί ες χύμα. 6/4/1987

III
Ρύ παν ση από επι βλα βείς ου σί ες, που με τα φέ ρο νται 
θα λάσ σι α σε συ σκευ α σί ες, εμπο ρευ μα το κι βώ τι α, 
φο ρη τές δε ξα με νές ή βυ τι ο φό ρα οχή μα τα.

1/7/1992

IV Ρύ παν ση από λύ μα τα. 27/9/2003

V Ρύ παν ση από απορ ρί μμα τα 31/12/1988

VI Ρύ παν ση της ατμό σφαι ρας από τα πλοία. 19/5/2005



Οι δι α φο ρές της MARPOL με την OILPOL (1954) και τις τρο πο ποι ή σεις της των ετών 
1962 και 1969 εί ναι οι εξής: 

α) Στην επα να κα θι έ ρω ση ει δι κών πε ρι ο χών (Με σό γει ος, Βαλ τι κή, Μαύρη θά λασ σα, Ερυ-
θρά θά λασ σα και Περ σι κός Κόλ πος) σύμ φω να με το άρ θρο 10 (βρί σκο νται ήδη υπό κα θε στώς 
προ στα σί ας).

β) Κα μμία απόρ ρι ψη πε τρε λαί ου δεν επι τρέ πε ται σε αυ τές τις πε ρι ο χές ακόμη και για τα 
Δ/Ξ, που λει τουρ γούν με το σύ στη μα LOT. Αντί θε τα, κα θι ε ρώ νει τα συ στή μα τα με ξεχωριστές
δεξαμενέςέρματος (Segregated Βallast Tanks–SΒΤ),πλύσεωςτωνδεξαμενώνμεαργόπετρέλαιο 
(Crude Οil Washing–COW), με διαχωριστήρα νερού πετρελαίου (Oil Water Separator), με 
επαρκείς δεξαμενές καταλοίπων (Adequate Sludge Tanks) και αδρανούς αερίου (Inert Gas 
System–IGS), το οποίο υι ο θε τή θη κε στο αντί στοι χο πρω τό κολ λο της SOLAS 1974.

γ) Κα λύ πτει όλες τις μορ φές ρυ πάν σε ως της θά λασ σας από τα εμπο ρι κά πλοία και δεν 
πε ρι ο ρί ζε ται μόνο στο πε τρέ λαι ο.

δ) Προ βλέ πει μέ τρα για την απο φυ γή ή τον πε ρι ο ρι σμό της ρυ πάν σε ως που εί ναι δυ να τόν 
να προ κλη θεί από ατυ χή μα τα πλοίων.

ε) Τα Δ/Ξ από 150 GRT και πάνω κα θώς και όλα τα άλλα πλοία από 400 GRT υπό κει νται 
σε επι θε ω ρή σεις (αρ χι κές, εν δι ά με σες, υπο χρε ω τι κές, πε ρι ο δι κές) με σκοπό να τους χο ρη γη-
θεί το Πιστοποιητικό για την Αποφυγή της Ρυπάνσεως από Πετρέλαιο (International Oil 
Pollution Prevention Certificate–IOPPC).

στ) Υπο χρε ώ νει τα πα ρά κτι α κράτη και ιδι αί τε ρα αυτά που βρί σκο νται μέσα σε ει δι κές 
πε ρι ο χές να εγκα τα στή σουν στα λι μά νια τους ευκολίες(ή αλ λιώς σταθ μούς)υποδοχήςπετρε
λαιοειδώνκαταλοίπων(ΕΥΚ).

Οι πε ρισ σό τε ροι κα νο νι σμοί της MARPOL ανα φέ ρο νται σε ζη τή μα τα σχε δι α σμού, κα τα-
σκευ ής, εξο πλι σμού, επι θε ω ρή σε ων των πλοίων κα θώς και των ΕΥΚ. Με άλλα λό για, η 
MARPOL κα λύ πτει όλες τις πε ρι πτώ σεις τε χνι κής φύ σε ως για τη ρύ παν ση της θά λασ σας από 
τα εμπο ρι κά πλοία εκτός από τις εσκεμμένεςαπορρίψειςυλικών(dumping) και εφαρ μό ζε ται 
σε όλους τους τύ πους των εμπο ρι κών πλοίων, εκτός αυ τών που χρη σι μο ποι ού νται για την εξό
ρυξηκαιεκμετάλλευσητηςυφαλοκρηπίδαςκαιτουβυθούτωνθαλασσών (π.χ. εξέ δρες, επι πλέ-
ο ντα γε ω τρύ πα να εξο ρύ ξε ως υπο θα λάσ σι ου πε τρε λαί ου και φυ σι κού αε ρί ου). 

Γε νι κό τε ρα μέ χρι το 1974 εί χαν ήδη υι ο θε τη θεί αρ κε τές συμ βά σεις, τόσο σε δι ε θνές όσο 
και σε πε ρι φε ρει α κό επί πε δο, π.χ. οι ΔΣ του ΙΜΟ, CLC (1969), FUND (1971), LDC (1972), 
η Συν δι ά σκε ψη της Στοκ χόλ μης (1972) και οι ΠΣ του Όσλο για τις Απορ ρί ψεις (1972), του 
Ελσίνκι για το θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον (1974) και του Πα ρι σιού για τη θα λάσ σι α ρύ παν ση από 
τις χερ σαί ες πη γές (1974). 

Το κοινό στοι χείο των πα ρα πά νω συμ βά σε ων, εκτός από τη Σύμ βα ση του Ελσίνκι, ήταν η 
ανα φο ρά σε μια μόνο μορφή θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως. Αντί θε τα, η MARPOL ανα φέ ρε ται σε 
όλες τις μορ φές θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως που προ κα λεί ται από τη λει τουρ γί α των εμπο ρι κών 
πλοίων. Ο σκο πός της Συμβάσεως MARPOL ορί ζε ται σα φώς στο άρ θρο 1, όπου ως ση μείο 
ανα φο ράς εί ναι η πρό λη ψη της ρυ πάν σε ως του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος από την απόρ ρι ψη 
επι κιν δύ νων ου σι ών. Πρό σθε τα, ο ΙΜΟ στην Από φα ση Α/237 (VII) της Συ νε λεύ σε ώς του 
το νί ζει ότι ο κύ ρι ος στό χος της MARPOL εί ναι η εξαφάνιση (complete elimination) της εσκεμ-
μέ νης ρυ πάν σε ως της θά λασ σας από πε τρέ λαι ο και άλ λες το ξι κές ου σί ες και η μείωση (mini-
mization) των απορ ρί ψε ων πε τρε λαί ου εξαι τί ας ατυ χη μά των.

Η επι κύ ρω ση της MARPOL υπήρξε χρο νο βό ρα λόγω οι κο νο μι κών και τε χνι κών δυ σχε ρει-
ών, π.χ. το Πα ράρ τη μα Ι ήταν ατυ χώς συν δε δε μέ νο με το Πα ράρ τη μα ΙΙ, το οποίο επέ βαλ λε 
πρό σθε τα βάρη (αυ στη ρό τε ρα μέ τρα) στα κράτη-μέλη. Ο ΙΜΟ, με τη σύ γκλη ση Συν δι α σκέ ψε-
ως για την κα τάρ τι ση της MARPOL, είχε την πρό θε ση της πα γι ο ποι ή σε ως αλλά και επε κτά-
σε ως της ήδη τρο πο ποι η μέ νης OILPOL, δε δο μέ νου ότι το 75% της πα γκό σμι ας χω ρη τι κό τη-
τας Δ/Ξ είχε επι κυ ρώ σει την τε λευ ταί α Σύμβαση. 

88



5.2 Οι κα νο νι σμοί της MARPOL.

Η MARPOL θε ω ρεί ται ως η κύ ρια ΔΣ που ανα φέ ρε ται στη ρύ παν ση από τα εμπο ρι κά πλοία. 
Οι κα νο νι σμοί της εί ναι επαρ κείς για τον έλεγχο της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως και αυτό που χρει ά-
ζε ται εί ναι η συμ μόρ φω ση προς αυ τούς από τα κράτη-μέλη. Επί σης, από τη στιγμή που η ρύ παν-
ση από τα εμπο ρι κά πλοία εί ναι ο πιο δη μο φι λής το μέ ας για την έκ δο ση δι ε θνών κα νο νι σμών, 
εί ναι αμ φί βο λο εάν τα με γά λα ναυ τι λι α κά κράτη θα επι θυ μού σαν εν δε χό με νες αλ λα γές στο 
υπάρ χον σύ στη μα.

Τα άρ θρα 1-8 της MARPOL ανα φέ ρο νται σε γενικούςκανονισμούς. Συ γκε κρι μέ να: 
α) Στη δι και ο δο σί α ελέγ χου.
β) Στην πα ρά θε ση των ορι σμώνπλοίο, δηλαδή πρό κει ται για μία ευ ρεία έν νοια του όρου, 

η οποία πε ρι λαμ βά νει οποιοσ δή πο τε σκά φος χρη σι μο ποι εί ται στη θά λασ σα και συμβάν, δη λα-
δή ένα γε γο νός, που αφορά στην απόρ ρι ψη ή πι θα νή απόρ ρι ψη επι κιν δύ νων ου σι ών στο 
θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον.

γ) Στην εξαί ρε ση των πο λε μι κών πλοίων και των κυ βερ νη τι κών πλοίων, που δεν χρη σι μο-
ποι ού νται για εμπο ρι κούς σκο πούς.

δ) Στην υπο χρέ ω ση όλων των πλοίων για την κα το χή του IOPPC προς συμ μόρ φω ση στις δι α-
τά ξεις της MARPOL.

ε) Στη συ νερ γα σί α ανά με σα στα κράτη-μέλη για εντο πι σμό πα ρα βά σε ων.
στ) Στην κα θι έ ρω ση των ει δι κών θα λασ σί ων πε ρι ο χών, που θε ω ρού νται αρ κε τά ευ πα θείς 

στη θα λάσ σι α ρύ παν ση από πε τρε λαι ο ει δή και επο μέ νως οι απορ ρί ψεις πε τρε λαί ου σε αυ τές 
έχουν απα γο ρευ θεί. 

Σύμ φω να με το Πα ράρ τη μα Ι της MARPOL, οι ειδικέςπεριοχές εί ναι: 
α) Η Με σό γει ος από τον πα ράλ λη λο 41o Β στα θα λάσ σι α όρια Με σο γεί ου και Μαύ ρης 

θά λασ σας μέ χρι το με σημ βρι νό 5o 36΄ Δ στα στενά του Γι βραλ τάρ.
β) Η Βαλ τι κή θά λασ σα από τον κόλπο της Βο θνί ας στη Φι λαν δί α μέ χρι την εί σο δο της Βαλ-

τι κής, που ορί ζε ται από τον πα ράλ λη λο 57o 44.8΄.
γ) Η Μαύρη θά λασ σα μέ χρι τον πα ράλ λη λο 41o Β στα θαλάσσια σύ νο ρα Με σο γεί ου και 

Εύ ξει νου Πό ντου.
δ) Η Ερυ θρά θά λασ σα πε ρι λαμ βά νο ντας τους κόλ πους του Σουέζ και της Άκα μπα.
ε) Η θα λάσ σι α πε ρι ο χή των Κόλ πων, δη λα δή του Περ σι κού και του Ομάν.
Στη συ νέ χει α θα ανα λύ σο με το κάθε Πα ράρ τη μα της MARPOL ξε χω ρι στά.

5.2.1ΠαράρτημαΙ:Ρύπανσηαπόπετρέλαιο.

Αρ χι κά η MARPOL δι α τη ρεί τα κρι τή ρι α απορ ρί ψε ως πε τρε λαί ου στη θά λασ σα, που ορί-
σθη καν από την OILPOL στις τρο πο ποι ή σεις του 1969 με μόνη εξαί ρε ση ότι η με γα λύ τε ρη πο σό-
τη τα πε τρε λαί ου που μπο ρεί να απορ ρι φθεί σε τα ξί δι υπό έρμα ενός νέου Δ/Ξ μει ώ θη κε από 
1/15.000 σε 1/30.000 της πο σό τη τας του φορ τί ου που με τα φέ ρε ται. Χρή σι μο εί ναι να ανα λύ σο με 
τις έν νοι ες CBT, SBT και COW.

1)Δεξαμενέςφορτίουπουχρησιμοποιούνταικαιγιαέρμα(CΒΤ).

Τα κάθε εί δους Δ/Ξ εί ναι ανα γκα σμέ να από τη δι άρ θρω ση της αγο ράς να εκτε λούν το ένα 
από τα δύο τα ξί δια χω ρίς φορ τίο, δε δο μέ νου ότι κα τευ θύ νο νται από μια κα τα να λω τι κή πε ρι-
ο χή πε τρε λαι ο ει δών (π.χ. Ια πω νί α, Δυ τι κή Ευ ρώ πη) σε μια πα ρα γω γι κή και εξα γω γι κή πε ρι-
ο χή (π.χ. κράτη της Μέ σης Ανα το λής, της Βό ρει ας ή Δυ τι κής Αφρι κής κλπ.) για νέα πα ρα λα βή 
φορ τί ου. Στο χω ρίς φορ τίο αυτό τα ξί δι εί ναι ανα γκα σμέ να να γε μί σουν τις δε ξα με νές τους με 
θα λασ σι νό έρμα (ή αλ λιώς σα βού ρα) για να εί ναι τε χνι κά δυ να τή η πλεύση. Πρέ πει να ση μει-
ω θεί ότι ένα εντε λώς άφορτο Δ/Ξ (δί χως θα λασ σι νό νερό) δεν μπο ρεί να πλεύ σει με ασφά λεια 
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λόγω των υπερ μέ τρων κιν δύ νων ανα τρο πής που πα ρου σι ά ζει. Επι πλέ ον, σε ένα άφορτο πλοίο η 
προ πέ λα εί ναι σε με γά λο βαθμό έξω από την επι φά νει α του νε ρού, κα θι στώ ντας την κί νη ση 
προ βλη μα τι κή από πολ λές πλευ ρές.

Όταν το Δ/Ξ ετοι μά ζε ται να πα ρα λά βει φορ τίο, πραγ μα το ποι εί τις δι α δι κα σί ες αφερ μα τι-
σμού, δη λα δή ξα να ρί χνει το θα λάσ σι ο έρμα από τις δε ξα με νές φορ τί ου στη θά λασ σα. Τότε 
όμως συ μπα ρα σύ ρο νται και κάθε εί δους κα τά λοι πα φορ τί ου που βρί σκο νται στις δε ξα με νές 
και προ κα λεί ται θα λάσ σι α ρύ παν ση. Εάν σκε φθεί κά ποιος ότι αυτή ήταν η συ νη θι σμέ νη πρα-
κτι κή επί δε κα ε τί ες και το συν δυ ά σει με τον αριθμό των πολ λών Δ/Ξ κάθε τύ που και κα τη γο-
ρί ας χω ρη τι κό τη τας που κα τέ φευ γε σε αυτήν την πρα κτι κή, μπο ρεί να αντι λη φθεί εύ κο λα 
γιατί το πρό βλη μα προ σέ λα βε σο βα ρές δι α στά σεις.

Το πα λαιό σύ στη μα, το οποίο υφί στα ται ακόμη και σή με ρα σε πε ρι ο ρι σμέ νο αριθμό Δ/Ξ, 
εί ναι οι CBT (θα πρέπει ήδη να έχουν αποσυρθεί τα Δ/Ξ με CBT). Πρό κει ται για δε ξα με νές 
φορ τί ου οι οποίες με τα τρά πη καν προσωρινά σε δε ξα με νές με τα φο ράς κα θα ρού έρ μα τος, 
όμως οι αντί στοι χες σω λη νώ σεις και αντλίες των δε ξα με νών αυ τών πα ρα μέ νουν στην εξυ πη-
ρέ τη ση του συ στή μα τος φορ το εκ φορ τώ σε ως, γι' αυτό και απαι τεί ται προ σε κτι κός κα θα ρι σμός 
τους πριν από την το πο θέ τη ση κα θα ρού έρ μα τος. Οι CBT στο χεύ ουν στη μεί ω ση της ρυ πάν-
σε ως που προ κα λεί ται από τις δι α δι κα σί ες ερ μα τι σμού και αφερ μα τι σμού. Με γά λο πλε ο νέ-
κτη μά τους απο τε λεί το χα μη λό κό στος, το οποίο οφεί λε ται κυ ρί ως στο ότι δεν χρει ά ζε ται 
αλ λα γή του συ στή μα τος αντλιών και σω λη νώ σε ων του πλοίου, αλλά και δεν αχρη στεύ ε ται δι α-
θέ σι μη χω ρη τι κό τη τα του πλοίου, αφού οι ίδιες δε ξα με νές χρη σι μο ποι ού νται εναλ λα κτι κά για 
φορ τίο και θα λασ σι νό έρμα.

2)Ξεχωριστέςδεξαμενέςέρματος(SBT).

Επειδή όμως το πρό βλη μα της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως δεν μπο ρού σε να πε ρι ο ρι σθεί, ο 
ΙΜΟ κα θι έ ρω σε από το 1983 τις SBT, που πρό κει ται για δε ξα με νές οι οποίες προ ο ρί ζο νται 
από την κα τα σκευ ή τους ει δι κά για τη με τα φο ρά θα λασ σι νού έρ μα τος. Ολό κλη ρο το κύ κλω μα 
εξυ πη ρε τή σε ώς τους (αντλίες, σω λη νώ σεις, αντλι ο στά σι ο) εί ναι εντε λώς ανε ξάρ τη το από το 
αντί στοι χο κύ κλω μα φορ το εκ φορ τώ σε ως των δε ξα με νών φορ τί ου και των καυ σί μων, μει ώ νο-
ντας αι σθη τά έτσι τις πι θα νό τη τες για ρύ παν ση κατά τη δι άρ κει α των δι α δι κα σι ών ερ μα τι σμού 
και αφερ μα τι σμού. Η χω ρη τι κό τη τα των δε ξα με νών αυ τών κα θο ρί ζε ται με τέ τοιο τρόπο, ώστε 
το πλοίο να μπο ρεί να τα ξι δεύ ει με ασφά λεια και χω ρίς να κα τα φεύ γει στη χρη σι μο ποί η ση 
των δε ξα με νών φορ τί ου για θα λασ σι νό έρμα (πλην της πε ρι πτώ σε ως εξαι ρε τι κά δυ σμε νών 
και ρι κών συν θη κών, οπότε πι θα νόν να χρει α σθεί επι πλέ ον έρμα). Με γά λο πλε ο νέ κτη μα των 
SBT ως προς τις CBT εί ναι η κα θα ρό τη τα που χα ρα κτη ρί ζει το κύ κλω μά τους, με αρκετά 
μεγάλη μείωση της πι θα νό τη τας προ κλή σε ως θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως λόγω αφερ μα τι σμού. 

Ωστόσο, δύο με γά λα μειονεκτήματα οικονομικής φύσεως μπο ρούν να χα ρα κτη ρί σουν τη 
χρήση των SBT, δη λα δή:

α) Προ ϋ πο θέ τουν υψηλό κό στος με τα σκευ ής λόγω εκτε τα μέ νων ερ γα σι ών πάνω στο πλοίο 
(π.χ. με τα τρο πές δε ξα με νών, το πο θε τή σεις σω λη νώ σε ων, αγο ρές νέων αντλιών). Άλ λω στε, 
λίγο πριν την κα θιέ ρω σή τους, δεν εί χαν γί νει απο δε κτές κυ ρί ως από χώ ρες με με γά λους στό-
λους ανε ξαρ τή των ιδι ο κτη τών Δ/Ξ, π.χ. Ελ λά δα, Νορ βη γί α, Δα νία, δι ό τι δεν γνώ ρι ζαν εάν θα 
γι νό ταν από σβε ση του πρό σθε του κό στους. Γι' αυ τούς τους λό γους έγινε ανα γκαία από την 
αρχή η δι α φο ρο ποί η ση στην εφαρ μο γή του συ στή μα τος, ανά λο γα με την ηλι κία και τη χω ρη τι-
κό τη τα των πλοίων. Αυτό, δι ό τι Δ/Ξ με γά λης χω ρη τι κό τη τας ή και μι κρής ηλι κί ας έχουν συ νή-
θως με γα λύ τε ρες δυ να τό τη τες για από σβε ση του κό στους με τα τρο πής από αντί στοι χα Δ/Ξ 
μι κρής χω ρη τι κό τη τας ή και με γά λης ηλι κί ας.

β) Πε ρι ο ρί ζουν σο βα ρά τη δι α θέ σι μη χω ρη τι κό τη τα του πλοίου σε κό ρους κα θα ρής χω ρη-
τι κό τη τας, αφού αφαι ρούν ση μα ντι κό τμήμα από τις ήδη υπάρ χου σες δε ξα με νές φορ τί ου. 
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Ωστόσο επειδή η εφαρ μο γή του συ στή μα τος πλήτ τει εξί σου όλους τους πλοι ο κτή τες, το πρό-
βλη μα πα ρα μέ νει στη σύ γκρι ση των πλοίων με γά λης χω ρη τι κό τη τας (που έχουν την υπο χρέ ω-
ση για εφαρ μο γή των SBT) με πλοία μι κρής χω ρη τι κό τη τας, όπου δεν υπάρ χει η αντί στοι χη 
υπο χρέ ω ση. 

Αξι ο ση μεί ω το εί ναι το γε γο νός ότι αρ κε τοί πλοι ο κτή τες δεν αντέ δρα σαν τόσο αρ νη τι κά 
στην ιδέα της κα θι ε ρώ σε ως των SBT, όταν το ζή τη μα αντι με τω πί σθη κε για πρώτη φορά αλλά 
και στη συ ζή τη ση στη συ νέ χει α με τις εται ρεί ες πε τρε λαι ο ει δών, παρά το ση μα ντι κό χρη μα τι-
κό κό στος που θα ανα λάμ βα ναν (υπο λο γι ζό ταν ένα αυ ξη μέ νο κό στος κα τα σκευ ής SBT κατά 
3-5%). Αυτό οφεί λε ται στο γε γο νός ότι το ζή τη μα πα ρου σι ά σθη κε σε εποχή έντο νης και 
μα κρο χρό νι ας ναυ τι λι α κής κρί σε ως στις με τα φο ρές χύ δην υγρών φορ τί ων, επο μέ νως οποιοσ-
δή πο τε συλ λο γι κός τε χνη τός πε ρι ο ρι σμός της δι α θέ σι μης κα θα ρής χω ρη τι κό τη τας θα βελ τί ω νε 
την κα τά στα ση των εξαι ρε τι κά χα μη λών ναύ λων (πράγμα και το οποίο τε λι κά έγινε σε κά ποιο 
βαθμό).

3)Πλύσητωνδεξαμενώνμεαργόπετρέλαιο(COW).

Οι ερ γα σί ες και τα πει ρά μα τα των εται ρει ών εκ με ταλ λεύ σε ως πε τρε λαι ο ει δών έδει ξαν ότι 
το αργό πε τρέ λαι ο ήταν ένας κα λός δι α λύ της και μπο ρού σε να χρη σι μο ποι η θεί ως μέσο πλύ-
σε ως. Σύμ φω να με το σύ στη μα COW κατά τη δι άρ κει α της εκ φορ τώ σε ως, τμήμα του εξερ χό-
με νου φορ τί ου επα νέρ χε ται σε κρου νούς υψη λής πι έ σε ως που στο χεύ ουν βαθ μι αί α σε όλα τα 
εσω τε ρι κά ελά σμα τα των δε ξα με νών φορ τί ου. Έτσι αφαι ρού νται τα πε τρε λαι ο ει δή κα τά λοι-
πα που απο μέ νουν εκεί μετά την εκ φόρ τω ση του πε τρε λαί ου και εξέρ χο νται μαζί με το φορ-
τίο. Τα πλεονεκτήματα αυ τής της με θό δου εί ναι τα εξής:

α) Αύ ξη ση της πα ρα δι δό με νης πο σό τη τας πε τρε λαί ου. Σχε δόν όλα τα υπο λείμ μα τα του 
φορ τί ου εκ φορ τώ νο νται μαζί με το φορ τίο, εφό σον το COW εκτε λεί ται κατά τη δι άρ κει α της 
εκ φορ τώ σε ως και το πα ρα δι δό με νο πε τρέ λαι ο επα να φέ ρε ται στη φυ σι κή κα τά στα ση που 
φορ τώ θη κε και δεν υπάρ χουν σε αυτό ση μα ντι κές πο σό τη τες νε ρού (υπο λο γί ζε ται ότι με αυτή 
τη μέ θο δο πε ρί που το 70-80% των υπο λειμ μά των πε τρε λαί ου μπο ρεί να απο δο θεί στους τερ-
μα τι κούς σταθ μούς και τα λι μά νια).

β) Μεί ω ση της ρυ πάν σε ως. Το COW απο δει κνύ ε ται αρ κε τά απο τε λε σμα τι κό στην κα τα πο-
λέ μη ση της λει τουρ γι κής ρυ πάν σε ως αφού ελά χι στα κα τά λοι πα φορ τί ου πα ρα μέ νουν στις 
δε ξα με νές για να ανα μει χθούν με το θα λασ σι νό έρμα.

γ) Αύ ξη ση της με τα φο ρι κής ικα νό τη τας. Εάν τα κα τά λοι πα φορ τί ου πα ρα μεί νουν στις 
δε ξα με νές ενός Δ/Ξ, θα αυ ξη θούν ύστερα από ορι σμέ να τα ξί δια, με συ νέ πει α τη μεί ω ση της 
με τα φο ρι κής ικα νό τη τας του πλοίου. Με το COW μει ώ νο νται πε ρί που τέσσερεις φο ρές οι 
πο σό τη τες των κα τα λοί πων που απο μέ νουν στις δε ξα με νές.

δ) Συ ντή ρη ση ελα σμά των. Η μεί ω ση χρή σε ως του νε ρού ως μέσω πλύ σε ως μει ώ νει ανά λο-
γα το ρυθμό δι α βρώ σε ως των ελα σμά των των δε ξα με νών. 

Από την άλλη πλευρά, το COW έχει ση μα ντι κά μειονεκτήματα, που εί ναι τα εξής:
α) Υψηλό κό στος. Η εγκα τά στα ση του συ στή μα τος συ νε πά γε ται ση μα ντι κή οι κο νο μι κή 

δα πά νη για τα υπάρ χο ντα Δ/Ξ αλλά και πρό σθε τα έξοδα συ ντη ρή σε ώς του. Άλ λω στε, όταν 
πα ρου σι ά σθη κε από τις εται ρεί ες πε τρε λαι ο ει δών ως μέ θο δος αντι με τω πί σε ως της θα λάσ σι ας 
ρυ πάν σε ως και ως εναλ λα κτι κή λύση προς τις SBT, θε ω ρή θη κε οι κο νο μι κά μη επι κερ δές 
μέ χρι την πρώτη κρίση πε τρε λαί ου (1973).

β) Αύ ξη ση του χρό νου εκ φορ τώ σε ως. Ανε ξάρ τη τα από τη χρήση του COW στη δι α δι κα σί α 
πλύ σε ως των δε ξα με νών, η λει τουρ γί α του αυ ξά νει τη χρο νι κή δι άρ κει α που απαι τεί ται για 
την εκ φόρ τω ση του Δ/Ξ. Αυ τός εί ναι και ο λό γος που απαι τεί υψηλά εκ παι δευ μέ νο πλή ρω μα 
για τη σω στή λει τουρ γί α του συ στή μα τος, δι ό τι πα ρα τη ρεί ται πολ λές φο ρές η ει κό να να ακο-
λου θού νται πιο σύ ντο μες πρα κτι κές με σκοπό να εξοι κο νο μη θεί χρό νος στο λι μά νι και αυτό 
έχει άμε σες συ νέ πει ες στο θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον.
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γ) Απα ραί τη τη συ νύ παρ ξη του συ στή μα τος αδρα νούς αε ρί ου (ΙGS).
Σύμ φω να με τους κανονισμούς 910 απα γο ρεύ ο νται οι απορ ρί ψεις πε τρε λαί ου, εκτός εάν 

πλη ρού νται ορι σμέ νες προ ϋ πο θέ σεις, όπως ο τύ πος και το μέ γε θος του πλοίου, οι θα λάσ σι ες 
πε ρι ο χές, η από στα ση από τις ακτές και η κί νη ση του πλοίου, ο εξο πλι σμός του πλοίου για τον 
έλεγχο της ρυ πάν σε ως, τα είδη και η προ έ λευ ση των μειγ μά των νε ρού-πε τρε λαί ου, ο ρυθ μός και 
οι πο σό τη τες του απορ ρι πτό με νου πε τρε λαί ου. Ωστόσο, δεν ισχύ ουν οι πα ρα πά νω απαι τή σεις 
για απόρ ρι ψη πε τρε λαί ου, όταν η απόρ ρι ψη έγινε με σκοπό την ασφά λεια του πλοίου ή τη δι ά-
σω ση αν θρώ πι νης ζωής στη θά λασ σα ή ήταν απο τέ λε σμα βλά βης με την προ ϋ πό θε ση ότι ελή-
φθη σαν όλα τα απα ραί τη τα μέ τρα και ο πλοί αρ χος δεν ενήρ γη σε σκό πι μα ή αδι α φό ρη σε.

Σύμ φω να με τον κανονισμό12 κάθε κρά τος-μέ λος της MARPOL πρέ πει να εξα σφα λί ζει 
επαρ κείς ΕΥΚ, οι οποίες θα βρί σκο νται σε τερ μα τι κούς σταθ μούς φορ τώ σε ως πε τρε λαί ου, σε 
λι μά νια επι σκευ ών πλοίων ή οπου δή πο τε τα εμπο ρι κά πλοία έχουν να πα ρα δώ σουν κα τά λοι-
πα πε τρε λαί ου ή ελαι ώ δη μείγ μα τα.

Σύμ φω να με τον κανονισμό13 πρέ πει τα νέα Δ/Ξ με τα φο ράς αρ γού πε τρε λαί ου από 20.000 
DWT [(Νε κρό Βά ρος) Dead Weight Tonnage] και άνω και τα υπάρ χο ντα Δ/Ξ από 40.000 
DWT και άνω να δι α θέ τουν SBT και COW. Αντί στοι χα τα νέα Δ/Ξ με τα φο ράς προ ϊ ό ντων από 
30.000 DWT και άνω πρέ πει να δι α θέ τουν ξε χω ρι στές δε ξα με νές έρ μα τος SBT και τα υπάρ-
χο ντα Δ/Ξ με τα φο ράς προ ϊ ό ντων από 40.000 DWT και άνω να δι α θέ τουν SBT ή CBT.

Πρό σθε τα ο κανονισμός13Ε απαι τεί οι SBT να εί ναι το πο θε τη μέ νες σε ση μεία που να πα ρέ-
χουν προ στα σί α (protectively located), έτσι ώστε να απο φεύ γε ται η δι αρ ρο ή πε τρε λαί ου σε 
πε ρι πτώ σεις προ σα ρά ξε ως ή συ γκρού σε ως.

Στη συ νέ χει α, ο κανονισμός 14 απα γο ρεύ ει τον ερ μα τι σμό των δε ξα με νών καυ σί μων του 
πλοίου για όλα τα νέα Δ/Ξ από 150 GRT και άνω και τα νέα πλοία όλων των άλ λων τύ πων από 
4.000 GRT και άνω. Η μόνη εξαί ρε ση αφορά σε αφύ σι κες κα τα στά σεις ή σε πλοία που με τα φέ-
ρουν με γά λες πο σό τη τες καυ σί μων, π.χ. με γά λα αλι ευ τι κά σκάφη, ρυ μουλ κά, όπου επι βάλ λε ται 
η το πο θέ τη ση έρ μα τος σε δε ξα με νές καυ σί μων και εάν αυτό δεν εί ναι κα θα ρό έρμα, τότε πρέ πει 
να πα ρα δο θεί σε ΕΥΚ ή να απορ ρι φθεί στη θά λασ σα σύμ φω να με τις απαι τή σεις του κα νο νι-
σμού 9 ή με τη χρήση του εξο πλι σμού που απαι τεί ο κα νο νι σμός 16.

Ο κανονισμός15 κα θο ρί ζει ότι ένα Δ/Ξ πάνω από 150 GRT πρέ πει να συμ μορ φώ νε ται με τις 
πα ρα κά τω απαι τή σεις:

α) Nα δι α θέ τει δεξαμενές καταλοίπων με ση μα ντι κή χω ρη τι κό τη τα, έτσι ώστε αυ τές να 
δέ χο νται υπο λείμ μα τα πε τρε λαί ου και κα τά λοι πα ακά θαρ του έρ μα τος.

β) Nα δι α θέ τει τον κα τάλ λη λο εξο πλι σμό για τον κα θα ρι σμό των δε ξα με νών φορ τί ου και 
για τη με τα φο ρά των κα τα λοί πων στις κα τάλ λη λες δε ξα με νές.

γ) H ελά χι στη συ νο λι κή χω ρη τι κό τη τα των δε ξα με νών κα τα λοί πων εί ναι με τα ξύ 0,8% και 3% 
της με τα φο ρι κής ικα νό τη τας του πλοίου ανά λο γα με το σύ στη μα COW και την ύπαρξη δε ξα με-
νών SBT ή CBT. Τα νέα Δ/Ξ 70.000 DWT και άνω πρέ πει να δι α θέ τουν του λά χι στον δύο δε ξα-
με νές κα τα λοί πων.

δ) Nα δι α θέ τει το σύστημααυτόματηςπαρακολουθήσεωςκαιελέγχουαπορρίψεωςπετρελαίου 
(Oil Discharge Monitoring and Control System–ODMCS) που κα τα γρά φει είτε την απόρ ρι ψη 
πε τρε λαί ου σε λί τρα ανά ναυ τι κό μίλι και τη συ νο λι κή πο σό τη τα που απορ ρί φθη κε στη θά λασ σα 
είτε την πε ρι ε κτι κό τη τα του πε τρε λαί ου και το ρυθμό απορ ρί ψε ως.

ε) Να δι α θέ τει εγκε κρι μέ νους διεπιφανειακούςανιχνευτές (Oil/water interface detectors) 
για τις δε ξα με νές κα τα λοί πων. 

Σύμ φω να με τον κανονισμό16 όλα τα νέα και υπάρ χο ντα Δ/Ξ πρέ πει να εφο δι ά ζο νται με τον 
εξής εξο πλι σμό που ελέγ χει τη λει τουρ γι κή ρύ παν ση από πε τρέ λαι ο:

α) Σύ στη μα πα ρα κο λου θή σε ως και ελέγ χου απορ ρί ψε ως πε τρε λαί ου.
β) Ελαι ο δι α χω ρι στή ρα των 100 ΡΡΜ (Parts Per Million). Πρό κει ται για τη μο νά δα με τρή-

σε ως της πε ρι ε κτι κό τη τας του πε τρε λαί ου στο νερό.
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γ) Σύ στη μα φιλ τρα ρί σμα τος των 15 PPM.
Οι πα ρα πά νω απαι τή σεις ποι κίλ λουν ανά λο γα με τον τύπο ή το μέ γε θος του πλοίου και με 

τις θα λάσ σι ες πε ρι ο χές που πρό κει ται αυτό να κι νη θεί, π.χ. μέσα στις ει δι κές πε ρι ο χές, το 
πλοίο πρέ πει να δι α τη ρεί σε λει τουρ γί α το σύ στη μα φιλ τρα ρί σμα τος πε τρε λαί ου (15 PPM) με 
αυ τό μα το δι α κό πτη της εκροής.

Στις πε ρι πτώ σεις που εμ φα νι σθεί βλάβη στο ODMCS, η απόρ ρι ψη στα μα τά αυ τό μα τα και 
ακο λου θεί η σχε τι κή εγ γρα φή στο βιβλίοπετρελαίου(ΒΠ). Κατά συ νέ πει α η μο νά δα που υπέ-
στη τη βλάβη πρέ πει να επι σκευ α σθεί πριν το πλοίο ανα χω ρή σει για το επό με νο τα ξί δι. Συ μ-
πλη ρω μα τι κά, στα υπάρ χο ντα πλοία η παύση της απορ ρί ψε ως μπο ρεί να γί νει χει ρο κί νη τα.

Τα Δ/Ξ από 150 GRT και άνω και τα άλλα εμπο ρι κά πλοία από 400 GRT και άνω, υπό κει-
νται στις εξής επι θε ω ρή σεις:

α) Αρ χι κή επι θε ώ ρη ση, πριν το πλοίο ξε κι νή σει τη λει τουρ γί α του με σκοπό να εξα σφα λι-
σθεί ότι χο ρη γεί ται το IOPPC, του οποίου η δι άρ κει α δεν μπο ρεί να υπερ βαί νει τα 5 έτη.

β) Εν δι ά με ση επι θε ώ ρη ση, κατά τη δι άρ κει α της πε ρι ό δου που ισχύει το IOPPC.
γ) Υπο χρε ω τι κή ετή σια επι θε ώ ρη ση ή έκτα κτες επι θε ω ρή σεις.
δ) Πε ρι ο δι κή επι θε ώ ρη ση, σε δι α στή μα τα που δεν υπερ βαί νουν τα 5 έτη, για να δι α πι στω-

θεί ότι το IOPP μπο ρεί να επα νεκ δο θεί.
Σύμ φω να με τον κανονισμό20 το ΒΠ πρέ πει να τη ρεί ται πρώτοναπό Δ/Ξ 150 GRT και άνω 

και δεύτερον από πλοία που δεν εί ναι Δ/Ξ 400 GRT και άνω. Το ΒΠ πε ρι έ χει δύο μέρη. Το 
πρώτο μέ ρος αφορά σε όλα τα πλοία για τις λει τουρ γί ες του μη χα νο στα σί ου και το δεύ τε ρο μόνο 
στα Δ/Ξ για τις λει τουρ γί ες φορ τώ σε ως, εκ φορ τώ σε ως και ερ μα τι σμού. Κάθε ΒΠ πρέ πει να δι α-
τη ρεί ται για 3 έτη μετά την τε λευ ταί α εγ γρα φή.

Ο κανονισμός21 ανα φέ ρε ται στις απορ ρί ψεις πε τρε λαί ου από τη λει τουρ γί α των μο νί μων ή 
πλω τών γε ω τρυ πά νων και άλ λων εξε δρών, δι ό τι αυτά θε ω ρού νται «πλοία» σύμ φω να με τη 
MARPOL, που βέ βαια δεν εί ναι Δ/Ξ όσον αφορά στους χώ ρους των μη χα νο στα σί ων τους. 

Οι κανονισμοί2225 κα θο ρί ζουν τις απαι τή σεις για την ελα χι στο ποί η ση πι θα νής ρυ πάν σε ως 
από πε τρέ λαι ο εξαι τί ας ζη μι ών στις πλευ ρές ή στον πυθ μέ να των Δ/Ξ . Συ γκε ντρω τι κά οι απορ-
ρί ψεις πε τρε λαί ου στο θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον πα ρου σι ά ζο νται στον Πί να κα 5.2.

5.2.2ΠαράρτημαΙΙ:Ρύπανσηαπόυγρέςεπιβλαβείςουσίεςχύμα.

Η αύ ξη ση της θα λάσ σι ας με τα φο ράς χη μι κών προ ϊ ό ντων την τε λευ ταί α δε κα ε τί α είχε ως 
απο τέ λε σμα την πα ράλ λη λη αύ ξη ση των πε ρι στα τι κών ρυ πάν σε ως εξαι τί ας των ατυ χη μά των 
των πλοίων που με τα φέ ρουν χη μι κά φορ τία, αλλά και των απορ ρί ψε ων που προ έρ χο νται από 
τις λει τουρ γι κές τους δι α δι κα σί ες. Μο λο νό τι οι πο σό τη τες των με τα φε ρο μέ νων χη μι κών εί ναι 
ση μα ντι κά μι κρό τε ρες από τις αντί στοι χες των πε τρε λαι ο ει δών, οι πι θα νό τη τες ρυ πάν σε ως 
του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος μπο ρεί να εί ναι σο βα ρό τε ρες, δε δο μέ νου ότι τα χη μι κά απο-
βαί νουν πολ λές φο ρές πολύ πιο επι κίν δυ να από το πε τρέ λαι ο για τον άν θρω πο. 

Σε αυτό το Πα ράρ τη μα πε ρι λαμ βά νο νται τα κρι τή ρι α απορ ρί ψε ως και οι μέ θο δοι ελέγ χου 
της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως από τις το ξι κές υγρές ου σί ες, που με τα φέ ρο νται σε χύμα μορφή. 
Πε ρί που 250 ου σί ες έχουν εκτι μη θεί και πε ρι έ χο νται στη σχε τι κή λί στα του Πα ραρ τή μα τος. Η 
απόρ ρι ψη των κα τα λοί πων που δη μι ουρ γούν τα πλοία επι τρέ πε ται να γί νε ται μόνο στους ΕΥΚ, 
με την προ ϋ πό θε ση ότι λαμ βά νε ται υπόψη η κα τη γο ρί α των ου σι ών. Σε κάθε πε ρί πτω ση, καμ-
μία απόρ ρι ψη το ξι κών ου σι ών δεν μπο ρεί να γί νει σε από στα ση μι κρό τε ρη των 12 ν.μ. από την 
πλη σι έ στε ρη ακτή. Αυ στη ρό τε ρες ρυθ μί σεις υπάρ χουν για τη Βαλ τι κή και τη Μαύρη Θά λασ-
σα.

Το πρό βλη μα της αντι με τω πί σε ως αυ τής της μορ φής ρυ πάν σε ως σε δι ε θνές επί πε δο δι έ πε-
ται από τις δύο ΔΣ του ΙΜΟ: 

α) Τη SOLAS (1974/1978), όπου στις τρο πο ποι ή σεις του 1983 υι ο θε τή θη καν οι Διεθνείς
Κώδικεςγιατηνκατασκευήκαιτονεξοπλισμότωνπλοίωνπουμεταφέρουνεπικίνδυναχύδην
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Απα γο ρεύ ο νται οι απορ ρί ψεις εκτός από το 
κα θα ρό ή δι α χω ρι σμέ νο έρμα.

χημικά. Ένας αριθ μός των απαι τή σε ων αυ τών σχε τί ζε ται άμεσα με την προ στα σί α του θα λάσ-
σι ου πε ρι βάλ λο ντος, π.χ. η θέση των δε ξα με νών σε σχέση με το πε ρί βλη μα του πλοίου, έτσι 
ώστε να πα ρέ χε ται πρό σθε τη ασφά λεια σε πε ρί πτω ση ατυ χή μα τος.

β) Τη MARPOL (1973/1978) και ιδι αί τε ρα στο πα ρόν Πα ράρ τη μα και στο Πα ράρ τη μα ΙΙΙ 
που ακο λου θεί.
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ΠΙΝΑΚΑΣ5.2
ΑπορρίψειςπετρελαίουσύμφωναμετηMARPOL.

 Δ/Ξ όλων των με γε θών: απορ ρί ψεις πε τρε λαί ου από τους χώ ρους δε ξα με νών φορ τί ου και αντλι ο στα σί ου.

 Μέσα σε ει δι κές πε ρι ο χές ή έξω από ει δι κές 
πε ρι ο χές, αλλά εντός 50 ν.μ. από την πλη σι έ-
στε ρη ακτή.

 Απα γο ρεύ ο νται οι απορ ρί ψεις εκτός κα θα ρού ή 
δι α χω ρι σμέ νου έρ μα τος ή εάν:

•  Το Δ/Ξ κι νεί ται στον προ ο ρι σμό του.
•  Ο στιγ μι αί ος ρυθ μός απορ ρί ψε ως δεν ξε περ νά τα 
60 λί τρα ανά ν.μ.

•  Η συ νο λι κή πο σό τη τα πε τρε λαί ου που απορ ρί-
φθη κε δεν ξε περ νά για τα υπάρ χο ντα Δ/Ξ το 
1/15.000 και για τα νέα Δ/Ξ το 1/30.000 του φορ τί-
ου που με τέ φε ρε στο τε λευ ταί ο τα ξί δι.

•  Το Δ/Ξ έχει σε λει τουρ γί α το σύ στη μα πα ρα κο-
λου θή σε ως και ελέγ χου απορ ρί ψε ως πε τρε λαί ου 
και δι ά τα ξη δε ξα με νών κα τα λοί πων σύμ φω να με 
τον κα νο νι σμό 15.

 Έξω από ει δι κές πε ρι ο χές, αλλά πέ ραν των 
50 ν.μ. από την πλη σι έ στε ρη ακτή.

 Δ/Ξ όλων των με γε θών και όλα τα άλλα πλοία από 400GRT και άνω: απορ ρί ψεις πε τρε λαί ου από 
τους χώ ρους της μη χα νής.

 Απα γο ρεύ ε ται η απόρ ρι ψη πε τρε λαί ου εκτός εάν:
•  Το πλοίο κι νεί ται στον προ ο ρι σμό του.
•  Η πε ρι ε κτι κό τη τα του πε τρε λαί ου στην εκροή 
χω ρίς δι ά λυ ση δεν ξε περ νά τα 15 PPM.

•  Το πλοίο έχει σε λει τουρ γί α μη χά νη μα φιλ τρα ρί-
σμα τος πε τρε λαί ου των 15 PPM με αυ τό μα το δι α κό-
πτη της εκροής.

•  Τα νερά των σε ντι νών δεν έχουν ανα μι χθεί με 
κα τά λοι πα φορ τί ου ή με σε ντί νες αντλι ο στα σί ου 
φορ τί ου.

 Μέσα σε ει δι κές πε ρι ο χές.

 Απα γο ρεύ ε ται η απόρ ρι ψη πε τρε λαί ου εκτός εάν:
•  Το πλοίο βρί σκε ται πέ ραν των 12 ν.μ. από την 
πλη σι έ στε ρη ακτή.

• Το πλοίο κι νεί ται στον προ ο ρι σμό του.
•  Η πε ρι ε κτι κό τη τα πε τρε λαί ου στην εκροή εί ναι 
μι κρό τε ρη τω 100 PPM.

•  Το πλοίο έχει σε λει τουρ γί α σύ στη μα παρα κο λου-
θή σε ως και ελέγ χου απορ ρί ψε ως πε τρε λαί ου, ελαι-
ο δι α χω ρι στή ρα ή μη χά νη μα φιλ τρα ρί σμα τος ή άλλη 
εγκα τά στα ση σύμ φω να με τον κα νο νι σμό 16.

•  Τα νερά των σε ντι νών δεν έχουν ανα μει χθεί με 
κα τά λοι πα φορ τί ου ή με σε ντί νες αντλι ο στα σί ου 
φορ τί ου.

 Έξω από ει δι κές πε ρι ο χές.

Πηγή: HELMEPA, (1987).
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5.2.3ΠαράρτημαΙΙΙ:Ρύπανσηαπόεπιβλαβείςουσίεςπουμεταφέρονταιθαλάσσιασεσυσκευασί
ες,εμπορευματοκιβώτια,φορητέςδεξαμενέςήβυτιοφόραοχήματα.

Το Πα ράρ τη μα αυτό απο τε λεί το πρώτο από τα εναλ λα κτι κά Πα ραρ τή μα τα της MARPOL. 
Τα κράτη-μέλη που επι κύ ρω σαν τη MARPOL πρέ πει να απο δε χθούν τα δύο πρώτα Πα ραρ-
τή μα τα, αλλά μπο ρεί να επι λέ ξουν την απο δο χή ή τη μη απο δο χή των τριών επο μέ νων Πα ραρ-
τη μά των. Αυ τός εί ναι ο κύ ρι ος λό γος, που τα Πα ραρ τή μα τα III, ΙV και IV χρει ά στη καν πε ρισ-
σό τε ρο χρόνο για να τε θούν σε ισχύ.

Οι κα νο νι σμοί του Πα ραρ τή μα τος III ισχύ ουν για όλα τα πλοία που με τα φέ ρουν επι βλα βείς 
ου σί ες σε συ σκευ α σί α. Οι επι βλα βείς ου σί ες εί ναι αυ τές που κα θο ρί ζο νται στον Κώ δι κα IMDG. 

Σύμ φω να με τους κανονισμούς23 οι συ σκευ α σί ες που πε ρι έ χουν επι βλα βείς ου σί ες πρέ-
πει να εί ναι ανε ξί τη λα ση μα δε μέ νες με τη σω στή τε χνι κή ονο μα σί α, δι ό τι δεν χρη σι μο ποι ού-
νται οι εμπο ρι κές ονο μα σί ες. Πρό σθε τα πρέ πει να δι α θέ τουν ει δι κό σήμα, το οποίο επι ση μαί-
νει ότι η ου σία εί ναι θα λάσ σι ο ρυ πο γό νο στοι χείο και έχει δι α φο ρε τι κό χρώμα από αυτό της 
συ σκευ α σί ας. Η μέ θο δος ση μάν σε ως και επι κολ λή σε ως ετι κε τών πρέ πει να εξα σφα λί ζει ότι 
οι πλη ρο φο ρί ες εξα κο λου θούν να ανα γνω ρί ζο νται στις συ σκευ α σί ες του λά χι στον μετά την 
πά ρο δο τριών μη νών βυ θί σε ώς τους μέσα στη θά λασ σα.

Ο κανονισμός4ανα φέ ρε ται στα απο δει κτι κά έγ γρα φα που σχε τί ζο νται με τη θα λάσ σι α 
με τα φο ρά επι βλα βών ου σι ών. Ει δι κό τε ρα, όταν το πλοίο δι α θέ τει ει δι κό κα τά λο γο (λί στα) ή 
δη λω τι κό ή λε πτο με ρές σχέ διο στοι βα σί ας, που απαι τεί ται από την τρο πο ποι η μέ νη ΔΣ SOLAS 
για τη με τα φο ρά επι κιν δύ νων φορ τί ων, τα έγ γρα φα που απαι τού νται από αυ τόν τον κα νο νι σμό 
μπο ρούν να συν δυ α σθούν με εκείνα που αφο ρούν στις επι βλα βείς ου σί ες. Κατά συ νέ πει α, πρέ-
πει να γί νε ται δι ά κρι ση ανά με σα στα επι κίν δυ να φορ τία, που ανα φέ ρο νται στη SOLAS και τις 
επι βλα βείς ου σί ες που ορί ζο νται στη MARPOL στο Πα ράρ τη μα ΙΙΙ.

Σύμ φω να με τον κανονισμό5οι επι βλα βείς ου σί ες πρέ πει να στοι βά ζο νται και να ασφα λί-
ζο νται με τα κα τάλ λη λα μέσα, έτσι ώστε να ελα χι στο ποι ού νται οι κίν δυ νοι για το θα λάσ σι ο 
πε ρι βάλ λον χω ρίς να τί θε ται σε κίν δυ νο η ασφά λεια του πλοίου και του πλη ρώ μα τος. 

Ο κανονισμός6 ανα φέ ρε ται στους πε ρι ο ρι σμούς που υφί στα νται για τη με τα φο ρά επι βλα βών 
ου σι ών, δη λα δή, για λό γους επι στη μο νι κούς και τε χνι κούς, εί ναι όμως πι θα νόν να απα γο ρευ θεί 
η με τα φο ρά τους ή να πε ρι ο ρι στεί η πο σό τη τά τους. 

Ο κανονισμός7 ορί ζει ότι απα γο ρεύ ε ται η απόρ ρι ψη στη θά λασ σα επι βλα βών ου σι ών που 
με τα φέ ρο νται σε συ σκευ α σί ες, εκτός εάν εί ναι απα ραί τη το για την ασφά λεια του πλοίου ή τη 
δι ά σω ση αν θρώ πι νης ζωής στη θά λασ σα. Τέ λος, ο πλοί αρ χος υπο χρε ού ται, σύμ φω να με τις απαι-
τή σεις της MARPOL, να ανα φέ ρει στις αρ χές του πλη σι έ στε ρου πα ρά κτι ου κρά τους οποιο δή πο-
τε πε ρι στα τι κό δι αρ ρο ής ή πι θα νό τη τα δι αρ ρο ής επι βλα βών ου σι ών στο θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον.

5.2.4ΠαράρτημαIV:Ρύπανσηαπόλύματα.

Το πλή ρω μα ενός εμπο ρι κού πλοίου που πραγ μα το ποι εί υπερ πό ντι α τα ξί δια (20-25 άτομα) 
δη μι ουρ γεί λύματα (sewage) οι κι α κής μορ φής σε στα θε ρή βάση, π.χ. από βλη τα απο χε τεύ σε ων, 
νι πτή ρων και λου τρών, χώ ρων του πλοίου στους οποί ους υπάρ χουν ζώα, ακά θαρ τα νερά κάθε 
εί δους κλπ. Ευ νό η το εί ναι ότι πολύ γρή γο ρα προ κύ πτει το πρό βλη μα της δι α θέ σε ώς τους.

Σύμ φω να με αυτό το Πα ράρ τη μα ισχύ ουν τα εξής:
α) Τα λύ μα τα θα απορ ρί πτο νται σε από στα ση με γα λύ τε ρη των 12 ν.μ. από την πλη σι έ στε ρη 

ακτή.
β) Επι τρέ πε ται όμως να απορ ρι φθούν σε από στα ση με γα λύ τε ρη των 4 ν.μ. με την προ ϋ πό-

θε ση να πολ το ποι ού νται και να απο λυ μαί νο νται με συ στή μα τα εγκε κρι μέ να από τις αρ μό δι ες 
κρα τι κές αρ χές.

γ) Θα μπο ρούν να απορ ρί πτο νται οπου δή πο τε εάν το πλοίο δι α θέ τει εγκα τά στα ση επε ξερ-



γα σί ας λυ μά των, αλλά με αργό ρυθμό και όταν η τα χύ τη τα του πλοίου εί ναι με γα λύ τε ρη από 
4 κόμ βους (μί λια/ώρα).

Στην Ελ λά δα υπάρ χει το ΠΔ400/1996 που αφορά στην πρό λη ψη της ρυ πάν σε ως της θά λασ-
σας από τα λύ μα τα των πλοίων. Ο κα νο νι σμός αυ τός εφαρ μό ζε ται σε νέα πλοία που δι α θέ τουν 
δί κτυο απο χε τεύ σε ως λυ μά των και εί ναι πρώτον ολι κής χω ρη τι κό τη τας 200 κοχ και άνω, δεύτε
ρον ολι κής χω ρη τι κό τη τας μι κρό τε ρης των 200 κοχ, τα οποία έχουν τη δυ να τό τη τα να με τα φέ-
ρουν πε ρισ σό τε ρους από 10 επι βά τες, σύμ φω να με το Πρω τό κολ λο Γε νι κής Επι θε ω ρή σε ως 
(ΠΓΕ) ή το Πι στο ποι η τι κό Ασφά λει ας και τρίτον έχουν τη δυ να τό τη τα, με βάση το ΠΓΕ, να 
με τα φέ ρουν πε ρισ σό τε ρους από 10 επι βά τες και χο ρη γεί ται για πρώτη φορά άδεια σκο πι μό-
τη τας για εκτέ λε ση δρο μο λο γί ων με τα ξύ ελ λη νι κών λι μέ νων. 

5.2.5ΠαράρτημαV:Ρύπανσηαπόαπορρίμματα.

Το πλή ρω μα ενός εμπο ρι κού πλοίου πα ρά γει με γά λη πο σό τη τα απορριμμάτων (garbage) 
κάθε εί δους, π.χ. υπο λείμ μα τα τρο φών, κου τιά, χαρ τιά, πλα στι κά, σα κού λες κλπ., τα οποία κάθε 
άλλο παρά απο τε λούν αμε λη τέ α πο σό τη τα. Ευ νό η το εί ναι ότι η απευ θεί ας απόρριψη τόσο 
με γά λων πο σο τή των και σε στα θε ρή μά λι στα βάση, θα δι α τά ρα ζε αργά ή γρή γο ρα το θα λάσ σι ο 
οι κο σύ στη μα. Εξάλ λου πολ λές φο ρές έχομε γί νει μάρ τυ ρες αντι αι σθη τι κών ει κό νων σε πα ρά-
κτι ες πε ρι ο χές από τη συσ σώ ρευ ση απορ ριμ μά των. 

Σύμ φω να με αυτό το Πα ράρ τη μα ισχύ ουν τα εξής: 
α) Μέσα σε ειδικέςπεριοχές:

•  Aπα γο ρεύ ε ται η απόρ ρι ψη όλων των ει δών απορ ριμ μά των εκτός των τρο φί μων.
•  Επι τρέ πε ται η απόρ ρι ψη σε από στα ση με γα λύ τε ρη των 12 ν.μ. από την πλη σι έ στε ρη 

ακτή υπο λειμ μά των τρο φί μων κο νι ο ποι η μέ νων ή αλε σμέ νων ή όχι.
β) Έξω από ειδικέςπεριοχές:

•  Απα γο ρεύ ε ται αυ στη ρά η απόρ ρι ψη πλα στι κών σε οποια δή πο τε θα λάσ σι α πε ρι ο χή· εδώ 
πε ρι λαμ βά νο νται τα συν θε τι κά σχοι νιά, τα δί χτυα αλι εί ας και οι σά κοι απορ ριμ μά των.

•  Επι τρέ πε ται η απόρ ρι ψη σε από στα ση με γα λύ τε ρη των 3 ν.μ. από την ακτή υπο λειμ-
μά των τρο φί μων κο νι ο ποι η μέ νων ή αλε σμέ νων, χαρ τι κών, κου ρε λιών, γυα λιών.

•  Επι τρέ πε ται η απόρ ρι ψη σε από στα ση με γα λύ τε ρη των 12 ν.μ. από την ακτή υπο λειμ μά-
των τρο φί μων όχι κο νι ο ποι η μέ νων ή αλε σμέ νων κα θώς και χαρ τι κών, κου ρε λιών, γυα λιών 
με ταλ λι κών φι α λών και πα ρο μοί ων απορ ριμ μά των.

•  Επι τρέ πε ται η απόρ ρι ψη υλι κών στοι βα σί ας, επεν δύ σε ων, συ σκευ α σί ας που επι πλέ ουν 
με την προ ϋ πό θε ση ότι το πλοίο βρί σκε ται σε από στα ση με γα λύ τε ρη των 25 ν.μ. από την 
ακτή.
Συ μπλη ρω μα τι κά στις πλωτέςεξέδρες επι τρέ πε ται η απόρ ρι ψη μόνο κο νι ο ποι η μέ νων ή αλε-

σμέ νων υπο λειμ μά των τρο φί μων σε από στα ση με γα λύ τε ρη των 12 ν.μ. από την ακτή. Εδώ επί-
σης ανή κουν όλα τα πλοία που βρί σκο νται σε από στα ση 500 μέτρων από τις ακτές. Όμως, οι 
κα νο νι σμοί του Πα ραρ τή μα τος δεν εφαρ μό ζο νται όταν πρώτον η απόρ ρι ψη εί ναι ανα γκαία για 
την ασφά λεια του πλοίου, του πλη ρώ μα τος και των επι βα τών και για τη δι ά σω ση αν θρώ που στη 
θά λασ σα, δεύτερον δι α φύ γουν απορ ρίμ μα τα λόγω ζη μιάς του πλοίου ή του εξο πλι σμού του και 
εφό σον έχουν λη φθεί τα απα ραί τη τα μέ τρα για την απο φυ γή ρυ πάν σε ως πριν και μετά τη ζη μιά 
και τρίτον λόγω ατυ χή μα τος απω λε σθούν συν θε τι κά αλι ευ τι κά δί χτυα και εφό σον έχουν λη φθεί 
τα απα ραί τη τα μέ τρα για την απο φυ γή της απώ λει ας.

Τα κράτη-μέλη της ΜΑRPOL που έχουν επι κυ ρώ σει και κατά συ νέ πει α απο δε χθεί το 
Πα ράρ τη μα, έχουν την υπο χρέ ω ση να δι α θέ τουν επαρ κείς ΕΥΚ για την πα ρα λα βή των απορ-
ριμ μά των των πλοίων, δί χως να προ κα λεί ται με γά λη κα θυ στέ ρη ση. Ο ΙΜΟ έχει εκ δώ σει οδη-
γί ες για την ελάτ τω ση των απορ ριμ μά των πάνω στο πλοίο, για τη δι α χεί ρι ση και απο θή κευ σή 
τους στο πλοίο με τις με θό δους συ γκε ντρώ σε ως και δι α χω ρι σμού, επε ξερ γα σί ας, απο θη κεύ-
σε ως και πα ρα δό σε ως στην ξηρά ή απορ ρί ψε ως στη θά λασ σα.
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5.2.6ΠαράρτημαVI:Ρύπανσητηςατμόσφαιραςαπόταπλοία.

Οι σχε τι κοί κα νο νι σμοί θέ τουν πε ρι ο ρι στι κά όρια για τις εκ πο μπές οξειδίουτουθείου και 
οξειδίου τουαζώτου από τη μη χα νή του πλοίου και απα γο ρεύ ουν τις εσκεμ μέ νες εκ πο μπές 
ου σι ών μει ώ σε ως του όζο ντος. 

Το Πα ράρ τη μα ορί ζει ει δι κές πε ρι ο χές ελέγ χου των εκ πο μπών θείου, που πρέ πει να κα θι ε-
ρω θούν π.χ. η Βαλ τι κή Θά λασ σα, και η ανα λο γί α οξει δί ου του θείου στα καύ σι μα του πλοίου να 
μην υπερ βαί νει το 1,5% m/m. Τέ λος, σύμ φω να με το Πα ράρ τη μα αυτό απα γο ρεύ ε ται η καύση 
πάνω στο πλοίο συ γκε κρι μέ νων προ ϊ ό ντων, όπως μο λυ σμέ να υλικά σε συ σκευ α σμέ νη μορφή.

5.3 Οι τρο πο ποι ή σεις της MARPOL.

Γε γο νός εί ναι ότι η MARPOL απο τε λού σε την πλη ρέ στε ρη ΔΣ που κά λυ πτε τις δι ά φο ρες 
μορ φές θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως. Ωστόσο, υπήρχε με γά λη κα θυ στέ ρη ση στις δι α δι κα σί ες επι κυ-
ρώ σε ως και υπο γρα φής από τα κράτη-μέλη, λόγω και της αδυ να μί ας επι τεύ ξε ως συμ βι βα στι-
κών λύ σε ων. Πρό σθε τα η δι ε θνής νο μο θε σί α για τη ρύ παν ση από τα εμπο ρι κά πλοία εδώ και 
τρεις δε κα ε τί ες έχει υπο στεί σύγ χυ ση εξαι τί ας της υπάρ ξε ως προ βλη μά των σε θέ μα τα δι και-
ο δο σί ας, πα θη τι κής συ μπε ρι φο ράς των ναυ τι λι α κών κρα τών και τε χνο λο γι κής ανω ρι μό τη τας. 
Τέ λος οι δυ σκο λί ες στο στά διο της επι κυ ρώ σε ως προ κύ πτουν από το με γά λο κό στος και τη μη 
προ σαρ μο γή των τε χνι κών προ δια γρα φών στις δι α τά ξεις της MARPOL.

Μέ χρι το 1976, μό λις τρία κράτη εί χαν δε χθεί την από κοι νού επι κύ ρω ση των δύο πρώ των 
πρω το κόλ λων. Τα πε ρισ σό τε ρα κράτη έδει χναν φα νε ρή απρο θυ μί α να υπο γρά ψουν κά ποιο 
πρω τό κολ λο που θα επέ βαλ λε αυ στη ρό τε ρα μέ τρα από τα ήδη υπάρ χο ντα. Πα ράλ λη λα, η αγορά 
των Δ/Ξ αντι με τώ πι ζε έντονο πρό βλη μα υπερπροσφοράς, λόγω του υπερ βο λι κού αριθ μού ναυ πη-
γή σε ως νέων Δ/Ξ κατά τη δι άρ κει α της ανό δου της αγο ράς τη δε κα ε τί α του 1960. 

Μέσα σε δι ά στη μα λί γων ετών, το 15% πε ρί που της πα γκό σμι ας χω ρη τι κό τη τας (world ton-
nage) των Δ/Ξ είχε ήδη πα ρο πλι σθεί. Η ναυ τι λι α κή βι ο μη χα νί α ανα γκά στη κε να εφεύ ρει τρό-
πους αντι με τω πί σε ως του πλε ο νά σμα τος, π.χ. τα ξί δια με χα μη λή τα χύ τη τα άρα και χα μη λή 
κα τα νά λω ση, με ρι κή ναύ λω ση του πλοίου, επέ κτα ση του χρό νου πα ρα μο νής στα λι μά νια. 
Μέ χρι το Μάρ τιο του 1976 εί χαν ήδη πα ρο πλι σθεί 46 εκα τομ μύ ρι α της πα γκό σμι ας χωρητι-
κότητας.

Η κα τά στα ση αυτή πα ρου σί α σε μια ασυ νή θι στη ευ και ρί α για επί λυ ση του προ βλή μα τος της 
λει τουρ γι κής ρυ πάν σε ως από τα Δ/Ξ, με τη μέ θο δο της με τα σκευ ής των SBT στα υπάρ χο ντα 
Δ/Ξ. Δεν ήταν τυ χαίο ότι η πρό τα ση έγινε αμέ σως απο δε κτή δι ό τι δι νό ταν κί νη τρο σε ορι σμέ-
να κράτη, όχι βέ βαια από πε ρι βαλ λο ντι κό, αλλά οι κο νο μι κό εν δι α φέ ρον. Η υι ο θέ τη ση της 
προ τά σε ως θα επα νερ γο ποι ού σε με γά λο τμήμα από την πα ρο πλι σμέ νη χω ρη τι κό τη τα, μει ώ νο-
ντας τη με τα φο ρι κή ικα νό τη τα του πλοίου. Άλ λω στε, η Νορ βη γί α και η Ελ λά δα πρό τει ναν 
στον ΙΜΟ να δι ε ξα γά γει μια έρευνα, για τη με τα σκευ ή SBT στα υπάρ χο ντα Δ/Ξ (1975). Την 
πρό τα ση υπο στή ρι ξαν και αρ κε τά με σο γει α κά κράτη, τα οποία δεν δι έ θε ταν στό λους Δ/Ξ 
αλλά συ χνά αντι με τώ πι ζαν πε ρι στα τι κά θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως και ορι σμέ νες χώ ρες εξα γω-
γής πε τρε λαί ου, που ήθε λαν μια κα λύ τε ρη εναλ λα κτι κή πρό τα ση, από την κα τα σκευ ή ΕΥΚ.

Από την άλλη πλευρά, μια ομάδα ναυ τι λι α κών κρα τών που δι έ θε τε στό λους Δ/Ξ, οι οποίοι 
ανή καν σε εται ρεί ες πε τρε λαι ο ει δών, δεν έδει χνε ιδι αί τε ρη συ μπά θει α στις SBT. Την ίδια 
άποψη εί χαν τα ανα πτυσ σό με να κράτη, όπως και εκείνα που έκα ναν ει σα γω γή πε τρε λαί ου, 
φο βού με να μια νέα αύ ξη ση στις τι μές (λόγω του με τα φο ρι κού κό στους και της μει ώ σε ως της 
με τα φο ρι κής ικα νό τη τας). Η πρό τα ση αυτή απορ ρί φθη κε (πίν. 5.3).

Όμως οι κυ ρι ό τε ροι λό γοι που οδή γη σαν στη σύ γκλη ση της ΣυνδιασκέψεωςγιατηνΑσφάλεια
τωνΔ/ΞκαιτηνΠρόληψητηςΡυπάνσεως (Tanker Safety Pollution Prevention–TSPP), το 1978, 
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δεν ήταν τόσο οι δι α δι κα σί ες επι σπεύ σε ως του στα δί ου επι κυ ρώ σε ως της MARPOL αλλά αυτό 
που ονο μά ζε ται μαύρηπερίοδος για την αγορά των Δ/Ξ.

Σε μία πε ρί ο δο δύο μη νών (Δε κέμ βρι ος 1976 - Ια νου ά ρι ος 1977) συ νέ βη σαν μια σειρά από 
τα σο βα ρό τε ρα ατυ χή μα τα Δ/Ξ, τα πε ρισ σό τε ρα πλη σί ον των ακτών των ΗΠΑ, εξαι τί ας αν θρώ-
πι νου λά θους ή αμέ λει ας, τα οποία έτυ χαν εκτε τα μέ νης κα λύ ψε ως από τα μέσα ενη με ρώ σε ως 
και προ κά λε σαν σο βα ρή ρύ παν ση. Πρό κει ται για τα Δ/Ξ ArgoMerchant (15/12/1976), Sansinena 
(17/12/1976), OswegoPeace(24/12/1976), OlympicGames (27/12/1976), GrandZenith (29/12/1976), 
BarcolaMary, MaryAnn, UniverseLeader (όλα στις αρ χές του 1977) και τε λευ ταί ο το Irenes
Challenge (18/1/1977).
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Δι πλοί πυθ μέ νες για δε ξα-
με νό πλοι α πάνω από 

70.000DWT
ΚΡΑΤΗ

SBT για δε ξα με νό πλοι α 
πάνω από 70.000DWT

Κα νο νι σμοί για  
δι υ λι σμέ να  
πε τρέ λαι α

ΗΠΑ x x x

Αί γυ πτος x x x

Βουλ γα ρί α x x x

ΕΣΣΔ (πρώην) x x x

Αρ γε ντι νή x x 

Ιν δία x x 

Αυ στρα λί α x x O

Κα να δάς x x O

Ιτα λία x x O

Ρου μα νί α x  

Νό τι ος Αφρική x  

Βέλ γιο O x O

Φι λαν δί α x O O

Ελ λά δα x O O

Γαλ λία O x O

Λι βε ρί α O x O

Ολ λαν δί α O x O

Νέα Ζη λαν δί α O x O

Η.Β. O x O

Δα νία O O O

Δυ τι κή Γερ μα νί α O O O

Ια πω νί α O O O

Νορ βη γί α O O O

Σου η δί α O O O

ΠΙΝΑΚΑΣ5.3
Θέσειςτωνκρατώνμελώνπροςτιςαμερικανικέςπροτάσειςτεχνικούπεριεχομένου

κατάτηδιάρκειατηςΣυνδιασκέψεωςγιατηθαλάσσιαρύπανση(1973).

Πηγή: R. M'Gonigle - M. Zacher, (1981), Pollution, Politics and International Law.

Επεξήγηση: Η ψή φος με το χα ρα κτή ρα (Χ) ση μαί νει υπέρ και η ψή φος με το χα ρα κτή ρα (Ο) κατά. Οι δύο 
πρώ τες προ τά σεις εγκρί θη καν με απο τέ λε σμα ψηφοφορίας 23-19 και 30-7 ενώ η τρίτη πρό τα ση κα τα ψη φί-
στη κε με ψή φους 9-22. Μόνο 4 από τα 39 ανα πτυσ σό με να κράτη συμ με τεί χαν στην ψη φο φο ρί α.



5.3.1ΤοπρωτόκολλοτηςMARPOL.

Επό με νο ήταν να επι σπευ σθούν οι δι α δι κα σί ες επι κυ ρώ σε ως με την υι ο θέ τη ση του πρω το-
κόλ λου το 1978 κατά τη δι άρ κει α της TSPP, που έθετε τις προ ϋ πο θέ σεις για να γί νει κά ποιο 
κρά τος συμ βαλ λό με νο μέ λος της MARPOL (ήταν αρ κε τή η απο δο χή του Πα ραρ τή μα τος Ι), 
μο λο νό τι υπήρχε και μια πρό σθε τη αξί ω ση, δη λα δή τα κράτη που θα επι κύ ρω ναν την εν λόγω 
Σύμβαση να κα τεί χαν το 50% της πα γκό σμι ας χω ρη τι κό τη τας.

Τρεις μή νες μετά το ναυ ά γι ο του Δ/Ξ ArgoMerchant (1976) ανα κοι νώ θη καν οι λε γό με νες 
πρωτοβουλίεςτουΚάρτερ. Ο πρό ε δρος των ΗΠΑ υπο σχέ θη κε ένα σχέ διο δρά σε ως για την πρό-
λη ψη της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως από ατυ χή μα τα Δ/Ξ σε μία πε ρί ο δο πέ ντε ετών. Ει δι κό τε ρα, 
απαι τού σε βελτιωμένασυστήματαβοήθειαςγιατηναποφυγήτωνσυγκρούσεωνστηθάλασσα (col-
lision avoidance aids), συστήματα αδρανούς αερίου (Inert Gas Systems–IGS), βελ τί ω ση των 
συστημάτωνπλοηγήσεως (improved steering gears) και το πο θέ τη ση διπλώνπυθμένων (double 
bottoms) σε όλα τα Δ/Ξ άνω των 20.000 DWT. Παράλληλα συνέβη το ατύχημα του ΑmocoCadiz
(16/3/1978) (σχ. 5.3). Χρή σι μο θα ήταν να επι χει ρή σο με μία σύ ντο μη πε ρι γρα φή του IGS.

1)Τοσύστημααδρανούςαερίου(IGS).

Το IGS κα θι ε ρώ θη κε με το πρω τό κολ λο της SOLAS (1978) επειδή οι πολ λές εκρή ξεις που 
ση μει ώ θη καν σε πολλά Δ/Ξ την περίοδο 1960-1970, προ κά λε σαν ση μα ντι κή ρύ παν ση στο 
θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον. Για να δη μι ουρ γη θεί πυρ κα γιά ή έκρηξη σε ένα χώρο όπως οι δε ξα με νές 
φορ τί ου, πρέ πει να συ νυ πάρ χουν οξυ γό νο πάνω από 11%, καύ σι μη ύλη και πηγή ανα φλέ ξε ως 
(σπιν θή ρες, στα τι κός ηλε κτρι σμός). Εάν εκλεί ψει ένα από τα τρία στοι χεία, δεν εί ναι δυ να τόν 
να συμ βεί έκρηξη.
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Σχ.5.3
ΤολιβεριανόΔ/ΞΑmocoCadiz(χωρητικότητας237.439DWT)προσάραξεπλησίοντωνγαλλι
κώνακτώνστις16/03/78,προκαλώνταςμίααπότιςσοβαρότερεςθαλάσσιεςρυπάνσεις,223.000
τόνοι πετρέλαιο. Το ατύχημα αυτό οδήγησε στη σύγκλιση της διεθνούς συνδιασκέψεως του
ΙΜΟ, τηνTSPP,όπουκαθιερώθηκαν τασυστήματαSBT,COW, IGSστα νέαΔ/Ξάνω των
20.000DWT(τροποποιήσειςτωνΔΣMARPOLκαιSOLAS).



Σύμ φω να με το IGS μείγμα δια φό ρων αδρα νών αε ρί ων από τα καυ σα έ ρι α της μη χα νής του 
πλοίου ή της γεν νή τρι ας πα ρα γω γής αδρα νούς αε ρί ου (δηλ. δι ο ξεί δι ο του άν θρα κα 12-14%, 
οξυ γό νο 2-4%, δι ο ξεί δι ο του θείου 0,2-0,3% και άζωτο 75-80%) δι ο χε τεύ ε ται στους χώ ρους των 
δε ξα με νών φορ τί ου μετά από κα τάλ λη λη επε ξερ γα σί α (πλύση, έλεγχο) στον πύργο κα θα ρι σμού 
κατά τη δι άρ κει α που αυ τές πλέ νο νται με το σύ στη μα COW. Με αυτό τον τρόπο επι τυγ χά νε ται 
η μεί ω ση του οξυ γό νου της ατμό σφαι ρας των δε ξα με νών τυ πι κά σε πο σο στό κάτω από 8% 
(συ νή θως για πρό σθε τα μέ τρα ασφά λει ας γύρω στο 6%), δη λα δή σε όρια που δεν μπο ρεί να 
προ κλη θεί ανά φλε ξη ή έκρηξη. Για τη σω στή λει τουρ γί α του IGS απαι τεί ται κα τάλ λη λη εκ παί-
δευ ση του πλη ρώ μα τος και δι α τή ρη σή του σε άρι στη κα τά στα ση λει τουρ γί ας. Πρέ πει να το νι στεί 
ότι το IGS προ σφέ ρει προ στα σί α μόνο στους κλει στούς χώ ρους των δε ξα με νών και έτσι πρέ πει 
να τη ρού νται αυ στη ρά τα υπό λοι πα μέ τρα ασφά λει ας στο πλοίο. 

Το IGS προ σφέ ρει ασφά λεια στο πλοίο κατά τη δι άρ κει α χρη σι μο ποι ή σε ως του συ στή μα τος 
COW αλλά δεν εί ναι άμοιρο ρυ πάν σε ως. Κα θώς τα καυ σα έ ρι α της μη χα νής του πλοίου περ νούν 
μέσα από τον πύργο κα θα ρι σμού πολλά από αυτά που χα ρα κτη ρί ζο νται ως δη λη τη ρι ώ δη, π.χ. 
δι ο ξεί δι ο του άν θρα κα, υδρό θειο κλπ. ψύ χο νται και στέλ νο νται κα τευ θεί αν στη θά λασ σα ως 
ακα τάλ λη λα για τους χώ ρους φορ τί ου. Έτσι προ κα λεί ται μία μι κρή αλλά στα θε ρή σε κάθε δι α-
δι κα σί α εκ φορ τώ σε ως ρύ παν ση του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος.

Η εν δε χό με νη απειλή ψη φί σε ως νέου εθνι κού νό μου από την πλευρά των ΗΠΑ, οδή γη σε τον 
ΙΜΟ στη σύ γκλη ση της Συν δι α σκέ ψε ως TSPP το Φε βρου ά ρι ο του 1978 και απο φα σί σθη κε τα 
νέα μέ τρα να εν σω μα τω θούν στα πρω τό κολ λα των MARPOL και SOLAS. Έτσι εξη γεί ται η 
κα θι έ ρω ση της νέας ονο μα σί ας των εν λόγω Συμ βά σε ων σε MARPOL1973/1978και SOLAS
1974/1978. Αρ χι κά η πρό τα ση που αφο ρού σε στους δι πλούς πυθ μέ νες αντι κα τα στά θη κε από μια 
εναλ λα κτι κή λύση, δη λα δή οι μελ λο ντι κές SBT να εί ναι το πο θε τη μέ νες πάνω στο πλοίο σε μέρη 
που θα εί ναι δυ να τόν να προ στα τεύ ουν τις δε ξα με νές φορ τί ου από εν δε χό με να ρήγ μα τα, στις 
πε ρι πτώ σεις ατυ χη μά των (PL–SBT). Ου σι α στι κά, η Συν δι ά σκε ψη υι ο θέ τη σε μέ τρα που αφο-
ρού σαν πε ρισ σό τε ρο στη λει τουρ γι κή ρύ παν ση παρά σε αυ τήν που προ κα λεί ται από τα ατυ-
χή μα τα των Δ/Ξ. Τρεις ήταν οι βα σι κές εναλ λα κτι κές προ τά σεις:

α) Η πρώτη πλη σί α ζε τις αμε ρι κα νι κές θέ σεις, απαι τώ ντας SBT και ΙGS για όλα τα Δ/Ξ, 
υπάρ χο ντα και νέα, πάνω από 20.000 DWT και υπο στη ρί χθη κε από την Ελ λά δα, τη Σου η δί α 
και τη Νορ βη γί α. 

β) Η δεύ τε ρη πρό τα ση, στην οποία πρω το στά τη σε η Βρε τα νί α και είχε την υπο στή ρι ξη από 
τις εται ρεί ες πε τρε λαι ο ει δών, στη ρί χθη κε στο σύ στη μα COW για όλα τα Δ/Ξ πάνω από 70.000 
DWT. 

γ) Η συμ βι βα στι κή λύση κα τα τέ θη κε από τον εκ πρό σω πο του Κα να δά και τε λι κά ήταν αυτή 
που επι κρά τη σε. Για όλα τα νέα Δ/Ξ πάνω από 20.000 DWT θα υπήρχε απαί τη ση για PL– 
SBT, COW και IGS η οποία και θα εφαρ μο ζό ταν στα πλοία που η ημε ρο μη νί α ναυ πη γή σε ώς 
τους θα ξεκινούσε το με σο δι ά στη μα του 1979, ανε ξάρ τη τα εάν το πρω τό κολ λο είχε τε θεί σε 
ισχύ εκείνη την πε ρί ο δο. Για τα υπάρ χο ντα Δ/Ξ άνω από 40.000 DWT απαιτούνταν είτε COW 
είτε με τα σκευ ή των SBT. 

Παρά τις συ στη μα τι κές αλ λα γές που δέ χθη κε η MARPOL (1978) υπήρχε μα κρύς δρό μος 
ακόμη μέ χρι να φθά σο με στον επι θυ μη τό αριθμό κρα τών για το στά διο της επι κυ ρώ σε ως. 
Πραγ μα τι κά, πέ ντε χρό νια πέ ρα σαν (1983) έως τη στιγμή που τέ θη κε σε ισχύ το Πα ράρ τη μα Ι  
της MARPOL. Η με γά λη αυτή κα θυ στέ ρη ση εν μέ ρει δεν δι και ο λο γεί ται δι ό τι τα ατυ χή μα τα 
Δ/Ξ όχι μόνο δεν εί χαν μει ω θεί, αλλά ορι σμέ να απο δεί χθη καν εξαι ρε τι κά σο βα ρά, όσον 
αφορά τις επιπτώσεις στο θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον, όλα το έτος 1979. Πρό κει ται για τα εξής ατυ-
χή μα τα υπερ δε ξα με νο πλοί ων: τοEnergyDetermination, το οποίο υπέ στη έκρηξη σε τα ξί δι υπό 
έρμα, το AtlanticEmpress, που συ γκρού σθη κε με το AegeanCaptain προ κα λώ ντας σο βα ρό τα-
τη ρύ παν ση, το AtlasTitanπου αντι με τώ πι σε πολ λα πλές εκρή ξεις ενώ γί νο νταν πλύση των 
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δε ξα με νών φορ τί ου, το Independenta, που συ γκρού σθη κε με άλλο πλοίο στα στενά του 
Βο σπό ρου με συ νέ πει α ση μα ντι κή δι αρ ρο ή πε τρε λαί ου, το Betelguese επί σης, μετά από έκρηξη 
προκάλεσε σο βα ρή ρύ παν ση καθώς και τα ChevronHawaii,έκρηξη και ρύ παν ση και Ioannis
Angelicoussis έκρηξη και πυρ κα γιά. 

5.3.2Τροποποιήσειςτωνετών1984και1985.

Οι τρο πο ποι ή σεις (τέ θη καν σε ισχύ στις 7 Ια νου α ρί ου 1986), ανα φέ ρο νταν στο Πα ράρ τη μα 
Ι και εί χαν ως στόχο την κα λύ τε ρη και απο τε λε σμα τι κό τε ρη εφαρ μο γή των κα νο νι σμών του, 
π.χ. νέες απαι τή σεις για την πρό λη ψη της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως από την απόρ ρι ψη ελαι ω δών 
κα τα λοί πων στις ει δι κές πε ρι ο χές. Σε ορι σμέ νες πε ρι πτώ σεις επι τρέ πε ται η απόρ ρι ψη below
thewaterline, δι ό τι συ ντε λεί στη μεί ω ση του κό στους από την απο φυ γή εγκα τα στά σε ως προ-
σθέ των σω λη νώ σε ων πάνω στο πλοίο.

Οι δεύ τε ρες αφο ρούν στο Πα ράρ τη μα ΙΙ της ΜΑRPOL και τέ θη καν σε ισχύ στις 6 Απρι-
λί ου 1987. Με βάση τις τε χνο λο γι κές εξε λί ξεις από τη δε κα ε τί α του 1970 έχουν ως σκοπό να 
μει ώ σουν την ανά γκη για πα ρά δο ση των χη μι κών κα τα λοί πων στις ΕΥΚ και να βελ τι ώ σουν τη 
δυ να τό τη τα απορ ρο φή σε ως των δε ξα με νών φορ τί ου. Επί σης, κα θι ε ρώ νουν ως υπο χρε ω τι κό 
το Δι ε θνή Κώ δι κα για τα χη μι κά φορ τία (IBC Code) ο οποίος ανα φέ ρε ται όχι μόνο στις δι α-
δι κα σί ες απορ ρί ψε ως τέ τοιων ου σι ών, αλλά και σε αυ τές της με τα φο ράς τους. 

5.3.3Τροποποιήσειςτωνετών1987,1989,1990και1991.

Πρό κει ται για την κα θι έ ρω ση νέων ει δι κών πε ρι ο χών προ στα σί ας από τη θα λάσ σι α ρύ παν ση. 
Οι πρώ τες, που τέ θη καν σε ισχύ την 1η Απρι λί ου 1989, αφο ρούν στο Πα ράρ τη μα Ι (ρύ παν ση από 
πε τρέ λαι ο) και εν σω μα τώ νουν τον κόλπο του Άντεν. Οι δεύ τε ρες, που τέ θη καν σε ισχύ στις 18 
Φε βρου α ρί ου 1991, αφο ρούν στο Πα ράρ τη μα V (ρύ παν ση από απορ ρίμ μα τα) και ορί ζουν ως νέα 
ει δι κή πε ρι ο χή τη Βό ρεια Θά λασ σα. Οι τρί τες τέ θη καν σε ισχύ στις 17 Μαρ τί ου 1992 και κα θι ε-
ρώ νουν ως ει δι κή πε ρι ο χή την Ανταρ κτι κή, σύμ φω να με τα Πα ραρ τή μα τα Ι και V. Οι τε λευ ταί ες 
τέ θη καν σε ισχύ στις 4 Απρι λί ου 1993 και ορί ζουν ως ει δι κή πε ρι ο χή την ευ ρύ τε ρη Κα ρα ϊ βι κή 
Θά λασ σα, σύμ φω να με το Πα ράρ τη μα V.

5.3.4Τροποποιήσειςτουέτους1992.

Το 1989 συ νέ βη σαν δύο σο βα ρά ατυ χή μα τα Δ/Ξ, η προ σά ρα ξη του ExxonValdezστην Αλά-
σκα και η έκρηξη και αστοχία στη δομή του στο Khark5 κο ντά στις ακτές του Μα ρό κου, τα 
οποία προ κά λε σαν το εν δι α φέ ρον της κοι νής γνώ μης, ιδίως το πρώτο μετά την εκτε τα μέ νη 
κά λυ ψη από τα μέσα ενη με ρώ σε ως. Αυ τός ήταν ο λό γος που οι ΗΠΑ ψή φι σαν ένα νέο νόμο, 
για τη ρύ παν ση της θά λασ σας από το πε τρέ λαι ο (Oil Pollution Act–OPA) το 1990, που τε λι κά 
είχε ση μα ντι κές επι πτώ σεις στη ναυ τι λι α κή βι ο μη χα νί α, ιδι αί τε ρα στην αγορά των Δ/Ξ. 
(ΑναλυτικήπαρουσίασητουνόμουΟPA1990στοπαράρτημα,σελ.238).

Πα ράλ λη λα, τα επό με να χρό νια ακο λού θη σαν δύο εξί σου σο βα ρά ατυ χή μα τα Δ/Ξ με χρο νι-
κή δι α φο ρά μό λις ενός μη νός, αυτή τη φορά όμως σε ευ ρω πα ϊ κά ύδατα. Πρό κει ται για την προ-
σά ρα ξη του AegeanSea, το Δε κέμ βρι ο του 1992 στο ισπα νι κό λι μά νι της Λα Κο ρού να που προ-
κά λε σε ρύ παν ση 72.000 τό νων πε τρε λαί ου και την προ σά ρα ξη του Braer τον Ια νου ά ρι ο του 1993 
πλη σί ον των νη σιών Σέτ λαντ, βό ρεια της Σκω τί ας με απο τέ λε σμα να δι αρ ρεύ σουν 85.000 τό νοι 
πε τρέ λαι ο στο θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον.

Στη Σύ νο δο της MEPC του ΙΜΟ για την τρο πο ποί η ση του Πα ραρ τή μα τος Ι της MARPOL 
υι ο θε τή θη καν ο κανονισμός13F, που ανα φέ ρε ται στις απαι τή σεις για τα νέα Δ/Ξ, και ο κανο
νισμός13G που ανα φέ ρε ται στα υπάρ χο ντα Δ/Ξ. Βλέ πο με λοι πόν ότι από την αρχή της δε κα ε-
τί ας του 1990 η πρό λη ψη της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως από τα ατυ χή μα τα των Δ/Ξ βα σί ζε ται σε 
λύ σεις που σχε τί ζο νται με το σχε δι α σμό και τη ναυ πή γη ση. 
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Σύμ φω να με τον κα νο νι σμό 13F για τα νέα Δ/Ξ πάνω από 600 DWT ισχύ ουν τα εξής: 
α) Κα τα σκευ ή Δ/Ξ με διπλόπυθμέναή διπλόπερίβλημα (Double Bottom, Double Hull– 

DB/DH).
β) Κα τα σκευ ή Δ/Ξ με ενδιάμεσοκατάστρωμα (Mid-Deck–MD). Όπως ήταν φυ σι κό οι ΗΠΑ 

εξέ φρα σαν την αντί θε σή τους σε αυτό το εναλ λα κτι κό σχέ διο, δι ό τι θε ώ ρη σαν ότι εν δε χ ό με νη 
δι αρ ρο ή πε τρε λαί ου σε πε ρί πτω ση ατυ χή μα τος (συ γκρού σε ως ή προ σα ρά ξε ως) θα υπερ βαί νει 
την πο σό τη τα του 1% της με τα φο ρι κής ικα νό τη τας του Δ/Ξ, φθά νο ντας το όριο των 7-8%.

γ) Οποιοδήποτεάλλοεναλλακτικόσχέδιο, που μπο ρεί να εξα σφα λί σει ίδιο επί πε δο προ στα-
σί ας ενά ντια στη ρύ παν ση από πε τρε λαι ο ει δή σε πε ρι πτώ σεις συ γκρού σε ων ή προ σα ρά ξε ων. 

Ο ΙΜΟ εί ναι ένας εξει δι κευ μέ νος ορ γα νι σμός του ΟΗΕ, που στο πλαίσιό του οι ΗΠΑ δι α-
δρα μα τί ζουν σπου δαίο ρόλο στις απο φά σεις του. Όμως υπάρ χουν πολλά άλλα πα ρα δο σι α κά 
ναυ τι λι α κά κράτη, που ο ΙΜΟ δεν θα ήθελε να δυ σα ρε στή σει και επο μέ νως προ τά θη καν οι δυο 
προ η γού με νες εναλ λα κτι κές λύ σεις. Το εναλ λα κτι κό σχέ διο MD Δ/Ξ με του σι ώ νει αυτή την πρα-
κτι κή, μετά από την επί μο νη πρό τα ση των εται ρει ών πε τρε λαι ο ει δών και των κρα τών που την 
υπο στή ρι ζαν. 

Ο κα νο νι σμός 13F εφαρ μό ζε ται σε Δ/Ξ 600 DWT και άνω όπου το συμ βό λαι ο ναυ πη γή σε ως 
θα γί νε ται την ή μετά την 6/7/1993, ή οι ερ γα σί ες ναυ πη γή σε ως άρ χι σαν μετά την 6/1/1994, ή οι 
ερ γα σί ες θα έχουν ολο κλη ρω θεί μετά την 6/7/1996, ενώ για τα νέα Δ/Ξ 5.000DWT και άνω απαι-
τεί ται DH/DB ή άλλο εναλ λα κτι κό σχέ διο ισο δύ να μης προ στα σί ας, ενώ ο κα νο νι σμός εξαι ρεί 
πλοία χω ρη τι κό τη τας μι κρό τε ρης από 600 DWT. Τέ λος, για τα Δ/Ξ πάνω από 20.000DWT κα θι-
ε ρώ θη καν νέες απαι τή σεις που αφο ρού σαν σε ζη τή μα τα υπο δι αι ρέ σε ως και ευ στά θει ας.

Μετά από ανά θε ση του ΙΜΟ, μια ΕιδικήΕπιτροπή (Steering Committee) με τη συ νερ γα σί α 
της Intertanko, δι ε ξή γα γε μία με λέ τη σχε τι κά με την απο τε λε σμα τι κό τη τα των DH/DB και των 
MD Δ/Ξ και κα τέ λη ξε ότι προ σφέ ρουν σχε δόν ίση προ στα σί α όταν συμ βαί νει κά ποιο ατύ χη μα. 
Σε πε ρι πτώ σεις σφο δρών προ σα ρά ξε ων (πρό κλη ση ρήγ μα τος όχι μόνο στο εξω τε ρι κό αλλά και 
το εσω τε ρι κό περίβλημα του DH) το ΜD θα έχει λι γό τε ρη δι αρ ρο ή πε τρε λαί ου, ενώ αντί θε τα 
όταν η προ σά ρα ξη πε ρι ο ρι σθεί σε ζη μιές στο εξω τε ρι κό τοί χω μα του πλοίου, χω ρίς να υπο στεί 
ρήγμα το εσω τε ρι κό, το σχέ διο DB/DH εί ναι πε ρισ σό τε ρο απο τε λε σμα τι κό.

Σύμ φω να με τονκανονισμό13G, τα υπάρ χο ντα Δ/Ξ έχουν χρο νι κό πε ρι θώ ρι ο 30 ετών από 
την ημε ρο μη νί α πα ρα δό σε ώς τους μέ χρι να συμ μορ φω θούν με τον προ η γού με νο κα νο νι σμό 
(13F), χω ρίς κα τα σκευ α στι κές με τα τρο πές, παρά μόνο λει τουρ γι κές δι ευ θε τή σεις, π.χ. στα δι α κή 
δι ά θε ση των πλευ ρι κών δε ξα με νών φορ τί ου για χρήση έρ μα τος. Πρό κει ται για τα Δ/Ξ που το 
συμ βό λαι ο ναυ πη γή σε ώς τους ήταν μετά τον Ιού νιο του 1979 ή πα ρα δό θη καν από τα ναυ πη γεί α 
μετά τον Ιού νιο του 1982 και ήταν εφο δι α σμέ να με PL–SBT, σύμ φω να με τις απαι τή σεις του 
πρω το κόλ λου της ΔΣ ΜARPOL (1978). Τούτα τα πλοία μπο ρούν να συμ με τέ χουν στο εμπό ριο 
πε τρε λαί ου μέ χρι να φθά σουν το όριο ηλι κί ας των 30 ετών. Κα τό πιν πρέ πει να συμ μορ φω θούν 
με τον κα νο νι σμό 13F.

Ο κα νο νι σμός 13G αφορά και σε μία άλλη κα τη γο ρί α, που συ μπλη ρώ νει τον υπό λοι πο 
πα γκό σμι ο στόλο Δ/Ξ και χω ρί ζε ται σε δύο υπο κα τη γο ρί ες: 

α) Πρό κει ται για Δ/Ξ που ήταν ήδη εφο δι α σμέ να με DB/DH, προ σφέ ρο ντας προ στα σί α 
του φορ τί ου του λά χι στον κατά 30% και συ νε χί ζουν τη δρα στη ρι ό τη τά τους μέ χρι το όριο των 
30 ετών, όπου και πρέ πει να συμ μορ φω θούν με τον κα νο νι σμό 13F. Θυ μί ζομε ότι το πλάτος 
του DΗ ή το ύψος των DΒ πρέ πει να ικα νο ποι εί τις απαι τή σεις του κα νο νι σμού 13G ώστε να 
θε ω ρούνται ως προ στατευ μέ νες δε ξα με νές.

β) Πρό κει ται για το υπό λοι πο μέ ρος του πα γκό σμι ου στό λου Δ/Ξ, το οποίο αντι προ σώ πευε  
ικανό πο σο στό. Τα Δ/Ξ που ανή κουν σε αυ τήν την υπο κα τη γο ρί α μπο ρούν να συμ με τέ χουν στο 
θα λάσ σι ο εμπό ριο μέ χρι το 25ο έτος της ηλι κί ας τους, χω ρίς καμ μία με τα τρο πή. Για να εξα κο-
λου θούν να με τα φέ ρουν πε τρέ λαι ο μετά από αυτό το όριο, αλλά όχι μετά το 30ο έτος, πρέ πει να 
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γί νουν οι κα τάλ λη λες με τα τρο πές ώστε να συμ μορ φω θούν με την πα ρα πά νω υπο κα τη γο ρί α ή με 
μία εναλ λα κτι κή μέ θο δο προ στα σί ας. Σύμ φω να με τον κα νο νι σμό 13G οι απα ραί τη τες με τα τρο-
πές αφο ρούν κυ ρί ως στον επα να προσ δι ο ρι σμό των δε ξα με νών φορ τί ου σε SBT με το απα ραί-
τη το δί κτυο σω λη νώ σε ων. 

Πρό σθε τα, ο κα νο νι σμός 13G προ τεί νει τα εξής μέ τρα, για την αντι με τώ πι ση της λει τουρ-
γι κής ρυ πάν σε ως: 

α) Ένα αυ ξη μέ νο πρό γραμ μα επι θε ω ρή σε ων.
β) Τρο πο ποι ή σεις στο συ μπλή ρω μα του Πι στο ποι η τι κού IOPCC με σκοπό να πε ρι λη φθούν 

οι απαι τή σεις που ει σά γο νται με τους νέ ους κα νο νι σμούς.
γ) Αυ στη ρό τε ρα κρι τή ρι α απορ ρί ψε ως πε τρε λαι ο ει δών από Δ/Ξ, π.χ. 15 PPM για τα κα τά-

λοι πα των σε ντι νών του μη χα νο στα σί ου, ενώ ο στιγ μι αί ος ρυθ μός απορ ρί ψε ως μει ώ νε ται σε 
30 λί τρα ανά δι α νυ ό με νο ναυ τι κό μίλι.

Οι νέοι κα νο νι σμοί θα απα σχο λή σουν σε ση μα ντι κό βαθμό τον κάθε εμπλε κό με νο: 
α) Οι επι στή μο νες που ασχο λού νται με το πε ρι βάλ λον οι οποίοι θα πρέ πει να εί ναι αρ κε τά 

ευ χα ρι στη μέ νοι, μαζί τους όμως και η αμε ρι κα νι κή κυ βέρ νη ση από τη στιγμή που αυτό που επι-
θυ μού σαν έγινε πράξη, έστω και μετά την πά ρο δο αρ κε τών ετών. 

β) Οι δι ά φο ρες ναυ πη γι κές και επι σκευ α στι κές βι ο μη χα νί ες που φαί νε ται πως θα έχουν 
ικα νο ποι η τι κή απα σχό λη ση σε μα κρο πρό θε σμη βάση.

γ) Τα δι α λυ τή ρι α πλοίων με τη σειρά τους πι θα νόν να βρε θούν στην ευ νο ϊ κή θέση να δέ χο-
νται υπο χρε ω μέ νους αλλά και πε ρισ σό τε ρο πρό θυ μους πε λά τες. 

δ) Οι πλοι ο κτή τες που τα πλοία τους δεν χρει ά ζο νται με τα τρο πές ή δεν έχουν φθά σει τα επι-
τρε πτά χρο νι κά όρια, θα πα ρα μεί νουν στο εμπό ριο ίσως όμως με λι γό τε ρο αντα γω νι στι κά 
πλοία.

ε) Οι ερευ νη τές θα έχουν αρ κε τή δου λειά σχε τι κά με την απώ λεια χω ρη τι κό τη τας και τις 
οι κο νο μί ες με τα σκευ ών.

στ) Οι νη ο γνώ μο νες πρέ πει να ενη με ρώ σουν το προ σω πι κό τους για τις αλ λα γές. 

5.3.5Τροποποιήσειςτουέτους2001.

Αυ τές οι τρο πο ποι ή σεις της MARPOL τέ θη καν σε ισχύ την 1η Σε πτεμ βρί ου 2002 και αφο-
ρούν στο Πα ράρ τη μα Ι με συ ντό μευ ση του χρό νου της στα δι α κής απο σύρ σε ως των συμ βα τι-
κών Δ/Ξ (single-hull tankers). Το σχε τι κό χρο νο δι ά γραμ μα προ βλέ πει την ορι στι κή από συρ ση 
όλων των πα λαι ών Δ/Ξ μέ χρι το 2015 ή νω ρί τε ρα. Όλα τα νέα Δ/Ξ που ναυ πη γή θη καν το 1996 
και ύστερα πρέ πει να έχουν εφο δι α σθεί με DH/DB. Ο κα νο νι σμός προσ δι ο ρί ζει τρεις κα τη-
γο ρί ες Δ/Ξ (πίν. 5.4).

α) H πρώτη κα τη γο ρί α πε ρι λαμ βά νει τα Δ/Ξ των 20.000 DWT και άνω που με τα φέ ρουν αργό 
πε τρέ λαι ο, μα ζούτ, πε τρέ λαι ο καύ σε ως και λι πα ντι κά ως φορ τίο και αυτά των 30.000 DWT και 
άνω που με τα φέ ρουν άλλα πα ρά γω γα πε τρε λαί ου και τα οποία δεν έχουν συμ μορ φω θεί με τις 
απαι τή σεις για τις PL–SBT, που εί ναι γνω στά και με τον όρο PreMARPOLtankers.

β) Η δεύ τε ρη κα τη γο ρί α πε ρι λαμ βά νει τα Δ/Ξ των 20.000 DWT και άνω και αυτά των 
30.000 DWT και άνω για τη με τα φο ρά άλ λων πε τρε λαι ο ει δών και τα οποία συμ μορ φώ νο νται 
με τις απαι τή σεις της MARPOL.

γ) Η τρίτη κα τη γο ρί α πε ρι λαμ βά νει τα Δ/Ξ των 5.000 DWT και άνω, αλλά κάτω από τα όρια 
χω ρη τι κό τη τας που έχουν ορί σει οι δύο πα ρα πά νω κα τη γο ρί ες.

5.3.6Τροποποιήσειςτουέτους2003.

Οι τροποποιήσεις αυτές τέθηκαν σε ισχύ τον Απρίλιο του 2005 και αφορούσαν στον κανονισμό 
13G του Παραρτήματος Ι. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την τελική ημερομηνία αποσύρσεως 
των Δ/Ξ που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία (pre-MARPOL tankers) η οποία μετατέθηκε από 
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Πηγή: ΙΜΟ Νews No4 (2000).

ΠΙΝΑΚΑΣ5.4
ΧρονοδιάγραμμααποσύρσεωςΔ/ΞσύμφωναμετονΚανονισμό13G.

Κα τη γο ρί α 
Δ/Ξ

Ημε ρο μη νί α σύμ φω να με την οποία το πλοίο  
πρέ πει να συμ μορ φω θεί με τον κα νο νι σμό 13F

Εναλ λα κτι κή πρό τα ση A Εναλ λα κτι κή πρό τα ση Β

Κα τη γο ρί α 1
1/1/2003 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1973 ή νω ρί τε ρα
1/1/2004 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1974 και το 1975
1/1/2005 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1976 και το 1977
1/1/2006 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1978, το 1979 και το 1980
1/1/2007 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1981 ή αρ γό τε ρα

Κα τη γο ρί α 2
1/1/2003 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1977 ή νω ρί τε ρα
1/1/2004 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1978
1/1/2005 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1979
1/1/2006 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1980
1/1/2007 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1981
1/1/2008 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1982
1/1/2009 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1983
1/1/2010 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1984
1/1/2011 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1985

 01/01/2012 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν 
το 1986 και το 1987
 01/01/2013 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν 

το 1988 και το 1989
 01/01/2014 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν 

το 1990 και το 1991
 01/01/2015 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν 

το 1992 ή αρ γό τε ρα

 01/01/2012 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 
1986
 01/01/2013 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 

1987 και το 1988
 01/01/2014 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 

1989 και το 1990
 01/01/2015 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 

1991 και το 1992
 01/01/2016 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 

1993 και το 1994
 01/01/2017 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 

1995 ή αρ γό τε ρα 

Κα τη γο ρί α 3

1/1/2003 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1974 ή νω ρί τε ρα
1/1/2004 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1975 και το 1976
1/1/2005 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1977 και το 1978
1/1/2006 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1979 και το 1980
1/1/2007 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1981
1/1/2008 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1982
1/1/2009 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1983
1/1/2010 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1984
1/1/2011 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1985
1/1/2012 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 1986

 01/2013 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 
1987 και το 1988
01/2014 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 

1989, το 1990 και το 1991
 01/2015 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 

1992 ή αρ γό τε ρα

 01/2013 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 
1987
 01/2014 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 

1988
 01/2015 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 

1989 και το 1990
 01/2016 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 

1991, το 1992 και το 1993
 01/2017 για Δ/Ξ που πα ρα δό θη καν το 

1994 ή αρ γό τε ρα
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το 2007 στο 2005. Αντίστοιχα, για τις ημερομηνίες των κατηγοριών 2 και 3 (MARPOL tankers, 
smaller tankers) το ορόσημο είναι το 2010 αντί για το 2015. Επομένως, ο προηγούμενος 
πίνακας 5.4 διαμορφώνεται ως εξής (πίν. 5.5): 

ΠΙΝΑΚΑΣ5.5
ΝέοχρονοδιάγραμμααποσύρσεωςΔ/ΞσύμφωναμετονΚανονισμό13G.

 Κατηγορία  Ημερομηνίες Αποσύρσεως
      Δεξαμενόπλοιου

Κατηγορία 1 •  5 Απριλίου 2005 για πλοία που παραλήφθηκαν στις 5 Απριλίου 1982 ή 
νωρίτερα.

 • 2005 για πλοία που παραλήφθηκαν μετά την 5η Απριλίου 1982.

Κατηγορία 2 •  5 Απριλίου 2005 για πλοία που παραλήφθηκαν στις 5 Απριλίου 1977 ή 
και     νωρίτερα. 
Κατηγορία 3 •  2005 για πλοία που παραλήφθηκαν μετά την 5η Απριλίου 1977, αλλά πριν 

την 1η Ιανουαρίου 1978.
 •  2006 για πλοία που παραλήφθηκαν το 1978 και 1979.
 •  2007 για πλοία που παραλήφθηκαν το 1980 και 1981.
 •  2008 για πλοία που παραλήφθηκαν το 1982.
 •  2009 για πλοία που παραλήφθηκαν το 1983.
 • 2010 για πλοία που παραλήφθηκαν το 1984 ή αργότερα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, το Σχέδιο Αξιολογήσεως της Καταστάσεως των Δ/Ξ (Con-
dition Assessment Scheme – CAS) θα εφαρμοσθεί σε όλα τα συμβατικά Δ/Ξ (single-hull tank-
ers) ηλικίας 15 ετών ή περισσότερο, εν αντιθέσει με τις προηγούμενες τροποποιήσεις που 
αφορούσε μόνο στην πρώτη κατηγορία για τα πλοία που συμμετείχαν στο διεθνές εμπόριο 
μετά το 2005 και σε όλα τα πλοία της δεύτερης κατηγορίας μετά το 2010. 

Ο κανονισμός επιτρέπει στο κράτος της σημαίας του πλοίου (flag state) να δίνει την έγκρισή 
του για τη συνεχή διακίνηση των πλοίων που ανήκουν στις κατηγορίες 2 και 3 μετά το 2010, με 
την προϋπόθεση ότι είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα της αξιολογήσεως (CAS), αλλά 
υπάρχει το χρονικό ορόσημο είτε της επετείου παραδόσεως του πλοίου το 2015, είτε της ημε-
ρομηνίας που το πλοίο θα φθάσει τα 25 χρόνια, όποια ημερομηνία είναι νωρίτερα.

Παράλληλα ένας νέοςκανονισμός της συμβάσεως, ο 13H, αφορά στην πρόληψη της ρυπάν-
σεως από πετρελαιοειδή, όταν τα Δ/Ξ μεταφέρουν πετρέλαια υψηλής πυκνότητας (heavy 
grade oil - HGO), και απαγορεύει τη μεταφορά τους με συμβατικά Δ/Ξ άνω των 5.000 dwt 
μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (5 Απριλίου 2005) και με συμβατικά Δ/Ξ 600 έως 
5.000 dwt όχι αργότερα από την επέτειο παραδόσεώς τους το 2008.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 13H τα HGO σημαίνουν τα εξής:
α) Αργά πετρέλαια (crude oils) με πυκνότητα 15οC υψηλότερη από 900 kg/m³.
β) Μαζούτ (fuel oils) που είτε έχουν πυκνότητα 15οC υψηλότερη από 900 kg/m³ είτε ένα 

κινηματικό ιξώδες 50οC υψηλότερο από 180 mm²/s.
γ) Πίσσα, βιτούμιο (άσφαλτος) και τα γαλακτώματά τους.

5.3.7Τροποποιήσειςτουέτους2004.

Οι πρώτες τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν την 1η Απριλίου 2004 και τέθηκαν σε ισχύ την 1η 
Αυγούστου 2005 και αφορούν στο Παράρτημα IV της Συμβάσεως, και ειδικότερα σε νέα 
πλοία που ασκούν διεθνή ταξίδια και έχουν χωρητικότητα άνω των 400 GT ή διαθέτουν άνω 
των 15 ατόμων ως πλήρωμα. Τα υπάρχοντα πλοία είναι υποχρεωμένα να συμμορφωθούν με 
τις νέες διατάξεις του Παραρτήματος, 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του. Το Παράρτημα 



απαιτεί τα πλοία να είναι εφοδιασμένα με σύστημα επεξεργασίας λυμάτων (sewage treatment 
plant) ή μία δεξαμενή παρακρατήσεως των λυμάτων (sewage holding tank) ή ένα σύστημα 
συνεχούς απολυμάνσεως (sewage continuing and disinfecting system).

Η απόρριψη λυμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον απαγορεύεται, εκτός εάν το πλοίο διαθέ-
τει ένα από τα παραπάνω εγκεκριμένα συστήματα και το χρησιμοποιεί όταν βρίσκεται σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 3 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά ή όταν απορρίπτει λύματα μη 
επεξεργασμένα, αλλά σε απόσταση μεγαλύτερη των 12 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά.

Οι δεύτερες τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν στις 15 Οκτωβρίου 2004 και τέθηκαν σε ισχύ την 
1η Ιανουαρίου 2007 και αφορούν στα Παραρτήματα I και II της Συμβάσεως. Για το πρώτο 
Παράρτημα οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν όλες τις προηγούμενες αλλαγές και διατυπώ-
νουν μία απλού-στερη ερμηνεία του περιεχομένου του. Συγκεκριμένα:

α) Κανονισμός 22. Προστασία του αντλιοστασίου με διπλό πυθμένα για τα Δ/Ξ άνω των 
5.000 DWT ή όσων κατασκευάστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2007.

β) Κανονισμός 23. Απόδοση του πλοίου σχετικά με την τυχαία  διαρροή πετρελαίου 
(accidental oil outflow performance). Εφαρμόζεται σε όλα τα Δ/Ξ που παραδόθηκαν την 1η 
Ιανουαρίου 2010 ή αργότερα. Επίσης, περιλαμβάνει κατασκευαστικές απαιτήσεις ώστε να 
παρέχουν πρόσθετη προστασία από τη ρύπανση από πετρελαιοειδή σε περιπτώσεις προσαρά-
ξεως ή συγκρούσεως.

Για το πρώτο Παράρτημα καθιερώνεται η θαλάσσιαπεριοχήτουΟμάν(που αποτελεί τμήμα 
της Αραβικής Θάλασσας) ως «ειδική περιοχή». Εκεί ανήκουν η Μεσόγειος, η Βαλτική, η 
Μαύρη Θάλασσα, η Ερυθρά Θάλασσα, ο Περσικός Κόλπος, ο Κόλπος του Άντεν, η Ανταρ-
κτική και τα Βορειοδυτικά Ευρωπαϊκά ύδατα. Θυμίζομε ότι στις ειδικές περιοχές εφαρμό-
ζονται αυστηρότεροι κανονισμοί για τις απορρίψεις πετρελαϊκών καταλοίπων.

Για το δεύτερο Παράρτημα καθιερώνονται 4 νέες ομάδες κατηγοριοποιήσεως για τις τοξι-
κές υγρές ουσίες χύμα (noxious liquid substances carried in bulk). Οι νέες τροποποιήσεις 
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007 (πίν. 5.6). Συγκεκριμένα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ5.6
ΑναθεωρημένοΠαράρτημαΙΙτηςΣυμβάσεωςMARPOL.
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ΕπιβλαβείςυγρέςουσίεςΚατηγορία

Κατηγορία x  Εκείνες που, αν απορριφθούν στο θαλάσσιο περιβάλλον λόγω διαδικασίας πλυσίματος 
των δεξαμενών ή αφερματισμού, θα αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο (major hazard) είτε 
για τους θαλάσσιους πόρους, είτε για την ανθρώπινη υγεία και επομένως δικαιολο-γείται 
η απαγόρευση απορρίψεώς τους. 

Κατηγορία Y  Εκείνες που, αν απορριφθούν στο θαλάσσιο περιβάλλον λόγω διαδικασίας πλυσίματος 
των δεξαμενών ή αφερματισμού, αποτελούν κίνδυνο (hazard) είτε για τους θαλάσσιους 
πόρους, είτε για την ανθρώπινη υγεία ή προκαλούν ζημιές σε ανέσεις (amenities) ή άλλες 
νόμιμες χρήσεις της θάλασσας και επομένως δικαιολογούν τον περιορισμό στην ποσό-τητα 
και την ποιότητα κατά την απόρριψή τους στη θάλασσα.

Κατηγορία Z  Εκείνες που, αν απορριφθούν στο θαλάσσιο περιβάλλον λόγω διαδικασίας πλυ   σίματος 
των δεξαμενών ή αφερματισμού, θα αποτελέσουν μικρό κίνδυνο (minor hazard) είτε για 
τους θαλάσσιους πόρους, είτε για την ανθρώπινη υγεία και επομένως δικαιολογούνται 
λιγότεροι περιορισμοί (less stringent restrictions) στην ποσότητα και την ποιότητα κατά την 
απόρριψή τους στη θάλασσα.

Άλλες ουσίες  Εκείνες που έχουν εκτιμηθεί και αποδειχθεί ότι δεν ανήκουν στις 3 παραπάνω κατη-
γορίες, διότι θεωρείται ότι δεν είναι επιζήμιες για τους θαλάσσιους πόρους, την 
αν-θρώπινη υγεία, τις ανέσεις ή άλλες νόμιμες χρήσεις της θάλασσας. Ας σημειωθεί ότι 
η απόρριψη σεντινών, έρματος ή άλλων μειγμάτων που περιέχουν αυτές τις ουσίες δεν 
υπόκειται στις απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος.



5.3.8Τροποποιήσειςτουέτους2005.

Υιοθετήθηκαν στις 22 Ιουλίου 2005 και τέθηκαν σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου 2006 και αφο-
ρούν στους κανονισμούς του Παραρτήματος VI «γιατηνπρόληψητηςρυπάνσεωςτηςατμό
σφαιραςαπόταπλοία», περιλαμβάνοντας την καθιέρωση της ΒόρειαςΘάλασσας ως ειδικής 
περιοχής ελέγχου των εκπομπών θείου (Sox Emission Control Area – SECA). Επίσης, ανα-
βαθμίστηκε και ο τεχνικός κώδικας για το οξείδιο του αζώτου (Nox).

5.3.9Τροποποιήσειςτουέτους2006.

Αυτές υιοθετήθηκαν το Μάρτιο του 2006 και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2007. Σχε-
τικά με το Παράρτημα I (αφορούν σε προηγούμενες τροποποιήσεις του 2004) περιλαμβάνεται 
πλέον ένας νέος κανονισμός, ο 12Α για την προστασία των δεξαμενών καυσίμων (oil fuel tanks). 
Ο κανονισμός πρόκειται να εφαρμοσθεί σε όλα τα πλοία που θα παραδοθούν την 1η Αυγούστου 
2010 ή αργότερα, με συνολική χωρητικότητα καυσίμων 600 m³ ή περισσότερο. Περιέχει απαι-
τήσεις για την ειδική θέση προστασίας των δεξαμενών καυσίμου, καθώς και την αποδοτικότητά 
τους σε περίπτωση τυχαίας διαρροής. Η μέγιστη χωρητικότητα ανά δεξαμενή καυσίμων αγγίζει 
τα 2.500 m³ και απαιτείται η συνδρομή των αρχών των κρατών-μελών για θέματα ασφάλειας μαζί 
με την ανάγκη επιθεωρήσεων των πλευρικών δεξαμενών και των διπλών πυθμένων. 

Οι ίδιες τροποποιήσεις αφορούν και στο Παράρτημα IV για τα λύματα των πλοίων και 
προσθέτουν ένα νέο κανονισμό, τον 13, σχετικά με τους λιμενικούς ελέγχους για διαχει-
ριστικά θέματα (port state control on operational requirements). Συγκεκριμένα, όταν ένα 
πλοίο βρίσκεται εντός λιμένα ή τερματικού σταθμού που ανήκει σε άλλο κράτος, υπόκειται σε 
έλεγχο από την τοπική αρχή όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πλοίαρχος ή το πλήρωμα δεν είναι 
γνώστες των διαδικασιών πάνω στο πλοίο για την πρόληψη της ρυπάνσεως από τα λύματα.

Επίσης, σχετικά με το Παράρτημα II τροποποιήθηκε ο Κώδικας για την Κατασκευή και τον 
Εξοπλισμό των Πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (BCH Code), ακολου-
θώντας τις τροποποιήσεις του αντίστοιχου διεθνούς κώδικα για τα επικίνδυνα χημικά (IBC 
Code) και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007.

Τέλος, για το Παράρτημα I προστέθηκαν νέες τροποποιήσεις τον Οκτώβριο του 2006 που 
θα τεθούν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2008 και αφορούν στην καθιέρωση των νοτίων υδάτων της 
ΝότιαςΑφρικής ως «ειδική περιοχή», με σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας και του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος διότι πρόκειται για μία περιοχή οικολογικά ευαίσθητη και με αρκε-
τή κυκλο-φορία πλοίων.

Για το Παράρτημα III οι ίδιες τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010 
και αφορούν στην εναρμόνιση των διατάξεων του Παραρτήματος με ειδικά κριτήρια ορισμού 
των ρυπογόνων ουσιών, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Υποεπιτροπή των Η.Ε. για τη 
μεταφορά επικινδύνων αγαθών (Transport of Dangerous Goods-TDG).

5.3.10Τροποποιήσειςτουέτους2007.

Αφορούν στο Παράρτημα Ι και περιλαμβάνουν τον κανονισμό 38.2.5. σχετικά με τους 
Σταθμούς Υποδοχής Καταλοίπων (Slop Reception Facilities) εκτός των ειδικών περιοχών. Η 
υποχρέωση είναι να υπάρχουν τέτοιοι σταθμοί για την παραλαβή πετρελαϊκών μειγμάτων που 
προέρχονται από τις δεξαμενές φορτίου των Δ/Ξ, σύμφωνα με τον κανονισμό 34 που προ-
βλέπει τις διαδικασίες απαρρίψεως από αυτούς τους χώρους.

Επίσης, τροποποιείται το Παράρτημα IV προκειμένου να περιληφθεί ο κανονισμός11.1.1.
σχετικά με τις απαιτήσεις για την απόρριψη των λυμάτων στη θάλασσα, και συγκεκριμένα από 
τους χώρους πάνω στο πλοίο όπου κατοικούν ζώα. Το είδος των λυμάτων αυτών θα απορ-
ριφθεί στο θαλάσσιο περιβάλλον, όχι στιγμιαία αλλά με ένα συνηθισμένο ρυθμό (moderate 
rate), σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την απόρριψη μη επεξεργασμένου λύματος από τις ειδι-
κές δεξαμενές (holding tanks).
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πο νται από την STCW 
1995

6.5  Με λέ τη πε ρι πτώ σε ως: 
Αξι ω μα τι κοί Ναυ σι πλο ΐ ας

6.6  Η σχέση της STCW 1995 με 
τον Κώ δι κα ISM

6.7  Aντιπροσωπευτικά υπο-
δείγματα της STCW 1995

6.8 Συ μπλη ρω μα τι κές πη γές

Η Δι ε θνής Σύμ βα ση για τα Πρό
τυ πα Πι στο ποι η τι κών Εκ παι δεύ
σε ως και Τη ρή σε ως Φυ λα κών των 
Ναυ τι κών (STCW 1978/1995)

Σκοπόςτουκεφαλαίου.

Ο κύ ρι ος σκο πός του κε φα λαί ου εί ναι να ανα λυ θεί η δι ε θνής Σύμ βα ση STCW 
για τα Πρό τυ πα Πι στο ποι η τι κών Εκ παι δεύ σε ως και Τη ρή σε ως Φυ λα κών των Ναυ
τι κών. Ο σκο πός αυ τός επι τυγ χά νε ται μέσω της κα τα νο ή σε ως των εξε λί ξε ων που 
πραγ μα το ποι ή θη καν, ώστε να εφαρ μο σθεί η STCW 1978 και η σχε τι κά πρό σφα τη 
τρο πο ποί η σή της (STCW 1995), μέσω του εντο πι σμού και της ανα λύ σε ως συ γκε
κρι μέ νων ση μεί ων από τους κα νο νι σμούς της εν λόγω Συμ βά σε ως.

Προσδοκώμενααποτελέσματα.

Όταν θα έχετε με λε τή σει αυτό το κε φά λαι ο θα γνω ρί ζε τε τη δομή της νέας 
Συμ βά σε ως STCW 1995, δη λα δή τα κε φά λαι α και τους κα νο νι σμούς της, τις ημε
ρο μη νί ες εφαρ μο γής της, τα πι στο ποι η τι κά που προ κύ πτουν, τις ελά χι στες απαι
τή σεις γνώ σε ων, εμπει ρί ας και δε ξι ο τή των των αξι ω μα τι κών ναυ σι πλο ΐ ας. 

Έννοιες-κλειδιάτουκεφαλαίου.

Πρό τυ πα Εκ παι δεύ σε ως, Τή ρη ση Φυ λα κής, Απαι τή σεις Εμπει ρί αςΓνώ σε ων
Δε ξι ο τή των, Ιε ραρ χί α και Κα θή κο ντα.

Εισαγωγικέςπαρατηρήσεις.

Στο κε φά λαι ο αυτό επι ση μαί νο νται και σχο λι ά ζο νται οι κύ ρι ες κα τευ θυ ντή
ρι ες γραμ μές της STCW/95, πα ρου σι ά ζε ται η δομή της, ώστε να εί ναι κα τα νο
η τή στους ανα γνώ στες/φοιτητές και κα τα γρά φο νται τα απαι τού με να πι στο ποι
η τι κά που προ κύ πτουν από την εφαρ μο γή της. ΣτοΠαράρτημα, στο Θέμα13 
(σελ. 251) προσδιορίζονται τα ελά χι στα πρότυπα γνώσεων ναυσιπλοΐας καθώς 
και τα ελάχιστα πρότυπα ικανότητας των αξιωματικών γέφυρας.



6.1 Ιστο ρι κή εξέ λι ξη της Δι ε θνούς Συμ βά σε ως STCW 1978.

Η Σύμ βα ση για τα ΠρότυπαΠιστοποιητικώνΕκπαιδεύσεως και ΤηρήσεωςΦυλακών των
Ναυτικών (Convention on the Standards of Training, Certification and Watchkeeping οf Sea-
farers–STCW) υι ο θε τή θη κε στις 7 Ιου λί ου 1978 και τέ θη κε σε ισχύ το 1984. Οι προ η γού με νες 
προ σπά θει ες για την κα θι έ ρω ση μίας τέ τοιας συμ βά σε ως συ νά ντη σαν την αντί δρα ση δύο 
πλευ ρών, αρ χι κά των πλοι ο κτη τών, οι οποίοι βέ βαια εν δι α φέ ρο νταν άμεσα για τα επί πε δα 
των μι σθών, αλλά και των συν δι κά των των ναυ τι κών, των οποίων το κύ ριο μέ λη μά τους ήταν 
η προ στα σί α της ερ γα σί ας.

Η Συν δι ά σκε ψηTSPP (1978) δεν επί σπευ σε μόνο τις δι α δι κα σί ες επι κυ ρώ σε ως της ΔΣ 
MARPOL, αλλά απο τέ λε σε και την αφορμή, τέσ σε ρεις μή νες αρ γό τε ρα, να υι ο θε τή σει ο ΙΜΟ 
τη ΔΣ STCW. Συ μπλη ρω μα τι κά η SOLAS(1974/1978) στο Κε φά λαι ο V ανα φέ ρει ότι όλα τα 
εμπο ρι κά πλοία πρέ πει να εί ναι επαρ κώς και ικα νο ποι η τι κά επαν δρω μέ να. Η Σύμβασητου
ΔικαίουτηςΘάλασσας (Law Of the Sea Convention–LOSC) του 1982, στο άρ θρο 94 ορί ζει ότι 
τα κράτη της ση μαί ας των πλοίων πρέ πει να εξα σφα λί ζουν ότι το κα θέ να από αυτά δι οι κεί ται 
από πλοί αρ χο και αξι ω μα τι κούς, οι οποίοι δι α θέ τουν τα απα ραί τη τα προ σό ντα, ενώ το πλή-
ρω μα εί ναι το εν δε δειγ μέ νο σε ζη τή μα τα αριθ μού και προ σό ντων για το εί δος, το μέ γε θος, τη 
μη χα νή και τον εξο πλι σμό ενός πλοίου. Επί σης, η ΣύμβασηγιατιςΠροϋποθέσειςΝηολογήσεως
τωνΠλοίων (Convention in the Conditions for Registration of Ships) του 1986, στο άρ θρο 9 
ανα φέ ρει ότι τα κράτη της ση μαί ας πρέ πει να προ ω θούν, σε συ νερ γα σί α με τους πλοι ο κτή τες, 
τη μόρ φω ση και εκ παί δευ ση των ναυ τι κών και να βε βαι ώ νουν ότι τα επί πε δα επαν δρώ σε ως, 
ικα νό τη τας και συν θη κών ερ γα σί ας πάνω στο πλοίο συμ μορ φώ νο νται προς τους ισχύ ο ντες 
δι ε θνείς κα νο νι σμούς.

Στην πε ρί πτω ση του Δ/Ξ AmocoCadiz (1978), πα ρό λο που αρ χι κά το ατύ χη μα προ κλή θη κε 
από μία τε χνι κής φύ σε ως δυ σλει τουρ γί α, η αν θρώ πι νη πα ρέμ βα ση συ νέ βα λε σε ση μα ντι κό 
βαθμό. Αυ τός ήταν ένας από τους λό γους που ο ΙΜΟ κα τάρ τι σε τη ΔΣ STCW 1978, ενώ συ νε-
τέ λε σαν και μία άλλη σειρά ατυ χη μά των Δ/Ξ, όπως οι εκρή ξεις στα Betelguese και Independenta, 
οι συ γκρού σεις με τα ξύ των Venoil και Venpet, των AtlanticEmpress και AegeanCaptainκαι η 
ολική απώ λεια λόγω αμέ λει ας του πλη ρώ μα τος του EnergyConcentration. Όλα τα πα ρα πά νω 
ατυ χή μα τα οφεί λο νταν σε αν θρώ πι να λάθη. Το τε λευ ταί ο ατύ χη μα Δ/Ξ απο τέ λε σε τη με γα λύ-
τε ρη απώ λεια πλοίου από πλευ ράς χω ρη τι κό τη τας κατά την πε ρί οδο 1979-1980, το οποίο ενώ 
εκ φόρ τω νε στο Ρό τερ νταμ υπέ στη με γά λο ρήγμα στο εξω τε ρι κό πε ρί βλη μα λόγω κα κού χει ρι-
σμού κατά τη δι α δι κα σί α εκ φορ τώ σε ως με απο τέ λε σμα να πλημ μυ ρί σει το με σαίο τμήμα του 
πλοίου και τα δύο ακραία τμή μα τα να ακου μπή σουν στο βυθό του λι μέ να. Ο πλοί αρ χος και ο 
ύπαρ χος κα τα δι κά στη καν σε 4μηνη φυ λά κι ση λόγω αμέ λει ας.

Ο σκο πός της κα ταρ τί σε ως της STCW 1978 ήταν (και πα ρα μέ νει) η κα θι έ ρω ση δι ε θνώς υπο-
χρε ω τι κών απαι τή σε ων για τη χο ρή γη ση πι στο ποι η τι κών (ελάχισταόρια) σε πλοι άρ χους, αξι ω-
μα τι κούς και πλη ρώ μα τα, ιδίως γι’ αυτά των ανα πτυσ σο μέ νων χω ρών που βρί σκο νταν στο στά-
διο της ανα πτύ ξε ως των στό λων τους. Η δι και ο δο σί α πα ρα μέ νει στο κρά τος της ση μαί ας του 
πλοίου, αλλά και το πα ρά κτι ο κρά τος έχει το δι καί ω μα να ασκεί έλεγχο στο αλ λο δα πό πλοίο 
για τα πι στο ποι η τι κά ικα νό τη τας του πλη ρώ μα τος, όπως ορί ζει η εν λόγω Σύμ βα ση. 

Η STCW 1978 εί ναι συ γκρο τη μέ νη σε 17 άρ θρα, ενώ οι τε χνι κές απαι τή σεις πε ρι έ χο νται 
σε σχε τι κό πα ράρ τη μα. Τα διά φο ρα μέρη της αφο ρούν στις γε νι κές δι α τά ξεις για τις δι α δι κα-
σί ες ελέγ χου, σε αυ τές που ανα φέ ρο νται σε θέ μα τα πλοι άρ χου και κα τα στρώ μα τος, μη χα νο-
στα σί ου, ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών, σε ει δι κές απαι τή σεις για τα Δ/Ξ και στις ει δι κές ικα νό τη τες, 
που απαι τού νται όταν κά ποιος βρί σκε ται σε ένα σκά φος δι α σώ σε ως. Η STCW 1978 σε γε νι-
κές γραμ μές επι κε ντρώ νε ται στον αν θρώ πι νο πα ρά γο ντα.

Το ερώ τη μα εί ναι εάν αυτό το πε δίο έρευ νας (ο αν θρώ πι νος πα ρά γο ντας) τυ χαί νει του άμε-
σου εν δι α φέ ρο ντος με τους άλ λους το μείς της ναυ τι λι α κής βι ο μη χα νί ας. Επί σης ένα άλλο ερώ-
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τη μα αφορά στο κατά πόσο εί ναι εφι κτό η εκ παί δευ ση να πα ρα μεί νει αντι κεί με νο απο κλει στι κά 
του ΙΜΟ και των εθνι κών αρ χών ή θα πρέ πει να ανα λά βουν δράση και άλ λοι δι ε θνείς φο ρείς. 
Ωστόσο δεν πρέ πει να λη σμο νού με ότι εί ναι αδύ να το να νο μο θε τη θούν μέ τρα που θα εκ μη δε νί-
σουν την αν θρώ πι νη αδυ να μί α.

Η ανά λυ ση του αν θρώ πι νου πα ρά γο ντα ήταν αρ χι κά έργο του ΔιεθνούςΟργανισμούΕργασί
ας (ILO), αλλά η με γα λύ τε ρη απο δο χή του ΙΜΟ από τους πλοι ο κτή τες και τις κυ βερ νή σεις των 
κρα τών-με λών, ως φο ρέα που θα προ στα τεύ σει κα λύ τε ρα τα συμ φέ ρο ντά τους, είχε ως απο τέ-
λε σμα να θε ω ρη θεί η Σύμβαση STCW 1978 το βα σι κό ερ γα λεί ο. Ο ILO έδειξε εν δι α φέ ρον από 
το 1933 με σκοπό τη μεί ω ση του πο σο στού των πλοίωνχαμηλώνπροδιαγραφών (substandard 
vessels), που κατά κα νό να έφε ραν ση μαί ες ευ και ρί ας, αλλά και τη βελ τί ω ση των συν θη κών 
ερ γα σί ας των ναυ τι κών. H STCW 1978 δεν πα ρέ χει το δι καί ω μα στο πα ρά κτι ο κρά τος να δι ώ ξει 
ποι νι κά ένα άτομο που υπέ πε σε σε αδί κη μα. Ίσως η STCW 1978 έντε χνα να απέ φυ γε την υι ο-
θέ τη ση πε ρισ σο τέ ρων δι α τά ξε ων που αφο ρούν στους λι μέ νες, δι ό τι τέσ σε ρα χρό νια από την 
κα τάρ τι σή της, στα κοι νο τι κά ύδατα δη μι ουρ γή θη κε το Μνημόνιο του Παρισίου, 1982 
(Memovandum of Under-standing–MOU), που ασχο λεί ται απο κλει στι κά με τους λιμενικούς
ελέγχους των πλοίων που κα τα πλέ ουν στα ευ ρω πα ϊ κά λι μά νια.

Όταν το εμπο ρι κό πλοίο προ σεγ γί ζει ένα λι μά νι ή τερ μα τι κό σταθμό, τα προ βλή μα τα πι θα-
νόν να δι ο γκώ νο νται, δι ό τι πλη θαί νει και ο αριθ μός των αν θρώ πων που εμπλέ κο νται στη δι α-
χεί ρι ση του πλοίου, π.χ. πλο η γοί, ρυ μουλ κά, άλλα πλοία, αυ ξά νο ντας αντί στοι χα και τους 
κιν δύ νους προ κλή σε ως ατυ χή μα τος, προ σα ρά ξε ως ή συ γκρού σε ως. 

Οι πρώ τες τρο πο ποι ή σεις της STCW 1978 έγι ναν το έτος 1991 και ανα φέ ρο νται στην εκ παί-
δευ ση και τις ικα νό τη τες των ασυρ μα τι στών για την εξοι κεί ω ση με το ΠαγκόσμιοΝαυτιλιακό
Σύστημα Ασφάλειας και Κινδύνου (GMDSS). Στις αρ χές του 1994 ο ΙΜΟ προ χώ ρη σε στη 
σύ γκλη ση δι α σκέ ψε ως με σκοπό την ανα θε ώ ρη ση της STCW 1978 και την προ ε τοι μα σί α μίας 
«νέας» Συμ βά σε ως για την εκ παί δευ ση και την επάν δρω ση των αλι ευ τι κών πλοίων (STCW-
F/1995). 

Οι νέες τρο πο ποι ή σεις της STCW 1995 ει σά γουν ορι σμέ νες και νο το μί ες: πρώτον ανα φέ ρο-
νται ου σι α στι κά σε θέ μα τα εκ παι δεύ σε ως στα οποία υπά γο νται και τα ζη τή μα τα ασφα λούς 
τη ρή σε ως των φυ λα κών, δεύτερον πα ρα κο λου θού νται από ένα νέο κώ δι κα και τρίτον εν σω μα-
τώ νουν το νέο σύ στη μα εξει δι κεύ σε ως γνώ σε ων λει τουρ γι κής προ σεγ γί σε ως.

6.2 Βα σι κά στοι χεία της «νέας» Συμ βά σε ως STCW 1995.

Η ΔΣ STCW 1978 τρο πο ποι ή θη κε και απέ κτη σε μια ανα θε ω ρη μέ νη δομή (STCW 1995), 
με τέ τοιον τρόπο, ώστε να θε ω ρεί ται σχε τι κά ως μια νέαΣύμβαση, που στο χεύ ει με εκ συγ χρο-
νι σμέ νο τρόπο στην προ α γω γή της ασφά λει ας της αν θρώ πι νης ζωής και της πε ρι ου σί ας στη 
θά λασ σα και στην προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος. Η STCW 1978 κυ ρώ θη κε από τη 
χώρα μας με τον Ν 1314/83 (ΦΕΚ 2Α/83) και τέ θη κε σε ισχύ την 25/4/1984. Με το ΠΔ 132/97 
(ΦΕΚ 116 Α) έγινε η απο δο χή των τρο πο ποι ή σε ων της «νέας» Συμ βά σε ως του 1995. Μέ χρι το 
2001 έχουν πραγ μα το ποι η θεί οι εξής δύο τρο πο ποι ή σεις της ανα θε ω ρη μέ νης Συμ βά σε ως: 

α) Οι τρο πο ποι ή σεις του 1997, οι οποίες τέ θη καν σε ισχύ την 1/1/1999 και αφο ρούν στις απαι-
τή σεις εκ παι δεύ σε ως για πλοι άρ χους, αξι ω μα τι κούς και όλες τις ει δι κό τη τες Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ 
(Rο-Rο) πλοίων.

β) Οι τρο πο ποι ή σεις του 1998, οι οποίες τέ θη καν σε ισχύ την 1/1/2003 και αφο ρούν στα 
θέ μα τα χει ρι σμού και στοι βα σί ας του φορ τί ου στα πλοία.

Οι Κα νο νι σμοί της STCW 1995 εμπε ρι έ χο νται σε έναν Κώδικα, ο οποίος χω ρί ζε ται σε δύο 
μέρη: στο ΠρώτοΜέροςτου Κώ δι κα πε ρι λαμ βά νο νται τα υπο χρε ω τι κά ελά χι στα κρι τή ρι α τεχνο
γνωσίας και στο ΔεύτεροΜέροςπα ρέ χο νται οδη γί ες για την αρωγή των ατό μων-φο ρέ ων, που 
εμπλέ κο νται στη δι α δι κα σί α εκ παι δεύ σε ως και αξι ο λο γή σε ως της ικα νό τη τας των ναυ τι κών (και 
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γε νι κό τε ρα αυ τών που εμπλέ κο νται στην εφαρ μο γή των δι α τά ξε ων της STCW 1995).
Ο σκο πός της τρο πο ποι η μέ νης STCW 1995, η οποία τέ θη κε σε ισχύ την 1η Φε βρου α ρί ου 

1997, εί ναι να κα θι ε ρώ σει ενι αία εκ παί δευ ση, πι στο ποί η ση, επι κύ ρω ση και αξι ο λό γη ση των 
γνώ σε ων (δηλ. της ικα νό τη τας, της κα τα νο ή σε ως και της απο δε δειγ μέ νης δε ξι ό τη τας) των ναυ-
τι κών. Με αυτά τα πρό τυ πα, οι ναυ τι κοί θα μπο ρούν να εκτε λούν τα κα θή κο ντά τους με πε ρισ-
σό τε ρο ασφαλή και πε ρι βαλ λο ντι κά απο δε κτό τρόπο. Ει δι κό τε ρα, ο κώ δι κας εμπε ρι έ χει δι α τά-
ξεις που θα πι στο ποι ούν ότι κάθε ναυ τι κός έχει τις κα τάλ λη λες ει δι κές γνώ σεις, την εμπει ρία και 
την απαι τού με νη εξει δί κευ ση, τόσο στο χει ρι σμό των εξαρ τη μά των πάνω στο πλοίο όσο και στις 
με θό δους πρα κτι κής για την εν δε χό με νη αντι με τώ πι ση πε ρι στα τι κών ασφά λει ας της ναυ σι πλο ΐ-
ας και προ στα σί ας του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος. Επί σης, υπο στη ρί ζε ται η άποψη ότι μετά την 
πλήρη εφαρ μο γή της STCW 1995 θα εκλεί ψουν οι πε ρι πτώ σεις «πλα στών» πι στο ποι η τι κών αλλά 
και οι τρό ποι που αυτά απο κτή θη καν. Οι δι α τά ξεις της STCW 1995 αφο ρούν κυ ρί ως στα εξής: 

α) Ορι σμός των ενο ποι η μέ νων προ τύ πων ικα νό τη τας.
β) Ει δι κή ανα φο ρά στις με θό δους εγκρί σε ως εθνι κών και αλ λο δα πών πι στο ποι η τι κών.
γ) Ει δι κή ανα φο ρά στις πλη ρο φο ρί ες για τους κα νο νι σμούς πα ρά κτι ου εμπο ρί ου.
δ) Κα θο ρι σμός των με θό δων ελέγ χου που πλέον ανα φέ ρο νται σε θέ μα τα ασφά λει ας.
ε) Κα το χή ενός αρ χεί ου πι στο ποι η τι κών (από τη δι οί κη ση) σύμ φω να με τα κρι τή ρι α ποι ό-

τη τας.
στ) Έλεγ χος εφαρ μο γής της Συμ βά σε ως (από τον ΙΜΟ) που θα οδη γή σει στην κα θι έ ρω ση 

μίας λευ κής λί στας.
ζ) Κα θο ρι σμός των ευ θυ νών της επι χει ρή σε ως για τα πι στο ποι η τι κά.
Η «νέα» Σύμ βα ση προ βλέ πει ότι οι αξι ω μα τι κοί πρέ πει να γνω ρί ζουν τις σο βα ρές επι δρά-

σεις της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως, που προ κα λεί ται από τις λει τουρ γι κές απορ ρί ψεις των πλοίων 
κι αυ τής που προ κα λεί ται από ατυ χή μα τα, και να λαμ βά νουν τα απα ραί τη τα προ λη πτι κά 
μέ τρα σύμ φω να με τους δι ε θνείς και λι με νι κούς κα νο νι σμούς. Ει δι κά το κεφάλαιο5 πε ρι έ χει 
δι α τά ξεις για τα πλη ρώ μα τα που απα σχο λού νται σε Δ/Ξ, μόνο που εί ναι πε ρισ σό τε ρο γε νι κού 
πε ρι ε χο μέ νου και η εφαρ μο γή τους στη ρί ζε ται κυ ρί ως στο κράτοςτηςσημαίας (flag state). Ο 
κα νο νι σμός V/1 προ βλέ πει:

‘[...]αξιωματικοίκαιβαθμοφόροιπουέχουνσχετικάκαθήκονταμε...τοφορτίοήτονεξο
πλισμότουφορτίουσταδεξαμενόπλοιακαιδενέχουνεργαστείσεπλοίααυτούτουτύπουπριν
ασκήσουντακαθήκοντάτουςπρέπειναέχουνεκπληρώσειέναπρόγραμμαεκπαίδευσηςστην
ξηράγιατηναντιμετώπισητηςπυρκαγιάςκαι
(α)μίααποδεκτήπερίοδοαπασχόλησηςπάνωσταπλοίαμεσκοπότηναπόκτησηεπαρκούς

γνώσηςγιαθέματαασφαλούςλειτουργικήςπρακτικής
ή(β)ένααποδεκτόπρόγραμμαεξοικείωσηςμετηλειτουργικήδιαχείρισητωνδεξαμενό

πλοιωντοοποίοεμπεριέχειδιαδικασίεςβασικώνμέτρωνασφάλειαςστηθάλασσακαιπρόληψη
τηςθαλάσσιαςρύπανσης.
Πλοίαρχοιήάλλοιαξιωματικοί...άλλοπρόσωπομετηνάμεσηευθύνητηςφόρτωσης,εκφόρ

τωσηςκαιμεταφοράςτουφορτίουπρέπειναδιαθέτουν
(α)σχετικήεμπειρίασύμφωναμετακαθήκοντάτουςσεδεξαμενόπλοιακαι
(β)εκπλήρωσηειδικούεκπαιδευτικούπρογράμματοςπουαναφέρεταισεθέματαασφάλει

ας δεξαμενόπλοιων, συστήματα προστασίας από την πυρκαγιά, πρόληψης και ελέγχου της
ρύπανσης,λειτουργικέςπρακτικέςκαιυποχρεώσειςσύμφωναμετουςεφαρμοστέουςκανονι
σμούς[...]'.

Επί σης, προ βλέ πο νται δι α δι κα σί ες που πρέ πει να εφαρ μό ζο νται έτσι ώστε να γί νει η ανα-
γνώ ρι ση των πι στο ποι η τι κών ικα νό τη τας όλων των εθνι κο τή των των πλη ρω μά των. Πα ράλ λη λα 
για τη χο ρή γη ση των σχε τι κών πι στο ποι η τι κών θα ελέγ χε ται η ηλι κία, η ψυ χι κή και σω μα τι κή 
υγεία και η απαι τού με νη θα λάσ σι α υπη ρε σί α.
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Ο Κώ δι κας της STCW 1995 κρί θη κε απα ραί τη τος με σκοπό να πα ρέ χει ευ χέ ρει α ευ κο λό τε-
ρης και τα χύ τε ρης συ μπλη ρώ σε ώς του όταν οι συν θή κες το απαι τούν, κάτι που ήταν δύ σκο λο 
να επι τευ χθεί με τη STCW 1978. Ο Κώ δι κας ανα φέ ρε ται σε θέ μα τα ποι ο τι κής ανα βαθ μί σε ως 
της ναυ τι κής εκ παι δεύ σε ως, τα προ σό ντα και τις προ ϋ πο θέ σεις του δι δα κτι κού προ σω πι κού 
και δι ά φο ρες άλ λες οδη γί ες σχε τι κές με την πα ρο χή και την ανα γνώ ρι ση της εκ παι δεύ σε ως. 

Αυτό που κα θι ε ρώ νει η «νέα» Σύμβαση εί ναι οι άμε σες ευ θύ νες των ναυ τι λι α κών εται ρει ών, 
δι ό τι οι τε λευ ταί ες πρέ πει να εξα σφα λί ζουν ότι οι ναυ τι κοί έχουν υπο βλη θεί στις απα ραί τη τες 
δι α δι κα σί ες εξοι κει ώ σε ως με τα θέ μα τα ασφά λει ας, τα θέ μα τα δι οι κή σε ως πάνω στο πλοίο και 
τα δι α στή μα τα δι α κο πών από την ερ γα σί α για ξε κού ρα ση. Οι δι α χει ρί στρι ες ναυ τι λι α κές εται-
ρεί ες θα πρέ πει να εν θαρ ρύ νουν όλους τους αξι ω μα τι κούς ώστε να συμ με τέ χουν ενεργά στην 
εκ παί δευ ση των νέων πλη ρω μά των και να ελέγ χουν/ανα θε ω ρούν συ χνά την πρό ο δο του νε α ρό-
τε ρου προ σω πι κού στην από κτη ση γνώ σε ως και δε ξι ό τη τας κατά τη δι άρ κει α της υπη ρε σί ας του. 
Ιδι αί τε ρη ση μα σί α απο δί δε ται στην ανα βαθ μι σμέ νη και ανα νε ω μέ νη εκ παί δευ ση σε κα τάλ λη λα 
χρο νι κά δι α στή μα τα και στη λήψη των απα ραι τή των μέ τρων, ώστε να εν θαρ ρύ νε ται το πνεύμα 
υπε ρη φά νει ας και επαγ γελ μα τι σμού των ναυ τι κών.

Η συμ μόρ φω ση με τις δε δο μέ νες υπο χρε ώ σεις εξαρ τά ται από την πο λι τι κή των κυ βερ νή σε-
ων. Έχο ντας υπόψη ότι, σε εθνικό επί πε δο ορι σμέ νες απαι τή σεις της STCW 1995 θα εφαρ μο-
σθούν από δι ά φο ρες χώ ρες σε δι α φο ρε τι κά χρο νι κά δι α στή μα τα, εί ναι πι θα νόν κά ποια πα ρα-
δο σι α κά ναυ τι λι α κά κράτη να απο φα σί σουν την υι ο θέ τη ση σχε τι κών απαι τή σε ων πριν την 
έναρξη ισχύος της. 

Η «νέα» Σύμ βα ση απαι τεί από τις Αρ χές των κρα τών της ση μαί ας και των πα ρα κτί ων κρα-
τών να επι βάλ λουν ποι νές σε εκεί νες τις ναυ τι λι α κές εται ρεί ες που έμπρα κτα δεν συμ μορ φώ-
νο νται με τις νέες απαι τή σεις. Τα πα ρά κτι α κράτη έχουν το δι καί ω μα της επι θε ω ρή σε ως των 
αλ λο δα πών πλοίων από τον Φε βρου ά ρι ο του 1997. Σύμ φω να με τη STCW 1995, από αυτό το 
χρονικό σημείο θα υπάρ χει ανταλ λα γή πλη ρο φο ρι ών σχε τι κά με τους λι με νι κούς ελέγ χους για 
τις ΗΠΑ και τα κράτη που ανή κουν στο ΜΟU (1982). Ση μει ώ νε ται ότι στο ΜΟU εκτός από 
τα κράτη της Ευ ρω πα ϊ κής Ενώ σε ως συμ με τέ χουν και ο Κα να δάς, η Κρο α τί α, η Νορ βη γί α, η 
Πο λω νί α και η Ρωσία.

Επί σης, η STCW 1995 προ βλέ πει μέ τρα για τους λι με νι κούς ελέγ χους, αλλά πε ρι ο ρί ζε ται 
στην εξα κρί βω ση των πι στο ποι η τι κών ικα νό τη τας και εάν κά ποιο συμ βάν δη μι ουρ γεί υπο ψί ες 
ότι τα επί πε δα επαν δρώ σε ως δεν βρί σκο νται σε υψηλό επί πε δο. Σύμ φω να με τη STCW 1995 
υπάρ χουν δύο κύ ρι οι λό γοι για να κρα τη θεί το πλοίο σε ένα λι μά νι, πρώτον η απο τυ χί α να επι-
δι ορ θω θούν προ βλή μα τα σχε τι κά με τη σω στή επάν δρω ση και την τή ρη ση φυ λα κών γέ φυ ρας και 
δεύτερον εφό σον υπάρ χει κίν δυ νος απει λής της αν θρώ πι νης ζωής, της πε ρι ου σί ας και του πε ρι-
βάλ λο ντος. 

Αν οι ελ λεί ψεις, που δι α πι στώ θη καν, δεν απο κα τα στα θούν και αυτό εγκυ μο νεί κιν δύ νους για 
τα πρό σω πα, την πε ρι ου σί α ή το πε ρι βάλ λον, απα γο ρεύ ε ται ο από πλους μέ χρι να απο κα τα στα-
θούν αυ τές οι ελ λεί ψεις, σε βαθμό που να απο κλεί ουν τον κίν δυ νο. Τέ τοιες ελ λεί ψεις (σύμ φω να 
με τον Καν. Ι/4 πα ράγρ. 2 του Κεφ. 1 του Πα ραρ τή μα τος της δι ε θνούς Συμ βά σε ως STCW 1978, 
όπως τρο πο ποι ή θη κε το 1995) εί ναι: 

α) Η έλ λει ψη κα το χής από τους ναυ τι κούς των κα ταλ λή λων πι στο ποι η τι κών ή πι στο ποι η τι-
κών εξαι ρέ σε ως ή αδυ να μί α προ σκο μί σε ως στην Αρχή Ελέγ χου απο δει κτι κών στοι χεί ων ότι 
έχει υπο βλη θεί στην αρ μό δι α Αρχή αί τη ση για θε ώ ρη ση πι στο ποι η τι κών.

β) Η μη συμ μόρ φω ση με τις ισχύ ου σες απαι τή σεις της Αρ χής περί ασφα λούς επαν δρώ σε ως.
γ) Η έλ λει ψη ρυθ μί σε ων τη ρή σε ως φυ λα κής γέ φυ ρας ή μη χα νο στα σί ου σύμ φω να με τις 

απαι τή σεις που κα θο ρί ζο νται από την Αρχή για το πλοίο και
δ) η απου σία κατά τη φυ λα κή ατό μου, που δι α θέ τει προ σό ντα χει ρι σμού του εξο πλι σμού 

που εί ναι ου σι ώ δης για την ασφαλή ναυ σι πλο ΐ α, ασφά λεια ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών ή την πρό λη ψη 
θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως και αδυ να μί α τη ρή σε ως των φυ λα κών στο πλοίο από άτομα τα οποία 
έχουν ανα παυ θεί επαρ κώς και εί ναι ικανά να ανα λά βουν κα θή κο ντα.
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Η STCW 1995 εί ναι πε ρισ σό τε ρο ελα στι κή στην κα θι έ ρω ση λει τουρ γι ών στα πλοία, δι ευ ρύ-
νο ντας έτσι τις ευ και ρί ες στα δι ο δρο μί ας των ναυ τι κών. Σε αυτό το ση μείο το νί ζο με ότι η κύ ρια 
απαί τη ση της τρο πο ποι η μέ νης STCW 1995 εί ναι η εξασφαλισμένη δι α πί στω ση της ικα νό τη τας των 
ναυ τι κών. 

Οι ημε ρο μη νί ες που απο τε λούν σταθμό στην υλο ποί η ση της STCW 1995 πα ρου σι ά ζο νται 
στον Πί να κα 6.1.

Η STCW 1995 αφορά σε ναυ τι κούς που υπη ρε τούν σε θα λασ σο πλο ού ντα πλοία εκτός 
αυ τών που υπη ρε τούν σε: 

α) Πο λε μι κά πλοία και βο η θη τι κά πλοία του πο λε μι κού ναυ τι κού.
β) Κρα τι κά πλοία, τα οποία απα σχο λού νται μόνο σε κυ βερ νη τι κή (μη εμπο ρι κή) υπη ρε σί α.
γ) Αλι ευ τι κά σκάφη.
δ) Θα λα μη γά πλοία ανα ψυ χής, που δεν απα σχο λού νται σε εμπο ρι κές επι χει ρή σεις.
ε) Ξύ λι να πλοία πρω τό γο νης κα τα σκευ ής. 
Η STCW 1995, λοι πόν, απο δί δει ιδι αί τε ρη ση μα σί α στο πι στο ποι η μέ νο απο τέ λε σμα και ει δι-

κό τε ρα στην εκτέ λε ση θα λάσ σι ας υπη ρε σί ας και στην κα τευ θυ νό με νη εκ παί δευ ση εν πλω.
Επί σης, βα σι κό τα το χα ρα κτη ρι στι κό της STCW 1995 εί ναι οι αυξημένες απαιτήσεις για

γνώσητηςαγγλικήςγλώσσας από τους ναυ τι κούς. Συ γκε κρι μέ να:
α) Οι αξι ω μα τι κοί κα τα στρώ μα τος προ βλέ πε ται να βρί σκο νται σε τέ τοιο επί πε δο που να 

τους επι τρέ πε ται να επι κοι νω νούν με άλλα πλοία και πα ρά κτι ους σταθ μούς, να δια βά ζουν και 
να κα τα νο ούν με ευ χέ ρει α χάρ τες, ναυ τι κές εκ δό σεις, με τε ω ρο λο γι κά δελ τία και διά φο ρα 
μη νύ μα τα συ να φή με θέ μα τα λει τουρ γί ας και ασφά λει ας του πλοίου.

β) Οι αξι ω μα τι κοί μη χα νής πρέ πει να εί ναι σε θέση να με λε τούν τις δι ά φο ρες εκ δό σεις 
στην αγ γλι κή που αφο ρούν σε ΤεχνικέςΟδηγίες και να μπο ρούν να επι κοι νω νούν με το υπό-
λοι πο προ σω πι κό που επο πτεύ ουν, εξα σφα λί ζο ντας ότι οι εντο λές και οι κα τευ θύν σεις που 
δί δουν να γί νο νται κα τα νο η τές.

Επο μέ νως, οι τρο πο ποι ή σεις του 1995 ει σή γα γαν αυ στη ρό τε ρα μέ τρα πα ρό λο που τα 
πι στο ποι η τι κά που έχουν εκ δο θεί από την προ η γού με νη STCW 1978 εί ναι απο δε κτά μέ χρι το 
2002, αλλά όχι και η υποχρεωτικήεκπαίδευσητωνναυτικών που από το 1998 ακο λου θεί τις 
απαι τή σεις της «νέας» Συμ βά σε ως. 

Γνω στό εί ναι ότι η εφαρ μο γή των βα σι κών κα νο νι σμών της STCW 1995 εξαρ τά ται απο κλει-
στι κά από το κρά τος της ση μαί ας, μόνο που τα γε νι κά επί πε δα εκ παι δεύ σε ως δι α φέ ρουν από 
κρά τος σε κρά τος, επο μέ νως εί ναι εύ λο γο να πε ρι μέ νει κά ποιος ένα ευρύ φά σμα δι οι κή σε ως 
πάνω στο πλοίο από τα κράτη-μέλη. Ο ΙΜΟ ανα γνω ρί ζο ντας το πρό βλη μα ζή τη σε από τα κράτη-
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1η Φε βρου α ρί ου 1997

Όλες οι απαι τή σεις της ανα θε ω ρη μέ νης STCW/95 τί θε νται σε ισχύ.

1η Αυ γού στου 1998

α) Οι νε ο ει σερ χό με νοι στο ναυ τι κό επάγ γελ μα που ξε κι νούν την εκ παί δευ σή τους πρέ πει να 
ακο λου θή σουν τα νέα πρό τυ πα.

β) Οι κυ βερ νή σεις των κρα τών-με λών πρέ πει να υπο βάλ λουν στον ΙΜΟ ανα φο ρά, στην οποία 
θα απο δει κνύ ε ται ότι εφαρ μό ζουν τα δε δο μέ να της Συμ βά σε ως.

1η Φε βρου α ρί ου 2002 

Οι με τα βα τι κές δι α τά ξεις για την έκ δο ση πι στο ποι η τι κών παύ ουν να ισχύ ουν και εφαρ μό ζε ται 
πλή ρως η Σύμ βα ση.

1η Ιου λί ου 2002 

Πα ρά τα ση εφαρ μο γής της Συμ βά σε ως.

ΠΙΝΑΚΑΣ6.1
ΚρίσιμεςημερομηνίεςεφαρμογήςτηςΣυμβάσεωςSTCW/95.



μέλη της «νέας» Συμ βά σε ως να προ σφέ ρουν τε χνι κής φύ σε ως βο ή θει α σε άλλα κράτη, όταν 
αυτό κρί νε ται ανα γκαίο.

Θα ήταν πολύ εύ κο λο να θε ω ρή σο με ότι η STCW 1978 δεν απο δεί χθη κε τόσο χρή σι μη όσο 
υπο σχό ταν, και ότι η «νέα» STCW 1995 έρ χε ται να αλ λά ξει τα δε δο μέ να. Προ τι μό τε ρο εί ναι να 
αξι ο λο γη θεί ως μία ου σι α στι κό τε ρη αρχή, όπως συμ βαί νει άλ λω στε με τις πε ρισ σό τε ρες ΔΣ του 
ΙΜΟ, ένας συμ βι βα σμός χα μη λο τέ ρων αντί των επι θυ μη τών υψη λο τέ ρων προ δια γρα φών. Άλλ-
ωστε αυτό αποδεικνύεται και από τη μη ευρεία αποδοχή της νέας Συμβάσεως από τα κράτη-
μέλη (μόνο 8 κράτη την έχουν υπογράψει και κατά συνέπεια δεν έχει τεθεί ακόμα επισήμως σε 
ισχύ).

6.3 Η δομή της «νέας» Συμ βά σε ως STCW 1995.

Η τρο πο ποι η μέ νη Σύμ βα ση STCW 1995 δι α τη ρεί τα άρ θρα της αρ χι κής STCW 1978 και αντι-
κα θι στά ολό κλη ρο το κεί με νο του Πα ραρ τή μα τος με τα Πα ραρ τή μα τα 1 και 2. Η τε λι κή μορφή 
του κει μέ νου της STCW 1995 πε ρι έ χει Κα νο νι σμούς και αντί στοι χες Τε χνι κές Οδη γί ες υπό 
μορφή Κώ δι κα, δη μι ουρ γώ ντας τις ομα δο ποι ή σεις που πα ρου σι ά ζο νται στον Πί να κα 6.2.

Ο Κώ δι κας έχει θέση Πα ραρ τή μα τος στην τε λι κή πράξη της σχε τι κής Συ νε λεύ σε ως του ΙMΟ 
για την υι ο θέ τη ση των τρο πο ποι ή σε ων της STCW 1995 και χω ρί ζε ται σε δύο μέρη:

α) Το υπο χρε ω τι κό μέ ρος Α, ως Πα ράρ τη μα 1 και
β) το προ αι ρε τι κό μέ ρος Β, συ μπλη ρω μα τι κό του Α, ως Πα ράρ τη μα 2.
Στο μέ ρος Α του Κώ δι κα, πε ρι λαμ βά νο νται υπο χρε ω τι κές ρυθ μί σεις, που πε ρι έ χουν με κάθε 

δυ να τή λε πτο μέ ρει α τα ελά χι στα πρό τυ πα, τα οποία αφού τη ρη θούν από τα κράτη-μέλη θα 
υπάρ ξει πλή ρης, απο τε λε σμα τι κή και ομοι ό μορ φη εφαρ μο γή των δι α τά ξε ων και των κα νο νι-
σμών της «νέας» STCW 1995. Ο Κώ δι κας απο τε λεί ται από τμή μα τα ισά ριθ μα με τους κα νο νι-
σμούς, προς τους οποί ους τη ρεί ται αυ στη ρά μια σχέση αντι στοι χί ας, χω ρίς όμως αυτό να ση μαί-
νει ότι δεν πρό κει ται για ανε ξάρ τη τα μέρη της STCW 1995.
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ΠΙΝΑΚΑΣ6.2
ΗδομήτηςΣυμβάσεωςSTCW1995.

 ΚΕ ΦΑ ΛΑΙ Ο Ι: (15Κανονισμοί)
Γε νι κές Δι α τά ξεις

 ΚΕ ΦΑ ΛΑΙ Ο ΙΙ: (4Κανονισμοί)
Πλοί αρ χος, Αξι ω μα τι κοί και Προ σω πι κό Κα τα στρώ μα τος

 ΚΕ ΦΑ ΛΑΙ Ο ΙΙΙ:(4Κανονισμοί)
Αξι ω μα τι κοί και Προ σω πι κό Μη χα νής

 ΚΕ ΦΑ ΛΑΙ Ο IV: (2Κανονισμοί)
Ρα δι ο ε πι κοι νω νί ες και Προ σω πι κό Ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών

 ΚΕ ΦΑ ΛΑΙ Ο V: (2Κανονισμοί)
Ει δι κή Εκ παί δευ ση και Απαι τή σεις για το  
Προ σω πι κό Συ γκε κρι μέ νων Τύ πων Πλοίων

 ΚΕ ΦΑ ΛΑΙ Ο VI: (2Κανονισμοί)
Αντι με τώ πι ση Εκτά κτων Πε ρι στα τι κών, Ια τρι κή  

Βο ή θει α και Τε χνι κές Επι βι ώ σε ως

 ΚΕ ΦΑ ΛΑΙ Ο VII: (3Κανονισμοί)
Εναλ λα κτι κά Πι στο ποι η τι κά

 ΚΕ ΦΑ ΛΑΙ Ο VIII:(2Κανονισμοί)
Τή ρη ση Φυ λα κών



Στο Μέ ρος Β του Κώ δι κα, τη ρεί ται η ίδια δι α δι κα σί α με αυ τήν του Μέ ρους Α ως προς την 
αρίθ μη ση των τμη μά των, με τη δι α φο ρά ότι υπάρ χουν επι πλέ ον οδη γί ες, που αντι στοι χούν στα 
άρ θρα της αρ χι κής Συμ βά σε ως STCW 1978.

Πα ράλ λη λα με την επι σή μαν ση του προ αι ρε τι κού χα ρα κτή ρα του Μέ ρους Β, πρέ πει να το νι-
σθεί ότι και αυτό απο τε λεί ανα πό σπα στο τμήμα της STCW 1995, το οποίο ανε ξάρ τη τα εάν 
εφαρ μό ζε ται ή όχι από το κρά τος-μέ λος πρέ πει πά ντα να λαμ βά νε ται υπόψη, προ κει μέ νου να 
δι ευ κο λύ νε ται η εφαρ μο γή των υπο χρε ω τι κών δι α τά ξε ων.

Στη «νέα» Σύμβαση γί νε ται δι α χω ρι σμός των κα θη κό ντων, που ανα λαμ βά νουν οι ερ γα ζό με-
νοι στο πλοίο, ώστε να δι εκ πε ραι ώ νε ται η λει τουρ γι κή δι α χεί ρι σή του, από τρία ιε ραρ χι κά επί-
πε δα (πίν. 6.3). Με αυ τόν τον τρόπο κα θο ρί ζο νται οι απα ραί τη τες γνώ σεις, που πρέ πει να κα τέ-
χουν οι ναυ τι κοί για την επι τυ χή εκτέ λε ση της υπη ρε σί ας τους, ανά λο γα με τη θέση τους.

Συγ χρό νως με την ανα θε ώ ρη ση της «νέας» Συμβάσεως, η οποία πραγ μα το ποι ή θη κε με τις 
ΑποφάσειςτουΙΜΟ1και2, υι ο θε τή θη καν δώ δε κα επι πλέ ον Απο φά σεις, κα θα ρά προ τρε πτι κού 
χα ρα κτή ρα, που μπο ρούν όμως να βο η θή σουν και να κα τευ θύ νουν τα κράτη-μέλη προς την 
ευ κο λό τε ρη υλο ποί η ση των υπο χρε ω τι κών δι α τά ξε ων (πίν. 6.4).

6.4 Πι στο ποι η τι κά που προ βλέ πο νται από τη STCW 1995.

Κάθε εται ρεία υπο χρε ού ται να εξα σφα λί ζει ότι κάθε ναυ τι κός της κα τέ χει κα τάλ λη λο Πιστο
ποιητικόΙκανότητας και ότι οι ναυ τι κοί κατά την ανά λη ψη της ερ γα σί ας τους εί ναι εξοι κει ω μέ-
νοι με τα συ γκε κρι μέ να κα θή κο ντά τους, τον εξο πλι σμό του πλοίου και έχουν δυ να τό τη τες 
συ ντο νι σμού σε κα τά στα ση ανά γκης, ώστε να εκτε λέ σουν κα θή κο ντα ζω τι κής ση μα σί ας για την 
ασφά λεια ή τον πε ρι ο ρι σμό ρυ πάν σε ως.

Η STCW 1995 προ βλέ πει ότι οι αρ μό δι ες Αρ χές χο ρη γούν πι στο ποι η τι κά στους πλοι άρ χους, 
στους αξι ω μα τι κούς και στο κα τώ τε ρο πλή ρω μα. Με τα πι στο ποι η τι κά αυτά θα βε βαι ώ νε ται ότι 
οι κά το χοί τους αντα πο κρί νο νται στις απαι τή σεις της STCW 1995, όσον αφορά στην υπη ρε σί α, 
ηλι κία, υγει ο νο μι κή κα ταλ λη λό τη τα, εκ παί δευ ση, προ σό ντα και εξε τά σεις σύμ φω να με τις δι α-
τά ξεις του Πα ραρ τή μα τος της Συμ βά σε ως. Ο τύ πος των πι στο ποι η τι κών κα θο ρί ζε ται στον Κα νο-
νι σμό Ι/2 του Πα ραρ τή μα τος 1 της STCW 1995. Το πι στο ποι η τι κό πρέ πει να εί ναι επι κυ ρω μέ νο 
από το κρά τος που το εκ δί δει. Οι ναυ τι κοί υπο χρε ού νται να φέ ρουν επί του πλοίου τα πρό τυ πα 
πι στο ποι η τι κά τους. Ση μει ώ νο με ότι τα πι στο ποι η τι κά αυτά για τους Έλ λη νες ναυ τι κούς εκ δί δο-
νται στην ελ λη νι κή και στην αγ γλι κή γλώσσα από τις αρ μό δι ες κατά πε ρί πτω ση ελ λη νι κές αρ χές 
(ΑΕΝ, ΚΕ ΣΕΝ, Λι με νι κές Αρ χές).

Σε αυτό το ση μείο θα πρέ πει να το νί σο με τη ση μα σί α, που απο δί δε ται στον κα θο ρι σμό των 
απαι τή σε ων για την έκ δο ση πι στο ποι η τι κών εξει δι κευ μέ νης εκ παι δεύ σε ως σε θέ μα τα κα τα στά-
σε ως ανά γκης, επαγ γελ μα τι κής ασφά λει ας, ια τρι κής μέ ρι μνας, δι α σώ σε ως και πυ ρο σβέ σε ως 
(σύμ φω να με το Κε φά λαι ο VI της STCW 1995). Στην Ελ λά δα, στις Ακα δη μί ες Εμπο ρι κού Ναυ-
τι κού (ΑΕΝ) στις Δη μό σι ες Σχο λές Σω στι κών και Πυ ρο σβε στι κών Μέ σων (ΔΣΣΠΜ) λει τουρ-
γούν κύ κλοι σπου δών, που πα ρέ χουν εξει δι κευ μέ νη εκ παί δευ ση και τα αντί στοι χα πι στο ποι η τι-
κά σε αυ τούς τους το μείς (πίνακας 6.5).

Το Πιστοποιητικό Συνεχούς Ικανότητας και Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων, πι στο ποι εί τα 
ει δι κά προ σό ντα που απαι τού νται για την ανά πε ντα ε τί α εξα σφά λι ση (όπου απαι τεί ται) της 
συ νε χούς ικα νό τη τας και εκ συγ χρο νι σμού των γνώ σε ων των πλοι άρ χων, των αξι ω μα τι κών κα τα-
στρώ μα τος-μη χα νής και των ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών κάθε πλοίου, του προ σω πι κού των Δ/Ξ και των 
Ro-Ro Ε/Γ πλοίων δι ε θνών πλόων. 

Σύμ φω να με την ΕλληνικήΝομοθεσία, μετά την 31/12/1999, ορί ζο νται τα εξής: Οι πλοί αρ-
χοι και αξι ω μα τι κοί κα τα στρώ μα τος, μη χα νής, ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών κάθε πλοίου πρέ πει να 
έχουν θα λάσ σι α υπη ρε σί α ενός (1) έτους την τε λευ ταί α πε ντα ε τί α ή τριών (3) μη νών ως υπε-
ρά ριθ μοι με ει δι κό τη τα αντί στοι χη του κα τε χό με νου πι στο ποι η τι κού ή επι τυ χή απο φοί τη ση 
από αντί στοι χο τμήμα εκ παι δεύ σε ως ΔΣΕΝ ή επι τυ χή δο κι μα σί α σε αντί στοι χες εξε τά σεις ή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ6.3
Επίπεδαιεραρχίαςκαιλειτουργίεςστοπλοίο.

Επί πε δα ιε ραρ χί ας στο πλοίο.

Δι οι κη τι κό (Πλοί αρ χος-Υπο πλοί αρ χος, Α΄ και Β΄ Μη χα νι κός).
Επι χει ρη σι α κό-Λει τουρ γι κό (Λοι ποί Αξι ω μα τι κοί).
Υπο στη ρι κτι κό (Κα τώ τε ρο Πλή ρω μα).

Λει τουρ γί ες στο πλοίο.

Ναυ σι πλο ΐ α.
Έχ μα ση και στοι βα σί α φορ τί ου.
Χει ρι σμοί πλοίου και μέ ρι μνα επι βαι νό ντων (πλή ρω μα-επι βά τες).
Συ ντή ρη ση και επι σκευ ές.
Ρα δι ο ε πι κοι νω νί ες.
Κα θή κο ντα Μη χα νι κού.
Ηλε κτρο λο γι κός, Ηλε κτρο νι κός και Μη χα νο λο γι κός έλεγ χος.

ΠΙΝΑΚΑΣ6.4
ΑποφάσειςπροτρεπτικούχαρακτήρατουΙΜΟ.

Από φα ση  3  Τα κράτη-μέλη κα λού νται να πα ρέ χουν δι αρ κή πλη ρο φό ρη ση προς την Επι τρο πή Ναυ-
τι κής Ασφά λει ας του ΙΜΟ (MSC), σχε τι κά με την πρό ο δο εφαρ μο γής των ρυθ μί σε ων 
της Συμ βά σε ως και να ζη τούν συμ βου λές για τις δυ σκο λί ες που τυ χόν θα πα ρου σι α-
σθούν.

Από φα ση  4  Κα λού νται οι κυ βερ νή σεις να λά βουν μέ τρα προς εξα σφά λι ση επαρ κούς εκ παι δεύ σε-
ως και πι στο ποι ή σε ως για τους χει ρι στές ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών GMDSS, πριν από την 1η 
Φε βρου α ρί ου 1999 και να επι στή σουν την προ σο χή των πλοι ο κτη τών και των ναυ τι κών 
προς αυτό το θέμα.

Από φα ση  5  Ο ΙΜΟ κα λεί ται να δώ σει άμεση προ τε ραι ό τη τα στον κα θο ρι σμό λε πτο με ρών ρυθ μί-
σε ων σχε τι κά με την εκ παί δευ ση των πλη ρω μά των των Ro-Ro Ε/Γ σε θέ μα τα που 
αφο ρούν στη δι α χεί ρι ση πλή θους σε κα τά στα ση κρί σε ως και αν θρώ πι νη συ μπε ρι φο-
ρά, ώστε αυτά να συ μπε ρι λη φθούν στη Σύμ βα ση.

Από φα ση  6  Τα κράτη-μέλη κα λού νται, εθε λο ντι κά, να εξε τά σουν τη δυ να τό τη τα εφαρ μο γής των 
δι α τά ξε ων του Κα νο νι σμού V/2 (υπο χρε ω τι κές ελά χι στες απαι τή σεις εκ παι δεύ σε ως 
πλοι άρ χων, αξι ω μα τι κών και υπό λοι που προ σω πι κού που υπη ρε τεί σε πλοία Ro-Ro 
Ε/Γ) στο προ σω πι κό που υπη ρε τεί σε Ε/Γ πλοία. Πα ράλ λη λα ο ΙΜΟ κα λεί ται να 
κα θο ρί σει απαι τή σεις που θα αφο ρούν στο προ σω πι κό των Ε/Γ, προ κει μέ νου αυ τές 
να συ μπε ρι λη φθούν στη Σύμ βα ση.

Από φα ση  7  Η Επι τρο πή Ναυ τι κής Ασφά λει ας του ΙΜΟ κα λεί ται να επα νε ξε τά σει τις ρυθ μί σεις 
περί εφαρ μο γής του Κε φα λαί ου VII για τα εναλ λα κτι κά πι στο ποι η τι κά. 

Από φα ση  8  Συ στή νε ται προς τα κράτη-μέλη να εξα σφα λί σουν ότι οι εται ρεί ες παίρ νουν τα απα ραί-
τη τα μέ τρα για τη βελ τί ω ση των τε χνι κών γνώ σε ων και των επαγ γελ μα τι κών ικα νο τή των 
του προ σω πι κού που χρη σι μο ποι ούν. 

Από φα ση  9  Κα λού νται ο ILO, ο ΙΜΟ και ο WHO να κα θο ρί σουν Δι ε θνή Πρό τυ πα Υγει ο νο μι κής 
Κα ταλ λη λό τη τας για τους ναυ τι κούς.

Από φα ση  10  Ο ΙΜΟ κα λεί ται να κα θο ρί σει τις απαι τή σεις εκ παι δεύ σε ως και πι στο ποι ή σε ως των 
πλο η γών, του προ σω πι κού ελέγ χου της θα λάσ σι ας κυ κλο φο ρί ας και του ναυ τι κού 
προ σω πι κού των κι νη τών πλω τών ναυ πη γη μά των.

Από φα ση  11  Τα κράτη-μέλη κα λού νται να πα ρέ χουν, σε συ νερ γα σί α με τον ΙΜΟ, κάθε δυ να τή 
βο ή θει α στις χώ ρες που αντι με τω πί ζουν δυ σκο λί ες στην εφαρ μο γή των βελ τι ω μέ νων 
ρυθ μί σε ων της STCW 1995.  

συ νε χί ζε ται



υπη ρε σί α δύο ετών κατά την τε λευ ταί α πε ντα ε τί α με ει δι κό τη τα αντί στοι χη του κα τε χό με νου 
πι στο ποι η τι κού ως κα θη γη τές Σχο λής ΕΝ ή σύμ βου λοι ναυ τι κής εκ παι δεύ σε ως ή στε λέ χη ναυ-
τι λι α κών εται ρει ών ή μέλη δι οι κή σε ως-συν δι κα λι στι κού ορ γά νου ανα γνω ρι σμέ νων ενώ σε ων-
εφο πλι στών και ναυ τι κών.

Σχε τι κά με το Πιστοποιητικό(βε βαί ω ση)ΤηρήσεωςΦυλακήςΓέφυρας ήΜηχανής αυτό χο ρη-
γεί ται στους κα τώ τε ρους ναυ τι κούς, που με τέ χουν σε φυ λα κές γέ φυ ρας (προ σω πι κό κα τα στρώ-
μα τος) και μη χα νής (προ σω πι κό μη χα νής). Από τους Κα νο νι σμούς ΙΙ/6 και ΙΙΙ/6 της STCW 1995 
κα θο ρί ζο νται οι ελά χι στες απαι τή σεις σε κα τώ τε ρους ναυ τι κούς που με τέ χουν σε φυ λα κές γέ φυ-
ρας σε θα λασ σο πλο ού ντα πλοία 200 κοχ και άνω κα θώς και σε φυ λα κές μη χα νής. 

Σχε τι κά με τις υπο χρε ω τι κές απαι τή σεις εκ παι δεύ σε ως και προ σό ντων για την από κτη ση 
Πιστοποιητικών ΠροσωπικούΔ/Ξ, όσοι ναυ το λο γού νται σε Δ/Ξ (σύμ φω να με το άρ θ. 4 του ΠΔ 
243/98 για τους Έλ λη νες ναυ τι κούς) ισχύ ουν εξει δι κευ μέ να κρι τή ρι α και χο ρη γεί ται ει δι κή 
βε βαί ω ση.

Σχε τι κά με το προσωπικόRoRoΕ/Γπλοίων, σύμ φω να με τις τρο πο ποι ή σεις της STCW 1995, 
κα θο ρί στη καν οι απαι τή σεις για την από κτη ση πι στο ποι η τι κών, οι οποίες ισχύ ουν υπο χρε ω τι κά 
από 1/8/1998. Έτσι, από τον Κα νο νι σμό V/2 απαι τεί ται οι πλοί αρ χοι, οι αξι ω μα τι κοί τα μέλη 
πλη ρώ μα τος και το λοιπό προ σω πι κό που υπη ρε τεί σε Ro-Ro Ε/Γ πλοία, τα οποία εκτε λούν δι ε-
θνείς πλόες, πριν τους ανα τε θούν τα σχε τι κά κα θή κο ντα σε τέ τοιου τύ που πλοία, εκτός από το 
απαι τού με νο κατά πε ρί πτω ση απο δει κτι κό ναυ τι κής ικα νό τη τας πρέ πει να έχουν ολο κλη ρώ σει 
την απαι τού με νη εκ παί δευ ση (που ανα φέ ρε ται στις πα ραγρ. 4 έως 8 του Καν. V/2), ανά λο γα με 
την ει δι κό τη τα και τις ευ θύ νες τους. Επι πλέ ον, θα πρέ πει να εί ναι εφο δι α σμέ νοι με ανά λο γο 
απο δει κτι κό έγ γρα φο εκ παι δεύ σε ως (πι στο ποι η τι κό). Τα πι στο ποι η τι κά που απαι τού νται από 
τον πα ρα πά νω κα νο νι σμό (V/2) εί ναι τα εξής: ΕκπαιδεύσεωςσεΔιαχείρισηΠλήθους, Εκπαιδεύ
σεωςΕξοικειώσεως, ΕκπαιδεύσεωςΑσφάλειαςΠροσωπικούπουπαρέχειΆμεσεςΥπηρεσίεςσεΕπι
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ΠΙΝΑΚΑΣ6.5
Εξειδικευμένηεκπαίδευσησχολώνσωστικώνκαιπυροσβεστικώνμέσων.

Βα σι κός 
Κύ κλος

VI/1-1:  Εκ παί δευ ση στην ατο μι κή επι βί ω ση.
VI/1-2:  Εκ παί δευ ση στην πρό λη ψη και στην κα τα πο λέ μη ση της πυρ κα γιάς.
VI/1-3:  Στοι χει ώ δης εκ παί δευ ση στις πρώ τες βο ή θει ες.
VI/1-4:  Προ σω πι κή ασφά λεια και κοι νω νι κά κα θή κο ντα.

Κύ κλος 
Σω στι κών 

VI/2-1:  Ανώ τε ρη εκ παί δευ ση στη χρήση σω στι κών σκα φών και λεμ βών δι α σώ σε-
ως.

VI/2-2:  Ανώ τε ρη εκ παί δευ ση στη χρήση τα χυ πλό ων λεμ βών δι α σώ σε ως.

Κύ κλος 
Πυ ρο σβε στι κών 

VI/3-1:  Προ χω ρη μέ νη εκ παί δευ ση κα τα πο λε μή σε ως της πυρ κα γιάς.

Κύ κλος 
Πρώ των Βο η θει ών 

VI/4-1:  Ανώ τε ρη εκ παί δευ ση στις πρώ τες βο ή θει ες.

Από φα ση  12  Το νί ζε ται η βα ρύ νου σα ση μα σί α και προ τεί νε ται η χρήση των πη γών και των εξει-
δι κευ μέ νων γνώ σε ων, που πα ρέ χο νται μέσω του Πα γκό σμι ου Ναυ τι λι α κού Πα νε πι-
στη μί ου (W.M.U.).

Από φα ση  13  Κα λεί ται ο ΙΜΟ να ανα θε ω ρή σει και να εκ συγ χρο νί σει τα Πρό τυ πα Εκ παι δευ τι κά 
Προ γράμ μα τα, ώστε να πα ρέ χο νται οι κα τάλ λη λες κα τευ θύν σεις προς εφαρ μο γή της 
τρο πο ποι η μέ νης Συμ βά σε ως.

Από φα ση  14  Οι κυ βερ νή σεις των κρα τών-με λών κα λού νται να φρο ντί σουν ιδι αί τε ρα και να προ ω-
θή σουν την απα σχό λη ση των γυ ναι κών στο ναυ τι λι α κό χώρο.



βάτεςστουςΧώρουςΕπιβατών,Εκπαιδεύσεωςγια τηνΑσφάλεια τωνΕπιβατών,Ασφάλεια του
ΦορτίουκαιΑκεραιότητατουΣκάφους, ΕκπαιδεύσεωςΔιαχειρίσεωςΚαταστάσεωςΑνάγκηςκαι
ΑνθρώπινηςΣυμπεριφοράς. 

Κατ' εξαί ρε ση των πα ρα πά νω χο ρη γεί ται άδεια ναυ το λο γή σε ως σε ναυ τι κούς, που δεν κα τέ-
χουν κα τάλ λη λο απο δει κτι κό ναυ τι κής ικα νό τη τας (σύμ φω να με το ΠΔ 455/83 και το ΠΔ 46/96) 
σε πε ρι πτώ σεις εξαι ρε τι κών ανα γκών (και εφό σον δεν προ σφέ ρο νται για ναυ το λό γη ση ναυ τι κοί 
με κα τάλ λη λα προ σό ντα) με δι καί ω μα σε συ γκε κρι μέ νο πλοίο και για ορι σμέ νη χρο νι κή πε ρί ο-
δο, η οποία δεν υπερ βαί νει τους έξι (6) μή νες (άρθ. 1 πα ράγρ. 1). Η άδεια αυτή δεν χο ρη γεί ται 
στον πλοί αρ χο και στον Α΄ μη χα νι κό. Επί σης, η άδεια αυτή δεν χο ρη γεί ται σε αξι ω μα τι κό ρα δι-
ο τη λε γρα φη τή ή χει ρι στή ρα δι ο τη λε φώ νου εκτός και αν προ βλέ πε ται από τους ισχύ ο ντες δι ε-
θνείς κα νο νι σμούς ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών. Οι άδειες χο ρη γού νται μετά από αί τη ση των εν δι α φε ρο-
μέ νων στο εσω τε ρι κό ενός κρά τους από τις Αρ μό δι ες Αρ χές (στην Ελ λά δα τα Κε ντρι κά Λι με-
ναρ χεί α, τα Λι με ναρ χεί α και τα Υπο λι με ναρ χεί α) και στο εξω τε ρι κό για τους Έλ λη νες υπη κό-
ους από τις Λι με νι κές Προ ξε νι κές Αρ χές και όπου δεν υπάρ χουν αυ τές από τις Ελ λη νι κές 
Προ ξε νι κές Αρ χές. Εφό σον ο κά το χος της ανω τέ ρω άδειας δεν ναυ το λο γή θη κε εντός δε κα η μέ-
ρου από την έκ δο ση αυ τής, η άδεια αυτή παύει να ισχύει (άρθ. 3 πα ράγρ. 2).

6.5 Με λέ τη πε ρι πτώ σε ως: Aξι ω μα τι κοί Ναυ σι πλο ΐ ας.

Για την πλη ρέ στε ρη κα τα νό η ση ορι σμέ νων ιδι αί τε ρα χρη σί μων πλη ρο φο ρι ών για τους αξιω
ματικούςγέφυρας, πα ρου σι ά ζο νται στη συ νέ χει α οι υπο χρε ω τι κές ελά χι στες απαι τή σεις πι στο-
ποι ή σε ώς τους, ακολουθώνταςτηδομήτουαυθεντικούκειμένουτηςSTCW1995. Συ γκε κρι μέ να, 
ανα φέ ρο νται οι υπο χρε ω τι κές ελά χι στες απαι τή σεις για τους υπεύ θυ νους φυ λα κής ναυ σι πλο ΐ ας 
σε πλοία 500 κοχ και άνω (πίν. 6.6) και οι υπο χρε ω τι κές ελά χι στες απαι τή σεις για τους πλοι άρ-
χους ή υπο πλοι άρ χους πλοίων 500 κοχ και άνω (πίν.6.7). Το πρω τό τυ πο κεί με νο της STCW 1995 
πε ρι λαμ βά νει επι πλέ ον τους αντίστοιχουςπίνακεςγιαπλοίακάτωτων500κοχ και αυ τούς που 
ανα φέ ρο νται στους ΑξιωματικούςΜηχανής. Τα στοι χεία, που πα ρου σι ά ζο νται σε αυτό το τμήμα, 
έχουν επί ση μα κυ ρω θεί και με τα φρα σθεί από την Ελ λά δα με το Ν 1314/1983 για την κύρωση της 
ΔΣ για πρότυπα εκπαιδεύσεως, εκδόσεως πιστοποιητικών και τηρήσεως φυ-λακών των 
ναυτικών, 1978 και τις τρο πο ποι ή σεις του που έγιναν αποδεκτές με τα Π.Δ. 132/1997, 268/1999, 
125/2004 και 243/2004 και ανα φέ ρο νται ει δι κά στο Κε φά λαι ο ΙΙ σχε τι κά με τα Πρότυπαπου
αφορούνστονΠλοίαρχοκαιτοΤμήμαΚαταστρώματος και προ έρ χο νται από το Μέ ρος Α- ΙΙ/1 
και από το Μέ ρος Α - ΙΙ/2 του Κώ δι κα της STCW 1995.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ6.6
ΠροσδιορισμόςΕλάχιστουΠροτύπουΙκανότηταςγια

ΑξιωματικούςΦυλακήςΓέφυραςσεΠλοία500κοχκαιάνω.

1. Λει τουρ γί α: Ναυ σι πλο ΐ α σε επι χει ρη σι α κό επί πε δο.

Σχε δι α σμός και πραγ μα το ποί η ση πλου και προσ δι ο ρι σμός θέ σε ως.

Τή ρη ση ασφα λούς φυ λα κής ναυ σι πλο ΐ ας και χρήση του ρα ντάρ και του ARPA για την τή ρη ση ασφα-
λούς ναυ σι πλο ΐ ας.

Αντα πό κρι ση σε επεί γου σες κα τα στά σεις.

Αντα πό κρι ση σε σή μα τα κιν δύ νου στη θά λασ σα.

Χρήση του δι ε θνούς προ τύ που ναυ τι κού λε ξι λο γί ου του ΙΜΟ και χρήση της αγ γλι κής προ φο ρι κά και 
γρα πτά.

Εκ πο μπή και λήψη πλη ρο φο ρι ών με οπτικά σή μα τα.

Κι νή σεις του πλοίου.



6.6 Η σχέση της STCW 1995 με τον Κώ δι κα ISM.

Η STCW 1995 θε σπί στη κε από τον ΙΜΟ εξαι τί ας της ανε πάρ κει ας της προ η γού με νης STCW 

1978 να απο δεί ξει ότι εί ναι το κα τάλ λη λο νο μι κό ερ γα λεί ο για την αντι με τώ πι ση του αν θρώ πι-

νου λά θους. Μέ χρι εκείνη τη στιγμή οι σχε τι κές υπάρ χου σες ΔΣ, MARPOL και SOLAS, ενώ 

εξέ τα ζαν δι ε ξο δι κά τα ζη τή μα τα της ναυ τι κής ασφά λει ας και της προ στα σί ας του θα λάσ σι ου 
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2. Λει τουρ γί α: Δι α χεί ρι ση φορ τί ου και στοι βα σί α σε επι χει ρη σι α κό επί πε δο.

Πα ρα κο λού θη ση φορ τώ σε ως, στοι βα σί ας, ασφα λί σε ως και εκ φορ τώ σε ως φορ τί ων και η φρο ντί δα 
τους κατά τον πλου.

Εξα σφά λι ση συμ μορ φώ σε ως με απαι τή σεις πρ ο λή ψε ως ρυ πάν σε ως.

Δι α τή ρη ση της αξι ο πλο ΐ ας του πλοίου.

Πρό λη ψη, έλεγ χος και κα τα πο λέ μη ση πυρ κα γιών στο πλοίο.

Χει ρι σμός συ σκευ ών δι α σώ σε ως.

Εφαρ μο γή ια τρι κών πρώ των βο η θει ών στο πλοίο.

Πα ρα κο λού θη ση συμ μορ φώ σε ως με τις νο μι κές απαι τή σεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ6.7
ΠροσδιορισμόςΕλάχιστουΠροτύπουΙκανότηταςγια

ΠλοιάρχουςκαιΥποπλοιάρχουςσεΠλοία500κοχκαιάνω.

3. Λει τουρ γί α: Ναυ σι πλο ΐ α σε επί πε δο δι οι κή σε ως.

Προ γραμ μα τι σμός τα ξι διού και εκτέ λε ση ερ γα σι ών.

Προσ δι ο ρι σμός στίγ μα τος και ακρί βεια του προσ δι ο ρι σθέ ντος στίγ μα τος με οποιο δή πο τε τρόπο.

Προσ δι ο ρι σμός και πε ρι θώ ρι ο για τα σφάλ μα τα πυ ξί δας.

Συ ντο νι σμός επι χει ρή σε ων έρευ νας και δι α σώ σε ως.

Θέ σπι ση δι α δι κα σι ών και ρυθ μί σε ων τη ρή σε ως φυ λα κής.

Δι α τή ρη ση ασφα λούς ναυ σι πλο ΐ ας με τη χρη σι μο ποί η ση ρα ντάρ, ARPA και συγ χρό νων συ στη μά των 
ναυ σι πλο ΐ ας ώστε να βο η θη θεί η λήψη απο φά σε ων δι α κυ βερ νή σε ως.

Με τε ω ρο λο γι κές προ βλέ ψεις και ωκε α νο γρα φι κές συν θή κες.

Αντα πό κρι ση σε ναυ σι πλο ΐ α υπό συν θή κες εκτά κτου ανά γκης.

Ελιγ μοί και χει ρι σμοί πλοίου σε όλες τις συν θή κες.

Χει ρι σμός τηλε-ελέγ χων της εγκα τα στά σε ως προ ώ σε ως και συ στη μά των-υπη ρε σι ών μη χα νών.

Σχε δι α σμός και εξα σφά λι ση ασφα λούς φορ τώ σε ως, στοι βα σί ας, επι μέ λει ας κατά τη δι άρ κει α του τα ξι-
διού και της εκ φορ τώ σε ως φορ τί ων.

Με τα φο ρά επι κιν δύ νων φορ τί ων.

Έλεγ χος δι α γω γής ευ στά θει ας και τά σε ων.

Πα ρα κο λού θη ση και έλεγ χος συμ μορ φώ σε ως με τις νο μι κές απαι τή σεις και τα μέ τρα που εξα σφα λί ζουν 
την ασφά λεια της ζωής στη θά λασ σα και την προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος. 

Δι α τή ρη ση της ασφά λει ας και της εξα σφα λί σε ως του πλη ρώ μα τος του πλοίου και των επι βα τών και επι-
χει ρη σι α κή κα τά στα ση των σω στι κών, πυ ρο σβε στι κών και άλ λων συ στη μά των ασφά λει ας.

Ανά πτυ ξη σχε δί ων έκτα κτης ανά γκης και ελέγ χου ζη μι ών και χει ρι σμός κα τα στά σε ων εκτά κτου ανά γκης.

Ορ γά νω ση και δι οί κη ση πλη ρώ μα τος.

Ορ γά νω ση και δι α χεί ρι ση της πα ρο χής ια τρι κής μέ ρι μνας στο πλοίο.



πε ρι βάλ λο ντος, δεν προ έ βλε παν κα νο νι σμούς σχε τι κούς με τη συμ βο λή του αν θρώ πι νου πα ρά-
γο ντα στα ναυ τι κά ατυ χή μα τα. Αυ τοί οι κα νο νι σμοί ήταν έργο της ΔΣ STCW 1978. 

Αναμ φί βο λα η STCW 1995 εί ναι μία νέα αρχή και πι θα νόν να δεί χνει το δρόμο που πρέ πει 
να ακο λου θή σουν οι επό με νες δι ε θνείς συμ βά σεις του ΙΜΟ. Κα θι ε ρώ νει αυ στη ρό τε ρα κρι τή ρι α 
για την εκ παί δευ ση και την επι μόρ φω ση των πλη ρω μά των, μόνο που πλέον εί ναι ση μα ντι κή η 
στάση των εθνι κών κυ βερ νή σε ων κατά την εφαρ μο γή των απαι τή σε ων της STCW 1995 και 
πε ρισ σό τε ρο κρί σι μη εί ναι η θέση των ναυ τι λι α κών επι χει ρή σε ων που σκο πεύ ουν ή όχι να τη ρή-
σουν τα νέα πρό τυ πα. 

Ευ ρέ ως γνω στή πλέον εί ναι η άποψη ορι σμέ νων ναυ τι κών που αλ λά ζουν συ χνά εται ρεί ες και 
πλοία και έχουν εκ φρά σει τις έντο νες δι α φο ρές που υπάρ χουν στην πο λι τι κή που υι ο θε τεί η 
κάθε ναυ τι λι α κή εται ρεία για τη δι α χεί ρι ση των πλοίων της. Αυτό επι βε βαι ώ νε ται: πρώτον από 
την πί ε ση, που ασκούν ορι σμέ νες ναυ τι λι α κές εται ρεί ες στους υπο ψή φι ους για ναυ το λό γη ση 
ναυ τι κούς να έχουν δι εκ πε ραι ώ σει όλες τις απα ραί τη τες ενέρ γει ες, όπως τις ια τρι κές εξε τά σεις, 
τα κα τάλ λη λα πι στο ποι η τι κά, τις απο δεί ξεις εμπει ρί ας και ικα νο τή των τους καιδεύτεροναπό την 
υι ο θέ τη ση «ηπι ο τέ ρων απαι τή σε ων» από άλ λες ναυ τι λι α κές εται ρεί ες ίσως επειδή και το ερ γα-
σι α κό πε ρι βάλ λον, που πρό κει ται να απα σχο λη θούν οι ναυ τι κοί, να μην εί ναι το κα λύ τε ρο δυ να-
τό, π.χ. κα τά στα ση πλοίου, επί πε δα εκ παι δεύ σε ως υπαρ χό ντων ναυ τι κών, ποι ό τη τα υπη ρε σι ών 
κλπ.

Η STCW 1995 εί ναι μία από τις κύ ρι ες δι ε θνείς συμ βά σεις του ΙΜΟ και επο μέ νως δεν 
ξε φεύ γει από το γε νι κό κα νό να της επα να λή ψε ως και ασά φει ας, που πα ρου σι ά ζουν οι πε ρισ-
σό τε ρες από αυ τές, πόσο μάλ λον όταν δεν έχει γίνει ακόμη μία απο τί μη ση της συμ βο λής της. 
Συχνά υποστηρίζεται ότι, όταν πρό κει ται για τρο πο ποί η ση υφι στά με νης δι ε θνούς συμ βά σεως, 
προ τιμάται ο όρος βελτίωση αντί για τον αντί στοι χο επανάληψη. Στην πε ρί πτω ση της STCW 
1995 έχει το νι στεί η πρω το τυ πί α της και συ χνά ανα φέ ρε ται στα σχε τι κά κεί με να ως «νέα»
Σύμβαση πα ρό λο που η προ η γού με νη σύμ βα ση θα εξα κο λου θού σε να ισχύει κατά μέρη μέ χρι 
το 1998. Όμως, δεν συ νέ βη το ίδιο με τη MARPOL που μό λις θε σπί στη κε αυ το μά τως αντι κα-
τέ στη σε την προ η γού με νη Σύμ βα ση OILPOL. 

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, πολλά κράτη-μέλη που έχουν ήδη επι κυ ρώ σει την STCW 1978, 
δεν αποδέχονται τους κανονισμούς της νέας Συμβάσεως και επομένως καθυστερούν να την 
επικυρώσουν δε δο μέ νου ότι αυτή προ τεί νει αυ στη ρό τε ρους κα νο νι σμούς. Υπεν θυ μί ζο με ότι 
μέ χρι σή με ρα (2008) η STCW 1978 έχει επι κυ ρω θεί από 151 κράτη-μέλη, που αντι προ σω πεύ ουν 
το 98,77% της πα γκό σμι ας χω ρη τι κό τη τας.

Εξάλ λου δεν εί ναι σπά νιο το γε γο νός ότι, ιδίως στις πα ρα δο σι α κά ναυ τι λι α κές χώ ρες, η εκά-
στο τε κυ βερ νη τι κή πο λι τι κή συ χνά συν δρά μει με τα συμ φέ ρο ντα των εθνι κών πλοι ο κτη τών και 
εν δε χό με νη δυ σα ρέ στη σή τους να επι φέ ρει δι αρ ρο ές από την εθνική ση μαία. Εάν δε χθού με ότι 
ένας με γά λος αριθ μός ναυ τι λι α κών εται ρει ών υι ο θε τή σει όλα τα πρό τυ πα, που θε σπί ζει ο Κώ δι-
κας ISM, το προ βλε πό με νο κό στος εί ναι δυ σα νά λο γα αυ ξη μέ νο, που ση μαί νει ότι οι μι κρού 
με γέ θους ναυ τι λι α κές εται ρεί ες θα αντι με τω πί σουν αρ κε τά οι κο νο μι κά προ βλή μα τα.

Πολ λές από τις άμε σες ευ θύ νες που έχει μία ναυ τι λι α κή εται ρεία σύμ φω να με την STCW 
1995 προ κύ πτουν από τις σχε τι κές δι α τά ξεις του Κώ δι κα ISM. Η ει δο ποι ός δι α φο ρά εί ναι ότι, 
ενώ ο Κώ δι κας ISM απαι τεί από τις ναυ τι λι α κές εται ρεί ες ναεξασφαλίσουνότιοισαφείςδιαδι
κασίεςγιαταπληρώματαθαπρέπεινατηρούνται,η STCW 1995 ανα φέ ρει ότι οι ναυ τι λι α κές 
εται ρεί ες πρέπειναδιαθέτουντηνικανότητανααποδείξουνότιοιδιατάξειςτηςέχουνεφαρμο
στείκαιεπομένωςέχειεπιτευχθείοαρχικόςσκοπόςτης, π.χ. οι ναυ τι κοί που πρό κει ται να ναυ-
το λο γη θούν εί ναι ικα νοί, έχουν τα κα τάλ λη λα προ σό ντα και μπο ρούν πραγ μα τι κά να εκ πλη ρώ-
σουν τα κα θή κο ντά τους με ασφά λεια και απο τε λε σμα τι κό τη τα. 

Ορι σμέ νοι νη ο γνώ μο νες θε ω ρούν ότι οι ναυ τι λι α κές εται ρεί ες που έχουν ήδη πι στο ποι η θεί 
σύμ φω να με τον Κώ δι κα ISM θα εί ναι χρή σι μο να εφαρ μό σουν και τις δι α τά ξεις της STCW 
1995. Ωστόσο πρέ πει να λά βο με υπόψη μας ότι οι πε ρισ σό τε ρες ναυ τι λι α κές εται ρεί ες σε πα γκό-
σμι ο επί πε δο δεν δι α θέ τουν τόση ευ λυ γι σί α, χρο νι κή ευ χέ ρει α αλλά και τη δι ά θε ση ώστε να 
συμ μορ φω θούν με τις επι τα γές δύο δι ε θνών νο μι κών ερ γα λεί ων. 
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Το αναμ φι σβή τη το στοι χείο εί ναι ότι ο Κώ δι κας ISM και η STCW 1995 θέ τουν μία και νο το-
μί α στη ναυ τι λι α κή βι ο μη χα νί α, δη λα δή ορόλοςτωνανθρώπωνπουεργάζονταιστηνξηρά(γρα
φείο)είναιεξίσουσημαντικόςμετουςανθρώπουςπουεργάζονταιπάνωστοπλοίο και η αδι α φο-
ρί α ή η άγνοια ή όποιο άλλο σύ μπτω μα που σχε τί ζε ται με το αν θρώ πι νο λά θος πάνω στο πλοίο 
εί ναι το ίδιο κρί σι μο όταν προ έρ χε ται από τη βάση της ναυ τι λι α κής εται ρεί ας.

6.7 Αντιπροσωπευτικά υποδείγματα της ΔΣ STCW 1995.

Σε αυτό το σημείο θα παραθέσομε δύο υποδείγματα που σχετίζονται με την εν λόγω Σύμ-
βαση: α) τα Προγράμματα Εκπαιδεύσεως πάνω στο πλοίο διαμέσου ενός Συστήματος Ασφα-
λούς Διαχειρίσεως κατά τα πρότυπα του Κώδικα ISM (πίν. 6.8) και β) οι απαιτήσεις να 
κα-ταγραφούν οι Περίοδοι Αναπαύσεως των πληρωμάτων (πίν 6.9).

ΠΙΝΑΚΑΣ6.8
ΠρόγραμμαΕκπαιδεύσεωςεπίτουΠλοίου.
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ΘΕΜΑ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Σύστημα Ασφαλούς 
Διαχειρίσεως

Επεξήγηση ISM Code-Εγχειριδίου Ασφαλούς 
Διαχειρίσεως (Ε.Α.Δ.).

Μελέτη Ε.Α.Δ.

Επιβίωση στη θάλασ-
σα σε περίπτωση 
εγ-καταλείψεως 
πλοίου.

ΚανονισμόςΑVΙ/11
STCW1995

–  Τύποι καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που μπορεί να 
συμβούν όπως σύγκρουση, πυρκαγιά, βύθιση κλπ..
– Τύποι συσκευών διασώσεως που υπάρχουν στο πλοίο.
– Εξοπλισμός Σ. Λέμβων / Life rafts.
– Αξία εκπαιδεύσεως / γυμνασίων.
– Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός και ιματισμός.
– Ετοιμότητα για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη.
–  Ενέργειες κατά τη συγκέντρωση στους σταθμούς επι-
βιβάσεως.
– Ενέργειες κατά την εγκατάλειψη.
– Ενέργειες όταν είναι κάποιος στο νερό.
–  Μέτρα που λαμβάνονται όταν βρίσκεται κάποιος σε 
σκάφος επιβιώσεως.
– Κύριοι κίνδυνοι για επιζώντες.
– Χειρισμός συσκευών εντοπισμού.

Εκτέλεση 
Γυμνασίων.

Ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου πυρκαγιάς 
και διατήρηση κατα-
στάσεως ετοιμότητας 
για να ανταποκρί-
νεται σε καταστάσεις 
επείγουσας ανάγκης 
που περιλαμβάνουν 
πυρκαγιά.

ΚανονισμόςΑVI/12
STCW1995

–  Οργάνωση πυροσβέσεως στο πλοίο.
–  Εντοπισμός των συσκευών πυροσβέσεως και οδοί δια-
φυγής σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης.
–  Τα στοιχεία πυρκαγιάς και εκρήξεως (Τρίγωνο Πυρκα-
γιάς).
– Εύφλεκτα υλικά, κίνδυνοι πυρκαγιάς.
– Συνεχής επαγρύπνηση.
–  Σύστημα ανιχνεύσεως πυρκαγιάς, καπνού και συναγερ-
μού του πλοίου.
–  Κατάταξη πυρκαγιών και χρησιμοποιούμενα υλικά 
πυ-ροσβέσεως.
– Εξοπλισμός πυροσβέσεως και η θέση του.
– Εκπαίδευση σε:

• Μόνιμες εγκαταστάσεις πυροσβέσεως πλοίου.
• Στολές πυροσβέσεως.
• Ατομικός εξοπλισμός πυροσβέστη.

Εκτέλεση 
Γυμνασίων.

συνεχίζεται
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Καταπολέμηση και 
κατάσβεση 
πυρκαγιών.

ΚανονισμόςΑVI/12
STCW95

– Συσκευές πυροσβέσεως και εξοπλισμός.
– Μέθοδοι / Μέσα πυροσβέσεως.
– Διαδικασία πυροσβέσεως.
–  Χρήση αναπνευστικών συσκευών για πυρόσβεση και 
διάσωση από κλειστό χώρο.

Επίδειξη χρή-
σεως πυροσβε-
στικών μέσων 
πλοίου.

Λήψη αμέσων ενερ-
γειών όταν προκύψει 
ατύχημα ή άλλη 
ιατρική κατάσταση 
επείγουσας ανάγκης.

ΚανονισμόςΑVI/13
STCW1995

–  Αξιολόγηση των αναγκών των τραυματισθέντων προ-
σώπων και απειλή της ατομικής ασφάλειας.
– Τεχνικές ανανήψεως.
– Αιμορραγία.
– Ηλεκτροπληξία / Εγκαύματα.
– Διάσωση / μεταφορά τραυματία.

Συμμόρφωση με δια-
δικασίες έκτακτης 
ανάγκης. 

ΚανονισμόςΑVI/14
STCW1995

Λήψη προληπτικών 
μέτρων για την πρό-
ληψη ρυπάνσεως του 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.

ΚανονισμόςΑVI/14
STCW1995

Τήρηση ασφαλών 
πρακτικών εργασίας.

ΚανονισμόςΑVI/14
STCW1995

–  Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προσδιορίζονται 
στο Ε.Α.Δ.
–  Σχέδια ανάγκης πλοίου για αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης.
–  Σήματα επείγουσας ανάγκης και συγκεκριμένα καθή-
κοντα που έχουν ανατεθεί σε μέλη πληρώματος.
–  Μέτρα που πρέπει να ληφθούν όταν ανακαλυφθεί 
πιθανόν κατάσταση επείγουσας ανάγκης.
–  Μέτρα που πρέπει να ληφθούν όταν ακουστούν σήματα 
συναγερμού επείγουσας ανάγκης.
–  Αξία εκπαιδεύσεως και γυμνασίων.
–  Οδοί διαφυγής / εσωτερικών συστημάτων επικοινωνιών 
/ συναγερμοί.

–  Επιπτώσεις ρυπάνσεως στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
Βασικές διαδικασίες περιβαλλοντολογικής προστασίας.
  

–  Σημασία της συνεχούς τηρήσεως των ασφαλών πρακτι-
κών εργασίας.
–  Συσκευές ασφάλειας και προστασίας που είναι διαθέ-
σιμες για προστασία από ενδεχόμενους κινδύνους στο 
πλοίο.
–  Προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται πριν 
γί-νει είσοδος ατόμων σε κλειστούς χώρους.
–  Εξοικείωση με τα διεθνή μέτρα που αφορούν στην πρό-
ληψη ατυχημάτων και στην εργασιακή υγεία.

Εκτέλεση 
Γυμνασίων για 
την 
αντιμετώπιση 
Περιστατικών 
Έκτακτης 
Ανάγκης που 
ορίζονται στο 
Ε.Α.Δ.

Προβολή ταινίας 
VIDEO.

Μελέτη SOPEP.

Γυμνάσιο 
Ρυπάνσεως.

Επίδειξη μέσων 
προλήψεως / 
μειώσεως της 
ρυπάνσεως.

συνεχίζεται
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ΘΕΜΑ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΕΞΑΣΚΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Χαρακτηριστικά 
φορτίων.

ΚανονισμόςV/1
STCW1995

Τοξικότητα 

ΚανονισμόςV/1
STCW1995

Κίνδυνοι

ΚανονισμόςV/1
STCW1995

Έλεγχος κινδύνων

ΚανονισμόςV/1
STCW1995

Πρόληψη 
ρυπάνσεως

ΚανονισμόςV/1
STCW1995

Κατανόηση των 
εντολών και ικανό-
τητα να γίνεται και ο 
ίδιος κατανοητός σε 
σχέση με εκτέλεση 
καθηκόντων στο 
πλοίο.

ΚανονισμόςΑVI/14
STCW1995

Συμβολή σε αποτε-
λεσματικές ανθρώ-
πινες σχέσεις στο 
πλοίο.

ΚανονισμόςΑVI/14
STCW1995

Γενική Περιγραφή (φυσικές ιδιότητες, συνθήκες μεταφο-
ράς και στοιβασίας).

Αρχές και βασικές έννοιες/ όρια τοξικότητας / οξείες και 
χρόνιες επιπτώσεις / ενεργών δηλητηρίων και ερεθιστι-
κών.

Εξήγηση των κινδύνων: 
–  κίνδυνοι εκρήξεως και ευφλεκτότητας, όρια ευφλεκτό-
τητας και πηγές αναφλέξεως και εκρήξεως,
– κίνδυνοι υγείας,
– κίνδυνοι για το περιβάλλον,
– κίνδυνοι αντιδραστικότητας και
– κίνδυνοι διαβρώσεως.

–  Αδρανοποίηση, εξαερισμός, αντιστατικά μέτρα, διαχω-
ρισμός κλπ..
– Εξοπλισμός ασφάλειας και προστασία προσωπικού,
–  Εξειδικευμένες συσκευές πυροσβέσεως, αναπνευστι-
κές συσκευές, εκκένωση Δ/Ξ, χρήση ιματισμού και εξο-
πλισμού προστασίας, λειτουργία και διαβάθμιση οργά-
νων μετρήσεως κλπ..

Διαδικασίες προλήψεως ρυπάνσεως αέρα και ύδατος και 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαρ-
ροής περιλαμβανομένης της ανάγκης για:
– άμεση αναφορά,
– ταχεία ενημέρωση προσωπικού ξηράς και
–  κατάλληλη εφαρμογή των διαδικασιών περιορισμού της 
ρυπάνσεως επί του πλοίου.

–  Ικανότητα κατανοήσεως εντολών και επικοινωνία με 
άλλους σε σχέση με τα καθήκοντα στο πλοίο.

–  Σημασία διατηρήσεως καλών ανθρωπίνων και εργα-
σιακών σχέσεων στο πλοίο.
–  Κοινωνικές ευθύνες, συνθήκες εργασίας, ατομικά 
δι-καιώματα και υποχρεώσεις, κίνδυνοι από κατάχρηση 
οινοπνεύματος και ναρκωτικών.



125

ΠΙΝΑΚΑΣ6.9
ΠερίοδοιΑναπαύσεωςτωνΝαυτικών.
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� � � ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΜΕΝΟΥΝ
ΚΕΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ STCW 1995 
ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟ 10 ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 

ΑΝΑ 24ΩΡΟ. ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ, 
Η ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 6 ΩΡΕΣ ΚΑΤ' 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ. 6 ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΣΤΟ 

24ΩΡΟ. 

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 
ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ 

ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ή Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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7.1  Iστο ρι κή ανα δρο μή

7.2  Ορι σμοί, σκο πός και στό χοι 
του Κώ δι κα ISM

7.3  Λει τουρ γι κές απαι τή σεις του 
Συ στή μα τος Ασφα λούς Δι α-
χει ρί σε ως (SMS) 

7.4  Υπόδειγμα Συστήματος  
Ασφαλούς Διαχειρίσεως

7.5  Συ μπλη ρω μα τι κές  
πη γές

Ο Δι ε θνής Κώ δι κας Ασφα λούς 
Δι α χει ρί σε ως (ISM Code)

Σκοπόςτουκεφαλαίου.

Ο κύ ρι ος σκο πός του κε φα λαί ου εί ναι η ανά λυ ση του δι ε θνούς Κώ δι κα 
Ασφα λούς Δι α χει ρί σε ως πλοίων, με την πα ρά θε ση μίας σύ ντο μης ιστο ρι κής 
ανα δρο μής του, τους ορι σμούς, σκο πούς και στό χους του και τέ λος το σχο λι
α σμό των άρ θρων του.

Προσδοκώμενααποτελέσματα.

Όταν θα έχετε με λε τή σει αυτό το κε φά λαι ο θα έχετε κα τα νο ή σει ποιες εί ναι 
οι αρ μο δι ό τη τες της εται ρεί ας δι α χει ρί σε ως πλοίων, του εξου σι ο δο τη μέ νου προ
σώ που (DPA) και του πλοι άρ χου. Επί σης θα εξοι κει ω θεί ται με τον τρόπο εφαρ
μο γής, πα ρα κο λου θή σε ως και βελ τι ώ σε ως του συ στή μα τος ασφα λούς δι α χει ρί
σε ως των πλοίων.

Έννοιες-κλειδιάτουκεφαλαίου.

Δι ε θνής Κώ δι κας και Σύ στη μα Ασφα λούς Δι α χει ρί σε ως, Ετοι μό τη τα Αντι με
τω πί σε ως Επι κιν δύ νων Κα τα στά σε ων, Γυ μνά σι α, Συ ντή ρη ση, Τεκ μη ρί ω ση, Πι στο
ποί η ση.    

Εισαγωγικέςπαρατηρήσεις.

Στο κε φά λαι ο αυτό πε ρι λαμ βά νε ται μια πα ρου σί α ση των δι α τά ξε ων του Κώ δι
κα ISM, η οποία συ μπλη ρώ νε ται με ερ μη νευ τι κά σχό λια, ώστε να γί νει κα τα νο η
τός και εύ χρη στος στους ανα γνώ στες/φοιτητές. Επίσης παρουσιάζεται κατά ένα 
μεγάλο μέρος, αντιπροσωπευτικό υπόδειγμα ενός Συστήματος Ασφαλούς 
Διαχειρίσεως. Στο ΠαράρτημασταΘέματα 14,15,16και17 (σελ. 263, 265, 271 
και 274) επι χει ρεί ται σχο λι α σμός ει δι κών θε μά των όπως αξι ο πλο ΐ ας, πε ρι ο ρι
σμού της ευ θύ νης του πλοι ο κτή τη και της θα λάσ σι ας ασφα λί σε ως στα πλαί σια 
του Κώ δι κα ΙSM. Επί σης πα ρου σι ά ζο νται οι νέες μέ θο δοι εκτι μή σε ως για την 
ασφά λεια των θα λασ σί ων με τα φο ρών, όπως FSA και ΗRA, και η σχέση τους με 
τον Κώ δι κα ISM. Τέ λος, ανα λύ ο νται τα πρό τυ πα ασφα λούς και ποι ο τι κής δι α χει
ρί σε ως, με έμ φα ση στους κιν δύ νους του ναυ τι κού επαγ γέλ μα τος (ISO 9001, 
9002 και 14000).



7.1 Ιστο ρι κή ανα δρο μή.

Η ανά γκη ποι ο τι κής ανα βαθ μί σε ως της ναυ τι λι α κής βι ο μη χα νί ας προ έ κυ ψε από τη δι α πί-
στω ση ότι αρ κε τά και ση μα ντι κά ναυ τι κά ατυ χή μα τα, συ νέ βη σαν κατά τη δι άρ κει α της 
περιόδου 1990-2000. Ορι σμέ να από τα ναυ τι κά ατυ χή μα τα, που οδή γη σαν τον ΙΜΟ στην επι-
τα κτι κή θε σμο θέ τη ση ενός νέου πρό τυ που κώ δι κα και που κα τέ στη σαν επεί γου σα την ανά γκη 
για λήψη μέ τρων ως προς το ρόλο του αν θρώ πι νου πα ρά γο ντα ήταν αυτά των πλοίων Ro-Ro 
Ε/Γ HeraldofFreeEnterprise(1987), ScandinavianStar (1991), Estonia (1994) και των Δ/Ξ 
AegeanSea (1992) και Braer(1993). 

Αξι ο ση μεί ω το εί ναι ότι τα τε λευ ταί α χρό νια, παρά τις ση μα ντι κές τε χνο λο γι κές και τη λε-
πι κοι νω νι α κές βελ τι ώ σεις στα πλοία, έχουν πραγ μα το ποι η θεί ου σι ώ δεις αλ λα γές στην κουλ-
τού ρα της δι ε θνούς ναυ τι λί ας, όπως για πα ρά δειγ μα εί ναι η προ ο δευ τι κή εξαφάνιση των
παραδοσιακώνπλοιοκτητών, η δι α τή ρη ση των σημαιώνευκολίας(Flags of Convenience–FOC) 
και η εμ φά νι ση των παραλλήλων ή διπλώννηολογίων (offshore registries), που έχουν δι α φο-
ρε τι κή αντί λη ψη του όρου «ασφά λεια» από τα πα ρα δο σι α κά νη ο λό γι α. Επί σης, οι δη μο γρα-
φι κές αλ λα γές σε πα γκό σμι ο επί πε δο και η έλ λει ψη εξει δι κευ μέ νου ερ γα τι κού δυ να μι κού, οι 
με γά λες αντα γω νι στι κές πι έ σεις και η τάση δι α χω ρι σμού του πλοι ο κτή τη από τον εφο πλι στή 
ή το δι α χει ρι στή του πλοίου εί ναι στοι χεία, τα οποία οφεί λουν να έχουν υπόψη τους οι δι ε-
θνείς ρυθ μι στι κές αρ χές.  

Έχο ντας υπόψη αυτά τα στοι χεία αρ κε τοί τε χνι κοί σύμ βου λοι, πραγ μα το γνώ μο νες, συγ γρα-
φείς και επι στή μο νες ανα λύ ο ντας το γε νι κό ρόλο της ποι ό τη τας στη ναυ τι λί α, τη δι α κρί νουν σε 
σχέση με την υπη ρε σί α και σε σχέση με την ασφά λεια. Η πρώτη σχε τί ζε ται με την από δο ση του 
πλοίου, την αξι ο πι στί α των με τα φο ρι κών υπη ρε σι ών του πλοίου, τη συμ μόρ φω ση του πλοίου και 
της επι χει ρή σε ως με τους δι ε θνείς και εθνι κούς κα νο νι σμούς και την εξυ πη ρέ τη ση του ναυ λω τή. 
Η δεύ τε ρη κα θο ρί ζε ται από τον ΙΜΟ και επι κε ντρώ νε ται στην απο φυ γή ατυ χη μά των και συ νε-
πα κό λου θα στην απο φυ γή θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως. 

Εξε τά ζο ντας το θέμα από την οι κο νο μι κή πλευρά, οι πε ρισ σό τε ρες ναυ τι λι α κές δρα στη ρι-
ό τη τες μπο ρούν να πε ρι γρα φούν ως συ στή μα τα, τα οποία ορί ζο νται από τους αν θρώ πους, το 
μη χα νι κό εξο πλι σμό και την ορ γά νω ση για την επί τευ ξη ενός ει δι κού σκο πού σε συ γκε κρι μέ-
νο πε ρι βάλ λον. Η ασφά λεια κάθε συ στή μα τος μπο ρεί να με τρη θεί από την ικα νό τη τά του να 
εκτε λεί τους σκο πούς για τους οποί ους δη μι ουρ γή θη κε, χω ρίς απώ λει ες, που οφεί λο νται σε 
ατυ χή μα τα. 

Επο μέ νως, ως ατυχήματα ορί ζο νται οι απο τυ χί ες του συ στή μα τος, που προ κύ πτουν από κακή 
λει τουρ γί α του εξο πλι σμού, από τη συ μπε ρι φο ρά του αν θρώ πι νου πα ρά γο ντα ή από το ίδιο το 
πε ρι βάλ λον μέσα στο οποίο λει τουρ γεί το σύ στη μα. Εάν ένα χα ρα κτη ρι στι κό του συ στή μα τος 
φαί νε ται ότι έχει επί δρα ση στα ατυ χή μα τα, πρέ πει να γί νουν οι απα ραί τη τες βελ τι ώ σεις ώστε να 
μει ω θούν τα ατυ χή μα τα.

Συ νε πώς, η εφαρ μο γή ενός συ στή μα τος ασφα λούς και «εν δυ νά μει» ποι ο τι κής δι α χει ρί σε-
ως στη ναυ τι λί α πρέ πει να λαμ βά νει υπόψη: 

α) Την επι κιν δυ νό τη τα αλλά και την ευ αι σθη σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος. 
β) Την πο σο τι κή και ποι ο τι κή δι α φο ρά των με τα φε ρο μέ νων φορ τί ων κα θώς και την επι κιν-

δυ νό τη τά τους.
γ) Την ασφά λεια της ζωής των επι βα τών και των πλη ρω μά των.
δ) Την ασφαλή δι εκ πε ραί ω ση με τα φο ράς των φορ τί ων.
ε) Την τε χνο λο γι κή πο λυ πλο κό τη τα και πο λυ συν θε τι κό τη τα των πλοίων.
στ) Την ερ γα σι α κή, εκ παι δευ τι κή και συ χνά πο λυ ε θνι κή σύν θε ση των πλη ρω μά των και 
ζ) την αδυ να μί α συ νε χούς, άμε σης και απο τε λε σμα τι κής επι κοι νω νί ας με τα ξύ ναυ τι λι α κού 

γρα φεί ου και πλοίου.
Με βάση αυ τήν την προ σέγ γι ση, τις υπάρ χου σες συν θή κες και τους υφι στά με νους πε ρι ο ρι-

128



σμούς γνώ σε ων, ο ΙΜΟ το 1993 προ ε τοί μα σε την κα θι έ ρω ση ενός δι ε θνούς προ τύ που για την 
ασφαλή λει τουρ γί α των πλοίων, το οποίο ονό μα σε Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχειρίσεως
(International Safety Management Code–ISM code). Το 1994 εν σω μά τω σε αυ τόν τον Κώ δι κα 
στον Kανο νι σμό 2 του Κε φα λαί ου ΙΧ της ΔΣ SOLAS, ο οποίος εί ναι υποχρεωτικός για όλες τις 
ναυ τι λι α κές επι χει ρή σεις από την 1/7/1998. 

Σύμ φω να με τον Κώ δι κα ISM προ βλέ πε ται υπο χρε ω τι κή εφαρ μο γή του σε όλα τα εμπο ρι-
κά πλοία άνω των 500 κοχ. Ει δι κό τε ρα για: 

α) Τα Δ/Ξ με τα φο ράς πε τρε λαί ου, χη μι κά Δ/Ξ, υγρα ε ρι ο φό ρα, Φ/Γ χύμα ξη ρού φορ τί ου, 
Ε/Γ πλοία και Φ/Γ υψη λής τα χύ τη τας μέ χρι την 1/7/1998 και

β) όλα τα λοιπά Φ/Γ πλοία και τις κι νη τές μο νά δες εξο ρύ ξε ως πε τρε λαί ου μέ χρι την 
1/7/2002. 

Η και νο το μί α που ει σή γα γε ο Κώ δι κας ISM αφορά στην άμεση και επι τα κτι κή ανά γκη συνε
χούς επικοινωνίας γραφείου και πλοίου. Θε ω ρεί ται ότι ο Κώ δι κας ISM εί ναι επα να στα τι κός 
δι ό τι απο τέ λε σε την πρώτη προ σπά θει α του ΙΜΟ να θε σπί σει ένα γε νι κό πρό τυ πο για τη δι α χεί-
ρι ση της ασφά λει ας στη ναυ τι λί α.

Σύμ φω να με τον Κώ δι κα ISM, κάθε εται ρεία έχει ορι σμέ νες βα σι κές υπο χρε ώ σεις, όπως: 
α) Να εφαρ μό σει ένα δικό της σύ στη μα ασφα λούς δι α χει ρί σε ως το οποίο όμως θα εί ναι 

εναρ μο νι σμέ νο με τις απαι τή σεις του συ γκε κρι μέ νου δι ε θνώς απο δε κτού Κώ δι κα.
β) Να θε σπί σει μία πο λι τι κή ασφά λει ας και προ στα σί ας του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος στην 

οποία θα κα θο ρί ζε ται ρητά με ποιον τρόπο θα επι τευ χθούν οι στό χοι.
γ) Να κα τα γρά ψει τις συ γκε κρι μέ νες ευ θύ νες και αρ μο δι ό τη τες του προ σω πι κού που 

ασχο λεί ται με τα θέ μα τα ασφά λει ας και να τους εξα σφα λί σει τα απα ραί τη τα μέσα για την 
εκτέ λε ση των κα θη κό ντων τους. 

Για την αρ τι ό τε ρη εμπέ δω ση της «κουλ τού ρας» του Κώ δι κα ISM, θε ω ρεί ται απα ραί τη το να 
δε σμευ θεί η δι οί κη ση της ναυ τι λι α κής εται ρεί ας ότι θα τον εφαρ μό σει και πι θα νό τα τα θα επι-
φέ ρει ση μα ντι κές τρο πο ποι ή σεις ή βελ τι ώ σεις στον τρόπο δι οι κή σε ως των πλοίων της, τόσο 
από την πλευρά τηςδιαχειρίσεωςεπίτουπλοίου(ship-board management), όσο και από την 
πλευρά της διαχειρίσεωςτουπλοίουαπότηνξηρά(shore-based management). 

7.2 Ορι σμοί, σκο πός και στό χοι του Κώ δι κα ISM.

Σκο πός του Κώ δι κα ISM εί ναι η εξα σφά λι ση ενός δι ε θνούς προ τύ που για την ασφαλή δι α-
χεί ρι ση και λει τουρ γί α των πλοίων και για την πρό λη ψη της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως.

Η Συ νέ λευ ση του ΙΜΟ υι ο θέ τη σε την από φα ση Α.443[ΧΙ] (τη 15η Νο εμ βρί ου 1989), με την 
οποία κά λε σε όλες τις κυ βερ νή σεις να λά βουν τα ανα γκαία μέ τρα, ώστε να εξα σφα λί σουν στον 
πλοί αρ χο τις κα τάλ λη λες προ ϋ πο θέ σεις ώστε να αντα πε ξέρ χε ται στις ευ θύ νες της θέ σε ώς του σε 
σχέση με τη ναυ τι κή ασφά λεια και την προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος.

Η Συ νέ λευ ση υι ο θέ τη σε επί σης την από φα ση Α.680[17] (την 6η Νο εμ βρί ου 1991) με την 
οποία ανα γνω ρί ζε ται η ανά γκη για κα τάλ λη λη ορ γά νω ση της δι α χει ρί σε ως της ναυ τι λι α κής 
εται ρεί ας, προ κει μέ νου αυτή να αντα πο κρί νε ται στις ανά γκες εκεί νων που βρί σκο νται στο 
πλοίο, ώστε να δι α τη ρούν υψηλά επί πε δα ασφά λει ας και προ στα σί ας του πε ρι βάλ λο ντος.

Ανα γνω ρί ζο ντας ότι δύο ναυ τι λι α κές εται ρεί ες ή πλοι ο κτή τες δεν λει τουρ γούν σε κοινή 
βάση και ότι τα πλοία λει τουρ γούν κάτω από ένα ευρύ πε δίο δι α φο ρε τι κών συν θη κών, ο 
Κώ δι κας ISM βα σί ζε ται σε γε νι κές αρ χές και στό χους. Ο Κώ δι κας ISM δι α τυ πώ νε ται με γε νι-
κούς όρους, έτσι ώστε να μπο ρεί να έχει ευ ρεία εφαρ μο γή. Γε γο νός εί ναι ότι δι α φο ρε τι κά 
επί πε δα δι α χει ρί σε ως στην ξηρά ή στο πλοίο απαι τούν με τα βαλ λό με να επί πε δα γνώ σε ως και 
αντι λή ψε ως των πε ρι γρα φο μέ νων θε μά των.

Ο ακρο γω νι αί ος λί θος της ασφα λούς δι α χει ρί σε ως εί ναι η δέσμευσητωνανωτέρωνκλιμα
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κίωνμίας ναυ τι λι α κής εται ρεί ας. Στα θέ μα τα της ασφά λει ας και της προ λή ψε ως της ρυ πάν σε ως 
αυτό ερ μη νεύ ε ται ως δέ σμευ ση, αρ μο δι ό τη τα, στάση και πα ρα κί νη ση των με μο νω μέ νων προ σώ-
πων σε όλα τα επί πε δα, που κα θο ρί ζουν το τε λι κό απο τέ λε σμα.

Για τους βα σι κούς ορι σμούς που χρη σι μο ποι ού νται στον Κώ δι κα ISM, προς απο φυ γή 
πα ρερ μη νει ών θα πρέ πει να λά βο με υπόψη μας ότι: 
ΔιεθνήςΚώδικαςΑσφαλούςΔιαχειρίσεως(ISM) ορί ζε ται ο Κώ δι κας, που αφορά στην ασφαλή 

λει τουρ γί α των πλοίων και στην πρό λη ψη της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως, όπως υι ο θε τή θη κε από τη 
Συ νέ λευ ση του ΙΜΟ.
Εταιρεία καλείται ο ιδι ο κτή της του πλοίου ή οποιοσ δή πο τε άλλος ορ γα νι σμός ή πρό σω πο,  

όπως εί ναι ο δι α χει ρι στής ή ο ναυ λω τής «γυ μνού» πλοίου που έχει από τον πλοι ο κτή τη την 
ευ θύ νη για τη λει τουρ γί α του πλοίου και ο οποίος με την ανά λη ψη τέ τοιας ευ θύ νης συμ φώ νη-
σε να ανα λά βει όλα τα κα θή κο ντα και την ευ θύ νη που επι βάλ λε ται από τον Κώ δι κα ISM.
Αρχή ονο μά ζεται η κυ βέρ νη ση της χώ ρας, τη ση μαία της οποίας φέ ρει το πλοίο.
Μησυμμόρφωση ονο μά ζεται μια από κλι ση από τις απαι τή σεις που προ δι α γρά φο νται στο 

ΣύστημαΑσφαλούςΔιαχειρίσεως(ΣΑΔ) (Safety Management System – SMS) ή ένα λά θος το 
οποίο θα ήταν δυ να τό να θέ σει σε κίν δυ νο την ασφά λεια των αν θρώ πων, τoυ πε ρι βάλ λο ντος, του 
πλοίου ή του με τα φε ρό με νου φορ τί ου.
Επικίνδυναπεριστατικά ονο μά ζονται οι κα τα στά σεις που μπο ρούν να οδη γή σουν σε ένα 

ατύ χη μα αν εξε λι χθούν δυ σμε νώς, όπως για πα ρά δειγ μα η απώ λεια ελέγ χου του πλοίου κατά 
τη δι άρ κει α ενός συμ βά ντος στη θά λασ σα.
Ατυχήματα καλούνται τα πε ρι στα τι κά που πε ρι λαμ βά νουν τραυ μα τι σμό ή βλάβη στη ζωή 

ενός αν θρώ που, το πε ρι βάλ λον, το πλοίο ή το φορ τίο.
Επιβεβαίωση ονομάζεται η έρευνα και επα λή θευ ση ότι μία δρα στη ρι ό τη τα ή ερ γα σί α γί νε-

ται σύμ φω να με την προ δι α γρα φό με νη απαί τη ση.
Εξουσιοδοτημένο(α)πρόσωπο(α) είναι ένα πρό σω πο ή πρό σω πα στην ξηρά με απευ θεί-

ας πρό σβα ση στο υψη λό τε ρο κλι μά κι ο της δι ευ θύν σε ως. Αυτό το πρό σω πο έχει την ευ θύ νη και 
εξου σι ο δό τη ση να πα ρα κο λου θεί τα θέ μα τα της ασφά λει ας και της προ λή ψε ως της ρυ πάν σε-
ως. Επί σης, πρέ πει να εξα σφα λί ζει ότι πα ρέ χο νται επαρ κείς πό ροι, και εφό σον απαι τεί ται, 
επαρ κής υπο στή ρι ξη από την ξηρά.

Κύ ρι οι στό χοι του Κώ δι κα ISM εί ναι η «πι στο ποί η ση και εξα σφά λι ση της ασφά λει ας» στη 
θά λασ σα, η πρό λη ψη βλά βης στον άν θρω πο και η απώ λεια αν θρώ πι νης ζωής, όπως επί σης η 
απο φυ γή ζη μιάς στο πε ρι βάλ λον και ει δι κό τε ρα στο θα λάσ σι ο περιβάλλον.

Οι στό χοι της ασφα λούς δι α χει ρί σε ως της εται ρεί ας με τα ξύ άλ λων θα πρέ πει να εί ναι: 
α) Η πα ρο χή ασφα λών πρα κτι κών λει τουρ γί ας του πλοίου και ασφα λές πε ρι βάλ λον ερ γα σί ας.
β) Η κα θι έ ρω ση εξα σφα λί σε ων ένα ντι όλων των ανα γνω ρι σμέ νων κιν δύ νων.
γ) Η συ νε χής βελ τί ω ση της εκ παι δεύ σε ως ασφα λούς δι α χει ρί σε ως του προ σω πι κού της 

ξη ράς και των πλοίων, που πε ρι λαμ βά νει την προ ε τοι μα σί α για αντι με τώ πι ση εκτά κτων πε ρι-
στα τι κών, τα οποία σχε τί ζο νται άμεσα με την ασφά λεια και την πε ρι βαλ λο ντι κή προ στα σί α.

Το ΣΑΔ μίας εται ρεί ας θα πρέ πει να εξα σφα λί ζει τη συμ μόρ φω ση του πλοίου με τους υπο-
χρε ω τι κούς κα νό νες και κα νο νι σμούς, όπως επί σης ότι θα εφαρ μό ζο νται οι απα ραί τη τοι κώ δι-
κες και θα λαμ βά νο νται υπόψη τα πρό τυ πα και οι οδη γί ες που συ νι στώ νται από τον Ορ γα νι-
σμό, τις Αρ χές, τους Νη ο γνώ μο νες και τους δι ά φο ρους ορ γα νι σμούς της ναυ τι λι α κής βι ο μη χα-
νί ας.

7.3 Λει τουρ γι κές απαι τή σεις του Συ στή μα τος Ασφα λούς Δι α χει ρί σε ως (ΣΑΔ).

Στη συ νέ χει α ακο λου θεί η ανά λυ ση των δε κα τρι ών άρ θρων-απαι τή σε ων του Κώ δι κα ISM 
για τη δι α χεί ρι ση της ασφά λει ας και την πρό λη ψη της ρυ πάν σε ως:
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1. Γενικά (Definitions, Objectives, Application, Functional requirements of a Safety Mana-
gement System).

2.  ΠολιτικήΑσφάλειαςκαιΠροστασίαςΠεριβάλλοντος (Safety and Environmental Protec-
tion Policy).

3.  ΕυθύνεςκαιΑρμοδιότητεςτηςΕταιρείας (Company Responsibilities and Authority).
4. Εξουσιοδοτημένο(α)Πρόσωπο(α) (Designated Person (-s) Ashore– DPA).
5. ΕυθύνηκαιΔικαιοδοσίαΠλοιάρχου (Master's Responsibility and Authority).
6. ΠόροικαιΑνθρώπινοΔυναμικό (Resources and Personnel).
7. ΕκπόνησηΣχεδίων γιαΛειτουργίες στοΠλοίο (Development of Plans for Shipboard 

Operations).
8. ΠροετοιμασίαγιαΈκτακτεςΑνάγκες (Emergency Preparedness).
9.  ΑναφορέςκαιΑνάλυσηΠεριπτώσεωνμηΣυμμορφώσεως,ΑτυχημάτωνκαιΕπικινδύνων
Περιστατικών (Reports and Analysis of non-Conformities, Accidents and Hazardous 
Occurrences).

10.  ΣυντήρησηΠλοίουκαιΕξοπλισμού(Maintenance of the Ship and Equipment).
11. ΈγγραφηΤεκμηρίωση (Documentation).
12. Επαλήθευση,ΈλεγχοςκαιΑξιολόγησηΕταιρείας(Company Verification, Review and 

Evaluation).
13.  Πιστοποίηση,ΕπαλήθευσηκαιΈλεγχος(Certification, Verification and Control).

1)Γενικά.ΤοΣύστημαΑσφαλούςΔιαχειρίσεως.

Σχε τι κά με το Σύ στη μα Ασφα λούς Δι α χει ρί σε ως (ΣΑΔ–SMS) ισχύ ουν τα εξής με βάση τον 
Κώ δι κα ΙSΜ:
«Κάθεεταιρείαθαπρέπεινααναπτύσσει,εφαρμόζεικαινατηρείΣΑΔ»,το οποίο θα πε ρι-

λαμ βά νει τις πα ρα κά τω λει τουρ γι κές απαι τή σεις:
α) Πο λι τι κή ασφά λει ας και πε ρι βαλ λο ντι κής προ στα σί ας.
β) Οδη γί ες και δι α δι κα σί ες για την εξα σφά λι ση της ασφα λούς λει τουρ γί ας των πλοίων και 

της προ στα σί ας του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος σε συμ μόρ φω ση με τη σχε τι κή δι ε θνή νο μο θε σί α 
κα θώς και με εκείνη του κράτους της ση μαί ας.

γ) Κα θο ρι σμέ να επί πε δα εξου σι ο δο τή σε ως και γραμ μές επι κοι νω νί ας με τα ξύ του προ σω-
πι κού του πλοίου και της ξη ράς.

δ) Δι α δι κα σί ες για την ανα φο ρά ατυ χη μά των και πε ρι πτώ σε ων μη συμ μορ φώ σε ως με τις 
δι α τά ξεις αυ τού του Κώ δι κα.

ε) Δι α δι κα σί ες προ ε τοι μα σί ας για επέμ βα ση σε έκτα κτες κα τα στά σεις.
στ) Δι α δι κα σί ες για εσω τε ρι κούς ελέγ χους.

2)ΠολιτικήΑσφάλειαςκαιΠροστασίαςΠεριβάλλοντος.

Σχε τι κά με την Πο λι τι κή Ασφά λει ας και Προ στα σί ας του Πε ρι βάλ λο ντος, επι ση μαί νε ται 
από τον κώ δι κα ISM ότι: 
«Ηεταιρείαθαπρέπεινακαθιερώνειμιαπολιτικήασφαλείαςκαιπεριβαλλοντικήςπροστα

σίαςηοποίαθαπεριγράφειπώςθαπρέπειναπραγματοποιηθούνοικαθορισμένοιστόχοι.
Ηεταιρείαθαπρέπειναεξασφαλίζειότιηπολιτικήεφαρμόζεταικαιτηρείταισεόλατα

επίπεδατηςοργάνωσηςτόσοστοπλοίοόσοεπίσηςκαιστηνξηρά».

Η πο λι τι κή πρέ πει να εί ναι πε ρι ε κτι κή και σα φής. Αυτή θα πε ρι γρά φει το σκοπό του ΣΑΔ 
και θα κα θο ρί ζει μία στρα τη γι κή με σχέ διο δρά σε ως προς επί τευ ξη και δι α τή ρη ση του σκο-
πού.

Ιδι αί τε ρη προ σο χή πρέ πει να δί νε ται στην αλ λη λε πί δρα ση της πο λι τι κής με άλ λες υπάρ-
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χου σες πο λι τι κές και δι α δι κα σί ες της εται ρεί ας. Αυτή πρέ πει να οδη γεί στη συ νε χή εν θάρ ρυν-
ση της βελ τι ώ σε ως της ασφά λει ας και στην ικα νό τη τα ασφα λούς δι α χει ρί σε ως.  

Ως μία έν δει ξη της υπο χρε ώ σε ως των ανω τά των κλι μα κί ων της δι ευ θύν σε ως, η πο λι τι κή 
πρέ πει να σχε δι ά ζε ται από τον αρ μό δι ο δι ευ θυ ντή ή από σχε τι κά υψη λό βαθ μο πρό σω πο που 
λαμ βά νει απο φά σεις και να ανα θε ω ρεί ται σε τα κτι κά χρο νι κά δι α στή μα τα για να εξα σφα λί-
ζε ται ότι αυτή πα ρα μέ νει σύγ χρο νη και απο τε λε σμα τι κή. Μία στρα τη γι κή για την εφαρ μο γή 
του συ στή μα τος θα πρέ πει να εξε τά ζε ται κατά το χρόνο ανα πτύ ξε ως της πο λι τι κής, η οποία 
κατά τον κα λύ τε ρο δυ να τό τρόπο θα εξα σφα λί ζει ότι όλοι οι ερ γα ζό με νοι κα τα νο ούν το πε ρι-
ε χό με νό της και τις υπο χρε ώ σεις που τί θε νται από τα υψηλά κλι μά κι α της δι ευ θύν σε ως, για 
εκ πλή ρω ση των στό χων της.

3)ΕυθύνεςκαιΑρμοδιότητεςτηςΕταιρείας.

Σχε τι κά με τις Ευ θύ νες και τις Αρ μο δι ό τη τες της Εται ρεί ας, επι ση μαί νε ται από τον Κώ δι-
κα ISM ότι:  

«Αντοπρόσωποτοοποίοείναιυπεύθυνογιατηλειτουργίατουπλοίουείναιάλλοεκτόςαπό
τονπλοιοκτήτη,οτελευταίοςπρέπεινααναφέρειστηνΑρχήτοπλήρεςόνομακαιταστοιχεία
αυτούτουπροσώπου.
Ηεταιρείαθαπρέπεινακαθορίσεικαιναπαρουσιάσειεγγράφωςτηνευθύνη,τηνεξουσιο

δότησηκαιτιςσχέσειςόλουτουπροσωπικούτοοποίοδιευθύνει,εκτελείκαιεπαληθεύειεργα
σίεςπουσχετίζονταικαιεπηρεάζουντηνασφάλειακαιτηνπρόληψητηςρύπaνσης.
Ηεταιρείαείναιυπεύθυνηγιατηνεξασφάλισηότιπαρέχονταιεπαρκείςπόροικαιυποστή

ριξηαπότηνξηράγιαναείναιικανότοκαθορισμένοπρόσωπο(ήπρόσωπα)ναεκτελέσειτα
καθήκοντάτου».

Ο λό γος για τον οποίο απαι τεί ται γρα πτός κα θο ρι σμός της ευ θύ νης και της εξου σι ο δο τή-
σε ως του προ σω πι κού εί ναι η εξα σφά λι ση του γε γο νό τος ότι εκεί νοι που εμπλέ κο νται στην 
ασφαλή δι α χεί ρι ση και την πε ρι βαλ λο ντι κή προ στα σί α γνω ρί ζουν με λε πτο μέ ρει α τι ανα μέ νε-
ται από αυ τούς. Με αυ τόν τον τρόπο η λει τουρ γί α του συ στή μα τος γί νε ται απο τε λε σμα τι κή.

Στο προ σω πι κό που ασχο λεί ται με το ΣΑΔ στην ξηρά και στο πλοίο, πρέ πει να δί νο νται 
σα φώς δι α τυ πω μέ νοι και ξε κά θα ροι ορι σμοί των ευ θυ νών και της εξου σι ο δο τή σε ώς τους. Με 
αυ τόν τον τρόπο δί νε ται κί νη τρο στο προ σω πι κό να κα τα νο εί τη ζω τι κή ση μα σί α της απο δό-
σε ώς του (εφό σον υπάρ χουν ή κα θι ε ρώ νο νται δεί κτες με με τρή σι μα και συ γκρί σι μα στοι χεία),  
ώστε να συμ βάλ λει στην επι τυ χί α του ΣΑΔ.

Το επί πε δο της εξου σι ο δο τή σε ως για τα κα θή κο ντα που πε ρι λαμ βά νο νται, πρέ πει σα φώς να 
κα θο ρί ζε ται και τα υψηλά κλι μά κι α της δι ευ θύν σε ως πρέ πει να εξα σφα λί ζουν ότι το προ σω πι κό της 
ξη ράς και του πλοίου έχει επαρκή προ σό ντα και εμπει ρία για να ανα λά βει τα κα θή κο ντά του.

Η χρη σι μο ποί η ση ορ γα νο γραμ μά των πρέ πει να εξε τα σθεί, για να δεί χνει πως οι κα θο ρι-
σμέ νες ευ θύ νες του προ σω πι κού ξη ράς και πλοίου αλ λη λο ε πη ρε ά ζο νται για την επί τευ ξη των 
στό χων του συ στή μα τος.

4)Εξουσιοδοτημένο(a)Πρόσωπο(a).

Όσον αφορά στο Εξου σι ο δο τη μέ νο (-α) Πρό σω πο (-α) (DPA) επι ση μαί νε ται από τον 
Κώ δι κα ΙSΜ ότι:

«Γιαναεξασφαλίζεταιηασφαλήςλειτουργίακάθεπλοίουκαιγιατηνκαθιέρωσηενόςσυν
δέσμουμεταξύτηςεταιρείαςκαιεκείνωνπουβρίσκονταιστοπλοίο,κάθεεταιρεία,ανάλογα
μετηνπερίπτωσηθαορίζειέναπρόσωποήπρόσωπαστηνξηράταοποίαέχουναπευθείας
πρόσβασηστουψηλότεροεπίπεδοτηςδιοίκησης.
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Ηευθύνηκαιηαρμοδιότητατουκαθορισμένουπροσώπουήπροσώπωνθαπρέπειναπερι
λαμβάνειτηνπαρακολούθησηθεμάτωνασφάλειαςκαιπρόληψηςτηςρύπανσηςκατάτηλει
τουργίακάθεπλοίουκαιτηνεξασφάλισηότιπαρέχονταιστοβαθμόπουαπαιτείταιεπαρκείς
πόροικαιυποστήριξηαπότηνξηρά».

Προ κει μέ νου ένα οποιο δή πο τε σύ στη μα δι α χει ρί σε ως να δι α τη ρεί ται σε ικα νο ποι η τι κό 
επίπεδο, εί ναι ανα γκαίο:

α) Να ανα φέ ρο νται οι ελ λεί ψεις του στο υπεύ θυ νο κλι μά κι ο της δι ευ θύν σε ως.
β) Να πι στο ποι εί ται η απο τε λε σμα τι κό τη τα και ο βαθ μός εφαρ μο γής του και
γ) να προσ δι ο ρί ζο νται τα πρό σω πα που εί ναι υπεύ θυ να για την απο κα τά στα ση των ελ λεί-

ψε ων.
Το κα θή κον της εφαρ μο γής και τη ρή σε ως του ΣΑΔ εί ναι ευ θύ νη της δι ευ θύν σε ως. Η 

πι στο ποί η ση και η πα ρα κο λού θη ση των δρα στη ρι ο τή των πρέ πει να εκτε λού νται από πρό σω πο 
(-α) που δεν έχουν σχέση με τις ευ θύ νες εφαρ μο γής. Το εξου σι ο δο τη μέ νο πρό σω πο(-α) πρέ-
πει να έχουν κα τάλ λη λα προ σό ντα και εμπει ρία στα θέ μα τα ασφά λει ας και ελέγ χου της 
ρυ πάν σε ως, των ερ γα σι ών του πλοίου και θα πρέ πει να εί ναι ενη με ρω μέ να για τις πο λι τι κές 
της εται ρεί ας σχε τι κά με την ασφά λεια και την πε ρι βαλ λο ντι κή προ στα σί α.

5)ΕυθύνηκαιΔικαιοδοσίαΠλοιάρχου.

Σχε τι κά με την Ευ θύ νη και Δι και ο δο σί α του Πλοι άρ χου επι ση μαί νε ται από τον Κώ δι κα 
ΙSM ότι: 

«Ηεταιρείαθαπρέπεινακαθορίζεισαφώςκαινατεκμηρώνειτηνευθύνητουπλοιάρχου
σχετικάμετην:
α)ΕφαρμογήτηςπολιτικήςασφαλείαςκαιπεριβαλλοντικήςπροστασίαςτηςΕταιρείας.
β)Παρακίνησητουπληρώματοςστηντήρησηαυτήςτηςπολιτικής.
γ)Έκδοσηκατάλληλωνεντολώνκαιοδηγιώνκατάσαφήκαιαπλότρόπο.
δ)Επαλήθευσηότιτηρούνταιοικαθορισμένεςαπαιτήσεις.
ε)ΑναθεώρησητουΣΑΔκαιαναφοράτωνελλείψεώντουπροςτηδιοίκησητηςεταιρείας

στηνξηρά.
Η εταιρεία θαπρέπει ναδιασφαλίζει ότι τοΣΑΔπου λειτουργεί στοπλοίοπεριέχει μια

σαφή δήλωση που δίνει έμφαση στη δικαιοδοσία του πλοιάρχου. Η εταιρεία θα πρέπει να
καθορίζειστοΣΑΔότιοπλοίαρχοςέχειτηνπροέχουσααρμοδιότητακαιτηνευθύνηναλαμ
βάνειαποφάσειςσχετικάμετηνασφάλειακαιτηνπρόληψητηςρύπανσηςκαιναζητάτηβοή
θειατηςεταιρείαςεφόσοναυτόείναιαπαραίτητο».

Η σα φής κα θο δή γη ση για την ευ θύ νη και την αρ μο δι ό τη τα του πλοι άρ χου σε θέ μα τα που 
επη ρε ά ζουν την ασφά λεια του πλη ρώ μα τος, του πε ρι βάλ λο ντος, του πλοίου και του φορ τί ου, 
εί ναι ση μα ντι κό στοι χείο στη σύν δε ση με τα ξύ του πλοίου και της ξη ράς. Αν τα ανώ τε ρα κλι μά-
κι α της δι ευ θύν σε ως δε σμεύ ο νται για την εφαρ μο γή του ΣΑΔ και οι προ σπά θει ες της εται ρεί ας 
για βελ τί ω ση της απο δό σε ως στους το μείς ασφά λει ας και πε ρι βαλ λο ντι κής προ στα σί ας επι φέ-
ρουν τα επι θυ μη τά απο τε λέ σμα τα στο πλοίο, τότε πρέ πει να δί δε ται κάθε εν θάρ ρυν ση και 
βο ή θει α στους πλοι άρ χους για την εφαρ μο γή του συ στή μα τος.

Οποιο δή πο τε σύ στη μα ελέγ χων και ισορ ρο πι ών, που εφαρ μό ζε ται από τη δι εύ θυν ση στην 
ξηρά, πρέ πει να λαμ βά νει υπόψη και να εί ναι προ σαρ μο σμέ νο με την προ έ χου σα εξου σι ο δό τη-
ση και κρίση του πλοι άρ χου να πραγ μα το ποι εί οποια δή πο τε ενέρ γεια που αυ τός θε ω ρεί ότι 
εί ναι η κα λύ τε ρη για τα συμ φέ ρο ντα των επι βα τών, του πλη ρώ μα τος, του πλοίου και του θα λάσ-
σι ου πε ρι βάλ λο ντος.
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6)ΠόροικαιΑνθρώπινοΔυναμικό.

Για τους Πό ρους (πη γές) και το Αν θρώ πι νο Δυ να μι κό επι ση μαί νε ται από τον Κώ δι κα ISM  
ότι:

«Ηεταιρείαπρέπειναεξασφαλίζειότιοπλοίαρχος:
α)Διαθέτειόλατακατάλληλαγιαδιοίκησηπροσόντα.
β)ΕίναιπλήρωςενημερωμένοςσχετικάμετοΣΑΔτηςΕταιρείας.
γ)Έχει την αναγκαία υποστήριξη προκειμένου να εκτελέσει με ασφάλεια τα καθήκοντά

του.
Ηεταιρείαθαπρέπειναεξασφαλίζειότικάθεπλοίοεπανδρώνεται(ή αλ λιώς στε λε χώ νε-

ται)μεναυτικούςπουέχουντακατάλληλαπροσόντα,τααπαραίτηταπιστοποιητικάκαιείναι
σεκαλήιατρικήκατάστασησύμφωναμετιςΕθνικέςκαιΔιεθνείςαπαιτήσεις.
Ηεταιρείαθαπρέπεινακαθιερώσειδιαδικασίεςκαιναεξασφαλίσειότιστονέοπροσωπι

κόκαιστοπροσωπικόπουαναλαμβάνεινέακαθήκονταταοποίασχετίζονταιμετηνασφάλεια
καιτηνπροστασίατουπεριβάλλοντος,δίνεταιηκατάλληληεξοικείωσημετακαθήκοντάτου.
Οδηγίεςοιοποίεςείναιβασικέςπρέπειναπαρέχονται,εντοπίζονται,γράφονταικαιτεκμηρι
ώνονταιπριναπότοναπόπλου.
ΗεταιρείαθαπρέπειναεξασφαλίσειότιόλοτοπροσωπικόπουεμπλέκεταιστοΣΑΔτης

εταιρείας, έχει επαρκήκατανόησητωνσχετικώνκανόνων,κανονισμών,κωδίκωνκαιοδηγι
ών.
Ηεταιρείαοφείλεινακαθιερώνεικαιναδιατηρείδιαδικασίεςγιαπροσδιορισμόοποιασδήπο

τεεκπαίδευσηςηοποίαενδεχομένωςαπαιτείταιγιαυποστήριξητουΣΑΔκαιναεξασφαλίσειότι
μιατέτοιαεκπαίδευσηπαρέχεταισεόλοτοενδιαφερόμενοπροσωπικό.
Ηεταιρείαοφείλεινακαθιερώνειδιαδικασίεςμετιςοποίεςτοπροσωπικότουπλοίουθαλαμ

βάνει ενημέρωσησχετικήμε τοΣΑΔ,σεμια γλώσσα εργασίαςήσε γλώσσεςκατανοητέςαπό
αυτούς.
Ηεταιρείαπρέπειναεξασφαλίζειότιτοπροσωπικότουπλοίουείναιικανόναεπικοινωνεί

αποτελεσματικάκατάτηνεκτέλεσητωνκαθηκόντωντουταοποίασχετίζονταιμετοΣΑΔ».

Ο βα σι κό τε ρος συ ντε λε στής επι τυ χούς εφαρ μο γής του ΣΑΔ εί ναι η επι λο γή του κα τάλ λη-
λου προ σω πι κού για να κα λύ ψει τις θέ σεις που επη ρε ά ζουν την από δο ση του συ στή μα τος. 
Έτσι πρέ πει η εται ρεία να δι ο ρί ζει ως πλοι άρ χους μόνο εκεί νους οι οποίοι έχουν το απαι τού-
με νο επί πε δο εκ παι δεύ σε ως, δι α θέ τουν τα ανά λο γα δι ε θνώς ανα γνω ρι σμέ να πι στο ποι η τι κά 
και θε ω ρού νται από την εται ρεία ότι έχουν την ικα νό τη τα να κυ βερ νούν το συ γκε κρι μέ νο 
τύπο πλοίου, στο οποίο πρό κει ται να υπη ρε τή σουν.

Η υπο χρέ ω ση να εκτε λού νται οι σω στές δι α δι κα σί ες πρέ πει να δι δα χθεί στο προ σω πι κό 
του πλοίου, αφού από αυτό εξαρ τά ται η απο τε λε σμα τι κό τη τα του συ στή μα τος. Η εται ρεία θα 
πρέ πει να εξε τά ζει τα ακό λου θα στοι χεία, όταν προ βαί νει στην επάν δρω ση σε σχέση με το 
ΣΑΔ:

α) Το εμπό ριο στο οποίο απα σχο λεί ται το πλοίο και ο φόρ τος ερ γα σί ας του πλη ρώ μα τος.
β) Η επι δε ξι ό τη τα που απαι τεί ται από το πλή ρω μα για την ασφαλή εκτέ λε ση των κα θη κό-

ντων που αυτό ανα μέ νε ται να εκτε λέ σει σε συ νή θεις ερ γα σί ες και κατά τη δι άρ κει α εκτά κτων 
ανα γκών.

γ) Η συ ναί σθη ση του πλη ρώ μα τος σε σχέση με τα κα θή κο ντά του στο ΣΑΔ και
δ) η ύπαρξη των κα ταλ λή λων πι στο ποι η τι κών, των προ σό ντων και της ια τρι κής ικα νό τη-

τας.
Η εται ρεία εί ναι ανα γκαίο να επι λέ γει την κα ταλ λη λό τε ρη μέ θο δο με τα ξύ των υπαρ χό ντων 

εκ παι δευ τι κών συ στη μά των ώστε το προ σω πι κό της να εξοι κει ώ νε ται με τις επι χει ρη σι α κές δι α δι-
κα σί ες. Επί σης πρέ πει να εξα σφα λί ζε ται ότι το προ σω πι κό εί ναι εξοι κει ω μέ νο με άλ λες δι ε θνείς 
συμ βά σεις και κώ δι κες, που εν σω μα τώ νο νται στην εθνική νο μο θε σί α και δι έ πουν θέ μα τα ασφα-
λούς λει τουρ γί ας του πλοίου και προ λή ψε ως της ρυ πάν σε ως (όπως επί σης και τους κα νο νι σμούς 
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που θέ τουν οι νη ο γνώ μο νες). Σε αυτό το ση μείο πρέ πει να ανα φέ ρο με ότι πλη ρο φο ρί ες, συ στά σεις 
και οδη γί ες που δη μο σι εύ ο νται από τους νη ο γνώ μο νες κα θώς και χρή σι μες οδη γί ες για ασφα λείς 
ερ γα σί ες πάνω στο πλοίο αλλά και ασφα λείς συ νή θεις ερ γα σί ες, που κα θο ρί ζο νται από δι ά φο ρους 
ορ γα νι σμούς της βι ο μη χα νί ας, ει δι κό τε ρα από το ΔιεθνέςΝαυτιλιακόΕπιμελητήριο (ISC), το Διε
θνέςΦόρουμΝαυτιλιακώνΕταιρειώνΠετρελαίου (OCIMF) και τηΔιεθνήΕταιρείαΧειριστώνΥγρα
εριοφόρωνκαιΕγκαταστάσεων (SIGTTO), πρέ πει να λαμ βά νο νται υπόψη. 

Οι εται ρεί ες πρέ πει να εξε τά ζουν την κα θι έ ρω ση βι βλι ο θη κών στην ξηρά και στο πλοίο, 
όπου θα δι α τί θε ται υλικό ανα γνώ σε ως, σχε τι κό με την ασφά λεια. Οι βι βλι ο θή κες αυ τές πρέ-
πει να επι βλέ πο νται, να συ ντη ρού νται και να ενη με ρώ νο νται ως προς τις εκ δό σεις.

Εκ παι δευ τι κά γυ μνά σι α για την ασφά λεια στη θά λασ σα πρέ πει να εκτε λού νται σύμ φω να 
με τις δι α δι κα σί ες και απαι τή σεις που πα ρα τί θε νται στο ΣΑΔ. Τα γυ μνά σι α πρέ πει να κα λύ-
πτουν πι θα νές κα τα στά σεις έκτα κτης ανά γκης και να απο σκο πούν στην εξα σφά λι ση ότι τα 
μέλη του πλη ρώ μα τος ικα νο ποι ούν τα πρό τυ πα του ΣΑΔ της εται ρεί ας και απο κτούν εμπι στο-
σύ νη στον έλεγχο κα τα στά σε ων, οι οποίες πι θα νόν να ανα κύ ψουν σε μία κα τά στα ση έκτα κτης 
ανά γκης. Τα απο τε λέ σμα τα των ελέγ χων ασφά λει ας, των γυ μνα σί ων και η ανά λυ ση των ατυ-
χη μά των, των επι κιν δύ νων συμ βά ντων και των πε ρι στα τι κών μη συμ μορ φώ σε ως βο η θούν στον 
εντο πι σμό προ σθέ των απαι τή σε ων εκ παι δεύ σε ως της εται ρεί ας ή ανα γκαί ων βελ τι ώ σε ων στις 
δι α δι κα σί ες του ΣΑΔ.

Η εται ρεία πρέ πει να εξε τά ζει τρό πους ανα θε ω ρή σε ως με μο νω μέ νων ανα γκών αυ το εκ-
παι δεύ σε ως κα θώς και τρό πους για τον έλεγχο της αξι ο πι στί ας των ανα γρα φο μέ νων προ σό-
ντων, σύμ φω να με τις δι ε θνείς, εθνι κές και ει δι κές απαι τή σεις της εται ρεί ας. Η εται ρεία 
πρέ πει να εξε τά ζει την κα θι έ ρω ση δι α δι κα σι ών, για τη δι ε ξα γω γή επα να λη πτι κών σει ρών 
μα θη μά των για το προ σω πι κό που εμπλέ κε ται σε κρί σι μες ερ γα σί ες ασφά λει ας και έκτα κτης 
ανά γκης και τη με τα φο ρά πρα κτι κής για το έργο της εκ παι δεύ σε ως/εξοικειώσεως τόσο για το 
προ σω πι κό της ξη ράς όσο και για εκείνο του πλοίου που εμπλέ κε ται στο ΣΑΔ. Ση μα ντι κό 
εί ναι όλες οι δι α δι κα σί ες και οδη γί ες, που κα θι ε ρώ νο νται στο ΣΑΔ, να εί ναι γρα πτές και δι α-
τυ πω μέ νες με τρόπο σαφή και απλό.

Σε πε ρί πτω ση πε ρι στα τι κών που κα τα λή γουν σε κα τά στα ση έκτα κτης ανά γκης και κατά τη 
δι άρ κει α αυ τών, η ικα νό τη τα των με λών του πλη ρώ μα τος να επι κοι νω νούν με τα ξύ τους και με 
τους επι βά τες, προς τους οποί ους έχουν ει δι κές ευ θύ νες, απο δεί χθη κε κατά το πα ρελ θόν ότι 
ήταν κρί σι μος συ ντε λε στής στην έκβαση πολ λών πε ρι στα τι κών. Η απο τε λε σμα τι κή επι κοι νω νί α 
πρέ πει να απο τε λεί στόχο για τη βελ τί ω ση των επι πέ δων της ασφά λει ας και της προ λή ψε ως της 
θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως.

Όταν χρη σι μο ποι ού νται συμ βε βλη μέ να πρα κτο ρεί α πλη ρω μά των, οι εται ρεί ες πρέ πει να 
εκ δί δουν γι’ αυτά αντί γρα φα των σχε τι κών δι α τά ξε ων του ΣΑΔ μαζί με τις ανα γκαί ες οδη γί ες 
για τη χρη σι μο ποί η σή τους, πριν από τη ναυ το λό γη ση του επι λεγ μέ νου προ σω πι κού. Εται ρεί-
ες που χρη σι μο ποι ούν τις υπη ρε σί ες πρα κτο ρεί ων πλη ρω μά των, πρέ πει να εξα σφα λί ζουν ότι 
οι απαι τή σεις σε αυ τόν τον το μέα γί νο νται πλή ρως αντι λη πτές κατά το στά διο της ναυ το λο γή-
σε ως. Η από δο ση του πρα κτο ρεί ου στην εξα σφά λι ση πλη ρώ μα τος που ικα νο ποι εί τις απαι τή-
σεις αυ τές, πρέ πει να πα ρα κο λου θεί ται και να τη ρού νται ανά λο γες εγ γρα φές.

7)ΕκπόνησηΣχεδίωνγιαΛειτουργίεςστοΠλοίο.

Σχε τι κά με την Εκ πό νη ση Σχε δί ων για Λει τουρ γί ες στο Πλοίο επι ση μαί νε ται από τον Κώ δι-
κα ISM ότι:

«ΗΕταιρείαθαπρέπεινακαθιερώνειδιαδικασίεςγιατηνπροετοιμασίατωνσχεδίωνκαιοδη
γιώνγιαβασικέςλειτουργίεςκλειδιάστοπλοίοπουαφορούνστηνασφάλειακαιτηνπρόληψητης
ρύπανσης.Ταδιάφορακαθήκονταπουπεριλαμβάνονται,πρέπεινακαθορίζονταικαιναανατί
θενταισεπροσωπικόπουδιαθέτειταανάλογαπροσόντα». 
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Έμ φα ση πρέ πει να δί νε ται σε προ λη πτι κές ενέρ γει ες, ενώ δι α τη ρεί ται η ικα νό τη τα επεμ-
βά σε ως και δι ορ θώ σε ως πε ρι πτώ σε ων μη συμ μορ φώ σε ως ή επι κιν δύ νων κα τα στά σε ων που 
θα ση μει ω θούν.

Οι εται ρεί ες πρέ πει να εντο πί ζουν τις βα σι κές ερ γα σί ες στο πλοίο και να εκ δί δουν οδη γί ες 
για τον τρόπο, με τον οποίο πρέ πει να εκτε λού νται οι ερ γα σί ες αυ τές. Ση μα ντι κή εί ναι η συ νε χής 
επί βλε ψη και πι στο ποί η ση της συμ μορ φώ σε ως με αυ τές τις οδη γί ες. Οι δι α δι κα σί ες, τα σχέ δια 
και οι οδη γί ες του ΣΑΔ μπο ρούν να ανα πτυ χθούν για κάθε μία από τις ερ γα σί ες αυ τές.

Σχε τι κοί δι ε θνείς και εθνι κοί κα νο νι σμοί που δι έ πουν ορι σμέ να θέ μα τα των ερ γα σι ών αυ τών 
εί ναι ανά γκη να εν σω μα τώ νο νται στις δι α δι κα σί ες, τα σχέ δια και τις οδη γί ες της εται ρεί ας. 
Πρό σθε τα, οι εται ρεί ες πρέ πει να ανα φέ ρο νται σε χρή σι μες τε χνι κές οδη γί ες, που εκ δί δο νται 
από δι ά φο ρους ορ γα νι σμούς της βι ο μη χα νί ας.

Όλες οι γρα πτές δι α δι κα σί ες, οδη γί ες ή σχέ δια πρέ πει να εί ναι σα φείς και απλές. Λίστες
ελέγχων (check lists) εί ναι δυ να τόν να βο η θούν ση μα ντι κά στην εξα σφά λι ση ότι κα λύ πτο νται 
όλες οι συ νή θεις ερ γα σί ες σε λει τουρ γι κή φάση.

Ανα γνω ρί ζο ντας ότι όλες οι ερ γα σί ες στο πλοίο μπο ρούν να επη ρε ά σουν την ασφά λεια και 
την πρό λη ψη της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως, οι εται ρεί ες μπο ρούν να δι α χω ρί ζουν τα επί πε δα της 
ασφά λει ας που σχε τί ζο νται με τις ερ γα σί ες στο πλοίο, σε δύο κα τη γο ρί ες:

α) Ει δι κές ερ γα σί ες και
β) κρί σι μες ερ γα σί ες.
Αυτό εί ναι δυ να τόν να γί νει για τον κα θο ρι σμό προ τε ραι ο τή των λει τουρ γι κής σχε δι ά σε ως 

και για να δο θεί το μέ γι στο επί πε δο προ σο χής σε εκεί νες τις ερ γα σί ες του πλοίου οι οποίες 
εί ναι κρί σι μες για την ασφά λεια και την προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος.
Ειδικέςεργασίεςστο πλοίοχα ρα κτη ρί ζο νται εκεί νες, όπου τα σφάλ μα τα πι θα νόν να κα τα-

στούν εμ φα νή μόνο μετά την πρό κλη ση επι κιν δύ νων κα τα στά σε ων ή όταν συμ βούν ατυ χή μα τα.
Οι δι α δι κα σί ες και οι οδη γί ες για ει δι κές ερ γα σί ες στο πλοίο θα κα λύ πτουν τα μέ τρα προ-

φυ λά ξε ως και τους ελέγ χους που στο χεύ ουν στη δι όρ θω ση μη ασφα λών πρα κτι κών πριν συμ-
βούν ατυ χή μα τα. Πα ρα δείγ μα τα ει δι κών ερ γα σι ών εί ναι τα εξής:

α) Ασφά λεια του πλοίου, τρο μο κρα τί α και πει ρα τεί α.
β) Ερ γα σί ες συ ντη ρή σε ως.
γ) Εξα σφά λι ση υδα το στε γα νής ακε ραι ό τη τας.
δ) Ασφα λής ναυ σι πλο ΐ α, πε ρι λαμ βα νο μέ νης της δι ορ θώ σε ως των χαρ τών και των εκ δό σε-

ων.
ε) Ερ γα σί ες που επη ρε ά ζουν την αξι ο πι στί α του εξο πλι σμού, όπως του μη χα νι σμού πη δα-

λι ου χή σε ως και του συν δε δε μέ νου μη χα νι σμού ετοι μό τη τας του μη χα νο στα σί ου.
στ) Ερ γα σί ες πε τρε λεύ σε ως και με ταγ γί σεις πε τρε λαί ου στο λι μά νι.
ζ) Δι α τή ρη ση της ευ στά θει ας και απο φυ γή της υπερ φορ τώ σε ως και υπερ κο πώ σε ως.
η) Πρόσ δε ση εμπο ρευ μα το κι βω τί ων, φορ τί ων και άλ λων δε μά των.
Κρίσιμεςεργασίεςστο πλοίο χα ρα κτη ρί ζο νται εκεί νες όπου ένα σφάλμα δύ να ται αμέ σως να 

προ κα λέ σει ένα ατύ χη μα ή μία κα τά στα ση η οποία μπο ρεί να απει λή σει τους αν θρώ πους, το 
πε ρι βάλ λον ή το πλοίο. Ει δι κό τε ρη προ σο χή πρέ πει να δί νε ται στην ανά γκη αυ στη ρής προ ση λώ-
σε ως στις οδη γί ες κατά την εκτέ λε ση των κρι σί μων ερ γα σι ών και πρέ πει να πα ρα κο λου θεί ται 
προ σε κτι κά η ικα νο ποι η τι κή από δο σή τους. Πα ρα δείγ μα τα κρι σί μων ερ γα σι ών εί ναι τα εξής:

α) Ναυ σι πλο ΐ α σε πε ρι ο ρι σμέ νες θα λάσ σι ες πε ρι ο χές ή σε πε ρι ο χές με με γά λη πυ κνό τη τα 
κυ κλο φο ρί ας.

β) Ναυ σι πλο ΐ α σε συν θή κες μει ω μέ νης ορα τό τη τας.
γ) Ερ γα σί ες που εί ναι δυ να τόν να προ κα λέ σουν αιφ νί δι α απώ λεια της ικα νό τη τας ελιγ μών 

σε κλει στές ή με γά λης κυ κλο φο ρί ας πε ρι ο χές.
δ) Ερ γα σί ες με πολύ δυ σμε νείς και ρι κές συν θή κες.
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ε) Χει ρι σμός και στοι βα σί α επι κιν δύ νων φορ τί ων και επι βλα βών ου σι ών.
στ) Πε τρέ λευ ση και με τάγ γι ση πε τρε λαί ου στη θά λασ σα.
ζ) Ερ γα σί ες φορ τί ου σε υγρα ε ρι ο φό ρα, χη μι κά Δ/Ξ και Δ/Ξ με τα φο ράς αρ γού πε τρε λαί ου.
η) Κρί σι μες ερ γα σί ες στο μη χα νο στά σι ο.

8)ΠροετοιμασίαγιαΈκτακτεςΑνάγκες.

Σχε τι κά με την Προ ε τοι μα σί α Κα τα στά σε ων Έκτα κτης Ανά γκης επι ση μαί νε ται από τον 
Κώ δι κα ISM ότι:

«ΗΕταιρείαπρέπεινακαθιερώνειδιαδικασίεςγιατονεντοπισμό,τηνπεριγραφήκαιτην
επέμβασησεπιθανέςπεριστάσειςέκτακτηςανάγκηςστοπλοίο.
ΗΕταιρείαπρέπειεπίσηςνακαθιερώνειπρογράμματαγιαγυμνάσιακαιασκήσειςγιατην

προετοιμασίαενεργειώνέκτακτηςανάγκης.
ΤοΣΑΔθαπροβλέπειμέτραεξασφάλισηςότιηοργάνωσητηςεταιρείαςμπορείναανταπο

κριθεί οποτεδήποτεστουςκινδύνους, ταατυχήματακαι τιςκαταστάσεις έκτακτηςανάγκης
στιςοποίεςεμπλέκονταιταπλοίατης».

Ση μα ντι κό εί ναι η σχε δί α ση δι α δι κα σι ών έκτα κτης ανά γκης για την ξηρά και το πλοίο να 
εί ναι συ νε πής και κα τάλ λη λα ολο κλη ρω μέ νη.

Τα σχέδιαέκτακτηςανάγκης(ΣΕΑ)τηςξηράς πε ρι λαμ βά νουν:
α) Tη σύν θε ση και τα κα θή κο ντα των ατό μων που συμμετέχουν.
β) Tις δι α δι κα σί ες για την κι νη το ποί η ση κα τάλ λη λης εται ρεί ας επεμ βά σε ως σε έκτα κτη 

ανά γκη.
γ) Tις δι α δι κα σί ες που ακο λου θούν την επέμ βα ση σε δι α φο ρε τι κών τύ πων ατυ χή μα τα ή 

επι κίν δυ να πε ρι στα τι κά.
δ) Tις δι α δι κα σί ες για την επί τευ ξη και δι α τή ρη ση επα φής με τα ξύ πλοίου και δι ευ θε τή σε ως 

στην ξηρά [ανα φο ρά στην από φα ση της Συ νε λεύ σε ως του ΙΜΟ Α.648 (16): Γε νι κές Αρ χές για 
Συ στή μα τα Ανα φο ράς Πλοίων και Απαι τή σεις Ανα φο ράς Πλοίου για πα ρα πέ ρα κα θο δή γη ση].

ε) Tην ύπαρξη στο πλοίο των ει δι κών σχε δί ων, πλη ρο φο ρι ών ευ στά θει ας και ασφά λει ας 
κα θώς και του φε ρό με νου εξο πλι σμού πε ρι βαλ λο ντι κής προ στα σί ας.

στ) Tους κα τα λό γους ελέγ χων ανά λο γα με τον τύπο έκτα κτης ανά γκης, οι οποίοι δυ να τόν 
να βο η θούν στη συ στη μα τι κή απά ντη ση σε ερω τή μα τα που τί θε νται για το πλοίο κατά τη δι άρ-
κει α της επεμ βά σε ως.

ζ) Tους κα τα λό γους των ονο μά των με τα οποία απαι τεί ται επαφή και τη λε πι κοι νω νι α κές 
λε πτο μέ ρει ες όλων των σχε τι κών με ρών, τα οποία εί ναι ανά γκη να ενη με ρω θούν και να συμ-
βου λεύ σουν.

η) Tις δι α δι κα σί ες για γνω στο ποί η ση και σύν δε ση με τα πλη σι έ στε ρα πρό σω πα στο 
πλοίο.

θ) Tις δι α δι κα σί ες για την έκ δο ση δελ τί ων πλη ρο φο ρι ών προς απά ντη ση σε ερω τή μα τα 
από τα μέσα ενη με ρώ σε ως και το κοινό.

ι) Tις εφε δρι κές δι ευ θε τή σεις για την αρ χι κή επέμ βα ση της εται ρεί ας σε πε ρί πτω ση πα ρα-
τει νό με νου πε ρι στα τι κού έκτα κτης ανά γκης.

ια) Tην κα τά στα ση του προ σω πι κού της εται ρεί ας και των ει δι κών προ σώ πων, που δι α τί-
θε νται απο κλει στι κά για την υπο στή ρι ξη της επεμ βά σε ως και επαρκή βο ή θει α για δι α τή ρη ση 
των συ νη θι σμέ νων κα θη κό ντων της.

Τα ΣΕΑ του πλοίου πρέ πει να λαμ βά νουν υπόψη τους δι ά φο ρους τύ πους έκτα κτης ανά-
γκης, οι οποίοι πι θα νό τα τα να ανα κύ ψουν σε ένα πλοίο και οι οποίοι εν δε χο μέ νως να πε ρι-
λαμ βά νουν:

α) Τον κα τα με ρι σμό των κα θη κό ντων.
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β) Τις ενέρ γει ες που πρέ πει να ανα λη φθούν για την επα νά κτη ση του ελέγ χου της κα τα στά-
σε ως.

γ) Τις με θό δους επι κοι νω νί ας που πρέ πει να χρη σι μο ποι ού νται στο πλοίο.
δ) Τις δι α δι κα σί ες για αί τη ση βο ή θει ας από τρία μέρη.
ε) Τις δι α δι κα σί ες για ενη μέ ρω ση της εται ρεί ας και ανα φο ράς προς τις αρ μό δι ες Αρ χές.
στ) Τη δι α τή ρη ση των επι κοι νω νι ών με τα ξύ του πλοίου και της ξη ράς.
ζ) Τις δι α δι κα σί ες για το χει ρι σμό των μέ σων ενη με ρώ σε ως ή άλ λων πη γών πλη ρο φο ρι ών 

του πλοίου ή της εται ρεί ας.
Τα ΣΕΑ πρέ πει να κα ταρ τί ζο νται για να πε ρι γρά φουν πώς γί νε ται ο χει ρι σμός εκτά κτων 

κα τα στά σε ων, που σχε τί ζο νται με ζη μιά, πυρ κα γιά, ρύ παν ση, προ σω πι κό, ασφά λεια και φορ-
τίο. Στα πα ρα δείγ μα τα εκτά κτων κα τα στά σε ων μπο ρεί να πε ρι λαμ βά νο νται τα εξής:

α) Κα τα σκευ α στι κή βλάβη.
β) Βλάβη της κύ ρι ας μη χα νής.
γ) Βλάβη του μη χα νι σμού πη δα λι ου χή σε ως.
δ) Βλάβη στο σύ στη μα ηλε κτρι κής ισχύος.
ε) Σύ γκρου ση.
στ) Προ σά ρα ξη.
ζ) Με τα τό πι ση φορ τί ου.
η) Πε τρελαι οκη λί δες από φορ τίο ή μό λυν ση του φορ τί ου.
θ) Πυρ κα γιά.
ι) Αβα ρία φορ τί ου.
ια) Κα τά κλι ση.
ιβ) Βλάβη στο μη χα νο στά σι ο.
ιγ) Εγκα τά λει ψη του πλοίου.
ιδ) Άν θρω πος στη θά λασ σα/έρευνα και δι ά σω ση.
ιε) Εί σο δος σε κλει στούς χώ ρους.
ιστ) Σο βα ρός τραυ μα τι σμός.
ιζ) Τρο μο κρα τι κή ενέρ γεια ή πει ρα τεί α.
ιη) Ερ γα σί ες ελι κο πτέ ρου.
ιθ) Βλάβη λόγω ιδι αί τε ρα δυ σμε νών και ρι κών συν θη κών.
Ο πα ρα πά νω κα τά λο γος δεν ση μαί νει ότι εξα ντλεί όλα τα θέ μα τα γι’ αυτό και η εται ρεία 

θα πρέ πει να προ σπα θεί να εντο πί ζει όλες τις πι θα νές κα τα στά σεις, όπου ένα ΣΕΑ του πλοίου 
θα απαι τεί ται και θα σχε τί ζε ται με το πλοίο, την κα τα σκευ ή του, τον εξο πλι σμό και το εί δος 
των τα ξι διών που εκτε λεί.

Επί σης, ενέρ γει ες για την αντι με τώ πι ση πι θα νών εκτά κτων κα τα στά σε ων πρέ πει να εκτε λού-
νται κατά τη δι άρ κει α των γυμνασίων. Ένα πρό γραμ μα τέ τοιων γυ μνα σί ων, επι πλέ ον εκεί νων 
που απαι τού νται από τη SOLAS, πρέ πει να δι ε ξά γε ται για την ανά πτυ ξη και δι α τή ρη ση εμπι-
στο σύ νης στο πλοίο. Τα γυ μνά σι α αυτά πρέ πει να εκτε λού νται για εξά σκη ση στα ΣΕΑ, που 
κα ταρ τί ζο νται για κρί σι μες κα τα στά σεις, και ανά λο γα πρέ πει να κι νη το ποι ούν τη δι εύ θυν ση 
στην ξηρά, που εί ναι υπεύ θυ νη για τη δι α χεί ρι ση των ΣΕΑ κάτω από πα ρό μοι ες συν θή κες. 
Γυ μνά σια και ασκή σεις έκτα κτης ανά γκης πρέ πει να εκτε λού νται τα κτι κά για δο κι μή της απο-
τε λε σμα τι κό τη τας και σα φή νει ας των ΣΕΑ και για την ανά πτυ ξη εμπι στο σύ νης και αρ μο δι ό τη-
τας του προ σω πι κού, το οποίο εμπλέ κε ται σε πραγ μα τι κές έκτα κτες κα τα στά σεις.

Κα τα χω ρί σεις όλων των γυ μνα σί ων και ασκή σε ων που δι ε ξά γο νται στην ξηρά και στο 
πλοίο θα πραγ μα το ποι ού νται και θα εί ναι δι α θέ σι μες για σκο πούς πι στο ποι ή σε ως.

Κα τάλ λη λο προ σω πι κό θα αξι ο λο γεί τα απο τε λέ σμα τα αυ τών των γυ μνα σί ων και ασκή σε ων 
ως ένα βο ή θη μα για τον προσ δι ο ρι σμό της απο τε λε σμα τι κό τη τας των γρα πτών δι α δι κα σι ών. Για 
πα ρά δειγ μα στον Πί να κα 7.1 πα ρου σι ά ζο με ένα ενδεικτικό ετή σιο πρό γραμ μα γυ μνα σί ων.
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9)ΑναφορέςκαιΑνάλυσηΠεριπτώσεωνμηΣυμμορφώσεως,ΑτυχημάτωνκαιΕπικινδύνωνΠερι
στατικών.

Για τις Ανα φο ρές και την Ανά λυ ση Πε ρι στα τι κών μη Συμ μορ φώ σε ως, των Ατυ χη μά των και 
των Επι κιν δύ νων Συμ βά ντων επι ση μαί νε ται από τον Κώ δι κα ISM ότι:

«ΤοΣΑΔθαπεριλαμβάνειδιαδικασίεςπουναεξασφαλίζουνότιοιπεριπτώσειςμησυμμόρ
φωσης,ταατυχήματακαιοιεπικίνδυνεςκαταστάσειςαναφέρονταιστηνεταιρεία,διερευνώ
νταικαιαναλύονταιμεστόχοτηβελτίωσητηςασφάλειαςκαιτηςπρόληψηςτηςρύπανσης.
Η εταιρεία θα πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες για την εφαρμογή διορθωτικών ενερ

γειών.

Το ΣΑΔ κα θο ρί ζει ότι ο πλοί αρ χος ανα φέ ρει τα ατυ χή μα τα, τα επι κίν δυ να συμ βά ντα, τις 
πε ρι πτώ σεις μη συμ μορ φώ σε ως με το ΣΑΔ και τις προ τει νό με νες τρο πο ποι ή σεις και βελ τι ώ-
σεις στο ΣΑΔ προς το(-α) κα θο ρι σμέ νο(-α) πρό σω πο(-α) στην ξηρά. Όταν λαμ βά νο νται οι 
ανα φο ρές αυ τές από το κα θο ρι σμέ νο(-α) πρό σω πο(-α) πρέ πει να εξε τά ζο νται και να αξι ο λο-
γού νται από το ανά λο γο κλι μά κι ο της ιε ραρ χί ας της δι ευ θύν σε ως για τον προσ δι ο ρι σμό της 
δι ορ θω τι κής ενέρ γει ας (βρα χυ πρό θε σμα και μα κρο πρό θε σμα) και προς εξα σφά λι ση ότι απο-
φεύ γο νται πε ρι πτώ σεις να επα να λη φθούν πα ρό μοι α πε ρι στα τι κά.

Οι ανα φο ρές θα πε ρι λαμ βά νουν μία πε ρι γρα φή πι θα νών αι τι ών, λε πτο μέ ρει ες των συ νε-
πει ών σε σχέση με βλάβη σε πρό σω πα, ζη μιά στο πε ρι βάλ λον ή την πε ρι ου σί α ή και κάθε 
πρό τα ση βελ τι ώ σε ως. Κάθε πα ρέκ κλι ση από τις δι α δι κα σί ες και τις οδη γί ες του ΣΑΔ (πε ρί-
πτω ση μη συμ μορ φώ σε ως) θα κα τα γρά φε ται και σύμ φω να με τις δι α δι κα σί ες που ορί ζο νται 
στο ΣΑΔ θα ανα φέ ρε ται όπως και όπου απαι τεί ται.

To ΣΑΔ θα σχε δι ά ζε ται για να επι τρέ πει συ νε χή ενη μέ ρω ση, τρο πο ποί η ση και βελ τί ω ση ως 
απο τέ λε σμα της ανα λύ σε ως των ατυ χη μά των, των επι κιν δύ νων συμ βά ντων και των πε ρι πτώ σε-
ων μη  συμ μορ φώ σε ως κα θώς επί σης και της αλ λα γής των συν θη κών εντός της εται ρεί ας.

Η εται ρεία πρέ πει να δι α θέ τει ένα σύ στη μα κα τα γρα φής, έρευ νας, αξιολoγή σε ως, ανα θε-
ω ρή σε ως και ανα λύ σε ως των ανα φο ρών κα θώς επί σης και για την ανά λη ψη των κα ταλ λή λων 
ενερ γει ών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ7.1
Ετήσιοπρόγραμμαεκτελέσεωςγυμνασίων.

           Πε ρι στα τι κά κα τα στά σε ως ανά γκης                                          Συ χνό τη τα εκτε λέ σε ως

Τρο μο κρα τί α πει ρα τεί α 2 ανά έτος

Ρύ παν ση 3 ανά έτος

Πυρ κα γιά 1/7 ανά ημέ ρα

Έκρηξη 2 ανά έτος

Προ σά ρα ξη 2 ανά έτος

Σύ γκρου ση 2 ανά έτος

Κα τα σκευ α στι κή ζη μιά 2 ανά έτος

Βλάβη κύ ρι ας μη χα νής 1 ανά έτος

Βλάβη μη χα νι σμού πη δα λι ου χί ας 4 ανά έτος

Απώ λεια ηλε κτρι κής ισχύος 2 ανά έτος

Κα τά κλι ση/διαρροή 1 ανά μήνα

Εγκα τά λει ψη πλοίου 1/7 ανά ημέ ρα

Πτώση αν θρώ που στη θά λασ σα 2 ανά έτος

Έρευνα και δι ά σω ση 2 ανά έτος



Οι ανα γκαί ες πλη ρο φο ρί ες από τον πλοί αρ χο πρέ πει να πα ρέ χο νται στα πρό σω πα εκείνα, 
τα οποία συ γκέ ντρω σαν τις ανα φο ρές χρη σι μο ποι ώ ντας τις κα τάλ λη λες δι α δι κα σί ες. Οι πλη-
ρο φο ρί ες εί ναι ένα ση μα ντι κό κί νη τρο και βο η θούν στην εν θάρ ρυν ση για απο τε λε σμα τι κό τε-
ρη ανα φο ρά. Οι πλη ρο φο ρί ες θα πε ρι λαμ βά νουν μία επι βε βαί ω ση της λή ψε ως, της ανα φο ράς, 
του κα θε στώ τος της και των τε λι κών απο φά σε ων που λή φθη καν.

Η αξι ο λό γη ση των ανα φο ρών έχει ως απο τέ λε σμα τη δι ορ θω τι κή ενέρ γεια που ήδη ανα λή-
φθη κε, την κα τα νο μή εμπει ρι ών διά μέ σου της εται ρεί ας, την τρο πο ποί η ση των υφι στα μέ νων 
δι α δι κα σι ών και οδη γι ών του ΣΑΔ ή και την ανά πτυ ξη νέων δι α δι κα σι ών του ΣΑΔ. 

10)ΣυντήρησηΠλοίουκαιΕξοπλισμού.

Όσον αφορά στη Συ ντή ρη ση του Πλοίου και του Εξο πλι σμού επι ση μαί νε ται από τον Κώ δι κα 
ISM ότι:

«ΗΕταιρείαθαπρέπεινακαθιερώσειδιαδικασίεςγιαναεξασφαλίζειότιτοπλοίοσυντη
ρείταισύμφωναμετιςδιατάξειςτωνσχετικώνκανόνωνκαικανονισμώνμεοποιαδήποτεπρό
σθετηαπαίτησηηοποίαενδεχομένωςκαθιερώνεταιαπότηνΕταιρεία.
ΓιατηνεκπλήρωσητωναπαιτήσεωναυτώνηΕταιρείαπρέπειναεξασφαλίζειότι:
α)επιθεωρήσειςδιενεργούνταιστακατάλληλαχρονικάδιαστήματα.
β)οποιαδήποτεπερίπτωσημησυμμόρφωσηςθααναφέρεταιμετηνπιθανήαιτίαπουτην

προκαλείαναυτήείναιγνωστή
γ)γίνονταικατάλληλεςδιορθωτικέςενέργειεςκαι
δ)τηρούνταιαρχείααυτώντωνδραστηριοτήτων.
ΗΕταιρείαθαπρέπεινακαθιερώσειδιαδικασίεςστοΣΑΔγιατονεντοπισμότουεξοπλι

σμούκαιτωντεχνικώνσυστημάτων,τωνοποίωνηαιφνίδιαλειτουργικήβλάβημπορείναέχει
ωςαποτέλεσμαεπικίνδυνεςκαταστάσεις.ΤοΣΑΔθαπροβλέπει ειδικάμέτραπουαποσκο
πούνστηνπροώθησητηςαξιοπιστίαςαυτούτουεξοπλισμούήτωνσυστημάτων.Ταμέτρααυτά
θαπεριλαμβάνουντοντακτικόέλεγχοτωνσυστημάτωνετοιμότηταςκαιτουεξοπλισμούήτων
τεχνικώνσυστημάτωνπουδενείναισεδιαρκήχρήση.
Οιπροαναφερθείσεςεπιθεωρήσειςκαθώςεπίσηςκαιταειδικάμέτραθαενσωματωθούνστη

συνήθηλειτουργικήσυντήρησητουπλοίου».

Πρέ πει να κα θι ε ρώ νο νται δι α δι κα σί ες οι οποίες εξα σφα λί ζουν ότι η συ ντή ρη ση, οι επι-
σκευ ές και οι σχε τι κές επι θε ω ρή σεις δι ε ξά γο νται με ένα σχε δι α σμέ νο, ασφαλή και χρο νι κά 
κα τάλ λη λο τρόπο. Τα άτομα που εί ναι σε θέ σεις υπεύ θυ νες για τις λει τουρ γί ες του πλοίου, 
πρέ πει να εί ναι εξοι κει ω μέ να με τις απαι τή σεις της Αρ χής, της ση μαί ας και του νη ο γνώ μο να 
που συ νή θως απαι τούν γνω στο ποί η ση ή/και πα ρα κο λού θη ση των ερ γα σι ών από έναν επι θε ω-
ρη τή στο πλοίο.

Άτομα με τα κα τάλ λη λα προ σό ντα στην ξηρά πρέ πει να δι ο ρί ζο νται για να πα ρα κο λου θούν 
και να πα ρέ χουν επαρκή τε χνι κή υπο στή ρι ξη και τε χνι κές πλη ρο φο ρί ες στα πλοία. Δι α δι κα σί ες 
θα εξα σφα λί ζουν πά ντο τε την αξι ο πλο ΐ α του πλοίου και θα πε ρι λαμ βά νουν ανα φο ρά στον εφο-
δι α σμό και επάρ κεια των ερ γα λεί ων συ ντη ρή σε ως, τε χνι κών ενη με ρώ σε ως, εφε δρι κών εξαρ τη-
μά των και εφο δί ων. Δι α δι κα σί ες προληπτικήςσυντηρήσεως θα κα θι ε ρώ νο νται του λά χι στον για 
τα πα ρα κά τω:

α) Ελά σμα τα γά στρας και υπερ κα τα σκευ ής.
β) Ασφά λεια, εξο πλι σμός κα τα πο λε μή σε ως πυρ κα γιάς και προ στα σί ας από τη ρύ παν ση.
γ) Εξο πλι σμός ναυ σι πλο ΐ ας.
δ) Μη χα νι σμός πη δα λί ου.
ε) Εξο πλι σμός αγκυ ρο βο λί ας και προσ δέ σε ως.
στ) Κύ ρια μη χα νή και βο η θη τι κά εξαρ τή μα τα.
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ζ) Σω λη νώ σεις και επι στό μι α.
η) Εξο πλι σμός φορ το εκ φορ τώ σε ως του φορ τί ου.
θ) Συ στή μα τα αδρα νο ποι ή σε ως.
ι) Συ στή μα τα ανι χνεύ σε ως πυρ κα γιάς, αε ρί ου και θερ μό τη τας.
ια) Συ στή μα τα υδρο συλ λε κτών αντλή σε ως έρ μα τος κα θώς και δι α χω ρι στή ρας.
ιβ) Συ στή μα τα δι α θέ σε ως απο βλή των και λυ μά των.
ιγ) Εξο πλι σμός επι κοι νω νι ών.
Οι επι θε ω ρή σεις που γί νο νται με πρω το βου λί α της εται ρεί ας, πρέ πει να σχε δι ά ζο νται 

κα τάλ λη λα και να εκτε λού νται από εξου σι ο δο τη μέ νο προ σω πι κό. Το ΣΑΔ θα επε ξη γεί πε ρι-
λη πτι κά με ποιον τρόπο πρέ πει να δι ε ξά γο νται οι επι θε ω ρή σεις της εται ρεί ας. Το ΣΑΔ θα 
πε ρι λαμ βά νει τις οδη γί ες επι θε ω ρή σε ως του το μέα ασφά λει ας του πλοίου, που πε ρι λαμ βά-
νουν ανα λυ τι κές πλη ρο φο ρί ες σχε τι κές με την επι θε ώ ρη ση, εκτί μη ση και τεκ μη ρί ω ση της 
κα τα στά σε ως του πλοίου.

Συ γκε κρι μέ νες δι α δι κα σί ες θα εξα σφα λί ζουν ότι η συ ντή ρη ση πε ρι πτώ σε ων μη συμ μορ-
φώ σε ως, ανα φέ ρο νται αμέ σως και ότι τί θε ται μία ορι σμέ νη χρο νι κή πε ρί ο δος για την απο κα-
τά στα σή τους. Ο πλοί αρ χος πρέ πει να εί ναι ενή με ρος των ευ θυ νών του για την ανα φο ρά της 
συ ντη ρή σε ως και των απαι τή σε ων επι σκευ ών.

Επί σης, άλ λες δι α δι κα σί ες θα εξα σφα λί ζουν ότι οι ανα φο ρές δι ε ρευ νώ νται και ότι ανα-
λαμ βά νο νται δι ορ θω τι κές ενέρ γει ες, εφό σον απαι τεί ται. Πρέ πει να κα θο ρί ζε ται η ευ θύ νη και 
η αρ μο δι ό τη τα του προ σω πι κού που ασχο λεί ται με τις ανα φο ρές αυ τές. Ο πλοί αρ χος πρέ πει 
να δι α θέ τει όλη την ανα γκαία υπο στή ρι ξη από την ξηρά.

Αν και οι πρω τό τυ πες υπο γε γραμ μέ νες εκ θέ σεις και πι στο ποι η τι κά (ή τα θε ω ρη μέ να αντί-
γρα φα) απαι τεί ται από την αρ μό δι α Αρχή ή το νη ο γνώ μο να να κρα τού νται στο πλοίο, τα αντί
γραφα αυ τών, οι εκ θέ σεις επι θε ω ρή σε ων και οι κα τα χω ρή σεις συ ντη ρή σε ως θα φυ λάσ σο νται 
στην ξηρά από ένα υπεύ θυ νο πρό σω πο. Εκ θέ σεις συ νη θι σμέ νων επι θε ω ρή σε ων θα φυ λάσ σο-
νται, θα υπο γρά φο νται και αν εί ναι δυ να τόν θα πε ρι λαμ βά νουν αντί γρα φα των εκ θέ σε ων 
συ ντη ρή σε ως. Στις υπο γε γραμ μέ νες κα τα χω ρή σεις επι θε ω ρή σε ων θα κα τα γρά φο νται οι 
όποιες  ελ λεί ψεις ή δι ορ θω τι κές ενέρ γει ες. Οι κα τα χω ρή σεις πρέ πει να δι α τη ρού νται στο 
πλοίο και στην ξηρά για μια προ κα θο ρι σμέ νη χρο νι κή πε ρί ο δο.

Χρή σι μο εί ναι να γί νο νται οι κα τάλ λη λες δο κι μές του κρίσιμουεξοπλισμού καιτωνσυστη
μάτων του πλοίου ώστε να εξα σφα λί ζε ται η λει τουρ γι κή αξι ο πι στί α και η χρήση των εναλ λα-
κτι κών συ στη μά των σε πε ρί πτω ση αιφ νί δι ας βλά βης. Η δο κι μή του εξο πλι σμού που εί ναι σε 
ετοι μό τη τα λει τουρ γί ας θα βο η θή σει στην εξα σφά λι ση ότι μια απλή βλάβη δεν προ κα λεί απώ-
λεια μιας κρί σι μης για το πλοίο λει τουρ γί ας που μπο ρεί να κα τα λή ξει σε ένα ατύ χη μα. Ο εξο-
πλι σμός και τα συ στή μα τα που δεν εί ναι συ νε χώς σε λει τουρ γί α ή έμει ναν ανε νερ γά για ορι-
σμέ νο χρόνο, πρέ πει να δο κι μά ζο νται τα κτι κά και πριν από την πραγ μα το ποί η ση κρι σί μων 
ερ γα σι ών. Συ στη μα τι κά σχέ δια και δι α δι κα σί ες για τη δο κι μή κρι σί μων λει τουρ γι ών πρέ πει 
να πε ρι λαμ βά νο νται στους συ νή θεις ελέγ χους της φυ λα κής (βάρ δι ας).

11)ΈγγραφηΤεκμηρίωση.

Για την Έγ γρα φη Τεκ μη ρί ω ση επι ση μαί νε ται από τον Κώ δι κα ΙSM ότι: 

«ΗΕταιρείαθαπρέπεινακαθιερώσεικαιναδιατηρείδιαδικασίεςγιατονέλεγχοόλωντων
εγγράφωνκαιστοιχείωνταοποίασχετίζονταιμετοΣΑΔ.
ΗΕταιρείαθαεξασφαλίζειότιταισχύονταέγγραφαείναιδιαθέσιμασεόλεςτιςπροβλεπό

μενεςθέσειςκαιότιαλλαγέςσταέγγραφαεξετάζονταικαιεγκρίνονταιαπόεξουσιοδοτημένο
προσωπικόκαιότιτααπαρχαιωμέναέγγραφααποσύρονταιάμεσα.
ΤαέγγραφαπουχρησιμοποιούνταιγιατηνπεριγραφήκαιεφαρμογήτουΣΑΔμπορούννα

αναφέρονταιωςΕγχειρίδιοΑσφαλούςΔιαχείρισης.Τασχετικάέγγραφακαιαρχείαθαπρέπει
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νατηρούνταισεμορφηπουηΕταιρείαθεωρείπιοαποτελεσματική.Κάθεπλοίοθαείναιεφο
διασμένομετααναφερόμενασεαυτόέγγραφα».

Ο έλεγ χος όλων των εντύ πων και δε δο μέ νων των σχε τι κών με το ΣΑΔ εί ναι ζω τι κό στοι-
χείο για την απο τε λε σμα τι κό τη τα του συ στή μα τος. Πρέ πει να δί νε ται προ σο χή στην τεκ μη ρί-
ω ση του ΣΑΔ σε τέ τοιο βαθμό ώστε αυτή να κα λύ πτει επαρ κώς την εφαρ μο γή του συ στή μα τος 
στους το μείς ασφά λει ας και προ στα σί ας του πε ρι βάλ λο ντος. Οι εται ρεί ες πρέ πει να προ χω-
ρούν στην τεκ μη ρί ω ση κατά τον τρόπο που αυ τές βρί σκουν πε ρισ σό τε ρο απο τε λε σμα τι κό. 
Πρέ πει να ση μει ω θεί ότι ο εφο δι α σμός με πολλά έντυπα, πι θα νόν να πα ρε μπο δί ζει την απο-
τε λε σμα τι κό τη τα του ΣΑΔ.

Τα έντυπα πρέ πει να εγκρί νο νται πριν από την έκ δο ση και να εξε τά ζο νται για την επάρ κεια 
και τη φι λι κό τη τά τους προς το χρή στη σε τα κτι κή βάση. Θα πρέ πει να κα θι ε ρώ νε ται μια δι α δι-
κα σί α ελέγ χου των εντύ πων, η οποία θα επι τρέ πει στο προ σω πι κό να εντο πί ζει το κα θε στώς 
ανα θε ω ρή σε ως των εντύ πων και να απο κλεί ει τη χρήση εντύ πων που έχουν αντι κα τα στα θεί ή 
θε ω ρού νται απαρ χαι ω μέ να. Για πα ρά δειγ μα, αυτό μπο ρεί να επι τευ χθεί με το να πε ρι λη φθεί 
μια σε λί δα ανα θε ω ρή σε ων σε κάθε έντυπο, με αρίθ μη ση των εντύ πων ή με την έκ δο ση πε ρι-
ο ρι σμέ νου αριθ μού αντι γρά φων.

Οι μέ θο δοι δι α νο μής των εντύ πων και η προ δι α γρα φό με νη θέση ή ο κά το χός τους πρέ πει 
να κα θο ρί ζο νται σα φώς. Επί σης, εί ναι ση μα ντι κό τα έντυπα του ΣΑΔ που υπάρ χουν στο πλοίο 
να εί ναι σχε τι κά με το συ γκε κρι μέ νο πλοίο.

Η εται ρεία θα εξε τά ζει το δι ο ρι σμό ενός προ σώ που (ή προ σώ πων) στην ξηρά υπεύ θυ νου 
για τον έλεγχο, την τρο πο ποί η ση και τη δι α νο μή των εντύ πων του ΣΑΔ. Η δρα στη ρι ό τη τα αυτή 
πρέ πει να πα ρα κο λου θεί ται από κα θο ρι σμέ νο πρό σω πο. Ο έλεγ χος των εντύ πων στο πλοίο 
εί ναι ευ θύ νη του πλοι άρ χου. Οι έλεγ χοι του ΣΑΔ θα πι στο ποι ούν την επάρ κεια του ελέγ χου 
των εντύ πων στο πλοίο.

Η τεκ μη ρί ω ση θα σχε δι ά ζε ται και θα κα θι ε ρώ νο νται δι α δι κα σί ες, που θα επι τρέ πουν να 
γί νο νται αλ λα γές και τρο πο ποι ή σεις κατά ένα ελεγ χό με νο τρόπο. Οι αλ λα γές θα εντο πί ζο νται 
άμεσα και θα γνω στο ποι ού νται στο αρ μό δι ο προ σω πι κό στην ξηρά και στο πλοίο. Προ σω πι κό 
που επη ρε ά ζε ται από τις αλ λα γές πρέ πει πά ντο τε να ασχο λεί ται με τον κα θο ρι σμό και την 
εφαρ μο γή αυ τών.

Δι α δι κα σί ες θα προ δι α γρά φουν την ανα γκαία γνω στο ποί η ση προς επι βε βαί ω ση ότι τα 
απαρ χαι ω μέ να έντυπα απο μα κρύν θη καν και κα τα στρά φη καν. Μόνο το υπεύ θυ νο πρό σω πο 
για τον έλεγχο της τεκ μη ρι ώ σε ως θα κρα τεί αντί γρα φα των απαρ χαι ω μέ νων εντύ πων. Όταν 
το πλοίο απο χω ρεί από το στόλο της εται ρεί ας (π.χ πώ λη ση, δι ά λυ ση κλπ.) όλα τα αντί γρα φα 
των εντύ πων του ΣΑΔ θα πρέ πει να επι στρέ φο νται στο εξου σι ο δο τη μέ νο πρό σω πο (DPA).

Το ΣΑΔ της εται ρεί ας θα πε ρι λαμ βά νει όλες τις απαι τή σεις του Κώ δι κα ISM. Η ορ γά νω ση 
της τεκ μη ρι ώ σε ως του ΣΑΔ της εται ρεί ας θα προ σαρ μό ζε ται, για να ικα νο ποι εί την παι δεία της 
εται ρεί ας, το μέ γε θος, τα πρό τυ πα του εμπο ρί ου που εκτε λούν τα πλοία της κλπ. Η τεκ μη ρί ω ση 
του ΣΑΔ θα στη ρί ζε ται και στα δύο μέρη, δη λα δή τα έγ γρα φα στο γρα φείο και τα εγ χει ρί δι α 
του πλοίου. Τα εγ χει ρί δι α αυτά θα τα ξι νο μη θούν κατά τέ τοιο τρόπο, ώστε να επι τρέ πε ται σε 
κάθε ερ γα ζό με νο που ασχο λεί ται με το ΣΑΔ να στρέ φε ται αμέ σως στις σχε τι κές δι α τά ξεις του, 
κατά την εκτέ λε ση των κα θη κό ντων του. Η εται ρεία θα εξα σφα λί ζει ότι οι σχέ σεις με τα ξύ του 
ΣΑΔ και των υπο λοί πων συ στη μά των στην ξηρά και το πλοίο έχουν γί νει κα τα νο η τές με κα τάλ-
λη λο τρόπο και ότι κα θι ε ρώ νο νται οι σχε τι κές ανα φο ρές.

12)Επαλήθευση,ΈλεγχοςκαιΑξιολόγησηΕταιρείας.

Σχε τι κά με την Επα λή θευ ση, τον Έλεγχο και την Αξι ο λό γη ση της Εται ρεί ας επι ση μαί νε ται 
από τον Κώ δι κα ΙSΜ ότι:
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«Ηεταιρείαθαπρέπειναπραγματοποιείεσωτερικούςελέγχουςγιαναδιαπιστώνειότιοιδρα
στηριότητες σχετικάμε τηνασφάλειακαι τηνπρόληψη τηςρύπανσης συμμορφώνονταιμε το
ΣΑΔ.
ΗεταιρείαπεριοδικάθααξιολογείτηναπόδοσηκαιόταναπαιτείταιθααναθεωρείτοΣΑΔ

σύμφωναμετιςδιαδικασίεςπουκαθιερώνονταιαπότηνεταιρεία.
Οιέλεγχοικαιοιπιθανέςδιορθωτικέςενέργειεςθαπρέπειναδιενεργούνταισύμφωναμετις

τεκμηριωμένεςέγγραφεςδιαδικασίες.
Το προσωπικό που πραγματοποιεί τους ελέγχους θα είναι ανεξάρτητο των τομέων που

ελέγχονταιεκτόςκαιαναυτόδενείναιπρακτικάδυνατόλόγωτουμεγέθουςκαιτηςφύσηςτης
εταιρείας.
Τααποτελέσματατωνελέγχωνκαιαναθεωρήσεωνθαπρέπεινατίθενταιυπόψηόλουτου

προσωπικούτοοποίοέχειευθύνηστοσυγκεκριμένοτομέα.
Τοδιευθυντικόπροσωπικόπουείναιυπεύθυνογιατονσυγκεκριμένοτομέαθαπρέπεινα

πραγματοποιείέγκαιραδιορθωτικέςενέργειεςγιατιςελλείψειςπουδιαπιστώθηκαν».

Τα σχέ δια ελέγ χων θα προ ε τοι μά ζο νται και θα πε ρι λαμ βά νουν όλα τα τμή μα τα που εμπλέ-
κο νται στο ΣΑΔ για κα θέ να πλοίο ξε χω ρι στά. Τα σχε τι κά τμή μα τα της εται ρεί ας θα ελέγ χο νται 
από ανώ τε ρα κλι μά κι α σε λο γι κά χρο νι κά δι α στή μα τα.

Τα σχέ δια θα κα λύ πτουν:
α) Τους ει δι κούς το μείς και δρα στη ρι ό τη τες που θα ελεγ χθούν.
β) Τα προ σό ντα του προ σω πι κού που εκτε λεί τους ελέγ χους και
γ) τις δι α δι κα σί ες για την ανα φο ρά των απο τε λε σμά των, τα συ μπε ρά σμα τα και τις προ τά-

σεις.
Τα ανώ τε ρα κλι μά κι α της δι ευ θύν σε ως θα λαμ βά νουν τα κτι κές ανα φο ρές για τη συ νέ χει α, 

κα ταλ λη λό τη τα και απο τε λε σμα τι κό τη τα του ΣΑΔ. Οι ανα φο ρές αυ τές θα πα ρου σι ά ζο νται 
από το υπεύ θυ νο προ σω πι κό για το ΣΑΔ.

Οι αντι κει με νι κές αξι ο λο γή σεις των απο τε λε σμά των των ελέγ χων πρέ πει να πραγ μα το ποι ού-
νται από αρ μό δι α πρό σω πα και να γί νε ται ανα σκό πη ση:

α) Των δο μών ορ γα νω τι κής δι α χει ρί σε ως.
β) Των δι α δι κα σι ών δι οι κή σε ως.
γ) Του προ σω πι κού, πε ρι λαμ βα νο μέ νης της ευ θύ νης και δι και ο δο σί ας του.
δ) Της εξοι κει ώ σε ως με προ σή λω ση στις πο λι τι κές του ΣΑΔ, τις δι α δι κα σί ες και οδη γί ες.
ε) Των αι τή σε ων για πρό σθε τη εξοι κεί ω ση ή εκ παί δευ ση στην ερ γα σί α.
στ) Της τεκ μη ρι ώ σε ως, των ανα φο ρών και τη ρή σε ως κα τα χω ρήσε ων.
Οι επι θε ω ρή σεις της δι ευ θύν σε ως θα δι ε ξά γο νται:
α) Στην ανά λυ ση των ατυ χη μά των, επι κιν δύ νων συμ βά ντων και πε ρι πτώ σε ων μη συμ μορ-

φώ σε ως.
β) Στα ευ ρή μα τα των ελέγ χων.
γ) Στις συ στά σεις που ακο λου θούν την από κτη ση κλά σε ως και τις θε σμο θε τη μέ νες επι θε-

ω ρή σεις.
δ) Στην εξέ τα ση για ενη μέ ρω ση του συ στή μα τος, ως απο τέ λε σμα αλ λα γών του στό λου, του 

εμπο ρί ου και των στρα τη γι κών αγο ράς κα θώς και σε νέ ους κα νο νι σμούς ή αλ λα γές στις κοι-
νω νι κές και πε ρι βαλ λο ντι κές τά σεις.

Τα πρα κτι κά των συ να ντή σε ων της δι ευ θύν σε ως για επι σκό πη ση θα κρα τού νται και θα 
φυ λάσ σο νται. Τα ευ ρή μα τα, συ μπε ρά σμα τα και συ στά σεις θα τεκ μη ρι ώ νο νται. Τα σχέ δια 
ενερ γει ών που ακο λου θούν τα ευ ρή μα τα επι σκο πή σε ως θα τεκ μη ρι ώ νο νται και οι κα τα χω-
ρήσεις θα δι α τη ρού νται.
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13)Πιστοποίηση,ΕπαλήθευσηκαιΈλεγχος.

Για την Πι στο ποί η ση, την Επα λή θευ ση και τον Έλεγχο επι ση μαί νε ται από τον Κώ δι κα ISM 
ότι:

«Τοπλοίοθαπρέπειναλειτουργείαπόμιαεταιρεία,ηοποίαεκδίδειέναΈγγραφοΣυμμόρ
φωσης(ΕΣ)(DocumentofCompliance–DOC)σχετικόμεαυτό(τοπλοίο).
ToΕΣθαεκδίδεταιγιακάθεεταιρείαπουσυμμορφώνεταιμετιςαπαιτήσειςτουKώδικα

ISMαπότηνΑρχή,απόέναοργανισμόαναγνωρισμένοαπότηνΑρχήήαπότηνΚυβέρνησητης
χώραςπουενεργείγιαλογαριασμότηςΑρχής,τηνοποίαηεταιρείαεπέλεξεγιαναπραγματο
ποιείτιςδραστηριότητέςτης.ΤοΕΣθαγίνεταιαποδεκτόωςένδειξηότιηεταιρείαείναισε
θέσηνασυμμορφώνεταιμετιςαπαιτήσειςτουΚώδικα.
ΈνααντίγραφοτουΕΣθαδιατίθεταιστοπλοίοπροκειμένουοπλοίαρχος,αντουζητηθεί,

ναμπορείναπαρουσιάσειαυτόγιαεπιβεβαίωσητηςΑρχήςήτωναναγνωρισμένωναπόαυτήν
οργανισμών.
Έναπιστοποιητικό που ονομάζεταιΠιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης (SafetyManage

mentCertificate–SMC)θαπρέπειναεκδίδεταιγιαέναπλοίοαπότηνΑρχήήαναγνωρισμένοαπό
τηνΑρχήοργανισμό.ΗΑρχήεκδίδονταςτοΣΑΔθαδιαπιστώνειότιηεταιρείακαιηδιοίκηση
στοπλοίολειτουργούνσύμφωναμετοεγκεκριμένοΣΑΔ.
ΗΑρχήήέναςαναγνωρισμένοςαπότηνΑρχήοργανισμόςθαπρέπειπεριοδικάναπιστοποι

είτησωστήλειτουργίατουΣΑΔτουπλοίουόπωςαυτόέχειεγκριθεί».

7.4 Υπόδειγματα συστήματος ασφαλούς διαχειρίσεως. 

Σ’ αυτήν την παράγραφο παραθέτομε ένα αντιπροσωπευτικό υπόδειγμα ΣΑΔ, όχι πλήρες 
βέβαια, για μία ναυτιλιακή εταιρεία και για ένα πλοίο. Επιλέχθηκαν κάποια είδη εντύπων ως 
παραδείγματα (διότι η ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός ΣΑΔ δεν μπορεί να περιληφθεί σε ένα 
βιβλίο λόγω της εκτεταμένης αναλύσεώς του και των ειδικών απαιτήσεων που πρέπει να 
αναφερθούν) (πίν. 7.2 – 7.11). Ωστόσο θεωρούμε ότι, με την παρουσίαση κάποιων εγγράφων, 
π.χ. checklists, copies, αναφορές, εξοικειώσεις, οδηγίες κλπ., γίνεται κατανοητό πόσο απα-
ραίτητα είναι αυτά για την τεκμηρίωση του Κώδικα ISM από τους εκάστοτε επιθεωρητές.

ΠΙΝΑΚΑΣ7.2
ΕξοικείωσημετονΕξοπλισμότουΜηχανοστασίου(γιαΑξιωματικούςΜηχανοστασίου).
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Όνομα πλοίου:

1. Ενημερώθηκες για τα παρακάτω;  ΝΑΙ ΟΧΙ

– Τοπική εκκίνηση και χειριστήρια Κ/Μ.

– Κράτηση ανάγκης Κ/Μ-ασφάλιση μη εκκινήσεως-αυτόματη κράτηση.

– Σύστημα πηδαλιουχίας ανάγκης.

– Ηλεκτρονική παροχή αντλιών πηδαλιουχίας/λίπανση μηχανισμών πηδαλιουχίας.

– Εξοπλισμός κατασβέσεως πυρκαγιάς και λειτουργία μόνιμου συστήματος CO2-FOAM.

– Βασικές γνώσεις λειτουργίας κυρίων και βοηθητικών μηχανημάτων. 

– Σύστημα διακοπής παροχής καυσίμων-DAMPERS.

– Χειρισμός ανεμιστήρων/εξαεριστικών Μηχανοστασίου.

– Εκκίνηση/σύμπλεξη/φόρτωση/εκφόρτωση ηλεκτρογεννητριών. 

– Λειτουργία ηλεκτρογεννήτριας ανάγκης.

συνεχίζεται



Ημερομηνία:. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Εκπαιδευτής: . . . . . . . . . . . . . . . . .  Υπογραφή:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Εκπαιδευόμενος : . . . . . . . . . . . . .  Υπογραφή :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
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– Αντλίες θαλάσσης/Αντλία θαλάσσης ανάγκης/χρήση, λειτουργία. 

– Θέση επιστομίων θαλάσσης/αναρροφήσεων/αναρρόφηση ανάγκης σεντινών. 

– Αντλίες φορτίου. 

– Βασικές γνώσεις για την εκτέλεση φυλακής. 

– Διαδικασίες πετρελεύσεως, μεταγγίσεως πετρελαίου. 

– Θέσεις ανιχνευτών πυρκαγιάς Μηχανοστασίου και ενεργοποίηση ALARMS. 

– Χρήση συστημάτων εσωτερικής επικοινωνίας. 

– Έξοδοι διαφυγής από το Μηχανοστάσιο. 

–  Χρήση και αναγνώριση δεξαμενών σεντινών και καταλοίπων/Λειτουργία  
συστήματος αποχετεύσεως /Διαχείριση απορριμμάτων Μηχανοστασίου. 

–  Γνώση των προειδοποιητικών συστημάτων χώρου Μηχανοστασίου και διάκριση 
μεταξύ των διαφόρων προειδοποιητικών συστημάτων και ιδιαίτερα του συνα- 
γερμού πυρκαγιάς. 

Μόνιμες Διαταγές.

2. Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. 

Να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει:

Εάν ένας άνθρωπος πέσει στη θάλασσα. 

Εάν ανιχνευθεί πυρκαγιά ή καπνός. 

Εάν ηχήσει ο συναγερμός πυρκαγιάς ή εγκαταλείψεως. 

Αναγνώριση σταθμών συγκεντρώσεως και επιβιβάσεως και εξόδων διαφυγής. 

Να εντοπίζουν και φορούν τις σωσίβιες ζώνες. 

 Να θέτουν σε λειτουργία το συναγερμό και να έχουν βασικές γνώσεις χρήσεως 
των φορητών πυροσβεστήρων. 

 Να λαμβάνουν άμεσα μέτρα όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με ατύχημα ή  
άλλης καταστάσεως ιατρική ανάγκη προτού αναζητήσουν στο πλοίο άλλη  
ιατρική βοήθεια.  

Να ανοίγουν και να κλείνουν τις πόρτες πυρκαγιάς (αεροστεγείς και υδατοστεγείς  
θύρες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο πλοίο και δεν αποτελούν ανοίγματα 
στο κέλυφός του).



ΠΙΝΑΚΑΣ7.3
ΕξοικείωσημετονΕξοπλισμότηςΓέφυρας(γιαΑξιωματικούςΓέφυρας).
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Όνομα πλοίου:

1. Ενημερώθηκες για τα παρακάτω;  ΝΑΙ ΟΧΙ

– Φωτισμός γέφυρας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ελέγχου του φωτισμού  
 καταστρώματος. 

– Μέσα επικοινωνίας, εσωτερική, εξωτερική, φορητός εξοπλισμός/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ.  

– Ραδιογωνιόμετρο/Ηχοβολιστική συσκευή. 

– GPS/VHF(s).  

– Σύστημα έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής ισχύος και  
 εξοπλισμός για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  

– Μαγνητική. 

– RADAR και μέσα αποτυπώσεως.

– Μηχανισμός πηδαλιουχίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων αλλαγής από  
 αυτόματο σε χειροκίνητο.  

– Φώτα ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων των φώτων έκτακτης ανάγκης, φώτα  
 ακυβερνησίας και άλλα φωτιστικά σήματα.  

– Εξοπλισμός ασφάλειας (φωτοβολίδες κ.λπ.).  

– Τηλέγραφος, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου της κύριας μηχανής και των  
 υδατοστεγών θυρών. 

– Θέση και χρήση του υπόλοιπου βοηθητικού εξοπλισμού (κυάλια, aldis κ.λπ.) και τη 
 θέση αποθηκεύσεως Ν. Χαρτών και λοιπών Ν. Εκδόσεων;  

–Λειτουργία των μονίμων συστημάτων πυροσβέσεως;  

–Θέση αναπνευστικών συσκευών και πυρίμαχης ενδυμασίας;  

–Λειτουργία αντλιών φορτίου.  

–Μόνιμες διαταγές.  

2. Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

Να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει:  

Εάν ένας άνθρωπος πέσει στη θάλασσα.  

Εάν ανιχνευθεί πυρκαγιά ή καπνός.  

Εάν ηχήσει ο συναγερμός πυρκαγιάς ή εγκαταλείψεως.  

Αναγνώριση σταθμών συγκεντρώσεως και επιβιβάσεως και εξόδων διαφυγής.  

Να εντοπίζουν και φορούν τις σωσίβιες ζώνες.  

 Να θέτουν σε λειτουργία το συναγερμό και να έχουν βασικές γνώσεις  
χρήσεως των φορητών πυροσβεστήρων.

 Να λαμβάνουν άμεσα μέτρα όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με ατύχημα ή άλλης  
καταστάσεως ιατρική ανάγκη προτού αναζητήσουν στο πλοίο άλλη ιατρική βοήθεια.   

 Να ανοίγουν και να κλείνουν τις πόρτες πυρκαγιάς (αεροστεγείς και υδατοστεγείς  
θύρες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο πλοίο και δεν αποτελούν ανοίγματα στο  
κέλυφος του πλοίου).

Ημερομηνία:. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Εκπαιδευτής: . . . . . . . . . . . . . . . . .  Υπογραφή:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Εκπαιδευόμενος : . . . . . . . . . . . . .  Υπογραφή :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ7.4
ΜηνιαίαΑναφοράΕπιθεωρήσεωνΕξοπλισμούΑσφάλειαςκαιΣυσκευώνΈκτακτηςΑνάγκης.

M/V:  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Μέρος 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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NO     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
                                                                            ΕΛΕΓΧΩΝ

1. ΣΩΣΙΒΙΕΣ ΛΕΜΒΟΙ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,  
 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  

2. ΚΑΠΟΝΙΑ, ΣΥΡΜΑΤΟΣKΟΙΝΑ ΕΒΔΟ- 
 ΜΑΔΙΑΙΑ

3.  ΛΕΜΒΟΣ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,  
ΜΗΧΑΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  

4.  ΣΧΕΔΙΕΣ, ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙ- 
 ΣΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

5. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ   

6. ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ   

7.  ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ, ΕΝΔΥΜΑ- 
 ΣΙΕΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ   

8.  ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ  
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ   

9. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

10.  ΜΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ   

11. ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ   

12. ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ   

13. ΣΥΣΤΗΜΑ CO2/ΑΦΡΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ   

14. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ   

15. ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ, ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ,  
 ΟΡΜΙΔΟΒΟΛΑ   

16. ΣΚΑΛΕΣ ΠΙΛΟΤΟΥ   

17. ΦΩΤΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ   

18. ΦΩΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ   

19. ΑΛΝΤΙΣ



Μέρος 2: ΦΟΡΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Μέρος 3: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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NO     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
                                                                            ΕΛΕΓΧΩΝ

1. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

2. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

3. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

4. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΦΟΡΤΙΟΥ  

5. ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ ΦΟΡΤΙΟΥ

NO     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
                                                                            ΕΛΕΓΧΩΝ

1.  ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΡΜ    

2.  ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ  
 ΑΛΑΡΜ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ   

3. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ   

4. ΤΙΜΟΝΑΚΙ   

5. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ   

6. ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΕΣ (ΝΤΑΜΠΕΡΣ)   

7.  ΦΩΤΑΓΩΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  
(ΣΠΙΡΑΓΙΑ / SKY LIGHTS).   

8.  ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ  
 ΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ   

9. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΛΙΩΝ   

10. ΑΛΑΡΜ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ   

11. ΑΛΑΡΜ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ   

12. ΑΛΑΡΜ ΛΕΒΗΤΑ   

13. ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ   

14.  ΑΛΑΡΜ (ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ)  
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ   

15. ΑΛΑΡΜ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CO2   

16. ΑΛΑΡΜ ΥΔΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ   

17. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΕΛΑΙΟΥ   

18. 15 PPM  



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ. ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ SOLAS KAI ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ.

ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" ΘΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΕΞΗΣ:

5: ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3: ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

2: ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ

1: ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ "ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ" ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, 

ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΕΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, 

ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Π.Χ. ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ ΛΕΜΒΩΝ ΚΛΠ.).

     …………………………………                                                        ….……………………….

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                                    Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

…………………………………………

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
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ΠΛΟΙΟ                                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟ ΕΩΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                       Ναι     Όχι

1. •Κατάτηνπροετοιμασίατουσχεδίουπετρελεύσεωςπουετοιμάσθηκεελήφθη
σανυπόψητακάτωθι:

  Η ποσότητα του πετρελαίου προς παραλαβή, σε σχέση με τις διαθέσιμες 
χωρητικότητες των δεξαμενών. 

  Οι βάνες των συστημάτων χρήσεως πετρελεύσεων που δεν χρησιμοποιού-
νται, να είναι κλειστές και τυφλές φλάντζες.

 Οι εκροές του καταστρώματος να είναι σφραγισμένες. 

  Τα κύρια και τα βοηθητικά συστήματα επικοινωνίας μεταξύ του προσωπι-
κού ξηράς και του πληρώματος της μπάρτζας. 

  Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, κατάλληλα συνδεδε-
μένες και υποστηριζόμενες.

 Τα ξηρά απορροφητικά υλικά έτοιμα προς διάθεση.

 Το σύστημα σωληνώσεων να είναι σωστά συνδεδεμένο.

 Είναι ανοικτές οι βάνες που θα δεχθούν τις πρώτες ποσότητες πετρελαίου; 

  Οι εξαγόμενες ποσότητες αέρα από τις δεξαμενές μπορούν να βγουν ανε-  
      μπόδιστα από τα εξαεριστικά; 

! !

! !

! !

! !

! !

! !
! !

! !

! !

Check στην ανάλογη ένδειξη!

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                       Ναι     Όχι

2. •Κατάτηνπαραλαβήπετρελαίουέλεγξεότι:

  Υπάρχει διαρροή από τις σωληνώσεις και τις συνδέσεις.

  Στις δεξαμενές που τείνουν να γεμίσουν από πετρέλαιο η πίεση ροής του 
πετρελαίου μειώνεται είτε από περιορισμό της ποσότητας του εισερχό-
μενου πετρελαίου, είτε από τη διέλευση ταυ στην επόμενη προς φόρτωση 
δεξαμενή.

  Οι γεμάτες δεξαμενές σφραγίζονται και διατηρούνται οι υψομετρικές     
επιφάνειες του πετρελαίου, ενώ στις υπόλοιπες δεξαμενές ολοκληρώνεται 
η φόρτωση. 

  Η διακοπή της ροής της παροχής του πετρελαίου πρέπει να αποφεύγεται 
εκτός εάν έχει δοθεί έγκριση από το προσωπικό των εγκαταστάσεων 
παροχής πετρελαίου ή της μπάρτζας. 

  Ενημέρωση/Προειδοποίηση θα δίδεται στις εγκαταστάσεις ξηράς/μπάρ-
τζας κατά το τελικό στάδιο της φορτώσεως του πετρελαίου και πριν την 
τελική ειδοποίηση διακοπής της ροής. 

  Στην τελευταία δεξαμενή προς φόρτωση πρέπει να παραμένει αρκετή 
χωρητικότητα, έτσι ώστε να δέχεται τα υπόλοιπα του πετρελαίου που 
εμπεριέχονται στις σωληνώσεις. 

     3. • Μετάτοτέλοςτωνδιαδικασιώνπαραλαβήςπετρελαίουέλεγξεταεξής:

 Οι σωληνώσεις είναι στεγνές πριν από την αποσύνδεσή τους;

! !

! !

! !

! !

! !

! !

! !

 

! !

 συνεχίζεται

✓
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ΠΙΝΑΚΑΣ7.7
ΣχέδιοΤαξιδιού.

ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ: ………………………………………………………………………………………….……
…………..

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ: 
……………………………………………………………………………………………………………
ΑΦΙΞΕΙΣ:
 ……………………………………………………………………………………………………………
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ: 
……………………………………………………………………………………………………………

  Τα επιστόμια των σωληνώσεων πετρελεύσεως είναι κλειστά; 

  Οι σωληνώσεις έχουν «φλαντζωθεί» ή στεγανοποιηθεί πριν από την απο-
σύνδεσή τους; 

  Οι λήψεις των συστημάτων παροχής πετρελαίου έχουν φλαντζωθεί» μόλις 
αποσυνδεθούν οι σωληνώσεις;

  Τα επιστόμια των γραμμών παροχής και γεμίσεως του πετρελαίου έχουν 
κλείσει με ασφάλεια; 

  Έχουν ληφθεί οι υψομετρικές επιφάνειες του πετρελαίου σε όλες τις 
δε-ξαμενές και έχει αφεθεί αρκετός χώρος για τις διαστολές;

 Έχουν ληφθεί σφραγισμένα δείγματα του παραληφθέντος πετρελαίου;

! !

! !

! !

! !

! !

! !

Check στην ανάλογη ένδειξη!

 
ΒΥΘΙΣΜΑ ΠΛΩΡΗΣ

ΒΥΘΙΣΜΑ ΠΡΥΜΗΣ

ΜΕΣΟ ΒΥΘΙΣΜΑ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΥΘΙΣΜΑ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Almanac

Nautical Tables

List of Lights

Tide Tables

Radio Signals

Ships’ Routing

Ocean Passages

Notices to Mariners

✓



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ

1 21
2 22
3 23
4 24
5 25
6 26
7 27
8 28
9 29
10 30
11 31
12 32
13 33
14 34
15 35
16 36
17 37
18 38
19 39
20 40

ΑΠΟ
ΜΗΚΟΣ/ΠΛΑΤΟΣ

ΠΡΟΣ
ΜΗΚΟΣ/ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΕΙΑ Parallel

Indexing ΑΠΟΣΤΑΣΗ ETA
ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ



ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (STAND BY)
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ΤΟΠΟΣ
ΜΗΚΟΣ/ΠΛΑΤΟΣ

ETA
ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ ΑΙΤΙΑ

ΤΟΠΟΣ
ΜΗΚΟΣ/ΠΛΑΤΟΣ

ETA
ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ ΑΙΤΙΑ

ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚΟΥΑΤ

  

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ:_________________________

ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ:_____________________

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ:_______________________________

       ____________________________
                                                                                             ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΤΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ:

1. ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΚΤΩΝ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ PARALLEL INDExING.
2. ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ.
3. ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΚΟΥΑΤ.
4.  Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΒΥΘΙ-

ΣΜΑ+ΣΚΟΥΑΤ+10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΒΥΘΙΣΜΑ + ΣΚΟΥΑΤ.
5.  Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΘΟ-

ΔΟΥΣ (ΡΑΝΤΑΡ, GPS, ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΟΠΤΕΥΣΗ).



ΠΙΝΑΚΑΣ7.8
ChecklistΕγκαταλείψεωςΠλοίου.

                                 Tick
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1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ.

2  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ.

3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ / ΧΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΩΣΙΒΙΩΝ.

4 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΩΣΙΒΙΩΝ ΛΕΜΒΩΝ.

5 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.

6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΦΟΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΜΒΟΥΣ.

7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΙΣ ΛΕΜΒΟΥΣ.

8 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΜΒΟΥΣ. 

9 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΙΣ ΛΕΜΒΟΥΣ. 

10  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣEΩΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ. 

11 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΟΙΟ / ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ.

(*)  ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ

(**)  ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ7.9
ChecklistΕκρήξεως.

Α/Α Ενέργειες που πρέπει να γίνουν Υπεύθυνος

1.        Ενεργοποίηση του γενικού συναγερμού. Α/Φ Γέφυρας

2. Κλήση Πλοιάρχου. Α/Φ Γέφυρας

3. Ενημέρωση γέφυρας.   Άτομο που ενεργο-
ποίησε το συναγερμό

4. Ενημέρωση μηχανοστασίου. Α/Φ Γέφυρας

5. Σταμάτημα οποιασδήποτε λειτουργίας πετρελεύσεως/φορτίου.  Β΄ Μηχανικός
  Υποπλοίαρχος

6.  Εκκένωση από την περιοχή όλου του προσωπικού που δεν έχει Υποπλοίαρχος 
    σχέση με την περιοχή εργασίας.

7. Οποιαδήποτε απώλεια πληρώματος/τραυματισμός. Υποπλοίαρχος

8. Είναι το μόνιμο σύστημα κατασβέσεως πυρκαγιάς στη γραμμή; Υποπλοίαρχος

9. Είναι η αντλία ανάγκης σε ετοιμότητα; Υποπλοίαρχος 

10.  Μεταβολή πορείας και ταχύτητας για εξάπλωση πυρκαγιάς  Όπως πίνακας  
   και καπνού      διαιρέσεως

11. Το VHF στο κανάλι 16. Α/Φ

12. Εκπομπή SOS. Πλοίαρχος

συνεχίζεται



ΠΙΝΑΚΑΣ7.10
ΠλήρεςΣχέδιοΣυντηρήσεωςΚύριαςΜηχανήςΠλοίου(MaintenancePlan).
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   13.  Εάν υπάρχει σοβαρή ζημιά στη γάστρα, προετοιμασία σωστικών λέμβων. Υποπλοίαρχος

   14.  Εάν βρίσκεται το πλοίο μέσα/ή πλησίον λιμένα, ενεργοποίηση των  Πλοίαρχος 
Αρχών Λιμένα, Υπηρεσίες Ξηράς, Πράκτορα.

   15.  Στη θάλασσα: Α/Φ 
• Καθορισμός θέσεως. 
• Δώσε τη θέση στον ασύρματο. 
• Ενεργοποίησε τα φώτα και τα σχήματα. 

 16. Διαβίβαση αναφοράς.  Πλοίαρχος

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΕΚΑΝΗΣ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΥΣΗΤΗΡΑ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΕΞΥΔΑΤΩΣΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ. 50 ΩΡΕΣ

 ΕΛΑΦΡΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΤΙΖΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ  50 ΩΡΕΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ. 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ ΤΟΥ  50 ΩΡΕΣ 
ΣΤΡΟΒΙΛΟΦΥΣΗΤΗΡΑ. 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ 50 ΩΡΕΣ 
(ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΒΡΩΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΘΙΣΗ 5 - 8 mm). 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. 50 ΩΡΕΣ

 ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΛΛΑ- 1000 – 15000 ΩΡΕΣ 
ΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ (ΟΤΑΝ Ο ΠΕΙΡΟΣ ΥΠΕΡΧΕΙ- 
ΛΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΑ). 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1000 – 1500 ΩΡΕΣ 
(ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ). 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ ΕΛΑΙΟΛΕΚΑΝΗΣ. 1000 – 1500 ΩΡΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ. 1000 – 1500 ΩΡΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ. 1000 – 1500 ΩΡΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ. 2500 ΩΡΕΣ

 ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ,  2500 ΩΡΕΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ. 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ, ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ,  2500 ΩΡΕΣ 
ΑΕΡΑ. 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΔΩΝ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕ- 2500 ΩΡΕΣ 
ΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΛΕΚΑΝΗΣ.  2500 ΩΡΕΣ Ή ΑΝΑ
 12 ΜΗΝΕΣ

συνεχίζεται
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΔΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.  2500 ΩΡΕΣ Ή ΑΝΑ 
12 ΜΗΝΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΔΩΝ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ. 2500 ΩΡΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ.  2500 ΩΡΕΣ Ή ΑΝΑ 
6 ΜΗΝΕΣ

 ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΠΩΜΑΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ,  8000 - 10000 ΩΡΕΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΚΙΝΗΣΕΩΣ  
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 8000 - 10000 ΩΡΕΣ 
ΒΑΛΒΙΔΩΝ. 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ  8000 - 10000 ΩΡΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ. 

 ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  16000 - 20000 ΩΡΕΣ 
ΕΜΒΟΛΩΝ, ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ. Ή ΑΝΑΛΟΓΩΣ  
  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΚΛΑΣΕΩΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.  16000 - 20000 ΩΡΕΣ 
Ή ΑΝΑΛΟΓΩΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΚΛΑΣΕΩΣ

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΣΗ (ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ  16000 - 20000 ΩΡΕΣ 
Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΛΕΓΧΟ).  Ή ΑΝΑΛΟΓΩΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΚΛΑΣΕΩΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΩΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΔΙΟΔΩΝ. 16000 - 20000 ΩΡΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΒΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΣΤΗΡΑ. 16000 - 20000 ΩΡΕΣ

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ  16000 - 20000 ΩΡΕΣ 
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ. 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ ΑΕΡΑ ΠΡΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ  16000 - 20000 ΩΡΕΣ 
ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. 16000 - 20000 ΩΡΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ. 16000 - 20000 ΩΡΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. 32000 - 40000 ΩΡΕΣ

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΧΩΝ  32000 - 40000 ΩΡΕΣ 
ΤΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ. 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ  32000 - 40000 ΩΡΕΣ 
ΤΥΧΟΝ ΚΡΑΚ. 

ΑΛΛΑΓΗ ΒΙΔΩΝ ΔΙΩΣΤΗΡΑ. 32000 - 40000 ΩΡΕΣ

 ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΣΤΟ  32000 - 40000 ΩΡΕΣ 
ΕΜΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. 

 ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΙΤΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  32000 - 40000 ΩΡΕΣ 
ΠΕΡΙΧΙΤΩΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ. 

 ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ,  32000 - 40000 ΩΡΕΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ. 32000 - 40000 ΩΡΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. 32000 - 40000 ΩΡΕΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ7.11
Οδηγίες(Instructions):ΣχέσηΠλοιάρχου/Πιλότου.

Ο Πλοίαρχος διατηρεί όλη την αρμοδιότητα, έλεγχο και ευθύνη για το πλοίο του, ακόμη και αν ο Πιλό-
τος του λιμανιού βρίσκεται στο πλοίο.

Επίσης, αξιολογεί τις συμβουλές του Πιλότου και, σε ακραίες περιπτώσεις, αγνοώντας αυτές, θα 
αναλάβει προσωπικά τη διακυβέρνηση του πλοίου του. 

Σε περίπτωση που ο Πλοίαρχος έχει σαφείς ενδείξεις να αμφιβάλλει για την ικανότητα του Πιλότου, θα 
πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διατηρήσει την ασφάλεια του πλοίου, συμπεριλαμβάνοντας την 
αντικατάσταση του Πιλότου από άλλον.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας αναφορικά με τις διαθέσεις ή ενέργειες του Πιλότου, ο 
Αξιωματικός Υπεύθυνος Φυλακής στη Γέφυρα μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις από τον Πλοίαρχο και 
να ακολουθήσει τις οδηγίες του.

Οι κανονισμοί για την επιβίβαση και αποβίβαση του πλοηγού ποικίλλουν από λιμάνι σε λιμάνι. Ο
Πλοίαρχος και οιΑξιωματικοί θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τους κανονισμούς αυτούς, ώστε να 
ρυθμίζουν εκ των προτέρων τις απαραίτητες διατάξεις. Οι υπεύθυνοι του πλοίου θα πρέπει να έχουν 
υπόψη τους και να τηρούν τα ακόλουθα:

• Έγκαιρη επικοινωνία με τον πλοηγό και ρύθμιση των διαδικασιών επιβίβασης.

•  Έγκαιρη προετοιμασία των μέσων επιβιβάσεως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου 
λιμανιού.

• Μεταβίβαση των απαραιτήτων πληροφοριών από τον Πλοίαρχο στον πλοηγό.

• Παραχώρηση συνοδείας στον πλοηγό από/προς τη γέφυρα προς/από το χώρο επιβιβάσεως.

• Συνεννόηση σχετικά με την πλευρά επιβιβάσεως, αποβιβάσεως του πλοηγού.

• Ενημέρωση του μηχανοστασίου για το χρόνο αναμονής (stand-by).

• Ανάθεση καθηκόντων σε συγκεκριμένο αξιωματικό για τη συνοδεία του πλοηγού.

• Ενημέρωση του πλοηγού, σχετικά με τη θέση των σωστικών μέσων που είναι στη διάθεσή του.

•  Συμφωνία μεταξύ Πλοιάρχου και πλοηγού για το σχέδιο ταξιδίου, τη χρησιμοποίηση ρυμουλκών 
και άλλων εξωτερικών διευκολύνσεων.

•  Διαρκής παρακολούθηση των ενεργειών του πλοηγού από τον Πλοίαρχο και τον Αξιωματικό 
Φυλακής.

•  Οι οδηγίες του πλοηγού γίνονται αντιληπτές και εκτελούνται σωστά.

•  Το RADAR είναι σε λειτουργία και κατάλληλα βαθμονομημένο και σε καμμία περίπτωση δεν 
αλλάζει η κλίμακά του χωρίς να ενημερωθεί ο πλοηγός.

7.5 Συμπληρωματικές πηγές.

1.  Alexopoulos A.B. and Konstantopoulos N., (2007), TotalQualityManagement inDryBulk
Shipping, in: Proceedings of the International Conference on Computational Methods in 
Science and Engineering, Vol. 2, Part B, pp.1110-1113.

2.  Alexopoulos A.B. and Konstantopoulos N., (2004), NewElements in InternationalMaritime
Standards:DevelopingaSafetyCaseApproachfortheTreatmentofTankerIncidents, Journal of 
Operational Research, Vol. 4, No. 3, pp. 333-346.

3.  Alexopoulos A.B. and Konstantopoulos N., (2003), Managing Risks through International
Legislation:theFormalSafetyAssessmentintheTankerIndustry, στο: Πρακτικά 16ου Επιστη-
μονικού Συνεδρίου ΕΕΕΕ Διοίκηση και Διαχείριση Έργων, ΤΕΙ Λάρισας, σελ. 175-184.
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4.   Γουλιέλμος Α. και Γκιζιάκης Κ., (2001), Έλεγχος Ποιότητας στη Ναυτιλιακή Επιχείρηση 
και στο Πλοίο (ISM Code & ISO 9002), 2η Έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη.

5.   Αλεξόπουλος Α.Β., Φουρναράκης Ν., Καταρέλος Ε. και Λίτινας Ν., (2000), Εφαρμογές
ΤηλεματικήςστιςΘαλάσσιεςΜεταφορέςμεΈμφασησεΘέματαΕκπαίδευσηςστηνΑσφαλή
Διαχείριση των Πλοίων, στο: Πρακτικά 13ου Εθνικού Συνεδρίου ΕΕΕΕ Μεταφορές και 
Τε-χνολογίες, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σελ. 297-315.

6.   Alexopoulos A.B. and Theotokas I., (1999), ShippingManagementinthepostISMperiod.The
CaseofDryBulkShippingCompanies, Studies in Regional & Urban Planning, Issue No.7, 
pp.123-133.

7.   Theotokas I. and Alexopoulos A.B., (1998), Quality andSafety in the Shipping Industry.A
Legal Analysis of the ISMCode's Principles and Applications, European Research Studies 
Journal, Vol. 1, Issue No. 3, pp. 81-98. 

8.   Γουλιέλμος Α., (1998), ΗΕυθύνηκαιηΔικαιοδοσίατουΠλοιάρχουσεσχέσημετονISM
Code, στο: Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ασφάλεια Θαλασσίων Μεταφορών, σελ. 290-
302.

9.   Αβτζιγιάννης Κ., (1998), ΕπιπλοκέςστιςΕπιθεωρήσειςτουΚώδικαISMλόγωΔιαφορετικών
Ερμηνειών του Κώδικα από τους Επιθεωρητές, στο: Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου: 
Ασφάλεια Θαλασσίων Μεταφορών, σελ. 221-238.

10.  ICS/ISF, (1996), GuidelinesontheApplicationoftheIMOInternationalSafetyManagement
Code, 3rd Edition.
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8.1  Χα ρα κτη ρι στι κά τε χνι-
κής φύ σε ως του πλοίου

8.2  Χα ρα κτη ρι στι κά νο μι κής 
φύ σε ως του πλοίου

8.3  Εθνι κό τη τα, νη ο λό γη ση 
και έγ γρα φο εθνι κό τη τας 
πλοίου

8.4  Το Πρω τό κολ λο Γε νι κής 
Επι θε ω ρή σε ως

8.5  Η άδεια εγκα τα στά σε ως 
και λει τουρ γί ας σταθ μού 
τη λε πι κοι νω νι ών των 
ε-μπο ρι κών πλοίων

8.6  Τα πι στο ποι η τι κά των 
πλοίων

8.7  Τα Βι βλία και Ημε ρο λό-
γι α των Πλοίων

8.8 Θέ μα τα πλο η γή σε ως

8.9  Θέ μα τα υγει ο νο μι κής 
νο μο θε σί ας

8.10  Συ στή μα τα ελέγ χου 
κυ-κλο φο ρί ας πλοίων

8.11  Θέ μα τα τε λω νει α κών 
αρ χών

8.12  Θέ μα τα λι με νι κών κα νο-
νι σμών

8.13  Συ μπλη ρω μα τι κές  
πη γές

ΜΕ ΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΙ ΔΙ ΚΑ ΝΑΥ ΤΙ ΛΙ Α ΚΑ ΘΕ ΜΑ ΤΑ 

Στοι χεία Ναυ τι κού Δι καί ου

Σκοπόςτουκεφαλαίου.

Ο σκο πός του κε φα λαί ου εί ναι να πα ρου σι ά σει με ποιον τρόπο εφαρ μό ζο
νται οι δι ε θνείς συμ βά σεις και εθνι κοί κα νο νι σμοί στα εμπο ρι κά πλοία. Αυ τός ο 
σκο πός επι τυγ χά νε ται μέσω του συ σχε τι σμού των ναυ τι λι α κών εγ γρά φων του 
πλοίου με τις αντί στοι χες συμ βά σεις και την ανά λυ ση της έν νο μης σχέ σε ως 
πλοίου με το κρά τος.  

Προσδοκώμενααποτελέσματα.

Όταν θα έχετε με λε τή σει αυτό το κε φά λαι ο, θα γνω ρί ζε τε ποια εί ναι τα 
ναυ τι λι α κά έγ γρα φα του πλοίου, με ποιες δη μό σι ες υπη ρε σί ες συ ναλ λάσ σε ται 
και για ποιο σκοπό στα ελ λη νι κά λι μά νια, ώστε να τη ρεί τις δι ε θνείς συμ βά σεις, 
τους κώ δι κες και κα νο νι σμούς, που έχουν ανα λυ θεί στα προ η γού με να κε φά λαι α. 
Επί σης θα γνω ρί ζε τε τα βα σι κά στοι χεία του ελ λη νι κού δη μο σί ου και ιδι ω τι κού 
ναυ τι κού δι καί ου.   

Έννοιες-κλειδιάτουκεφαλαίου.

Ναυ τι λι α κά Έγ γρα φα, Πι στο ποι η τι κά Πλοίου, Βι βλία και Ημε ρο λό γι α Πλοίου, 
Κα νο νι σμοί Λι μέ νων, Υγει ο νο μι κή Υπη ρε σί α, Συ στή μα τα Ελέγ χου Κυ κλο φο ρί ας 
Πλοίων, Τε λω νεί α, Πλο η γός.

Εισαγωγικέςπαρατηρήσεις.

Στο κε φά λαι ο αυτό πα ρου σι ά ζε ται μια συ νο πτι κή ει κό να του ελ λη νι κού θε σμι
κού πλαι σί ου της ναυ τι λί ας, ώστε να ανα λυ θούν τα χα ρα κτη ρι στι κά τε χνι κής και 
νο μι κής φύ σε ως του πλοίου, που φέ ρει την ελ λη νι κή ση μαία. Η δομή του κε φα
λαί ου στη ρί ζε ται σε δύο δι δα κτι κούς άξο νες. Στην αρχή ανα λύ ο νται τα έγ γρα φα, 
τα πι στο ποι η τι κά, τα βι βλία και τα ημε ρο λό γι α του πλοίου. Στη συ νέ χει α ανα φέ
ρο νται τα θέ μα τα σχέ σε ων του πλοίου με το κρά τος και ει δι κό τε ρα με τις λι με νι
κές αρ χές, τις τε λω νει α κές αρ χές, τις πλο η γι κές υπη ρε σί ες και τις υγει ο νο μι κές 
υπη ρε σί ες. Στο Παράρτημα στα Θέματα 18 και 19 (σελ. 276 και 280) πα ρου σι
ά ζο νται οι Ευ ρω πα ϊ κές Οδη γί ες σχε τι κά με την ορ γά νω ση του χρό νου ερ γα σί ας 
των ναυ τι κών και σχε τι κά με την υγεία και ασφά λεια του ναυ τι κού επαγ γέλ μα
τος. Στη συ νέ χει α στα Θέματα 20 και 21 (σελ. 282 και 285) ανα λύ ο νται οι 
κώ δι κες, οι οδη γί ες, οι συ στά σεις, τα εγ χει ρί δι α και τα έγ γρα φα που συ νο δεύ
ουν τα υπο συ στή μα τα του πλοίου καιτα θέ μα τα χο ρη γή σε ως και απα γο ρεύ σε
ως άδειας από πλου των πλοίων.



8.1 Χα ρα κτη ρι στι κά τε χνι κής φύ σε ως του πλοίου.

Για κάθε πλοίο υπάρ χουν τα κύ ρια χα ρα κτη ρι στι κά του, τα οποία κα θο ρί ζουν στην πραγ-
μα τι κό τη τα την ταυ τό τη τά του, τα δι και ώ μα τα και τις υπο χρε ώ σεις του, τις δυ να τό τη τες και τις 
αδυ να μί ες του, σε σχέση με όλα τα υπό λοι πα πλοία, αλλά ακόμη και σε σχέση με πα νο μοι ό-
τυ πα (αδελφά) πλοία. 

Συ γκε κρι μέ να τα ατομικάχαρακτηριστικά του πλοίου εί ναι συ νο πτι κά τα ακό λου θα:
α) Όνομα.
β) Ση μαία.
γ) Λι μά νι και αριθ μός νη ο λο γί ου.
δ) Δι α κρι τι κό σήμα κλί σε ως.
ε) Κρά τος κα τα σκευ ής και ναυ πη γεί ο.
στ) Έτος ναυ πη γή σε ως.
ζ) Νη ο γνώ μο νας.
η) Αριθ μός ΙΜΟ. 
θ) Τύ πος πλοίου.
ι) Ολικό μή κος.
ια) Μέ γι στο πλά τος, κοίλο, μέ γι στο βύ θι σμα, μέ γι στο ύψος.
ιβ) Χω ρη τι κό τη τα.
ιγ) Νε κρό βά ρος.
ιδ) Αριθ μός κυ τών και ανοιγ μά των, χω ρη τι κό τη τα κυ τών.
ιε) Μέσα προ ώ σε ως.
ιστ)Τα χύ τη τα σε έμ φορ τη και άφορτη κα τά στα ση.
ιζ) Χω ρη τι κό τη τα και αριθ μός δε ξα με νών καυ σί μων και έρ μα τος.
Επί σης, βασικά χαρακτηριστικά γνω ρί σμα τα του κάθε πλοίου εί ναι τα ελι κτι κά στοι χεία του, 

δη λα δή ο κύ κλος στρο φής του, το δί αρ μα κρα τή σε ως, οι χρό νοι αντα πο κρί σε ως σε εκτέ λε ση ελιγ-
μών και η συ μπε ρι φο ρά του σκά φους όταν κι νεί ται με χα μη λή τα χύ τη τα και στην ανα πό δι ση.

Πα ράλ λη λα τα βα σι κά τεχνικάσχέδια του πλοίου εί ναι: 
α) Σχέ διο γε νι κής δι α τά ξε ως.
β) Σχέ διο χω ρη τι κό τη τας κυ τών και δε ξα με νών φορ τί ου με την αντί στοι χη κλί μα κα νε κρού 

βά ρους του πλοίου σε όλες τις γραμ μές φορ τώ σε ως. 
γ) Σχέ διο εγκάρ σι ας το μής μέ σου νο μέα.
δ) Σχέ διο ναυ πη γι κών γραμ μών.
ε) Σχέ διο δι α μή κους το μής και κα τα στρω μά των.
στ) Σχέ διο ανα πτύγ μα τος εξω τε ρι κών ελα σμά των.
ζ) Σχέ διο στο μί ων κυ τών.
η) Σχέ διο δι α τά ξε ως μέ σων φορ το εκ φορ τώ σε ως.
θ) Σχέ δια ει δι κών δε ξα με νών.
ι) Σχέ διο δε ξα με νι σμού.
ια) Σχέ δια δι α τά ξε ως δι κτύ ων (πυ ρο σβέ σε ως, απα ντλή σε ως, ερ μα τι σμού, αφερ μα τι σμού).
ιβ) Σχέ δια δι α τά ξε ως και εγκα τα στά σε ων μη χα νο στα σί ου. 
ιγ) Σχέ δια ηλε κτρο λο γι κού-επι κοι νω νι α κού εξο πλι σμού.
ιδ) Σχέ διο αξο νι κού συ στή μα τος προ ώ σε ως και έλι κας.
ιε) Σχέ δια δι α τά ξε ως εξο πλι σμού ασφά λει ας και σω στι κών μέ σων.
ιστ) Σχέ διο δι α τά ξε ως συ στή μα τος πη δα λι ου χί ας κ.ά.

8.2 Χα ρα κτη ρι στι κά νο μι κής φύ σε ως του πλοίου.

Η νο μι κή υπό στα ση του πλοίου απο δει κνύ ε ται από τα ναυ τι λι α κά έγ γρα φα που φέ ρει. 
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Αυτά τα έγ γρα φα πρέ πει υπο χρε ω τι κά να βρί σκο νται στο πλοίο που εκτε λεί τα ξί δια και ανα-
φέ ρο νται κυ ρί ως στην εθνι κό τη τά του, στην κα τα σκευ ή του, στην ικα νό τη τά του να πλέει με 
ασφά λεια, στις υπο χρε ώ σεις για την προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος, στο δι καί ω μα 
της ναυ το λο γή σε ως κλπ. Τα ναυ τι λι α κά έγ γρα φα απο τε λούν βα σι κά απο δει κτι κά έγ γρα φα, 
όχι μόνο για τον έλεγχο του πλοίου στα εθνικά αλλά και στα δι ε θνή ύδατα. Σύμ φω να με το 
άρ θρο 46 πα ρά γρα φος 1 του Κώ δι κα Δη μο σί ου Ναυ τι κού Δι καί ου (ΚΔΝΔ), τα ναυ τι λι α κά 
έγ γρα φα του πλοίου δι α κρί νο νται σε τρεις βα σι κές κα τη γο ρί ες, δη λα δή:

α) Τα πιστοποιητικά που υπό κει νται σε αρ χι κή έκ δο ση και σε τα κτι κές και έκτα κτες θε ω-
ρή σεις, μετά από επι θε ω ρή σεις των πλοίων και συ γκε κρι μέ να το πι στο ποι η τι κό κα τα με τρή σε-
ως, το πι στο ποι η τι κό γραμ μής φορ τώ σε ως, τα πι στο ποι η τι κά που υπά γο νται στα θέ μα τα ασφά-
λει ας και αυτά που υπά γο νται στα θέ μα τα προ στα σί ας θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος.

β) Το έγγραφο εθνικότητας που απο τε λεί τη «λη ξι αρ χι κή πράξη γεν νή σε ως» του πλοίου 
κα θώς και την ταυ τό τη τά του για όσο χρο νι κό δι ά στη μα φέ ρει την ελ λη νι κή ση μαία.

γ) Τα βιβλίακαιημερολόγια που αρ χι κά εκ δί δο νται όταν το πλοίο τε θεί σε ενέρ γεια και 
ανα νε ώ νο νται συ νε χώς εφό σον συ μπλη ρω θούν.

Πα ράλ λη λα ανα φέ ρο με τα εξής ση μα ντι κά πι στο ποι η τι κά:
α) Το πιστοποιητικόκαταγωγής, που πι στο ποι εί την προ έ λευ ση (κα τα γω γή) ενός εμπο ρεύ-

μα τος, ώστε να κα θο ρι σθεί ο επι βαλ λό με νος ει σα γω γι κός δα σμός.
β) Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας, που δη μι ουρ γή θη καν από την (πρώην) ΕΟΚ με ει δι κό 

κα θε στώς για τις εμπο ρι κές σχέ σεις της Κοι νής Αγο ράς.
γ) Το πιστοποιητικόασφαλούς επανδρώσεως, που ανα φέ ρε ται στην πο σο τι κή και ποι ο τι κή 

σύν θε ση του προ σω πι κού του πλοίου, σύμ φω να με τα δι ε θνή πρό τυ πα εκ παι δεύ σε ως και τη ρή-
σε ως φυ λα κής. 

δ) Tο πιστοποιητικόσυμμορφώσεωςτουπλοίου,πουσύμ φω να με τον Κώ δι κα ISM, απο τε λεί 
απο δει κτι κό έγ γρα φο ακώ λυ της και ασφα λούς θα λάσ σι ας με τα φο ρι κής υπη ρε σί ας του πλοίου. 

Υπάρ χουν όμως και πιστοποιητικάτεχνικήςφύσεως, τα οποία χο ρη γού νται κυ ρί ως από τους 
Νη ο γνώ μο νες, όπως εί ναι τα Πι στο ποι η τι κά αξιοπλοΐας, επισκευήςζημιών,τηρήσεωςτωνπρο
γραμματισμένωνεπιθεωρήσεων κ.ά. Επί σης Πι στο ποι η τι κά εκ δί δο νται σχε τι κά με: τουςεπιβάτες,
τοπλήρωμα,τοφορτίο,τηδιαχείρισητουπλοίου,τηνυγειονομικήκαθαριότητα,τηνοικονομική
δυνατότητααποζημιώσεωςσεπερίπτωσηρυπάνσεως κλπ.

Τα ναυ τι λι α κά έγ γρα φα δι α κρί νο νται σε οριστικά, προσωρινά και έκτακτα, ανά λο γα με τον 
τρόπο που έχουν εκ δο θεί: 

α) Οριστικάναυτιλιακάέγγραφακα λού νται το σύ νο λο των εγ γρά φων που συ νο δεύ ουν το 
πλοίο κατά τη δι άρ κει α του βίου του και εί ναι: 

• Το έγ γρα φο εθνι κό τη τας.
• Το πι στο ποι η τι κό κα τα με τρή σε ως.
• Το πι στο ποι η τι κό ασφά λει ας.
• Το πι στο ποι η τι κό γραμ μής φορ τώ σε ως.
• Το ναυ λο λό γι ο.
• Το ημε ρο λό γι ο γέ φυ ρας.
• Το ημε ρο λό γι ο μη χα νο στα σί ου.
• Το ποι νο λό γι ο.
• Το βι βλίο πε τρε λαί ου.
• Το βι βλίο επι θε ω ρή σε ων και γυ μνα σί ων.

β) Προσωρινάναυτιλιακάέγγραφα κα λού νται τα έγ γρα φα που εκ δί δο νται για πε ρι ο ρι σμέ νη 
χρο νι κή ισχύ, λόγω της μη εξα σφα λί σε ως των προ ϋ πο θέ σε ων εκ δό σε ως ορι στι κών εγ γρά φων. 
Αυτή η πρα κτι κή επι νο ή θη κε με σκοπό την εξυ πη ρέ τη ση της κι νή σε ως των πλοίων, χω ρίς γρα-
φει ο κρα τι κές κα θυ στε ρή σεις. Τα  πλοία που έχουν προ σω ρι νά έγ γρα φα απο λαμ βά νουν όλα τα 
δι και ώ μα τα κατά τη δι άρ κει α ισχύος τους, η οποία δεν μπο ρεί να υπερ βαί νει τους έξι μή νες. 
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γ) Έκτακταναυτιλιακάέγγραφα κα λού νται τα έγ γρα φα, τα οποία εκ δί δο νται κατά τη δι άρ-
κει α εμπό λε μης κα τα στά σε ως και χο ρη γού νται σε πλοία με ση μαία ου δέ τε ρου κρά τους, με 
σκοπό τη δι ευ κό λυν ση του ελέγ χου κι νή σε ως των πλοίων αυ τών. Η έκ δο ση αυ τών των εγ γρά φων 
χρο νο λο γεί ται από τον Α΄ Πα γκό σμι ο Πό λε μο και έχει θέση εμπο ρι κού δι α βα τη ρί ου με το οποίο 
δι α βε βαι ώ νο νται η προ έ λευ ση, το εί δος και ο προ ο ρι σμός των φορ τί ων. 

Εκτός από τα πα ρα πά νω έγ γρα φα, ορι σμέ νες εθνι κές και δι ε θνείς δι α τά ξεις προ βλέ πουν 
την τή ρη ση και άλ λων εγ γρά φων ή/και βο η θη τι κών βι βλί ων, τα οποία εξυ πη ρε τούν την οικο
νομικήεκμετάλλευσητουπλοίου και επι τρέ πουν τον έλεγχο στις αρ μό δι ες Λι με νι κές ή Προ-
ξε νι κές Αρ χές. Ορι σμέ να από αυτά εί ναι τα ακό λου θα: 

• Το βι βλίο υπο θη κών και κα τα σχέ σε ων.
• Τα φορ τω τι κά έγ γρα φα.
•  Τα τε λω νει α κά έγ γρα φα (δη λω τι κό φορ τί ου, δη λω τι κά εφο δί ων πλοίου, δη λω τι κά 

ατο μι κών ει δών πλη ρώ μα τος, βι βλίο ατε λει ών κλπ.).
• Τα υγει ο νο μι κά έγ γρα φα.
• Το βι βλίο λη ξι αρ χι κών πρά ξε ων γεν νή σε ως και θα νά του.
•  Το γε νι κό δη λω τι κό, που πα ρέ χει πλη ρο φο ρί ες για το πλοίο κατά τον κα τά πλου και 

τον από πλου.
Επί σης, διά φο ρα άλλα επί ση μα έγ γρα φα και βι βλία τα οποία βρί σκο νται σε κάθε πλοίο 

εί ναι:
• Η κα τά στα ση πλη ρώ μα τος και επι βα τών.
• Το πρό χει ρο ημε ρο λό γι ο γέ φυ ρας και μη χα νο στα σί ου.
• Τα βι βλία δι α τα γών γέ φυ ρας και μη χα νής.
• Το βι βλίο επι τρο πής τρο φί μων.
• Το βι βλίο υπε ρω ρι ών και προ σθέ των αμοι βών.
• Οι πί να κες δι αι ρέ σε ως πλη ρώ μα τος.
• Τα απο δει κτι κά ναυ τι κής ικα νό τη τας του πλη ρώ μα τος κλπ.

8.3 Εθνι κό τη τα, νη ο λό γη ση και έγ γρα φο εθνι κό τη τας πλοίου.

Κάθε πλοίο πρέ πει να έχει εθνι κό τη τα και να εφαρ μό ζει τους νό μους και τους κα νο νι σμούς της 
χώ ρας στην οποία υπά γε ται, και φέ ρει τη ση μαία της. Σύμ φω να με το δι ε θνές δί καιο, το πλοίο 
απο τε λεί επέ κτα ση του εδά φους της χώ ρας της οποίας έχει την εθνι κό τη τα και συν δέ ε ται με αυ τήν 
έν νο μα, δι α τη ρώ ντας τα ίδια δι και ώ μα τα και υπο χρε ώ σεις που έχει αυτή με τις άλ λες χώ ρες. Πρό-
κει ται για την ύπαρξη του γνήσιουδεσμού (genuine link) όταν το κρά τος πρέ πει να εξα σκεί απο-
τε λε σμα τι κά τον έλεγχο και τη δι και ο δο σί α του σε θέ μα τα δι οι κη τι κής, τε χνι κής και κοι νω νι κής 
φύ σε ως πάνω στα πλοία που φέ ρουν τη ση μαία του. Αντιθέτως, ένα πλοίο που έχει υψώ σει δύο ή 
πε ρισ σό τε ρες ση μαί ες θε ω ρεί ται, σύμ φω να με το δι ε θνές δί καιο, ότι δεν έχει εθνι κό τη τα.

Τα πλοία χω ρίς εθνι κό τη τα θε ω ρού νται πει ρα τι κά, δεν έχουν κα μιά προ στα σί α και δεν μπο-
ρούν να συμ με τέ χουν σε νό μι μο εμπό ριο. Στην Ελ λά δα (άρθ. 11 ΚΔΝΔ) κα θώς και σε άλλα 
κράτη, τα πλοία τα οποία φέ ρουν την αντί στοι χη προς τη χώρα νη ο λο γή σε ως ση μαία (π.χ. ελ λη-
νι κό πλοίο με ελ λη νι κή ση μαία) απο λαμ βά νουν ορι σμέ νων ιδι αι τέ ρων προ νο μί ων ένα ντι των 
άλ λων πλοίων, όπως για πα ρά δειγ μα θα λάσ σι α αρωγή, ρυ μούλ κη ση, αλι εία, προ στα σί α εσω τε-
ρι κών πλόων, δη λα δή το προ νό μι ο της ακτο πλο ΐ ας (Cabotage) που είχε ισχύ μέ χρι το Νο έμ βρι ο 
του 2002 στην Ελ λά δα κλπ.

Η εγ γρα φή ενός πλοίου σε οποιο δή πο τε νη ο λό γι ο κα λεί ται νηολόγηση πλοίου. Η νη ο λό γη-
ση μπο ρεί να επι τευ χθεί και σε ναυ πη γού με νο πλοίο μετά από αί τη ση του πλοι ο κτή τη αλλά 
για πλοία άνω των 10 κοχ. Αν για οποιον δή πο τε λόγο η νη ο λό γη ση ενός πλοίου δεν εί ναι 
δυ να τόν να γί νει άμεσα αλλά πλη ρού νται οι προ ϋ πο θέ σεις για την επί ση μη κα τα χώ ρη σή του, 
εί ναι δυ να τή η έκ δο ση προ σω ρι νού εγ γρά φου εθνι κό τη τας.
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Τα βι βλία (μη τρώα) στα οποία κα τα χω ρού νται τα επί ση μα στοι χεία των ελ λη νι κών πλοίων 
κα λού νται νηολόγια και τη ρού νται από τις Λι με νι κές Αρ χές, οι οποίες εί ναι αρ μό δι ες για την 
έκ δο ση, επα νέκ δο ση και δι α φύ λα ξή τους κα θώς και για την ενη μέ ρω ση κάθε εν δι α φε ρό με νου 
μετά από αί τη ση του τε λευ ταί ου. Τα νη ο λό γι α δι α κρί νο νται σε Κλάσεις, σύμ φω να με τον τύπο 
και τη χω ρη τι κό τη τα του πλοίου. Συγκεκριμένα:

α) Νη ο λό γι α πλοι α ρί ων κα θα ρής χω ρη τι κό τη τας κάτω των 10 κοχ.
β) Νη ο λό γι α Α΄ Κλά σε ως για μη χα νο κί νη τα και ιστι ο κί νη τα κα θα ρής χω ρη τι κό τη τας 10- 

60 κοχ.
γ) Νη ο λό γι α Β΄ Κλά σε ως για μη χα νο κί νη τα με κα θα ρή χω ρη τι κό τη τα άνω των 60 κοχ.
δ) Νη ο λό γι α Β΄ Κλά σε ως για ιστι ο κί νη τα με κα θα ρή χω ρη τι κό τη τα άνω των 60 κοχ.
ε)  Νη ο λό γι α πλω τών ναυ πη γη μά των ολι κής χω ρη τι κό τη τας άνω των 500 κοχ.
στ) Νη ο λό γι α πλω τών εξε δρών.
ζ) Νη ο λό γι α πο τα μο πλοί ων Βρά ι λας- Γα λα ζί ου.
η) Νη ο λό γι α Α΄ Κλά σε ως Βρά ι λας.
θ) Νη ο λό γι α Β΄ Κλά σε ως Βρά ι λας.
ι) Νη ο λό γι α Α΄ Κλά σε ως Γα λα ζί ου.
ια) Νη ο λό γι α Β΄ Κλά σε ως Γα λα ζί ου.
ιβ) Βι βλία φορ τη γί δων κάτω των 500 κοχ.
Τα στοι χεία που πρέ πει να κα τα χω ρού νται στα νη ο λό γι α εί ναι:
α) Όνομα και ιθα γέ νει α ιδι ο κτή τη.
β) Ο δι ο ρι σμός αντι κλή του που κα τοι κεί στην Ελ λά δα.
γ) Ο τίτ λος κυ ρι ό τη τας του πλοίου.
δ) Το όνομα του πλοίου.
ε) Το δι ε θνές δι α κρι τι κό σήμα του πλοίου.
στ) Το μέ γι στο μή κος, πλά τος, ύψος, σύμ φω να με την κα τα μέ τρη ση του πλοίου από την 

Αρχή ή άλλο εξου σι ο δο τη μέ νο πρό σω πο ή ορ γα νι σμό.
ζ) Η χω ρη τι κό τη τα (ολική και κα θα ρή) του πλοίου.
η) Η ισχύς των κυ ρί ων μη χα νών του (μη χα νο κί νη τα πλοία).
Έγγραφοεθνικότητας(certificate of registry) κα λεί ται το έγ γρα φο με το οποίο πι στο ποι εί ται 

η εθνι κό τη τα του πλοίου και πε ρι λαμ βά νει όλα τα κύ ρια χα ρα κτη ρι στι κά του, τα οποία του 
προσ δί δουν μο να δι κό τη τα.  

Τα στοι χεία που ανα φέ ρο νται στο έγ γρα φο εθνι κό τη τας ορί ζο νται από τη νο μο θε σί α κάθε 
χώ ρας, δη λα δή όνομα πλοίου, λι μά νι νη ο λο γή σε ως, αριθ μός νη ο λο γί ου, δι ε θνές δι α κρι τι κό 
σή-μα, αριθ μός ΙΜΟ, τύ πος πλοίου, ημε ρο μη νί α και τό πος εκ δό σε ως πι στο ποι η τι κού κα τα με-
τρή σε ως, χω ρη τι κό τη τα κα θα ρή και ολική σε κό ρους, στοι χεία πλοι ο κτή τη ή πλοι ο κτή τρι ας εται-
ρεί ας, δι α στά σεις (μή κος, πλά τος, βά θος νη ο λο γή σε ως), υλικό κα τα σκευ ής σκά φους, αριθ μός 
και εί δος μη χα νών, ιπ πο δύ να μη. Γι' αυτό το λόγο, με το έγ γρα φο αυτό δεν απο δει κνύ ε ται η κυ ρι-
ό τη τα παρά μόνο η εθνι κό τη τα του πλοίου.

Στην Ελ λά δα το έγ γρα φο εθνι κό τη τας των ελ λη νι κών πλοίων ορί ζε ται με το ΠΔ 402/95 
«γιατοέγγραφοεθνικότηταςτωνΕλληνικώνΕμπορικώνΠλοίων», όπου η κα το χή του από ένα 
πλοίο βε βαι ώ νει ότι το πλοίο αυτό έχει κα τα χω ρη θεί στα ελ λη νι κά νη ο λό γι α και μπο ρεί να 
φέ ρει την ελ λη νι κή ση μαία.

Το έγ γρα φο εθνι κό τη τας εί ναι από τα ση μα ντι κό τε ρα ναυ τι λι α κά έγ γρα φα, γιατί ανα φέ ρε ται 
σε όλα τα πλοία ανε ξάρ τη τα από το μέ γε θος, τον τύπο ή το κρά τος στο οποίο ανή κει το πλοίο 
και πρέ πει να φυ λάσ σε ται επί του πλοίου εκτός και αν αυτό ζη τη θεί από τις Αρ χές για έλεγχο.

Εάν για οποιον δή πο τε λόγο το πλοίο δι α γρα φεί από τα ελ λη νι κά νη ο λό γι α, λόγω απώ λει ας 
ή λόγω αλ λα γής της ση μαί ας του, το έγ γρα φο εθνι κό τη τας πρέ πει να επι στρα φεί στην Αρχή νη ο-
λο γή σε ώς του (άρθ. 53 ΚΔΝΔ).

Προ σω ρι νό έγ γρα φο εθνι κό τη τας εκ δί δε ται κατά την προσωρινήνηολόγηση ελ λη νι κού πλοί-
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ου και ισχύει μέ χρι της εκ δό σε ως του ορι στι κού εγ γρά φου ή της ανα γρα φό με νης ημε ρο μη νί ας 
σε αυτό και για δι ά στη μα όχι με γα λύ τε ρο των έξι μη νών (άρθ. 9 ΚΔΝΔ). 

Τέ λος, εί ναι δυ να τή η αντικατάσταση του εγ γρά φου εθνι κό τη τας, λόγω:
α) Αλ λα γής των στοι χεί ων του πλοίου.
β) Απώ λει ας ή κα τα στρο φής ή φθο ράς του προ η γού με νου και
γ) με τα βι βά σε ως (με ρι κής ή ολι κής) της κυ ρι ό τη τας του πλοίου.
Με την αντι κα τά στα ση του εγ γρά φου εθνι κό τη τας το πα λαιό επι στρέ φε ται στην Αρχή νη ο-

λο γή σε ως του πλοίου, ενώ στο νέο θα πρέ πει να ανα φέ ρε ται η αι τία εκ δό σε ώς του (άρθ. 13 
ΚΔΝΔ). 

8.4 Το Πρω τό κολ λο Γε νι κής Επι θε ω ρή σε ως.

Σύμ φω να με το ΒΔ 542/68 (ΦΕΚ 181Α/ 1968), το ΒΔ 197/1969 (ΦΕΚ 53Α/1969) και το ΠΔ 
175/88, τα πλοία με ελ λη νι κή ση μαία που εκτε λούν απο κλει στι κά εσω τε ρι κούς πλόες και αυτά 
που εκτε λούν δι ε θνείς πλόες με χω ρη τι κό τη τα μι κρό τε ρη από 500κοχ εί ναι υπο χρε ω μέ να να 
εφο δι ά ζο νται με το ΠρωτόκολλοΓενικήςΕπιθεωρήσεως [(ΠΓΕ) Certificate of seaworthiness]. 
Αυτό το ναυ τι λι α κό έγ γρα φο εκ δί δε ται κα τό πιν επι θε ω ρή σε ως, η οποία πραγ μα το ποι εί ται από 
τη ΔιεύθυνσηΕπιθεωρήσεωςΕμπορικώνΠλοίων (ΔΕΕΠ) ή από τα ΤοπικάΚλιμάκιαΕπιθεωρή
σεωςΠλοίων (ΤΚΕΠ) στις κατά τό πους Λι με νι κές Αρ χές. Στο ΠΓΕ των ελ λη νι κών πλοίων κα θο-
ρί ζο νται οι όροι αξι ο πλο ΐ ας του σκά φους, αφού σύμ φω να με τη SOLAS 1974/1978 για τις πα ρα-
πά νω κα τη γο ρί ες πλοίων δεν προ βλέ πε ται να εκ δί δο νται τα πι στο ποι η τι κά ασφά λει ας. Η δι άρ-
κει α ισχύος αυ τού του εγ γρά φου ορί ζε ται ρητά και η λήξη του ή η λη ξι πρό θε σμη ανα γρα φό με νη 
πα ρα τή ρη ση απο τε λεί λόγο απα γο ρεύ σε ως από πλου.

8.5 Η άδεια εγκα τα στά σε ως και λει τουρ γί ας σταθ μού τη λε πι κοι νω νι ών των εμπο ρι κών πλοίων.

Σύμ φω να με το Κε φά λαι ο ΙV της SOLAS (επι κύ ρω ση με το Ν. 2013/92 και το ΠΔ 474/91) από 
την 1-2-99 σε όλες τις κα τη γο ρί ες πλοίων που υπά γο νται στις δι α τά ξεις περί υπο χρε ώ σεως εξο-
πλι σμού με GMDSS πρέ πει να υπάρ χει η άδεια εγκα τα στά σε ως και λει τουρ γί ας σταθ μού τη λε-
πι κοι νω νι ών. Στην Ελ λά δα η άδεια αυτή εκ δί δε ται από την ΔΕΕΠ και πε ρι έ χει πί να κα των 
τε χνι κών στοι χεί ων της τη λε πι κοι νω νι α κής εγκα τα στά σε ως του πλοίου. Η μορφή του πί να κα 
εξαρ τά ται από το εί δος της εγκα τα στά σε ως του πλοίου, δη λα δή αν έχει σταθμό ρα δι ο τη λε γρα-
φί ας ή ρα δι ο τη λε φω νί ας ή αν έχει σταθμό GMDSS. Η άδεια αυτή αντι κα θί στα ται με μέ ρι μνα 
του πλοι ο κτή τη, όταν με τα βλη θεί το όνομα του πλοίου ή το Δι ε θνές Δι α κρι τι κό Σήμα (ΔΔΣ) του 
ή ο Δι α κρι τι κός Σταθ μός Πλοίου (ΔΣΠ) ή αλ λά ξει ο πλοι ο κτή της ή το λι μά νι νη ο λο γί ου και ο 
αριθ μός νη ο λο γί ου. 

8.6 Τα πι στο ποι η τι κά των πλοίων.

Τα πλοία, ανά λο γα με τον τύπο κα τα σκευ ής τους, το φορ τίο που με τα φέ ρουν, τη χω ρη τι κό-
τη τά τους και τα τα ξί δια που πραγ μα το ποι ούν, εί ναι υπο χρε ω μέ να να εφο δι ά ζο νται με συ γκε-
κρι μέ να πι στο ποι η τι κά, σύμ φω να με τη δι ε θνή και εθνική νο μο θε σί α. Η δι ά κρι ση αυ τών των 
πι στο ποι η τι κών εξαρ τά ται από τον το μέα που κα λύ πτουν (π.χ ασφά λεια, προ στα σί α θα λάσ σι ου 
πε ρι βάλ λο ντος, σύν θε ση πλη ρώ μα τος) ή τη δι άρ κει α ισχύος τους (π.χ. δω δε κά μη νη, πε ντα ε τής, 
ει κο σι πε ντα ε τής κλπ.) ή την απο δο χή τους (εθνική και δι ε θνής) ή τον τύπο του πλοίου (π.χ. Φ/Γ, 
Ε/Γ, Δ/Ξ, τα χύ πλο α σκάφη κλπ.). Η δι άρ κει α ισχύος αυ τών των πι στο ποι η τι κών εί ναι κα θο ρι-
σμέ νη και συ νή θως υπάρ χει μια μι κρή πα ρά τα ση μη νών, εάν το πλοίο δεν βρί σκε ται σε κα τάλ-
λη λο μέ ρος για επι θε ώ ρη ση. Η απου σία τους επάνω στο πλοίο ή η λήξη της δι άρ κει ας ισχύος 
τους εί ναι πα ρά βα ση που επι φέ ρει συ γκε κρι μέ νες συ νέ πει ες, με κυ ρι ό τε ρη από αυ τές την απα-
γό ρευ ση από πλου. Στη συ νέ χει α ανα φέ ρο με συ νο πτι κά τα ακό λου θα δε κα ο κτώ πι στο ποι η τι κά.
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1)ΔιεθνέςΠιστοποιητικόΓραμμήςΦορτώσεως.

Σύμ φω να με το άρ θρο 16 της LL (επι κυ ρώ θη κε στην Ελ λά δα με το ΠΔ 399/80), όλα τα 
πλοία που εκτε λούν δι ε θνείς πλόες και δεν εξαι ρού νται από τους κα νο νι σμούς της εν λόγω ΔΣ 
πρέ πει να εί ναι εφο δι α σμέ να με το ΔιεθνέςΠιστοποιητικόΓραμμήςΦορτώσεως (Ιnternational 
Load Line Certificate). Το Πι στο ποι η τι κό αυτό εκ δί δε ται μετά από επι θε ώ ρη ση και έχει δι άρ-
κει α ισχύος πέ ντε ετών, με την υπο χρέ ω ση ετή σι ας θε ω ρή σε ως. Στην πε ρί πτω ση που η κα τη-
γο ρί α και το μέ γε θος του πλοίου δεν απαι τούν την έκ δο σή του τότε εκ δί δε ται το Διεθνές
Πιστοποιητικό Απαλλαγής Γραμμής Φορτώσεως (International Load Line Εxemption 
Certificate). 

Στην Ελ λά δα τα πλοία με ελ λη νι κή ση μαία που εκτε λούν απο κλει στι κά εσω τε ρι κούς πλόες 
και τα πλοία μι κρής χω ρη τι κό τη τας (έως 150 κοχ), ανε ξαρ τή τως των τα ξι διών που εκτε λούν, 
εφο δι ά ζο νται με το ΠιστοποιητικόΓραμμήςΦορτώσεωςΕσωτερικώνΠλόων και το Πιστοποιη
τικόΠλοίωνΜικρήςΧωρητικότηταςανεξαρτήτωςεκτελέσεωςπλόων, αντί στοι χα. 

2)ΔιεθνέςΠιστοποιητικόΚαταμετρήσεως.

Σύμ φω να με το άρ θρο 7 της TONNAGE 1969 (επι κυ ρώ θη κε στην Ελ λά δα με το Ν. 1373/ 
1983), τα πλοία που υπά γο νται στις δι α τά ξεις της εν λόγω ΔΣ πρέ πει να εφο δι ά ζο νται με το Διε
θνέςΠιστοποιητικόΚαταμετρήσεως (International Tonnage Certificate) ενώ, σύμ φω να με τον 
ΚΔΝΔ, τα πλοία με ελ λη νι κή ση μαία πρέ πει να εφο δι ά ζο νται με το ΠιστοποιητικόΜετρήσεως 
(Certificate of Measurement). Αυτό το ναυ τι λι α κό έγ γρα φο απο δει κνύ ει τις δι α στά σεις του 
πλοίου, τη χω ρη τι κό τη τά του, το εί δος και την ισχύ των μη χα νών του και εκ δί δε ται από την Αρχή 
νη ο λο γή σε ώς του.

Τα πι στο ποι η τι κά κα τα με τρή σε ως, που εμ φα νί ζουν τις χω ρη τι κό τη τες σε GRT ή GT και 
NRT ή NT έχουν συ ντα χθεί σύμ φω να με τους δι ε θνείς κα νο νι σμούς. Αντί στοι χα, τα πι στο ποι-
η τι κά που εμ φα νί ζουν τις χω ρη τι κό τη τες σε κοχ και κκχ έχουν συ ντα χθεί σύμ φω να με τους 
εθνι κούς κα νο νι σμούς. Η ορθή ανα γρα φή της χω ρη τι κό τη τας του πλοίου υπο δη λώ νει τους 
εφαρ μο ζό με νους κα νο νι σμούς σε δι ε θνές επί πε δο, π.χ. διώρυγες Σουέζ, Πα να μά ή σε εθνικό 
επί πε δο, π.χ. σύμ φω να με το ΠΓΕ.

3)ΠιστοποιητικόΑσφάλειαςΚατασκευήςΦορτηγώνΠλοίων.

Σύμ φω να με τις απαι τή σεις των κα νο νι σμών του πρώ του και δεύ τε ρου μέ ρους του Κε φα λαί-
ου ΙΙ της SOLAS (επι κυ ρώ θη κε στην Ελ λά δα με τους Νό μους 1045/1980 και 1159/1981 ενώ οι 
τρο πο ποι ή σεις της με τα ΠΔ 175/88 και 94/96), τα πλοία που υπά γο νται στις δι α τά ξεις της πρέ πει 
να εφο δι ά ζο νται με το ΠιστοποιητικόΑσφάλειαςΚατασκευήςΦορτηγώνΠλοίων (Cargo Ship 
Safety Construction Certificate). Εκ δί δε ται κα τό πιν αρ χι κής επι θε ω ρή σε ως και η δι άρ κει α 
ισχύος του δεν μπο ρεί να υπερ βαί νει τα πέ ντε έτη, με ετή σια θε ώ ρη ση.

4)ΠιστοποιητικόΑσφάλειαςΕξαρτισμούΦορτηγώνΠλοίων.

Σύμ φω να με τις απαι τή σεις των κα νο νι σμών του Κε φα λαί ου ΙΙ της SOLAS, όπως επί σης των 
κα νο νι σμών των Κε φα λαί ων ΙΙΙ και V της SOLAS, τα πλοία που υπά γο νται στις δι α τά ξεις αυ τές 
πρέ πει να εφο δι ά ζο νται με το ΠιστοποιητικόΑσφάλειαςΕξαρτισμούΦορτηγώνΠλοίων (Cargo 
Ship Safety Equipment Certificate). Εκ δί δε ται κα τό πιν αρ χι κής επι θε ω ρή σε ως και η δι άρ κει α 
ισχύος του δεν μπο ρεί να υπερ βαί νει τα πέ ντε έτη, με ετή σια θε ώ ρη ση.

5)ΠιστοποιητικόΑσφάλειαςΡαδιοεπικοινωνιώνΦορτηγώνΠλοίων.

Σύμ φω να με τις απαι τή σεις των κα νο νι σμών του Κε φα λαί ου ΙV της SOLAS, τα πλοία που 
υπά γο νται στις δι α τά ξεις της πρέ πει να εφο δι ά ζο νται με το ΠιστοποιητικόΑσφάλειαςΡαδιοε
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πικοινωνίαςΦορτηγώνΠλοίων(Cargo Ship Safety Radio Certificate). Εκ δί δε ται κα τό πιν αρ χι-
κής επι θε ω ρή σε ως και η δι άρ κει α ισχύος του δεν μπο ρεί να υπερ βαί νει τα πέ ντε έτη, με ετή-
σια θε ώ ρη ση. H εγκα τά στα ση GMDSS εί ναι υπο χρε ω τι κή στις κα τη γο ρί ες πλοίων που κα τα-
σκευ ά στη καν μετά την 1/2/1995 και σε όλα τα πλοία μετά την 1/2/1999. Οι απαι τή σεις εφαρ-
μό ζο νται σε Φ/Γ πλοία που εκτε λούν δι ε θνείς πλόες με χω ρη τι κό τη τα πάνω από 300 κοχ και 
σε Ε/Γ πλοία ανε ξαρ τή τως χω ρη τι κό τη τας, εφό σον με τα φέ ρουν πάνω από 12 επι βά τες. 

6)ΠιστοποιητικόAπαλλαγής.

Σύμ φω να με τo Κε φά λαι ο I της SOLAS, εάν δεν εφαρ μό ζε ται κά ποιο ΠιστοποιητικόΑσφά
λειας σε ένα πλοίο τότε προ κύ πτει η υπο χρέ ω ση εκ δό σε ως του αντί στοι χου Πιστοποιητικού
Απαλλαγής (Εxemption Certificate).

7)ΠιστοποιητικόΑσφάλειαςΕπιβατηγώνΠλοίων.

Τα Ε/Γ πλοία που εκτε λούν δι ε θνείς πλόες εί ναι υπο χρε ω μέ να να εφο δι ά ζο νται με το Πιστο
ποιητικόΑσφάλειαςΕπιβατηγούΠλοίου (Passenger Ship Safety Certificate), το οποίο κα λύ πτει 
θέ μα τα ασφά λει ας κα τα σκευ ής, ρα δι ο ε πι κοι νω νί ας και εξαρ τι σμού. Η δι άρ κει α ισχύος του 
εί ναι δώ δε κα (12) μή νες. Στην Ελ λά δα για τα Ε/Γ με ελ λη νι κή ση μαία που εκτε λούν εσω τε ρι-
κούς πλόες εκ δί δε ται το ΠΓΕ.

8)ΠιστοποιητικόΚαταλληλότηταςγιατηΜεταφοράΕπικινδύνωνΧημικώνΧύμα.

Σύμ φω να με τους κα νο νι σμούς του Πα ραρ τή μα τος ΙΙ της MARPOL και του ΔιεθνούςΚώδι
καγιατηνΚατασκευήκαιτονΕξοπλισμόΠλοίωνπουΜεταφέρουνΕπικίνδυναΧημικάΧύμα, που 
απο τε λεί ει δι κό τμήμα της SOLAS, τα Δ/Ξ με τα φο ράς χη μι κών χύμα εί ναι υπο χρε ω μέ να να 
εφο δι ά ζο νται με το ΠιστοποιητικόΚαταλληλότηταςγιατηΜεταφοράΧημικώνΧύμα. Η δι άρ-
κει α ισχύος του δεν πρέ πει να υπερ βαί νει τα πέ ντε χρό νια, με την υπο χρέ ω ση ετή σι ας επι θε ω-
ρή σε ως από την αρ μό δι α Αρχή.

9)ΠιστοποιητικόΑσφάλειαςΤαχύπλοουΣκάφουςκαιηΆδειαΛειτουργίαςτου.

Σύμ φω να με το Κε φά λαι ο Χ της SOLAS και ει δι κό τε ρα το ΔιεθνήΚώδικαΑσφάλειαςΤαχυ
πλόωνΣκαφών, που εγκρί θη κε στην Ελ λά δα από το ΠΔ 74/96 και την ΥΑ 1218.112/1/98 (ΦΕΚ 
Β 726/98), κάθε πλοίο που υπά γε ται στις αντί στοι χες δι α τά ξεις πρέ πει να εφο δι ά ζε ται με το 
Πι στο ποι η τι κό και να έχει την εγκε κρι μέ νη ελ λη νι κή άδεια λει τουρ γί ας του. Το Πι στο ποι η τι κό 
εκ δί δε ται κα τό πιν αρ χι κής επι θε ω ρή σε ως και η δι άρ κει α ισχύος του δεν μπο ρεί να υπερ βαί νει 
τα πέ ντε έτη.

10)ΠιστοποιητικόΚαταλληλότηταςΑνυψωτικώνΜηχανημάτων.

Σύμ φω να με το άρ θρο 4 της ΔΣ του ILO Νο134/1970 περί «Πρό λη ψης των ερ γα τι κών ατυ χη-
μά των των ναυ τι κών» (επι κυ ρώ θη κε με το Νόμο 486/76 και ει δι κό τε ρα το ΠΔ 131/81), κάθε Φ/Γ 
πλοίο με χω ρη τι κό τη τα πάνω από 100 κοχ και κάθε Ε/Γ πλοίο ανε ξάρ τη τα της χω ρη τι κό τη τάς 
του, εφό σον έχουν ανυ ψω τι κά μέσα πρέ πει να εφο δι ά ζο νται με το ΠιστοποιητικόΚαταλλληλό
τηταςΑνυψωτικώνΜέσων. Το Πι στο ποι η τι κό αυτό εκ δί δε ται κα τό πιν αρ χι κής επι θε ω ρή σε ως 
και η δι άρ κει α ισχύος του εί ναι τέσ σε ρα έτη με ετή σια θε ώ ρη ση. Την υπο χρέ ω ση τη ρή σε ως 
αυ τού του εγ γρά φου έχουν και τα βοηθητικάναυπηγήματαεφό σον έχουν ανυ ψω τι κά μέσα. Στό-
χος της συ ντη ρή σε ως και κα λής λει τουρ γί ας των ανυ ψω τι κών μέ σων εί ναι η προ στα σί α των 
χει ρι στών τους, είτε αυ τοί εί ναι πλή ρω μα του πλοίου είτε ερ γά τες από την ξηρά.

11)ΠιστοποιητικόΠνευστώνΣωσιβίωνΣχεδίωντωνΠλοίων.

Σύμ φω να με το Κε φά λαι ο ΙΙΙ της SOLAS (επι κυ ρώ θη κε με το ΠΔ 920/77), οι πνευ στές 
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σω σί βι ες σχε δί ες των ελ λη νι κών πλοίων πρέ πει να συ νο δεύ ο νται από Πι στο ποι η τι κό του 
ερ γο στα σί ου κα τα σκευ ής τους, το οποίο θα πρέ πει να έχει θε ώ ρη ση της αρ μό δι ας Αρ χής, 
ώστε να πλη ρού νται οι απαι τή σεις της εν λόγω Συμ βά σε ως. Η δι άρ κει α ισχύος του εί ναι αυτή 
που ορί ζε ται από την Αρχή και συ νή θως δεν υπερ βαί νει τους δώ δε κα (12) μή νες.

12)ΔιεθνέςΠιστοποιητικόΠρολήψεωςΡυπάνσεωςαπόΠετρέλαιο.

Σύμ φω να με τις απαι τή σεις του κα νο νι σμού 5 του Πα ραρ τή μα τος Ι της MARPOL (επι κυ-
ρώ θη κε με το Ν. 1269/82), τα πλοία, που υπά γο νται στις δι α τά ξεις της και εκτε λούν δι ε θνείς 
πλόες προ σεγ γί ζο ντας λι μά νια ή τερ μα τι κούς σταθ μούς που βρί σκο νται στη δι και ο δο σί α ενός 
κρά τους-μέ λους τη ς εν λόγω Συμ βά σε ως πρέ πει να εφο δι ά ζο νται με το ΔιεθνέςΠιστοποιητικό
Προλήψεως Ρυπάνσεως από Πετρέλαιο (International Oil Pollution Prevention Certificate– 
IOPPC), το οποίο θα συ νο δεύ ε ται από το συ μπλή ρω μα Α ή Β. Εκ δί δε ται κα τό πιν αρ χι κής επι-
θε ω ρή σε ως από εθνική Αρχή ή νη ο γνώ μο νες και η δι άρ κει α ισχύος του δεν μπο ρεί να υπερ βαί-
νει τα πέ ντε έτη, με ετή σια θε ώ ρη ση. Πλοία που ανή κουν σε κράτη τα οποία δεν έχουν επι κυ-
ρώ σει τη MARPOL πρέ πει να φέ ρουν το ΠιστοποιητικόΣυμμορφώσεως (IOPPC Compliance 
Certificate), ώστε να προ σεγ γί σουν λι μά νια κρα τών-με λών της MARPOL.

Σύμ φω να με το ΠΔ 479/84 όλα τα πλοία με ελ λη νι κή ση μαία και χω ρη τι κό τη τα πάνω από 
400 κοχ και τα Δ/Ξ με χω ρη τι κό τη τα πάνω από 150 κοχ, τα οποία εκτε λούν απο κλει στι κά εσω-
τε ρι κούς πλόες, κα θώς και τα πλοία χω ρη τι κό τη τας 100-400 κοχ και τα Δ/Ξ κάτω από 150 κοχ, 
ανε ξάρ τη τα των πλόων που εκτε λούν, πρέ πει να εφο δι ά ζο νται με το ελ λη νι κόΠιστοποιητικό
ΠρολήψεωςΡυπάνσεωςαπόΠετρέλαιο.

Επί σης σύμ φω να με το Κε φά λαι ο IV του πα ραρ τή μα τος I της MARPOL, κάθε Δ/Ξ με χω ρη-
τι κό τη τα πάνω από 150 κοχ και κάθε άλλο πλοίο πάνω από 400 κοχ θα πρέ πει να έχει κα ταρ τί-
σει και πα ρου σι ά σει προς έγκριση στην αρ μό δι α ΑρχήΣχέδιοΈκτακτηςΑνάγκηςγιατηνΑντι
μετώπιση Ρυπάνσεως απόΠετρέλαιο (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan–SOPEP), στο 
οποίο θα ανα φέ ρο νται οι δι α δι κα σί ες ανα φο ράς πε ρι στα τι κών ρυ πάν σε ως, οι ενέρ γει ες για τη 
μεί ω ση απορ ρί ψε ως πε τρε λαί ου, ο κα τά λο γος των Αρ χών ή ατό μων επι κοι νω νί ας και συ ντο νι-
σμού στην πε ρί πτω ση προ κλή σε ως πε ρι στα τι κού ρυ πάν σε ως.

13)ΔιεθνέςΠιστοποιητικόΠρολήψεωςΡυπάνσεωςαπόΜεταφοράΕπιβλαβώνΥγρώνΟυσιών.

Σύμ φω να με τις δι α τά ξεις του ΔιεθνούςΚώδικαΧημικώνΧύμα (International Bulk Chemical 
Code) τα πλοία, που με τα φέ ρουν επι βλα βείς υγρές χη μι κές ου σί ες χύμα και προ σεγ γί ζουν 
λι μά νια κρα τών-με λών της MARPOL, πρέ πει να εί ναι εφο δι α σμέ να με το ΔιεθνέςΠιστοποιη
τικόΠρολήψεωςΡυπάνσεωςαπόΜεταφοράΕπιβλαβώνΥγρώνΟυσιών (International Pollution 
Prevention Certificate for the carriage of Noxiοus Liquid Substances in Bulk) ή, εφό σον εί ναι 
πι στο ποι η μέ να Δ/Ξ με τα φο ράς χη μι κών, μπο ρούν εναλ λα κτι κά να εφο δι ά ζο νται με το Πιστο
ποιητικόΚαταλληλότητας (Certificate of Fitness). Η δι άρ κει α ισχύος του δεν μπο ρεί να υπερ-
βαί νει τα πέ ντε έτη με την υπο χρέ ω ση ετή σι ας θε ω ρή σε ως.

Επί σης, σύμ φω να με το Πα ράρ τη μα II της MARPOL (επι κυ ρώ θη κε από την Ελ λά δα με το 
Ν. 1269/82 και τα ΠΔ 404/86 και 361/96), προ βλέ πε ται ότι κάθε υπό χρεο πλοίο κα τάλ λη λο για 
τη με τα φο ρά επι βλα βών υγρών ου σι ών χύμα, θα πρέ πει να δι α θέ τει εγ χει ρί δι ο δι α δι κα σι ών και 
δι α τά ξε ων απορ ρί ψε ως στη θά λασ σα υγρών επι βλα βών ου σι ών, εγκε κρι μέ νο από την αρ μό δι α 
Αρχή (στην Ελ λά δα πρό κει ται για τη ΔΕΕΠ) ή από ανα γνω ρι σμέ νο νη ο γνώ μο να.

14)ΔιεθνέςΠιστοποιητικόγιατηνΑποφυγήΡυπάνσεωςαπόΛύματα.

Σύμ φω να με τους κα νο νι σμούς του Πα ραρ τή μα τος IV της MARPOL, προ βλέ πε ται ότι τα 
υπό χρεα πλοία που εκτε λούν δι ε θνείς πλόες θα πρέ πει να εφο δι ά ζο νται με το ΔιεθνέςΠιστοποι
ητικόγιατηνΑποφυγήΡυπάνσεωςαπόΛύματακαι να ανα φέ ρε ται σε αυτό εάν το πλοίο δι α θέ-
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τει εγκα τά στα ση επε ξερ γα σί ας λυ μά των ή εγκα τά στα ση κο νι ορ το ποι ή σε ως ή δε ξα με νές 
συ γκρα τή σε ως και δί κτυο απορ ρί ψε ως. Στην Ελ λά δα, όπως ρητά ορί ζο νται από το ΠΔ400/96, 
τα υπό χρεα πλοία που εκτε λούν εσω τε ρι κούς πλόες, πρέ πει να έχουν εφο δι α σθεί με το Πιστο
ποιητικό ΠρολήψεωςΡυπάνσεωςαπόΛύματα. Η έκ δο σή του από την αρ μό δι α Αρχή γί νε ται 
κα τό πιν επι θε ω ρή σε ως και η δι άρ κει α ισχύος του εί ναι πε ντα ε τής με ετή σια θε ώ ρη ση.

15)ΠιστοποιητικόΑσφαλίσεωςσεΣχέσημετηνΑστικήΕυθύνηγιαΖημιάΠετρελαϊκήςΡυπάν
σεως.

Σύμ φω να με το Πα ράρ τη μα Ι της MARPOL, κάθε Δ/Ξ που με τα φέ ρει πάνω από 2000 τό νους 
ακά θαρ του πε τρε λαί ου ή πε τρε λαί ου ατμο ποι ή σε ως ή βα ρέ ου πε τρε λαί ου μη χα νών εσω τε ρι κής 
καύ σε ως ή ορυ κτέ λαι α ή φα λαι νό λαι ο, εί ναι υπο χρε ω μέ νο να εφο δι ά ζε ται με το Πιστοποιητικό
ΑσφαλίσεωςΑστικήςΕυθύνηςγιαΖημιέςαπόΡύπανσημεΠετρέλαιο(Certificate of Insurance in 
Respect of Civil liability for Pollution Damage). Η έκ δο ση και η δι α τή ρη ση σε ισχύ αυ τού του 
πι στο ποι η τι κού απο δει κνύ ει τα στοι χεία του πλοίου, του πλοι ο κτή τη, το εί δος της ασφα λί σε ως 
και τα στοι χεία της ασφα λί στρι ας εται ρεί ας, σύμ φω να με τους κα νο νι σμούς της MARPOL.

16)ΠιστοποιητικάΑσφαλούςΣυνθέσεως.

Για κάθε πλοίο απαι τεί ται το ΠιστοποιητικόAσφαλούςΣυνθέσεως (Safe Manning Document). 
Ει δι κό τε ρα, σύμ φω να με την Από φα ση Α481 του ΙΜΟ ορί ζε ται ότι κάθε πλοίο, που εφαρ μό ζει 
τη STCW 1978 και τη SOLAS 1974/1978 (Κεφάλαιο V, Κανoνισμός 13), θα πρέ πει να έχει εφο-
δι α στεί από το κρά τος της ση μαί ας του με έγ γρα φο, στο οποίο θα ανα φέ ρε ται η ελά χι στη ασφα-
λής σύν θε ση κα τα στρώ μα τος μη χα νής και ασυρ μά του. Για τον κα θο ρι σμό της συν θέ σε ως και για 
την έκ δο ση αυ τού του εγ γρά φου λαμ βά νε ται υπόψη η κα τα μέ τρη ση χω ρη τι κό τη τας του πλοίου, 
το επί πε δο αυ το μα τι σμού ή μη του μη χα νο στα σί ου, η ύπαρξη εγκα τα στά σε ως GMDSS και η 
ύπαρξη ή μη κε ντρι κού σταθ μού φορ το εκ φορ τώ σε ως στα Δ/Ξ.

Σχε τι κά με τους ναυ τι κούς, που εί ναι ναυ το λο γη μέ νοι στο πλοίο, απαι τού νται τα κα τάλ λη-
λα απο δει κτι κά γνώ σε ων (δι πλώ μα τα), πι στο ποι η τι κά ικα νό τη τας και βε βαι ώ σεις. Ει δι κό τε-
ρα, σύμ φω να με τους σχε τι κούς κα νο νι σμούς της STCW προ βλέ πο νται τα εξής:

α) Πι στο ποι η τι κό συ νε χούς ικα νό τη τας και εκ συγ χρο νι σμού των γνώ σε ων.
β) Πι στο ποι η τι κό (βε βαί ω ση) τη ρή σε ως φυ λα κής γέ φυ ρας και μη χα νής.
γ) Βε βαί ω ση προ σω πι κού Δ/Ξ.
δ) Βε βαί ω ση προ σω πι κού Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.
ε)  Πι στο ποι η τι κό εκ παι δεύ σε ως σε θέ μα τα κα τα στά σε ως ανά γκης και ια τρι κής μέ ρι-
μνας.

στ) Απο δει κτι κά υγει ο νο μι κής εξε τά σε ως και
ζ) απο δει κτι κά ναυ τι κής ικα νό τη τας.
Σχε τι κά με τα αποδεικτικάναυτικήςικανότητας των ναυ τι κών, που στε λε χώ νουν ως αν θρώ-

πι νο δυ να μι κό τα πλοία, πρέ πει να το νί σο με ότι σύμ φω να με την STCW 1995, τα μέλη του 
πλη ρώ μα τος ανά λο γα με το βαθμό, την ει δι κό τη τά τους και τον τύπο πλοίου, στο οποίο εί ναι 
ναυ το λο γη μέ νοι, θα πρέ πει να δι α θέ τουν υπο χρε ω τι κά έναν κα θο ρι σμέ νο αριθμό δι ε θνώς 
ανα γνω ρι σμέ νων πι στο ποι η τι κών. Τα πι στο ποι η τι κά αυτά εί ναι:

α) Πι στο ποι η τι κό ικα νό τη τας ή επάρ κει ας (Certificate of Competency).
β) Πι στο ποι η τι κό βα σι κής εκ παι δεύ σε ως σε θέ μα τα ασφά λει ας (Βasic Safety Certificate).
γ) Πι στο ποι η τι κό εκ παι δεύ σε ως στη χρήση σω στι κών σκα φών και λεμ βών δι α σώ σε ως 

(Survival Craft and Rescue Boats Certificate).
δ) Πι στο ποι η τι κό τη ρή σε ως φυ λα κής γέ φυ ρας ή μη χα νο στα σί ου (Deck/Engine Watch-

keeping Certificate).

172



ε) Πι στο ποι η τι κό γνώ σε ως της αγ γλι κής γλώσ σας από τους αξιωματικούς για χρήση στη 
ναυ τι λί α (Maritime English for Οfficers Certificate).

στ) Πι στο ποι η τι κό εκ παι δεύ σε ως στις πρώ τες βο ή θει ες (Medical Emergency First Aid 
Certificate). 

ζ) Πι στο ποι η τι κό εκ παι δεύ σε ως στη χρήση τα χυπλόων λεμ βών δι α σώ σε ως (Fast Rescue 
Boat Certificate).

η) Πι στο ποι η τι κό προ χω ρη μέ νης εκ παι δεύ σε ως στην κα τα πο λέ μη ση πυρ καγιάς (Advanced 
Fire Fighting Certificate).

θ) Πι στο ποι η τι κό εκ παι δεύ σε ως σε προ σο μει ω τή RADAR, Πι στο ποι η τι κό χει ρι στή 
RADAR, Πι στο ποι η τι κό εκ παι δεύ σε ως στη χρήση των αυ το μά των βο η θη μά των υπο τυ πώ σε ως 
RADAR (Radar simulator, radar observer, ARPA).

ια) Πι στο ποι η τι κό χει ρι στή γε νι κής χρή σε ως GMDSS, Πι στο ποι η τι κό χει ρι στή ρα δι ο τη λε-
φω νί ας (GMDSS, Global Operator, Ship restricted radiotelegraph operator).

ιβ)  Πι στο ποι η τι κό ια τρι κής μέ ρι μνας (Medical Care Aboard Ship).
ιγ) Πι στο ποι η τι κό τη ρή σε ως φυ λα κής κα τω τέ ρου πλη ρώ μα τος (Deck/Engine Watchkee-

ping for Ratings).
ιδ) Πι στο ποι η τι κό γνώ σε ως της αγ γλι κής γλώσ σας κα τώ τε ρου πλη ρώ μα τος για χρήση στη 

ναυ τι λί α (Maritime English for Ratings).
ιε) Πι στο ποι η τι κό εκ παι δεύ σε ως ασφά λει ας στα Δ/Ξ (MARPOL Annexes I&II, General 

Tanker Familiarisation Certificate, IGS, COW, Advanced Oil Tanker Operations Certificate).
ιστ)  Πι στο ποι η τι κό προ χω ρη μέ νης εκ παι δεύ σε ως στα Δ/Ξ με τα φο ράς υγρο ποι η μέ νων αε ρί-

ων (Advanced LPG Tanker Operations Certificate).
ιζ) Πι στο ποι η τι κό προ χω ρη μέ νης εκ παι δεύ σε ως σε Δ/Ξ με τα φο ράς χη μι κών (Advanced 

Chemical Tanker Operations Certificate).
ιη) Πι στο ποι η τι κό εκ παιδεύ σεως για τη με τα φο ρά επι κιν δύνων φορ τί ων (Hazardous Mate-

rial Certificate).

17)ΠιστοποιητικόΜυοκτονίας.

Με σκοπό την πρό λη ψη μο λυ σμα τι κών ασθε νει ών και την προ στα σί α της δη μό σι ας υγείας, 
τα πλοία, με βάση τον Ελ λη νι κό Υγει ο νο μι κό Κα νο νι σμό (ΦΕΚ 292 Α/51) και το Δι ε θνή Υγει-
ο νο μι κό Κα νο νι σμό, εί ναι υπο χρε ω μέ να να εκτε λούν μυ ο κτο νί α σε κα νο νι κά χρο νι κά δι α στή-
μα τα, αλλά και εκτά κτως όταν πα ρου σι ά ζε ται ανά γκη. Η δι άρ κει α ισχύος του Πιστοποιητικού
Μυοκτονίας ή του ΠιστοποιητικούΕξαιρέσεωςΜυοκτονίας εί ναι έξι (6) μή νες και δεν μπο ρεί 
να πα ρα τα θεί πέ ραν του ενός μήνα.

18)ΠιστοποιητικόΑσφαλούςΔιαχειρίσεωςκαιΈγγραφοΣυμμορφώσεως.

Σύμ φω να με τον Κα νο νι σμό 4 του Κε φα λαί ου ΙΧ της SOLAS, η εται ρεία και τα πλοία που 
αυτή δι α χει ρί ζε ται, ελέγ χο νται από το κρά τος ή τους ανα γνω ρι σμέ νους νη ο γνώ μο νες, ώστε να 
δι α πι στω θεί η ορθή συμ μόρ φω ση με τον Κώ δι κα ISM και να εκ δο θεί το ΠιστοποιητικόΣυμμορ
φώσεως (DOC) για την εται ρεία, όπως επί σης αντί γρα φό του, που θα τη ρεί ται στο πλοίο, και το 
Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχειρίσεως (SMC) για το πλοίο. Η δι άρ κει α ισχύος αυ τών των 
εγ γρά φων εί ναι πε ντα ε τής με την υπο χρέ ω ση ετή σι ας επι θε ω ρή σε ως.

8.7 Τα Bιβλία και Hμε ρο λό γι α των Πλοίων.

Σύμ φω να με τη δι ε θνή νο μο θε σί α, π.χ. Βι βλίο Πε τρε λαί ου (MARPOL), Βι βλίο Απορ ρι μμά-
των (MARPOL) και Ημε ρο λό γι ο Ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών (SOLAS) και την ελληνικήνομοθεσία, π.χ. 
Ημε ρο λό γι ο Γέ φυ ρας και Ημε ρο λό γι ο Μη χα νής, στα πλοία ελ λη νι κής ση μαί ας πρέ πει να βρί-
σκο νται και να τη ρού νται τα ακό λου θα έντεκα ημε ρο λό γι α και βι βλία: 
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1)ΗμερολόγιοΓέφυρας.

Το ΗμερολόγιοΓέφυρας (ΗΓ) (ή αλ λιώς Καταστρώματος ή Πλοίου) εί ναι ένα από τα κυ ρι ό-
τε ρα ναυ τι λι α κά έγ γρα φα του πλοίου και τη ρεί ται με επι μέ λει α του πλοι άρ χου. Σε αυτό κα τα-
γρά φο νται κα θη με ρι νά οι ναυ τι κές και με τε ω ρο λο γι κές πα ρα τη ρή σεις και τα γε γο νό τα που 
αφο ρούν στο πλοίο, στη ναυ σι πλο ΐ α, στο πλή ρω μα και στο φορ τίο. Το ΗΓ συ ντάσ σε ται με βάση 
τα στοι χεία που έχουν κα τα χω ριθεί στο πρό χει ρο ημε ρο λό γι ο από τον αξι ω μα τι κό φυ λα κής 
γέ φυ ρας. Οι εγ γρα φές γί νο νται με χρο νο λο γι κή σειρά και πρέ πει να εί ναι ευ α νά γνω στες, ώστε 
να απο κλεί ε ται η δη μι ουρ γί α υπο νοι ών, που μπο ρούν να μει ώ σουν και να θέ σουν σε αμ φι σβή-
τη ση την απο δει κτι κή δύ να μή του. Επί σης, δεν επι τρέ πο νται στο ΗΓ προσθετικές εγ γρα φές, 
πάνω ή στα πε ρι θώ ρι α του κει μέ νου. Στις πε ρι πτώ σεις όμως κατά τις οποίες υπάρ χει ανά γκη να 
προ στε θούν στοι χεία τότε η κα τα χώ ρη σή τους πρέ πει να γί νε ται στη συ νέ χει α του κει μέ νου και 
να γί νε ται ει δι κή εγ γρα φή, που να μνη μο νεύ ει την πα ρά λει ψη αυτή.

Συ νο πτι κά οι εν δεί ξεις που συ μπλη ρώ νο νται στο ΗΓ εί ναι οι ακό λου θες:
α) Στα Φ/Γ πλοία ανα γρά φε ται το τα ξί δι από ...  στο/η ....... και στα Ε/Γ ανα γρά φο νται τα 

λι μά νια του δρο μο λο γί ου που εκτε λεί ται. Η ημε ρο μη νί α ανα γρά φε ται με την ημέρα ονο μα στι-
κά, το μήνα και το έτος αριθ μη τι κά: π.χ. Δευ τέ ρα 1 Ια νου α ρί ου 2001. Οι ώρες ανα γρά φο νται 
με τε τρα ψή φι ο αριθμό από 00.01 έως 24.00.

β) Επί σης, ανα γρά φε ται η έν δει ξη του δρο μο μέ τρου, η αλη θής πλεύση που χα ρά χθη κε στο 
χάρτη, η έν δει ξη της μη τρός-γυ ρο σκο πι κής πυ ξί δας με την οποία πρέ πει να συ ντο νί ζο νται όλοι 
οι επα να λή πτες του πλοίου, η πο ρεία του πλοίου που εμ φα νί ζε ται στην πη δα λι ού χο μα γνη τι κή 
πυ ξί δα, η πα ραλ λα γή της ευ θυ ντη ρί ας πυ ξί δας, η έν δει ξη της κα τα στά σε ως (δι εύ θυν ση, ένταση) 
του ανέ μου κατά τη λήξη κάθε τε τρά ω ρης φυ λα κής, η έν δει ξη του βα ρο μέ τρου.

γ) Επι πλέ ον, ανα γρά φο νται σε συ ντο μί α τα συμ βά ντα κατά την ώρα ή τη φυ λα κή που ανα-
φέ ρο νται, το εί δος του στίγ μα τος (π.χ αστρο νο μι κό ή από δι ό πτευ ση ή από ανα μέ τρη ση κλπ.) 
και η μέση αλη θής πλεύση. Εφό σον με σο λα βούν ση μεία ξη ράς, τα οποία συ νε πά γο νται αντί-
στοι χες με τα βο λές πλεύ σε ως, τί θε ται η έν δει ξη «πο ρεί ες δι ά φο ρες».

δ) Θα πρέ πει να ανα φερ θεί ότι μπο ρούν να ανα γρά φο νται οι εν δεί ξεις των δι πυθ μέ νων του 
μη χα νο στα σί ου, οι εν δεί ξεις των δε ξα με νών ζυ γο σταθ μί σε ως και οι εν δεί ξεις όλων των δε ξα με-
νών που χρή ζουν πα ρα κο λου θή σε ως.

ε) Σε κάθε άφιξη του πλοίου σε λι μά νι ή σε κάθε ανα χώ ρη ση από λι μά νι ανα γρά φο νται τα 
εξής στοι χεία: 

 • Βυ θί σμα τα πλώ ρης, πρύ μνης και μέ σης. 
 • Υπό λοι πα καυ σί μων και νε ρού πάνω στο πλοίο. 
 •  Υπάρ χου σα πο σό τη τα φορ τί ου και έρ μα τος. 
στ) Κατά την ανα χώ ρη ση από κάθε λι μά νι, ανα γρά φο νται τα ακό λου θα: 
 •  Οι αξι ω μα τι κοί και οι άν δρες που συμ με τέ χουν σε κάθε φυ λα κή της γέ φυ ρας.
 • Οι πο σό τη τες καυ σί μων και νε ρού που τυ χόν πα ρα λή φθη καν από το λι μά νι. 
 •  Ο αριθ μός των επι βα τών που επι βι βά στη καν. 
ζ) Πρό σθε τα, κατά την άφιξη σε κάθε λι μά νι, ανα γρά φο νται τα εξής: 
 •  Εάν οι φυ λα κές γέ φυ ρας και μη χα νής εξα κο λου θούν να δι α τη ρού νται ή εάν παύ ο νται 

και στη δεύ τε ρη πε ρί πτω ση η ακρι βής ώρα παύ σε ώς τους.
 •  Εάν υπάρ χει κά ποια ζη μιά στο πλοίο ή στο φορ τίο που δι α πι στώ θη κε ή που πι θα νο λο-

γεί ται.
 • Ο αριθ μός των επι βα τών που απο βι βά στη καν.
η) Κατά το χρόνο πα ρα μο νής του πλοίου σε λι μά νι ανα γρά φο νται: 
 •  Η πο σό τη τα φορ τί ου που φορ τώ νε ται ή εκ φορ τώ νε ται κάθε μέρα, το εί δος και ο προ-

ο ρι σμός (προ κει μέ νου για φορ τίο που φορ τώ νε ται). 
 •  Η πα ρα λα βή τυ χόν καυ σί μων, νε ρού και λοι πών εφο δί ων.
 •  Η τυ χόν απο στο λή ασθε νών από το πλή ρω μα ή τους επι βά τες για ια τρι κή πε ρί θαλ ψη.
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 •  Οι τυ χόν ναυ το λο γού με νοι και απο λυ ό με νοι ναυ τι κοί χω ρίς σύ μπρα ξη της Αρ χής.
 •  Κάθε έκτα κτο συμ βάν ή ατύ χη μα και κάθε γε γο νός το οποίο κατά την κρίση του πλοι-

άρ χου πρέ πει να κα τα χω ρηθεί στο ΗΓ.
θ) Κατά τη δι άρ κει α του πλου ανα γρά φε ται κάθε πα ράλ λα ξη φά ρου-φα νού ή ακρω τη ρί ου, 

κάθε με τα βο λή της πλεύ σε ως του πλοίου, κάθε με τα βο λή της κα τα στά σε ως του ανέ μου ή της 
θά λασ σας και ει δι κό τε ρα κάθε με ση μέ ρι ανα γρά φο νται τα ακό λου θα: 

 •  Το στίγμα του πλοίου από υπο λο γι σμό ή ανα μέ τρη ση.
 • Η μέση αλη θής πλεύση (ή πο ρεία). 
 •  Το δι ά στη μα που δι α νύ θη κε από το πλοίο κατά το 24ωρο που έληξε σε ναυ τι κά 

μί λια. 
 •  Η δι άρ κει α του τα ξι διού κατά το 24ωρο που έληξε, ανά λο γα με το εάν το ρο λόι πη γαί-

νει μπρος ή πίσω σε σχέση με τη δι α φο ρά γε ω γρα φι κού μή κους.
 •  Η μέση τα χύ τη τα του πλοίου κατά το 24ωρο που έληξε.
 •  Η έκ πτω ση που πα ρα τη ρή θη κε λόγω ανέ μου ή ρεύ μα τος σε ναυ τι κά μί λια ανά ώρα 

και φορά αυ τής.
ι) Επίσης ανα γρά φε ται κάθε έκτα κτη πα ρα τή ρη ση, την οποία ο πλοί αρ χος κρί νει απα ραί-

τη τη κα θώς και η ώρα απορ ρί ψε ως στη θά λασ σα κα τα λοί πων καύ σε ως πε τρε λαί ου, λα διού 
λι πάν σε ως και γε νι κά άχρη στου υλι κού.

Πρό σθε τα, στο ΗΓ κα τα χω ρού νται με κάθε ακρί βεια και λε πτο μέ ρει α τα εξής πε ρι στα τι κά:
α) Γέν νη ση ή θά να τος που συμ βαί νει στο πλοίο (εφό σον υπάρ χει το αντί στοι χο βι βλίο 

κα τα χω ρού νται και εκεί). 
β) Τραυ μα τι σμός ή άλλο ατύ χη μα μέ λους πλη ρώ μα τος ή άλ λου ατό μου που επι βαί νει στο 

πλοίο (π.χ. συ νερ γεί ο) κα θώς και η ασθέ νεια μέ λους πλη ρώ μα τος, όπως επί σης τα μέ τρα που 
λή φθη καν για την αντι με τώ πι ση του πε ρι στα τι κού.

γ) Βλά βες μη χα νής ή ασυρ μά του ή άλ λων εξαρ τη μά των του πλοίου ή του φορ τί ου, όπως 
επί σης τα μέ τρα απο κα τα στά σε ως.

δ) Ναυ τι κά ατυ χή μα τα οποιασ δή πο τε φύ σε ως και εκτά σε ως (π.χ προ σά ρα ξη, πυρ κα γιά, 
σύ γκρου ση, ακυ βερ νη σί α, βύ θι ση κλπ.) ανε ξάρ τη τα από τις συ νέ πει ές τους, με πλήρη πε ρι γρα-
φή των συν θη κών κάτω από τις οποίες συ νέ βη σαν και η σχε τι κή ενη μέ ρω ση των Αρ χών και η 
τυ χόν πα ρο χή οδη γι ών.

ε) Οι δι α τα γές που λαμ βά νο νται από τις Αρ χές και οι ενέρ γει ες που γί νο νται προς εκτέ λε-
σή τους (π.χ. πα ρο χή βο ή θει ας σε άλλα πλοία).

στ) Η πραγ μα το ποί η ση των υπο χρε ώ σε ων που επι βάλ λο νται από τους δι ε θνείς και τους 
εσω τε ρι κούς κα νο νι σμούς ως προς τον έλεγχο της κα τα στά σε ως του πλοίου, την τή ρη ση της 
γραμ μής φορ τώ σε ως, τη δι ε ξα γω γή γυ μνα σί ων, τον έλεγχο των σω στι κών και πυ ρο σβε στι κών 
μέ σων και τον έλεγχο στε γα νό τη τας των θυ ρών ασφά λει ας του πλοίου.

ζ) Οι ναυ το λο γή σεις και απο λύ σεις των με λών πλη ρώ μα τος. 
η) Οι τυ χόν πα ρα βά σεις των κα νο νι σμών και τα μέ τρα που λαμ βά νο νται.
θ) Σο βα ρά συμ βά ντα που έλα βαν χώρα στο πλοίο και σε βά ρος αυ τού και των επι βαι νό-

ντων (π.χ. πει ρα τεί α, λη στεία, κα τά σχε ση πλοίου ή φορ τί ου).
Το ΗΓ πρέ πει να συ μπλη ρώ νε ται το αρ γό τε ρο μέσα σε 24 ώρες, από τότε που συ νέ βη σαν 

τα πά σης φύ σε ως πε ρι στα τι κά και να θε ω ρεί ται από τη Λι με νι κή ή Προ ξε νι κή Αρχή του πρώ-
του λι μα νιού κα τά πλου του πλοίου. Έτσι αυτή πλη ρο φο ρεί ται άμεσα και επί ση μα για τα συμ-
βά ντα στο πλοίο, το φορ τίο και τους επι βαί νο ντες και προ βαί νει στις απαι τού με νες ενέρ γει ες, 
όπως ορί ζουν οι σχε τι κοί νό μοι και δι α τα γές των καθ' ύλην αρ μο δί ων υπη ρε σι ών του ΥΕΝ, 
π.χ. δι ε ξα γω γή προ α να κρί σε ως κλπ. Με άλλα λόγια, το ΗΓ απο τε λεί κύ ριο και βα σι κό προ α-
να κρι τι κό υλικό για τις Λι με νι κές Αρ χές σε όλες τις πε ρι πτώ σεις.

Ο πλοί αρ χος ή, όταν αυ τός κω λύ ε ται, ο νό μι μος ανα πλη ρω τής του οφεί λει μέσα σε 24 ώρες 
από τον κα τά πλου του πλοίου να πα ρου σι α σθεί στη Λι με νι κή ή Προ ξε νι κή Αρχή, προ σκο μί-

175



ζο ντας για θε ώ ρη ση το HΓ, το Ναυ το λό γι ο, κα θώς και κάθε άλλο ναυ τι λι α κό έγ γρα φο που θα 
ζη τη θεί από την Αρχή, σύμ φω να με τους κα νο νι σμούς Λι μέ να.

2)ΗμερολόγιοΜηχανής.

Όλα τα πλοία με ελ λη νι κή ση μαία, χωρητικότητας άνω των 10 κοχ που κι νού νται με μη χα νές, 
εί ναι υπο χρε ω μέ να να τη ρούν ΗμερολόγιοΜηχανής (ΗΜ). Αυτό απο τε λεί επί σης ναυ τι λι α κό 
έγ γρα φο των πλοίων και τη ρεί ται από τον πρώτο μη χα νι κό, αλλά βρί σκε ται υπό την επο πτεία 
του πλοι άρ χου. Στο ΗΜ ανα γρά φο νται οι εν δεί ξεις και τα γε γο νό τα που αφο ρούν στην κα τά-
στα ση και λει τουρ γί α των μη χα νών, των βο η θη τι κών μη χα νη μά των, τις καύ σι μες ύλες του πλοίου 
και τις κα τα να λώ σεις τους, πι θα νές βλά βες και τα μέ τρα απο κα τα στά σε ως. Το ΗΜ πρέ πει να 
συμ βα δί ζει με το ΗΓ σχε τι κά με τους χρό νους τα ξι διών, τους χρό νους πα ρα μο νής σε λι μά νι, τον 
από πλου και κα τά πλου ή οποια δή πο τε άλλη κί νη ση των μη χα νών. Το ΗΜ δεν προ σκο μί ζε ται σε 
κάθε κα τά πλου και από πλου για θε ώ ρη ση στη Λι με νι κή Αρχή.  

3)ΗμερολόγιοΡαδιοεπικοινωνιών.

Σύμ φω να με το Κε φά λαι ο IV της SOLAS, από την 1/2/1999 όλα τα πλοία που εκτε λούν δι ε-
θνείς πλόες και χρη σι μο ποι ούν εξο πλι σμό GMDSS, θα έχουν αντι κα τα στή σει τα βιβλίαασυρμά
του και ραδιοτηλεφώνου με το ΗμερολόγιοΡαδιοεπικοινωνιών(ΗΡ), το οποίο απο τε λεί ναυ τι λι-
α κό έγ γρα φο. Τα πλοία με ελ λη νι κή ση μαία που έχουν σταθμό ρα δι ο τη λε γρα φί ας τη ρούν υπο-
χρε ω τι κά Ημε ρο λό γι ο Ασυρ μά του, τα πλοία που έχουν σταθμό ρα δι ο τη λε φω νί ας τη ρούν υπο-
χρε ω τι κά ΗμερολόγιοΡαδιοτηλεφώνου και τα πλοία που έχουν σταθμό ρα δι ο τη λε φω νί ας και 
ρα δι ο τη λε γρα φί ας τη ρούν υπο χρε ω τι κά μόνο ΗμερολόγιοΑσυρμάτου. Το ΗΡ θε ω ρεί ται από τον 
πλοί αρ χο (σε τα κτά δι α στή μα τα) και τη Λι με νι κή ή Προ ξε νι κή Αρχή. Σε αυτό ανα γρά φο νται 
(από τον υπεύ θυ νο αξι ω μα τι κό ως χει ρι στή του συ στή μα τος) τα γε γο νό τα που αφο ρούν στην 
κα τά στα ση και λει τουρ γί α της εγκα τα στά σε ως και των άλ λων βο η θη τι κών μη χα νη μά των, τα 
μη νύ μα τα (ημε ρο μη νί α, ώρα, πε ρί λη ψη) που έχουν σχέση με επείγοντα πε ρι στα τι κά κιν δύ νου 
και ασφά λει ας, τα γε γο νό τα που έχουν σχέση με την υπη ρε σί α ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών και τις πε ρι-
ο δι κές δο κι μές λει τουρ γί ας των συ σκευ ών. 

Σύμ φω να με τις δι α τά ξεις του ΠΔ 304/97 σε όλα τα πλοία που φέ ρουν συ σκευ ές Ψηφιακής
ΕπιλογικήςΚλήσεως (Digital Selective Calling) ή τερ μα τι κές δο ρυ φο ρι κές μο νά δες (INMAR-
SAT C, B, M) και δο ρυ φο ρι κά EPIRB (COSPASSAR-SAT, INMARSAT E/L-BAND EPIRB) 
χο ρη γεί ται από τη ΔΕΕΠ ο ΔΣΠ (Διακριτικός Σταθμός Πλοίου). 

Το ΗΡ τη ρεί ται από τον υπεύ θυ νο χει ρι στή της υπη ρε σί ας ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών και κατά την 
αλ λα γή του υπεύ θυ νου κα τα χω ρεί ται εγ γρα φή πα ρα δό σε ως και πα ρα λα βής.

4)Ποινολόγιο.

Σύμ φω να με τον ελ λη νι κό ποι νι κό και πει θαρ χι κό κώ δι κα, τοβιβλίοΠοινολογίου εί ναι ναυ-
τι λι α κό έγ γρα φο το οποίο τη ρεί ται στα ελ λη νι κά εμπο ρι κά πλοία χω ρη τι κό τη τας άνω των 
100κοχ. Σε αυτό κα τα χω ρού νται από τον πλοί αρ χο τα ελα φρά και βα ρέα πει θαρ χι κά πα ρα πτώ-
μα τα των ναυ τι κών όπως επί σης και οι επι βαλ λό με νες ποι νές. Ο πλοί αρ χος έχει το δι καί ω μα, σε 
πρώτο βαθμό, να επι πλή ξει ή να επι βά λει τι μω ρί α με πρό στι μο και σε δεύ τε ρο βαθμό η Λι με νι-
κή Αρχή κα τό πιν εξε τά σε ως και θε ω ρή σε ως να προ χω ρή σει σε αυστηρότερες ποινές. Όταν το 
πλοίο βρί σκε ται σε λι μά νι, ο πλοί αρ χος εί ναι υπο χρε ω μέ νος να ανα φέ ρει το πα ρά πτω μα στην 
αρ μό δι α Αρχή και δεν μπο ρεί να ασκή σει ο ίδιος την πει θαρ χι κή εξου σία.

5)Ναυτολόγιο.

Το Ναυτολόγιο εί ναι ναυ τι λι α κό έγ γρα φο του πλοίου και δη μό σι ο έγ γρα φο, σύμ φω να με 
την Από φα ση του Εφε τεί ου Πει ραι ώς αριθ. 971/82 ως «εκδιδόμενουπότηςοικείαςΛιμενικής
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Αρχής». Στο ναυ το λό γι ο κα τα χω ρού νται από τη Λι με νι κή ή Προ ξε νι κή Αρχή τα στοι χεία του 
πλοι άρ χου και των με λών του πλη ρώ μα τος κατά τη χρο νι κή σειρά εγ γρα φής τους σε αυτό. 
Ει δι κό τε ρα, στο Ναυ το λό γι ο ανα γρά φο νται:

α) Τα στοι χεία των ναυ τι κών που υπη ρε τούν στο πλοίο και εί ναι ναυ το λο γη μέ νοι σε θέ σεις 
που προ βλέ πο νται από την ορ γα νι κή σύν θε σή του. 

β) Τα στοι χεία των ναυ τι κών που υπη ρε τούν στο πλοίο και εί ναι ναυ το λο γη μέ νοι σε θέ σεις 
πέρα από την ορ γα νι κή σύν θε ση του πλοίου με την έν δει ξη Υπεράριθμος στη στήλη των πα ρα-
τη ρή σε ων.

γ) Αν ένας ναυ τι κός υπη ρε τεί σε θέση που προ βλέ πε ται από την ορ γα νι κή σύν θε ση του 
πλοίου, αλλά εί ναι ναυ το λο γη μέ νος με ει δι κό τη τα ανώ τε ρη από αυ τήν που απαι τεί ται για τη 
θέση που κα τέ χει, τότε θα ανα γρά φε ται στο ναυ το λό γι ο κα νο νι κά με την έν δει ξη Ναυτολόγη
σηυπέρτηνοργανικήσύνθεση στη στήλη των πα ρα τη ρή σε ων.

Πε ραι τέ ρω σε ει δι κές στή λες του ναυ το λο γί ου ανα γρά φε ται ο κα τά πλους του πλοίου στα 
διά φο ρα λι μά νια κα θώς και ο από πλους από αυτά, από την οι κεία Λι με νι κή ή Προ ξε νι κή 
Αρχή.

Το νί ζε ται η ιδι αί τε ρη ση μα σί α του Ναυ το λο γί ου, ως ένα από τα ση μα ντι κό τε ρα ναυ τι λι α κά 
έγ γρα φα του πλοίου δι ό τι απο δει κνύ ε ται:

α) Εγ γρά φως η ναυ το λό γη ση του πλοι άρ χου και των με λών του πλη ρώ μα τος.
β) Ειδικά για την Ελλάδα γί νε ται από την αρ μό δι α υπη ρε σί α του ΝΑΤ ο υπο λο γι σμός και 

η εί σπρα ξη των ει σφο ρών υπέρ του ΝΑΤ (τόσο του πλοι ο κτή τη όσο και του ναυ τι κού). Μαζί 
με τις ει σφο ρές αυ τές υπο λο γί ζο νται και ει σπράτ το νται και οι ει σφο ρές υπέρ άλ λων τα μεί ων 
και λο γα ρια σμών, όπως εί ναι τα Τα μεία Πρό νοι ας του ΕΝ, η Εστία Ναυ τι κών κ.ά.

γ) Κα τα χω ρεί ται από την Υπη ρε σί α Ναυ τι κών Μη τρώ ων (ΥΝΜ) η πραγ μα τι κή υπη ρε σί α 
όλων των ναυ τι κών και γί νε ται ο υπο λο γι σμός της συ νο λι κής θα λάσ σι ας υπη ρε σί ας κάθε ναυ-
τι κού για τη συμ με το χή του στις εξε τά σεις του ΥΕΝ, προς από κτη ση απο δει κτι κών ναυ τι κής 
ικα νό τη τας κα θώς και για τον υπο λο γι σμό της συ ντά ξε ώς του.

δ) Ελέγ χε ται η σύν θε ση του πλη ρώ μα τος, όπως αυτή έχει ορι σθεί νό μι μα από το ΥΕΝ για 
κάθε συ γκε κρι μέ νο πλοίο, ώστε να του χο ρη γη θεί άδεια από πλου. Ο έλεγ χος της συν θέ σε ως 
του πλη ρώ μα τος συν δέ ε ται άμεσα με την ασφά λεια ναυ σι πλο ΐ ας του πλοίου, αφού μι κρό τε ρος 
αριθ μός πλη ρώ μα τος συ νε πά γε ται ελ λι πή σύν θε ση. Επί σης, μη κα τάλ λη λα απο δει κτι κά ναυ τι-
κής ικα νό τη τας σε συ σχε τι σμό με τις θέ σεις ναυ το λο γή σε ως του πλοίου συ νε πά γο νται αντι κα-
νο νι κή σύν θε ση.

Όλα τα υπό ελ λη νι κή ση μαία πλοία άνω των 100 κοχ, μη εξαι ρου μέ νων των κυβερνητικών 
πλοίων, υπο χρε ού νται να εί ναι εφο δι α σμέ να με ναυ το λό γι ο. Απαλ λάσ σο νται από την υπο χρέ ω-
ση να εφο δι ά ζο νται με Ναυ το λό γι ο οι μη χα νό τρα τες μέ χρι 30 κοχ, τα ιδι ω τι κά θα λα μη γά σκάφη 
ανα ψυ χής μέ χρι 100 κοχ και όλα τα λοιπά ιστι ο φό ρα-πε τρε λαι ο κί νη τα σκάφη μέ χρι 25 κοχ.

Ο πλοί αρ χος κάθε πλοίου υπό ελ λη νι κή ση μαία εί ναι υπο χρε ω μέ νος να προ σκο μί σει για 
θε ώ ρη ση το Ναυ το λό γι ο του πλοίου (μαζί με άλλα ναυ τι λι α κά έγ γρα φα) στη Λι με νι κή Αρχή 
εντός 24 ωρών από τον κα τά πλου του πλοίου σε λι μά νι. Κατ' εξαί ρε ση επι τρέ πε ται, για ορι σμέ-
νες μόνο κα τη γο ρί ες πλοίων, όπως πορ θμεία, ακτο πλο ϊ κά, αλι ευ τι κά, το πι κών συ γκοι νω νι ών 
πε τρε λαι ο κί νη τα και πά ντο τε μετά από σχετικές ρυθμίσεις του ΥΕΝ, η θε ώ ρη ση του Ναυ το λο-
γί ου τους να μην δι ε νερ γεί ται σε κάθε κα τά πλου, αλλά σε τα κτά χρο νι κά δι α στή μα τα.

Ο έλεγ χος που δι ε νερ γεί ται από τη Λι με νι κή Αρχή κατά τη θε ώ ρη ση του Ναυ το λο γί ου 
οφεί λει να εί ναι ου σι α στι κός και να απο βλέ πει στη δι α πί στω ση:

α) Εάν το Ναυ το λό γι ο βρί σκε ται σε ισχύ ή εί ναι λη ξι πρό θε σμο, οπότε δι ε νερ γού νται οι 
δι α δι κα σί ες για την αντι κα τά στα σή του.

β) Εάν έχει κα τα χω ρηθεί η εγκρι τι κή πράξη-από φα ση του ΥΕΝ ανα φο ρι κά με τη σύν θε ση 
πλη ρώ μα τος και εάν η υπάρ χου σα στο πλοίο σύν θε ση των υπη ρε τού ντων ναυ τι κών αντα πο-
κρί νε ται προς την εγκρι τι κή από φα ση.
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γ) Εάν έχουν γί νει τυ χόν με τα βο λές του πλη ρώ μα τος (ναυ το λο γή σεις-απο λύ σεις) από τον 
πλοί αρ χο λόγω ελ λεί ψε ως Λι με νι κής ή Προ ξε νι κής Αρ χής, οπότε απαι τεί ται επι κύ ρω ση.

δ) Εάν τη ρεί ται και δι α φυ λάσ σε ται το Ναυτολόγιο από τον πλοί αρ χο σύμ φω να με την ισχύ-
ου σα νο μο θε σί α.

Το Ναυ το λό γι ο εκ δί δε ται από τη Λι με νι κή ή Προ ξε νι κή Αρχή και μόνο μετά από εντολή-δι-
α τα γή του ΝΑΤ. Δίχως τη σχε τι κή δι α τα γή του απα γο ρεύ ε ται η έκ δο ση Ναυ το λο γί ου, γιατί προ-
ϋ πο θέ τει την εξό φλη ση του προ η γού με νου ναυ το λο γί ου, από την πλοι ο κτή τρι α εται ρεία του 
πλοίου, προς το ΝΑΤ ή έστω δι ά  μέ σου οι κο νο μι κού δι α κα νο νι σμού, διότι η εξό φλη ση των ναυ-
το λο γί ων απο τε λεί τον κύ ριο και βα σι κό πόρο ει σπρά ξε ως εσό δων του ΝΑΤ.

Η Λι με νι κή ή Προ ξε νι κή Αρχή, κατά τη νη ο λό γη ση του πλοίου ή την έναρξη των τα ξι διών 
του ή την αντι κα τά στα ση Ναυ το λο γί ου, εκ δί δει το νέο Ναυ το λό γι ο συ μπλη ρώ νο ντας ορθά και 
ευ α νά γνω στα όλες τις εν δεί ξεις των σε λί δων του με στοι χεία που περιέχονται στα επί ση μα 
έγ γρα φα του πλοίου, όπως εί ναι το έγ γρα φο εθνι κό τη τας και το πι στο ποι η τι κό κα τα με τρή σε ως. 
Ει δι κό τε ρα στην πρώτη σε λί δα ανα γρά φο νται:

α) Το όνομα του σκά φους, ο αριθ μός και το λι μά νι νη ο λο γί ου του, το ΔΔΣ (Διεθνές 
Διακριτικό Σήμα), η κα θα ρή (κκχ) και ολική χω ρη τι κό τη τα (κοχ), το νε κρό βά ρος, το εί δος και 
η ιπ πο δύ να μη της μη χα νής του, ο αριθ μός, η ημε ρο μη νί α και ο τό πος εκ δό σε ως του Ναυ το λο-
γί ου.

β) Το εί δος του πλοίου, εάν δη λα δή εί ναι Φ/Γ, Δ/Ξ, Ε/Γ, αλι ευ τι κό ανοι κτής θά λασ σας κλπ.
γ) Το όνομα, επώ νυ μο, πα τρώ νυ μο και η δι εύ θυν ση του πλοι ο κτή τη ή του εκ προ σώ που του 

στην Ελ λά δα και του πλοι άρ χου του πλοίου. Στην πε ρί πτω ση της πλοι ο κτή τρι ας εται ρεί ας, 
πρέ πει να ανα γρά φε ται η επω νυ μί α και η δι εύ θυν ση της έδρας της.

δ) Ο αριθ μός, η ημε ρο μη νί α και ο τό πος εκ δό σε ως του προ γε νέστε ρου Ναυ το λο γί ου, 
κα θώς και τα στοι χεία του εξο φλη τι κού απο δει κτι κού ει σπρά ξε ως της οφει λής. Σε πε ρί πτω ση 
που δεν υπήρξε προ γε νέ στε ρο Ναυ το λό γι ο και το πλοίο εφο δι ά ζε ται για πρώτη φορά, στην 
αντί στοι χη στήλη ανα γρά φε ται η έν δει ξη ΕφοδιάζεταιτοΠρώτον.

ε) Κατά την αντι κα τά στα ση και στο ειδικό μέ ρος του Ναυ το λο γί ου που αντι κα θί στα ται 
ση μει ώ νε ται στην αντί στοι χη στήλη ο αριθ μός, η ημε ρο μη νί α και ο τό πος εκ δό σε ως του με τα-
γε νέ στε ρου ναυ το λο γί ου.

στ) Πα ράλ λη λα, το Ναυ το λό γι ο χαρ το ση μαί νε ται νό μι μα από τη Λι με νι κή Αρχή στην πρώτη 
σε λί δα του.

Στις υπό λοι πες σε λί δες κα τα χω ρού νται οι ναυ το λο γή σεις και απο λύ σεις των ναυ τι κών και 
συ μπλη ρώ νο νται όλα τα στοι χεία αυ τών. Συ γκε κρι μέ να:

α) Ο αριθ μός και η πε ρι φέ ρει α Μη τρώ ου Ερ γα τών Θα λάσ σης (ΜΕΘ).
β) Ο αριθ μός του δι πλώ μα τος, πτυ χί ου ή άδειας και η τάξη αυ τών.
γ) Το ονο μα τε πώ νυ μο και πα τρώ νυ μο του ναυ τι κού (το επώ νυ μο με κε φα λαί α γράμ μα τα).
δ) Ο τό πος και το έτος γεν νή σε ως.
ε) Η ει δι κό τη τα ναυ το λο γή σε ως.
στ) Ο τό πος και η ημε ρο μη νί α ναυ το λο γή σε ως.
ζ) Ο μη νι αί ος μι σθός (κατά κα νό να στην πρα κτι κή για ευ νό η τους λό γους ση μει ώ νε ται η 

έν δει ξη Σ.Σ. = Συλ λο γι κής Συμ βά σε ως).
η) Ο τό πος και η χρο νο λο γί α.
Στην απέ να ντι της ναυ το λο γή σε ως σε λί δα, κα τα χω ρού νται οι απο λύ σεις, όταν αυ τές προ-

κύ ψουν, όπου ση μει ώ νε ται αντί στοι χα ο τό πος, η χρο νο λο γί α και τα αί τια απο λύ σε ως (π.χ. 
αμοι βαία συ ναί νε ση, λόγω ασθέ νει ας, λόγω πα ρα πτώ μα τος, λόγω αντι κα τα στά σε ως ναυ το λο-
γί ου και με τα φο ράς σε νέο Ναυτολόγιο κλπ.).

Το Ναυ το λό γι ο αντι κα θί στα ται υπο χρε ω τι κά από τη Λι με νι κή ή Προ ξε νι κή Αρχή ως λη ξι-
πρό θε σμο στις ακό λου θες πε ρι πτώ σεις:

α) Μό λις πα ρέλ θει το εξά μη νο από την έκ δο σή του.
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β) Εάν με τα βι βα σθεί η κυ ρι ό τη τα του πλοίου σε πο σο στό ανώ τε ρο του 50%.
γ) Εάν το πλοίο απο βά λει την ελ λη νι κή εθνι κό τη τα.
δ) Εάν το πλοίο διαλυθεί (scrap) ή κη ρυ χθεί ανί κα νο προς πλου ή οπωσ δή πο τε απω λε σθεί 

(ολική απώ λεια).
ε) Εάν απο λυ θεί ο πλοί αρ χος χω ρίς αντι κα τά στα ση (πε ρί πτω ση σπα νι ό τα τη).

6)ΒιβλίοΥποθηκών.

Σύμ φω να με τον ΚΙΝΔ, κάθε ελ λη νι κό πλοίο άνω των 500 κοχ εί ναι υπο χρε ω μέ νο να έχει 
και να τη ρεί το ΒιβλίοΥποθηκών (ΒΥ) ή το Πι στο ποι η τι κό σχε τι κά με τις εγ γε γραμ μέ νες στο 
πλοίο υπο θή κες και κα τα σχέ σεις. Σε αυτό εγ γρά φο νται ή εξα λεί φο νται οι απλές ή προ τι μώ με-
νες υπο θή κες που κα τα χω ρή θη καν από το ναυ τι κό υπο θη κο φύ λα κα στο υπο θη κο λό γι ο. Το ΒΥ 
φυ λάσ σε ται από τον πλοί αρ χο και πα ρα μέ νει στο πλοίο, χω ρίς να απαι τεί ται η τα κτι κή θε ώ ρη σή 
του, εφό σον δεν υπάρ χουν στοι χεία με τα βο λής, ώστε να λαμ βά νει γνώση του πε ρι ε χο μέ νου του 
κάθε φυ σι κό ή νο μι κό πρό σω πο που έχει έν νο μο συμ φέ ρον.

7)ΒιβλίοΕπιτροπήςΤροφίμων.

Σύμ φω να με το ΒΔ 806/70 (ΦΕΚ Α 275/70), στα ελ λη νι κά πλοία πρέ πει να τη ρεί ται το Βιβλίο
ΕπιτροπήςΤροφίμων (ΒΕΤ). Η τή ρη ση αυ τού εί ναι υπο χρέ ω ση της αρ μό δι ας επι τρο πής του 
πλοίου, η οποία συ γκρο τεί ται με τη μέ ρι μνα του πλοι άρ χου. Σε αυτό κα τα χω ρεί ται η απο δο χή 
της επαρ κούς και κα λής ποι ό τη τας των τρο φί μων, σύμ φω να με το εδε σμα το λό γι ο του ΥΕΝ, 
όπως επί σης οι τυ χόν πα ρα τη ρή σεις και τα μέ τρα για την απο κα τά στα σή τους.

Το ΒΕΤ δεν χα ρα κτη ρί ζε ται ως ναυ τι λι α κό έγ γρα φο, αλλά προ σκο μί ζε ται για θε ώ ρη ση 
στη Λι με νι κή ή Προ ξε νι κή Αρχή κατά τον κα τά πλου του πλοίου σε λι μά νι.

8)ΒιβλίοΥπερωριώνκαιΠροσθέτωνΑμοιβών.

Σύμ φω να με τον ΚανονισμόΕργασίας επί ελ λη νι κών Φ/Γ πλοίων [ΒΔ 806/70 (ΦΕΚ 275Α΄)] 
άνω των 800κοχ, τους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας επί ελ λη νι κών Ε/Γ πλοίων [ΒΔ 
683/1960 (ΦΕΚ 158Α΄)] άνω 500 κοχ και τις ΣυλλογικέςΣυμβάσειςΕργασίας (πλη ρω μά των Ε/Γ 
πλοίων ακτο πλο ΐ ας, πλη ρω μά των Ε/Γ με σο γει α κών και του ρι στι κών Ε/Γ πλοίων, πλη ρω μά των 
Ε/Γ-Τ/Ρ, Θ/Γ σκα φών του Ν. 438/76, πλη ρω μά των με σο γει α κών Φ/Γ πλοίων 500 έως 3000 κοχ 
και πλη ρω μά των ακτο πλο ϊ κών Φ/Γ πλοίων M/S-Π/Κ-Ι/Φ μέ χρι 500 κοχ), προ βλέ πε ται η ύπαρξη 
και τή ρη ση του ΒιβλίουΥπερωριώνκαιΠροσθέτωνΑμοιβών(ΒΥΠΑ) το οποίο δεν εί ναι ναυ τι λι-
α κό έγ γρα φο. 

Σε αυτό ανα γρά φε ται το εί δος και η δι άρ κει α της υπε ρω ρι α κής ή πρό σθε της ερ γα σί ας, 
δη λα δή αυ τής που πραγ μα το ποι εί ται πέ ραν του κα νο νι κού ημε ρή σι ου οκτα ώ ρου ωρα ρί ου ερ γα-
σί ας, αυ τής που συ ντε λεί ται λόγω εξει δι κευ μέ νων επι σκευ ών ή έρ γων και αυ τής που πραγ μα το-
ποι εί ται το Σάβ βα το, την Κυ ρια κή και τις επί ση μες εθνι κές, το πι κές και θρη σκευ τι κές αρ γί ες.

9)ΒιβλίοΠετρελαίου.

Σύμ φω να με τον κα νο νι σμό 20 του Πα ραρ τή μα τος Ι της MARPOL, όλα τα πλοία χω ρη τι κό-
τη τας άνω των 400 κοχ εί ναι υπο χρε ω μέ να να τη ρούν το ΒιβλίοΠετρελαίου (ΒΠ) στο Μέ ρος Ι 
και όλα τα Δ/Ξ χω ρη τι κό τη τας άνω των 150 κοχ εί ναι υπο χρε ω μέ να να τη ρούν το ΒΠ στα Μέ ρη 
Ι και ΙΙ. Το ΒΠ απο τε λεί ναυ τι λι α κό έγ γρα φο. Οι εγ γρα φές των ερ γα σι ών πρέ πει να κα τα χω-
ρού νται με χρο νο λο γι κή σειρά χρη σι μο ποι ώ ντας τον κα θο ρι σμέ νο κώ δι κα γραμ μά των και τους 
αύ ξο ντες αριθ μούς λει τουρ γι ών. 

Σύμ φω να με το ΒΠ (Μέ ρος Ι), όλες οι ερ γα σί ες που εκτε λού νται στο χώρο του μη χα νο στα-
σί ου και κατά τη δι άρ κει α της πα ρα λα βής καυ σί μων και λι πα ντι κών έχουν τα ξι νο μη θεί σε 
εν νέα ομά δες και χα ρα κτη ρί ζο νται με τα αντίστοιχαγράμματατουλατινικούαλφάβητου:

Α. Ερ μα τι σμός ή κα θα ρι σμός των δε ξα με νών καυ σί μων.
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Β.  Απόρ ρι ψη του ακά θαρ του έρ μα τος ή του νε ρού κα θα ρι σμού από τις δε ξα με νές καυ σί μων.
C. Συ γκέ ντρω ση και δι ά θε ση των βα ρέ ων υπο λειμ μά των πε τρε λαί ου.
D.  Μη αυ τό μα τη απόρ ρι ψη στη θά λασ σα ή κατά δι α φο ρε τι κό τρόπο δι ά θε ση των νε ρών 
των υδρο συλ λε κτών που συσ σω ρεύ ο νται στους χώ ρους του μη χα νο στα σί ου.
E.  Αυ τό μα τη απόρ ρι ψη στη θά λασ σα ή κατά δι α φο ρε τι κό τρόπο δι ά θε ση των νε ρών των 
υδρο συλ λε κτών, που συσ σω ρεύ ο νται στους χώ ρους του μη χα νο στα σί ου.
F.  Κα τά στα ση του συ στή μα τος πα ρα κο λου θή σε ως και ελέγ χου της απορ ρί ψε ως πε τρε λαί ου.
G.  Τυ χαί ες ή άλ λες εξαι ρε τι κές πε ρι πτώ σεις απορ ρί ψε ως πε τρε λαί ου.
H.  Πε τρέ λευ ση ή πα ρα λα βή λι πα ντι κών χύμα.
Ι.  Πρό σθε τες λει τουρ γι κές δι α δι κα σί ες και γε νι κές πα ρα τη ρή σεις.
Σύμ φω να με το ΒΠ (Μέ ρος ΙΙ), όλες οι ερ γα σί ες που εκτε λού νται σε ένα Δ/Ξ από το προ-

σω πι κό κα τα στρώ μα τος έχουν τα ξι νο μη θεί σε δε κα ο κτώ ομά δες και χα ρα κτη ρί ζο νται με τα 
αντίστοιχαγράμματατουλατινικούαλφαβήτου:

Α. Φόρ τω ση φορ τί ου πε τρε λαί ου.
Β. Εσω τε ρι κή με τα φο ρά φορ τί ου πε τρε λαί ου κατά το τα ξί δι.
C. Εκ φόρ τω ση φορ τί ου πε τρε λαί ου.
D. Πλύση με αργό πε τρέ λαι ο (COW).
E. Ερ μα τι σμός των δε ξα με νών φορ τί ου.
F.  Ερ μα τι σμός των δε ξα με νών φορ τί ου που χρη σι μο ποι ού νται και για έρμα (CBT).
G. Κα θα ρι σμός των δε ξα με νών φορ τί ου.
H. Απόρ ρι ψη ακά θαρ του έρ μα τος.
Ι. Απόρ ρι ψη νε ρού από δε ξα με νές κα τα λοί πων στη θά λασ σα.
J.  Δι ά θε ση των υπο λειμ μά των και πε τρε λαι ο ει δών μειγ μά των, τα οποία δεν μπο ρούν να 

δι α τε θούν δι α φο ρε τι κά.
Κ. Απόρ ρι ψη κα θα ρού έρ μα τος από δε ξα με νές φορ τί ου.
L. Απόρ ρι ψη έρ μα τος από δε ξα με νές CBT.
Μ.  Κα τά στα ση του συ στή μα τος πα ρα κο λου θή σε ως και ελέγ χου της απορ ρί ψε ως πε τρε λαί ου.
Ν. Τυ χαί ες ή άλ λες εξαι ρε τι κές πε ρι πτώ σεις απορ ρί ψε ως πε τρε λαί ου.
Ο.  Πρό σθε τες λει τουρ γι κές δι α δι κα σί ες και γε νι κές πα ρα τη ρή σεις για τα Δ/Ξ που απα σχο-
λού νται σε ει δι κά τα ξί δια.
P. Ερ μα τι σμός.
Q. Αλ λα γή δι α τά ξε ως ερ μα τι σμού σε ΕΥΚ (Ευκολίες Υποδοχής Καταλοίπων).
R.  Έρμα που πα ρα δό θη κε σε ΕΥΚ.

10)ΒιβλίοΑπορριμμάτων.

Σύμ φω να με τον Κα νο νι σμό 9 του Πα ραρ τή μα τος V της MARPOL, όλα τα πλοία χω ρη τι κό-
τη τας άνω των 400 κοχ και κάθε πλοίο, το οποίο έχει πι στο ποι η θεί ότι με τα φέ ρει πάνω από 15 
(δε κα πέ ντε) άτομα που πραγ μα το ποι ούν τα ξί δια σε λι μά νια ή τερ μα τι κούς σταθ μούς πέ ραν της 
ακτής και κάθε μό νι μη και πλωτή εξέ δρα που απα σχο λεί ται στην εξε ρεύ νη ση και εκ με τάλ λευ ση 
του πυθ μέ να της θά λασ σας, έχουν την υπο χρέ ω ση τη ρή σε ως του ΒιβλίουΑπορριμμάτων (ΒΑ). 
Το ΒΑ απο τε λεί ναυ τι λι α κό έγ γρα φο, στο οποίο ανα γρά φο νται ενέρ γει ες απορ ρί ψε ως απορ-
ριμ μά των στη θά λασ σα, δι α θέ σε ως απορ ριμ μά των σε ΕΥΚ στην ξηρά, δι α θέ σε ως απορ ριμ μά-
των σε άλλα πλοία και ολο κλη ρω μέ νης απο τε φρώ σε ως απορ ριμ μά των. 

11)ΒιβλίοΕπιθεωρήσεωνκαιΓυμνασίων.

Το ΒιβλίοΕπιθεωρήσεωνκαιΓυμνασίων (ΒΕΓ) τη ρεί ται σε όλα τα Ε/Γ πλοία άνω των 100 
κοχ και στα άλλα πλοία άνω των 300 κοχ με σκοπό να πα ρέ χει στους πλοι άρ χους μια επί ση μη 
κα θο δή γη ση εκτε λέ σε ως των γυ μνα σί ων και των επι θε ω ρή σε ων στα πλοία, όπως επί σης να 
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πα ρα κι νεί το εν δι α φέ ρον του πλοι άρ χου και του πλη ρώ μα τος σε θέ μα τα σχε τι κά με τη συ ντή-
ρη ση του πλοίου, τον εξο πλι σμό ασφά λειάς του και την τα κτι κή εκτέ λε ση των γυ μνα σί ων. 
Πα ράλ λη λα το ΒΕΓ πε ρι έ χει χρή σι μα στοι χεία για την κα το χύ ρω ση του πλοι άρ χου ένα ντι των 
Αρ χών, δι ό τι απο δει κνύ ει τα μέ τρα τα οποία έλαβε για τη συ ντή ρη ση του πλοίου και των εφο-
δί ων του, την αντι κα τά στα ση δια φό ρων εφο δί ων και το εν δι α φέ ρον  για τη δι α τή ρη ση των 
προ βλε πο μέ νων επι πέ δων ασφά λει ας και εν δι αι τή σε ως. Το ΒΕΓ δί νει μια ολο κλη ρω μέ νη 
ει κό να της κα τα στά σε ως του πλοίου και πα ρέ χει ενη με ρω τι κά στοι χεία για τις τυ χόν ελ λεί ψεις 
που εί χαν δι α πι στω θεί από τον πλοί αρ χο ή από άλ λες Αρ χές, που εί χαν δι ε νερ γή σει έκτα κτη 
επι θε ώ ρη ση και για την τή ρη ση των προ θε σμι ών που τυ χόν εί χαν πα ρα σχε θεί.

Στο ΒΕΓ κα τα χω ρού νται όλα τα θέ μα τα που ανα φέ ρο νται στην εκτέ λε ση γυ μνα σί ων και στην 
επι θε ώ ρη ση των το μέ ων ασφά λει ας και εν δι αι τή σε ως. Τα θέ μα τα αυτά δεν εί ναι απα ραί τη το να 
ανα γρά φο νται στο ΗΓ, παρά μό νον όταν αυτό επι βάλ λε ται από άλ λους λό γους, όπως π.χ. για 
την εξα σφά λι ση των συμ φε ρό ντων του πλοίου ένα ντι τρί των. Εν δει κτι κά ανα γρά φο νται:

α) Η εκτέ λε ση γυ μνα σί ων και εκτά κτων επι θε ω ρή σε ων.
β) Η δι α πί στω ση του βαθ μού ετοι μό τη τας και ικα νό τη τας του πλη ρώ μα τος να αντα πο κρί-

νε ται στα κα θή κο ντά του όταν αυτό χρη σι μο ποι εί τα μέσα ασφά λει ας του πλοίου.
γ) Η δι α πί στω ση ελ λεί ψε ων, ανω μα λι ών, ζη μι ών, φθο ράς ή κα τα στρο φής εφο δί ων ορ γά-

νων, εξαρ τι σμού, εξαρ τη μά των και γε νι κά εξο πλι σμού ασφά λει ας του πλοίου.
δ) Η ανά γκη προ μή θει ας εφο δί ων ασφά λει ας και εν δι αι τή σε ως.
ε) Η ανά γκη δι ε νέρ γει ας ερ γα σι ών συ ντη ρή σε ως και επι σκευ ών ώστε να δι α τη ρη θούν τα 

προ βλε πό με να επί πε δα ασφά λει ας και υγι ει νής.
Τα απο τε λέ σμα τα κάθε επι θε ω ρή σε ως και γυ μνα σί ου κα τα χω ρού νται στις αντί στοι χες στή-

λες που πε ρι έ χει το ΒΕΓ και υπο γρά φο νται από τον πλοί αρ χο, τον Α΄ μη χα νι κό, τον υπο πλοί αρ-
χο και τον ρα δι ο τη λε γρα φη τή (εφό σον υπάρ χει), σε ό,τι αφορά στον το μέα του κα θε νός. 

Χρή σι μο εί ναι να το νί σο με τα ακό λου θα υποχρεωτικάγυμνάσια: συ γκέ ντρω ση επι βα τών, 
κα τά σβε ση πυρ κα γιάς, εγκα τά λει ψη πλοίου και κα θαί ρε ση σω σι βί ων λέμ βων, αντι με τώ πι ση 
δι αρ ρο ής, δο κι μή μη χα νι σμού κι νή σε ως πη δα λί ου, αντι με τώ πι ση πε ρι στα τι κού ρυ πάν σε ως.

8.8 Θέ μα τα πλο η γή σε ως.

Ο πλο η γός εί ναι εξει δι κευ μέ νο πρό σω πο, που προ σλαμ βά νε ται από τον πλοί αρ χο, υπο χρε-
ω τι κά ή προ αι ρε τι κά, ανά λο γα με το τι ισχύει σε κάθε λι μά νι, για την κα θο δή γη ση του πλοίου 
κατά την εί σο δο ή/και έξοδο από λι μά νι και κατά τη δι έ λευ ση από δι ώ ρυ γες, στενά ή άλ λες επι-
κίν δυ νες για τη ναυ σι πλο ΐ α πε ρι ο χές. Ο πλο η γός έχει ει δι κές γνώ σεις για τη θα λάσ σι α πε ρι ο χή 
όπου ασκεί τα κα θή κο ντά του και εί ναι σύμ βου λος ναυ σι πλο ΐ ας του πλοι άρ χου. Οποια δή πο τε 
λαν θα σμέ νη συμ βου λή του πλο η γού ή ενέρ γεια αυ τού, δεν απαλ λάσ σει από την ευ θύ νη τον πλοί-
αρ χο, ο οποίος εξα κο λου θεί να φέ ρει ακέ ραια την ευ θύ νη για τη δι α κυ βέρ νη ση του πλοίου του. 
Ο πλο η γός απο τε λεί τον τε χνι κό σύμ βου λο του πλοι άρ χου και υπο χρε ού ται να εκτε λεί με προ-
θυ μί α και ακρί βεια την υπη ρε σί α του, να μην εί ναι σε κα τά στα ση μέ θης, να μην δέ χε ται ή ζητά 
δώρα ή αμοιβή για τις υπη ρε σί ες που πα ρέ χει στο πλοίο και να τη ρεί τους ισχύ ο ντες κα νο νι-
σμούς.

Ως πλο η γοί δι ο ρί ζο νται, μετά από δι α γω νι σμό, δι πλω μα τού χοι πλοί αρ χοι του εμπο ρι κού 
ναυ τι κού, οι οποίοι συ γκε ντρώ νουν τα απαι τού με να από τις ισχύ ου σες δι α τά ξεις προ σό ντα 
και το πο θε τού νται στους πλο η γι κούς σταθ μούς, που λει τουρ γούν στον Πει ραιά και στα άλλα 
με γά λα ελ λη νι κά λι μά νια.

Όπου υπάρ χει πλο η γι κός σταθ μός, η πλο ή γη ση εί ναι υπο χρε ω τι κή για όλα τα πλοία που 
κα τα πλέ ουν και απο πλέ ουν ή με θορ μί ζο νται στην πε ρι ο χή του σταθ μού. Σε λι μά νια που δεν 
υπάρ χει πλο η γι κός σταθ μός, μπο ρεί ο προ ϊ στά με νος της Λι με νι κής Αρ χής να δι α τά ξει την 
πλο ή γη ση, λόγω εξαι ρε τι κών συν θη κών, από κα τάλ λη λο πρό σω πο που ορί ζει αυ τός.
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Από την υπο χρε ω τι κή πλο ή γη ση εξαι ρού νται:
α) Τα ελ λη νι κά ακτο πλο ϊ κά πλοία που εκτε λούν τα κτι κά δρο μο λό γι α.
β) Τα ελ λη νι κά ακτο πλο ϊ κά Φ/Γ πλοία κάτω από 1000 κοχ.
γ) Τα ελ λη νι κά πο λε μι κά πλοία και τα βο η θη τι κά σκάφη του πο λε μι κού ναυ τι κού κα θώς 

και τα αλλοδαπά πο λε μι κά, υπό τον όρο της αμοι βαι ό τη τας, εφό σον δη λα δή και στη χώρα του 
αλλοδαπού πο λε μι κού πλοίου δεν εί ναι υπο χρε ω τι κή η πλο ή γη ση των ελ λη νι κών πο λε μι κών.

Ο πλοί αρ χος κάθε πλοίου, που εί ναι υπο χρε ω μέ νο να προ σλά βει πλο η γό, υπο χρε ού ται, όταν 
το πλοίο προ σεγ γί ζει στην πε ρι ο χή του πλο η γι κού σταθ μού, να επά ρει το σήμα αι τή σε ως πλο-
η γού που προ βλέ πε ται από το ΔιεθνήΚώδικαΣημάτων και να έχει στη δι ά θε ση του πλο η γού τα 
σή μα τα που εί ναι ανα γκαία, σύμ φω να με τον Κώ δι κα. Επί σης, οφεί λει να λά βει όλα τα απαι-
τού με να μέ τρα για τη δι ευ κό λυν ση ανό δου και κα θό δου του πλο η γού (δι ά θε ση κα τάλ λη λης 
κλί μα κας κλπ.). Σε πε ρί πτω ση πα ρα μο νής του πλο η γού στο πλοίο για λό γους ανω τέ ρας βίας ή 
μετά από αί τη ση του πλοι άρ χου, πρέ πει να του πα ρα σχε θεί κα τάλ λη λη εν δι αί τη ση και τροφή. 
Κατά τη δι άρ κει α της πλο η γή σε ως ο πλοί αρ χος οφεί λει να συ μπε ρι φέ ρε ται με ευ γέ νει α στον 
πλο η γό και να συμ μορ φώ νε ται με τις υπο δεί ξεις του.

Στις υποχρεώσεις του πλοι άρ χου περιλαμβάνεται και η ενη μέ ρω ση του πλο η γού για κάθε 
ναυ ά γι ο ή αντι κεί με νο, που έχει υπο πέ σει στην αντί λη ψή του, κο ντά στην πε ρι ο χή του πλο η-
γι κού σταθ μού, το οποίο δη μι ουρ γεί κιν δύ νους για τη ναυ σι πλο ΐ α. Ο πλοί αρ χος έχει υπο χρέ-
ω ση να μην κα τα βά λει χρή μα τα στον πλο η γό με οποια δή πο τε δι και ο λο γί α, εκτός από τα προ-
βλε πό με να πλοηγικάδικαιώματα, τα οποία ει σπράτ το νται σύμ φω να με τις κεί με νες δι α τά ξεις 
και τη νό μι μη δι α δι κα σί α. Οι εν δε χό με νες πα ρα βά σεις του πλοι άρ χου ως προς τις υπο χρε ώ-
σεις του προς την πλο η γι κή υπη ρε σί α τι μω ρού νται πει θαρ χι κά.

Επί σης τα πλο η γι κά δι και ώ μα τα κα τα βάλ λο νται όταν, ενώ η πλο ή γη ση εί ναι υπο χρε ω τι κή, 
δεν προ σλαμ βά νε ται πλο η γός. Εξαι ρού νται οι πε ρι πτώ σεις:

α) Όταν η μη πρό σλη ψη πλο η γού οφεί λε ται σε ανω τέ ρα βία και
β) όταν ο πλο η γός δεν εμ φα νι σθεί ενώ έχει έγκαιρα ζη τη θεί πλο ή γη ση.
Για τη συν δρο μή των πε ρι πτώ σε ων αυ τών απο φαί νε ται ο προ ϊ στά με νος της οι κεί ας Λι με-

νι κής Αρ χής. 
Η πλοηγικήυπηρεσία εί ναι δη μό σι α υπη ρε σί α, που υπά γε ται δι οι κη τι κά στο ΥΕΝ. Έχει ως 

απο στο λή την ορ γά νω ση, επο πτεία και έλεγχο των ορ γά νων στα οποία ανα τί θε ται η πλο ή γη ση 
των πλοίων στα ελ λη νι κά λι μά νια και τους όρ μους, κα θώς και τη βε βαί ω ση, εί σπρα ξη και 
έλεγχο των πλο η γι κών δι και ω μά των ή άλ λων πό ρων της υπη ρε σί ας.

Το ΥΕΝ ασκεί τη δι οί κη ση της πλο η γι κής υπη ρε σί ας με το αρ μό δι ο τμήμα της Δι ευ θύν σε ως 
Ορ γα νώ σε ως Λι μέ νων. Η πλο η γι κή υπη ρε σί α έχει δικό της ανε ξάρ τη το προ ϋ πο λο γι σμό, το
ΚεφάλαιοΠλοηγικήςΥπηρεσίας, στο οποίο πε ρι έρ χο νται τα έσοδα από τα πλο η γι κά δι και ώ μα τα 
ή άλ λους πό ρους. Από το κε φά λαι ο αυτό κα τα βάλ λο νται οι απο δο χές των πλο η γών και του προ-
σω πι κού της πλο η γι κής υπη ρε σί ας. Οι αρ χι πλο η γοί, πλο η γοί και οι λοι ποί ναυ τι κοί που απο τε-
λούν το προ σω πι κό της υπη ρε σί ας εί ναι ασφα λι σμέ νοι και συ ντα ξι ο δο τού νται από το ΝΑΤ. 

8.9 Θέ μα τα υγει ο νο μι κής νο μο θε σί ας.

Στα ση μεία ει σό δου και εξό δου της χώ ρας, δη λα δή στα λι μά νια, αε ρο δρό μι α, σι δη ρο δρο-
μι κούς σταθ μούς και οδι κές αρ τη ρί ες, από όπου ει σέρ χο νται ή εξέρ χο νται άτομα προ ερ χό με-
να από άλ λες χώ ρες, ασκεί ται ει δι κός υγει ο νο μι κός έλεγ χος, σύμ φω να με την ισχύ ου σα 
εθνική και δι ε θνή νο μο θε σί α, για την προ στα σί α της χώ ρας από τη με τά δο ση λοι μω δών ή 
με τα δο τι κών ασθε νει ών. Για το σκοπό αυτό, σε κάθε ση μείο ει σό δου λει τουρ γεί ει δι κή υγει-
ο νο μι κή υπη ρε σί α που υπά γε ται στο Υπουρ γείο Υγείας και Πρό νοι ας, το οποίο έχει τη γε νι-
κό τε ρη ευ θύ νη για τη δη μό σι α υγεία στη χώρα.

Στα ελ λη νι κά λι μά νια, όπου εδρεύει Λι με νι κή Αρχή, λει τουρ γούν τα υγειονομεία, τα οποία 
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δι οι κού νται από τον προ ϊ στά με νο της Λι με νι κής Αρ χής. Στα υγει ο νο μεί α δι α τί θε ται για τρός 
από τη νο μι α τρι κή υπη ρε σί α της πε ρι ο χής. Στα με γά λα λι μά νια (Πει ραι άς, Θεσ σα λο νί κη), η 
υγει ο νο μι κή υπη ρε σί α εί ναι ανε ξάρ τη τη υπη ρε σί α, και συ νερ γά ζε ται με τη Λι με νι κή Αρχή για 
τον έλεγχο και την ελευθεροκοινωνία των πλοίων.

Η ευ θύ νη των υγει ο νο μι κών υπη ρε σιών εί ναι η πρό λη ψη με τα δό σε ως λοι μω δών και με τα δο-
τι κών νο ση μά των στη χώρα και η απο φυ γή με τα δό σε ως τέ τοιων νο ση μά των στο εξω τε ρι κό. Οι 
ασθέ νει ες αυ τές, λόγω της με τα δο τι κό τη τας και των σο βα ρών συ μπτω μά των, εί ναι εξαι ρε τι κά 
επι κίν δυ νες για τη δη μό σι α υγεία, επειδή η εξά πλω σή τους προ κα λεί επι δη μί ες. Στη σύγ χρο νη 
εποχή δεν έχουν εμ φα νι σθεί επι δη μί ες τόσο με γά λης εκτά σε ως, του λά χι στον στα προ ηγ μέ να 
κράτη, δι ό τι εφαρ μό ζο νται αυ στη ροί κα νό νες προ στα σί ας της δη μό σι ας υγείας. Ο κίν δυ νος 
όμως εξα κο λου θεί να υπάρ χει, λόγω της επι κοι νω νί ας με χώ ρες του τρί του κό σμου, όπου τα 
κρού σμα τα με τα δο τι κών νο ση μά των δεν εί ναι σπά νια και γι' αυτό επι βάλ λε ται η λήψη αυ στη-
ρών προ λη πτι κών μέ τρων από τις υγει ο νο μι κές υπη ρε σί ες. 

Τα αλ λο δα πά πλοία που κα τα πλέ ουν στα ελ λη νι κά λι μά νια, υπο χρε ού νται να υψώ νουν στον 
πρω ραίο ιστό τους ει δι κό σήμα ημέ ρας ή νύ κτας, το οποίο πα ρα μέ νει μέ χρι οι υγει ο νο μι κές 
αρ χές του λι μα νιού ολο κλη ρώ σουν τις δι α δι κα σί ες ελευ θε ρο κοι νω νί ας του πλοίου. Πριν από την 
ελευ θε ρο κοι νω νί α, απα γο ρεύ ε ται να έλ θουν σε οποια δή πο τε επι κοι νω νί α με την ξηρά οι επι-
βαί νο ντες στο πλοίο. Εξαι τί ας ει δι κών συμ φω νιών, η δι α δι κα σί α της ελευ θε ρο κοι νω νί ας δεν 
εφαρ μό ζε ται, δη λα δή τα πλοία ελευ θε ρο κοι νω νούν χω ρίς πε ρι ο ρι σμούς, όταν προ έρ χο νται από 
χώ ρες της Ευ ρώ πης, εφό σον δεν έχουν πα ρου σι α στεί σε αυτά κρού σμα τα μο λυ σμα τι κών νό σων. 
Επί σης δεν υπο βάλ λο νται σε υγει ο νο μι κές δι α τυ πώ σεις τα αλι ευ τι κά σκάφη, έστω και αν εξήλ-
θαν από τα ελ λη νι κά χω ρι κά ύδατα, εφό σον όμως δεν προ σέγ γι σαν σε λι μά νι του εξω τε ρι κού. 
Η δι α δι κα σί α της ελευ θε ρο κοι νω νί ας, που ήδη πραγ μα το ποι ή θη κε για την εί σο δο πλοίου σε 
κά ποιο ελ λη νι κό λι μά νι, δεν επα να λαμ βά νε ται στα επό με να λι μά νια της χώ ρας που εν δέ χε ται 
να προ σεγ γί σει αυτό το πλοίο.

Πρό σθε τα δεν εί ναι υπο χρε ω μέ να να ελευ θε ρο κοι νω νή σουν τα πλοία που προ σεγ γί ζουν 
σε κά ποιο λι μά νι για λό γους ανώ τε ρης βίας, εφό σον όμως θα απο πλεύ σουν σε σύ ντο μο χρο-
νι κό δι ά στη μα. Τα πλοία αυτά δεν πρέ πει να επι κοι νω νούν με την ξηρά και να επι βι βά ζουν ή 
απο βι βά ζουν μέλη του πλη ρώ μα τος ή επι βά τες τους ή ερ γα ζό με νους στο λι μά νι. 

Τα όρ γα να του υγει ο νο μεί ου, δη λα δή οι λι με νι κοί υπάλ λη λοι και οι για τροί ανέρ χο νται στα 
πλοία και προ βαί νουν στην από υγει ο νο μι κής πλευ ράς ανα γνώ ρι σή τους, η οποία συ νί στα ται 
στη δι α πί στω ση της κα τα στά σε ως υγείας όλων των προ σώ πων που επι βαί νουν σε αυτά. Για το 
σκοπό αυτό συ ντάσ σε ται από τον πλοί αρ χο και υπο βάλ λε ται στη Λι με νι κή Αρχή η Ναυτιλιακή
ΔήλωσηΥγείας στην οποία ανα φέ ρο νται όλες οι απαι τού με νες πλη ρο φο ρί ες, δη λα δή το λι μά νι 
προ ε λεύ σε ως, η κα τά στα ση της υγείας των επι βα τών και του πλη ρώ μα τος, κα θώς και τυ χόν 
κρού σμα τα σο βα ρών ασθε νει ών. Η δή λω ση αυτή του πλοι άρ χου προ συ πο γρά φε ται και από το 
για τρό που τυ χόν υπη ρε τεί στο πλοίο.

Η υγει ο νο μι κή υπη ρε σί α, με βάση τα στοι χεία που συ γκέ ντρω σε και τη ναυ τι λι α κή δή λω ση 
του πλοι άρ χου, κα τα τάσ σει το πλοίο σε μια από τις πα ρα κά τω κα τη γο ρί ες:

α) Ελεύθερο, όταν δεν προ έρ χε ται από μο λυ σμέ νη πε ρι ο χή, σύμ φω να με τις πλη ρο φο ρί ες 
που προ έρ χο νται από τον Πα γκό σμι ο Ορ γα νι σμό Υγείας (WHO) και δεν έχει ανα φερ θεί στο 
πλοίο κρού σμα λοι μώ δους νό σου ή υπό νοια κρού σμα τος.

β) Υγιές, όταν το πλοίο προ έρ χε ται από μο λυ σμέ νη πε ρι ο χή, αλλά δεν πα ρου σί α σε κατά το 
δι ά στη μα του πλου κρού σμα λοι μώ δους νό σου ή υπό νοια κρού σμα τος.

γ) Ύποπτο, όταν προ έρ χε ται από ύπο πτη πε ρι ο χή και δεν έχουν πε ρά σει δε κα πέ ντε μέ ρες 
από το τε λευ ταί ο κρού σμα.

δ) Μολυσμένο, όταν φέ ρει αρ ρώ στους με λοι μώ δη νο σή μα τα ή εάν επάνω στο πλοίο έχουν 
πε θά νει άτομα από λοι μώ δη νόσο.

Η ελευ θε ρο κοι νω νί α του πλοίου, ενερ γεί ται σύμ φω να με τον υγει ο νο μι κό κα νο νι σμό, σε 
οποια δή πο τε στιγμή κατά τη δι άρ κει α της ημέ ρας και της νύ κτας. Το πλοίο που χα ρα κτη ρί ζε ται 

183



ως υγιές ή ελεύ θε ρο, ελευ θε ρο κοι νω νεί αμέ σως και χω ρίς πε ρι ο ρι σμούς, έρ χε ται σε επαφή με 
την ξηρά για τη συ νέ χι ση της ερ γα σί ας του. Αν το πλοίο χα ρα κτη ρι σθεί ύποπτο ή μολυσμένο, 
ακο λου θεί ται η δι α δι κα σί α της καθάρσεως (κα ρα ντί νας), δη λα δή της απο μο νώ σε ώς του για ορι-
σμέ νο χρο νι κό δι ά στη μα, το οποίο εξαρ τά ται από τη νόσο για την οποία γί νε ται η κά θαρ ση. 
Κατά το δι ά στη μα αυτό, το πλοίο φέ ρει το δι ε θνές σήμα της κα θάρ σε ως (κί τρι νη ση μαία). Η 
κά θαρ ση συ νί στα ται στην απο λύ μαν ση του πλοίου και των επι βαι νό ντων σε λοι μο κα θαρ κτή ρι ο 
ή στην απλή επι τή ρη ση του πλοίου και την απα γό ρευ ση επι κοι νω νί ας με την ξηρά. Τα πρό σω πα 
που τυ χόν ήλ θαν σε επαφή με το μο λυ σμέ νο πλοίο, ακο λου θούν επί σης την ίδια δι α δι κα σί α 
κα θάρ σε ως όπως και τα πρό σω πα που επέ βαι ναν στο πλοίο κατά τον κα τά πλου.

Για τους πα ρα βά τες των υγει ο νο μι κών δι α τά ξε ων, σχε τι κά με την ελευ θε ρο κοι νω νί α των 
πλοίων, προ βλέ πο νται αυ στη ρές ποι νές, ιδι αί τε ρα στις πε ρι πτώ σεις που επέρ χε ται με τά δο ση 
λοι μώ δους νο σή μα τος εξαι τί ας της συ γκε κρι μέ νης πα ρα βά σε ως. 

8.10 Συ στή μα τα ελέγ χου κυ κλο φο ρί ας πλοίων.

Ένας ση μα ντι κός κίν δυ νος για τη ναυ τι κή ασφά λεια εί ναι η πα ρου σί α πολ λών πλοίων δια-
φό ρων τύ πων σε μια θα λάσ σι α πε ρι ο χή, δη λα δή εμπο ρι κά, αλι ευ τι κά πλοία και σκάφη ανα-
ψυ χής να εμπλέ κουν τις πο ρεί ες τους, τις δρα στη ρι ό τη τες και τις τα χύ τη τές τους αυ ξά νο ντας 
την πι θα νό τη τα προ κλή σε ως ναυ τι κού ατυ χή μα τος, ιδιαίτερα συγκρούσεων. Αυτό το φαι νό με-
νο πα ρα τη ρεί ται περισσότερο τους κα λο και ρι νούς μή νες όπου η κί νη ση των σκα φών ανα ψυ-
χής εί ναι αυ ξη μέ νη. Επο μέ νως ο κίν δυ νος συ γκρού σε ως σε τέ τοιες πε ρι πτώ σεις εί ναι με γά-
λος, πόσο μάλ λον όταν εί ναι μι κρή η δυ να τό τη τα ελιγ μού και χει ρι σμού των πλοίων.

Για την προ στα σί α και τη δι ευ κό λυν ση της ναυ σι πλο ΐ ας των πλοίων έχουν λη φθεί μέ τρα 
δι α χει ρί σε ως της θα λάσ σι ας κυ κλο φο ρί ας, όπως εί ναι η σήμανση και ο καθορισμόςορίων της 
θά λασ σας σε επι κίν δυ νες για τη ναυ σι πλο ΐ α πε ρι ο χές, σε ζώ νες πα ρά κτι ας κυ κλο φο ρί ας, σε 
ζώ νες δι α χω ρι σμού της κυ κλο φο ρί ας για τα εμπο ρι κά πλοία, όπως και ο δι α χω ρι σμός τους με 
ει δι κά σή μα τα. 

Τα πρώτα ΣυστήματαΚυκλοφορίαςΠλοίων (Vessel Traffic Systems–VTS) δη μι ουρ γή θη καν 
τη δε κα ε τί α του 1950, για να ικα νο ποι ούν ανά γκες που αφο ρού σαν στις προ σεγ γί σεις πλοίων 
στα λι μά νια και για να βο η θούν στην πλο ή γη σή τους.

Ένας ακρι βής ορι σμός του VTS, ο οποίος υι ο θε τή θη κε από τον ΙΜΟ είναι: 

«Σύστημακυκλοφορίαςπλοίωνκαλείταιοποιαδήποτευπηρεσίαπροσφέρεταιαπόικανές
Αρχές,σχεδιασμένηναβελτιώνειτηνασφάλεια,τηναποτελεσματικότητατηςκυκλοφορίαςκαι
τηνπροστασίατουθαλάσσιουπεριβάλλοντος». 

Οι υπη ρε σί ες αυ τές ποι κίλ λουν και μπο ρεί να εί ναι από την απλή πα ρο χή πλη ρο φο ρι ών 
έως και υπη ρε σί ες εκτε τα μέ νης δι α χει ρί σε ως, ελέγ χου και κα θο δη γή σε ως κυ κλο φο ρί ας. 

Ο λό γος ανα πτύ ξε ως των VTS εστι α ζό ταν στην ανά γκη βελ τι ώ σε ως του το μέα ασφά λει ας 
στα λι μά νια, εφό σον υπήρχε αύ ξη ση στην κυ κλο φο ρί α, το μέ γε θος και την ηλι κία των πλοίων. 
Στην πο ρεία οι κίν δυ νοι έχουν αυ ξη θεί, με συ νέ πει α να συμ βαί νουν ναυ τι κά ατυ χή μα τα, τα 
οποία επι φέ ρουν αρ νη τι κές συ νέ πει ες για το κοι νω νι κό σύ νο λο. Έτσι πολλά κράτη προ χώ ρη-
σαν στην εγκα τά στα ση συ στη μά των VTS, ώστε να ελέγ χουν και να δι ευ κο λύ νουν τη θα λάσ σι α 
κυ κλο φο ρί α. 

Στην Ελ λά δα φο ρέ ας υλο ποι ή σε ως του έρ γου εγκα τα στά σε ως και εφαρ μο γής VTS εί ναι το 
ΥΕΝ. Μέσω του εθνι κού ΣυστήματοςΠληροφορήσεωςκαιΔιαχειρίσεωςτηςΚυκλοφορίαςτων
Πλοίων (Vessel Traffic Management and Information System–VTMIS) εκτός του γε γο νό τος ότι 
εξυ πη ρε τεί από λυ τα τις ανωτέρω απαιτήσεις ασφάλειας, εναρ μο νί ζε ται πλή ρως με τους ευ ρω-
πα ϊ κούς και δι ε θνείς κα νο νι σμούς. Επι πλέ ον, το συ γκε κρι μέ νο έργο χα ρα κτη ρί ζε ται από μια  
ανοικτήαρχιτεκτονική (open architecture) στο τε χνο λο γι κό επί πε δο, που εγ γυ ά ται τόσο τη στα-
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δι α κή επέ κτα ση του συ στή μα τος σε σχέση με τη γε ω γρα φι κή κά λυ ψη νέων θα λασ σί ων οδών, 
όσο και τη συ νερ γα σί α με άλ λες υπη ρε σί ες στον ευ ρύ τε ρο το μέα των με τα φο ρών στον εθνικό 
και στο δι ε θνή χώρο.

Οι στό χοι του συ στή μα τος εί ναι: 
α) Η δι ευ κό λυν ση της θα λάσ σι ας κυ κλο φο ρί ας, αφού το σύ στη μα θα επε ξερ γά ζε ται τις 

δι α θέ σι μες πλη ρο φο ρί ες των λι μα νιών και των πλοίων και θα μπο ρεί να συμ βάλ λει στον προ-
γραμ μα τι σμό της ροής κυ κλο φο ρί ας, την κα λύ τε ρη χρη σι μο ποί η ση των ευ κο λι ών προσ δέ σε ως, 
την ορ γά νω ση των φορ το εκ φορ τώ σε ων κλπ.

β) Η μεί ω ση των ναυ τι κών ατυ χη μά των, αφού θα έχει δυ να τό τη τα επι τη ρή σε ως της κυ κλο-
φο ρί ας και θα προκαλεί αυ τό μα τα συ να γερ μούς σε πε ρί πτω ση απρο σέ κτων χει ρι σμών των 
πλοίων, πα ρα βί α ση των ορίων τα χύ τη τας, εί σο δο σε απα γο ρευ μέ νες πε ρι ο χές κλπ.

γ) Η βελ τί ω ση των πα ρε χο μέ νων υπη ρε σι ών έρευ νας και δι α σώ σε ως αφού όλες οι δρα στη-
ρι ό τη τες που σχε τί ζο νται με την έρευνα και δι ά σω ση θα πα ρα κο λου θού νται άμεσα και με ακρί-
βεια από το θά λα μο επι χει ρή σε ων YEN και θα πα ρέ χε ται η δυ να τό τη τα πλη ρέ στε ρου συ ντο νι-
σμού και δι α χει ρί σε ως κάθε πε ρι στα τι κού.

δ) Η προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος, επειδή όλες οι κι νή σεις των πλοίων θα 
κα τα γρά φο νται σε ηλε κτρο νι κά μέσα και θα πα ρέ χε ται η δυ να τό τη τα, σε πε ρί πτω ση ρυ πάν-
σε ως, να επα να κτώ νται τα προ η γού με να στοι χεία κυ κλο φο ρί ας και να εντο πί ζο νται τα πλοία, 
που έχουν δι έλ θει από το ση μείο που πα ρα τη ρή θη κε η ρύ παν ση.

Τα VTS εί ναι η υπη ρε σί α που έχει ως σκοπό τη βελτίωση της ασφά λειας της θα λάσ σι ας 
κυ κλο φο ρί ας και την προστασία του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λοντος. Η υπη ρε σί α αυτή θα έχει τη 
δυ να τό τη τα να επι κοι νω νεί άμεσα και να αλ λη λε πι δρά με τη θα λάσ σι α κυ κλο φο ρί α, ώστε να 
δί νει λύ σεις στα προ βλή μα τα ασφά λει ας που δη μι ουρ γού νται στην πε ρι ο χή ευ θύ νης κάθε 
VTS. Τα VTS θα εγκα τα στα θούν σε κε ντρι κούς χώ ρους των Λι με νι κών Αρ χών κάθε κράτους 
και θα κα θο ρί σουν κα νό νες δι α χει ρί σε ως της κυ κλο φο ρί ας, σύμ φω να με τη ΔΣ COLREG 
(1972), πα ρό μοι ου τύ που με αυ τούς που εφαρ μό ζο νται στη δι α χεί ρι ση της ενα έ ρι ας κυ κλο φο-
ρί ας.

To VTMIS εί ναι το Κε ντρι κό Σύ στη μα, που θα λαμ βά νει πλη ρο φο ρί ες από όλα τα κέ ντρα 
VTS κάθε κράτους, θα τις επε ξερ γά ζε ται και θα τις δι α νέ μει στους εν δι α φε ρό με νους. Το 
VTMIS έχει στρα τη γι κό ρόλο προ σφέ ρο ντας ένα πο λύ τι μο ερ γα λεί ο για ανά λυ ση των κυ κλο-
φο ρι α κών δε δο μέ νων, στρα τη γι κό σχε δι α σμό για την αντι με τώ πι ση των εξε λί ξε ων της ναυ τι-
λί ας, ενώ πα ράλ λη λα απο τε λεί τον κύ ριο συ νο μι λη τή με άλλα ομό τι μα κέ ντρα της ΕΕ ή εθνικά 
κέ ντρα λή ψε ως και δι α βι βά σε ως πλη ρο φο ρι ών.

Κάθε σταθ μός αι σθη τή ρων πε ρι λαμ βά νει τον κα τάλ λη λο αριθμό συ στη μά των και συ σκευ-
ών-αι σθη τήρ ων για συλ λο γή και το πι κή επε ξερ γα σί α των στοι χεί ων της κυ κλο φο ρί ας και του 
πε ρι βάλ λο ντος της πε ρι ο χής του. Ο κύ ρι ος αι σθη τή ρας κάθε σταθ μού για τον εντο πι σμό των 
πλοίων εί ναι η συ σκευή radar. Επι πλέ ον οι σταθ μοί αι σθη τή ρων θα πε ρι λαμ βά νουν κατά πε ρί-
πτω ση τα ακό λου θα συ στή μα τα: 

α) Ραδιογωνιόμετρο (μετά την εφαρμογή του GMDSS σε όλα τα πλοία από το 2002 έχει 
καταργηθεί).

β) Συ σκευ ές επι κοι νω νί ας VHF–marine.
γ) Συ σκευ ές επι κοι νω νί ας VHF–air band.
δ) Κά με ρες ει κό νας video ημέ ρας και χα μη λού φω τι σμού κα θώς και υπέ ρυ θρες κά με ρες.
ε) Με τε ω ρο λο γι κούς αι σθη τή ρες.
στ) Συ στή μα τα ρα δι ο ζεύ ξε ων.
Στα κέ ντρα των VTS, επε ξερ γά ζο νται όλες τις πλη ρο φο ρί ες που συλ λέ γο νται από τους πε ρι-

φε ρει α κούς σταθ μούς αι σθη τή ρων σε πραγ μα τι κό χρόνο. Επί σης, δι α συν δέ ο νται με υπάρ χο ντα 
στοι χεία της το πι κής βά σε ως δε δο μέ νων και πα ρου σι ά ζο νται με προ τυ πο ποι η μέ νο και ταυ τό-
χρο να ευ έ λι κτο τρόπο στους χει ρι στές VTS. Οι επό πτες αξι ω μα τι κοί βάρ δι ας θα δι α χει ρί ζο νται 
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τη θα λάσ σι α κυ κλο φο ρί α στην πε ρι ο χή ευ θύ νης τους. Οι χει ρι στές και οι επό πτες του συ στή μα τος 
VTS θα δι α χει ρί ζο νται την κί νη ση των πλοίων μέσα από ένα φι λι κό προς το χρή στη πε ρι βάλ λον, 
το οποίο πε ρι λαμ βά νει υπο λο γι στές με δι πλές οθό νες κυ κλο φο ρί ας και με γά λες οθό νες προ βο λής. 
Με αυ τόν τον τρόπο υπο τυ πώ νουν, ορ γα νώ νουν και αλ λη λε πι δρούν στη ροή της θα λάσ σι ας κυ κλο-
φο ρί ας μέσω των δι α θε σί μων υπο λο γι στι κών και τη λε πι κοι νω νι α κών συ στη μά των.

Η πρώτη φάση του εθνι κού συ στή μα τος VTMIS, θα κα λύ ψει την ευ ρύ τε ρη θα λάσ σι α πε ρι-
ο χή του Πει ραιά κα θώς και επι λεγ μέ νες πε ρι ο χές του Ιο νί ου πε λά γους. Το VTMIS θα συν δέ-
ε ται μέσω του δη μό σι ου δι κτύ ου δε δο μέ νων και των ρα δι ο δι κτύ ων με τέσ σε ρα (4) κέ ντρα VTS 
που θα ανα πτυ χθούν στα κε ντρι κά λι με ναρ χεί α Πει ραιά, Πά τρας, Ηγου με νί τσας και Κέρ κυ-
ρας. Κάθε κέ ντρο VTS θα επε ξερ γά ζε ται όλα τα στοι χεία κυ κλο φο ρί ας πλοίων της πε ρι ο χής 
ευ θύ νης του, που θα συλ λέ γο νται από τους κατά τό πους σταθ μούς αι σθη τή ρων, οι οποίοι 
συ νο λι κά για την πρώτη φάση του έρ γου ανέρ χο νται σε δέκα (10). Επί σης στην πρώτη φάση 
πε ρι λαμ βά νε ται και ο εξο πλι σμός πέ ντε (5) σκα φών του Λι με νι κού Σώ μα τος με κα τάλ λη λα 
συ στή μα τα radar, υπο λο γι στών και μέ σων ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών, για την αυ τό μα τη με τα φο ρά 
ει κό νας θα λάσ σι ας κυ κλο φο ρί ας από το κεντρικό VTMIS προς αυτά και αντί στρο φα.

Η πρώτη φάση του έρ γου πε ρι λαμ βά νει:
α) Ένα εθνικό κέ ντρο VTMIS.
β) Τέσ σε ρα κέ ντρα VTS (Πει ραιά, Πά τρα, Κέρ κυ ρα, Ηγου με νί τσα).
γ) Δέκα απο μα κρυ σμέ νους σταθ μούς αι σθη τή ρων-radar, που κα τα νέ μο νται στον Πει ραιά (5 

σταθ μοί), Πά τρα (1 σταθ μός), Ηγου με νί τσα (2 σταθ μοί), Κέρ κυ ρα (3 σταθ μοί). Ση μει ώ νε ται ότι 
ένας σταθ μός εί ναι κοι νός και συν δέ ε ται ταυ τό χρο να στο VTS Κέρ κυ ρας και Ηγου με νί τσας.

δ) Τέσ σε ρεις ανα με τα δο τι κούς σταθ μούς ρα δι ο ζεύ ξε ων.
ε) Ολο κλή ρω ση πέ ντε υπο λο γι στι κών-τη λε πι κοι νω νι α κών συ στη μά των επί πλω τών μέ σων 

του ΛΣ.
στ) Απο στο λή δε δο μέ νων από το VTMIS σε επτά κε ντρι κά λι με ναρ χεί α της χώ ρας.
Το εθνικό σύ στη μα VTMIS στην πλήρη μελ λο ντι κή ανά πτυ ξή του θα πε ρι λαμ βά νει επι πλέ ον:
α) Έξι επι πλέ ον κέ ντρα VTS.
β) Εξή ντα επι πλέ ον σταθ μούς αι σθη τή ρων-radar.
γ) Απο στο λή δε δο μέ νων από το VTMIS στα πε ρισ σό τε ρα λι με ναρ χεί α της χώ ρας.

8.11 Θέ μα τα Tε λω νει α κών Aρ χών.

Τα τε λω νεί α απο τε λούν τις αρ μό δι ες Αρ χές ενός κρά τους, που έχουν το δι καί ω μα να ελέγ-
χουν τα δι α κι νού με να εμπο ρεύ μα τα και πρό σω πα με σκοπό την εξα σφά λι ση των τε λω νει α κών 
εσό δων. Συ γκε κρι μέ να, οι τε λω νει α κοί υπάλ λη λοι σύμ φω να με την το πι κή δι και ο δο σί α τους 
ελέγ χουν κάθε εμπό ρευ μα που ει σά γε ται ή εξά γε ται από το έδα φος της χώ ρας, αλλά και κάθε 
με τα φο ρι κό μέσο ή φυ σι κό πρό σω πο.

Με την επο πτεία του αρ μό δι ου ει σαγ γε λέ α μπο ρούν να ασκή σουν κα θή κο ντα ει δι κού ανα-
κρι τι κού υπαλ λή λου, σύμ φω να με τις δι α τά ξεις της ποι νι κής δι κο νο μί ας είτε για ζη τή μα τα 
λα θρε μπο ρί ου είτε για άλλα θέ μα τα που προ βλέ πο νται από τον Τελωνειακό Κώδικα (Ν. 
1165/1918 ΦΕΚ 73/Α/6-4-1918). Κατά συ νέ πει α, οι τε λω νει α κοί υπάλ λη λοι μπο ρούν να προ-
βούν σε συλ λή ψεις προ σώ πων, σε έρευ νες απο θη κών, κα τα στη μά των και άλ λων χώ ρων.

Στις πε ρι πτώ σεις που υπάρ χει κα τά πλους αλ λο δα πού εμπο ρι κού πλοίου, ο τε λω νει α κός 
υπάλ λη λος επι σκέ πτε ται το πλοίο και σφρα γί ζει τα τρό φι μα και τα εφό δια και άλλα είδη που 
υπό κει νται σε δα σμούς ή τέλη, εκτός των  προ σω πι κών ει δών του πλη ρώ μα τος. Πα ράλ λη λα 
ελέγ χει τα φορ τω τι κά, τε λω νει α κά και τα υπό λοι πα έγ γρα φα που φέ ρει το πλοίο, τα οποία και 
απο σφρα γί ζει πριν τον από πλου του πλοίου. Επί σης οι τε λω νει α κοί υπάλ λη λοι ελέγ χουν τους 
επι βά τες και τις απο σκευ ές τους στα χερ σαία και θα λάσ σι α σύ νο ρα της χώ ρας.

Η εφαρ μο γή των νό μων περί λα θρε μπο ρί ου και γε νι κό τε ρα των τε λω νει α κών πα ρα βά σε ων 
περί προ λή ψε ως και κα τα στο λής της πα ρά νο μης δι α κι νή σε ως ναρ κω τι κών, άλ λων ου σι ών και 
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αρ χαι ο τή των εί ναι έργο της Ει δι κής Υπη ρε σί ας Τε λω νει α κών Ερευ νών (ΕΥΤΕ). Η δί ω ξη 
λα θρε μπο ρί ου στη θά λασ σα ασκεί ται από την αρ μό δι α υπη ρε σί α του ΛΣ, που δι α θέ τει κα τάλ-
λη λα εξο πλι σμέ να σκάφη.

Σχε τι κά με τα τε λω νει α κά έγ γρα φα για το φορ τίο (δη λω τι κό φορ τί ου), σύμ φω να με το 
άρ θρο 11 του Τε λω νει α κού Κώ δι κα ο πλοί αρ χος κάθε πλοίου που προ σεγ γί ζει σε ένα λι μά νι 
ή όρμο της Ελ λά δας, ανε ξάρ τη τα από την αι τία του κα τά πλου, οφεί λει να κα τα θέ σει στην 
Υγει ο νο μι κή Αρχή σε δύο αντί γρα φα το δη λω τι κό φορ τί ου μέσα σε 12 ώρες από τον κα τά-
πλου, χω ρίς να υπο λο γί ζο νται οι ώρες από τη δύση μέ χρι την ανα το λή του ηλίου. Η Υγει ο νο-
μι κή Αρχή αφού θε ω ρή σει το δη λω τι κό στέλ νει το ένα αντί γρα φο στην Τε λω νει α κή Αρχή. 
Επί σης, σύμ φω να με το άρ θρο 14 ο πλοί αρ χος οφεί λει πριν τον από πλου από το πρώτο λι μά νι 
να εφο δι α στεί με δη λω τι κό από την Τε λω νει α κή Αρχή. Το δη λω τι κό ει σα γω γής πε ρι λαμ βά νει 
το όνομα, τη ση μαία και τη χω ρη τι κό τη τα του πλοίου, την προ έ λευ ση αυ τού με τις προ σεγ γί-
σεις λι μα νιών, το πλή ρω μα και πε ρι λη πτι κή δή λω ση του φορ τί ου σύμ φω να με το εί δος, την 
πο σό τη τα, τον αριθμό και το βά ρος.

Σύμ φω να με το άρ θρο 71 για τη με τα φο ρά εγ χω ρί ων προ ϊ ό ντων από το ένα στο άλλο λι μά-
νι ενός κρά τους κα τα τί θε ται στην Τε λω νει α κή Αρχή δι α σά φη ση με τα φο ράς που συ ντάσ σε ται 
σε δύο αντί γρα φα. Σύμ φω να με το άρ θρο 72, ο πλοί αρ χος όταν κα τα πλέ ει στο λι μά νι προ ο ρι-
σμού πα ρα δί δει στην Τε λω νει α κή Αρχή τη δι α σά φη ση με τα φο ράς.

Ο θε σμός των δια φό ρων μορ φών δι ευ κο λύν σε ων τε λω νει α κού χα ρα κτή ρα ανα πτύ χθη κε 
κατά τη δι άρ κει α του 20ου αι ώ να. Σκο πός αυ τών των δι ευ κο λύν σε ων ήταν η ανά πτυ ξη των με τα-
φο ρών, δη λα δή η ενα πο θή κευ ση και ο βι ο μη χα νι κός με τα σχη μα τι σμός των εμπο ρευ μά των σε 
χώρες που επέ βαλ λαν δι ά φο ρους πε ρι ο ρι σμούς στο θε σμό του δι ε θνούς εμπο ρί ου. Οι δι ά φο ρες 
μορ φές των τε λω νει α κών δι ευ κο λύν σε ων εί ναι:

α) Τα ελεύ θε ρα λι μά νια.
β) Οι ελεύ θε ρες ζώ νες.
γ) Οι ελεύ θε ρες πα ρά με τροι.
δ) Οι ζώ νες δι α με τα κο μι στι κού εμπο ρί ου (transit).
ε) Οι ει δι κές πε ρι πτώ σεις δυ να το τή των τε λω νει α κών δι ευ κο λύν σε ων.
Το ελεύ θε ρο λι μά νι εί ναι πε ρί κλει στος χώ ρος που αντι με τω πί ζε ται σαν να βρί σκε ται εκτός 

της επι κρά τει ας μιας χώ ρας από τη δα σμο λο γι κή σκο πιά, όπου υπάρ χει η δυ να τό τη τα να 
κα τα σκευ α σθούν, επε ξερ γα σθούν και απο θη κευ θούν διά φο ρα εμπο ρεύ μα τα δί χως να κα τα-
βάλ λο νται δα σμοί και φό ροι γι’ αυτά, εφό σον πρό κει ται στη συ νέ χει α να γί νει εξα γω γή 
τους.

Επειδή τα ελεύ θε ρα λι μά νια με την αρ χι κή τους έν νοια δη μι ουρ γούν προ βλή μα τα στην 
εθνική οι κο νο μί α της εν δο χώ ρας, στις ανα πτυγ μέ νες χώ ρες που έχουν σε ισχύ τε λω νει α κούς 
δα σμούς με προ στα τευ τι κό χα ρα κτή ρα, το ελεύ θε ρο λι μά νι πε ρι ο ρί στη κε σε μία ει δι κή πε ρι-
ο χή, που κα λεί ται ελεύ θε ρη ζώνη και έχει πε ρι ο ρι σμέ νη έκταση στο λι μά νι αλλά και ευ χέ ρει α 
για πλήρη έλεγχο. 

Ένα παράδειγμα κατά το παρελθόν, που αποτελούσε δυσμενές καθεστώς για την Ελλάδα, 
ήταν η περίπτωση ελεύθερης ζώνης στο λιμένα της Θεσσαλονίκης υπέρ της Γιουγκοσλαβίας, 
που δημιουργήθηκε με τη συμφωνία του 1923 και ίσχυε για 50 χρόνια. Στο διάστημα αυτό μία 
περιοχή 94.000 τ.μ. αναγνωρίστηκε ως τελωνειακή περιοχή υπό τη διοίκηση των γιουγκο-
σλαβικών τελωνειακών αρχών, παρόλο που αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού 
εδάφους υπό τους νόμους και την άσκηση της ελληνικής κυριαρχίας. 

Το καθεστώς αυτό εξέπνευσε το 1975, όταν υπογράφηκε νέος διμερής κανονισμός που 
επέτρεπε τη διαμετακόμιση προϊόντων από τρίτες χώρες προς τη Γιουγκοσλαβία και αντί-
στροφα με απαλλαγή δασμών και φόρων. Η Γιουγκοσλαβία ανέλαβε να παράσχει παρόμοιες 
διευκολύνσεις για τα ελληνικά προϊόντα μέσα από τους δικούς της λιμένες, δηλαδή τη Ριέκα 
και το Σπλιτ (σημερινά κροατικά λιμάνια), αλλά η Ελλάδα δεν άσκησε καθόλου εκείνη την 
περίοδο αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα.

Η ελεύ θε ρη πε ρί με τρος μοιά ζει με το ελεύ θε ρο λι μά νι, αλλά πε ρι ο ρί ζε ται σε μία χώρα ή 
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μία πε ρι ο χή απο μα κρυ σμέ νη ή ανα πτυσ σό με νη. Ο ρό λος της ελεύ θε ρης πε ρι μέ τρου έγκει ται 
κυ ρί ως στην ικα νο ποί η ση των ανα γκών της εγ χώ ρι ας κα τα να λώ σε ως, που δεν μπο ρούν να 
ικα νο ποι η θούν επαρ κώς με το σύ νη θες ρεύμα του εθνι κού εμπο ρί ου προ σφέ ρο ντας μεί ω ση 
τι μών, χω ρίς απαλ λα γή από τις δα σμο λο γι κές επι βα ρύν σεις. Πα ρα δείγ μα τα αυ τής της μορ φής 
εμ φα νί στη καν στη Χιλή (στο λι μά νι της Αρίκα της επαρ χί ας Τα ρα πά κα), στο Πε ρού (ζώ νες 
του Αμα ζο νί ου) και στο Με ξι κό (λε κά νη της Κα λι φόρ νιας).

Η ζώνη δι α με τα κο μί σε ως εί ναι πε ρισ σό τε ρο πε ρι ο ρι σμέ νη από την ελεύ θε ρη εμπο ρι κή 
ζώνη ή το ελεύ θε ρο λι μά νι. Οι ζώ νες αυ τές δεν επι τρέ πουν τη δι ε νέρ γει α ερ γα σι ών με τα σχη-
μα τι σμού παρά μόνο την ενα πο θή κευ ση και την ανα συ σκευ α σί α, που εί ναι ανα γκαί ες για τη 
δι α σφά λι ση των εμπο ρευ μά των και την πα ρα μο νή τους σε καλή κα τά στα ση μέ χρι τον τε λι κό 
προ ο ρι σμό τους.

8.12 Θέ μα τα Λι με νι κών Κα νο νι σμών.

Το ΛΣ εί ναι ένο πλο σώμα με στρα τι ω τι κή ορ γά νω ση, υπά γε ται δι οι κη τι κά στο ΥΕΝ, το 
οποίο και στε λε χώ νει κατά το με γα λύ τε ρο πο σο στό του, ενώ σε πε ριό δους πο λέ μου υπά γε ται 
στο ΠΝ. Επι κε φα λής του ΛΣ εί ναι ο Αρ χη γός, ο οποίος φέ ρει το βαθμό του Αντι ναυ άρ χου και 
απο τε λεί την ανώ τε ρη βαθ μί δα της στρα τι ω τι κής ιε ραρ χί ας. Η απο στο λή του ΛΣ εί ναι αφε νός 
η δι οί κη ση του εμπο ρι κού ναυ τι κού, αφε τέ ρου η αστυ νό μευ ση των χω ρι κών υδά των της 
χώ ρας. Η διττή αυτή απο στο λή επι τυγ χά νε ται με τις Λι με νι κές Αρ χές, που υπάρ χουν σε όλη 
την ελ λη νι κή επι κρά τει α.

Σύμ φω να με το άρ θρο 136 του ΚΔΝΔ, η άσκηση της αστυ νο μι κής εξου σί ας στα λι μά νια, στα 
χω ρι κά ύδατα και στα ελ λη νι κά εμπο ρι κά πλοία ανή κει στην αρ μο δι ό τη τα των Λι με νι κών 
Αρ χών. Επί σης, σύμ φω να με το άρ θρο 1 του ΝΔ 444/1970 περί αρ μο δι ο τή των του ΛΣ και σχέ-
σε ων προς τις αρ μο δι ό τη τες των σω μά των ασφα λεί ας, η αστυνόμευση στο θα λάσ σι ο χώρο, στα 
πλοία, στα πλωτά ναυ πη γή μα τα και στα λι μά νια ασκεί ται από τον ΥΕΝ μέσω του ΛΣ. 
Σύμφωνα με τα δύο ΝΔ, το 187/1973 (ΚΔΝΔ) στο Α΄ Κε φά λαι ο του Τρί του Μέ ρους, άρ θρα 
136-140 και το 444/1970 ανα θέ τουν στις Λι με νι κές Αρ χές την άσκηση της αστυ νο μι κής εξου-
σί ας:

α) Στο θα λάσ σι ο χώρο της Ελ λά δας. Όπως κα θι ε ρώ θη κε με τον ΑΝ 230/1936 και όπως 
προ βλέ πε ται στο άρ θρο 139 ΚΔΝΔ το πλά τος της αι γι α λί τι δας ζώ νης μπο ρεί να ορι σθεί και 
δι α φο ρε τι κά με ΠΔ, που εκ δί δε ται μετά από πρό τα ση του Υπουρ γι κού Συμ βου λί ου. Ας ση μει-
ω θεί ότι η Ελ λά δα δι α θέ τει πλά τος αι γι α λί τι δας ζώνης 6 ν.μ. ενώ η ΔΣ για το Δί καιο της 
Θά λασ σας (1982), κα θο ρί ζει ως ανώ τα το όριο της αι γι α λί τι δας ζώ νης το πλά τος των 12 ν.μ.

β) Στα εμπο ρι κά πλοία που φέ ρουν ελ λη νι κή ση μαία και πλέ ουν στην ανοι κτή θά λασ σα. 
Κά-θε πλοίο που πλέει στην ανοι κτή θά λασ σα υπό κει ται στους κα νο νι σμούς του κρά τους του 
οποίου φέ ρει τη ση μαία. Πρέ πει να δι ευ κρι νι σθεί ότι η Λι με νι κή Αρχή ασκεί αστυ νο μι κή εξου-
σία μόνο στα εμπο ρι κά πλοία και όχι στα πο λε μι κά.

γ) Στη χερ σαία και θα λάσ σι α ζώνη των λι μέ νων. Ως χερ σαία ζώνη λι μα νιού χα ρα κτη ρί ζε ται 
η έκταση του εδά φους που πε ρι λαμ βά νει κρη πι δώ μα τα, απο βά θρες, προ κυ μαί ες, χώ ρους όπου 
γί νο νται ερ γα σί ες φορ το εκ φορ τώ σε ως, ανα μο νής επι βι βά σε ως και απο βι βά σε ως επι βα τών. 
Επί σης χώ ρους όπου υπάρ χουν ναυ πη γεί α, δι α λυ τή ρι α πλοίων, ιχθυ ό σκα λες και γε νι κό τε ρα 
δρα στη ρι ό τη τες που έχουν ναυ τι λι α κό χα ρα κτή ρα και εί ναι απα ραί τη τες για τη λει τουρ γί α του 
πλοί-ου. Οι χώ ροι αυ τοί σε με ρι κά λι μά νια εί ναι πε ρί φρα κτοι. 

Τέλος, η αστυ νο μι κή δι και ο δο σί α των Λι με νι κών Αρ χών δι α κρί νε ται σύμ φω να με τον ΚΔΝΔ 
στη δι οι κη τι κή και στη δι κα στι κή. 

8.12.1ΔιοικητικήαστυνομίατωνΛιμενικώνΑρχών.

Το κε φά λαι ο Β΄ του Τρί του Μέ ρους του ΚΔΝΔ, στα άρ θρα 141-157 ανα φέ ρε ται στη δι οι-
κη τι κή Λι με νι κή Αστυ νο μί α. Έτσι λοι πόν οι Λι με νι κές Αρ χές: 
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α) Ρυθ μί ζουν την κί νη ση, τη στάθ μευ ση, τη με θόρ μι ση, την αγκυ ρο βο λί α, την ασφά λεια, την 
υγι ει νή, την κα θα ρι ό τη τα και γε νι κά την τάξη στην πε ρι ο χή ευ θύ νης τους. Στα λι μά νια που 
εδρεύει Ορ γα νι σμός που έχει την οι κο νο μι κή εκ με τάλ λευ ση του λι μα νιού (υπάρ χουν πλέον 
οργανισμοί σε κάθε κύριο και σημαντικό ελληνικό λιμάνι, π.χ. ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΟΛΗ, ΟΛΚ, 
απαι τεί ται συ νεν νό η ση της Λι με νι κής Αρ χής και του Ορ γα νι σμού, για τη ρύθ μι ση της σταθ-
μεύ σε ως, με θορ μί σε ως και αγκυ ρο βο λί ας των Φ/Γ πλοίων που κα τα πλέ ουν για φόρ τω ση ή 
εκ φόρ τω ση.

β) Ρυθ μί ζουν κάθε ερ γα σί α που γί νε ται στο λι μέ να, εκτός απ' αυ τές που ρυθ μί ζο νται με 
νο μο θε σί α από τις επι τρο πές ρυθ μί σε ως φορ το εκ φορ τω τι κών ερ γα σι ών. Στα λι μά νια του Πει-
ραιά και της Θεσ σα λο νί κης οι ερ γα σί ες ρυθ μί ζο νται από τους ορ γα νι σμούς.

γ) Φρο ντί ζουν ώστε να δι α τη ρεί ται το λι μά νι σε καλή κα τά στα ση ώστε να εξα σφα λί ζει την 
προ σόρ μι ση των πλοίων.

δ) Ασκούν υγει ο νο μι κά κα θή κο ντα, εφό σον δεν υπάρ χει ιδι αί τε ρη υγει ο νο μι κή υπη ρε σί α 
λι μα νιού.

ε) Πα ρα κο λου θούν την εφαρ μο γή της νο μο θε σί ας για τις αρ χαι ό τη τες και τα δη μό σι α κτή-
μα τα, για τα του ρι στι κά πλοία, το θα λάσ σι ο του ρι σμό, τις αγο ρα νο μι κές δι α τά ξεις τόσο στην 
πε ρι ο χή του λι μα νιού όσο και στα πλοία.

στ) Ασκούν κάθε άλλη δρα στη ρι ό τη τα που ανα τί θε ται με ει δι κούς νό μους στις Αστυ νο μι-
κές Αρ χές, για πρά ξεις που λαμ βά νουν χώρα στην πε ρι ο χή δι και ο δο σί ας τους.

ζ) Συ νερ γά ζο νται με άλ λες αρ μό δι ες Αρ χές για θέ μα τα τά ξε ως και ασφά λει ας γε νι κά.
η) Επο πτεύ ουν την κα νο νι κή λει τουρ γί α των φά ρων και φα νών που βρί σκο νται στην πε ρι-

φέ ρειά τους και ει δο ποι ούν αμέ σως την αρ μό δι α υπη ρε σί α.
θ) Ελέγ χουν αν τα πλοία και τα βο η θη τι κά ναυ πη γή μα τα που βρί σκο νται στην πε ρι ο χή 

τους, φέ ρουν τα φώτα και τα σή μα τα που προ βλέ πει η ΔΣ COLREG (1972). 
ι) Επο πτεύ ουν την απο φυ γή χρή σε ως φώ των στην ξηρά, που μπο ρούν να πα ρα πλα νή σουν 

τα πλοία.
ια) Ανα φέ ρουν στις αρ μό δι ες υπη ρε σί ες κάθε κίν δυ νο ναυ σι πλο ΐ ας που δεν ση μει ώ νε ται 

στους ναυ τι κούς χάρ τες και λαμ βά νουν κάθε μέ τρο για την πρό λη ψη ατυ χή μα τος.
ιβ) Φρο ντί ζουν ώστε να απο μα κρύ νε ται κάθε ναυ ά γι ο που πα ρα κω λύ ει την ελεύ θε ρη ναυ σι-

πλο ΐ α, την προ σόρ μι ση, την κί νη ση στο λι μά νι ή ρυ παί νει τις ακτές, προ σκα λώ ντας εγ γρά φως 
τον πλοι ο κτή τη να ανελ κύ σει αυτό μέσα σε τα κτή προ θε σμί α. Σε πε ρί πτω ση μη συμ μορ φώ σε ως 
του πλοι ο κτή τη, η Λι με νι κή Αρχή προ βαί νει στην ανέλ κυ ση του ναυ α γί ου και τα έξοδα βα ρύ-
νουν τον πα ρα βά τη.

ιγ) Απα γο ρεύ ουν προ σω ρι νά, για λό γους εθνι κής ασφά λειας ή έν νο μης τά ξε ως, την πα ρα-
μο νή ή τη δι έ λευ ση πλοίου με ξένη ση μαία από τα ελ λη νι κά χω ρι κά ύδατα. Η απα γό ρευ ση 
αυτή γί νε ται με δι α τα γή του υπουρ γού, κα τό πιν απο φά σε ως του υπουρ γι κού συμ βου λί ου και 
δη μο σι ο ποι εί ται.

ιδ) Μπο ρούν να κα θο ρί ζουν, μετά από γνώμη του ορ γα νι σμού που εκ με ταλ λεύ ε ται το λι μά-
νι και άδεια του υπουρ γεί ου, τον ανώ τα το αριθμό των μο νί μως απα σχο λου μέ νων στο λι μά νι 
πλοίων και βο η θη τι κών ναυ πη γη μά των, όταν αυτό δεν προ βλέ πε ται από ει δι κούς νό μους.

ιε) Χο ρη γούν, όταν απαι τεί ται ει δι κή άδεια για να ανε γερ θούν κτί σμα τα ή πα ρα πήγ μα τα και 
πε ρί πτε ρα στην πε ρι φέ ρει α των Λι με νι κών Αρ χών. Επί σης οι Λι με νι κές Αρ χές, μετά από έγκ-
ριση του υπουρ γού, δι α τάσ σουν την άρση ή τη με τα φο ρά των πα ρα πηγ μά των, όταν αυτό επι βάλ-
λε ται για λό γους δη μό σι ου συμ φέ ρο ντος.

ιστ) Επο πτεύ ουν τα πα ρο πλι σμέ να πλοία και βο η θη τι κά ναυ πη γή μα τα που βρί σκο νται στην 
πε ρι ο χή τους και κα θο ρί ζουν τον ελά χι στο αριθμό των φυ λά κων και τα προ σό ντα που πρέ πει 
αυ τοί να έχουν.

ιζ) Κα θο ρί ζουν τα ανα γκαία μέ τρα που πρέ πει να λαμ βά νουν για την πρό λη ψη πυρ κα γιάς τα 
πλοία, τα βο η θη τι κά ναυ πη γή μα τα και οι εγκα τα στά σεις του λι μα νιού. Σε πε ρί πτω ση πυρ κα γιάς 
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στο λι μά νι, οι Λι με νι κές Αρ χές μπο ρούν να λά βουν κάθε μέ τρο κα τα πο λε μή σε ως αυ τής. 
Κα λούν κάθε πλοίο και ναυ τι κό για να βο η θή σει στην κα τά σβε ση της πυρ κα γιάς. Επί σης μπο-
ρούν να δι α τά ξουν τη με θόρ μι ση, την προ σά ρα ξη και τη βύ θι ση του και γό με νου σκά φους, όταν 
αυτό απει λεί πλοία ή κτί σμα τα.

ιη) Επο πτεύ ουν την ακριβή τή ρη ση των δρο μο λο γί ων των πλοίων.
ιθ) Επο πτεύ ουν τα πλοία ώστε κατά τον κα τά πλου και από πλου να φέ ρουν την εθνική τους 

ση μαία και
κ) τέ λος εκ δί δουν αστυ νο μι κές δι α τά ξεις προ κει μέ νου να ασκή σουν τις αρ μο δι ό τη τες της 

δι οι κη τι κής αστυ νο μί ας. Οι κα νο νι σμοί αυ τοί, μετά από γνώμη του νο μάρ χη, εγκρί νο νται από 
τον υπουργό και δη μο σι εύ ο νται στην Εφη με ρί δα της Κυ βερ νή σε ως. Οι πα ρα βά τες των αστυ-
νο μι κών δι α τά ξε ων τι μω ρού νται με πρό στι μο, το ύψος του οποίου φθά νει τα πέ ντε εκα τομ μύ-
ρι α δραχ μές (15.000 Ευρώ) για πα ρα βά σεις ρυ πάν σε ως του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος. Το 
πο σόν αυτό ανα προ σαρ μό ζε ται ετη σί ως κατά πο σο στό 5% (ΠΔ 381/95, άρ θ. 2, ΦΕΚ 214/Α). 
Πριν από την έκ δο ση της απο φά σε ως ο πα ρα βά της κα λεί ται σε απο λο γί α με έγ γρα φη πρό-
σκλη ση της Λι με νι κής Αρ χής. Ο πα ρα βά της μπο ρεί να αμ φι σβη τή σει την πα ρά βα ση μέσα σε 
απο κλει στι κή προ θε σμί α πέ ντε (5) ημε ρών από την κοι νο ποί η ση της απο φά σε ως, οπότε πα ρα-
πέ μπε ται από τη Λι με νι κή Αρχή στο Ει ρη νο δι κεί ο της πε ρι ο χής.

8.12.2ΔικαστικήαστυνομίατωνΛιμενικώνΑρχών.

Στο Κε φά λαι ο Γ΄ του Τρί του Μέ ρους του ΚΔΝΔ, στα άρ θρα 158-163 κα θο ρί ζο νται τα ανα-
κρι τι κά κα θή κο ντα των Λι με νι κών Αρ χών. Έτσι:

α) Οι προ ϊ στά με νοι των Λι με νι κών Αρ χών, οι νό μι μοι ανα πλη ρω τές τους όπως οι αξι ω μα τι-
κοί, αν θυ πα σπι στές και αρ χι κε λευ στές του ΛΣ, που υπη ρε τούν υπό τις δι α τα γές τους, ασκούν 
κα θή κο ντα γε νι κών ανα κρι τι κών υπαλ λή λων για τα εγκλή μα τα που συ νέ βη σαν στην πε ρι ο χή 
τους. Η άσκηση των ανα κρι τι κών κα θη κό ντων γί νε ται υπό την επο πτεία του αρ μό δι ου Ει σαγ γε-
λέ α και σύμ φω να με τις δι α τά ξεις της Ποι νι κής Δι κο νο μί ας. Επί σης ασκούν κα θή κο ντα δη μό σι-
ου κα τήγο ρου στο Πται σμα το δι κεί ο για τα πταί σμα τα που τε λού νται στην πε ρι ο χή τους. 

β) Οι Λι με νι κές Αρ χές στην εκτέ λε ση των ανα κρι τι κών τους κα θη κό ντων μπο ρούν να 
ζη τούν τη συν δρο μή των άλ λων αστυ νο μι κών αρ χών και οφεί λουν να πα ρέ χουν τη συν δρο μή 
τους όταν ζη τεί ται απ' αυ τούς.

γ) Οι Λι με νι κές Αρ χές ασκούν τα ανα κρι τι κά κα θή κο ντα σε εμπο ρι κά πλοία και βο η θη τι κά 
ναυ πη γή μα τα που φέ ρουν ξένη ση μαία και τα οποία βρί σκο νται στο λι μά νι ή στα χω ρι κά ύδατα 
της πε ρι ο χής τους, όταν δεν προ βλέ πε ται δι α φο ρε τι κά από μια ΔΣ, εφό σον δι α τα ράσ σε ται ή 
απει λεί ται η δη μό σι α τάξη και όταν ζη τεί ται η συν δρο μή της Λι με νι κής Αρ χής από τον πλοί αρ χο 
ή άλλο πρό σω πο του πλοίου. Πρέ πει όμως η Λι με νι κή Αρχή να κα λεί την οι κεία Προ ξε νι κή 
Αρχή να πα ρα σθεί κατά την επέμ βα σή της, εκτός αν πρό κει ται για κα τε πεί γου σα ανά γκη οπότε 
η ανα κοί νω ση της επεμ βά σε ως μπο ρεί να γί νει τη στιγμή της ενέρ γει ας.

δ) Οι Λι με νι κές Αρ χές μπο ρούν να ενερ γούν κάθε ανα κρι τι κή πράξη σε εμπο ρι κά πλοία 
με ξένη ση μαία που βρί σκο νται στα ελ λη νι κά χω ρι κά ύδατα, κατά προ σώ πων που δι ώ κο νται 
κα θώς επί σης και συλ λή ψεις κα τα δι κα σθέ ντων για έγκλημα ή άλ λων προ σώ πων που κρί νο νται 
ύπο πτα δρα πε τεύ σε ως (σε αυτά τα πρό σω πα πε ρι λαμ βά νο νται και οι στρα τι ω τι κοί). Οι Λι με-
νι κές Αρ χές όμως δεν μπο ρούν να επέμ βουν για εγκλή μα τα που δι α πράτ το νται σε αλλοδαπά 
πο λε μι κά πλοία. Όταν όμως σε αυτά κα τα φύ γουν πρό σω πα του ανα κρι τι κού εν δι α φέ ρο ντος, 
τότε οι Λι με νι κές Αρ χές ζη τούν από τον κυ βερ νή τη του αλλοδαπού πο λε μι κού πλοίου την 
πα ρά δο ση αυ τών και σε πε ρί πτω ση αρ νή σε ώς του, ανα φέ ρο νται στον αρ μό δι ο Ει σαγ γε λέ α 
και το Υπουρ γείο.

Η αστυ νο μι κή αρ μο δι ό τη τα των Λι με νι κών Αρ χών ασκεί ται μέσα σε κα θο ρι σμέ νο χώρο 
και για συ γκε κρι μέ να ζητήματα. Πρό κει ται για την το πι κή αρ μο δι ό τη τα και για την κατά 
θέ μα τα αρ μο δι ό τη τα. Η το πι κή αρ μο δι ό τη τα των Λι με νι κών Αρ χών σε σχέση με τις άλ λες 
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αστυ νο μι κές αρ χές κα θο ρί ζε ται από τα ΝΔ 444/70 και ΝΔ 187/73. Η το πι κή αρ μο δι ό τη τα 
με τα ξύ των Λι με νι κών Αρ χών κα θο ρί ζε ται με ΠΔ. Η κατά θέ μα τα αρ μο δι ό τη τα πε ρι λαμ βά νει 
τη δι οι κη τι κή και δι κα στι κή αστυ νο μί α, όπως πιο πάνω ανα πτύ χθη κε. Σύμ φω να όμως με το 
ΝΔ 444/70, εξαιρού νται της αρ μο δι ό τη τας των Λι με νι κών Αρ χών και ανή κουν στην ελ λη νι κή 
αστυ νο μί α τα εξής θέ μα τα:

α) Η ασφά λεια του Προ έ δρου της Δη μο κρα τί ας, των με λών της οι κο γέ νειάς του κα θώς και 
των ηγε μό νων ξέ νων κρα τών.

β) Ο έλεγ χος και η κί νη ση των αλ λο δα πών στην Ελ λά δα, ο έλεγ χος του συ ναλ λάγ μα τος και 
η προ στα σί α του εθνι κού νο μί σμα τος.

γ) Η εφαρ μο γή της νο μο θε σί ας σχε τι κά με τα τυ χε ρά παι χνί δια.
Οι Λι με νι κές Αρ χές εσω τε ρι κού δι α κρί νο νται σε Κε ντρι κά Λι με ναρ χεί α, Λι με ναρ χεί α, 

Υπο λι με ναρ χεί α. Στη Λι με νι κή Αρχή προ ΐ στα ται ως λι με νάρ χης αξι ω μα τι κός του ΛΣ. Οι 
Λι με νι κές Αρ χές εί ναι με τα ξύ τους ισό τι μες και υπά γο νται άμεσα στο ΥΕΝ. Στα Κε ντρι κά 
Λι με ναρ χεί α, Λι με ναρ χεί α και Υπο λι με ναρ χεί α μπο ρεί να ιδρύ ο νται Λι με νι κά Τμή μα τα για 
την κα λύ τε ρη δι εκ πε ραί ω ση του δι οι κη τι κού και δι κα στι κού έρ γου. Επί σης υπάρ χουν οι λι με-
νι κοί σταθ μοί και οι υπάλ λη λοι λι μέ να. Οι λι με νι κοί σταθ μοί υπά γο νται στις άμε σες δι α τα γές 
των Λι με νι κών Αρ χών, στην πε ρι φέ ρει α των οποίων βρί σκο νται και στις οποίες ανα φέ ρο νται 
για κάθε ζήτημα. Στο λι με νι κό σταθμό προ ΐ στα ται ως λι με νο σταθ μάρ χης, αν θυ πα σπι στής ή 
αρ χι κε λευ στής του ΛΣ. Ο υπάλ λη λος λι μέ να εί ναι υπάλ λη λος της τε λω νει α κής υπη ρε σί ας, 
στον οποίο έχουν ανα τε θεί λι με νι κά κα θή κο ντα, επειδή δεν υπάρ χει Λι με νι κή Αρχή. Ο υπάλ-
λη λος λι μέ να εκτε λεί τις δι α τα γές και τις οδη γί ες του προ ϊ στα μέ νου της Λι με νι κής Αρ χής στην 
πε ρι φέ ρει α της δι και ο δο σί ας του οποίου υπά γε ται.

Οι αξι ω μα τι κοί του ΛΣ δι α πι στεύ ο νται στις ελ λη νι κές πρε σβεί ες σημαντικών ναυ τι λι α κών 
κέ ντρων του εξω τε ρι κού, όπου ασκούν έλεγχο και επο πτεία στα εμπο ρι κά πλοία με ελ λη νι κή 
ση μαία, που δι έρ χο νται από τα λι μά νια στα οποία αυ τοί υπη ρε τούν και γε νι κό τε ρα εξυ πη ρε τούν 
τα συμ φέ ρο ντα της ελ λη νι κής εμπο ρι κής ναυ τι λί ας. Τέ τοιες υπη ρε σί ες λει τουρ γούν στο Λον δί-
νο, στη Νέα Υόρκη, στο Τό κιο, στο Σίδ νεϋ, στη Σι γκα πού ρη κλπ.

Σε κάθε Λι με νι κή Αρχή συ γκρο τεί ται Το πι κό Κλι μά κι ο Επι θε ώ ρη σης Πλοίων (ΤΚΕΠ). Το 
ΤΚΕΠ τε λεί υπό την επο πτεία του Τμή μα τος Επι θε ω ρήσεως Πλοίων (ΤΕΠ) της ΔΕΕΠ του 
ΥΕΝ. Το ΤΚΕΠ απο τε λεί ται από το λι με νάρ χη ή ένα αξι ω μα τι κό της υπη ρε σί ας του, από ένα 
μη χα νι κό ΕΝ, τον πλο η γό της πε ρι ο χής και από ένα ρα δι ο τη λε γρα φη τή για τις πε ρι πτώ σεις επι-
θε ω ρή σε ως των τη λε πι κοι νω νι α κών μέ σων. Το ΤΚΕΠ ενερ γεί αρ χι κή ή τα κτι κή-πε ρι ο δι κή επι-
θε ώ ρη ση πλοίων χω ρη τι κό τη τας μέ χρι 100 κοχ και κα τό πιν εγκρί σε ως της ΔΕΕΠ μπο ρεί να 
ενερ γεί τα κτι κή-πε ρι ο δι κή επι θε ώ ρη ση σε Φ/Γ πλοία μέ χρι 500 κοχ κα θώς και έκτα κτη ή 
συ μπλη ρω μα τι κή επιθεώρηση σε πλοία οποιασ δή πο τε χω ρη τι κό τη τας. Σε πε ρί πτω ση που κά ποιο 
πλοίο υπο στεί βλάβη, ανε ξάρ τη τα με τη χω ρη τι κό τη τά του και εφό σον αυτό δεν πα ρα κο λου θεί-
ται από ανα γνω ρι σμέ νο νη ο γνώ μο να, το ΤΚΕΠ ενερ γεί την έκτα κτη επι θε ώ ρη ση, για να δι α πι-
στώ σει την έκταση ή την απο κα τά στα ση της βλά βης και ει ση γεί ται ανά λο γα στον προ ϊ στά με νο 
της Λι με νι κής Αρ χής. Μετά από κάθε τα κτι κή-πε ρι ο δι κή επι θε ώ ρη ση, το ΤΚΕΠ συ ντάσ σει 
έκ θε ση, η οποία υπο βάλ λε ται από το Λι με νάρ χη στην ΔΕΕΠ του ΥΕΝ, για την έκ δο ση του 
σχετικού πρω το κόλ λου.

8.12.3ΠεριφερειακοίΣταθμοίΚαταπολεμήσεωςΡυπάνσεως.

Ο Ν 743/1977 (ΦΕΚ 319/Α/1977) όπως τροπο ποι ή θη κε από το ΠΔ 55/98 περί Προστασίας
τουΘαλάσσιουΠεριβάλλοντοςκαιΡυθμίσεωςΣυναφώνΘεμάτων, στο άρ θρο 15, προ βλέ πει τη 
σύ στα ση Περιφερειακών Σταθμών Καταπολεμήσεως Ρυπάνσεως (ΠΣΚΡ). Οι αρ μο δι ό τη τες 
των ΠΣΚΡ αυ τών συ νί στα νται:

α) Στην επι θε ώ ρη ση των πλοίων κατά τις δι ε νερ γού με νες φορ το εκ φορ τώ σεις πε τρε λαί ου.
β) Στον έλεγχο της πα ρα δό σε ως των κα τα λοί πων πε τρε λαί ου, πε τρε λαι ο ει δών μειγ μά των 

και άλ λων ρυ πα ντι κών ου σι ών στις ΕΥΚ.
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γ) Στην επι τή ρη ση του θα λάσ σι ου χώ ρου με πλωτά ή χερ σαία μέσα.
δ) Στην αντι με τώ πι ση των πε ρι στα τι κών ρυ πάν σε ως με ει δι κά αγή μα τα.
ε) Στην εκτέ λε ση κάθε άλ λης υπη ρε σί ας που ανα τί θε ται σ' αυ τούς με υπουρ γι κή από φα ση. 
Οι ΠΣΚΡ συ νι στώ νται με ΠΔ μετά από πρό τα ση των Υπουρ γών Εσω τε ρι κών-Δη μό σι ας 

Δι οι κή σε ως και Απο κε ντρώ σε ως, Οι κο νο μι κών, Εθνι κής Οι κο νο μί ας και Εμπο ρι κής Ναυ τι λί-
ας. Οι ΠΣΚΡ ιδρύ ο νται από τις Λιμενικές Αρχές και μέ χρι σή με ρα λει τουρ γούν στους Λι μένες 
του Πει ραιά και της Θεσ σα λο νί κης. Ωστόσο στα άλλα λιμάνια της χώρας λειτουργούν υπο-
τυπωδώς ή δεν λειτουργούν καθόλου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Θέμα 1: Η ίδρυση και η ιστο ρι κή εξέ λι ξη των δι ε θνών ενώ σε ων.

Ο κα θη γη τής Ε. Ρού κου νας υπο στη ρί ζει ότι η θε ώ ρη ση των δι ε θνών σχέ σε ων αρ χί ζει με τη δε δο μέ-
νη σκέψη ότι υπάρ χει μία «δι ε θνής κοι νό τη τα». Η δι ε θνής κοι νό τη τα απο τε λεί το πε δίο επι κοι νω νί ας 
με τα ξύ των πο λι τει α κά ορ γα νω μέ νων μο νά δων του σύγ χρο νου κό σμου. Απο τε λεί ται κυ ρί ως από κράτη, 
μι κρά και με γά λα, που δι α φέ ρουν ανά λο γα με την έκταση, τον πλη θυ σμό, την οι κο νο μι κή και πο λι τι κή 
ισχύ. Όμως, εντάσ σε ται σε αυ τήν με γά λος αριθ μός δι ε θνών ορ γα νι σμών αν και ο ση μα ντι κό τε ρος 
πα ρά γο ντας της δι ε θνούς κοι νό τη τας εξα κο λου θεί να πα ρα μέ νει το κρά τος.

Η ιστο ρι κή εξέ λι ξη των δι ε θνών σχέ σε ων έχει ως βα σι κό αντι κεί με νο την ανά λυ ση και ερ μη νεί α των 
σχέ σε ων των πο λι τι κών κοι νο τή των, οι οποίες συν δέ ο νται με συ γκε κρι μέ νο εδα φι κό χώρο, δη λα δή πρό-
κει ται για τις σχέ σεις ανά με σα σε κράτη. Πα ράλ λη λα η εξέ λι ξη της δι ε θνούς κοι νω νί ας συν δέ ε ται με το 
επί πε δο των δι α κρα τι κών σχέ σε ων, για πα ρά δειγ μα το σύγ χρο νο φαι νό με νο της «πα γκο σμι ο ποι ή σε ως» 
εξαρ τά ται άμεσα από τη στάση και τη συ μπε ρι φο ρά των κρα τών. Αναμ φί βο λα, η δι α μόρ φω ση της δι ε-
θνούς κοι νω νί ας δεν κα θο ρί ζε ται απο κλει στι κά από τη βού λη ση των κυ βερ νή σε ων. Υπάρ χουν και άλ λοι 
πα ρά γο ντες, όπως οι γε ω γρα φι κές δι α στά σεις, οι δη μο γρα φι κές τά σεις, τα οι κο νο μι κά συμ φέ ρο ντα, οι 
ιδε ο λο γι κές ανα ζη τή σεις, που επι δρούν ση μα ντι κά στη λήψη και εκτέ λε ση των απο φά σε ων από τους 
φο ρείς της εξου σί ας.

1.1 Η ορ γά νω ση της δι ε θνούς κοι νω νί ας.

Η εμ φά νι ση και η ανά πτυ ξη των δι ε θνών ορ γα νι σμών στη ρί ζε ται στην ύπαρξη της δι ε θνούς κοι νω-
νί ας, δη λα δή στην κοι νω νί α των κρα τών. Από την ει ρή νη της Βε στφα λί ας (1648) και την εμ φά νι ση του 
σύγ χρο νου κρά τους, η πο ρεία προς τις δι ε θνείς ορ γα νώ σεις στη ρί χθη κε στην ανά γκη επι κοι νω νί ας και 
συ νερ γα σί ας ανά με σα στα κράτη. Επό με νο ήταν να εγκα τα λει φθεί η δι με ρής μορφή δι α κρα τι κών σχέ-
σε ων που απαι τού σε η κλα σι κή δι πλω μα τί α. Ανα ζη τή θη καν νέες μορ φές πο λυ με ρούς συ νερ γα σί ας, που 
εκ φρά ζο νται με τη σύ να ψη δι ε θνών συν θη κών κατά τη δι άρ κει α δι ε θνών συν δι α σκέ ψε ων. Αρ χι κά οι 
συν δι α σκέ ψεις ήταν επει σο δι α κές, εξε λίσ σο νταν όμως σε πε ρι ο δι κές και συ νέρ χο νταν κατά τα κτά χρο-
νι κά δι α στή μα τα.

Λίγο μετά το τέ λος του Α΄ Πα γκό σμι ου Πο λέ μου κα θι ε ρώ θη κε ο θεσμόςτηςδιεθνούςοργανώσεως. 
Έχομε φθά σει σε ένα χρο νι κό ση μείο, όπου υφί στα ται μό νι μη συ νά ντη ση κρα τών κάτω από ένα νο μι κό 
πλαί σιο κατά τέ τοιον τρόπο δι αρ θρω μέ νο που δι α τη ρεί ιδι αί τε ρη νο μι κή προ σω πι κό τη τα και ιδι αί τε ρη 
βού λη ση. Πα ράλ λη λα μία σειρά από κοι νω νι κο οι κο νο μι κές και πο λι τι κές αι τί ες οδή γη σαν στη δι ά δο ση 
του νέου θε σμού. Ο με τα σχη μα τι σμός της κοι νω νί ας και οι με τα βο λές με τη μορφή του σύγ χρο νου κρά-
τους κα θώς και οι δύο βι ο μη χα νι κές επα να στά σεις, η εξά πλω ση της αποι κι ο κρα τί ας με όλες τις συ νέ-
πει ές της πάνω στο κό στος των πρώ των υλών και τη δη μι ουρ γί α νέων αγο ρών, οι εθνι κές εντά σεις και 
η πρό ο δος της τε χνο λο γί ας, που επέ φε ραν αλ λα γές στη δι άρ θρω ση της κοι νω νί ας, άλ λα ξαν τη ροή των 
δι ε θνών σχέ σε ων και οδή γη σαν σε δι ε θνείς συ νερ γα σί ες.

Ένα ακόμη βα σι κό στοι χείο στη δι α μόρ φω ση δι ε θνούς συ νερ γα σί ας πα ρου σι ά ζε ται με την πα ρεμ βο-
λή φο ρέ ων που δεν εί ναι κρα τι κοί –ιδι ω τι κές επι χει ρή σεις και ορ γα νι σμοί με οι κο νο μι κή αυ το τέ λει α– 
κα θώς και δι ε θνών ορ γα νι σμών που με τέ χουν σε άλ λους δι ε θνείς ορ γα νι σμούς. Οι δι ά φο ρες αυ τές μορ-
φές συ νερ γα σί ας δεν οδη γούν ανα γκα στι κά σε προ ώ θη ση των δι ε θνών σχέ σε ων στους πε ρισ σό τε ρους 
το μείς, αλλά υπάρ χει μία ση μα ντι κή εξέ λι ξη στον πε ρι ο ρι σμό της κρα τι κής αρ μο δι ό τη τας όσον αφορά 
στις ενέρ γει ες για τη δι α τή ρη ση της πα γκό σμι ας ει ρή νης. Αντί θε τα, η ύπαρξη του εθνι κού κρά τους απο-
μα κρύ νει την προ σέγ γι ση στην ιδέα της πα γκό σμι ας ενό τη τας αλλά πα ρέ χει τη δυ να τό τη τα στα άτομα 
για λήψη απο φά σε ων και, επο μέ νως, η δι ε θνής ορ γά νω ση θα απο τε λέ σει δη μι ούρ γη μα όχι μόνο της 



θε λή σε ως των κυ βερ νή σε ων, αλλά και της απο δο χής των κοι νω νι ών.
Όμως δεν λεί πει το φαι νό με νο ένα κρά τος να μην με τέ χει σε δι ε θνείς ορ γα νι σμούς και να μην υφί-

στα ται πε ρι ο ρι σμούς της κυ ρι αρ χί ας του, όπως η Κίνα που μέ χρι το 1971 είχε απο φα σί σει να βρί σκε ται 
στην απο μό νω ση, δι ό τι με αυ τόν τον τρόπο έκρινε ότι εξυ πη ρε τού νταν κα λύ τε ρα τα συμ φέ ρο ντά της. 
Επί σης, πα λαι ό τε ρα η Κα μπό τζη απο τε λού σε μία πε ρί πτω ση κλει στής οι κο νο μί ας και κατά συ νέ πει α 
ένα φαι νό με νο δι ε θνούς απο μο νώ σε ως.

Το ζή τη μα της συ γκρού σε ως ανά με σα στην άσκηση της κρα τι κής κυ ρι αρ χί ας και τη δι α τή ρη ση της 
ανε ξαρ τη σί ας ενώ πι ον της δι ε θνούς κοι νό τη τας εντο πί ζε ται και στην ερ μη νεί α των συ νταγ μα τι κών δι α-
τά ξε ων των κρα τών. Ο Έλ λη νας νο μο θέ της στο άρ θρο 28 του Συ ντάγ μα τος 1975 προ βλέ πει ότι: «Προς
εξυπηρέτησησπουδαίουεθνικούσυμφέροντοςκαιπροαγωγήτηςσυνεργασίαςμετ'άλλωνκρατώνείναι
δυνατήηδιάσυνθήκηςήσυμφωνίαςαναγνώρισιςαρμοδιοτήτωνκατάτοΣύνταγμαειςόργαναδιεθνών
οργανισμών.Προςψήφισιντουκυρούντοςτηνσυνθήκηνήσυμφωνίαννόμουαπαιτείταιπλειοψηφίατων
τριώνπέμπτωντουόλουαριθμούτωνβουλευτών». Πα ρό μοι ες δι α τά ξεις συ να ντού με στα Συ ντάγ μα τα του 
Βελ γί ου (άρθ. 25), της Ολ λαν δί ας (άρθ. 67), της Γερ μα νί ας (άρθ. 24) και της Δα νί ας (άρθ. 20).

Φαί νε ται αρ κε τά δύ σκο λο να δι α τυ πώ σει κά ποιος ποιος θε σμός ή ποια μορφή συ νερ γα σί ας εί ναι 
απο τε λε σμα τι κό τε ρη. Σε ορι σμέ νες πε ρι πτώ σεις η χρήση μυ στι κής δι πλω μα τί ας βο ή θη σε πε ρισ σό τε ρο 
από τη χρη σι μο ποί η ση θε σμών της πο λυ με ρούς δι πλω μα τί ας. Συ χνά συμ βαί νει και το αντί θε το. Αυτό 
που θε ω ρεί ται βέ βαιο, όμως, εί ναι ότι με την πά ρο δο των αι ώ νων οι δι ε θνείς σχέ σεις απο κτούν ολο έ να 
και πιο πο λύ πλο κη μορφή.

1.2 Αρ χι κά πρό τυ πα δι ε θνούς συ νερ γα σί ας.

Πα ρό λο που γνω ρί ζο με ότι οι δι ε θνείς ορ γα νι σμοί απο τε λούν θε σμό του 20ου αι ώ να, πρέ πει να ανα-
τρέ ξο με στην αρ χαι ό τη τα και συ γκε κρι μέ να στην κλασικήΕλλάδα, για να εντο πί σο με τα πρώτα στοι χεία 
δι ε θνών θε σμών. Συ γκε κρι μέ να, η πα ρου σί α μιας δι ε θνούς (δι α κρα τι κής) κοι νό τη τας, αν και αρ κε τά 
πε ρι ο ρι σμέ νης γε ω γρα φι κά, εντο πί ζε ται εξαι τί ας των εμπο ρι κών συ ναλ λα γών στον ευ ρύ τε ρο ελ λα δι κό 
χώρο κατά τον ΣΤ΄ π.Χ. αι ώ να, και της εξα σφα λί σε ως της μη επεμ βά σε ως στα εδάφη των κάθε πό λε ων.

Ως απο τέ λε σμα, υπήρξε η πρώτη επί ση μη σύ να ψη δι α κρα τι κών συ νερ γα σι ών σε νο μι κή και πο λι τι κή 
βάση, οι κα λού με νες Συμμαχίες, οι οποίες εκ φρά ζο νται διά μέ σου της αμοι βαί ας απο στο λής εντε ταλ-
μέ νων προ σώ πων για τη δι ε ξα γω γή δι α πραγ μα τεύ σε ων, της δι ορ γα νώ σε ως «συ νε δρί ων» (π.χ., του 
Ισθμού το 481 π.Χ., των Πλα ται ών το 481 π.Χ. και της Σπάρ της το 371 π.Χ.) κυ ρί ως για θέ μα τα απο φυ-
γής ενό πλων συ γκρού σε ων (πρό κει ται για την ει σα γω γή του θε σμού της «κοι νής ει ρή νης» απο βλέ πο-
ντας στην ακώ λυ τη άσκηση των κυ ρι αρ χι κών δι και ω μά των των πό λε ων-κρα τών, με την επι βο λή της 
απα γο ρεύ σε ως χρή σε ως ένο πλης βίας), που μας οδη γούν στο συ μπέ ρα σμα ότι πρό κει ται για τις πρώ τες 
ορ γα νω μέ νες δι α κρα τι κές μορ φές επι κοι νω νί ας.

Ακο λου θεί χρο νι κά η εμ φά νι ση του φαι νο μέ νου της ΟμοσπονδιακήςΙδέας. Η ανά γκη για την ει ρη-
νι κή συ νύ παρ ξη των εθνών συ ντέ λε σε στην ομαλή με τά βα ση από τους συμ μα χι κούς συ να σπι σμούς στην 
ομο σπον δι α κή ένωση σε μία χρο νι κή πε ρί ο δο που ξε κι νά την πρω το κλα σι κή εποχή και φθά νει μέ χρι 
την εποχή της ρω μαι ο κρα τί ας. Επι γραμ μα τι κά ανα φέ ρο με τις εξής μορ φές πρω ί μων ομο σπον δι ών, τους 
συνοικισμούς, τις συμμαχίες, τα κοινά και τις συμπολιτείες.

Αντι προ σω πευ τι κά πα ρα δείγ μα τα αυ τών των μορ φών ήταν η Ιω νι κή Συμ μα χί α, η Πε λο πον νη σι α κή 
Συμ μα χί α, η Αθη να ϊ κή Συμ μα χί α, η Κο ριν θι α κή Συμ μα χί α, το Βοι ω τι κό Κοινό, το Κοινό των Χαλ κι δέ ων, 
το Κοινό των Αρ κά δων, και, λίγο αρ γό τε ρα, η Αι τω λι κή Συ μπο λι τεί α και η Αχα ϊ κή Συ μπο λι τεί α. Συ μπλη-
ρω μα τι κά ανα φέ ρο με ότι η πρώτη Αθη να ϊ κή Συμ μα χί α κα τα τάσ σε ται στην κα τη γο ρί α των ηγε μο νι κών 
συ μπο λι τει ών, ενώ η Πε λο πον νη σι α κή Συμ μα χί α στην κα τη γο ρί α των ομο σπον δι α κών συ μπο λι τει ών.

Αντί θε τα, σύμ φω να με την άποψη του κα θη γη τή Γ. Τε νε κί δη, πρω τεύ ου σα θέση για οποια δή πο τε 
μορφή δι ε θνούς ορ γα νώ σε ως απο τε λού σαν οι Αμφικτιονίες, οι οποίες ήταν μία ένωση ανε ξαρ τή των γει-
το νι κών πό λε ων, απο τε λώ ντας έτσι τη κυ ρι ό τε ρη μορφή ενώ σε ως στην οποία εί χαν φθά σει οι Έλ λη νες. 
Η γνω στό τε ρη από όλες ήταν η Δελ φι κή Αμ φι κτι ο νί α, που απο τε λού ταν από δώ δε κα μέλη και είχε ως 
κε ντρι κό όρ γα νο το συμ βού λι ο, που συ νερ χό ταν δύο φο ρές σε ετή σια βάση. Το συμ βού λι ο λει τουρ γού σε 
και ως δι ε θνές δι κα στή ρι ο ανα λαμ βά νο ντας κα θή κο ντα δι αι τη σί ας.

Οι Αμ φι κτι ο νί ες δεν εί χαν μόνο θρη σκευ τι κή, αλλά και πο λι τι κή ση μα σί α, δι ό τι κατά τη δι άρ κει α 
των συ νε λεύ σε ων όχι μόνο στα μα τού σαν οι πό λε μοι, αλλά επί λυ αν τις δι α φο ρές τους δί χως να απει λεί-
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ται η ανε ξαρ τη σί α κάθε πό λε ως. Άλλα πα ρα δείγ μα τα εκεί νης της πε ρί ο δου ήταν η Αμ φι κτι ο νί α της 
Δή λου, η Αμ φι κτι ο νί α του Άρ γους, η Αμ φι κτι ο νί α της Κα λα βρί ας και η Αμ φι κτι ο νί α του Ογ χη στού. Μία 
άλλη άποψη είναι ότι οι συμ μα χί ες απο τε λού σαν στην κλα σι κή εποχή πο λι τι κές ενώ σεις ομο σπον δι α κής 
μορ φής, ενώ οι αμ φι κτι ο νί ες ήταν ενώ σεις θρη σκευ τι κού κυ ρί ως χα ρα κτή ρα.

Στη συ νέ χει α, κατά τη δι άρ κει α της ΡωμαϊκήςΑυτοκρατορίας, δεν ήταν εφι κτό να υπάρ ξει εξέ λι ξη 
της δι ε θνούς συ νερ γα σί ας εκτός από ορι σμέ νες ενώ σεις θρη σκευ τι κού κυ ρί ως χα ρα κτή ρα και πε ρι ο ρι-
σμέ νης ση μα σί ας, όπως η Λα τι νι κή Συ νο μο σπον δί α. Η μόνη μορφή δι α κρα τι κών θε σμών ήταν η επι νό-
η ση και τε λι κά η εφαρ μο γή του θε σμού του προτεκτοράτου. Η επε κτα τι κή πο λι τι κή της Ρώ μης εμπό δι σε 
την ανά πτυ ξη ανε ξαρ τή των πο λι τι κών μο νά δων για την προ ώ θη ση των δι ε θνών σχέ σε ων. Οι σχέ σεις 
της Ρώ μης με τα τρίτα κράτη κα θό ρι ζαν την ει κό να ελέγ χου της εξω τε ρι κής πο λι τι κής των κρα τών 
αυ τών από τη Ρω μα ϊ κή Σύ γκλη το. Η Ρώμη εφάρ μο ζε στις εξω τε ρι κές σχέ σεις της την αρχήτηςπαγκό
σμιαςαυτοκρατορίας, η οποία δεν συμ βι βα ζό ταν με την ύπαρξη κα νό νων δι ε θνούς δι καί ου, ενώ η λε γό-
με νη Pax Romana απέ κλειε την ισό τη τα της Ρώ μης με άλ λους λα ούς.

Μετά τη δι ά σπα ση της ενι αί ας Ρω μα ϊ κής Αυ το κρα το ρί ας και τη δη μι ουρ γί α δύο αυ το κρα το ρι ών, της 
Ανα το λής και της Δύ σης, φθά νο με στην εποχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Σε αντί θε ση με το τι 
συ νέ βαι νε στη Δύση (φαι νό με νο της πο λυ δια σπά σε ως της κε ντρι κής εξου σί ας), το Βυ ζά ντι ο δι α τή ρη σε 
μία αυ στη ρά συ γκε ντρω τι κή εσω τε ρι κή δομή, για πα ρά δειγ μα ο Αυ το κρά το ρας, ως κο ρυ φή της πυ ρα-
μί δας της ιε ραρ χί ας, αντι με τώ πι ζε τους άλ λους ηγε μό νες ως υπο τα κτι κούς ή στην κα λύ τε ρη πε ρί πτω ση 
ως προ στα τευ ό με νους. 

Η προ σέγ γι ση αυτή μας οδη γεί στη σκέψη ότι εμ φα νί ζο νται τα πρώτα ση μά δια διπλωματικήςπρακτι
κής σε ζη τή μα τα κυ ρί ως στρα τη γι κής. Η σύ να ψη συν θη κών εκείνη την εποχή απο τε λού σε πρά ξεις χά ρι τος 
για τους ξέ νους, ενώ οι επι σκέ ψεις των πρε σβευ τών τους πε ρι ο ρί ζο νταν σε δευ τε ρεύ ο ντα ρόλο. Αντί θε τα 
οι βυ ζα ντι νοί πρε σβευ τές, εφο δι α σμέ νοι με ει δι κά έγ γρα φα (χρυ σό βου λα), εκτε λού σαν συ γκε κρι μέ νες 
δι πλω μα τι κές απο στο λές, ενώ δεν προ βλε πό ταν η μό νι μη δι α μο νή τους σε ξένα κράτη. Ωστόσο, παρά τις 
δι ε θνείς προ σπά θει ες για ει ρη νι κή συ νύ παρ ξη, δεν έλει ψαν οι πο λε μι κές ενέρ γει ες, κυ ρί ως με τη μορφή 
των σταυ ρο φο ρι ών.

Κατά τον Μεσαίωνα, ο κα τα κερ μα τι σμός της Ευ ρώ πης σε υπο τε λή αλλά και με κά ποια μορφή κλει-
στής οι κο νο μί ας και αυ το νο μί ας φέ ου δα ή πρι γκι πά τα, δου κά τα και κο μη τεί ες που σχη μά τι ζαν μία πυ ρα-
μί δα, υπό την επιρ ροή του Πάπα, δεν ήταν δυ να τό να εμ φα νί σει στοι χεία δι ε θνούς συ νερ γα σί ας, δι ό τι 
αυτό προ ϋ πο θέ τει σχέ σεις σε ισό τι μο νο μι κό και πο λι τι κό επί πε δο. Επί σης, τα με σαι ω νι κά αυτά «κράτη» 
αφε νός εί χαν πε ρι ο ρι σμέ νη εδα φι κή έκταση και αφε τέ ρου δεν δι έ θε ταν την εσω τε ρι κή ορ γά νω ση, που 
έπρεπε να υπάρ χει για να ανα πτύ ξουν σχέ σεις συ νερ γα σί ας και ει ρή νης με το εξω τε ρι κό πε ρι βάλ λον. 
Επο μέ νως, ο με σαι ω νι κός κό σμος πλην ελα χί στων εξαι ρέ σε ων, δεν γνώ ρι σε την υπο χρε ω τι κή επί λυ ση 
των δι ε θνών δι α φο ρών με την επέμ βα ση ανώ τε ρης αρ χής.

Μία από τις εξαι ρέ σεις ήταν η κα λού με νη ΑλεξανδρινήΒούλα, με την οποία ο Πά πας Αλέ ξαν δρος 
κα θό ρι σε το 1493 ποια από τα ανα κα λυ πτό με να εδάφη του τότε νέου κό σμου θα πε ρι έρ χο νταν στο Ισπα-
νι κό και ποια στο Πορ το γα λι κό Στέμμα. Επί σης, μία από πει ρα μορ φής δι ε θνούς ορ γα νώ σε ως επι χει ρή-
θη κε με τη δη μι ουρ γί α του ΧανσεατικούΣυνδέσμου, όπου συμ με τεί χαν πε ρισ σό τε ρες από 80 γερ μα νι κές 
πό λεις κατά την πε ρί ο δο της ακ μής τους (14ος -15ος αι.). Αυ τός ο σύν δε σμος δι έ θε τε αξι ό λο γη εμπο ρι κή, 
ναυ τι κή και πο λι τι κή ισχύ. Τέ λος, την ίδια εποχή ο χριστιανισμός άσκησε μία υπο τυ πώ δη επιρ ροή στην 
εξέ λι ξη των δι ε θνών σχέ σε ων, δι ό τι ευ νό η σε τις συν θή κες για την ισό τη τα των κρα τών και για τον πε ρι ο-
ρι σμό των πο λε μι κών εχθρο πρα ξι ών. Ου σι α στι κά, επρό κει το μόνο για θρη σκευ τι κούς κα νό νες που απευ-
θύ νο νταν απο κλει στι κά στους χρι στια νι κούς λα ούς.

Κατά την εποχή τηςΑναγεννήσεως συ ντρέ χουν πλέον εκεί νες οι προ ϋ πο θέ σεις για την κα λύ τε ρη 
ορ γά νω ση των δι α κρα τι κών σχέ σε ων. Τα με σαι ω νι κά κράτη δι α δέ χθη καν σύγ χρο να κράτη με στα θε ρή 
ορ γα νω τι κή δομή. Τα νέα στοι χεία της αστι κής τά ξε ως και του δι ε θνούς εμπο ρί ου συ νέ βα λαν σε μία 
δι α φο ρο ποί η ση στην κρι τι κή θε ώ ρη ση των δι ε θνών σχέ σε ων. Οι τά σεις για άμ βλυν ση των αντι θέ σε ων 
στα δι α κά κερ δί ζουν έδα φος σε βά ρος της στρα τη γι κής-ισχύος και αυτό φαί νε ται από τη δι α πί στευ ση 
μο νί μων δι πλω μα τι κών αντι προ σώ πων. Η με τά βα ση από τις πε ρι ο δι κές απο στο λές στις μό νι μες αντι-
προ σω πεί ες πα ρα τη ρή θη κε αρ χι κά το 1455, με τη δι α πί στευ ση του Φρα ντζέ σκο Σφόρ τσα (Δού κας του 
Μι λά νου) στη Γέ νο βα. Πα ράλ λη λα με γά λη ση μα σί α είχε η σχέση με τα ξύ δι ε θνών θε σμών και γε ω γρα-
φι κών δι α στά σε ων. Η ανα κά λυ ψη της Αμε ρι κής από τον Κο λόμ βο το 1492 ου σι α στι κά κα θι έ ρω σε το 
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φαι νό με νο της «αποικιοποιήσεως», δι ό τι η Ευ ρώ πη κα θι στά ται πλέον το επί κε ντρο ενός συ στή μα τος με 
οι κο νο μι κή εξου σία. Η ίδρυση, η σύ στα ση και λει τουρ γί α με γά λων ευ ρω πα ϊ κών εται ρει ών (πα ραλ λα-
γές των ση με ρι νών μει κτών επι χει ρή σε ων) που βέ βαια εξυ πη ρε τούν ιδι ω τι κά συμ φέ ρο ντα, οδη γεί σε 
μία νέα μορφή δι ε θνούς επι κοι νω νί ας. Η ανε ξαρ τη το ποί η ση των ευ ρω πα ϊ κών κρα τών τους δη μι ουρ γεί 
το αί σθη μα της αυ το δυ να μί ας και κατ' επέ κτα ση της δι α σφα λί σε ως των συμ φε ρό ντων τους, π.χ. το 1534 
ο Φρα γκί σκος Α΄ της Γαλ λί ας προ χώ ρη σε σε εμπο ρι κή συμ φω νί α με την Οθω μα νι κή Πύλη, κα θι ε ρώ νο-
ντας συ νερ γα σί α με τα ξύ χρι στια νών και ισλα μι στών. 

Επο μέ νως, μία πρώτη προ σε κτι κή προ σέγ γι ση στους αρ χι κούς τύ πους δι ε θνών ενώ σε ων μας απο-
κα λύ πτει κά ποια κοινά χα ρα κτη ρι στι κά τους, δη λα δή την κα το χύ ρω ση της εδα φι κής ακε ραι ό τη τας των 
κρα τών, που επι δι ώ κε ται μέσω της ισορ ρο πί ας δυ νά με ων, τις προ σπά θει ες για την ει ρη νι κή δι ευ θέ τη ση 
των δι α φω νι ών, τη θέ σπι ση του δι καί ου των εξου σι ών, την εκ προ σώ πη ση των κυ βερ νω μέ νων, αλλά και 
την αυ το νο μί α των εσω τε ρι κών υπο θέ σε ων των κρα τών. Ο Τριακονταετήςπόλεμος (1618-1648) συ ντέ-
λε σε σε αυτό που ονο μά ζο με το ΠρώτοΕυρωπαϊκόΣυνέδριο με την Συνθήκη ΕιρήνηςτηςΒεστφαλίας. 
Με άλλα λό για ορι στι κο ποι ή θη κε η με τά βα ση από τη Με σαι ω νι κή στη Νε ό τε ρη Ευ ρώ πη. Αυτό σή μαι νε 
την κα τάρ ρευ ση της θρη σκευ τι κής ιδέας και πο λι τι κής ενό τη τας. Δη μι ουρ γή θη κε μία νέα τάξη πραγ μά-
των και κρί θη κε ανα γκαία η σύ γκλη ση δι ε θνών συν δι α σκέ ψε ων με σκοπό τη δι α τή ρη ση της ισορ ρο πί ας 
ισχύος. Συ γκε κρι μέ να, το σύ στη μα της Ει ρή νης της Βε στφα λί ας υι ο θέ τη σε τις Συνθήκες του Μύνστερ 
και του Όσναμπρουκ, οι οποίες κα θι έ ρω σαν τις αρ χές: 

α) Της ανε ξαρ τη σί ας και νο μι κής ισό τη τας των κρα τών.
β) Της δη μι ουρ γί ας κοι νω νί ας κρα τών, που θε με λι ώ νε ται στην πο λι τι κή ισορ ρο πί α.
γ) Της δι α κρα τι κής αλ λη λεγ γύ ης για τη δι α σφά λι ση της στα θε ρό τη τας στο ευ ρω πα ϊ κό εδα φι κό και 

πο λι τι κό κα θε στώς. 
Επο μέ νως, η τάση πλέον για σύ να ψη πο λυ με ρών δι ε θνών συν θη κών απο τε λεί το ιδα νι κό τε ρο μέσο για 

την επί λυ ση ανά με σα στα ευ ρω πα ϊ κά κράτη προ βλη μά των, όπως το εδα φι κό κα θε στώς, μει ο νό τη τες, απο-
ζη μι ώ σεις, αφο πλι σμός κλπ. Απο τέ λε σμα αυ τής της τά σε ως ήταν η ικα νο ποί η ση των εδα φι κών δι εκ δι κή-
σε ων της Γαλ λί ας και της Σου η δί ας, που ως εγ γυ ή τρι ες δυ νά μεις της τη ρή σε ως των δύο συν θη κών συ νέ-
βαλ λαν στο φαι νό με νο της «ισορροπίαςτωνδυνάμεων» στην Ευ ρώ πη.

Πα ράλ λη λα, η νέα δι ε θνής πραγ μα τι κό τη τα οδή γη σε στην ανά πτυ ξη του επι στη μο νι κού κλά δου του 
διεθνούςδικαίου. Το δι ε θνές δί καιο δι α μορ φώ θη κε στα δι α κά τους τέσ σε ρεις τε λευ ταί ους αι ώ νες. Ει δι-
κό τε ρα, προς το τέ λος του με σαί ω να στη φάση της συ γκρο τή σε ως του σύγ χρο νου κρά τους, μία υπο τυ-
πώ δης μορφή δι ε θνούς δι καί ου πε ρι ο ρι ζό ταν σε ελά χι στους κα νό νες για τη δι πλω μα τι κή απο στο λή, τις 
δι ε θνείς συν θή κες και το δι ε θνές έθιμο. Κατά την Ανα γέν νη ση άρ χι σε να απο κτά ευ ρύ τη τα λόγω της 
γε ω γρα φι κής δι α στά σε ως του κό σμου. Η ση μα ντι κό τε ρη εξέ λι ξη στον κλάδο ση μει ώ θη κε με το έργο 
του Ολ λαν δού Hugo Grotius (1583-1645), ο οποίος δι α τύ πω σε την άποψη ότι το δι ε θνές δί καιο εί ναι 
ορ θο λο γι κό και επι δέ χε ται συ στη μα τι κή ανά λυ ση και με θο δο λο γι κή νο μο τέ λει α. Η συ νέ χει α ανή κει 
στον Ελ βε τό Emeric de Vattel (1714-1764) ο οποίος κα τέ λη ξε στο συ μπέ ρα σμα ότι κάθε κρά τος εί ναι 
κρι τής του εαυ τού του.

Επί σης, οι θε σμοί του δικαίουτηςθάλασσας αρ χι κά βα σί στη καν στις ανά γκες της ναυ σι πλο ΐ ας την 
εποχή της Ανα γεν νή σε ως. Το βι βλίο του Grotius «ΜareLiberum» (1609), απο τέ λε σε δι α πραγ μά τευ ση 
της ελευ θε ρί ας των θα λασ σών σε αντί θε ση με το βρε τα νι κό δόγμα του «DominiumMaris»(κυ ρι αρ χί α 
της θά λασ σας). Το δί καιο της θά λασ σας δι α μορ φώ θη κε στα δι α κά με την πρα κτι κή και συ μπλη ρώ θη κε 
με μο νο με ρείς ή πο λυ με ρείς δι α κη ρύ ξεις δια φό ρων κρα τών, όπως αυτή του Πα ρι σιού το 1856 που αφο-
ρού σε στο ναυ τι κό απο κλει σμό και το λα θρε μπό ρι ο εν καιρώ πο λέ μου στη θά λασ σα.

Οι νέες τά σεις επι κε ντρώ νο νταν στη δι ά δο ση και τε λι κά στην επι κρά τη ση των φι λε λευ θέ ρων ιδεών 
προς το τέ λος του 18ου αι ώ να, που θα εί χαν άμε σες επι πτώ σεις στις δι α κρα τι κές σχέ σεις. Η Διακήρυξη
τηςΑμερικανικήςΑνεξαρτησίας το 1776 ου σι α στι κά κα θι ε ρώ νει τη λα ϊ κή συ ναί νε ση και το δι καί ω μα της 
αυ το δι α θέ σε ως των λαών και αυτό υπο στη ρί ζε ται λίγο αρ γό τε ρα από το κεί με νο της ΣυνθήκηςτωνΒερ
σαλλιών (1783). Πα ράλ λη λα, κατά τους πο λέ μους της αμε ρι κα νι κής ανε ξαρ τη σί ας δι α μορ φώ νο νται 
κα νό νες σχε τι κά με την ανα γνώ ρι ση των επα να στα τών ως εμπο λέ μων και την προ ά σπι ση των δι και ω-
μά των των ου δε τέ ρων όταν συ νέ βαι ναν συ γκρού σεις στη θά λασ σα (αφο ρού σε κυ ρί ως στα εμπο ρι κά 
πλοία) με την προ ϋ πό θε ση ότι δεν θί γο νταν τα συμ φέ ρο ντα των εμπο λέ μων (το δι καί ω μα της επεμ βά-
σε ως μπο ρού σε να ασκη θεί στις πε ρι πτώ σεις λα θρε μπο ρί ου ή δι α σπά σε ως απο κλει σμού). Τα κράτη 
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πα ρεί χαν σε πο λί τες τους, δη λα δή κυ βερ νή τες σκα φών εξο πλι σμέ νων με δα πά νες ιδι ω τών το δικαίωμα
επιδρομής ελέγ χο ντας με αυ τόν τον τρόπο τον προ ϋ πο λο γι σμό τους. Το «δι καί ω μα» αυτό κα ταρ γή θη κε 
με τη διακήρυξητης ΣυνδιασκέψεωςτουΠαρισιού (1856). 

Ακο λού θη σε η ΓαλλικήΕπανάσταση (1789) με την εμ φά νι ση εθνι κής μορ φής κι νη μά των και τη Διακή
ρυξητωνΑνθρωπίνωνΔικαιωμάτων. Τα μη νύ μα τα συ γκε ντρώ νο νται στη μη επέμ βα ση στις υπο θέ σεις των 
άλ λων χω ρών (αρχή της ανε ξαρ τη σί ας των κρα τών), στην κα θι έ ρω ση κα νό νων για τις πε ρι πτώ σεις πο λέ-
μου (αρ χές του δι καί ου πο λέ μου, της κοι νής ενέρ γει ας των κρα τών κατά του επι τι θέ με νου και της ένο πλης 
πα ρεμ βά σε ως προς απο κα τά στα ση της ει ρή νης), στην ελευ θε ρο πλο ΐ α στους δι ε θνείς πο τα μούς με τα ξύ 
πα ρο χθί ων κρα τών (η ελευ θε ρί α αυτή αφο ρού σε στους δι ε θνούς ση μα σί ας πο τα μούς, όπως ο Ρή νος, ο 
Μο ζέ λας κλπ.) και στην απο κή ρυ ξη της επε κτα τι κής πο λι τι κής (εθνική αυ το δι ά θε ση των λαών με τη 
μορφή δη μο ψη φι σμά των). Όμως, εκείνη την εποχή η αρχήτωνεθνοτήτων, με τέ πει τα αρχήτηςαυτοδια
θέσεωςτωνλαών, ήταν άγνω στη για τις δι ε θνείς σχέ σεις και το ισχύον δί καιο, π.χ. τα όμορα προς την 
Πο λω νί α κράτη (Ρω σία, Πρω σία και Αυ στρία) προ έ βη σαν τρεις φο ρές στο δι α με λι σμό της κατά τα έτη 
1792, 1793 και 1795.

1.3 Ο ρό λος των δι ε θνών σχέ σε ων.

Χρο νι κό ορό ση μο θε ω ρεί ται το ΣυνέδριοτηςΒιέννης (1815), στη δι άρ κει α του οποίου πραγ μα το ποι ή-
θη καν οι πρώ τες σο βα ρές προ σπά θει ες ορ γα νώ σε ως της δι ε θνούς κοι νω νί ας. Συ γκε κρι μέ να δι α τυ πώ θη-
καν οι αρ χές του δι ε θνούς δι καί ου με τη μορφή είτε της δι α κη ρύ ξε ως νέων είτε της κω δι κο ποι ή σε ως 
προ η γου μέ νων κα νό νων. Ει δι κό τε ρα προ έ κυ ψαν: 

α) Η κα θι έ ρω ση των δι πλω μα τι κών απε σταλ μέ νων (κα νο νι σμός της ιε ραρ χί ας των δι πλω μα τι κών 
υπαλ λή λων).

β) Οι δι α τά ξεις για την κα τα στο λή του δου λε μπο ρί ου (δι ε θνής απα γό ρευ ση της δου λεί ας, πα ρό λο 
που στις ΗΠΑ εξα κο λου θού σε να υφί στα ται).

γ) Η ίδρυση της Επι τρο πής του Ρή νου (γε νι κές αρ χές για την πλεύση στους πο τα μούς).
δ) Η ρητή ανα γνώ ρι ση της ελ βε τι κής ου δε τε ρό τη τας. 
Οι συμ με το χές αντι προ σω πει ών στο συ νέ δρι ο της Βι έν νης ήταν πο λυ πλη θείς. Πο λι τι κοί και δι πλω-

μά τες προ ερ χό με νοι από όλη την Ευ ρώ πη με δύ να μη επι βο λής, με τα ξύ των οποίων ο Μέτ τερ νιχ, ο 
Γκαιντς, ο Κα πο δί στρι ας, απο φά σι σαν τη δη μι ουρ γί α του νέου πο λι τι κού χάρτη της Ευ ρώ πης.

Οι θε με λι ω τές του κα θε στώ τος της Βι έν νης αγνό η σαν την αρχή των εθνο τή των, με σκοπό να κα το-
χυ ρώ σουν τις αρ χές της νο μι μό τη τας και της ισορ ρο πί ας των δυ νά με ων. Ωστόσο, οι δι ε νέ ξεις, εξε γέρ-
σεις και επα να στά σεις που ακο λού θη σαν δεν επι βε βαί ω σαν τις αρ χι κές προσ δο κί ες. Έτσι στις αρ χές 
της δε κα ε τί ας του 1820 εκ δη λώ θη καν κι νή μα τα στην Ισπα νία και την Ιτα λία, με κύ ριο αί τη μα την ει σα-
γω γή συ ντάγ μα τος. Η τάξη θα απο κα τα στα θεί με την επέμ βα ση της Αυ στρί ας και της Γαλ λί ας. Νέες 
εξε γέρ σεις θα ακο λου θή σουν στη δε κα ε τί α του 1830 στη Γαλ λία, την Πο λω νί α, την Ιτα λία και τη Γερ-
μα νί α, με στόχο την απο κα τά στα ση των συ νταγ μα τι κών ελευ θε ρι ών. Η επό με νη φορά που εκ δη λώ θη-
καν επα να στα τι κά κι νή μα τα λόγω οι κο νο μι κής κρί σε ως ήταν το 1848 στη Γερ μα νί α, την Αυ στρία, την 
Ιτα λία και τη Γαλ λία. Τα προ βλή μα τα επι λύ θη καν δύο χρό νια αρ γό τε ρα, όταν κα θι ε ρώ θη καν η εγκα-
θί δρυ ση συ νταγ μα τι κών κα θε στώ των και η ανα γνώ ρι ση της κα θο λι κής ψη φο φο ρί ας στη Γαλ λία.

Οι εξε γέρ σεις αυ τές έδω σαν το έναυ σμα για την προ ώ θη ση των εθνι κών δι εκ δι κή σε ων, αφε νός με 
την απαλ λα γή εθνι κών ομά δων από την ξένη κυ ρι αρ χί α και αφε τέ ρου με τη συ νέ νω ση σε ενι αίο πο λι-
τει α κό σχήμα των υπαρ χό ντων δια φό ρων κρα τι δί ων, π.χ. η ενο ποί η ση της Ιτα λί ας και της Γερ μα νί ας, η 
ανα γνώ ρι ση της ανε ξαρ τη σί ας της Σερ βί ας, της Ρου μα νί ας και του Βελ γί ου, αλλά και η δι καί ω ση του 
ελ λη νι κού εθνι κού αγώνα, που ου σι α στι κά επέ φε ραν τριγ μούς στο σύ στη μα της ευ ρω πα ϊ κής ισορ ρο πί-
ας που είχε κα θι έ ρω σει το συ νέ δρι ο της Βι έν νης. 

Με τηΣυνθήκηΕιρήνηςτωνΠαρισίων (1814) ιδρύ θη κε ένας νέος θε σμός στις δι ε θνείς σχέ σεις, δη λα-
δή η σύ μπρα ξη των τεσ σά ρων με γά λων δυ νά με ων (Βρε τα νί α, Ρω σία, Πρω σία, Αυ στρία), που αρ γό τε ρα 
με την ανα γνώ ρι ση της Γαλ λί ας ως ισό τι μου μέ λους ονο μά στη κε πενταρχία, οι οποίες προς εξα σφά λι ση 
της εκτε λέ σε ως των συν θη κών αλλά και της πα γι ώ σε ως των ηγε μο νι κών σχέ σε ων με τα ξύ τους, απο φά σι-
σαν τη σύ γκλη ση πε ρι ο δι κών συν δι α σκέ ψε ων. Με σκοπό να εξυ πη ρε τή σουν τα κοινά συμ φέ ρο ντά τους 
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(πρω ταρ χι κά για τη δι α τή ρη ση των μο ναρ χι κών κα θε στώ των) οι με γά λες δυ νά μεις κα τέ φυ γαν στη βία, 
ενώ κάθε φορά που έκρι ναν ότι απει λεί ται η εσω τε ρι κή ή η δι ε θνής τάξη στον ευ ρω πα ϊ κό χώρο, ασκού-
σαν το δι καί ω μα της επεμ βά σε ως στο εσω τε ρι κό των τρί των κρα τών. 

Όπως ήταν φυ σι κό, τα υπό λοι πα κράτη δεν με τεί χαν παρά μό νον εφό σον η υπό εξέ τα ση υπό θε ση 
αφο ρού σε σε ει δι κά συμ φέ ρο ντά τους, όπως συ νέ βη στη ΣυνδιάσκεψητουΠαρισιούτο1869 για την 
επί λυ ση του ΚρητικούΖητήματος εξαι τί ας της ελ λη νο τουρ κι κής δι α φο ράς. Μο λο νό τι ο αντι πρό σω πος 
της Οθω μα νι κής Αυ το κρα το ρί ας γι νό ταν δε κτός με πλήρη δι και ώ μα τα, δεν συ νέ βαι νε το ίδιο με την 
ελ λη νι κή αντι προ σω πεί α. Κατά συ νέ πει α, η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση δεν δέ χθη κε να πα ρα στεί ο Έλ λη νας 
πρε σβευ τής Α. Ρα γκα βής στη συν δι ά σκε ψη μόνο με συμ βου λευ τι κή ψήφο.

Στη συ νέ χει α, η βού λη ση των ισχυ ρών κρα τών κα θι έ ρω σε ένα πο λι τι κό θε σμό που θα επι βί ω νε κατά 
τη δι άρ κει α ολό κλη ρου του 19ου αι ώ να. Πρό κει ται για την ΕυρωπαϊκήΣυνεννόηση(Concert Europeen), 
δί χως βέ βαια τη συ γκα τά θε ση των μι κρών κρα τών, και η οποία συ χνά για τη θε με λί ω ση των απο φά σε ών 
της ανα φε ρό ταν στα υπάρ χο ντα συμ βα τι κά κεί με να. Με ρι κές βι βλι ο γρα φι κές πη γές προ τι μούν τον όρο 
ΕυρωπαϊκήΣυναυλία ενώ σε άλ λες πη γές απο δί δε ται με τον όρο ΕυρωπαϊκήΣυμφωνία. Ωστόσο, ο όρος 
προ έρ χε ται από τη ΣυνθήκητουChaumont(1814), σύμ φω να με την οποία οι τέσ σε ρεις αρ χι κά με γά λες 
δυ νά μεις εί χαν συ νά ψει συμ μα χί α με σκοπό την αντι με τώ πι ση του Να πο λέ ο ντα.

Οι μέ θο δοι ενερ γει ών της Ευ ρω πα ϊ κής Συ νεν νο ή σε ως εκ φρά ζο νταν με τη σύ γκλη ση πο λυ με ρών συν-
δι α σκέ ψε ων, στις οποίες με τεί χαν αντι πρό σω ποι των Με γά λων Δυ νά με ων, των οποίων ο τρό πος λει τουρ-
γί ας δεν ακο λου θού σε προ κα θο ρι σμέ νους κα νό νες δι καί ου. Γε γο νός εί ναι ότι η Ευ ρω πα ϊ κή Συ νεν νό η ση 
δεν πε τύ χαι νε πά ντο τε την ει ρη νι κή δι ευ θέ τη ση των δι ε θνών δι α φο ρών και αυτό δι ό τι οι συν δι α σκέ ψεις 
δεν ήταν υπο χρε ω τι κές αλλά και δεν εφαρ μό ζο νταν κα νό νες σχε τι κοί με τον τόπο συ γκλή σε ως, τη μορφή 
τους και τον τρόπο εκτε λέ σε ως των λαμ βα νο μέ νων απο φά σε ων. Αντί θε τα, ο κα θη γη τής Θ. Χρι στο δου λί-
δης υπο στη ρί ζει ότι η Ευ ρω πα ϊ κή Συ νεν νό η ση απο τέ λε σε το αρ χέ τυ πο του εκτε λε στι κού ορ γά νου ενός 
σύγ χρο νου δι ε θνούς ορ γα νι σμού. Σε κάθε πε ρί πτω ση, κατά τη δι άρ κει α του 19ου αι ώ να και μέ χρι το 1914, 
μέσα από αυ τές τις συν δι α σκέ ψεις αντι με τω πί στη καν και επι λύ θη καν αρ κε τές ευ ρω πα ϊ κές και εκτός 
Ευ ρώ πης δι α φο ρές, π.χ. θέ μα τα της Ελ λά δας για την πε ρί ο δο 1827-1832, των Πα ρα δου να βί ων Ηγε μο νι ών 
(1856), του Μαυ ρο βου νί ου, της Σερ βί ας, της Ρου μα νί ας και της Βουλ γα ρί ας (1878), της Κρή της (1897-
1909) και της Αλ βα νί ας (1913).

Άλ λες συν δι α σκέ ψεις με ιστο ρι κές επι πτώ σεις στον 19ο αι ώ να απο τε λούν η ΣυνδιάσκεψητουΠαρισιού 
(1856) μετά τον Κρι μα ϊ κό Πό λε μο κα θώς και τα ΣυνέδριατουΒερολίνου το 1878 και το 1885 σχε τι κά με τα 
θέ μα τα της Οθω μα νι κής Αυ το κρα το ρί ας μετά το Ρω σο- Τουρ κι κό πό λε μο και για τη ρύθ μι ση των θε μά των 
των αφρι κα νι κών αποι κι ών, που ανή καν σε ευ ρω πα ϊ κά κράτη. Στις δι ε θνείς συν δι α σκέ ψεις με τεί χαν αντι-
πρό σω ποι των κρα τών που εξέ φρα ζαν την πο λι τι κή των κυ βερ νή σε ών τους. Με ρι κές φο ρές υπήρχε συμ με-
το χή και ορι σμέ νων μη δι α κυ βερ νη τι κών δι ε θνών ορ γα νι σμών χω ρίς δι καί ω μα ψή φου όπως η Δι ε θνής 
Επι τρο πή του Ερυ θρού Σταυ ρού, η Δι ε θνής Αμνη στία κλπ. Οι απο φά σεις λαμ βά νο νταν με ομο φω νί α των 
αντι προ σώ πων των κρα τών με όλους τους κιν δύ νους που απέρ ρε αν από μία τέ τοια συμ φω νί α. 

Συ μπλη ρω μα τι κά ανα φέ ρο με ότι ο ΠαγκόσμιοςΣύνδεσμοςτωνΧριστιανικώνΕνώσεωνΝέων (YMCA) 
ιδρύ θη κε το 1855 και θε ω ρεί ται ο πρώ τος ιδι ω τι κός δι ε θνής ορ γα νι σμός. Αρ γό τε ρα, ιδρύ θη κε ένας αρ κε-
τά ση μα ντι κός αριθ μός δι ε θνών ενώ σε ων, που απο σκο πού σε στην προ ώ θη ση των συμ φε ρό ντων μίας ιδι-
αί τε ρης ομά δας ατό μων ή επαγ γελ μα τι κής τά ξε ως, όπως το ΙνστιτούτοΔιεθνούςΔικαίου (1873), η Διεθνής
ΕπιτροπήΓεωργίας(1891), το ΔιεθνέςΓραφείοΕιρήνης (1892), η ΔιεθνήςΕπιτροπήΟλυμπιακώνΑγώνων
(1894) κλπ. 

Η δη μι ουρ γί α και εξέ λι ξη νέων μορ φών δι ε θνούς συ νερ γα σί ας οφεί λε ται κατά με γά λο μέ ρος στη βι ο-
μη χα νι κή επα νά στα ση που συ νέ βη στα μέσα του 19ου αι ώ να. Η βού λη ση των κρα τών για επί τευ ξη τα χύρ-
ρυθ μης οι κο νο μι κής ανα πτύ ξε ως λει τούρ γη σε πα ράλ λη λα με την εξέ λι ξη της τε χνο λο γί ας, ιδι αί τε ρα στον 
το μέα των με τα φο ρών και κατά συ νέ πει α δι εύ ρυ νε τη δι ε θνή επι κοι νω νί α. Αυτό στα δι α κά οδή γη σε στην 
επι βο λή της οι κο νο μι κής επιρ ρο ής των ευ ρω πα ϊ κών κρα τών σε άλ λους κό σμους, δη λα δή συν δυ ά στη κε με 
το φαι νό με νο της αποι κι ο ποι ή σε ως κυ ρί ως της Αφρι κής και της Ασίας, π.χ. λίγο πριν τον Α΄ Πα γκό σμι ο 
Πό λε μο, κράτη όπως η Πορ το γα λί α, η Ισπα νία, η Ολ λαν δί α, η Γαλ λία, η Αγ γλία, η Δα νία, η Νορ βη γί α, η 
Γερ μα νί α, η Ιτα λία και το Βέλ γιο εί χαν δη μι ουρ γή σει αποι κί ες που άγ γι ζαν το 90% των εδα φών της Αφρι-
κής, το 99% των εδα φών της Αυ στρα λί ας και το 56% των εδα φών της Ασίας αντί στοι χα (φαι νό με νο του 
ευ ρω πα ϊ κού ιμπε ρι α λι σμού). 
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Η εξά πλω ση του αποι κι α κού φαι νο μέ νου συν δυ ά ζε ται και με την υι ο θέ τη ση ορι σμέ νων θε τι κών 
μέ τρων που σκό πευ αν στην προ στα σί α των αν θρω πί νων δι και ω μά των. Από το Συ νέ δρι ο της Βι έν νης 
(1815) γί νε ται γνω στό ότι πρέ πει να κα ταρ γη θεί το δου λε μπό ρι ο. Τόσο σε εθνικό επί πε δο όσο και δι α-
κρα τι κό με βάση τις πο λυ με ρείς δι ε θνείς συν θή κες (Σύμ βα ση του Λον δί νου το 1841, Συν δι ά σκε ψη των 
Βρυ ξελ λών το 1889) κα το χυ ρώ νε ται η διεθνήςδίωξητουδουλεμπορίουκαι η προστασίατωνΑφρικανών
μεταναστώνκαιεργατών.

Η εκ δη μο κρα τι κο ποί η ση των δι ε θνών σχέ σε ων επέ φε ρε αλ λα γές στην εξέ λι ξη της δι ε θνούς συ νερ-
γα σί ας. Η δι α χεί ρι ση της εξω τε ρι κής πο λι τι κής έπαψε να απο τε λεί πρω το βου λί α ή έργο απο κλει στι κά 
των ηγε μό νων, π.χ. οι ΣυνδιασκέψειςτηςΧάγης των ετών 1899 και 1907 που πραγ μα το ποι ή θη καν με πρω-
το βου λί α του Τσά ρου της Ρω σί ας Νι κο λά ου Β΄ και σκοπό εί χαν την ει ρη νι κή δι ευ θέ τη ση των δι ε θνών 
δι α φο ρών. Η Σύμ βα ση που προ έ κυ ψε απ’ τις Συν δι α σκέ ψεις της Χά γης προ έ βλε πε τη δυ να τό τη τα υπο-
βο λής των δι α φο ρών σε δι αι τη σί α και την ίδρυση ενός ΔιαρκούςΔιαιτητικούΔικαστηρίου στη Χάγη. Στην 
πράξη το δι κα στή ρι ο αυτό δεν ήταν ούτε δι κα στή ρι ο ούτε δι αρ κές, γι' αυτό και χα ρα κτη ρί στη κε ως εφή-
με ρο δι κα στή ρι ο σε μό νι μο πλαί σιο. Οι συν δι α σκέ ψεις της Χά γης ήταν πε ρι ο δι κές προ βλε πό ταν όμως 
να δι ε ξα χθεί μία τρίτη συν δι ά σκε ψη με την πά ρο δο επτά ετών, η οποία τε λι κά δεν έγινε ποτέ λόγω της 
εκρή ξε ως του Α΄ Πα γκό σμι ου Πο λέ μου. Το ση μα ντι κό τε ρο στοι χείο ήταν ότι οι συν δι α σκέ ψεις αυ τές 
έδω σαν το έναυ σμα στις κυ βερ νή σεις των κρα τών να αντι λη φθούν τις δυ να τό τη τες των δι ε θνών ορ γά νων 
και το ρόλο που θα μπο ρού σαν να δι α δρα μα τί σουν στη δι α σφά λι ση της πα γκό σμι ας ει ρή νης. 

Από το Συ νέ δρι ο της Βι έν νης έως τη Λο ζάν νη (1922), στη Γιάλτα (1945) και στο Πα ρί σι (1946) 
συ γκα λού νται δι ε θνείς συν δι α σκέ ψεις, όπου με τέ χουν πρώην εμπό λε μα κράτη με στόχο να δι α μορ φώ-
σουν πο λι τι κές για την απο φυ γή νέων εχθρο πρα ξι ών. Στη σύγ χρο νη εποχή πρω το βου λί ες ανα λαμ βά-
νουν κράτη ή δι ε θνείς ορ γα νι σμοί όπως, η συν δι ά σκε ψη του Ελ σίν κι πραγ μα το ποι ή θη κε με τη συ νερ-
γα σί α ΗΠΑ και πρώην Σο βι ε τι κής Ενώ σε ως, οι τρεις συν δι α σκέ ψεις για το Δί καιο της Θά λασ σας 
συ γκλή θη καν από τον ΟΗΕ (1958, 1960, 1982). 

Ο θε σμός της δι ε θνούς ορ γα νώ σε ως εμ φα νί στη κε και στο πε ρι φε ρει α κό επί πε δο με την ίδρυση της 
ΠαναμερικανικήςΕνώσεως. Παρά τις προ σπά θει ες του Simon Bolivar για τη συ νέ νω ση των νέων κρα-
τών της Λα τι νι κής Αμε ρι κής με τη μορφή της συ νο μο σπον δί ας, φθά σα με στη δε κα ε τί α του 1880 όπου 
πραγ μα το ποι ή θη κε η ΠρώτηΣυνδιάσκεψηστηνΟυάσινγκτον (1889) με τη συμ με το χή όλων των κρα τών 
του δυ τι κού ημι σφαι ρί ου εκτός του Άγιου Δο μί νι κου (ση με ρι νή Δο μι νι κα νή Δη μο κρα τί α), όπου ιδρύ-
θη κε ένα μό νι μο όρ γα νο, το ΕμπορικόΓραφείο, το οποίο και με το νο μά στη κε σε ΔιεθνέςΓραφείοτων
ΑμερικανικώνΔημοκρατιών,κατά τη δι άρ κει α της ΔεύτερηςΣυνδιασκέψεωςστοΜεξικό (1901). Ακο λού-
θη σαν η ΤρίτηΣυνδιάσκεψητουΡίοΙανέιρο (1906) και η ΤέταρτητουΜπουένοςΆιρες (1910) που προ-
έ κυ ψε η αλ λα γή του ονό μα τος σε Πα να με ρι κα νι κή Ένωση. Στη συ νέ χει α, κατά τη δι άρ κει α της 
ΠέμπτηςΣυνδιασκέψεωςστοΣαντιάγκο(1923) και της ΈκτηςστηνΑβάνα (1928) αντί στοι χα, κα ταρ τί-
στη κε Σύμ βα ση για την απο φυ γή του πο λέ μου ανά με σα στα αμε ρι κα νι κά κράτη. Η Πα να με ρι κα νι κή 
Ένωση εξε λι κτι κά με τα τρά πη κε σε δι ε θνή ορ γα νι σμό με την επί ση μη ονο μα σί α ΟργανισμόςτωνΑμε
ρικανικών Κρατών (ΟΑΚ) σύμ φω να με το χάρτη της Μπο γκο τά (1948). Επί σης με τη λήξη του Β΄ 
Πα γκό σμι ου Πο λέ μου κα θι ε ρώ θη κε η αρχήτηςπλειοψηφίας, που πε ρι λαμ βά νε ται στον εσωτερικόκανο
νισμόλειτουργίαςτου ΟΑΚ. 

Στις τε λευ ταί ες συν δι α σκέ ψεις υι ο θε τή θη κε μία ακόμη πρα κτι κή που ονο μά ζε ται consensus, δη λα δή 
λήψη απο φά σε ων χω ρίς προ η γού με νη ψη φο φο ρί α. Αυτή η πρα κτι κή υπο δη λώ νει την κοινή βού λη ση 
των κρα τών που συμ με τέ χουν στη συν δι ά σκε ψη, αλλά και μία δυ σκαμ ψί α στις τε λι κές απο φά σεις εφό-
σον επέρ χο νται αρ κε τοί συμ βι βα σμοί. Η με τα πο λε μι κή λοι πόν πε ρί ο δος χα ρα κτη ρί ζε ται από δύο με γά-
λα γε γο νό τα που επη ρέ α σαν άμεσα τις δι ε θνείς σχέ σεις:

α) Οι επι στη μο νι κές ανα κα λύ ψεις και η τε χνο λο γι κή πρό ο δος (π.χ. η εκ με τάλ λευ ση των θα λασ σών 
αλλά και των βυ θών τους, οι δι ε θνείς επι κοι νω νί ες ακόμη και η προ σέγ γι ση του δι α στή μα τος κλπ.).

β) Η χει ρα φέ τη ση των λαών που οδή γη σε σε αλ λα γή του πα γκό σμι ου χάρτη. 
Η κοι νω νί α λοι πόν έπαψε να εί ναι απο κλει στι κά ευ ρω πα ϊ κή και ταυ τό χρο να χρι στια νι κή. Με την 

εφαρ μο γή του ανα γνω ρι σμέ νου δι και ώ μα τος της αυ το δι α θέ σε ως των λαών, τρι πλα σι ά στη κε ο αριθ μός 
των νέων και ανε ξαρ τή των κρα τών. Συ γκε κρι μέ να, συ νέ βη σαν τα πα ρα κά τω γε γο νό τα που εκ φρά ζουν 
ορι σμέ νες από τις σύγ χρο νες τά σεις προς τις ομο σπον δί ες πο λι τει ών:  

α) Χώ ρες απέ κτη σαν την ανε ξαρ τη σί α τους, π.χ. Συ ρία, Λί βα νος.
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β) Τα βρε τα νι κά στρα τεύ μα τα απο χώ ρη σαν από την Πα λαι στί νη.
γ) Δη μι ουρ γή θη κε το κρά τος του Ισ ρα ήλ (1948).
δ) Η εξα σθέ νι ση των αποι κι α κών αυ το κρα το ρι ών όπως της Βρε τα νι κής και της Γαλ λι κής και η πλή-

ρης δι ά λυ ση της Ολ λαν δι κής.
ε) Η δι ε ξα γω γή απε λευ θε ρω τι κών αγώ νων σε δι ά φο ρες πε ρι ο χές της Αφρι κής και της Ασίας.
στ) Η συμ με το χή δια φό ρων κρα τών στην Κοι νο πο λι τεί α (πρώην Βρε τα νι κή Κοι νο πο λι τεί α το 1949) 

ως νέα ανε ξάρ τη τα μέλη, π.χ. η Ιν δία, το Πα κι στάν. 
Το ση μα ντι κό τε ρο όμως γε γο νός ήταν η τάση προς λει τουρ γι κή απο κέ ντρω ση της δι ε θνούς ορ γα νώ-

σε ως. Κατά τη δι άρ κει α της συν δι α σκέ ψε ως στον Άγιο Φρα γκί σκο (που οδή γη σε στην ίδρυση του 
ΟΗΕ) ήδη υπήρ χαν κά ποιες μορ φές δι ε θνούς ορ γα νώ σε ως με ει δι κό επι στη μο νι κό αντι κεί με νο, π.χ. 
γε ωρ γί α, ερ γα σί α, οι κο νο μί α, εκ παί δευ ση. Λίγο αρ γό τε ρα, οι πε ρι ο ρι σμέ νες και πε ρι φε ρει α κές κατά 
κα νό να δι ε θνείς ορ γα νώ σεις την εποχή της Κοι νω νί ας των Εθνών (ΚτΕ) αυ ξή θη καν ση μα ντι κά και 
δρού σαν ως ορ γα νώ σεις με ευρύ πε δίο δρά σε ως σε ποι κί λους το μείς της δι ε θνούς συ νερ γα σί ας. Επί σης 
πα ρα τη ρή θη κε αύ ξη ση στον αριθμό των ορ γα νώ σε ων εντός του πλαι σί ου των Ηνω μέ νων Εθνών. Επο-
μέ νως, η δι ε θνής συ νερ γα σί α στη ρι ζό ταν και εξαρ τιό ταν σε με γά λο βαθμό από την ενεργό συμ με το χή 
και δράση των κρα τών. 

Το τε λι κό απο τέ λε σμα μίας συν δι α σκέ ψε ως μπο ρεί να εί ναι ένα κοινό ανα κοι νω θέν, μία δι α κή ρυ ξη ή 
απλά η υι ο θέ τη ση μίας δι ε θνούς συν θή κης που κα λού νται να υπο γρά ψουν και να επι κυ ρώ σουν τα κράτη. 
Ιστο ρι κά λοι πόν οι συν δι α σκέ ψεις, απο τε λούν ένα πρώτο βήμα για τους δι ε θνείς ορ γα νι σμούς. Στη ση με-
ρι νή εποχή εξα κο λου θούν να συ γκα λού νται δι ε θνείς συν δι α σκέ ψεις, όπως στο Πα ρί σι το 1975 για θέ μα τα 
ενέρ γει ας, στη Γε νεύη 1987 για το δι ε θνές εμπό ριο των ανα πτυσ σο μέ νων κρα τών, στο Ρίο 1992 για το 
πε ρι βάλ λον κλπ. Οι μό νι μοι δι ε θνείς ορ γα νι σμοί με δικά τους εκτε λε στι κά και δι οι κη τι κά όρ γα να άρ χι σαν 
να λει τουρ γούν πα ράλ λη λα, αλλά δεν αντι κα τέ στη σαν ολο κλη ρω τι κά το σύ στη μα της «επίτούτω» («ad 
hoc») δι πλω μα τί ας, το οποίο εξα κο λου θού σε να στη ρί ζε ται και στη δι ε ξα γω γή των συν δι α σκέ ψε ων. 

Θέμα 2: Οι σύγ χρο νοι δι ε θνείς ορ γα νι σμοί.

Οι νέες μορ φές δι ε θνούς συ νερ γα σί ας ανα πό φευ κτα οδή γη σαν στη σύ στα ση των πρώ των δι ε θνών 
ορ γα νι σμών, κυ ρί ως σε δι α κρα τι κό επί πε δο. Συλ λο γι κές συν θή κες ει σά γουν την κα θι έ ρω ση ενός δι ε-
θνούς νο μο θε τι κού κα θε στώ τος. Η ΥγειονομικήΣύμβαση (1853) απο τε λεί την πρώτη έκ φαν ση συλ λο γι-
κής συν θή κης ενώ θα ακο λου θή σουν ανά λο γες πο λυ με ρείς συμ φω νί ες, αριθ μη τι κά 257 για την πε ρί ο δο 
1864-1914. H ανα γκαι ό τη τα για σύ γκλη ση δι ε θνών συν δι α σκέ ψε ων κατά τον 19ο αι ώ να οδή γη σε και 
στην ίδρυση μο νί μων γρα φεί ων με δι οι κη τι κές και τε χνι κές αρ μο δι ό τη τες. 

Ει δι κό τε ρα για τα ζη τή μα τα ναυ σι πλο ΐ ας στους με γά λους πο τα μούς δη μι ουρ γή θη καν οι Επι τρο πές 
του Ρή νου (1815) και του Δού να βη (1856). Επί σης για πα ρό μοι α θέ μα τα οι Επι τρο πές του Έλβα (1821) 
και του Πά δου (1849). Μό νι μο χα ρα κτή ρα εί χαν η Δι ε θνής Τη λε γρα φι κή Ένωση (1865), η Δι ε θνής 
Τα χυ δρο μι κή Ένωση (1874), η Δι ε θνής Ένωση για τη Με τα φο ρά Εμπο ρευ μά των με το Σι δη ρό δρο μο 
(1890) και το Δι ε θνές Ιν στι τού το Γε ωρ γί ας (1905). Αυ τές οι δι ε θνείς ενώ σεις απο τε λού σαν ση μα ντι κά 
πα ρα δείγ μα τα πο λυ με ρούς συ νερ γα σί ας ανά με σα στα κράτη (συ νέ δρι α, δι α σκέ ψεις και γραμ μα τεί ες) 
και η δομή τους υι ο θε τή θη κε αρ γό τε ρα από τους πε ρισ σό τε ρους δι ε θνείς ορ γα νι σμούς. 

Σή με ρα οι δι ε θνείς ορ γα νι σμοί αναμ φί βο λα απο τε λούν φο ρείς πο λι τι κής και νο μι κής εξου σί ας. Τα 
κράτη-μέλη συν δέ ο νται με μό νι μους νο μι κούς δε σμούς σε ένα νο μι κό πρό σω πο με ίδια βού λη ση προς 
επι δί ω ξη κοι νών σκο πών. Η δη μι ουρ γί α ενός δι ε θνούς ορ γα νι σμού βα σί ζε ται σε μία ΙδρυτικήΣυνθήκη η 
οποία κα θο ρί ζει τους σκο πούς, τη δομή και ορ γά νω ση, τις δι ε θνείς επα φές και τους τρό πους συμ με το χής 
στον ορ γα νι σμό. Υπάρ χουν όμως και πε ρι πτώ σεις που ένας δι ε θνής ορ γα νι σμός μπο ρεί να δη μι ουρ γη θεί 
χω ρίς συν θή κη, όπως ο Ορ γα νι σμός Βι ο μη χα νι κής Ανα πτύ ξε ως (UNIDO) και η Συν δι ά σκε ψη για το 
Εμπό ριο και την Ανά πτυ ξη (UNCTAD), που δη μι ουρ γήθ ηκε μετά από από φα ση της Γε νι κής Συ νε λεύ σε-
ως του ΟΗΕ το έτος 1961. Συ χνό τε ρα όμως οι δι ε θνείς ορ γα νι σμοί εί ναι απο τέ λε σμα δι α κρα τι κών απο-
φά σε ων με μία εξαί ρε ση, όταν ένας νέος ορ γα νι σμός έχει ιδρυ θεί λόγω της πρω το βου λί ας άλ λου δι ε-
θνούς ορ γα νι σμού. Τέ τοιο πα ρά δειγ μα εί ναι ο Δι ε θνής Ναυ τι λι α κός Δο ρυ φο ρι κός Ορ γα νι σμός 
(IN-MARSAT), ο οποίος βα σί στη κε σε προ η γού με νη από φα ση του Δι ε θνούς Ναυ τι λι α κού Ορ γα νι σμού 
(ΙΜΟ) το 1976. Τέ λος δεν απο κλεί ε ται η πε ρί πτω ση όπου αντι πρό σω ποι κρα τών να προ βούν στην 
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ίδρυση ενός ορ γα νι σμού, κατά τη δι άρ κει α δι ε θνούς συνδι α σκέ ψε ως, χω ρίς να απαι τεί ται δι ε θνής συν-
θή κη, με την προ ϋ πό θε ση ότι θα επι κυ ρω θεί η σχε τι κή από φα ση από τα εσω τε ρι κά όρ γα να των κρα τών, 
π.χ. ο Ορ γα νι σμός Πε τρε λαι ο-Εξα γω γι κών Χω ρών (OPEC). 

Ένα ακόμη στοι χείο του δι ε θνούς ορ γα νι σμού εί ναι το πολυμερές. Ο θε σμός προ ϋ πο θέ τει τη συμ με-
το χή πε ρισ σο τέ ρων των δύο κρα τών, μο λο νό τι δεν υπάρ χουν πε ρι ο ρι σμοί ή ανώ τα τα όρια. Οι σχέ σεις 
με τα ξύ κρα τών εί ναι δι με ρείς. Από νο μι κή άποψη, οι δι α φο ρές ανά με σα στις πο λυ με ρείς και δι με ρείς 
συν θή κες το πο θε τού νται στην έναρξη της ισχύος, τη δι α τύ πω ση επι φυ λά ξε ων, την ανα θε ώ ρη ση και τη 
λήξη της ισχύος. Η πρώτη ΠολυμερήςΣυνθήκη ήταν αυτή στο Πα ρί σι (1856) με την οποία έληξε ο Κρι μα-
ϊ κός Πό λε μος. Αντί θε τα, οι Συν θή κες της Βε στφα λί ας (1648) και της Βι έν νης (1815) έγι ναν με τον τύπο 
των πολ λα πλών δι με ρών συν θη κών. 

Οι σύγ χρο νοι δι ε θνείς ορ γα νι σμοί χα ρα κτη ρί ζο νται και από το στοι χείο της μονιμότητας. Εάν δεν 
υπήρχε η μο νι μό τη τα, θα ήταν ανα γκαία η συ ναί νε ση των κρα τών-με λών για κάθε από φα ση που θα 
έπαιρνε ο ορ γα νι σμός. Εί ναι λοι πόν εμ φα νής η δι ά κρι ση των δι ε θνών ορ γα νι σμών από τις δι ε θνείς συν-
δι α σκέ ψεις, οι οποίες συ νέρ χο νται «ad hoc» ή εί ναι επει σο δι α κές και δεν έχουν μό νι μο χα ρα κτή ρα. Οι 
δι ε θνείς ορ γα νι σμοί δι έ πο νται από το δι ε θνές δί καιο και μέσα στο πλαί σιο αυτό οι σκο ποί και η δράση 
τους δεν πρέ πει να ξε φεύ γουν από τη δι ε θνή νο μι μό τη τα. 

Η θέ λη ση επι δι ώ ξε ως ορι σμέ νου σκοπού εί ναι ένας ακόμη λό γος υπάρ ξε ως του δι ε θνούς ορ γα νι-
σμού. Εν δέ χε ται όμως οι σκο ποί του ορ γα νι σμού, όπως προσ δι ο ρί ζο νται στην ιδρυ τι κή συν θή κη, να 
δι α φέ ρουν από τους επι δι ω κό με νους στην πράξη και κατ' επέ κτα ση να μην αντα πο κρί νο νται στις προ-
θέ σεις των κρα τών-με λών. Επο μέ νως και το αντι κεί με νο ενός ορ γα νι σμού θα υπο στεί με τα βο λές, όπως 
συ νέ βη με την πε ρί πτω ση της Τε λω νει α κής Ενώ σε ως Βελ γί ου, Ολ λαν δί ας και Λου ξεμ βούρ γου 
(BENELUx), όπου η αρ χι κή συμ φω νί α ιδρύ σε ως αφο ρού σε απο κλει στι κά στην τε λω νει α κή ένωση. Η 
βαθ μι αί α όμως δι εύ ρυν σή της με την προ σθή κη πρω το κόλ λων προ έ βλε πε το συ ντο νι σμό της οι κο νο μι κής, 
δη μο σι ο νο μι κής, κοι νω νι κής κα θώς και της γε ωρ γι κής και νο μι σμα τι κής πο λι τι κής. 

Εκτός από τους κοι νούς σκο πούς της δι ε θνούς συ νερ γα σί ας, οι δι ε θνείς ορ γα νι σμοί δεν πρέ πει να 
δι α φεύ γουν από το πλαί σιο της διεθνούςνομιμότητας. Οι δι ε θνείς ορ γα νι σμοί δι έ πο νται απο κλει στι κά 
από το δι ε θνές δί καιο, που ση μαί νει ότι, με την ανά πτυ ξη των δι ε θνών σχέ σε ων οι πε ρισ σό τε ροι από 
αυ τούς εί ναι υπο κεί με να του δι ε θνούς δι καί ου και λει τουρ γούν για δι ά φο ρους σκο πούς εκ δη λώ νο ντας 
χω ρι στή βού λη ση από εκείνη των συμ με τε χό ντων κρα τών (μέ χρι το 1920 μόνο τα κράτη θε ω ρού νταν 
φο ρείς δι και ω μά των και υπο χρε ώ σε ων απευ θεί ας από το δι ε θνές δί καιο). 

Ένας δι ε θνής ορ γα νι σμός δι α θέ τει απο κλει στι κά δικάτουόργανα για να ασκή σει το έργο του, τα 
οποία δεν υπό κει νται στις εξου σί ες του εσω τε ρι κού δι καί ου των κρα τών-με λών. Αυτό δι α κρί νει το δι ε θνή 
ορ γα νι σμό από άλ λες μορ φές ενώ σε ων. Στην ομο σπον δί α κρα τών δεν υπάρ χουν σχέ σεις συ νταγ μα τι κού 
δι καί ου με τα ξύ των με λών, των οποίων η ανε ξαρ τη σί α και η κυ ρι αρ χί α πε ρι ο ρί ζο νται όπως έχει ορί σει η 
συμ φω νί α της ομο σπον δί ας. Οι απο φά σεις του κοι νού ορ γά νου απευ θύ νο νται στα κράτη-μέλη και αυτά 
με τη σειρά τους ασκώ ντας την εσω τε ρι κή νο μο θε σί α τους μπο ρούν να τις κα τα στή σουν υπο χρε ω τι κές για 
τους πο λί τες τους. 

Η ύπαρξη ιδι αι τέ ρων ορ γά νων πα ρέ χει τη δυ να τό τη τα στο δι ε θνή ορ γα νι σμό να εκ δη λώ νει μια ιδι-
αί τε ρη βούληση. Η βού λη ση του ορ γα νι σμού δεν εί ναι απα ραί τη το να ταυ τί ζε ται με τη συλ λο γι κή βού-
λη ση των κρα τών-με λών. Επο μέ νως ένας δι ε θνής ορ γα νι σμός μπο ρεί να δρά σει ανε ξάρ τη τα από τα 
κράτη-μέλη που τον απο τε λούν, δη λα δή κατά πλει ο ψη φί α. Αυτό έχει με γά λη ση μα σί α εφό σον εξε τά ζε-
ται το ζή τη μα της νομικήςπροσωπικότητας των δι ε θνών ορ γα νι σμών. Συ γκε κρι μέ να η αρχή της πλει ο-
ψη φί ας δεν εφαρ μό ζε ται από όλες τις δι ε θνείς ορ γα νώ σεις, για πα ρά δειγ μα στον ΟργανισμόΟικονομικής
Συνεργασίας καιΑναπτύξεως (Organisation for Economic Co-operation and Development–OECD), οι 
απο φά σεις λαμ βά νο νται με ομο φω νί α. 

Το κρι τή ρι ο της νο μι κής προ σω πι κό τη τας εξε τά ζε ται και σε άλ λες πε ρι πτώ σεις. Έτσι, ένας ορ γα νι-
σμός μπο ρεί να υπάρ χει και να λει τουρ γεί ενώ δεν δι α θέ τει δικά του όρ γα να, αλλά ούτε επι στη μο νι κό 
αντι κεί με νο ή σκο πούς, π.χ. η Κοινοπολιτεία. Επί σης, μία πο λυ με ρής σύμ βα ση μπο ρεί να θε σμο θε τη θεί 
μέ χρι κά ποιο ση μείο στο χεύ ο ντας σε τα κτι κές συν δι α σκέ ψεις, αλλά να μην εκ φρά ζει κά ποια ξε χω ρι στή 
προ σω πι κό τη τα, π.χ. οι δι α φο ρε τι κές απο φά σεις των ιτα λι κών δι κα στη ρί ων σχε τι κά με το κα θε στώς του 
ΝΑΤΟ. Επί σης, η πε ρί πτω ση της ΓενικήςΣυμφωνίαςΔασμώνκαιΕμπορίου (General Agreement on 
Tariffs and Trade–GATT) εί ναι εν δει κτι κή. Στην ιδρυ τι κή συν θή κη της GATT (1948) δεν υπάρ χει ανα-
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φο ρά για όρ γα να με ιδι αί τε ρη βού λη ση αλλά συ νε χώς πα ρα πέ μπει στα «υψηλάσυμβαλλόμεναμέρητης
συνθήκης». Στην πράξη όμως δι α πι στώ θη κε ότι ήταν απα ραί τη το να υπάρ ξει μία ορ γα νι κή δι άρ θρω ση, 
για να εκ πλη ρώ σει τους σκο πούς του ορ γα νι σμού. Σή με ρα υπάρ χει σι ω πη ρή ανα γνώ ρι ση δι ε θνούς προ-
σω πι κό τη τας και ευ θύ νης στη GATT (έχει με το νο μα στεί σε WTO) και επο μέ νως δι α θέ τει ιδι αί τε ρα όρ γα-
να με ιδι αί τε ρη βού λη ση. 

Σύμ φω να με τις ιδρυ τι κές συν θή κες των δι ε θνών ορ γα νι σμών, υπάρ χει ρητή δι ά τα ξη που ανα φέ ρει 
ότι αυ τοί έχουν νο μι κή προ σω πι κό τη τα. Ορι σμέ νες φο ρές όμως η συν θή κη δεν προ βλέ πει ούτε προσ δι-
ο ρί ζει την έκταση της δι ε θνούς προ σω πι κό τη τας. Η αφορμή δό θη κε όταν δο λο φο νή θη καν από μέλη της 
ορ γα νώ σε ως Ιρ γκούν (1948) ο Σου η δός Bernadotte, με σο λα βη τής του ΟΗΕ για την Πα λαι στί νη, και ο 
Γάλ λος Serot, πα ρα τη ρη τής των Hνω μέ νων Εθνών. Το ερώ τη μα ήταν κατά πόσο ο δι ε θνής ορ γα νι σμός 
είχε δι καί ω μα να εγεί ρει απο ζη μί ω ση ενα ντί ον του Ισ ρα ήλ, που δεν ήταν ακόμη μέ λος του ΟΗΕ. Στη 
γνω μο δό τη ση του Δι ε θνούς Δι κα στη ρί ου της Χά γης απο φα σί στη κε ότι ένας δι ε θνής ορ γα νι σμός δεν θα 
μπο ρού σε να αντα πο κρι θεί στις υπο χρε ώ σεις του και στις απαι τή σεις των κρα τών-με λών, εάν είχε στε-
ρη θεί της νο μι κής του προ σω πι κό τη τας. Με αυτό τον τρόπο κα θι ε ρώ θη κε η θε ω ρί α των υπονοουμένων
εξουσιών (implied powers), σύμ φω να με την οποία ο ορ γα νι σμός, εκτός από τις εξου σί ες που απορ ρέ-
ουν από το κα τα στα τι κό του ή τις δι ε θνείς συν θή κες, δι α θέ τει και όλες εκεί νες τις εξου σί ες που κρί νο-
νται ανα γκαί ες για την εκ πλή ρω ση της απο στο λής του. 

Ένα ακόμη ση μα ντι κό ερώ τη μα αφορά στo ποιες εί ναι οι δραστηριότητες των δι ε θνών ορ γα νι σμών 
σύμ φω να με το ισχύον δί καιο και κατά συ νέ πει α ποιες εί ναι οι συ νέ πει ες της δι ε θνούς προ σω πι κό τη τάς 
τους. Συ γκε κρι μέ να: 

α) Ησύναψηδιεθνώνσυνθηκών (the treaty - making power). Το δι καί ω μα αυτό απορ ρέ ει όχι μόνο 
από την ύπαρξη της νο μι κής προ σω πι κό τη τας (η οποία δεν αρ κεί), αλλά και από τους κα νό νες που 
πε ρι έ χο νται στην ιδρυ τι κή τους συν θή κη (άρθ. 57 και 63 του Χάρτη που ορί ζουν συμ φω νί ες σχε τι κά με 
την κη δε μο νί α πε ρι ο χών και τις σχέ σεις με τις εξει δι κευ μέ νες ορ γα νώ σεις του ΟΗΕ). Επι πρό σθε τα, τα 
Ηνω μέ να Έθνη μπο ρούν να προ χω ρούν σε συμ φω νί ες ή συν θή κες, οι οποίες δεν κα θο ρί ζο νται ρητά 
στο Χάρτη του ΟΗΕ. 

β) Ασυλίεςκαιπρονόμια (privileges and immunities). Για να μπο ρέ σει ένας δι ε θνής ορ γα νι σμός να 
λει τουρ γή σει απο τε λε σμα τι κά, απαι τεί ται ελευ θε ρί α και ασφά λεια για τα πε ρι ου σι α κά στοι χεία του, τις 
δι οι κη τι κές υπη ρε σί ες του, του προ σω πι κού και των αντι προ σώ πων του για την άσκηση των κα θη κό-
ντων του. Το άρ θρο 105 του Χάρτη του ΟΗΕ ανα φέ ρει ότι ο ορ γα νι σμός απο λαμ βά νει στο έδα φος του 
κάθε κρά τους-μέ λους τα προ νό μι α και τις ασυ λί ες που θε ω ρού νται απα ραί τη τα για τις δρα στη ρι ό τη τές 
του. Σχε τι κή εί ναι η συν θή κη του ΟΗΕ για τα προ νό μι α και τις ασυ λί ες (1946). Επί σης, υπάρ χει η συμ-
φω νί α ανά με σα στον ΟΗΕ και τις ΗΠΑ (1947) που κα θο ρί ζει την εγκα τά στα ση της έδρας του Ορ γα-
νι σμού στη Νέα Υόρκη, ενώ πα ρό μοι α εί ναι η συμ φω νί α του ΟΗΕ με την Ελ βε τί α και την Αυ στρία, με 
σκοπό να εγκα τα στή σει ο ορ γα νι σμός υπη ρε σί ες και όρ γα νά του στα εδάφη τους. Τέ λος, ση μα ντι κές 
εί ναι οι Συμ βά σεις της Βι έν νης για την εκ προ σώ πη ση των κρα τών στις σχέ σεις τους με τους δι ε θνείς 
ορ γα νι σμούς πα γκό σμι ου χα ρα κτή ρα (1975) και τις δι πλω μα τι κές σχέ σεις (1964).

γ) Ικανότηταεγέρσεωςαπαιτήσεων (capacity to espouse international claims). Το Δι ε θνές Δι κα στή ρι ο 
της Χά γης στην από φα σή του για την υπό θε ση Reparation όρισε ότι τα Ηνω μέ να Έθνη (λόγω της υπάρ-
ξε ως νο μι κής προ σω πι κό τη τας) έχουν τη δυ να τό τη τα να προ χω ρή σουν σε αγω γές απο ζη μι ώ σε ων ενά ντια 
σε κράτη-μέλη αλλά και μη μέλη του ορ γα νι σμού. Το δι καί ω μα αυτό επε κτά θη κε και στην προ στα σί α των 
αντι προ σώ πων του ορ γα νι σμού (agents and persons entitled through the United Nations). 

δ) Ηδιεθνήςευθύνη (responsibility). Το ζή τη μα της δι ε θνούς ευ θύ νης εμ φα νί ζε ται στις πε ρι πτώ σεις 
εκεί νες, που τα όρ γα να του ορ γα νι σμού πα ρα βι ά ζουν τους κα νό νες του δι ε θνούς δι καί ου (π.χ. προ βλή-
μα τα ανα κύ πτουν με τις ει ρη νευ τι κές δυ νά μεις του ΟΗΕ στη Βο σνία-Ερ ζε γο βί νη και πα λαι ό τε ρα στην 
Κύ προ, το Κον γκό και την Πα λαι στί νη). Πρό σθε τα επε κτεί νε ται και στις δρα στη ρι ό τη τες του ορ γα νι-
σμού που βλά πτουν τρίτα κράτη ή ιδι ώ τες ή όταν πα ρα βι ά ζε ται η ιδρυ τι κή του συν θή κη, π.χ. πολ λές 
αγω γές έχουν εγερ θεί στο πα ρελ θόν κατά της Επι τρο πής της Ευ ρω πα ϊ κής Κοι νό τη τας για τις ρυθ μί σεις 
της κοι νής γε ωρ γι κής πο λι τι κής. 

2.1 Η Κοι νω νί α των Εθνών.

Με τη λήξη του Α΄ Πα γκό σμι ου Πο λέ μου ιδρύ θη κε στο Πα ρί σι με τις Συν θή κες ει ρή νης των Βερ σαλ-
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λιών (28/6/1919), του Αγίου Γερ μα νού (19/9/1919), του Νε ϋ γύ (27/11/1919), του Τρι α νόν (4/6/1920) και 
των Σε βρών (10/8/1920) η ΚοινωνίατωνΕθνών(ΚτΕ). Οι συν θή κες αυ τές απέ βλε παν στην κα τά λυ ση των 
πο λυ ε θνι κών αυ το κρα το ρι ών, στην εφαρ μο γή της αρ χής της αυ το δι α θέ σε ως των λαών και στην απο κα τά-
στα ση της νέας ισορ ρο πί ας δυ νά με ων στην Ευ ρώ πη. Ο δη μι ουρ γη μέ νος ευ ρω πα ϊ κός πο λι τι κός χάρ της 
χα ρα κτη ρι ζό ταν από την ισχυρή πα ρου σί α της Γαλ λί ας στη δύση, τη ζώνη ασφά λει ας από νέα εθνικά 
κράτη στην ανα το λή, π.χ. Πο λω νί α, Τσε χο σλο βα κί α, Ρου μα νί α και Γιου γκο σλα βί α που θα συ νέ βαλ λαν 
στη μεί ω ση της πι έ σε ως από τις πρώην ισχυ ρές αυ το κρα το ρί ες της Γερ μα νί ας και της Ρω σί ας και την 
κα τά λυ ση της Οθω μα νι κής αυ το κρα το ρί ας που ανα πό φευ κτα οδή γη σε σε μια νέα ισορ ρο πί α με την ενι-
σχυ μέ νη πα ρου σί α της Ελ λά δας.

Ωστόσο, το οι κο δό μη μα των συν θη κών ει ρή νης δεν μπό ρε σε να αντι με τω πί σει τους τριγ μούς που προ-
έ κυ ψαν. Οι πι έ σεις από τις δι εκ δι κή σεις των ητ τη μέ νων κρα τών επη ρέ α σαν σε με γά λο βαθμό την ού τως 
ή άλ λως ευ αί σθη τη ισορ ρο πί α, με κο ρύ φω ση τη δε κα ε τί α του 1930. Για να δώ σο με πε ρισ σό τε ρη έμ φα ση, 
αρ κεί να ανα φέ ρο με ότι η πρώτη κρίση του κα θε στώ τος των συν θη κών εκ δη λώ θη κε στο χώρο των ελλη
νικώνσυμφερόντων. Οι δι α φω νί ες των Με γά λων Δυ νά με ων σε συν δυ α σμό με τα εσω τε ρι κά προ βλή μα τα 
της Ελ λά δας εί χαν ως απο τέ λε σμα τη μη εφαρ μο γή της Συν θή κης των Σε βρών. Ιδι αί τε ρα μετά την κα τάρ-
ρευ ση του ελ λη νι κού με τώ που στη Μι κρά Ασία, υπο γρά φη κε η Συν θή κη της Λο ζάν νης (1923) με την 
οποία επι βε βαι ώ θη κε η πα ρου σί α του νέου ισχυ ρού κρά τους της Τουρ κί ας.

Η ιστο ρι κή αφε τη ρί α της ΚτΕ ανά γε ται στην πε ρί ο δο του Α΄ Πα γκό σμι ου Πο λέ μου, όπου με τις πρω-
το βου λί ες των ΗΠΑ και της Βρε τα νί ας συ στά θη καν εται ρεί ες του τύ που «League to enforce Peace» υπό 
την προ ε δρί α του W. Wilson και του E. Grey. Ο πρώ τος, στη γνω στή δι α κή ρυ ξη των 14Σημείων τό νι σε 
την ανα γκαι ό τη τα ιδρύ σε ως μίας Κοι νω νί ας των Εθνών, η οποία θα πα ρέ χει αμοι βαί ες εγ γυ ή σεις για την 
πο λι τι κή και εδα φι κή ανε ξαρ τη σί α τόσο των με γά λων όσο και των μι κρών κρα τών. Πα ράλ λη λα στη Γαλ-
λία εκ πο νή θη καν σχέ δια από τις Επι τρο πές των Phillimore (1918) και Bourgeois (1919), που προ έ βλε παν 
την υπο χρε ω τι κή προ σφυ γή στη δι αι τη σί α, τη μεί ω ση των εξο πλι σμών, τον υπο χρε ω τι κό δι α κα νο νι σμό 
των δι ε θνών δι α φο ρών και τη δι ά θε ση δι ε θνούς στρα τού στην ΚτΕ εφό σον πα ρα στεί ανά γκη.

Βα σι κοί σκοποί της ΚτΕ ήταν η εξα σφά λι ση της ει ρή νης και της ασφά λει ας με τα ξύ των κρα τών-με-
λών κα θώς και η προ ώ θη ση της δι ε θνούς συ νερ γα σί ας στο πο λι τι κο-οι κο νο μι κό και πο λι τι στι κό επί πε-
δο. Ο πρό ε δρος των ΗΠΑ Wilson, που ήταν από τους υπο στη ρι κτές της ιδέας και συ νέ βα λε στη δι α τύ-
πω ση του σχε δί ου του κα τα στα τι κού της ΚτΕ, δεν μπό ρε σε να επι τύ χει τη συμ με το χή της χώ ρας του 
ύστερα από την άρ νη ση της Γε ρου σί ας. Ο νέος δι ε θνής ορ γα νι σμός απέ τυ χε να εξα σφα λί σει τη στα θε-
ρή συ νερ γα σί α των ητ τη μέ νων δυ νά με ων και της τότε ΕΣΣΔ και σε συν δυ α σμό με την άρση της συμ με-
το χής των ΗΠΑ προ έ κυ ψαν μο νό πλευ ρες τά σεις. Με άλλα λό για δεν προ ω θή θη κε η αρχήτηςοικουμε
νικότητας, αλλά αντί θε τα ενι σχύ θη κε ο ευ ρω πο κε ντρι κός χα ρα κτή ρας της ΚτΕ με την ισχυρή πα ρου σί α 
της Βρε τα νί ας και της Γαλ λί ας.

Η σύν θε ση, η ορ γά νω ση και η λει τουρ γί α της ΚτΕ κα θο ρί ζο νταν από το Σύμφωνό της (Conevant), 
το οποίο τό νι ζε τον οι κου με νι κό χα ρα κτή ρα και το με γά λο εύ ρος των σκο πών της ορ γα νώ σε ως (σε 
σχέση με την Concert Europeen). Όμως, στην πο ρεία τέ θη κε το ζή τη μα της νο μι κής φύ σε ως της ΚτΕ. 
Η ορ γά νω ση ήταν υπο κεί με νο του δι ε θνούς δι καί ου και επο μέ νως δι έ θε τε δι ε θνή δι και ο πρα κτι κή ικα-
νό τη τα, αλλά δεν απο τε λού σε υπερ κρά τος, δι ό τι στε ρού νταν άμε σης εξου σί ας ένα ντι των κρα τών-με-
λών και δεν είχε κε ντρι κή εξου σία όπως τα συ νο μο σπον δι α κά κράτη. Εξάλ λου, αφε νός υπό το κα θε-
στώς της αρχήςτηςομοφωνίας που ίσχυε για όλες τις απο φά σεις των κρα τών και αφε τέ ρου από τον 
τίτλο που υπο δή λω νε το όνομά της, σω στά απο κα λέ στη κε «ένωση κρατών ενωμένων διά χαλαρού
δεσμού», που επι δί ω καν κοι νούς σκο πούς. Η ΚτΕ δεν μπο ρού σε να ταυ τι στεί με τον τύπο της Ομο σπον-
δί ας κρα τών για πολ λούς πρό σθε τους λό γους. Κα ταρ χάς το ζή τη μα της εδα φι κής εκτά σε ως, δι ό τι η ΚτΕ 
είχε ροπή προς την οι κου με νι κό τη τα, ενώ η Ομο σπον δί α κρα τών πα ρου σί α ζε κοινά φυ λε τι κά και γλωσ-
σι κά στοι χεία, π.χ. στη Γερ μα νί α και τις ΗΠΑ, ή στοι χεία πα ρα δό σε ων και συμ φε ρό ντων, π.χ. στην 
Ελ βε τί α, και επο μέ νως δι έ θε τε κα θο ρι σμέ να γε ω γρα φι κά όρια. 

Η ΚτΕ πε ρι λάμ βα νε αρ χι κά μέλη, δη λα δή αυτά που εί χαν υπο γρά ψει τις συν θή κες ει ρή νης, αυτά που 
μνη μο νεύ ο νταν στο Πα ράρ τη μα του Συμ φώ νου χω ρίς να έχουν υπο γρά ψει τις συν θή κες και τα εκλε γό με-
να (σύμ φω να με το άρ θρο 1 κάθε αυ το κυ βερ νώ με νο κρά τος, αποι κία ή κτήση μπο ρού σε να γί νει μέ λος), 
τα οποία εί χαν υπο βά λει υπο ψη φι ό τη τα για να κα τα στούν μέλη. Για ορι σμέ να κράτη η ΚτΕ απαί τη σε 
πρό σθε τες προ ϋ πο θέ σεις, π.χ. για την Αλ βα νί α ζή τη σε ρητή δή λω ση περί προ στα σί ας των μει ο νο τή των, 
για την Ουγ γα ρί α δή λω ση για την πα λι νόρ θω ση της δυ να στεί ας και για την Αι θι ο πί α εγ γυ ή σεις για τη 
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δου λεία και το εμπό ριο όπλων. Η λήξη της ιδι ό τη τας του μέ λους γι νό ταν με την εκού σια πα ραί τη ση, εξαι-
τί ας ανα γκα στι κού απο κλει σμού και αυ το δί και α (άρ θρα 1, 16 και 26 του συμ φώ νου).

Τα κύ ρια όρ γα να της ΚτΕ ήταν τρία (η Συνέλευση, το Συμβούλιο, η Γραμματεία) και τα οποία δεν 
εί χαν την εξου σία να επι βά λουν σε ένα κρά τος-μέ λος τις απο φά σεις τους, δη λα δή η απο τε λε σμα τι κό τη τά 
τους εξαρ τιό ταν απο κλει στι κά από τη βού λη ση των κρα τών-με λών να συμ μορ φω θούν προς αυ τές. Πα ράλ-
λη λα υπήρχε το ΔιαρκέςΔικαστήριοΔιεθνούςΔικαιοσύνης (ΔΔΔΔ), που ενώ προ βλε πό ταν από το σύμ φω-
νο (άρ θρο 14), ήταν αυ τό νο μο όρ γα νο. 

Στη Συνέλευση με τεί χαν όλοι οι αντι πρό σω ποι των κρα τών-με λών και δι έ θε ταν μία ψήφο. Συ νερ χό-
ταν τα κτι κά κάθε έτος ή έκτα κτα μετά από αί τη ση του Συμ βου λί ου ή της πλει ο ψη φί ας των με λών της. 
Οι αρ μο δι ό τη τές της αφο ρού σαν σε ζη τή μα τα απο δο χής νέων με λών, εκλο γής των μη μο νί μων με λών 
του Συμ βου λί ου, προ ϋ πο λο γι σμού της ορ γα νώ σε ως, ανα θε ω ρή σε ως των δι ε θνών συν θη κών κλπ. Το 
Συμβούλιο απαρ τι ζό ταν από πε ρι ο ρι σμέ νο αριθμό με λών σε μό νι μες και μη μό νι μες έδρες. Ο συ νο λι κός 
αριθ μός κυ μαί νο νταν από 8 έως 15 μέλη. Συ νερ χό ταν κάθε τέσ σε ρα χρό νια συ νή θως και οι απο φά σεις 
λαμ βά νο νταν με ομο φω νί α, πράγμα που σή μαι νε ότι οποιο δή πο τε κρά τος-μέ λος δι α τη ρού σε το δικαίω
μααρνησικυρίας (veto). Τις μό νι μες έδρες του Συμ βου λί ου κα τα λάμ βα ναν οι με γά λες δυ νά μεις, δη λα δή 
η Γαλ λία, η Βρε τα νί α, η Ιτα λία, η Ια πω νί α και οι ΗΠΑ. Οι τε λευ ταί ες δεν με τεί χαν τε λι κά στην ΚτΕ 
ενώ η Γερ μα νί α έγινε μό νι μο μέ λος με την εί σο δό της το 1926 και απο χώ ρη σε το 1933. Η Ια πω νί α πα ρέ-
μει νε ως μό νι μο μέ λος μέ χρι το 1933 και η Σο βι ε τι κή Ένωση ονο μά στη κε μό νι μο μέ λος το 1934. Οι 
αρ μο δι ό τη τες του Συμ βου λί ου πλην αυ τών που ασκούσε μαζί με τη Συ νέ λευ ση (συ μπράτ του σες αρ μο-
δι ό τη τες), ήταν ο δι ο ρι σμός του Γε νι κού Γραμ μα τέ α, ο έλεγ χος ασκή σε ως της εντο λής από τις εντο λο-
δό χες δυ νά μεις, η προ στα σί α των μει ο νο τή των, η εφαρ μο γή της αμοι βαί ας εγ γυή σεως για την εδα φι κή 
ακε ραι ό τη τα και πο λι τι κή ανε ξαρ τη σί α των κρα τών-με λών, η εξέ τα ση της απει λής κατά της δι ε θνούς 
ει ρή νης κλπ. Η Γραμματεία ήταν δι αρ κές όρ γα νο, όπου προ ϊ στά με νος δι ο ρι ζό ταν από το Συμ βού λι ο ο 
Γε νι κός Γραμ μα τέ ας και τον οποίο βο η θού σαν στην άσκηση του έρ γου του οι δι ά φο ρες δι ευ θύν σεις και 
οι υπάλ λη λοι του ορ γά νου, οι οποίοι ήταν δι ε θνείς λει τουρ γοί και απο λάμ βα ναν κατά την άσκηση των 
κα θη κό ντων τους τα προ νό μι α και τις δι πλω μα τι κές ασυ λί ες. 

Εκτός των μο νί μων ορ γά νων στο πλαί σιο της ΚτΕ, με σκοπό την ανά πτυ ξη της δι ε θνούς συ νερ γα σί ας, 
λει τουρ γού σαν ορι σμέ να βο η θη τι κά όρ γα να: 

α) Τεχνικήςφύσεως, π.χ. η Δη μο σι ο νο μι κή Επι τρο πή, που ήταν υπεύ θυ νη για την οι κο νο μι κή ενί σχυ ση 
της Αυ στρί ας και για τη χο ρή γη ση δα νεί ου στην Ελ λά δα, προ κει μέ νου να απο κα τα στα θούν οι πρό σφυ γες, 
η Ορ γά νω ση Υγι ει νής, η Ορ γά νω ση Συ γκοι νω νι ών και Δι α με τα κο μί σε ως.

β) Προσωρινά καιμόνιμασυμβουλευτικά,όπως η Επι τρο πή Εμπει ρο γνω μό νων για την κω δι κο ποί η ση 
του δι ε θνούς δι καί ου, η Επι τρο πή των Δι ε θνών Εντο λών, η Επι τρο πή Πνευ μα τι κής Συ νερ γα σί ας.

γ) Διοικητικάκαιεκτελεστικά, όπως το Αυ τό νο μο Γρα φείο για τους Έλ λη νες και τους Βούλ γα ρους 
πρό σφυ γες.

Η ΚτΕ απέ τυ χε να δι α σφα λί σει την ει ρή νη, αφού δεν απέ τρε ψε την πο ρεία της αν θρω πό τη τας προς 
τον Β΄ Πα γκό σμι ο Πό λε μο. Οι κύ ρι οι λό γοι ήταν ότι δεν εφαρ μό στη καν οι πε ρισ σό τε ρες δι α τά ξεις του 
συμ φώ νου μέσα στη γε νι κό τε ρη απο τυ χί α για τη βελ τί ω ση των σχέ σε ων ανά με σα στα κράτη τόσο σε οι κο-
νο μι κό όσο και σε πο λι τι κό επί πε δο αλλά και στην εξα σφά λι ση απο τε λε σμα τι κής άμυ νας κατά των επι θε-
τι κών ενερ γει ών. Συ γκε κρι μέ να, ορι σμέ να γε γο νό τα κλό νι σαν την αξι ο πι στί α της ΚτΕ όπως: 

α) Η γρή γο ρη απο χώ ρη ση της Γερ μα νί ας με την άνοδο του Χίτ λερ στην εξου σία.
β) Η άσκηση επε κτα τι κής πο λι τι κής από την Ια πω νί α με την επί θε ση στη Μα ντζου ρί α (Κίνα 1931).
γ) Η επέμ βα ση της Ιτα λί ας στην Αι θι ο πί α (1935).
δ) Η επί θε ση της πρώην Σο βι ε τι κής Ενώ σε ως στη Φι λαν δί α (1939).
ε) Η προ σάρ τη ση της Αυ στρί ας (1938) και η υπο δού λω ση της Τσε χο σλο βα κί ας (1939) από τη Γερ-

μα νί α.
στ) Η πα θη τι κή στάση της ΚτΕ σε όλη την πε ρί ο δο της δι ε νέ ξε ως ανά με σα στη Γερ μα νί α και στην 

Πο λω νί α, η οποία κα τέ λη ξε σε ένο πλο ρήξη (1939) και που τε λι κά υπήρξε το έναυ σμα του Β΄ Πα γκό-
σμι ου Πο λέ μου. 

ζ) Η απρο θυ μί α της ΚτΕ να δι ευ θε τή σει τις εσω τε ρι κές δι α φο ρές στην Ισπα νία κατά τη δι άρ κει α 
του ισπα νι κού εμ φυ λί ου πο λέ μου (1936 - 1939) μας απο δει κνύ ουν πως η βία και ο πό λε μος απο τε λού-
σαν την πε ρί ο δο εκείνη τους ρυθ μι στι κούς πα ρά γο ντες του συ στή μα τος ισορ ρο πί ας ισχύος.

η) Η δυ σπι στί α που γεν νή θη κε στις σχέ σεις Βρε τα νί ας και Γαλ λί ας ως νι κη φό ρων δυ νά με ων, δεν 
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τους επέ τρε ψε να κα τα λά βουν ότι οι προ η γού με νες ενέρ γει ες έθε ταν σε κίν δυ νο τη δι ε θνή ει ρή νη, 
πι στεύ ο ντας ότι ήταν πρά ξεις ιδι αι τέ ρων εθνι κών συμ φε ρό ντων. 

Η απο τυ χί α της ΚτΕ όμως οφεί λε ται και σε κά ποια άλλα αί τια. Η μη συμ με το χή πολ λών ισχυ ρών 
δυ νά με ων, όπως για πα ρά δειγ μα οι ΗΠΑ, που επί ση μα αρ νή θη καν να γί νουν μέ λος του ορ γα νι σμού 
προ βάλ λο ντας τη δική τους πο λι τι κή. Η αμε ρι κα νι κή κοινή γνώμη δι έ βλε πε άμε σους κιν δύ νους επεμ-
βά σε ως της ΚτΕ στις εσω τε ρι κές τους υπο θέ σεις (με τα να στεύ σεις, τε λω νει α κοί δα σμοί). Με τη σειρά 
της η Ια πω νί α μετά την επέμ βα ση στην Κίνα απο χώ ρη σε το 1933 από την ΚτΕ, ενώ στην Ευ ρώ πη η Γερ-
μα νί α απο χώ ρη σε το 1933, η Ιτα λία το 1937 και τέ λος η Ουγ γα ρί α, η Ισπα νία και η Σο βι ε τι κή Ένωση 
το 1939. Το αναμ φί βο λο απο τέ λε σμα όλων αυ τών των γε γο νό των ήταν ένα βαρύ πλήγμα για την νε ο σύ-
στα τη ΚτΕ, δι ό τι στις πε ρι πτώ σεις δι ε θνών κρί σε ων η απου σία των με γά λων δυ νά με ων επι βε βαί ω νε την 
ανι κα νό τη τά της για επι βο λή κυ ρώ σε ων.

Πρό σθε τα, ένας από τους αρ χι κούς σκο πούς της ΚτΕ, δη λα δή η επί λυ ση των δι ε θνών δι α φο ρών με τη 
λει τουρ γί α των δι αι τη τι κών, δι κα στι κών και πο λι τι κών ορ γά νων, δεν ευ ο δώ θη κε σχε δόν ποτέ. Η κα θι έ-
ρω ση της αρ χής της ομο φω νί ας για τη λήψη απο φά σε ων από το Συμ βού λι ο και τη Συ νέ λευ ση έδινε το 
δι καί ω μα στα κράτη-μέλη, ανε ξάρ τη τα του με γέ θους ή της ισχύος τους, να ασκή σουν veto, με απο τέ λε σμα 
να κω λυ σι ερ γούν στην έκ δο ση των απο φά σε ων και να προ κα λού νται έντο νες αντι θέ σεις ανά με σα στα 
κράτη-μέλη που θα έκρι ναν την τύχη του ορ γα νι σμού. Τέ λος, η έλ λει ψη λα ϊ κού ερεί σμα τος την οποία ενί-
σχυ σαν ορι σμέ να κράτη, όπως η ιδέα της ενι αί ας γερ μα νι κής εθνό τη τας, η δι α φύ λα ξη του αμε ρι κα νι κού 
κα θε στώ τος της πο λι τι κής ελευ θε ρί ας, η ου δε τε ρό τη τα της Ελ βε τί ας, η κοινή κα τα γω γή και κοι νές πο λι τι-
κές πα ρα δό σεις της Βρε τα νι κής Κοι νο πο λι τεί ας, προ κά λε σαν στην κοινή γνώμη αί σθη μα βα θιάς δυ σπι-
στί ας προς το δι ε θνές δί καιο και προς την ίδια την ΚτΕ.

Μο λο νό τι στο πο λι τι κό πε δίο δεν μπό ρε σε να εκ πλη ρώ σει το έργο της, η ΚτΕ είχε ου σι α στι κά απο τε-
λέ σμα τα σε επι μέ ρους το μείς. Η επι κοι νω νί α σε μό νι μη βάση ανά με σα στα κράτη-μέλη, η επί τευ ξη της 
συ νερ γα σί ας με τη σύ στα ση επι τρο πών πα ράλ λη λα με τη χρήση των με θό δων της ψη φο φο ρί ας και της 
εκ προ σω πή σε ως, συ νέ βα λαν στην επί λυ ση πολ λών δι οι κη τι κών και οι κο νο μι κών προ βλη μά των. Απο τέ λε-
σε μά λι στα την πρώτη πα γκό σμι α πο λι τι κή ορ γά νω ση με δικό της κα τα στα τι κό και δικά της όρ γα να, αλλά 
και ένα πλαί σιο δι α πραγ μα τεύ σε ων και έρευ νας για την εξυ πη ρέ τη ση των κοι νών συμ φε ρό ντων των κρα-
τών-με λών. Με άλλα λό για η ΚτΕ εμ φα νί στη κε στην ιστο ρία των δι ε θνών σχέ σε ων ως το πρώτο άρ τια 
συ γκρο τη μέ νο σώμα δι ε θνών λει τουρ γών, το οποίο συ ντέ λε σε στη με τα βο λή της κρα τού σας αντι λή ψε ως 
για την ορ θό τε ρη ορ γά νω ση και λει τουρ γί α της δι ε θνούς κοι νό τη τας.

Πα ράλ λη λα η ορ γά νω ση στα πρώτα χρό νια της λει τουρ γί ας της επι χεί ρη σε να δι ευ θε τή σει δι ε θνείς 
δι α φο ρές κυ ρί ως μι κρο με σαί ων κρα τών, οι οποίες βρή καν ικα νο ποι η τι κή λύση, όπως ήταν η δι α φο ρά 
με τα ξύ Πο λω νί ας και Λι θου α νί ας με αφορμή τη δι εκ δί κη ση της πό λεως Βίλ νας (1920). Με αυ τόν τον 
τρόπο και με την πί ε ση των με γά λων δυ νά με ων η ΚτΕ πέ τυ χε το στόχο της, του λά χι στον για ορι σμέ να 
χρό νια, δη λα δή να απο τρέ ψει την προ σφυ γή σε πό λε μο. Τέ λος, η θέ σπι ση του συ στή μα τος των εντο λών 
για την προ στα σί α και ενί σχυ ση των ανα πτυσ σο μέ νων χω ρών κα τα δί κα ζε το πα λαιό σύ στη μα της αποι κι-
ο κρα τί ας και οδή γη σε προς την πλήρη χει ρα φέ τη ση των λαών. Άλ λες ιστο ρι κές δι ε θνείς δι α φο ρές που 
απο τέ λε σαν αντι κεί με νο επι λύ σε ως της ΚτΕ ήταν η εκ κρε μής υπό θε ση για τα νη σιά της Αλάν δης (1921) 
με τα ξύ της Σου η δί ας και της Φι λαν δί ας, η δι α φο ρά με τα ξύ Πε ρού και Κο λομ βί ας για την υπό θε ση Λε τί-
τσια (1933-1935) και η δι έ νε ξη με τα ξύ Αγ γλί ας και Τουρ κί ας για την πόλη της Μο σού λης (1925). 

Ει δι κό τε ρα για την Ελ λά δα, τον Νο έμ βρι ο του 1923 ο Ιτα λός στρα τη γός Τελ λί νι, μέ λος της επι τρο πής 
για τη χά ρα ξη των αλ βα νι κών συ νό ρων, βρέ θη κε δο λο φο νη μέ νος σε ελ λη νι κό έδα φος. Παρά τη συμ βι-
βα στι κή στάση της Αθή νας ο Μου σο λί νι επι χεί ρη σε να κα τα λά βει την ανο χύ ρω τη Κέρ κυ ρα. 

Η ολο φά νε ρη πα ρα βί α ση των θε σμο θε τη μέ νων δι α δι κα σι ών για τις ει ρη νευ τι κές επι λύ σεις των δι ε-
θνών δι α φο ρών δεν συ γκί νη σε την ΚτΕ που κρά τη σε μία δι στα κτι κή στάση. Η Πρε σβευ τι κή Συν δι ά σκε ψη 
που ανέ λα βε το ζή τη μα κα τέ λη ξε στην επι βρά βευ ση των ιτα λι κών ενερ γει ών με την από φα ση εκ κε νώ σε ως 
της Κέρ κυ ρας από τα ιτα λι κά στρα τεύ μα τα και στην υπο χρέ ω ση κα τα βο λής απο ζη μι ώ σε ως από την Ελ λά-
δα. Αντί θε τα, όταν το 1925 μετά από το σο βα ρό συ νο ρι α κό επει σό δι ο του Δε μίρ Κα πού, τα ελ λη νι κά 
στρα τεύ μα τα ει σέ βα λαν στο βουλ γα ρι κό έδα φος, το συμ βού λι ο της ΚτΕ ανέ στει λε την επέ κτα ση της ένο-
πλης συρ ρά ξε ως. Η Ελ λά δα δι έ κο ψε κάθε στρα τι ω τι κή επι χεί ρη ση και τα εντε ταλ μέ να όρ γα να της ΚτΕ 
κα θό ρι σαν το ύψος των επι βε βλη μέ νων επα νορ θώ σε ων και συ νέ βα λαν στην εξο μά λυν ση των δι α φο ρών.

Η απο τυ χί α της ΚτΕ δεν σή μαι νε και την κα τάρ ρευ ση της δι ε θνούς κοι νω νί ας, αλλά αντί θε τα το 
συ ντο νι σμό των προ σπα θει ών για μια πιο βελ τι ω μέ νη έκ δο ση ενός ορ γα νι σμού για τη δι α τή ρη ση της 
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ει ρή νης. Τα πρώτα θε τι κά στοι χεία για την ίδρυση ενός τέ τοιου δι ε θνούς ορ γα νι σμού μετά τη λήξη του 
Β΄ Πα γκό σμι ου Πο λέ μου φά νη καν στη Δή λω ση της Μό σχας (1943) όπου συμ με τεί χαν οι ΗΠΑ, η Κίνα, 
η Σο βι ε τι κή Ένωση και η Μ. Βρε τα νί α. Ακο λού θη σε συ νά ντη ση αντι προ σώ πων των τεσ σά ρων αυ τών 
κρα τών με πρω το βου λί α των ΗΠΑ, στη Συν δι ά σκε ψη του Dumbarton Oaks (1944), με σκοπό τη δη μι-
ουρ γί α του ΟργανισμούτωνΗνωμένωνΕθνών. Οι προ τά σεις τρο πο ποι ή θη καν και συ μπλη ρώ θη καν στη 
Συν δι ά σκε ψη της Γιάλ τας (1945). 

Ιστο ρι κά προ η γή θη καν ορι σμέ νες συμ μα χι κές δι α κη ρύ ξεις που έλα βαν χώρα κατά τη δι άρ κει α του 
Β΄ Πα γκό σμι ου Πο λέ μου και λίγο μετά τη λήξη του. Πρό κει ται για τη Δι α συμ μα χι κή Δή λω ση του Λον-
δί νου (1941), το Χάρτη του Ατ λα ντι κού (1941) με την κοινή δή λω ση των Ρούζ βελτ και Τσόρ τσιλ, τη 
Δι α κή ρυ ξη της Ου ά σιν γκτον (1942) με τη δή λω ση των Ηνω μέ νων Εθνών που υπο γρά φη κε από 26 
κράτη, τη Συν δι ά σκε ψη του Κε μπέκ (1943), τη Δή λω ση της Μό σχας (1943), τη Δή λω ση του Κα ΐ ρου 
(1943) και της Τε χε ρά νης (1943), τη Δι ά σκε ψη της Γιάλ τας (1945), του Πό τσδαμ (1945) και της Μό σχας 
(1945), οι οποίες ανα φέ ρο νται, με τα ξύ άλ λων, στην κυ ρί αρ χη ισό τη τα των κρα τών, στην κα θι έ ρω ση της 
αρ χής της αυ το δι α θέ σε ως των λαών, στην κα το χύ ρω ση των αν θρω πί νων δι και ω μά των και των θε με λι-
ω δών ελευ θε ρι ών, στην προ α γω γή της κοι νω νι κής πο λι τι κής και στη δι α φύ λα ξη της ει ρή νης και της 
ασφά λει ας.

Στη Συν δι ά σκε ψη του Αγίου Φρα γκί σκου (1945) με τη συμ με το χή 51 κρα τών κα τέ λη ξαν στην υπο-
γρα φή του ΧάρτητωνΗνωμένωνΕθνών, που τέ θη κε σε ισχύ τον Οκτώ βριο του ίδιου έτους. Ιστο ρι κά 
λοι πόν ο Ορ γα νι σμός Ηνω μέ νων Εθνών απο τε λεί συ νέ χει α και μια βελ τι ω μέ νη έκ δο ση της ΚτΕ, μο λο-
νό τι οι πρω τερ γά τες αυ τής της προ σπά θει ας δι α τύ πω σαν την άποψη, για λό γους κα θα ρά ψυ χο λο γι κούς, 
ότι έκα ναν μία νέα αρχή για την πα γκό σμι α ει ρή νη.

Θέμα 3: Συμ με το χή δι ε θνών ορ γα νι σμών στις συν δι α σκέ ψεις του ΙΜΟ.

Η Σύμ βα ση του 1948 που ίδρυσε τον ΙΜΟ (Convention on IMCO) όριζε ότι ο ΙΜΟ έχει άμεση συ νερ-
γα σί α με 4 ομά δες δι ε θνών ορ γα νι σμών, δη λα δή τα ΗνωμέναΈθνηκαιταόργανάτους (UN), τις εξειδι
κευμένεςοργανώσεις του ΟΗΕ (specialized agencies), τους διακυβερνητικούςοργανισμούς (intergovern-
mental organizations) και τους ιδιωτικούςοργανισμούς (non - governmental organizations). 

Συ χνά λοι πόν στις συν δι α σκέ ψεις του ΙΜΟ με τέ χει με γά λος αριθ μός δι α κυ βερ νη τι κών ορ γά νων και 
ιδι ω τι κών ορ γα νώ σε ων, με συμ βου λευ τι κή αρ μο δι ό τη τα, αντι προ σω πεύ ο ντας πλή θος από βι ο μη χα νι κά, 
εμπο ρι κά, πε ρι βαλ λο ντι κά, ασφα λι στι κά και ερ γα τι κά συμ φέ ρο ντα στον ευ ρύ τε ρο χώρο της ναυ τι λί-
ας.

Σύμ φω να με το άρ θρο 45 της ιδρυ τι κής Συμ βά σε ως του ΙΜΟ και το άρ θρο 57 του Χάρτη των Hνω-
μέ νων Εθνών, ο ΙΜΟ απο τε λεί την ει δι κευ μέ νη υπη ρε σί α στο πλαί σιο του ΟΗΕ για ναυ τι λι α κά θέ μα τα. 
Οι αντι πρό σω ποι του ΟΗΕ μπο ρούν να συμ με τέ χουν στις δι α σκέ ψεις των ορ γά νων του ΙΜΟ, χω ρίς 
δι καί ω μα ψή φου, και ως αντι στάθ μι σμα ορι σμέ νοι εμπει ρο γνώ μο νες του ορ γα νι σμού προ σκα λού νται 
στις συ νό δους της ΓενικήςΣυνελεύσεως, του ΟικονομικούκαιΚοινωνικούΣυμβουλίου και του Συμβου
λίουΚηδεμονιών του ΟΗΕ με συμ βου λευ τι κή αρ μο δι ό τη τα. 

Η νο μι κή βάση των σχέ σε ων ανά με σα στον ΙΜΟ και τις εξει δι κευ μέ νες ορ γα νώ σεις εκ φρά ζε ται με 
το άρ θρο 46 της Συμ βά σε ως που ίδρυσε τον ΙΜΟ. Τα συμ βαλ λό με να μέρη συ νερ γά ζο νται σε θέ μα τα 
κοι νού εν δι α φέ ρο ντος με την ανταλ λα γή πλη ρο φο ρι ών και επι σή μων εγ γρά φων και την ίδρυση κοι νών 
επι τρο πών (joint working committees). Ακο λου θεί μια συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των κυ ρι ο τέ ρων δι ε θνών 
ορ γα νι σμών που με τέ χουν τα κτι κά στις δι α σκέ ψεις του ΙΜΟ:

1)ΤοΠρόγραμμαΠεριβάλλοντος(United Nations Environment Program–UNEP).

Η Συν δι ά σκε ψη των Hνω μέ νων Εθνών για το πε ρι βάλ λον πραγ μα το ποι ή θη κε στη Στοκ χόλ μη το 
έτος 1972. Μο λο νό τι συ ζη τή θη καν όλες οι μορ φές ρυ πάν σε ως, ει δι κή μνεία έγινε για τη ρύ παν ση του 
θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος με απο τέ λε σμα να ιδρυ θεί το UNEP όχι ως μια νέα ει δι κευ μέ νη υπη ρε σί α 
του ΟΗΕ, αλλά, στην αρχή του λά χι στον, λει τούρ γη σε ως συμ βου λευ τι κό όρ γα νο. 

Στην πράξη, από τα πρώτα χρό νια της λει τουρ γί ας του, υπήρξε σύ γκρου ση συμ φε ρό ντων ανά με σα στο 
UNEP και τον ΙΜΟ λόγω των πρω το βου λι ών του πρώ του, σχε τι κά με την προ στα σί α της Με σο γεί ου. Το 
έτος 1976 οι δύο ορ γα νι σμοί κα τέ λη ξαν σε μία συμ φω νί α, έτσι ώστε ο ρό λος του UNEP να εί ναι κα τα λυ-
τι κός και συ νερ γα τι κός, ενώ του ΙΜΟ ου σι α στι κός, όσον αφορά στην εφαρ μο γή των προ γραμ μά των. Η 
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συ νερ γα σί α UNEP και IMO εκ φρά ζε ται σε δι ά φο ρους το μείς, όπως η κα θι έ ρω ση δι ε θνών συμ βά σε ων 
και πε ρι φε ρει α κών προ γραμ μά των κυ ρί ως για την προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος, η εναρ μό-
νι ση των δι ε θνών κα νο νι σμών με τις εθνι κές νο μο θε σί ες των κρα τών-με λών και η πα ρο χή τε χνι κής βο ή-
θει ας.

Στα πλαί σια του UNEP δη μι ουρ γή θη καν 10 προ γράμ μα τα πε ρι φε ρει α κών θα λασ σί ων πε ρι ο χών, που 
δι έ πο νται από πε ρι φε ρει α κές συμ βά σεις, π.χ. Κου βέ ιτ, Κα ρα ϊ βι κή, Ερυ θρά θά λασ σα, Ανα το λι κή Ασία, 
Με σό γει ος θά λασ σα [σήμερα τα περιφερειακά προγράμματα του UNEP έχουν ξεπεράσει σε αριθμό τα 
18, (2006)]. Ει δι κό τε ρα για την τε λευ ταί α, οι 17 πα ρά κτι ες χώ ρες, εκτός της Αλ βα νί ας, σε συ νερ γα σί α με 
την ΕΟΚ υπέ γρα ψαν με πρω το βου λί α του UNEP, το έτος 1976, τη Σύμ βα ση της Βαρ κε λώ νης με τα 5 πρω-
τό κολ λα που τη συ νο δεύ ουν. Άμεση προ τε ραι ό τη τα δό θη κε στη σω στή εκτί μη ση της κα τα στά σε ως του 
θα λάσ σι ου χώ ρου της Με σο γεί ου και τον προσ δι ο ρι σμό των επι μέ ρους προ βλη μά των και υι ο θε τή θη κε το 
Με σο γει α κό Πρό γραμ μα Δρά σε ως για τη Ρύ παν ση, Πα ρα κο λού θη ση και Έρευνα (MEDPOL).

2)ΤοΠρόγραμμαΑναπτύξεωςτουΟΗΕ(United Nations Development Program –UNDP).

Δη μι ουρ γή θη κε από τη Γε νι κή Συ νέ λευ ση των Hνω μέ νων Εθνών με την ένωση του Ει δι κού Τα μεί ου 
του ΟΗΕ (U.N. Special Fund) και του Εκτε τα μέ νου Προ γράμ μα τος Τε χνι κής Βο ή θει ας (Expanded 
Program of Technical Assistance) το έτος 1965. Πρω ταρ χι κός σκο πός του UNDP εί ναι η οι κο νο μι κή ενί-
σχυ ση των ανα πτυσ σο μέ νων χω ρών που το κατά κε φα λήν ει σό δη μά τους δεν ξε περ νά τα 750 δο λά ρι α και 
η χο ρή γη ση κε φα λαί ων στις ει δι κευ μέ νες ορ γα νώ σεις του ΟΗΕ για την εκτέ λε ση προ γραμ μά των. 

Με άλλα λό για, η κύ ρια πηγή εσό δων του ΙΜΟ για θέ μα τα τε χνι κής βο ή θει ας στο ναυ τι λι α κό το μέα 
εί ναι το UNDP. Το έτος 1976 ο IMO έλαβε ως χρη μα τι κή ενί σχυ ση 1.7 εκα τομ μύ ρι α δο λά ρι α, δη λα δή ένα 
ποσό αρ κε τά χα μη λό για να ικα νο ποι ή σει τις ανά γκες του. Η μόνη εξει δι κευ μέ νη υπη ρε σί α των Ηνω μέ-
νων Εθνών που χρη μα το δο τή θη κε με λι γό τε ρα ποσά για το ίδιο έτος ήταν η Δι ε θνής Τα χυ δρο μι κή Ένωση 
(1.6 εκα τομ μύ ρι α δο λά ρι α). Για το ναυ τι λι α κό το μέα το Πρό γραμ μα Ανα πτύ ξε ως του ΟΗΕ συ γκε ντρώ νει 
κε φά λαι α και χρη μα το δο τεί διά φο ρα προ γράμ μα τα, κυ ρί ως στους το μείς της ναυ τι κής εκ παι δεύ σε ως και 
εμπει ρι κής γνώ σε ως που αφο ρούν στη ρύ παν ση του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος.

3)ΟΟργανισμόςΕκπαιδεύσεωςκαιΕπιστήμης(United Nations Education and Scientific Organisation– 
UNESCO).

Οι δρα στη ρι ό τη τες της UNESCO στον το μέα της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως εκτε λού νται από τη Δι α κυ-
βερ νη τι κή Ωκε α νο γρα φι κή Επι τρο πή (IOC), ένα ημι αυ τό νο μο όρ γα νο της UNESCO που εδρεύει στο 
Πα ρί σι. Το έργο της συ νί στα ται στην ερευ νη τι κή και επι στη μο νι κή με λέ τη των ωκε α νών και στη συλ λο-
γή στοι χεί ων και πλη ρο φο ρι ών. Η συ νερ γα σί α ΙΜΟ και IOC εκ φρά ζε ται στα συ νέ δρι α της Επι τρο πής 
για τις νο μι κές επι πτώ σεις του συ στή μα τος συλ λο γής ωκε α νο γρα φι κών στοι χεί ων. 

Πα ράλ λη λα ο ΙΜΟ με τέ χει σε δύο από τα προ γράμ μα τα της IOC, δηλαδή: α) στο Πα γκό σμι ο Πρό-
γραμ μα Εξε ρευ νή σε ως της Ρυ πάν σε ως του Θα λάσ σι ου Πε ρι βάλ λο ντος (Global Investigation of 
Pollution in the Marine Environment), το οποίο ασχο λεί ται με τη συ μπε ρι φο ρά και τη με λέ τη των γραμ-
μών βά σε ως και την επί δρα ση που έχουν στη θα λάσ σι α ρύ παν ση και β) στο Ολο κλη ρω μέ νο Πα γκό σμι ο 
Σύ στη μα για Ωκε α νο γρα φι κούς Σταθ μούς (Integrated Global Ocean Station System), το οποίο ανα φέ-
ρε ται σε προ γράμ μα τα ελέγ χου της ρυ πάν σε ως από πε τρε λαι ο ει δή. Τέ λος, πρέ πει να υπο γραμ μι σθεί η 
ση μα σί α της ενέρ γει ας της UNESCO να θέ σει υπό την αι γί δα της τη ΣυνθήκηRamsar, που αφορά στην 
προ στα σί α των υδρο βι ο τό πων.

4)ΟργανισμόςΤροφίμωνκαιΓεωργίας(Food and Agriculture Organisation–FAO).

Ο FAO ιδρύ θη κε το 1945 στη δι ά σκε ψη του Κε μπέκ και αντι κα τέ στη σε το Ιν στι τού το Γε ωρ γί ας. Σκο-
πός του εί ναι η βελ τί ω ση του βι ο τι κού επι πέ δου των λαών και η αύ ξη ση της πα ρα γω γής και δι α νο μής 
γε ωρ γι κών αγα θών. Το 1963 ο FAO σε συ νερ γα σί α με το ECOSOC του ΟΗΕ εγκαι νί α σε ένα δι ε θνές 
πρό γραμ μα τρο φί μων για την πα ρο χή σχε τι κής βο ή θει ας με ίδιους πό ρους.

Το εν δι α φέ ρον του FAO στον το μέα της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως αι τι ο λο γεί ται από τις δρα στη ρι ό τη-
τές του όσον αφορά στην πε λα γι κή αλι εία, δί χως όμως να ασκεί ελέγ χους δι ό τι αυτό απο τε λεί αντι κεί-
με νο των εθνι κών κυ βερ νή σε ων και του ΙΜΟ. Το έτος 1970 συ γκλή θη κε στη Ρώμη η τε χνι κή συν δι ά-
σκε ψη για τη θα λάσ σι α ρύ παν ση με τη συμ με το χή των FAO, UNEP, IMO και IOC. Κύ ριο θέμα της 
συν δι α σκέ ψε ως εί ναι οι επι δρά σεις της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως στους ζω ντα νούς ορ γα νι σμούς και στα 
είδη αλι εί ας που απει λού νται από αυ τήν. Πα ράλ λη λα ο FAO δι α θέ τει και μία συμ βου λευ τι κή επι τρο πή, 
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μέλη της οποίας με τέ χουν τα κτι κά στις δι α σκέ ψεις του ΙΜΟ για θέ μα τα έρευ νας των θα λασ σί ων πό ρων, 
κυ ρί ως αυ τών που απει λού νται με αφα νι σμό. 

5)ΠαγκόσμιοςΜετεωρολογικόςΟργανισμός(World Meteorological Organization–WMO).

Ο WMO οφεί λει τη γέν νη σή του στο Δι ε θνή Με τε ω ρο λο γι κό Ορ γα νι σμό (International Meteorologi-
cal Organization) που ιδρύ θη κε το έτος 1878 στη συν δι ά σκε ψη της Ου τρέ χτης. Η Σύμ βα ση που ίδρυσε τον 
WMO έλαβε μέ ρος στην Ου ά σιν γκτον (1947). Κύ ρι ος σκο πός του, σχε τι κά με το θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον, 
εί ναι η με λέ τη των επι δρά σε ων της ατμο σφαι ρι κής ρυ πάν σε ως στους ωκε α νούς και την εν δο χώ ρα, κα θώς 
και η εξέ τα ση των θα λασ σί ων και ρι κών συν θη κών. 

Η σπου δαι ό τη τα του WMO για τον ΙΜΟ βα σί ζε ται στις με τρή σεις της φυ σι κής κι νή σε ως και συ μπε-
ρι φο ράς των θα λασ σί ων ρυ πο γό νων ορ γα νι σμών από δι ά φο ρες πη γές. Συ νερ γά ζε ται σε στα θε ρή βάση 
με το UNEP μέσω της Ειδικής Επιτροπής για Μετεωρολογικά Ζητήματα των Ωκεανών (Executive 
Committee Panel on Meteorological Aspects of Ocean Affairs). 

Στους γε νι κούς σκο πούς του WHO πε ρι λαμ βά νο νται η εγκα τά στα ση δι κτύ ων με τε ω ρο λο γι κών 
σταθ μών, η προ α γω γή συ στη μά των τα χεί ας ανταλ λα γής πλη ρο φο ρι ών σχε τι κά με τις και ρι κές συν θή κες 
και η εφαρ μο γή της με τε ω ρο λο γί ας σε πλεί στους το μείς της αν θρώ πι νης δρα στη ρι ό τη τας.

6)ΟΔιεθνήςΟργανισμόςΕργασίας(International Labour Organisation–ILO).

Ο ILO ιδρύ θη κε από τη Συν θή κη των Βερ σαλ λιών το 1919, πα ράλ λη λα με την ΚτΕ και απο τέ λε σε 
την πρώτη ει δι κή ορ γά νω ση που συν δέ θη κε με τον ΟΗΕ το 1946. Κύ ρι οι σκο ποί του ILO εί ναι η κα τάρ-
τι ση δι ε θνών προ γραμ μά των που βελ τι ώ νουν τις συν θή κες ζωής και ερ γα σί ας και αυ ξά νουν τις ευ και-
ρί ες απα σχο λή σε ως κα θώς και η θέ σπι ση δι ε θνών συμ βά σε ων και κα νό νων ερ γα σί ας. Σχε τι κά με το 
ναυ τι λι α κό το μέα ο ILO έχει κα θι ε ρώ σει με γά λο αριθμό συμ βά σε ων και συ στά σε ων που απο τε λούν το 
ΔιεθνήΚώδικατωνΝαυτικών (International Code for Seafarers). 

Η δι ε θνής Συν δι ά σκε ψη ερ γα σί ας συ νέρ χε ται τα κτι κά υπό τις πρω το βου λί ες της Ναυ τι λι α κής Επι-
τρο πής του ILO (Joint Maritime Committee) με σκοπό να με λε τή σει εν δε χό με νες προ σθέ σεις και τρο-
πο ποι ή σεις του Κώ δι κα. Τα θέ μα τα προς συ ζή τη ση αφο ρούν σε προ σλή ψεις ναυ τι κών, κα τώ τα τα όρια 
ηλι κί ας για το ναυ τι κό επάγ γελ μα, ια τρι κές εξε τά σεις, επα να πα τρι σμούς, εκ παί δευ ση στο επάγ γελ μα, 
στέ γα ση πλη ρω μά των, μι σθούς και ωρά ρια ερ γα σί ας, ναυ τι λι α κές βι ο μη χα νι κές σχέ σεις κλπ. 

Ο ILO συ νερ γά ζε ται με τον ΙΜΟ κυ ρί ως σε θέ μα τα εκ παι δεύ σε ως και εκ δό σε ως πι στο ποι η τι κών των 
πλη ρω μά των με τις ερ γα σί ες της Κοι νής Επι τρο πής IMO/ILO για την εκ παί δευ ση. Eπίσης, ο ILO έχει 
ενερ γο ποι η θεί και στους εξής δύο το μείς: α) της προ στα σί ας των λι με νερ γα τών από ατυ χή μα τα κατά την 
άσκηση των κα θη κό ντων τους (1983), β) στην επί λυ ση των προ βλη μά των που ανα κύ πτουν από την ερ γα-
σί α στις βι ο μη χα νί ες εξο ρύ ξε ως πε τρε λαί ου στη θά λασ σα και γ) σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής των 
εργαζομένων στα διαλυτήρια πλοίων. Στην 62η Ναυ τι λι α κή Σύ νο δο του Δι ε θνούς Γρα φεί ου Ερ γα σί ας 
(Γε νεύη 1976) υι ο θε τή θη καν οι εξής πιο σπου δαί ες συμ βά σεις: 

α) ΣύμβασηΝο147 (1976) για τα ΕλάχισταΠρότυπασταΕμπορικάΠλοία (Convention concerning 
Minimum Standards in Merchant Ships), σύμ φω να με την οποία όλοι οι ναυ τι κοί που βρί σκο νται πάνω 
στο πλοίο πρέ πει να πλη ρούν τις προ ϋ πο θέ σεις (εκ παί δευ ση και γνώση του αντι κει μέ νου), για να μπο-
ρούν να εκτε λούν τα κα θή κο ντά τους.

β) ΣύμβασηΝο109 (1958), με τις βελ τι ώ σεις της, σχε τι κά με τους ΜισθούςκαιτιςΏρεςΕργασίας
πάνωστοΠλοίο (Convention concerning Wages, Hours of Work on Board Ship and Manning).

γ) ΣύμβασηΝο92(1949), όπως τρο πο ποι ή θη κε με τη Νο 133 (1970) σχε τι κά με τη ΣτέγασητωνΠλη
ρωμάτωνπάνωστοΠλοίο (Convention concerning Crew Accommodation on Board Ship).

δ) Σύμβαση Νο 145 (1976) για τη Συνεχή Απασχόληση των Ναυτικών (Convention concerning 
Continuity of Employment of Seafarers).

ε) ΣύστασηΝο108 (1958) σχε τι κά με τις ΣυνθήκεςΕργασίαςτωνΝαυτικών(Recommendations on the 
Social and Safety Conditions of Seafarers). (Οι συμβάσεις των ΙLO αναφέρονται διεξοδικά στο Τρίτο 
Κεφάλαιο, παράγρ. 3.8, σελ. 46).

7)ΟμάδαΕμπειρογνωμόνωνγιαΕπιστημονικάΖητήματαστονΤομέα τηςΘαλάσσιαςΡυπάνσεως (Joint 
Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution–GESAMP).
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Ο ορ γα νι σμός αυ τός δη μι ουρ γή θη κε το 1968 ως συμ βου λευ τι κή υπη ρε σί α του ΟΗΕ χω ρίς ου σι α στι-
κές αρ μο δι ό τη τες, παρά μόνο στη με λέ τη της συ μπε ρι φο ράς των ρυ πο γό νων ορ γα νι σμών και την υπο βο-
λή προ τά σε ων. Αρ χι κά μέλη του ήταν οι ορ γα νι σμοί ΙΜΟ, FAO, UNESCO και WMO. Αρ γό τε ρα συμ-
με τεί χαν οι WHO, UNEP και ο ΟΗΕ. Η Γραμ μα τεί α της GESAMP εδρεύει στα γρα φεία του ΙΜΟ στο 
Λον δί νο. Οι εμπει ρο γνώ μο νες και επι στη μο νι κοί σύμ βου λοι των ει δι κευ μέ νων ορ γα νώ σε ων του ΟΗΕ 
συμ με τέ χουν στις συ νό δους της ορ γα νώ σε ως πέ ντε φο ρές το χρόνο. Τα θέ μα τα που ερευνά η ομάδα 
ερ γα σί ας εί ναι με τα ξύ άλ λων, τα κρι τή ρι α ποι ό τη τας των πα ρα κτί ων υδά των, η εκού σια απόρ ρι ψη βλα-
βε ρών ου σι ών και η ρύ παν ση που προ έρ χε ται από την εκ με τάλ λευ ση και εξό ρυ ξη του βυ θού.

8)ΔιεθνήςΟργανισμόςΑτομικήςΕνέργειας(International Atomic Energy Agency–IAEA).

Ο IAEA άρ χι σε να λει τουρ γεί το 1957 με έδρα τη Βιέννη κα τό πιν προ τά σε ως του προ έ δρου των 
ΗΠΑ Αϊ ζεν χά ου ερ στη Γε νι κή Συ νέ λευ ση του ΟΗΕ (1953). Σκο πός του εί ναι η επι δί ω ξη της χρή σε ως 
της ατο μι κής ενέρ γει ας για ει ρη νι κούς σκο πούς πα γκό σμι α.

Η συ νερ γα σί α των δύο ορ γα νι σμών, ΙΜΟ και IAEA, επι κε ντρώ νε ται στη χρήση των πυ ρη νι κών 
πλοίων και οι σχε τι κές ρυθ μί σεις που εν σω μα τώ θη καν στα πα ραρ τή μα τα των Συμ βά σε ων SOLAS 1960 
και 1974. Η Υπο ε πι τρο πή του IAEA ερευνά τις επι πτώ σεις από την απόρ ρι ψη ρα δι ε νερ γών κα τα λοί πων 
στους ωκε α νούς, γι' αυτό και έχει κα ταρ τί σει τους κα τα λό γους επι κιν δύ νων ου σι ών που βρί σκο νται στη 
ΣύμβασητουΙΜΟLDC1972(black and grey lists). Τέ λος, η συ νερ γα σί α ΙΜΟ και IAEA κα τάρ τι σε τη 
Σύμβαση Ευθύνης των Διαχειριστών Πυρηνοκινήτων Πλοίων (Convention Relating to the Liability of 
Operators of Nuclear Ships, 1962) και προχώρησε σε ορι σμέ νες προ σθέ σεις στον ΚώδικαΕπικινδύνων
Φορτίων του ΙΜΟ (IMDG Code). 

9)ΔιεθνήςΟργανισμόςΠολιτικήςΑεροπορίας(International Civil Aviation Organization–ICAO).

Ο ICAO ιδρύ θη κε το 1947 κατά τη Συνδι ά σκε ψη του Σι κά γου και αμέ σως απο τέ λε σε ει δι κευ μέ νη 
ορ γά νω ση του ΟΗΕ. Οι κύ ρι ες αρ μο δι ό τη τές του εί ναι η ανά πτυ ξη των αε ρο πο ρι κών με τα φο ρών κατά 
τρόπο ασφαλή, η βελ τί ω ση της ποι ό τη τας, η απο φυ γή του αθέ μι του αντα γω νι σμού και η μεί ω ση του 
κό στους της αε ρο πο ρι κής συ γκοι νω νί ας. Προ χώ ρη σε στην υπο γρα φή ορι σμέ νων συμ βά σε ων όπως η 
Σύμ βα ση της Γε νεύ ης (1948) για τη ΔιεθνήΑναγνώρισηΔικαιωμάτωνεπίτωνΑεροσκαφώνκαι η Σύμ βα-
ση της Ρώ μης (1952) για τις ΖημιέςπουΠροκαλούνταιαπόΑλλοδαπάΑεροσκάφηπροςΤρίτουςκλπ.

Ο ICAO εν δι α φέ ρε ται άμεσα για τη δι ευ κό λυν ση της με τα φο ράς επι βα τών και φορ τί ων. Η άμεση 
βο ή θει α ICAO στον ΙΜΟ εκ φρά ζε ται με την ανά πτυ ξη του ΚώδικαΣημάτωνκαιΣυμβόλων για χρήση 
στους σταθ μούς επι βα τών και επι βα τη γών πλοίων. Επί σης, συμ με τεί χε στην κα τάρ τι ση των Πα ραρ τη-
μά των της ΣυμβάσεωςΈρευναςκαιΔιασώσεωςστηΘάλασσα (SAR) το 1979. 

10)ΤοΣυμβούλιοτηςΕυρώπης(Council of Europe).

Το όρ γα νο αυτό έχει να επι δεί ξει ση μα ντι κό έργο με τη σύ στα ση της ΕπιτροπήςΕιδικώνγιατηΔιατή
ρησητηςΦύσεωςκαιτωνΦυσικώνΠηγώντο 1962 και τοΕυρωπαϊκόΚέντροΠληροφορήσεωςγιατηνΠρο
στασίατηςΦύσεωςκαιτωνΦυσικώνΠηγών, το 1967. Στο πλαί σιο των πα ρα πά νω ορ γα νώ θη καν υπουρ γι-
κές δι α σκέ ψεις για το πε ρι βάλ λον, συ ντά χθη καν ει δι κοί χάρ τες για τον αέρα, τα ύδατα και τα εδάφη, οι 
οποίοι συ νέ βα λαν στη συλ λο γι κή δι α τύ πω ση βα σι κών αρ χών που πρέ πει να τη ρού νται υπο χρε ω τι κά από 
τους πο λί τες και τις δη μό σι ες αρ χές των χω ρών με λών.

11)ΓενικήΣυμφωνίαΔασμώνκαιΕμπορίου(General Agreement on Trade and Tariffs –GATT).

Η GATT εί ναι μια από τις πολ λές εξει δι κευ μέ νες ορ γα νώ σεις του ΟΗΕ και έχει την έδρα της στη 
Γε νεύη. Το Δε κέμ βρι ο του 1994 άλ λα ξε την ονο μα σί α της σε ΠαγκόσμιοΟργανισμόΕμπορίου (World 
Trade Organisation–WTO). Μετά την υπο γρα φή της τε λι κής πρά ξε ως στο ΓύροτηςΟυρουγουάης που 
ανα φέ ρε ται σε θέ μα τα σχε τι κά με την απε λευ θέ ρω ση των υπη ρε σι ών στο δι ε θνές εμπό ριο, επι χει ρεί ται 
ανα μόρ φω ση των κα νό νων που δι έ πουν τη δι ε θνή οι κο νο μι κή δρα στη ρι ό τη τα και κι νεί ται πλέον προς 
πλήρη φι λε λευ θε ρο ποί η ση.

Στον το μέα της ναυ τι λί ας όμως τα απο τε λέ σμα τα δεν ήταν ευ νο ϊ κά, δε δο μέ νου ότι οι ανα πτυσ σό με νες 
χώ ρες δεν δέ χθη καν να δε σμευ θούν για τη στα δι α κή άρση των προ στα τευ τι κών μέ τρων και πρα κτι κών. 
Αντί θε τα, η πλευρά των πε ρισ σο τέ ρων κρα τών-με λών του ΟΟΣΑ αλλά και η Ευ ρω πα ϊ κή Ένωση άσκη-
σαν ση μα ντι κή πί ε ση για την κα τάρ γη ση των πε ρι ο ρι σμών στο ναυ τι λι α κό χώρο, έναν το μέα εξάλ λου που 
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εί ναι σχε δόν απε λευ θε ρω μέ νος. Η συμ βι βα στι κή λύση που προ τά θη κε, δη λα δή η προ σω ρι νή εξαί ρε ση της 
ναυ τι λί ας από τη συμ φω νί α, ενέ χει κιν δύ νους δι ό τι στο δι ευ ρυ μέ νο νέο γύρο δι α πραγ μα τεύ σε ων που ήδη 
άρ χι σε η ναυ τι λί α δεν θα αντι με τω πι σθεί ως ιδι αί τε ρος το μέ ας, αλλά θα συ νε ξε τα σθεί με τους άλ λους 
το μείς υπη ρε σιών. Συ νε πώς, εν δέ χε ται απο φά σεις που θα λη φθούν υπό πο λι τι κές πι έ σεις και στα πλαί σια 
ενός ευ ρύ τε ρου συμ βι βα σμού, να μην οδη γούν στην πε ραι τέ ρω απε λευ θέ ρω ση των ναυ τι λι α κών υπη ρε σι-
ών, αλλά απλώς να επι βε βαι ώ νουν την υπάρ χου σα δι ε θνή κα τά στα ση δι α τη ρου μέ νων των όποιων υφι στα-
μέ νων πε ρι ο ρι στι κών μέ τρων. 

12)Οι Συνδιασκέψεις για το Δίκαιο της Θάλασσας (United Nations Conferences on the Law of the 
Sea–UNCLOS).

Οι δύο πρώ τες Συνδιασκέψεις της UNCLOS πραγ μα το ποι ή θη καν τα έτη 1958 και 1960 και η τε λευ-
ταί α του έτους 1982 τέ θη κε σε ισχύ το 1994 [(κυ ρώ θη κε από την Ελ λά δα με το Ν. 2321/(1995)]. Η 
UNCLOS θε ω ρεί ται προ σω ρι νό σώμα κάτω από τη δι και ο δο σί α της Γε νι κής Συ νε λεύ σε ως του ΟΗΕ, 
της οποίας η κύ ρια ενα σχό λη ση εί ναι η κα τα νο μή των δι και ω μά των και υπο χρε ώ σε ων των πα ρα κτί ων 
κρα τών και όχι τε χνι κής φύ σε ως ζη τή μα τα του θα λάσ σι ου χώ ρου. Στον το μέα της προ στα σί ας του 
θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος δί νει με γά λη ση μα σί α στη ρύ παν ση από διάφορες πηγές, αντί θε τα με τον 
ΙΜΟ που έχει ως αντι κεί με νό του όλες τις μορ φές της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως, που προ κα λεί ται από τα 
πλοία και όχι από άλ λες πη γές (χερ σαία ρύ παν ση).

13)ΗΣυνδιάσκεψηγιατοΕμπόριοκαιτηνΑνάπτυξη(United Nations Conferences on Trade and Develop-
ment–UNCTAD).

Η UNCTAD απο τε λεί μια από τις εξει δι κευ μέ νες ορ γα νώ σεις του ΟΗΕ. Ιδρύ θη κε από τη Γε νι κή 
Συ νέ λευ ση του ΟΗΕ το 1964 στη Συν δι ά σκε ψη της Γε νεύ ης. Συ νέρ χε ται σχε δόν κάθε 4 χρό νια σε επί πε-
δο υπουρ γών των κρα τών-με λών. Κύ ρι ος σκο πός της εί ναι η ανά πτυ ξη του δι ε θνούς εμπο ρί ου, ιδι αί τε ρα 
των ανα πτυσ σο μέ νων κρα τών με στόχο την άνοδο του βι ο τι κού επι πέ δου των λαών τους, στο πλαί σιο 
της επι τα χύν σε ως του ρυθ μού της οι κο νο μι κής ανα πτύ ξε ως σε πα γκό σμι ο επί πε δο. 

Οι λό γοι ει δι κής με τα χει ρί σε ως των ανα πτυσ σο μέ νων κρα τών στο πλαί σιο της UNCTAD οφεί λο νται 
στην ανα γνώ ρι ση της ανά γκης προ ω θή σε ως δι ε θνών μέ τρων, που θα επέ τρε παν τη δι και ό τε ρη συμ με το χή 
των κρα τών αυ τών στις θα λάσ σι ες με τα φο ρές, στην προ ώ θη ση των εξα γω γών και στην οι κο νο μι κή ανά-
πτυ ξη, δε δο μέ νου ότι οι ισχύ ο ντες τότε πε ρι ο ρι στι κοί όροι (σύ στη μα αυ το δι α χει ρί σε ως) και άλ λες προ ϋ-
πο θέ σεις για την εισ δο χή νέων με λών στις ναυ τι λι α κές δι α σκέ ψεις (conferences) τα κτι κών γραμ μών, δεν 
ελάμ βα ναν υπόψη τις ανά γκες των ιδι ο κτη τών φορ τί ων και τα συμ φέ ρο ντα νέων πλοι ο κτη τών που θα επι-
θυ μού σαν να προ σφέ ρουν τις υπη ρε σί ες τους ως μέλη των δι α σκέ ψε ων (conferences).

Κατά την πρώτη δι ά σκε ψη της UNCTAD (Γε νεύη 1964) συ ζη τή θη κε το πρό βλη μα της ιδρύ σε ως 
εμπο ρι κών στό λων των υπό ανά πτυ ξη κρα τών, τα οποία υπο στή ρι ζαν ότι τα προ βλή μα τά τους στο ναυ τι-
λι α κό χώρο προ έ κυ πταν από την άμεση εξάρ τη σή τους από τις αλ λο δα πές ση μαί ες για τη με τα φο ρά των 
αγα θών τους. Όμως με βάση το Δίκαιο του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος (Law of Comparative 
Advantage) δύ σκο λα θα μπο ρού σε να δι και ο λο γη θεί μια προ τε ραι ό τη τα για τη ναυ τι λι α κή βι ο μη χα νί α 
των ανα πτυσ σο μέ νων κρα τών.

Μετά από αρ κε τές δι α πραγ μα τεύ σεις υι ο θε τή θη κε ομό φω να μια κοινή πολιτική συνεννοήσεως για
ναυτιλιακάθέματα, σύμ φω να με την οποία η ανά πτυ ξη των εμπο ρι κών στό λων των ανα πτυσ σο μέ νων κρα-
τών κα θώς και η συμ με το χή τους στις δι α σκέ ψεις ΠλοίωνΤακτικώνΓραμμών (Liner Conferences) πρέ πει 
να απο φα σί ζε ται από τις ίδιες τις χώ ρες με βάση σω στά οι κο νο μι κά κρι τή ρι α. 

O πραγ μα τι κός λό γος στρο φής ορι σμέ νου αριθ μού ανα πτυσ σο μέ νων κρα τών προς τη ναυ τι λί α τα κτι-
κών γραμ μών, εί ναι οι προ στα τευ τι κές δι α τά ξεις του Κώ δι κα της UNCTAD και ει δι κό τε ρα η ρή τρα 
κα τα νο μής των φορ τί ων 40-40-20, βά σει της οποίας εθε ω ρεί το ότι εξα σφα λί ζον ταν ένα ση μα ντι κό πο σο-
στό εθνι κών φορ τί ων υπέρ πλοίων εται ρειών του συ γκε κρι μέ νου ανα πτυσ σό με νου κρά τους που θα με τεί-
χε ως μέ λος της διασκέψεως (conference). Τε λι κά σε πολλά ανα πτυσ σό με να κράτη, ούτε καν επι χει ρή-
θη κε η ανά πτυ ξη εθνι κής ναυ τι λί ας, αλλά αντι θέ τως, τα δι και ώ μα τα που απορ ρέ ουν από τον Κώ δι κα 
(40-40-20) απο τέ λε σαν αντι κεί με νο εμπο ρί ας προς τις ξέ νες εται ρεί ες τα κτι κών γραμ μών.

Αντί θε τα, η ιδέα για εί σο δο στην αγορά των πλοίων χύδηνφορτίων και της ελεύθερηςναυτιλίας δεν 
αντι με τω πί σθη κε θε τι κά, επειδή αφε νός υπήρχε άγνοια στις επι χει ρη μα τι κές δρα στη ρι ό τη τες του το μέα 
και αφε τέ ρου πί στευ αν τα ανα πτυσ σό με να κράτη ότι υπήρ χαν εμπόδια εισόδου σε αυ τές τις αγο ρές 
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(barriers to entry). Επί σης υπήρχε το υψηλό λει τουρ γι κό κό στος, που ήταν συν δε δε μέ νο με τα Δ/Ξ και 
τα πλοία χύ δην ξη ρών φορ τί ων. 

Σε ό,τι αφορά τη συμ με το χή των ανα πτυσ σο μέ νων κρα τών στις με τα φο ρές χύ δην φορ τί ων ση μει ώ-
νε ται ότι οι με λέ τες που έγι ναν από τη Γραμ μα τεί α της UNCTAD σε δέκα κα τη γο ρί ες χύ δην φορ τί ων 
(ξηρά και υγρά) κα τέ δει ξαν ότι στις χύ δην με τα φο ρές δεν υπάρ χουν εμπό δια ει σό δου στην αγορά των 
με τα φο ρών, όπως στις τα κτι κές γραμ μές και ότι τα πά ντα δι έ πο νται από τις αρ χές της προ σφο ράς και 
ζη τή σε ως χω ρη τι κό τη τας βάσει των αρ χών του ελεύ θε ρου αντα γω νι σμού. Έτσι, κα τό πιν και του πο ρί-
σμα τος των εν λόγω με λε τών, ανε στά λη κάθε πρω το βου λί α της Γραμ μα τεί ας της UNCTAD για την 
προ ώ θη ση Κώ δι κα ανά λο γου με αυτόν που είχε υι ο θε τη θεί για τα φορ τία τα κτι κών γραμ μών.

Ακο λού θη σε η σύ στα ση μιας ομά δας εμπει ρο γνω μό νων (Group of Experts) η οποία τό νι σε ότι το μέλ-
λον του ναυ τι λι α κού το μέα και επο μέ νως ο ρό λος των ανα πτυσ σο μέ νων χω ρών (αύ ξη ση της συμ με το χής 
τους) θα πρέ πει να στη ρι χθεί σε κρι τή ρι α εμπο ρι κο-οι κο νο μι κά. Ει δι κό τε ρα, οι νέες τά σεις στην πα γκό-
σμι α οι κο νο μί α, π.χ. φι λε λευ θε ρο ποί η ση του δι ε θνούς εμπο ρί ου, ιδι ω τι κο ποί η ση των δη μο σί ων υπη ρε σι-
ών, έδω σαν το έναυ σμα για δι ευ κό λυν ση στις θα λάσ σι ες με τα φο ρές και για ανα βάθ μι ση του ρό λου των 
συμβουλίωνφορτωτών (shippers councils). 

Θέμα 4: Συμ με το χή ιδι ω τι κών ορ γα νι σμών στις συν δι α σκέ ψεις του ΙΜΟ.

Ο ΙΜΟ ανέ πτυ ξε πα ράλ λη λα σχέ σεις και με άλ λους ορ γα νι σμούς, που δεν συν δέ ο νται με κά ποιου τύ που 
κα θε στώς με τα Ηνω μέ να Έθνη, αλλά απο τε λούν ιδι ω τι κούς ορ γα νι σμούς (μη δι α κυ βερ νη τι κούς) ή και δι ε-
θνείς ενώ σεις. Η πρό σβα ση αυτή επι τυγ χά νε ται μέσω των δια φό ρων επι τρο πών και των Συν δι α σκέ ψε ων του 
ΙΜΟ. Αρ χι κά, στις Συν δι α σκέ ψεις του ΙΜΟ ενεργή συμ με το χή έχουν οι εξής ιδι ω τι κοί ορ γα νι σμοί:

4.1 Ιδι ω τι κοί Ορ γα νι σμοί.

1)ΤοΔιεθνέςΝαυτιλιακόΕπιμελητήριο(International Chamber of Shipping–ICS).

Μέλη του ICS εί ναι οι εθνι κές εφο πλι στι κές ενώ σεις των πε ρισ σοτέ ρων ευ ρω πα ϊ κών χω ρών, κα θώς 
και ναυ τι λι α κών χω ρών της Ασίας και της Αμε ρι κής. Εξί σου ενεργό συμ με το χή ή και ενερ γό τε ρη στις 
ερ γα σί ες του ICS έχει και η χώρα μας. Ση μει ώ νε ται επί σης ότι πέ ραν των άλ λων, το ICS με τέ χει ενερ γά 
και στις ερ γα σί ες της Επι τρο πής Ναυ τι κής Ασφά λει ας, κα θώς και σε όλες τις συ γκα λού με νες Δι α σκέ ψεις 
προς επε ξερ γα σί α και υι ο θέ τη ση Δι ε θνών Συμ βά σε ων ή τρο πο ποί η ση αυ τών.

Όμως, η με γα λύ τε ρη επιρ ροή του πα ρα μέ νει έξω από το πε δίο δρά σε ως του ΙΜΟ, δη λα δή στις εθνι-
κές κυ βερ νή σεις των εται ρει ών-με λών. Η δομή του απο τε λεί ται από δι ά φο ρες επι τρο πές, ει δι κό τε ρα, 
των Δ/Ξ, των εμπο ρευ μα το κι βω τί ων, της ναυ τι κής ασφά λει ας, του ναυ τι κού δι καί ου, των ναυ τι λι α κών 
εγ γρά φων, της ρα δι ο ε πι κοι νω νί ας και της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως. Οι κύ ρι οι το μείς ενα σχο λή σε ώς του 
αφο ρούν στα εξής:

α) Ασφάλειατωνπλοίων. Πρό κει ται για τις δι α δι κα σί ες φορ τώ σε ως και εκ φορ τώ σε ως σε λι μά νια και 
τερ μα τι κούς σταθ μούς, τα ατυ χή μα τα και τις εκρή ξεις στα Δ/Ξ, τα ζη τή μα τα πλο η γή σε ως στη Μάγχη και 
τη Βό ρειο θά λασ σα. 

β) Προστασίατουθαλάσσιουπεριβάλλοντος. Σχε τί ζε ται με την έκ δο ση οδη γι ών τε χνι κής φύ σε ως.
γ) Ενοποίησητωνναυτιλιακώνεγγράφωνκαιτηνανάπτυξηκανόνωνγιατιςπορείεςτωνπλοίων. Πρό-

κει ται για τη βελ τί ω ση των δια φό ρων τύ πων των φορ τω τι κών, αλλά και των υπο χρε ω τι κών πο ρει ών των 
πλοίων στα στενά του Dover. 

2)Διεθνής Ναυτιλιακή Συνέλευση Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Oil Companies International Marine 
Forum–OCIMF).

Στα τέλη της δε κα ε τί ας του 1960 η ναυ τι λι α κή κοι νό τη τα έκρινε ότι το ICS δεν μπο ρού σε να αντι-
προ σω πεύ σει σε ένα επί πε δο ικα νο ποι η τι κό τόσο τα συμ φέ ρο ντα του πλοι ο κτή τη όσο και του ιδι ο κτή τη 
του φορ τί ου. Ως απο τέ λε σμα ιδρύ θη κε το έτος 1970 μια ανε ξάρ τη τη ορ γά νω ση, η OCIMF. Στις αρ χές 
της δε κα ε τί ας του 1980, η OCIMF είχε 50 πε ρί που επι χει ρή σεις πε τρε λαι ο ει δών ως μέλη της, που αντι-
προ σώ πευ αν πο σο στό 80% της συ νο λι κής θα λάσ σι ας με τα φο ράς πε τρε λαί ου. 

Στα μέλη της πε ρι λαμ βά νο νται οι 7 με γα λύ τε ρες επι χει ρή σεις πε τρε λαι ο ει δών (Seven Sisters), δη λα δή 
η Aramco Consortium που απο τε λεί ται από τις Exxon, Texaco, Mobil, Standard of California, Chevron και 
οι Ευ ρω πα ϊ κές Shell και BP. Η OCIMF συμ με τέ χει στις δι α σκέ ψεις του ΙΜΟ πα ρου σι ά ζο ντας τε χνι κές 
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εκ θέ σεις σχε τι κά με την πρό λη ψη της ρυ πάν σε ως από τα πλοία, ιδι αί τε ρα για τα Δ/Ξ. Ση μα ντι κές θε ω ρού-
νται οι προ τά σεις της σχε τι κά με τα πλοία τύ που LNG «Standarization of Manifolds for Refrigerated 
Liquefied Natural Gas Carriers» και για τα πλοία νέας κα τα σκευ ής, τα οποία πρέ πει να εφο δι ά ζο νται με 
ει δι κά τε χνι κά μέσα «Standards for Equipment Employed in the Mooring of Ships at Single Point 
Moorings». 

3)ΌμιλοιΠροστασίαςκαιΑποζημιώσεως(Protection and Indemnity Clubs–P&Ι).

Στο χώρο της ναυ τι κής ασφα λί σε ως πρω τεύ ο ντα ρόλο παί ζουν τα βρε τα νι κά και σκαν δι να βι κά P&I 
μαζί με την πα ρου σί α των Lloyd's του Λον δί νου. Στον ΙΜΟ αντι προ σω πεύ ται και η ΔιεθνήςΈνωση
ΝαυτιλιακώνΑσφαλιστών (International Union of Marine Insurers–IUMI). 

Η IUMI ιδρύ θη κε το 1874 στο Βε ρο λί νο από ασφα λι στι κές εται ρεί ες προ ερ χό με νες από Αυ στρία, 
Γερ μα νί α, Ρω σία και Σου η δί α. Το έτος 1946 η έδρα της με τα φέρ θη κε στη Ζυ ρί χη. Η κύ ρια αρ μο δι ό τη τα 
της IUMI εί ναι η σύ γκλη ση δι α σκέ ψε ων, όπου πα ρου σι ά ζο νται και συ ζη τού νται προ βλή μα τα τε χνι κής, 
οι κο νο μι κής και νο μι κής φύ σε ως των θα λασ σί ων ασφα λει ών. Το εν δι α φέ ρον τους στις Συνδι α σκέ ψεις του 
ΙΜΟ επι κε ντρώ νε ται στις απο φά σεις που αφο ρούν στην ευ θύ νη που απορ ρέ ει μετά από ένα περιστατικό
θαλάσσιαςρυπάνσεως.

4)ΗΔιεθνήςΝαυτιλιακήΕπιτροπή(International Maritime Committee–CMI).

Η CMI ιδρύ θη κε το έτος 1898 και έχει μα κρά πα ρά δο ση στο ναυ τι λι α κό χώρο. Μια ορ γά νω ση που 
εκ προ σω πού σε τα συμ φέ ρο ντα πλοι ο κτή τη και ναυ λω τή, προ χώ ρη σε στην υι ο θέ τη ση πολ λών συμ βά σε-
ων ιδι ω τι κού δι καί ου και ασχο λή θη κε με κα νο νι σμούς για συ γκρού σεις πλοίων, επι θα λάσ σι ας αρω γής, 
πε ρι πτώ σεις συλ λή ψε ως πλοίου και φορ τί ου, φορ τω τι κές κλπ. 

Η CMI συμ με τέ χει ενεργά στις συν δι α σκέ ψεις του ΙΜΟ με συμ βου λευ τι κές αρ μο δι ό τη τες (ένα 
χα ρα κτη ρι στι κό στοι χείο της δρα στη ρι ό τη τάς της απο τε λεί η συμ με το χή της στις δι α πραγ μα τεύ σεις για 
το πο σο στό ευ θύ νης μετά το ατύ χη μα του TorreyCanyon το έτος 1967). Εκείνη την εποχή τα πε ρισ σό τε ρα 
ναυ τι λι α κά κράτη έδει χναν φα νε ρά τις προ τι μή σεις τους στη CMI παρά στον ΙΜΟ για τη δι ευ θέ τη ση των 
νο μι κών προ βλη μά των που ανέ κυ ψαν μετά το ατύ χη μα. 

Επί σης, οι γνω στοί κα νό νες HagueVisby του 1971 απο τε λούν επί τευγ μα της επι τρο πής (ονο μά ζε ται 
και Carriage of Goods by Sea Act) και δι έ πουν τις σχέ σεις πλοι ο κτη τών και ιδι ο κτη τών φορ τί ων, επι βάλ-
λο ντας όρους σχε τι κούς με τις φορ τω τι κές, έτσι ώστε τα δι και ώ μα τα και οι υπο χρε ώ σεις των συμ βαλ λο-
μέ νων με ρών να τηρούνται από τους κα νό νες. Δη μι ουρ γή θη καν από τις τρο πο ποι ή σεις του πρω το κόλ λου 
της Δι ε θνούς Συμ βά σε ως των Βρυ ξελ λών και αντι κα τέ στη σαν τους κα νό νες της Χά γης του έτους 1924. 
Τέ λος, η CMI σε συ νερ γα σί α με το ΔιεθνέςΕμπορικόΕπιμελητήριο (International Chamber of Commerce) 
υι ο θέ τη σε κα νό νες σχε τι κούς με θέ μα τα δι αι τη σί ας μέσω της ει δι κής επι τρο πής StandingCommitteeon
MaritimeArbitration (1978), που απο τε λεί ται από 12 μέλη και η θη τεία τους δι αρ κεί για 3 χρό νια.

5)ΔιεθνήςΈνωσηΝηογνωμόνων(International Association of Classification Societies– IACS).

Η IACS ιδρύ θη κε το 1968 και πε ρι λαμ βά νει τις εν νέα με γα λύ τε ρες ενώ σεις νη ο γνω μό νων, ανά με σά 
τους οι Lloyd's Register of Shipping και το American Bureau of Shipping, των οποίων τα κύ ρια κα θή-
κο ντα βα σί ζο νται στην εξα σφά λι ση ότι τα πλοία που κα τα σκευ ά ζο νται πλη ρούν τις προ ϋ πο θέ σεις των 
δι ε θνών προ τύ πων κατά τη δι άρ κει α της ζωής τους στη θά λασ σα. Τα μέσα για να επι τευ χθεί η ασφά-
λεια των εμπο ρι κών πλοίων εί ναι οι πε ρι ο δι κές επι θε ω ρή σεις και η έκ δο ση κα ταλ λή λων πι στο ποι η τι-
κών για τα πλοία. 

Στην προ σπά θει α αυτή της συ νε χούς βελ τι ώ σε ως για την ασφά λεια του πλοίου και την πρό λη ψη της 
θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως, η IACS λει τουρ γεί ως σύμ βου λος του ΙΜΟ και έχει επί σης στενή συ νερ γα σί α 
με τη ναυ τι λι α κή βι ο μη χα νί α και τους σχε τι κούς δι ε θνείς ορ γα νι σμούς. Τα μέλη της ΙΑCS εφαρ μό ζουν 
τα πρό τυ πα δι α σφα λί σε ως ποι ό τη τας του Δι ε θνούς Ορ γα νι σμού Προ τύ πων (ISO 9001). 

Οι δι ά φο ροι νη ο γνώ μο νες δι οι κού νται από επι τρο πές, στις οποίες μέλη τους εί ναι πλοι ο κτή τες, ασφα-
λι στές και ναυ πη γοί αν και πολ λές φο ρές δεν υπάρ χει ταύ τι ση από ψε ων. Αντι πρό σω ποί τους με τέ χουν 
τα κτι κά στις συν δι α σκέ ψεις του ΙΜΟ και ει δι κό τε ρα στις επι τρο πές MSC και MEPC. Εί ναι γνω στή η 
δρα στη ρι ό τη τά τους στη Συν δι ά σκε ψη TSPP (1978) του ΙΜΟ για τις επι θε ω ρή σεις των Δ/Ξ. Οι κυ ρι ό τε ροι 
ευρωπαϊκοί νη ο γνώ μο νες εί ναι ο αγ γλι κός Lloyd's Register of Shipping, ο νορ βη γι κός Det Norske Veritas, 
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ο γερ μα νι κός Germanischer Lloyd, ο γαλ λι κός Bureau Veritas, και ο ιτα λι κός Registro Italiano Navale.

6)ΔιεθνήςΈνωσηΑνεξαρτήτων ΙδιοκτητώνΔεξαμενοπλοίων (International Association of Independent 
Tanker Owners–INTERTANKO).

Η INTERTANKO εδρεύει στο Όσλο της Νορ βη γί ας και έχει μέλη της 300 πε ρί που εται ρεί ες Δ/Ξ 
που προ έρ χο νται από τα με γά λα ναυ τι λι α κά κράτη, ελέγ χο ντας πάνω από 170 εκ. τό νους (DWT) σε 
πα γκό σμι α χω ρη τι κό τη τα. Όμως επι χει ρή σεις πε τρε λαι ο ει δών και κρα τι κές πλοι ο κτη τι κές εται ρεί ες 
δεν μπο ρούν να εί ναι μέλη της ενώ σε ως. 

Ιδρύ θη κε λίγο μετά το τέ λος της κρί σε ως της αγο ράς των Δ/Ξ το 1930, αλλά ανέ λα βε πρω το βου λί ες 
όταν με τα κό μι σε στο Λον δί νο στα μέσα της δε κα ε τί ας του '50. Δεν έτυχε όμως της υπο στη ρί ξε ως των 
με λών της και 20 χρό νια αρ γό τε ρα μία ομάδα ανε ξαρ τή των ιδι ο κτη τών Δ/Ξ από 10 χώ ρες προ χώ ρη σε 
στην ανα βί ω ση της ενώ σε ως. Ο αρ χι κός σκο πός της INTERTANKO ήταν να έχει χα ρα κτή ρα μη κερ-
δο φό ρο και ο κύ ρι ος σκο πός της να βα σί ζε ται στην προ ώ θη ση των συμ φε ρό ντων των με λών της δι ε θνώς 
μέσα από τη συ νερ γα σί α με άλ λους ορ γα νι σμούς και ενώ σεις. 

Η INTERTANKO με τέ χει τα κτι κά στις Συν δι α σκέ ψεις του ΙΜΟ αλλά και της UNCTAD υπο στη ρί ζο-
ντας συ γκε κρι μέ νες θέ σεις, όπως την έλ λει ψη ευ κο λι ών υπο δο χής κα τα λοί πων στα πε ρισ σό τε ρα λι μά νια, 
την επί σπευ ση επι κυ ρώ σε ως της MARPOL από τις πε τρε λαι ο ε ξα γω γι κές χώ ρες και την εξα σφά λι ση ίσου 
και δί και ου με ρι δί ου ευ θύ νης για απο ζη μί ω ση συ νε πεί α ρυ πάν σε ως από πε τρέ λαι ο, ανά με σα στον ιδι ο-
κτή τη του φορ τί ου και τον πλοι ο κτή τη. 

7)ΔιεθνήςΈνωσηΑνεξαρτήτωνΙδιοκτητώνΦορτηγώνΠλοίωνΞηρούΦορτίου (Ιnternational Organization 
of Dry Cargo Owners–Intercago).

Η Intercargo συ στή θη κε το 1980 και εδρεύει στο Λον δί νο. Μέλη της εί ναι ανε ξάρ τη τοι πλοι ο κτή τες 
και εται ρεί ες δι α χει ρί σε ως πλοίων ξη ρού φορ τί ου· σή με ρα πε ρι λαμ βά νει κυ ρί ως μέλη από την Ελ λά δα, 
Σκαν δι να βί α και Χονγκ Κονγκ, που ελέγ χουν χω ρη τι κό τη τα άνω των 80 εκα τομ μυ ρί ων τόνων, κυ ρί ως 
με πλοία bulk carriers και ΟΒΟ’s. Η Intercargo εί ναι ο μό νος δι ε θνής ορ γα νι σμός που ασχο λεί ται απο-
κλει στι κά με τα συμ φέ ρο ντα του το μέα των χύ δην με τα φο ρών και του έχει ανα γνω ρι σθεί συμ βου λευ τι-
κός ρό λος από τον ΙΜΟ και την UNCTAD, στις ερ γα σί ες των οποίων κατά πε ρί πτω ση συμ με τέ χει. 
Επί σης συ νερ γά ζε ται στενά με άλ λους ιδι ω τι κούς ναυ τι λι α κούς ορ γα νι σμούς, όπως τους ICS/ISF, 
Ιntertanko και BIMCO.

8)Διεθνής Ένωση Διαχειρίσεως Φορτίων (International Cargo Handling Co-ordination Association– 
ICHA).

Βα σι κός σκο πός της ICHA εί ναι η δι ευ κό λυν ση και βελ τί ω ση των με θό δων δι α χει ρί σε ως και δι α κι-
νή σε ως των φορ τί ων. Η ICHA ιδρύ θη κε το 1951 και έχει έδρα της το Λον δί νο. Από τα πρώτα χρό νια 
της λει τουρ γί ας της δη μι ούρ γη σε 8 εθνι κές επι τρο πές στα κράτη της Δυ τι κής Ευ ρώ πης με την υπο στή-
ρι ξη εγ χω ρί ων σω μα τεί ων στον το μέα των με τα φο ρών.

Το 1973 ιδρύ θη κε η τε χνι κή συμ βου λευ τι κή υπο ε πι τρο πή (TASC), της οποίας το έργο θε ω ρεί ται 
αρ κε τά αξι ό λο γο. Ει δι κό τε ρα, η επι τρο πή πα ρέ δω σε τις εξής με λέ τες: (α) εκείνη που αφορά στη 
συ γκέ ντρω ση υγρα σί ας στα εμπο ρευ μα το κι βώ τι α, η οποία έτυχε ευ ρεί ας απο δο χής από τη βι ο μη χα νί α 
αφού προ τά θη κε από την IUMI ως υπο χρε ω τι κή στην εφαρ μο γή της, (β) εκείνη που αφορά στην 
ασφά λεια φορ τί ων στα συ στή μα τα με τα φο ράς και στις δι α δι κα σί ες αντι με τω πί σε ως της κλο πής, και 
(γ) στην ασφά λεια των ISO containers, η οποία ανα φέ ρε ται στα κό στη που προ κύ πτουν από την ερ γα-
σί α των δι α χει ρι στών/πλοιοκτητών, φορ τω τών, λι με νερ γα τών και δι α χει ρι στών τερ μα τι κών σταθ μών. 

9)Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ) (Organisation for Economic 
Co-operation and Development–ΟΕDC).

Ο ΟΟΣΑ ιδρύ θη κε το 1961 και απο τε λεί τη συ νέ χει α του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας (Organisation for European Economic Co-operation–ΟΕDC), ο οποίος είχε δη μι ουρ γη θεί 
το έτος 1948 με σκοπό την ανοι κο δό μη ση των οι κο νο μι ών των χω ρών της Ευ ρώ πης (Σχέ διο Μάρ σαλ). Για 
την άσκηση της ναυ τι λι α κής πο λι τι κής αρ μό δι α εί ναι η ΕπιτροπήΝαυτιλιακώνΜεταφορών (Maritime 
Transport Committee–MTC), η οποία ανή κει στη δι εύ θυν ση Οι κο νο μι κών, Δη μο σι ο νο μι κών και Επι χει-
ρη σι α κών θε μά των. 
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Τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ δε σμεύ ο νται βά σει του Κώ δι κα Απε λευ θε ρώ σε ως Αδή λων Συ ναλ λα γών 
και του ει δι κού Πα ραρ τή μα τος αυ τού που αφορά στη ναυ τι λί α, να εφαρ μό ζουν πο λι τι κές που θα εξα-
σφα λί ζουν την ελευ θε ρί α της ναυ τι λι α κής κι νή σε ως, την από λυ τη ελευ θε ρί α στην πρό σβα ση του δι ε-
θνώς δι α κι νού με νου θα λάσ σι ου εμπο ρί ου βά σει των αρ χών του ελεύ θε ρου και θε μι τού αντα γω νι σμού 
και την απο φυ γή δι α κρί σε ων. Πέ ραν τού του, η ΜΤC το 1980 εξει δί κευ σε τους ανω τέ ρω γε νι κούς στό-
χους ναυ τι λι α κής πο λι τι κής διά της υι ο θε τή σε ως των Αρ χών Ναυ τι λι α κής Πο λι τι κής (Shipping Policy 
Principles–OECD). Oι αρ χές αυ τές ανα φέ ρο νται στους δι ά φο ρους το μείς ναυ τι λι α κής δρα στη ρι ό τη τας 
και πα ρέ χουν στα κράτη-μέλη του Ορ γα νι σμού κα τευ θύν σεις, που πρέ πει να λαμ βά νο νται υπόψη κατά 
τη δι α μόρ φω ση της εθνι κής τους ναυ τι λι α κής πο λι τι κής.

Στο πλαί σιο της ΜTC συ γκρο τή θη καν δύο ομά δες ερ γα σί ας (1976). Η πρώτη ΟμάδαΕργασίαςγια
ΘέματαΘαλάσσιαςΜεταφοράς (Working Group of Maritime Transport Committee) ασχο λεί ται με την 
εξέ τα ση ει δι κών θε μά των, όπως εί ναι ο έλεγ χος ανα πτύ ξε ως της ναυ τι λι α κής πο λι τι κής των ανα πτυσ σο-
μέ νων και ανα πτυγ μέ νων κρα τών, οι δρα στη ρι ό τη τες ενός κρά τους που δι α τη ρεί ναυ τι λι α κές γραμ μές 
–κυ ρί ως της πρώην Σο βι ε τι κής Ενώ σε ως– που πα ρα πέ μπο νται σε αυ τήν από την MTC. Η δεύ τε ρη ομάδα 
εί ναι η ΕιδικήΟμάδαγιατουςΔιεθνείςΟργανισμούς (Special Group on International Organisations), που 
ως κύ ριο έργο έχει το συ ντο νι σμό των θέ σε ων των κρα τών-με λών για θέ μα τα ναυ τι λι α κής πο λι τι κής με 
σκοπό την εξο μά λυν ση των δι α φο ρών, κυ ρί ως τις προ θέ σεις της UNCTAD που εκ προ σω πεί τα ανα πτυσ-
σό με να κράτη, αλλά και τις θέ σεις των άλ λων ορ γα νι σμών.

Σή με ρα έχει ατο νή σει η λει τουρ γί α των δύο αυτών ομά δων ερ γα σί ας λόγω της πλή ρους απο δυνα-
μώ σε ως της Επι τρο πής Ναυ τι λί ας UNCTAD και της ενα σχο λή σε ως της ολο μέ λει ας της ΜΤC με θέ μα-
τα ναυ τι λι α κών σχέ σε ων με τρί τες χώ ρες.

Τέ λος, ως προς τις ση με ρι νές δρα στη ρι ό τη τες της ΜΤC, επι ση μαί νε ται ότι βά σει του προ γράμ μα τος 
δρα στη ρι ο τή των της, έμ φα ση δί δε ται: α) Στη συ μπλή ρω ση και ενί σχυ ση του ρό λου του ΙΜΟ για την 
αντι με τώ πι ση των υπο βαθ μι σμέ νων πλοίων (προσ δι ο ρι σμός του συ γκρι τι κού οι κο νο μι κού πλε ο νε κτή-
μα τος, που απο λαμ βά νουν πλοία μη συμ μορ φού με να με τις δι ε θνείς απαι τή σεις ναυ σι πλο ΐ ας και προ-
στα σί ας του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος και ει σή γη ση ανα λό γων μέ τρων ναυ τι λι α κής πο λι τι κής). β) Στη 
βελ τί ω ση των ναυ τι λι α κών σχέ σε ων με τρί τες χώ ρες έχουν υπο γρα φεί Μνη μό νι α συ νερ γα σί ας με τις 
πρώην Ανα το λι κές χώ ρες, κα θώς και με ορι σμέ νες χώ ρες της Ασίας και της Νο τί ου Αμε ρι κής. Με τα 
Μνη μό νι α αυτά ανα γνω ρί ζε ται η αρχή του ελεύ θε ρου αντα γω νι σμού στον το μέα των τα κτι κών γραμ-
μών και γ) στη με λέ τη των οι κο νο μι κών επι πτώ σε ων για την επι τυ χή εφαρ μο γή των προ σφά τως απο φα-
σι σθέ ντων μέ τρων στα πλαί σια του ΙΜΟ για την αντι με τώ πι ση της τρο μο κρα τί ας, τόσο στα πλοία, όσο 
και στα λι μά νια. 

Ο ΟΟΣΑ δι α τη ρεί σχέ σεις συ νερ γα σί ας με αρ κε τούς δι α κυ βερ νη τι κούς και ιδι ω τι κούς ορ γα νι σμούς. Η 
Επι τρο πή της ΕΕ (Commission), σύμ φω να με το πρω τό κολ λο της ιδρυ τι κής Συμ βά σε ως του ΟΟΣΑ, με τέ χει 
τα κτι κά στις δι α σκέ ψεις του. Επί σης πολ λές ει δι κευ μέ νες ορ γα νώ σεις του ΟΗΕ στέλ νουν επί ση μα αντι προ-
σώ πους στα συ νέ δρι α του ορ γα νι σμού, π.χ. ο ILO, το Δι ε θνές Νο μι σμα τι κό Τα μείο (IMF), η GATT, ο 
UNCTAD, ο IMO. Σε ορι σμέ νες ιδι ω τι κές ορ γα νώ σεις (π.χ. Business and Industry Advisory Committee, 
Trade Union Advisory Committee) έχει χο ρη γη θεί ει δι κό κα θε στώς συμ με το χής με συμ βου λευ τι κή αρ μο δι-
ό τη τα, εφό σον υπάρ χουν θέ μα τα κοι νού συμ φέ ρο ντος με τις δι ά φο ρες επι τρο πές του ΟΟΣΑ.

10)Λοιπέςοργανώσεις.

Τέ λος υπάρ χει και ένας αριθ μός δι ε θνών ορ γα νώ σε ων μη κυ βερ νη τι κού αλλά επι στη μο νι κού κυ ρί-
ως χα ρα κτή ρα, ορ γα νω μέ νες σε εθε λο ντι κή βάση, οι οποίες με τέ χουν πε ρι ο δι κά στις συν δι α σκέ ψεις 
του ΙΜΟ. Πρό κει ται για τις εξής:

α) Η ΕπιτροπήChallengesofModernSociety του ΝΑΤΟ, η οποία εν δι α φέρ θη κε άμεσα για τον το μέα 
της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως και χρη μα το δό τη σε με λέ τες τε χνι κής κυ ρί ως φύ σε ως.

β) Η ΔιεθνήςΤράπεζα (World Bank) και η ΕυρωπαϊκήΤράπεζαΕπενδύσεων(European Investment 
Bank), που έχουν χρη μα το δο τή σει με γά λο αριθμό με λε τών για την προ στα σί α και αύ ξη ση της ποι ό τη τας 
του πε ρι βάλ λο ντος, πολ λές από τις οποίες έχουν εκ πο νη θεί στο χώρο της Με σο γεί ου.

γ) Η Greenpeace.
δ) Η ΈνωσητωνΦίλωντηςΓης (Friends of the Earth).
ε) Το ΕυρωπαϊκόΓραφείοΠεριβάλλοντος (European Environmental Bureau) και 
στ) η ΕλληνικήΈνωσηΠροστασίαςΘαλάσσιουΠεριβάλλοντος (HELMEPA).

214



4.2 Ελ λη νι κοί Ναυ τι λι α κοί Φο ρείς.

Η Ελ λά δα συμ με τέ χει στη λήψη απο φά σε ων και κα νο νι σμών δι ε θνούς ναυ τι λι α κής πο λι τι κής και ανα-
πτύ ξε ως μέσω εκ προ σώ πων του Υπουρ γεί ου Εμπο ρι κής Ναυ τι λί ας, του Λι με νι κού Σώ μα τος, του Ναυ τι-
κού Επι με λη τη ρί ου, των Ενώ σε ων των Ελ λή νων Εφο πλι στών και των Ναυ τερ γα τι κών Ενώ σε ων. 

Ανα λυ τι κό τε ρα, οι φο ρείς εκ φρά σε ως ναυ τι λι α κής πο λι τι κής και υλο ποι ή σε ως των μέ τρων που υι ο-
θε τού νται εί ναι:

α) Το ΥπουργείοΕμπορικήςΝαυτιλίας (ΥΕΝ), το οποίο ιδρύ θη κε κα τό πιν πο λυ ε τούς εξε λι κτι κής 
δι α δι κα σί ας μετά την απε λευ θέ ρω ση της Ελ λά δας, δι α νύ ο ντας τα στά δια ενός απλού τμή μα τος, μιας 
δι ευ θύν σε ως, ενός υφυ πουρ γεί ου και, τέ λος, κα θι ε ρώ θη κε η αυ το τε λής ση με ρι νή μορφή του με τις 
αρ μό δι ες δι ευ θύν σεις και τη γε νι κή γραμ μα τεί α του.

β) Το ΛιμενικόΣώμα(ΛΣ), που απο τε λεί τη Δη μό σι α Αρχή Ελέγ χου της Εμπο ρι κής Ναυ τι λί ας στα 
εθνικά ύδατα της Ελ λά δας.

γ) Το ΝαυτικόΕπιμελητήριοτηςΕλλάδος (ΝΕΕ), το οποίο ιδρύ θη κε το έτος 1936 και τε λεί υπό την 
επο πτεία του Υπουρ γεί ου Εμπο ρι κής Ναυ τι λί ας. Ο κύ ρι ος σκο πός του εί ναι η κοινή συ νερ γα σί α των 
με λών του στο πλαίσιο των γε νι κών συμ φε ρό ντων της Εθνι κής Οι κο νο μί ας με την προ στα σί α και την προ-
α γω γή των συμ φε ρό ντων της Εμπο ρι κής Ναυ τι λί ας.

δ) Η ΈνωσηΕλλήνωνΕφοπλιστών, το με γα λύ τε ρο και αρ χαι ό τε ρο ερ γο δο τι κό σω μα τεί ο, ιδρύ θη κε το 
1916 και εκ προ σω πεί πο ντο πό ρα πλοία ξη ρού ή υγρού φορ τί ου με γα λύ τε ρα των 3.000 κοχ υπό ελ λη νι κή 
ση μαία και ελ λη νό κτη τα πλοία νη ο λο γη μέ να σε άλ λες ση μαί ες. Εκ προ σω πεί δη λα δή το 98% του ελ λη νό-
κτη του στό λου και το 92,5% του υπό ελ λη νι κή ση μαία στό λου.

Εί ναι μέ λος της Ενώ σε ως Ευ ρω πα ϊ κών Εφο πλι στι κών Ενώ σε ων και συμ με τέ χει με εκ προ σώ πους της 
σε όλους τους δι ε θνείς και ιδι ω τι κούς ναυ τι λι α κούς ορ γα νι σμούς.

ε) Η ΕλληνικήΕπιτροπήΝαυτιλιακήςΣυνεργασίας (Greek Shipping Cooperation Committee) ή όπως 
έχει κα θι ε ρω θεί με την ονο μα σί α «Κο μί τυ», με έδρα στο Λον δί νο (1937). Ήδη από τον Α΄ Πα γκό σμι ο 
Πό λε μο με γά λος αριθ μός Ελ λή νων πλοι ο κτη τών είχε εγκα τα στα θεί στο Λον δί νο, με σκοπό να βρί σκε ται 
εντός ή πλη σί ον του πιο γνω στού ναυ τι λι α κού κέ ντρου και κο ντά στο με γα λύ τε ρο ναυ τι λι α κό Χρη μα τι στή-
ρι ο (Baltic), έτσι ώστε να υπάρ χει συ νερ γα σί α και συ ντο νι σμός με τα ξύ της Ενώ σε ως Ελ λή νων Εφο πλι-
στών, που έδρευε στην Ελ λά δα και αυ τών που δι έ με ναν στο Λον δί νο. 

στ) Το ΝαυτικόΑπομαχικόΤαμείο (ΝΑΤ), το οποίο απο τε λεί τον αρ χαι ό τε ρο ελ λη νι κό ασφα λι στι κό 
ορ γα νι σμό (έτος ιδρύ σε ως 1836), με σκοπό την κύ ρια και επι κου ρι κή ασφά λι ση, τη συ ντα ξι ο δό τη ση και 
την απο ζη μί ω ση των Ελ λή νων ναυ τι κών, μέσω των μι σθο δο τι κών ει σφο ρών των ναυ τι κών και εφο πλι-
στών. 

ζ) Ο ΟίκοςΝαύτου (ΟΝ), ο οποίος συ στά θη κε το 1927 με σκοπό την πα ρο χή κοι νω νι κής πρό νοι ας και 
προ στα σί ας στους Έλ λη νες ναυ τι κούς και τε λεί υπό την επο πτεία του ΥΕΝ. Ο Οί κος Ναύ του πα ρέ χει 
ια τρι κή, φαρ μα κευ τι κή πε ρί θαλ ψη και νο σο κο μει α κή νο ση λεί α στους εν ενερ γεία, στους άνερ γους και 
στα μέλη των οι κο γε νει ών τους, κα θώς και στους συ ντα ξι ού χους ναυ τι κούς.

η) Οι ΕνώσειςΕλλήνωνΕφοπλιστών (Πλοι ο κτη τών), οι οποίες δι α κρί νο νται: σε Ένωση Εφο πλι στών 
Επι βα τη γών Πλοίων, Ένωση Εφο πλι στών Ακτο πλο ΐ ας, Ένωση Εφο πλι στών Με σο γει α κών Φορ τη γών 
Πλοίων, Ένωση Εφο πλι στών Βο ρεί ου Ελ λά δος, Ένωση Πλοι ο κτη τών Ρυ μουλ κών και Πλοίων Δι α σώ σε-
ως, Ένωση Πλοι ο κτη τών Επαγ γελ μα τι κών Του ρι στι κών Σκα φών. 

θ) Η ΠανελλήνιαΝαυτικήΟμοσπονδία (ΠΝΟ) απο τε λεί το συλ λο γι κό συν δι κα λι στι κό όρ γα νο των 
ναυ τερ γα τι κών ενώ σε ων, οι οποίες δι α κρί νο νται ανά ει δι κό τη τα στις ακό λου θες: Πλοι άρ χων, Μη χα νι-
κών, Πρα κτι κών Πλοι άρ χων, Ασυρ μα τι στών, Ηλε κτρο λό γων, Οι κο νο μι κών Αξι ω μα τι κών, Φρο ντι στών, 
Προ σω πι κού Τρο φο δο σί ας, Θα λα μη πό λων, Μα γεί ρων, Ναυ τών, Κα τω τέ ρων Πλη ρω μά των Μη χα νής. 

4.3 Το ναυ τι λι α κό επι χει ρη μα τι κό πε ρι βάλ λον.

Στην Ελ λά δα και ει δι κό τε ρα στον Πει ραιά δρα στη ρι ο ποι ού νται εκα το ντά δες επι χει ρή σεις (κατ' 
εκτί μη ση 2.500), οι οποίες δη μι ουρ γούν το Εθνικό Ναυ τι λι α κό Κέ ντρο, δη λα δή το Κέ ντρο Δι α χει ρί σε ως 
της Ελ λη νό κτη της Ναυ τι λί ας. Επι χει ρώ ντας να κα τη γο ρι ο ποι ή σο με αυτή την αγορά δι α κρί νο με τις ακό-
λου θες βα σι κές επι χει ρη μα τι κές δρα στη ρι ό τη τες:

1)ΠλοιοκτήτριεςΕταιρείες(Shipowning Companies).

Σε με γά λο πο σο στό εί ναι εται ρεί ες με έδρα δι ά φο ρες χώ ρες του κό σμου (π.χ Πα να μάς, Λι βε ρί α, 
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Ελ λά δα, Κύ προς κλπ.), που τους ανή κουν τα πλοία, συ νή θως μόνο για λό γους οι κο νο μι κής και φο ρο λο-
γι κής ασφά λει ας. 

2)ΔιαχειρίστριεςEταιρείες (Shipmanagers).

Ανα λαμ βά νουν ένα ντι αμοι βής να δι α χει ρί ζο νται τα πλοία. Αντα γω νί ζο νται στη δι ε θνή αγορά με τα-
φο ράς αγα θών με δι ά φο ρους τύ πους πλοίων (πλοία με τα φο ράς αρ γού πε τρε λαί ου, με τα φο ράς πα ρα-
γώ γων πε τρε λαί ου, με τα φο ράς εμπο ρευ μα το κι βω τί ων, με τα φο ράς χύ δην ξη ρών φορ τί ων κ.ά.). Λόγω 
του υψη λού αντα γω νι σμού απαι τούν προ σε κτι κή δι α χεί ρι ση ρευ στό τη τας και ελα χι στο ποί η ση εξό δων. 
Ποι κίλ λουν πάρα πολύ σε μέ γε θος, από 1-150 πλοία, από 4 έως αρ κε τές δε κά δες άτομα προ σω πι κό 
γρα φεί ου, από 20 - 7.000 ναυ τι κούς στα πλοία και σε ανα μο νή προς απασχόληση, όπως φαί νε ται στον 
Πί να κα 4.1.
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ΠΙΝΑΚΑΣ4.1
Κατηγοριοποίησηναυτιλιακώνεπιχειρήσεων.

 Χαρακτηρισμός Αριθμός πλοίων Στελέχη γραφείο Ναυτικοί

 Μικρή 1–5 5–20 30–150

 Μεσαία 6–20 15–50 120–400

 Μεγάλη 20 και άνω 30 και άνω 350 και άνω

3)Μεσίτες(Brokers).

Υπάρ χουν πέ ντε βα σι κά είδη με σι τών: οι με σί τες ναυ λώ σε ων (chartering brokers), φορ τί ων (cargo 
brokers), ασφα λει ών (insurance brokers), αγο ρα πω λη σι ών (sale and purchase brokers) και οι με σί τες προ-
μη θει ών και ανταλ λα κτι κών (supplies & provisions). Η ιδι ό τη τά τους εί ναι ως εν δι ά με σοι των δια φό ρων 
αγο ρών, όπου λει τουρ γούν συ νή θως με προ μή θει α επί του πο σού συμ φω νί ας. Συ νή θως ξε κι νούν τις δι α-
πραγ μα τεύ σεις και πα ρέ χουν την εξει δι κευ μέ νη τε χνο γνω σί α. 

4)ΕταιρείεςΠετρελεύσεωςκαιΔιανομής(Bunkering Companies).

Στην ου σία οι εται ρεί ες αυ τές εί ναι με τα πω λη τές καυ σί μων και λι πα ντι κών. Αγο ρά ζουν από τις εται-
ρεί ες πε τρε λαι ο ει δών και πα ρα δί δουν στο πλοίο. Η αγορά εί ναι ιδι αί τε ρα αντα γω νι στι κή σε δι ε θνές 
επί πε δο, π.χ.  μια από τις ιδι αί τε ρες συ νι στα μέ νες του αντα γω νι σμού εί ναι τα έξοδα με τα φο ράς με φορ-
τη γί δες.

5)Προμηθευτές(Suppliers).

Υπάρ χουν δύο βα σι κά είδη προ μη θευ τών, οι προ μη θευ τές ανταλ λα κτι κών και οι προ μη θευ τές ανα λω-
σί μων υλι κών και τρο φί μων. Συ νή θως εί ναι με τα πω λη τές, με ελά χι στα δι α θέ σι μα υλικά απο θη κευ μέ να. 
Συ νή θως, αγο ρά ζουν το προ ϊ όν από τον κα τα σκευ α στή/έμπορο, προ σθέ τουν το κό στος ερ γα σί ας τους 
και την προ μή θειά τους στην τιμή αγο ράς και με τα πω λούν στις ναυ τι λι α κές επι χει ρή σεις. Οι προ μη θευ-
τές ανα λω σί μων και τρο φί μων πα ρα δί δουν σε μια γε ω γρα φι κή πε ρι ο χή μόνο. Αντί θε τα, οι προ μη θευ τές 
ανταλ λα κτι κών πα ρα δί δουν σε οποιο δή πο τε λι μά νι του κό σμου.

6)ΕταιρείεςΕπανδρώσεωςΠλοίων(Crewing οr Μanning Agencies).

Οι εται ρεί ες αυ τές ανα λαμ βά νουν επάν δρω ση (ολικά ή με ρι κά) πλοίων. Δι α πραγ μα τεύ ο νται τις συμ-
βά σεις των ναυ τι κών (κυ ρί ως αλ λο δα πών) και χει ρί ζο νται συνεργασίες με δι ε θνείς και εγ χώ ρι ες ερ γα τι-
κές ενώ σεις. Λει τουρ γούν συ νή θως με κα θο ρι σμέ νη με σι τεί α, είτε από τις ναυ τι λι α κές δι α χει ρί στρι ες 
εται ρεί ες είτε από τους ναυ τι κούς. 

7)ΝαυτιλιακοίΠράκτορες(Cargo Forwarders or Agents).

Οι ναυ τι λι α κοί πρά κτο ρες ανα λαμ βά νουν με τα φο ρά φορ τί ων (π.χ. ανταλ λα κτι κών) ως με σί τες με τα-
ξύ με τα φο ρι κών και ναυ τι λι α κών εται ρει ών ή/και επι μέ ρους γρα φει ο κρα τι κές ναυ τι λι α κές ερ γα σί ες 
(π.χ ναυ το λο γή σεις, πλη ρω μές τε λών κ.ά.).



Βέ βαια, υπάρ χουν πολ λές ακόμη εται ρεί ες, οι οποίες θα μπο ρού σαν να βρί σκο νται στη βα σι κή κα τά-
τα ξη των ναυ τι λι α κών εται ρει ών, όπως οι εται ρεί ες πα ρο χής εξει δι κευ μέ νων υπη ρε σι ών (π.χ. δι α σώ σε ως 
και ναυ α γι αι ρέ σε ως, ρυ μουλ κή σε ως, ερ γα σί ες δυ τών, ερ γα σί ες κα θα ρι σμού πε τρε λαι ο κη λί δων, πα ρο χής 
τε χνι κών, νο μι κών και οι κο νο μι κών υπη ρε σι ών, πα ρο χής ναυ τι λι α κών λο γι σμι κών εφαρ μο γών) ή οι εται-
ρεί ες που σχε τί ζο νται με την ακτο πλο ΐ α, με το θα λάσ σι ο του ρι σμό, με τη ναυ πη γι κή και ναυ πη γο ε πι σκευ-
α στι κή βι ο μη χα νί α, με την πα ρά κτι α βι ο μη χα νί α, με την αλι εία και την ιχθυ ο καλ λι έρ γει α. Πα ρό λα αυτά 
η κα τη γο ρι ο ποί η ση των εται ρει ών ανα φέ ρε ται κυ ρί ως στις εται ρεί ες της πο ντο πό ρου και ελεύ θε ρης ναυ-
τι λί ας, η οποία κα λύ πτει βέ βαια και το με γα λύ τε ρο πο σο στό (αριθ μού πλοίων και χω ρη τι κό τη τας) της 
πα γκό σμι ας ναυ τι λί ας.

Θέμα 5: Οι Πε ρι φε ρει α κές Συμ βά σεις.

Πρόκειται για τις πε ρι φε ρει α κές συμ βά σεις που αφο ρούν απο κλει στι κά σε ζη τή μα τα προ στα σί ας του 
θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος. Με τον όρο ΠεριφερειακέςΣυμβάσεις εν νο ού με εκεί νες, που έχουν ως πε δίο 
ανα φο ράς απο κλει στι κά μία ει δι κή θα λάσ σι α πε ρι ο χή, συ νή θως ευ αί σθη τη από την οι κο λο γι κή σκο πιά, 
σε αντί θε ση με μια δι ε θνή Σύμ βα ση, π.χ. η Πε ρι φε ρει α κή Σύμ βα ση της Βαρ κε λώ νης αφορά απο κλει στι κά 
στην προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος της Με σο γεί ου Θά λασ σας.  

Εί ναι γε νι κά απο δε κτό ότι οι πε ρισ σό τε ρες θα λάσ σι ες πε ρι ο χές, που δι έ πο νται από μια πε ρι φε ρει-
α κή σύμ βα ση ή μια δι α κρα τι κή συμ φω νί α, αντι με τω πί ζουν σο βα ρό πρό βλη μα θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως. 
Επι πλέ ον, εάν πα ρου σι α σθεί ση μα ντι κή ρύ παν ση ανε ξάρ τη τα από την πηγή της, σε μια θα λάσ σι α πε ρι-
ο χή, τότε η εν δε δειγ μέ νη λύση εί ναι η ανα γω γή σε μια πε ρι φε ρει α κή σύμ βα ση. Αυτή η πρα κτι κή, μο λο-
νό τι θε ω ρεί ται τυ πι κή και απο δε κτή κατά το δι ε θνές δί καιο, δεν έχει ευ ρεία εφαρ μο γή κατά το πε ρι-
βαλ λο ντι κό δί καιο, δε δο μέ νου ότι έχει απο δει χθεί κατά το πα ρελ θόν πρώτα να δι ο γκώ νε ται ένα πε ρι-
βαλ λο ντι κό πρό βλη μα και μετά να υι ο θε τού νται αυ στη ρό τε ροι κα νο νι σμοί.

Εάν επι χει ρή σο με να εξη γή σο με την ανα γκαι ό τη τα υπάρ ξε ως συμ βά σε ων σε δι ε θνές και πε ρι φε ρει-
α κό επί πε δο, πρέ πει να στρα φού με σε επι μέ ρους ζη τή μα τα θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως. Η ΣύμβασητουΛον
δίνου (London Dumping Connection– LDC) (1972) για τη ρύπανσηαπό απορρίψεις (dumping) έχει ευ ρέ-
ως χρη σι μο ποι η θεί ως μο ντέ λο από πολ λές πε ρι φε ρει α κές συμ βά σεις, που έχουν το ίδιο αντι κεί με νο. 
Φαι νο με νι κά λοι πόν ένα πα ράλ λη λο σύ στη μα προ στα σί ας της θά λασ σας από απορ ρί ψεις θα ήταν το λι γό-
τε ρο πλε ο να σμός, εκτός εάν εφαρ μό ζο νται αυ στη ρό τε ροι κα νο νι σμοί, π.χ. η Πε ρι φε ρει α κή Σύμ βα ση της 
Βαλ τι κής (1974), η οποία απα γο ρεύ ει την απόρ ρι ψη όλων των ρυ πο γό νων ου σι ών στην πε ρι ο χή αυτή.

Η ρύ παν ση από χερ σαί ες πη γές κατά πρώτο λόγο και αυτή που προ κα λεί ται από την εξό ρυ ξη και 
εκ με τάλ λευ ση του βυ θού των θα λασ σών δεν κα λύ πτο νται σε δι ε θνές επί πε δο, παρά μόνο από πε ρι φε-
ρει α κές συμ βά σεις, και αυτό δι ό τι συ νή θως υφί στα νται σε θα λάσ σι ες πε ρι ο χές που κα νέ να τρίτο κρά-
τος πλην του πα ρά κτι ου δεν ασκεί δι και ο δο σί α. Επι πλέ ον, πολλά από τα ανα πτυσ σό με να κράτη υπο-
στη ρί ζουν ότι τέ τοιες μορ φές ρυ πάν σε ως εί ναι απο κλει στι κά έργο των βι ο μη χα νι κών κρα τών.

Αντί θε τα, η ρύ παν ση που προ έρ χε ται από τα εμπο ρι κά πλοία, λόγω της συ νε χούς εκ δό σε ως νέων 
κα νο νι σμών αλλά και της με γά λης δι α στά σε ως που κατά το πα ρελ θόν αλλά και σή με ρα έχει δο θεί στο 
θέμα, αντι με τω πί ζε ται με κάθε λε πτο μέ ρει α σε πα γκό σμι ο επί πε δο. Οι πε ρι φε ρει α κές συμ βά σεις υι ο θε-
τούν μια στα τι κή πο λι τι κή, δη λα δή συ νή θως, πλην ελα χί στων εξαι ρέ σε ων, ακο λου θούν τις δι α τά ξεις των 
δι ε θνών συμ βά σε ων. 

Τέ λος, το ζή τη μα της ευ θύ νης και απο ζη μι ώ σε ως εκεί νου που ρυ παί νει το θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον σε 
πε ρι φε ρει α κό επί πε δο σπά νια έχει εφαρ μο γή, αλλά και όταν υπάρ χουν σχε τι κές δι α τά ξεις εί ναι γε νι κού 
πε ρι ε χο μέ νου π.χ. η Πε ρι φε ρει α κή Σύμ βα ση Αστι κής Ευ θύ νης (1977), όπου τα κράτη της Βό ρει ας 
Θά λασ σας, ενώ δεί χνουν ιδι αί τε ρα ευ αι σθη το ποι η μέ να προς το θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον, δεν σκο πεύ ουν, 
του λά χι στον σε σύ ντο μο χρο νι κό δι ά στη μα, να την υπο γρά ψουν.

Ο επι δι ω κό με νος σκο πός της συ νυ πάρ ξε ως δι ε θνών και πε ρι φε ρει α κών συμ βά σε ων πι θα νόν να βρί-
σκε ται σε ένα εν δι ά με σο στά διο. Το 1992 προ ε τοι μά στη κε ένα σχέδιοσυμβάσεως για την προ στα σί α του 
θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος του βο ρει ο α να το λι κού Ατ λα ντι κού από τα κράτη-μέλη της Συμ βά σε ως του 
Όσλο (1972) και ορι σμέ νες άλ λες χώ ρες. Τελικώς τέθηκε σε ισχύ και αντικατέστησε τις Πε ρι φε ρει α κές 
Συμ βά σεις του Όσλο και των Πα ρι σί ων που εφαρ μό ζο νται στην ίδια θα λάσ σι α πε ρι ο χή, με σκοπό να 
πα ρέ χει ένα ολο κλη ρω μέ νο νο μι κό κα θε στώς προ στα σί ας του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος. Η μόνη μας 
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επι φύ λα ξη αφορά στην πι θα νή ταύ τι ση της νέας Περιφερειακής Συμβάσεως με τις άλ λες ήδη σε ισχύ 
Πε ρι φε ρει α κές Συμ βά σεις, π.χ. Βαρ κε λώ νης (1976), Ελ σίν κι (1974), οι οποίες κα λύ πτουν όλες σχε δόν τις 
μορ φές θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως αλλά δεν έχουν πά ντο τε τα επι θυ μη τά απο τε λέ σμα τα.

5.1  Σύμ βα ση του Όσλο (1972) (Oslo Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping 
from Ships and Aircrafts–ΟDC).

Η Πε ρι φε ρει α κή ΣύμβασητουΌσλο ανα φέ ρε ται στην πρό λη ψη της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως από απορ-
ρί ψεις πλοίων και αε ρο σκα φών και ου σι α στι κά έχει πα νο μοι ό τυ πες δι α τά ξεις με την LDC. Άλλωστε η 
LDC την οποία κα τάρ τι σε ο ΙΜΟ, προ βλέ πει ότι τα κράτη-μέλη της μπο ρούν να συ νά ψουν πε ρι φε ρει α κές 
συμ φω νί ες για την προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος από απορ ρί ψεις (άρ θρο VIII).

Η ΟDC προ η γεί ται λί γους μή νες αυ τής του Λον δί νου και εφαρ μό ζε ται στις θα λάσ σι ες πε ρι ο χές του 
βο ρει ο α να το λι κού Ατ λα ντι κού. Ει δι κό τε ρα, τα όριά της επε κτεί νο νται από τα στενά του Γι βραλ τάρ 
μέ χρι τις ανα το λι κές ακτές της Γροι λαν δί ας και το Βό ρειο Ακρω τή ρι ο (εκτός της Με σο γεί ου και της 
Βαλ τι κής) κα θώς και στην πε ρι ο χή της Βό ρει ας θά λασ σας. Οι δι α τά ξεις της ΟDC αρ χι κά εί χαν εφαρ-
μο γή στην ανοιχτήθάλασσα και στις αιγιαλίτιδεςζώνες των κρα τών-με λών. Οι τρο πο ποι ή σεις του 1989 
πε ρι έ λα βαν και τα εσωτερικάύδατα.

Ο ορι σμός του «dumping» (ρύ παν ση από απορ ρί ψεις) που δί δε ται από τη ODC, μο λο νό τι εί ναι 
πα ρό μοι ος με αυ τόν της LDC (1972), δεν εξαι ρεί τα απορ ρίμ μα τα που προ έρ χο νται από την εξόρυξη
τουβυθού των θα λασ σών και αυτό δι ό τι, αφε νός πε ρι λαμ βά νει την απόρ ρι ψη κα τα λοί πων που σχε τί ζο-
νται με τις λειτουργικές διαδικασίες των πλοίων, αεροπλάνων και εξεδρών εξορύξεως πετρελαίου, και 
αφε τέ ρου, ως γνω στόν, η Βό ρεια θά λασ σα εί ναι μια θα λάσ σι α πε ρι ο χή, που η Βρε τα νί α και η Νορ βη-
γί α χρη σι μο ποι ούν κυ ρί ως για συ στη μα τι κή εξό ρυ ξη υπο θα λάσ σι ου πε τρε λαί ου και φυ σι κού αε ρί ου.

Οι δύο συμ βά σεις έχουν πε ρί που ίδιο πε ρι ε χό με νο. Οι ρυ πο γό νες ου σί ες έχουν κα τη γο ρι ο ποι η θεί 
σε τρεις λίστες, κάθε μια από τις οποίες δι έ πε ται από δι α φο ρε τι κό νο μι κό κα θε στώς:

α) Σύμ φω να με τη LDC, ημαύρηλίστα (black list) πε ρι λαμ βά νει ορ γα νο-αλο γό νες ενώ σεις, υδράρ-
γυ ρο, κάδ μιο, υψη λής το ξι κό τη τας ρα δι ε νερ γά υλικά, απορ ρίμ μα τα βι ο λο γι κού ή/και χη μι κού πο λέ μου, 
εμ μέ νο ντα πλα στι κά και διά φο ρα πε τρε λαι ο ει δή (π.χ. αργό πε τρέ λαι ο, μα ζούτ, λι πα ντι κά). Η ODC 
συ μπλη ρώ νει τις ενώ σεις που πε ρι έ χουν σι λι κό νη και αυ τές που κατά τις δι α δι κα σί ες απορ ρί ψε ώς τους 
μπο ρεί να απο βούν καρ κι νο γό νες. Αντί θε τα, δεν πε ρι έ χει άλλα παράγωγα πετρελαίου, τα ρα δι ε νερ γά 
και στρα τι ω τι κά υλικά. Οι πα ρα πά νω ου σί ες που ανή κουν στη μαύρη λί στα, απα γο ρεύ ε ται να απορ ρι-
φθούν εκτός άμε σου κιν δύ νου στη θά λασ σα.

β) Η γκρίζαλίστα (gray list) της LDC πε ρι λαμ βά νει αρ σε νι κό, μό λυ βδο, χαλκό, ψευ δάρ γυ ρο, ορ γα νο-
σι λι κό νες, κυ α νι ού χα άλατα, φθο ρι ού χες ενώ σεις, φυ το φάρ μα κα, χρώ μιο, νι κέ λι ο, ρα δι ε νερ γά κα τά λοι πα 
που δεν εί ναι στη μαύρη λί στα, πα λαι ο σί δη ρο (scrap) και ογκώδη από βλη τα υλικά (bulky wastes). Σε 
αυ τήν την πε ρί πτω ση, η ODC εί ναι πα νο μοι ό τυ πη με την αντί στοι χη του Λον δί νου, αλλά πάλι δεν κα λύ-
πτει τα ρα δι ε νερ γά υλικά. Επι πλέ ον, ση μει ώ νει ότι τα ογκώδη υλικά πρέ πει να απορ ρί πτο νται μόνο σε 
βα θιά ύδατα (πε ρί που 2.000 μέ τρα) και σε από στα ση του λά χι στον 150 ν.μ. από την πλη σι έ στε ρη ακτή. Η 
απόρ ρι ψη των ου σι ών που ανή κουν στη γκρίζα λί στα απαι τεί την έκ δο ση ειδικήςάδειας από τις αρ μό δι ες 
Αρ χές (Λι με νι κές, Πα ρά κτι ες).

γ) Η λευκήλίστα (white list) πε ρι έ χει όλες τις υπό λοι πες ου σί ες που δεν ανή κουν στις δύο προ η γού-
με νες κα τη γο ρί ες, δη λα δή στην πράξη δεν απο τε λεί ει δι κή λί στα, από τη στιγμή που η γλώσσα που 
χρη σι μο ποι εί ται (άρθ. 7) έχει πε ρισ σό τε ρο γε νι κή έν νοια. Πριν όμως εκ δο θεί η απα ραί τη τη γενική
άδεια προς απόρ ρι ψη αυ τών των ου σι ών, πρέ πει να γί νουν συ γκε κρι μέ νες ενέρ γει ες. Η σύν θε ση και η 
πε ρι ε κτι κό τη τα των ου σι ών, τα χα ρα κτη ρι στι κά της πε ρι ο χής προς απόρ ρι ψη και οι μέ θο δοι της απορ-
ρί ψε ως, οι επι δρά σεις που μπο ρεί να έχει μια τέ τοιου εί δους απόρ ρι ψη σε άλ λες χρή σεις της θά λασ σας, 
εί ναι με ρι κές από τις πα ρα μέ τρους που πρέ πει να λη φθούν σο βα ρά υπόψη.

Η δι και ο δο σί α και στις δύο συμ βά σεις ανή κει στο κρά τος της ση μαί ας του πλοίου, αλλά και στο 
πα ρά κτι ο κρά τος (άρθ. 15). Η δι α φο ρά έγκει ται στις δι α δι κα σί ες εφαρ μο γής των κα νο νι σμών «dump-
ing». Η LDC προ βλέ πει ότι η υπο χρέ ω ση εκτεί νε ται στα πλοία, αε ρο πλά να και πλατ φόρ μες που πι στεύ-
ε ται ότι εμπλέ κο νται σε εσκεμ μέ νες απορ ρί ψεις. Η ODC προ βλέ πει ότι η υπο χρέ ω ση για εφαρ μο γή 
των σχε τι κών κα νο νι σμών εστι ά ζε ται μόνο στην αι γι α λί τι δα ζώνη ενός κρά τους-μέ λους.

Φαί νε ται λοι πόν πως στο πρό σφα το πα ρελ θόν δεν υπήρ χαν σο βα ροί πε ρι ο ρι σμοί για την απόρ ρι ψη 
όλων σχε δόν των κα τα λοί πων στο θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον. Από το 1989 η Επι τρο πή της ODC προ χώ ρη σε 
στην ελα χι στο ποί η ση και ορι σμέ νες φο ρές στην παύση της απορ ρί ψε ωςβιομηχανικώνυλικώνστη Βό ρεια 
θά λασ σα και σε άλ λες πε ρι ο χές, που εφαρ μό ζε ται η σύμ βα ση, μέ χρι το τέ λος του 1995 και των διαφόρων
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λυμάτων μέ χρι το τέ λος του 1998. Μια εξαί ρε ση υφί στα ται για ορι σμέ να αδρανή (ανε νερ γά) φυ σι κής 
μορ φής υλικά και κά ποια είδη κα τα λοί πων που απο δε δειγ μέ να δεν ζη μι ώ νουν το θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον 
και δεν υπάρ χει εναλ λα κτι κή πρα κτι κή απορ ρί ψε ώς τους στην ξηρά.

Τέ λος, μια άλλη μορφή του «dumping» εί ναι η καύση (incineration) των κα τα λοί πων στη θά λασ σα. Η 
πρα κτι κή αυτή, ενώ στο πα ρελ θόν είχε με γά λη απή χη ση, από το 1991 έχει απα γο ρευ θεί μετά από από φα-
ση της επι τρο πής της ODC. Από την άλλη πλευρά, η LDC υι ο θέ τη σε δι α τά ξεις για την καύση των κα τα-
λοί πων, οι οποίες δε σμεύ ουν τα κράτη του ΙΜΟ ύστερα από έκ δο ση ει δι κής άδειας, παρά το γε γο νός ότι 
ορι σμέ να κράτη δεν συμ φω νούν με αυ τήν τη δρα στη ρι ό τη τα και επι θυ μούν την απα γό ρευ σή της (σήμερα 
έχει απαγορευθεί η καύση των αποβλήτων και σε διεθνές επίπεδο).

5.2  Σύμ βα ση των Πα ρι σί ων (1974) (Paris Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-
based Sources).

Η Σύμβαση τωνΠαρισίων αφορά στην πρό λη ψη της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως από χερ σαί ες πη γές. 
Μο λο νό τι η ρύ παν ση από χερ σαί ες πη γές εί ναι στα τι στι κά η με γα λύ τε ρη και σο βα ρό τε ρη, υπάρ χει 
ση μα ντι κό τα τη έλ λει ψη μιας δι ε θνούς συμ βά σε ως, που να δι έ πει απο κλει στι κά τούτη τη μορφή θα λάσ-
σι ας ρυ πάν σε ως. Η Σύμβαση τηςΓενεύης για τοΔίκαιο τηςΘάλασσας (1958) εί ναι μεν πα γκό σμι ας 
εμ βέ λει ας, αλλά ανα φέ ρε ται στις υπο θα λάσ σι ες εγκα τα στά σεις και πε ρι έ χει γε νι κούς κα νο νι σμούς, 
ενώ η Σύμ βα ση των Πα ρι σί ων κα λύ πτει μόνο τις πε ρι ο χές της Βό ρει ας θά λασ σας και του Βο ρει ο α να-
το λι κού Ατ λα ντι κού. Μια εξή γη ση αυ τού του φαι νο μέ νου πι θα νόν να βρί σκε ται στην απρο θυ μί α πολ-
λών κρα τών και ιδι αί τε ρα των ανα πτυσ σο μέ νων να δέ χο νται πε ρι ο ρι σμούς στην ανά πτυ ξη της οι κο νο-
μι κής πο λι τι κής τους. Επό με νο ήταν η ρύ παν ση της θά λασ σας από την ξηρά να κα λύ πτε ται από πε ρι φε-
ρει α κές συμ βά σεις και την εθνική νο μο θε σί α του πα ρά κτι ου κρά τους. Εκτός της Συμ βά σε ως των Πα ρι σί-
ων, υπάρ χουν η Σύμ βα ση του Ελ σίν κι για τη Βαλ τι κή θά λασ σα και η Σύμ βα ση της Βαρ κε λώ νης (3ο 
πρω τό κολ λο) για τη Με σό γει ο θά λασ σα που ανα λύ ο με πα ρα κά τω. Τέ λος, για τα ευ ρω πα ϊ κά ύδατα στο 
σύ νο λό τους, η Ευ ρω πα ϊ κή Ένωση έχει εκ δώ σει σχε τι κούς κα νο νι σμούς και οδη γί ες.

Η Σύμ βα ση των Πα ρι σί ων απο τε λεί μια από τις πα λαι ό τε ρες συμ βά σεις που κα λύ πτουν τη ρύ παν ση 
από χερ σαί ες πη γές και κατά συ νέ πει α εί ναι η βάση για με τα γε νέ στε ρες δι α κρα τι κές συμ φω νί ες και συμ-
βά σεις που μοι ρά ζο νται το ίδιο αντι κεί με νο. Η θα λάσ σι α πε ρι ο χή που εφαρ μό ζε ται η σύμ βα ση εί ναι 
όμοια με τη ODC. Δι α χω ρί ζει τα ρυπογόναστοιχεία σε τέσ σε ρεις λί στες έτσι ώστε τα συμ βαλ λό με να μέρη 
να ανα λά βουν την κα θι έ ρω ση και χρήση σχε δί ων αντι με τω πί σε ως ως μέ τρων έκτα κτης ανά γκης (άρθ. 4). 
Τούτο ση μαί νει ότι η πρό θε ση ενός κρά τους εμπε ρι έ χει κάτι λι γό τε ρο από έναν υπο χρε ω τι κό χα ρα κτή ρα. 
Ανα λυ τι κά οι τέσ σε ρεις λί στες της Συμ βά σε ως των Πα ρι σί ων εί ναι:

α) Η πρώτη εί ναι η μαύρηλίστα(black list) και πε ρι λαμ βά νει πέ ντε ομά δες ρύ πων: ορ γα νο-αλο γό-
νες ενώ σεις, ενώ σεις υδραρ γύ ρου, ενώ σεις καδ μί ου, εμ μέ νο ντα συν θε τι κά υλικά (π.χ. πλα στι κά που επι-
πλέ ουν) και εμ μέ νο ντα πε τρε λαι ο ει δή και υδρο γο νάν θρα κες (η τε λευ ταί α ομάδα ανή κει σε αυ τήν την 
κα τη γο ρί α, επειδή δεν αποι κο δο μεί ται άμεσα ούτε θε ω ρεί ται αβλα βής με φυ σι κές με θό δους). 

β) Η δεύ τε ρη εί ναι η γκρίζαλίστα (gray list), η οποία μο λο νό τι πε ρι έ χει ρυ πο γό να στοι χεία κοι νών 
χα ρα κτη ρι στι κών με την πρώτη και απαι τεί αυ στη ρό έλεγχο, αυτά δεν θε ω ρού νται υψη λού βαθ μού το ξι-
κό τη τας για το θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον. Εδώ ανή κουν ενώ σεις φω σφό ρου, σι λι κό νη και κασ σί τε ρος, μη 
εμ μέ νο ντα πε τρε λαι ο ει δή και τα βα ρέα μέ ταλ λα (αρ σε νι κό, χρώ μιο, χαλ κός, μό λυ βδος, νι κέ λι ο, ψευ-
δάρ γυ ρος). 

γ) Η τρίτηλίστα απο τε λεί ται από τις ρα δι ε νερ γές ου σί ες απο κλει στι κά, οι οποίες εί ναι ήδη ιδι αί τε-
ρο αντι κεί με νο έρευ νας για πολ λούς δι ε θνείς ορ γα νι σμούς. Τα κράτη-μέλη της Συμ βά σε ως των Πα ρι-
σί ων πρέ πει να λαμ βά νουν υπόψη τους τις δι α τά ξεις άλ λων συμ βά σε ων που ανα φέ ρο νται στη ρύ παν ση 
από ρα δι ε νερ γά κα τά λοι πα και να μην υι ο θε τούν προστατευτικά μέ τρα, όπως ίδρυση νέων πυ ρη νι κών 
μο νά δων ή βελ τί ω ση των ήδη υπαρ χου σών, εκτός εάν τέ τοιου εί δους πρω το βου λί ες δεν δη μι ουρ γούν 
ρύ παν ση στις θα λάσ σι ες πε ρι ο χές που εφαρ μό ζε ται η εν λόγω Σύμ βα ση. 

δ) Στην τέταρτηλίστα υπει σέρ χο νται όλες οι άλ λες ου σί ες που δεν πε ρι λαμ βά νο νται στις αμέ σως 
προ η γού με νες, δη λα δή αυ τές που δεν απο τε λούν σο βα ρή απειλή για το θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον. Επο μέ-
νως δεν απαι τού νται ει δι κά μέ τρα για τον έλεγχο απορ ρί ψε ως αυ τών των ου σι ών, όμως σε με ρι κές 
πε ρι πτώ σεις τα κράτη-μέλη της πρέ πει να έχουν υπόψη τους ορι σμέ νους πα ρά γο ντες όπως τη φύση και 
ποι ό τη τα των ου σι ών, την το ξι κό τη τά τους, την κα τά στα ση των υδά των.

Όμως, η Σύμ βα ση των Πα ρι σί ων δεν πε ρι ο ρί ζε ται στην υπάρ χου σα κα τη γο ρι ο ποί η ση των ρυ πο γό νων 
στοι χεί ων. Τα κράτη-μέλη της μπο ρούν να εφαρ μό ζουν μέ τρα για την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη της 
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ρυ πάν σε ως της θά λασ σας από ου σί ες που δεν πε ρι λαμ βά νο νται κυ ρί ως στη μαύρη και γκρίζα λί στα, εφό-
σον προ η γού με νη επι στη μο νι κή έρευνα έχει απο δεί ξει τις βλα βε ρές συ νέ πει ες που θα προ κα λέ σει η 
απόρ ρι ψη αυ τών των ου σι ών στο θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον, π.χ. η Επι τρο πή της Συμ βά σε ως το 1989, λόγω 
συ γκε ντρώ σε ως με γά λων πο σο τή των αζώ του σε ορι σμέ να είδη φυ κιών, πρό τει νε την άμεση μεί ω σή τους 
σε πο σο στό κάτω του 50%.

5.3  Σύμ βα ση του Ελ σίν κι (1974) (Helsinki Convention on the Protection of the Marine Environment of 
the Baltic Sea Area).

Η ΣύμβασητουΕλσίνκι (ή Βαλ τι κής) ανα φέ ρε ται στην προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος της 
Βαλ τι κής θά λασ σας. Από όλες τις συμ βά σεις πε ρι φε ρει α κής μορ φής, η Σύμ βα ση του Ελ σίν κι πα ρα μέ νει 
έως σή με ρα η μο να δι κή που δεν δη μι ουρ γή θη κε από τις προ πα ρα σκευ α στι κές ερ γα σί ες του UNEP. 
Πα ρό λο που εφαρ μό ζε ται απο κλει στι κά στη θα λάσ σι α πε ρι ο χή της Βαλ τι κής, τούτο δεν την εμπο δί ζει να 
κα λύ πτει όλες τις μορ φές θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως και κατά συ νέ πει α να έχει σχε δόν πα ρό μοι ο αντι κεί με νο 
με μια δι ε θνή σύμ βα ση, π.χ. MARPOL.

Η ρύ παν ση από τα εμπο ρι κά πλοία σε πε ρι φε ρει α κό επί πε δο δι α θέ τει γε νι κό χα ρα κτή ρα και συ χνά 
πα ρα πέ μπει στις δι ε θνείς συμ βά σεις. Εξαί ρε ση απο τε λεί η Σύμ βα ση του Ελ σίν κι (πα ράρ τη μα IV) που 
πε ρι έ χει δι α τά ξεις για τις λει τουρ γι κές απορρίψειςαπόπετρέλαιο, από υγρέςουσίεςχύμαυψηλούβαθμού
τοξικότητας, απόεπιβλαβείςουσίεςσεσυσκευασμένημορφή κα θώς και από λύματα και απορρίμματα. Φαί-
νε ται λοι πόν πως οι δι α τά ξεις αυ τές εί ναι σε με γά λο βαθμό ίδιες με τις αντί στοι χες της MARPOL που 
κα τάρ τι σε ο ΙΜΟ.

Επί σης, η Σύμ βα ση του Ελ σίν κι υπο χρε ώ νει τα κράτη-μέλη (άρθ. 7) να προσ δί δουν ιδι αί τε ρη ση μα-
σί α στην πρό λη ψη της ρυ πάν σε ως της Βαλ τι κής από εσκεμμένες και αμελείςενέργειες κα θώς και απορ-
ρί ψεις από ατυ χή μα τα πλοίων, ενώ απαι τεί την ανά πτυ ξη και εφαρ μο γή των ευκολιών υποδοχήςκατα
λοίπων έχο ντας ως κρι τή ρι α την απο δο τι κό τη τα και τον τόπο εγκα τα στά σε ώς τους.

Στην πε ρί πτω ση της ρυ πάν σε ως από απορ ρί ψεις η Σύμ βα ση του Ελ σίν κι ακο λου θεί την LDC (1972), 
αλλά πε ρι έ χει και τη ρύ παν ση από την εξό ρυ ξη του βυ θού των θα λασ σών. Ο κα θη γη τής R. Churchill υπο-
στη ρί ζει ότι η Σύμ βα ση του Ελ σίν κι στο ζή τη μα του «dumping» εί ναι η πιο αυ στη ρή από όλες τις Συμ βά-
σεις. Ο κα θη γη τής D. Johnston δέ χε ται ότι το υψη λό τε ρο επί πε δο προ στα σί ας από απορ ρί ψεις που θέ τει 
η Σύμ βα ση του Ελ σίν κι ήταν ανα γκαίο λόγω του ημίκλειστουχαρακτήρα και της παρελθούσαςευπάθειας 
της πε ρι ο χής της Βαλ τι κής.

Ει δι κό τε ρα, όλες οι ου σί ες προς απόρ ρι ψη θε ω ρού νται «black listed», δη λα δή απα γο ρεύ ε ται να 
απορ ρι φθούν (άρθ. 9) με μόνη εξαί ρε ση τη ρύ παν ση από βυθοκορήσεις (dredged spoils), όπου ακόμη 
και αυτή η μορφή ρυ πάν σε ως απα γο ρεύ ε ται, εάν πε ρι έ χει ση μα ντι κές πο σό τη τες κά ποιων συ γκε κρι μέ-
νων επι βλα βών ου σι ών. Αντί θε τα, επι τρέ πε ται η απόρ ρι ψη, όταν εί ναι ο μό νος τρό πος να απο τρα πεί 
απειλή για την ασφά λεια της αν θρώ πι νης ζωής, του πλοίου ή/και του αε ρο πλά νου. Σε αυτό το ση μείο η 
Σύμ βα ση του Ελ σίν κι εί ναι πα νο μοι ό τυ πη με τις LDC και ODC.

Η ρύ παν ση από χερ σαί ες πη γές (άρθ. 5 και 6), όπως ανα λύ ε ται στη Σύμ βα ση της Βαλ τι κής, ακο λου-
θεί σε γε νι κές γραμ μές τη Σύμ βα ση των Πα ρι σί ων (1974). Όμως, η γκρίζα λί στα της Συμ βά σε ως του 
Ελ σίν κι φαί νε ται πε ρι ε κτι κό τε ρη, δι ό τι πε ρι έ χει και ου σί ες οι οποίες στη Σύμ βα ση των Πα ρι σί ων βρί-
σκο νται στη μαύρη λί στα. Επί σης, η Σύμ βα ση του Ελ σίν κι ορί ζει ότι τα κράτη-μέλη ανα λαμ βά νουν την 
εξου δε τέ ρω ση της ει σα γω γής στο θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον των DDT, PCB και των πα ρα γώ γων τους (δηλ. 
υπάρ χει ανα λυ τι κό τε ρη πα ρου σί α ση των ρυ πο γό νων στοι χεί ων), αλλά δεν απα γο ρεύ ει την απόρ ρι ψή 
τους σε εξαι ρε τι κές πε ρι πτώ σεις, σε αντί θε ση με τη Σύμ βα ση των Πα ρι σί ων.

Η Σύμ βα ση του Ελ σίν κι δί νει με γα λύ τε ρη έμ φα ση σε ορι σμέ νες ου σί ες που προ έρ χο νται από την 
ξηρά, για πα ρά δειγ μα πρέ πει να γί νε ται η κα τάλ λη λη επε ξερ γα σί α των λυ μά των και των άλ λων βι ο μη-
χα νι κών κα τα λοί πων με βι ο χη μι κές με θό δους και συ στή μα τα ανα κυ κλώ σε ως έτσι ώστε να μην υπάρ-
ξουν βλα βε ρές συ νέ πει ες στην πε ρι ε κτι κό τη τα του οξυ γό νου της Βαλ τι κής και κατά συ νέ πει α στην 
αν θρώ πι νη υγεία.

Η ρύ παν ση από την εξό ρυ ξη και εκ με τάλ λευ ση του βυ θού των θα λασ σών κα λύ πτε ται από το άρ θρο 
10 της Συμ βά σε ως του Ελ σίν κι, το οποίο ανα φέ ρει ότι τα κράτη-μέλη πρέ πει να λαμ βά νουν τα απα ραί-
τη τα μέ τρα για την πρό λη ψη της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως του βυ θού, του υπε δά φους και άλ λων συ να φών 
δρα στη ρι ο τή των, αλλά και να εξα σφα λί ζουν την επάρ κεια κα τάλ λη λου εξο πλι σμού για τη μεί ω ση της 
ρυ πάν σε ως. 
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5.4  Σύμ βα ση της Βαρ κε λώ νης (1976) (Barcelona Convention of the Mediter-ranean against Pollution).

Η ΣύμβασητηςΒαρκελώνης μαζί με τα 5 πρω τό κολ λά της έχει ως στόχο την προ στα σί α της Με σο γεί-
ου θά λασ σας από τη ρύ παν ση. Η Σύμ βα ση της Βαρ κε λώ νης έχει υπο στεί κρι τι κή στο πα ρελ θόν, δι ό τι ενώ 
θε ω ρεί ται αρ κε τά πε ρι ε κτι κή κα λύ πτο ντας όλες τις μορ φές θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως, έχει γε νι κό πε ρι ε χό-
με νο, όπως σχε δόν οι πε ρισ σό τε ρες πε ρι φε ρει α κές συμ βά σεις. 

Η εν λόγω Σύμ βα ση απο τε λεί τη βάση για ορι σμέ νες με τα γε νέ στε ρες πε ρι φε ρει α κές συμ βά σεις, που 
εφαρ μό ζο νται σε άλ λες θα λάσ σι ες πε ρι ο χές, π.χ. Ανα το λι κή Ασία, Ερυ θρά θά λασ σα, Κε ντρο δυ τι κή 
Αφρική, Περ σι κός Κόλ πος κλπ. Η Σύμ βα ση αυτή συ μπλη ρώ νε ται από έξιπρωτόκολλα με τις τελευταίες 
τροποποιήσεις τους, που το κα θέ να αφορά σε ιδι αί τε ρο αντι κεί με νο προ στα σί ας από τη θα λάσ σι α 
ρύ παν ση.

Το πρώτοπρωτόκολλο(1976), που τροποποιήθηκε το 1995 και αφορά στη ρύ παν ση από απορ ρί ψεις 
των πλοίων και αε ρο πλά νων, ακο λου θεί πι στά τις δι α τά ξεις της LDC και δι α φέ ρει μόνο στη γε ω γρα φι κή 
έκταση που κα λύ πτει, αλλά ταυ τό χρο να υι ο θε τεί τον ορι σμό που δί νει η ODC, δη λα δή πε ρι λαμ βά νει τις 
απορ ρί ψεις από υπο θα λάσ σι ες δρα στη ρι ό τη τες και τις λει τουρ γι κές δι α δι κα σί ες από πλοία και αε ρο πλά-
να. Η χρήση των μαύ ρων και γκρί ζων λι στών εμ φα νί ζε ται και εδώ με το γνω στό σύ στη μα απα γο ρεύ σε ων, 
ει δι κών αδειών και απαλ λα γών με ελά χι στες δι α φο ρές στην ένταξη των ρυ πο γό νων ενώ σε ων. Η Σύμ βα ση 
της Βαρ κε λώ νης για τη ρύ παν ση της Με σο γεί ου από τα εμπο ρι κά πλοία ανα φέ ρει ότι: «...τακράτηθα
παίρνουντααπαραίτητασύμφωναμετοδιεθνέςδίκαιο (inconformity)μέτρα,μεσκοπότηνπρόληψη,
ελάττωσηκαιαντιμετώπισητηςρύπανσηςκαιθαδιασφαλίζουντηναποτελεσματικήεφαρμογήτηςστην
περιοχήαυτήμεβασικόκριτήριοτουςγενικάαποδεκτούςσεδιεθνέςεπίπεδοκανόνεςπουσχετίζονταιμε
αυτήντημορφήρύπανσης» (άρ θρο 6). Με άλλα λό για πα ρα πέ μπει στις δι ε θνείς συμ βά σεις για την εφαρ-
μο γή των σχε τι κών κα νο νι σμών.

Το δεύτεροπρωτόκολλο(1976), που αφορά σε έκτα κτα πε ρι στα τι κά ρυ πάν σε ως από πε τρε λαι ο ει δή και 
άλ λες επι βλα βείς ου σί ες, και το οποίο τροποποιήθηκε το 2002 για να προστεθεί στον τίτλο του και η 
πρόληψητηςρυπάνσεωςαπόταπλοία (preventing pollution from ships) προ βλέ πει ότι τα συμ βαλ λό με να 
μέρη πρέ πει να προ ω θούν με μο νω μέ να ή συ νε ται ρι κά σχέδια άμεσης επεμβάσεως (contingency plans). 
Επί σης όποιο κρά τος χρή ζει βο ή θει ας για να αντι με τω πί σει ένα πε ρι στα τι κό θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως μπο-
ρεί να ζη τή σει την υπο στή ρι ξη των άλ λων κρα τών με τη μορφή της πα ρο χής εμπει ρο γνω μό νων σε θέ μα τα 
ρυ πάν σε ως και την προ μή θει α κα τάλ λη λου αντιρ ρυ πα ντι κού υλι κού (anti-pollution equipment).

Η ρύ παν ση από την ξηρά κα λύ πτε ται από το τρίτοπρωτόκολλο (1980), που τροποποιήθηκε το 1996 
και αποτελεί συ νέ χει α του άρ θρου 8 της Συμ βά σε ως της Βαρ κε λώ νης που ανα φέ ρε ται στη ρύ παν ση από 
τις χερ σαί ες πη γές. Η δομή του εί ναι πα ρό μοι α με τη Σύμ βα ση των Πα ρι σί ων (1974) έχο ντας ελά χι στες 
δι α φο ρές, δη λα δή η μαύρη λί στα πε ρι έ χει ου σί ες που επι λέ χθη καν βά σει της το ξι κό τη τας, δι άρ κει ας και 
βι ο συσ σω ρεύ σε ώς τους ενώ στην ίδια κα τη γο ρί α έχουν κα τα τα χθεί και οι ρα δι ε νερ γές ου σί ες. Όμως, 
ενώ η Σύμ βα ση των Πα ρι σί ων το πο θε τεί στη μαύρη λί στα όλα τα εμμένοντα πε τρε λαι ο ει δή, εδώ υπάρ χει 
πρό βλε ψη μόνο για τα λιπαντέλαια. Με τη σειρά της η γκρίζα λί στα εί ναι αρ κε τά πε ρι ε κτι κή σε σχέση 
με την αντί στοι χη της Συμ βά σε ως του Πα ρι σιού και απαι τεί αυ στη ρό τε ρο έλεγχο για την απόρ ρι ψη των 
ου σι ών στη Με σό γει ο, λ.χ. εδώ θα συ να ντή σο με το αργό πε τρέ λαι ο, όλα τα πα ρά γω γά του και άλ λες 
βλα βε ρές ου σί ες που υπο βαθ μί ζουν το θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον.

Εύ λο γα θ' ανα ρω τη θεί κά ποιος γιατί τα διά φο ρα πε τρε λαι ο ει δή δεν υπά γο νται στη μαύρη λί στα 
από τη στιγμή που εί ναι ευ ρέ ως γνω στό ότι η Με σό γει ος θά λασ σα απο τε λεί συ χνό πέ ρα σμα των Δ/Ξ 
που φορ τώ νουν πε τρέ λαι ο στον Περ σι κό Κόλπο (διά μέ σου της δι ώ ρυ γας του Σουέζ), και η ύπαρξη 
αρ κε τών πα ρα κτί ων κρα τών (βο ρει ο α φρι κα νι κές χώ ρες) που πα ρά γουν πε τρέ λαι ο δι ο γκώ νει το πρό-
βλη μα. Πι θα νό τα τα η απά ντη ση βρί σκε ται, σύμ φω να με τις εκτι μή σεις του UNEP, στο γε γο νός ότι η 
Με σό γει ος υπο φέ ρει σε με γα λύ τε ρο βαθμό από τη ρύ παν ση που προ έρ χε ται από την ξηρά παρά από 
άλ λες μορ φές θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως.

Η ιδι αι τε ρό τη τα που πα ρου σι ά ζει το τέταρτοπρωτόκολλο (1982), το οποίο αφορά στην προ στα σί α 
ορι σμέ νων πε ρι βαλ λο ντι κά ευ αι σθή των πε ρι ο χών, δεν συ να ντά ται εύ κο λα σε άλ λες πε ρι φε ρει α κές 
συμ βά σεις και τροποποιήθηκε το 1995 για να προστεθεί στον τίτλο του και η προστασία της βιο-
ποικιλότητας (biological diversity)]. Τα κράτη-μέλη πρέ πει να θέ τουν μέ τρα για την προ στα σί α θα λασ-
σί ων πε ρι ο χών που εί ναι εξαι ρε τι κής ση μα σί ας για τους φυ σι κούς πό ρους και την πο λι τι στι κή κλη ρο-
νο μιά τους. Τα κρι τή ρι α επι λο γής των πε ρι ο χών αυ τών σχε τί ζο νται με τη βι ο λο γι κή και οι κο λο γι κή αξία 
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τους, τη γε νε τι κή ποι κι λί α, τα επί πε δα πλη θυ σμού, τα αντι προ σω πευ τι κά δείγ μα τα των οι κο συ στη μά των 
κα θώς και ζη τή μα τα επι στη μο νι κού, αι σθη τι κού, ιστο ρι κού, αρ χαι ο λο γι κού και εκ παι δευ τι κού εν δι α φέ-
ρο ντος (άρ θρο 3).

Το 1994 υι ο θε τή θη κε το πέμπτοπρωτόκολλο της Συμ βά σε ως της Βαρ κε λώ νης, το οποίο αφορά στη 
ρύ παν ση από την εξε ρεύ νη ση και εκ με τάλ λευ ση του θα λάσ σι ου βυ θού και της υφα λο κρη πί δας. Στό χος 
του πέ μπτου πρω το κόλ λου εί ναι η αντι με τώ πι ση πε ρι στα τι κών ρυ πάν σε ως από θα λάσ σι ες δρα στη ρι ό τη-
τες, είτε λόγω των λει τουρ γι κών απορ ρί ψε ων είτε λόγω ατυ χη μά των. Όμως και σε αυ τήν την πε ρί πτω ση, 
πριν την εφαρ μο γή του, το πρω τό κολ λο έχει δε χθεί κρι τι κή. Το υπάρ χον σύ στη μα προ στα σί ας θα λάσ σι ου 
πε ρι βάλ λο ντος από υπο θα λάσ σι ες δρα στη ρι ό τη τες και σε πε ρι φε ρει α κό επί πε δο θε ω ρεί ται ανε παρ κές.

Η ρύ παν ση από την εξό ρυ ξη και την εκ με τάλ λευ ση του βυ θού των θα λασ σών αντι στοι χεί σε ένα πολύ 
μι κρό πο σο στό (0,04%-0,07%) της συ νο λι κής θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως από πε τρέ λαι ο, αλλά και πιο πρό-
σφα τα δεν ση μει ώ θη κε ση μα ντι κή αύ ξη ση του πο σο στού (1,2%-1,6%) αντί στοι χα. Ει δι κά για τη Με σό-
γει ο θά λασ σα, τα πο σο στά αυτά θα πρέ πει να εί ναι πολύ μι κρό τε ρα έως αμε λη τέ α, δι ό τι οι υπο θα λάσ σι ες 
δρα στη ρι ό τη τες σε αυ τήν την πε ρι ο χή εί ναι σχε τι κά πε ρι ο ρι σμέ νες σε αντί θε ση με τη Βό ρεια θά λασ σα ή 
τον Κόλπο του Με ξι κού.

Οι κυ ρι ό τε ρες πε ρι ο χές της Με σο γεί ου όπου γί νε ται εξό ρυ ξη πε τρε λαί ου και φυ σι κού αε ρί ου αφορά 
στις πα ρά κτι ες ζώ νες της βό ρει ας Αφρι κής, δη λα δή στις ακτές της Τυ νη σί ας, στον κόλπο της Βεγ γά ζης 
στη Λι βύη και σε μια μι κρής εκτά σε ως πε ρι ο χή κο ντά στη δι ώ ρυ γα του Σουέζ (Αί γυ πτος). Στην πλευρά 
της Ευ ρώ πης, υπάρ χει ση μα ντι κή δρα στη ρι ό τη τα στον κόλπο της Βα λέν θια (Ισπα νία) αλλά και στην Αδρι-
α τι κή (ιτα λι κές ακτές και πε ρι ο χή της Ριέκα στη ση με ρι νή Κρο α τί α). Η ρύ παν ση που έχει προ έλ θει από 
αυ τές τις δρα στη ρι ό τη τες πα ρα μέ νει αμε λη τέ α σε σύ γκρι ση με άλ λες μορ φές ρυ πάν σε ως της Με σο γεί-
ου.

Επειδή οι κλι μα το λο γι κές συν θή κες στη Με σό γει ο δεν εί ναι ιδι αί τε ρα δυ σμε νείς, όπως συμ βαί νει στη 
Βό ρεια θά λασ σα, όπου τα ατυ χή μα τα σε εξέ δρες εξο ρύ ξε ως πε τρε λαί ου οφεί λο νται συ χνά στις κα κές 
και ρι κές συν θή κες, μπο ρού με να συ νά γο με το συ μπέ ρα σμα ότι η ρύ παν ση που προ κα λεί ται (από ατυ χή-
μα τα ή από λει τουρ γι κές δι α δι κα σί ες) από την εξό ρυ ξη και εκ με τάλ λευ ση του βυ θού της Με σο γεί ου δεν 
εί ναι διό λου ση μα ντι κή σε πο σό τη τα και κό στος. 

Το ερώ τη μα λοι πόν εί ναι ποια η ανα γκαι ό τη τα κα θι ε ρώ σε ως ενός τέτοιου πρω το κόλ λου για την πε ρι-
ο χή της Με σο γεί ου που αφορά στην προ στα σί α από την υπο θα λάσ σι α ρύ παν ση, σε μία χρο νι κή στιγμή 
όπου η ρύ παν ση από χερ σαί ες πη γές δι ο γκώ νε ται και κα θι στά ιδι αί τε ρα βε βα ρη μέ νες τις πα ρά κτι ες 
ζώ νες με με γά λη συ γκέ ντρω ση πλη θυ σμού και του ρι στι κής δρα στη ρι ό τη τας; Προ φα νώς ήταν η μόνη 
μορφή θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως στο θα λάσ σι ο χώρο της Με σο γεί ου που δεν κα λυ πτό ταν από τη Σύμ βα ση 
της Βαρ κε λώ νης και τα υπάρ χο ντα πρω τό κολ λα. Η ιδέα της κα θι ε ρώ σε ως ενός νέου πρω το κόλ λου ήταν 
ήδη αντι κεί με νο συ ζη τή σε ως από την προ η γού με νη δε κα ε τί α. Επο μέ νως, η υι ο θέ τη σή του εμπί πτει 
πε ρισ σό τε ρο στη λο γι κή της ολο κλη ρώ σε ως του νο μι κού πλαι σί ου της Συμ βά σε ως της Βαρ κε λώ νης με 
προ φα νή στόχο τη μελ λο ντι κή αξι ο ποί η σή του. Τέλος, το έκτο πρωτόκολλο (2007), που αφορά στην 
πρόληψη της ρυπάνσεως της Μεσογείου από της διασυνοριακές μετακινήσεις των επικινδύνων απο-
βλήτων και της διαθέσεως αυτών (Τransbundary Movements of Hazardous Waste and their Disposal).

5.5  Σύμ βα ση Αστι κής Ευ θύ νης (1977) (Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage from 
Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resources).

Η ΣύμβασηΑστικήςΕυθύνης (1977) αφορά στη ρύ παν ση από πε τρέ λαι ο που προ έρ χε ται από την εξε-
ρεύ νη ση και εκ με τάλ λευ ση του ορυ κτού πλού του του βυ θού. Αναμ φί βο λα σε πε ρι φε ρει α κό επί πε δο ει δι-
κοί κα νό νες που αφο ρούν στην ευ θύ νη για απο ζη μί ω ση λόγω ζη μιάς στο θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον, υφί στα-
νται μόνο για τα ύδατα της βο ρει ο δυ τι κής Ευ ρώ πης, μο λο νό τι σε αρ κε τές συμ βά σεις αλλά και τη Σύμ βα ση 
του Δι καί ου της Θά λασ σας (1982) μπο ρεί κά ποιος να εντο πί σει δι α τά ξεις, γε νι κού όμως πε ρι ε χο μέ νου.

Η Σύμ βα ση Αστι κής Ευ θύ νης προ βλέ πει απο ζη μι ώ σεις για πε ρι στα τι κά ρυ πάν σε ως που προ έρ χο νται: 
α) από ένα γε γο νός που έλαβε χώρα πέρα από το κα τώ τα το όριο της πα ρά κτι ας ακτο γραμ μής σε μία 
εγκα τά στα ση που βρί σκε ται υπό τη δι και ο δο σί α ενός κρά τους και β) από ρύ παν ση στο έδα φος, στα εσω-
τε ρι κά ύδατα και τα χω ρι κά ύδατα ενός συμ βαλ λό με νου μέ ρους ή ακόμη σε θα λάσ σι ες πε ρι ο χές που 
σύμ φω να με το δι ε θνές δί καιο το κρά τος έχει κυ ρι αρ χι κά δι και ώ μα τα πάνω στους βι ο λο γι κούς πό ρους.

Η Σύμ βα ση Αστι κής Ευ θύ νης δεν έχει τε θεί ακόμη σε ισχύ και έχει ως βα σι κό μο ντέ λο τη σύμ βα ση 
του ΙΜΟ, τη  CLC (1969), επο μέ νως με τη σειρά της κα θι ε ρώ νει την αντικειμενική αλλά και περιορισμέ
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νη ευ θύ νη. Σύμ φω να με τη σύμ βα ση, αυ τός που εκ με ταλ λεύ ε ται μία εγκα τά στα ση (π.χ. εξέ δρες εξο ρύ-
ξε ως πε τρε λαί ου και φυ σι κού αε ρί ου) στη ζώνη της υφα λο κρη πί δας και προ κα λεί θα λάσ σι α ρύ παν ση, 
εί ναι αυ τό μα τα υπεύ θυ νος για απο κα τά στα ση των ζη μι ών εκτός εάν απο δεί ξει ότι η ρύ παν ση ήταν απο-
τέ λε σμα θεομηνιών ή εχθροπραξιών ή εσκεμμένηςπράξεως ή αμέλειαςτουθύματος ή μίας εγκαταλειμμέ
νηςπετρελαιοπηγής μετά την πά ρο δο 5 ετών.

Η ευ θύ νη του δι α χει ρι στή πε ρι ο ρί ζε ται στα 40.000.000 SDR (Special Drawing Rights), αλλά μπο ρεί 
να αυ ξη θεί απε ρι ό ρι στα, όταν απο δει χθεί ότι το υπεύ θυ νο πρό σω πο έδρασε εσκεμ μέ να (έχο ντας γνώση 
ότι θα προ κλη θεί ρύ παν ση). Στις άλ λες δι α τά ξεις η Σύμ βα ση Αστι κής Ευ θύ νης ακο λου θεί την CLC 
(1969), π.χ. η ασφά λεια εί ναι υπο χρε ω τι κή και πρέ πει να προ σφέ ρει σχε τι κή κά λυ ψη όχι λι γό τε ρο από 
35.000.000 SDR (άρθ. 8). Αντί θε τα από την Iδι ω τι κή Συμ φω νί α OPOL (Offshore Pollution Liability 
Agreement, 1975) η Σύμ βα ση προ βλέ πει ότι όταν υπάρ χουν πε ρισ σό τε ροι από ένας δι α χει ρι στές ή όταν 
δύο ή πε ρισ σό τε ρες εγκα τα στά σεις με δι α φο ρε τι κούς χει ρι στές έχουν συμ με το χή στη ρύ παν ση ή τέ λος 
όταν κατά τη δι άρ κει α ενός συμ βά ντος αλ λά ζει ο δι α χει ρι στής μίας εγκα τα στά σε ως, τότε η ευ θύ νη απο-
δί δε ται από κοινού αλλά και ξεχωριστά.

Πα ρό λο που το πρό βλη μα της ρυ πάν σε ως στις υπο θα λάσ σι ες δρα στη ρι ό τη τες δεν εί ναι τόσο δι ο-
γκω μέ νο (σε πραγ μα τι κά πο σο στά), αρ κε τά συ χνά αντι με τω πί ζο με φαι νό με να εκρή ξε ων στις πλω τές 
εγκα τα στά σεις, αλλά και φθο ρών στους υπο θα λάσ σι ους αγω γούς (είτε λόγω συ γκρού σε ων με δι ερ χό-
με να πλοία είτε λόγω κλι μα το λο γι κών συν θη κών) με απο τέ λε σμα σο βα ρές δι αρ ρο ές πε τρε λαί ου στο 
θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον.

Ευ νό η το όμως εί ναι ότι όσο πε ρισ σό τε ρο ανα λώ νο νται οι πρώ τες ύλες που βρί σκο νται στην ξηρά 
τόσο θα γί νε ται και οι κο νο μι κά απο δε κτή η ανα ζή τη σή τους σε ολο έ να και βα θύ τε ρα κοι τά σμα τα με 
αύ ξη ση του σχε τι κού κό στους εξο ρύ ξε ως για το ίδιο επί πε δο τε χνο λο γί ας, π.χ. στην πε ρι ο χή της Βό ρει-
ας θά λασ σας η αγ γλι κή κυ βέρ νη ση χο ρη γεί άδειες σε ιδι ω τι κές εται ρεί ες πα ρέ χο ντας φο ρο λο γι κά 
κί νη τρα για τις πιο δύ σβα τες πε ρι ο χές προς εξό ρυ ξη πε τρε λαί ου και φυ σι κού αε ρί ου.

Ορι σμέ νες ακόμη ΠεριφερειακέςΣυμβάσεις,που πε ρι έ χουν πα ρό μοι ες δι α τά ξεις και έχουν ως αντι-
κεί με νο την προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος άλ λων ει δι κών πε ρι ο χών, ανα φέ ρο νται αμέ σως 
πα ρα κά τω:

α) ΗΣύμβασητουΚουβέιτ (1978) για τη συ νερ γα σί α και προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος 
από τη ρύ παν ση. Αυτή τέ θη κε σε ισχύ το 1979 μαζί με το πρω τό κολ λο που τη συ νο δεύ ει και αφορά στην 
αντι με τώ πι ση πε ρι στα τι κών ρυ πάν σε ως από πε τρε λαι ο ει δή και άλ λες επι βλα βείς ου σί ες. Εφαρ μό ζε ται 
στη θα λάσ σι α πε ρι ο χή του Περ σι κού Κόλ που και στα νό τια πα ρά λι α του Ομάν, αλλά δεν πε ρι λαμ βά νει 
τα εσω τε ρι κά ύδατα των κρα τών-με λών της. Η Σύμ βα ση του Κου βέ ιτ εί ναι πα νο μοι ό τυ πη με αυ τήν της 
Βαρ κε λώ νης.

β) ΗΣύμβασητουΑμπιτζάν (1981) για τη συ νερ γα σί α, την ανά πτυ ξη και προ στα σί α του θα λάσ σι ου 
και πα ρά κτι ου πε ρι βάλ λο ντος της κε ντρο δυ τι κής Αφρι κής μαζί με το σχε τι κό πρω τό κολ λο. Οι θα λάσ σι-
ες πε ρι ο χές που κα λύ πτει η Σύμ βα ση αφο ρούν στις θα λάσ σι ες ζώ νες (αι γι α λί τι δα ζώνη, υφα λο κρη πί δα, 
απο κλει στι κή οι κο νο μι κή ζώνη) και τα εσω τε ρι κά ύδατα των κρα τών-με λών, δη λα δή από τις ακτές της 
Μαυ ρι τα νί ας έως και την πα ρά κτι α ζώνη της Να μί μπια. Οι δι α τά ξεις της Συμ βά σε ως αυ τής ακο λου θούν 
το πε ρι ε χό με νο των Συμ βά σε ων της Βαρ κε λώ νης και του Κου βέ ιτ.

γ) ΗΣύμβασητηςΛίμα (1981) για την προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος και των πα ρα κτί ων 
πε ρι ο χών του νο τι ο α να το λι κού Ει ρη νι κού.

δ) ΗΣύμβασητηςΤζέντα (1982) για την προ στα σί α και δι α τή ρη ση των θα λασ σί ων πε ρι ο χών της 
Ερυ θράς Θά λασ σας και του Κόλ που του Άντεν μαζί με το πρω τό κολ λο που αφορά στα επεί γο ντα πε ρι-
στα τι κά ρυ πάν σε ως.

ε) Η ΣύμβασητηςΚαραϊβικής (1983) για την προ στα σί α και ανά πτυ ξη του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο-
ντος της ευ ρύ τε ρης πε ρι ο χής της Κα ρα ϊ βι κής μαζί με το πρω τό κολ λο για την αντι με τώ πι ση πε ρι στα τι-
κών ρυ πάν σε ως από πε τρε λαι ο ει δή.

στ) ΗΣύμβασητουΝαϊρόμπι (1985) για την προ στα σί α, δι α χεί ρι ση και ανά πτυ ξη του θα λάσ σι ου και 
πα ρά κτι ου πε ρι βάλ λο ντος της ανα το λι κής Αφρι κής μαζί με τα πρω τό κολ λα για επεί γο ντα πε ρι στα τι κά 
ρυ πάν σε ως και την προ στα σί α ει δι κών πε ρι ο χών άγριας χλω ρί δας και πα νί δας.

ζ) ΗΣύμβασητηςΝουμέα (1986) για την προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος και των φυ σι κών 
πό ρων του νό τι ου Ει ρη νι κού μαζί με τα πρω τό κολ λα για επεί γο ντα πε ρι στα τι κά ρυ πάν σε ως και τη 
ρύ παν ση από απορ ρί ψεις.
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Θέμα 6: Δι α κρα τι κές συμ φω νί ες.

Πρό κει ται για ει δι κές συμ φω νί ες με τα ξύ δύο ή πε ρισ σο τέ ρων κρα τών με σκοπό τη συ νερ γα σί α σε 
πε ρι πτώ σεις θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως από οποια δή πο τε πηγή.

6.1 Ση μα ντι κές δι α κρα τι κές συμ φω νί ες.

Οι ση μα ντι κό τε ρες δι α κρα τι κές συμ φω νί ες εί ναι:
α) Η ΣυμφωνίατηςΒόννης (1969) (Bonn Agreement for Co-operation in Dealing with Pollution of the 

North Sea by Oil) η οποία αφορά στη συ νερ γα σί α σε πε ρι πτώ σεις ρυ πάν σε ως από πε τρέ λαι ο στη βό ρεια 
θά λασ σα και τη Μάγχη (English Channel). Πρω ταρ χι κό μέ λη μά της εί ναι η προ στα σί α των θα λασ σί ων 
αυ τών πε ρι ο χών από ρύ παν ση πε τρε λαί ου, και ως μέσο επι τεύ ξε ως εί ναι η συ νερ γα σί α των συμ βαλ λο μέ-
νων με ρών. Συ γκε κρι μέ να, τα πλοία και αε ρο πλά να των κρα τών-με λών υπο χρε ού νται να ανα φέ ρουν στο 
κρά τος της ση μαί ας, όταν πα ρα τη ρούν με γά λες πε τρε λαι ο κη λί δες ή ατυ χή μα τα πλοίων που προ κα λούν ή 
πρό κει ται να προ κα λέ σουν σο βα ρή ρύ παν ση ή απει λούν την πλη σι έ στε ρη ακτή. Αυτό το στοι χείο της 
προσ δί δει μία πε ρισ σό τε ρο στενή έν νοια σε σχέση με άλ λες πα ρό μοι ες συμ φω νί ες, οι οποίες απλά απαι-
τούν μία εν δε χό με νη απειλή για το πε ρι βάλ λον και τις ακτές.

Σύμ φω να με τη Συμ φω νί α της Βόν νης η Βό ρεια θά λασ σα υπο δι αι ρεί ται σε ζώ νες ευ θύ νης. Κάθε 
κρά τος-μέ λος εί ναι υπεύ θυ νο για μία πε ρι ο χή και εφό σον πα ρα τη ρεί ένα πε ρι στα τι κό ρυ πάν σε ως πρέ-
πει να δί νει τις κα τάλ λη λες πλη ρο φο ρί ες στα άλλα κράτη-μέλη κα θώς και τα μέ τρα που έλαβε για την 
αντι με τώ πι ση της ρυ πάν σε ως (άρθ. 6). Με αυ τόν τον τρόπο το κρά τος-μέ λος μπο ρεί να ζη τή σει την 
απα ραί τη τη βο ή θει α (π.χ. εξο πλι σμός, ει δι κό προ σω πι κό), ανα λαμ βά νο ντας τα προ βλε πό με να έξοδα, 
από τα άλλα συμ βαλ λό με να μέρη της συμ φω νί ας για την αντι με τώ πι ση πε ρι στα τι κών θα λάσ σι ας ρυ πάν-
σε ως (άρθ. 7). Ας ση μει ω θεί ότι οι ζώ νες ευ θύ νης δεν επη ρε ά ζουν τα κυ ρι αρ χι κά δι και ώ μα τα και τη 
δι και ο δο σί α κάθε κρά τους στις θα λάσ σι ες πε ρι ο χές της ευ θύ νης του.

Η Επι τρο πή της Συμ φω νί ας της Βόν νης, εκτός από τα μέ τρα απορ ρυ πάν σε ως μίας πε ρι ο χής, δη λα δή 
τα κοινά σχέ δια έκτα κτης ανά γκης, πα ρα κο λου θεί τις εξε λί ξεις και συ νερ γά ζε ται με το Μνημόνιοτων
Παρισίων (1987), τις γραμ μα τεί ες των Συμ βά σε ων της Βαρκελώνης (1976) και τουΕλσίνκι(1974) κα θώς 
και τη Σύμβαση τουΔικαίου τηςΘάλασσας (1982). Οι τρο πο ποι ή σεις του έτους 1983 επέ κτει ναν το 
εύ ρος της Επι τρο πής της Βόν νης με σκοπό να κα λύ ψει πε ρι στα τι κά ρυ πάν σε ως και από άλ λες επι κίν δυ-
νες ου σί ες εκτός του πε τρε λαί ου. Η Συμ φω νί α αυτή εξυ πη ρε τεί ται από την ίδια γραμ μα τεί α που χρη σι-
μο ποι ούν και οι Συμ βά σεις του Όσλο (1972) και των Πα ρι σί ων (1974).

Το 1989 η Συμ φω νί α της Βόν νης τρο πο ποι ή θη κε για μία ακόμη φορά με στόχο την άμεση συ νερ γα σί α 
και συ στη μα τι κή πα ρα κο λού θη ση της Βό ρει ας θά λασ σας, αφε νός για τη βελ τί ω ση των μέ τρων αντι με τω-
πί σε ως της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως και αφε τέ ρου για την πι στή εφαρ μο γή των αντιρ ρυ πα ντι κών νό μων, 
ιδι αί τε ρα μετά το ατύ χη μα της πλατ φόρ μας εξορύξεως υποθαλάσσιου πετρελαίου PiperAlpha (1988) και 
τη δύ σκο λη, όπως απο δεί χθη κε, ανέλ κυ ση του πλοίου AnnaBroere το οποίο με τέ φε ρε 1.000 τό νους επι-
κίν δυ να χη μι κά.

β) Η ΣυμφωνίαΗΠΑΚαναδά (1974) (Canada-USA Agreement relating to the Establishment of Joint 
Contingency Plans for Spills of Oil and Other Noxious Substances) αφορά στην κα θι έ ρω ση σχε δί ων άμε-
σης επεμ βά σε ως εξαι τί ας δι αρ ρο ών πε τρε λαί ου και άλ λων το ξι κών ου σι ών. Οι κύ ρι ες αι τί ες για τη δη μι-
ουρ γί α αυ τής της δι α κρα τι κής συμ φω νί ας ήταν οι δι ά φο ρες δι εκ δι κή σεις με τα ξύ των δύο κρα τών για τις 
θα λάσ σι ες ζώ νες, αλλά και το συ χνό πέ ρα σμα των Δ/Ξ από τον Αρ κτι κό Ωκε α νό, π.χ. το 1989 πε ρισ σό-
τε ρα από 280 υπερ δε ξα με νό πλοι α (supertankers) ει σήλ θαν στους κα να δι κούς λι μέ νες, από τα οποία το 
50% ήταν ηλι κί ας 10 ετών ενώ το 14% ξε περ νού σε τα 15 έτη.

Η Συμ φω νί α ΗΠΑ-Κα να δά έχει πρα κτι κή εφαρ μο γή στις θα λάσ σι ες πε ρι ο χές της θά λασ σας 
Beaufort, των Με γά λων Λι μνών, στις ακτές του Ει ρη νι κού και του Ατ λα ντι κού και τέ λος στην εί σο δο 
του κόλπου Dixon. Κάθε πε ρι ο χή ανά γε ται σε συ γκε κρι μέ νο πα ράρ τη μα αυ τής της Συμ φω νί ας. Το 
ζή τη μα της κα θι ε ρώ σε ως αμέ σων σχε δί ων επεμ βά σε ως στη ρί ζε ται στην κοινή πο λι τι κή, την υπευ θυ νό-
τη τα αλλά και την επέν δυ ση κε φα λαί ων από τις κρα τι κές αρ χές.

Η επι τυ χί α της όλης επι χει ρή σε ως βα σί ζε ται στο σχεδιασμόκαιτηνανταπόκριση, δη λα δή στις πα ρα-
κά τω πα ρα μέ τρους: αξι ο λό γη ση δυ να μι κού και δι α θέ σι μου εξο πλι σμού, την ετοι μό τη τά τους για τις πε ρι-
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πτώ σεις εκτά κτου ανά γκης και τη συ στη μα τι κή πλη ρο φό ρη ση, με προ φα νή στόχο την απο κα τά στα ση μίας 
πλη γεί σας πε ρι ο χής, π.χ. η απα σχό λη ση πε ρί που 600 αν θρώ πων από 40 εται ρεί ες για την προ στα σί α των 
πά γων από δι αρ ρο ές πε τρε λαί ου. Η πο λι τι κή του Κα να δά σκο πεύ ει στην απε μπό λη ση των Δ/Ξ χαμηλών
προδιαγραφών, και ιδι αί τε ρα αυ τών που ανή κουν σε ση μαί ες ευ και ρί ας, από τα εσω τε ρι κά ύδατά του.

Γε γο νός εί ναι ότι με τις εξε λί ξεις όπως το ατύ χη μα του ExxonValdezστις ακτές της Αλά σκας (1989) 
και την υι ο θέ τη ση της αμε ρι κα νι κής νο μο θε σί ας ΟΡΑ1990 (Oil Pollution Act), η συμ φω νί α αυτή θε ω ρεί-
ται σή με ρα σχε τι κά πα ρω χη μέ νη. Ήδη οι κα να δι κές αρ χές έχουν προ χω ρή σει σε στα δι α κή ανα νέ ω ση του 
εθνι κού στό λου Δ/Ξ και σε αυ στη ρό τε ρους ελέγ χους για την προ στα σί α των θα λασ σί ων ζω νών που 
ανή κουν στη δι και ο δο σί α τους, ιδι αί τε ρα στις αρ κτι κές πε ρι ο χές.

Επι γραμ μα τι κά ανα φέ ρο με ορι σμέ νες ακόμη διακρατικέςσυμφωνίες.
α) ΣυμφωνίαανάμεσασεΔανία,Φιλανδία,ΝορβηγίακαιΣουηδία (1971) για την εφαρ μο γή μέ τρων 

ενά ντια στη ρύ παν ση της θά λασ σας από πε τρέ λαι ο. Στην πο ρεία η συμ φω νί α αυτή κα τέ λη ξε να εν σω μα-
τω θεί στη σύμ βα ση Nordic Convention on the Protection of the Environment ανά με σα στα ίδια κράτη το 
1974.

β) ΣυμφωνίαμεταξύΙταλίαςκαι(πρώην)Γιουγκοσλαβίας (1974) για τη συ νερ γα σί α των δύο κρα τών 
σχε τι κά με την προ στα σί α των υδά των της Αδρι α τι κής Θά λασ σας και των πα ρα κτί ων πε ρι ο χών από τη 
ρύ παν ση.

γ) ΣυμφωνίαανάμεσασεΓαλλία,ΙταλίακαιΜονακό (1976) σχε τι κά με την προ στα σί α των ακτών 
της Με σο γεί ου Θά λασ σας.

δ) ΣυμφωνίαμεταξύΜεξικούκαιΗΠΑ (1980) για τη συ νερ γα σί α σχε τι κά με τη ρύ παν ση του θα λάσ-
σι ου πε ρι βάλ λο ντος από δι αρ ρο ές πε τρε λαί ου και άλ λων επι βλα βών ου σι ών.

ε) ΣυμφωνίαΚαναδάκαιΔανίας (1983) για τη συ νερ γα σί α σχε τι κά με την προ στα σί α του θα λάσ σι ου 
πε ρι βάλ λο ντος.

Θέμα 7: Ιδι ω τι κά τα μεία απο ζη μι ώ σε ως.

Τα ιδιωτικάταμεία απο ζη μι ώ σε ως εί ναι εθε λο ντι κές συμ φω νί ες ανά με σα σε πλοι ο κτή τες, εται ρεί ες 
πε τρε λαι ο ει δών και άλ λων φο ρέ ων με σκοπό τη χρη μα τι κή ενί σχυ ση του υπαί τι ου προ κλή σε ως θα λάσ-
σι ας ρυ πάν σε ως.

7.1 Εθε λο ντι κό Τα μείο Ιδι ο κτη τών Δε ξα με νο πλοί ων (TOVALOP).

Το Εθε λο ντι κό Τα μείο ΤΟVALOP (Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for 
Oil Pollution Damage) ιδρύ θη κε το 1969 λίγο πριν την υι ο θέ τη ση της Συμ βά σε ως του ΙΜΟ για την 
Αστική Ευ θύ νη (CLC) το ίδιο έτος και αφορά σε εθε λο ντι κή συμ φω νί α ανά με σα στους με γα λύ τε ρους 
πλοι ο κτή τες Δ/Ξ (90% της πα γκό σμι ας χω ρη τι κό τη τας πε ρί που).

Πρω ταρ χι κός στό χος της ήταν να προ σφέ ρει κά ποιο ποσό ως απο ζη μί ω ση στα θύ μα τα ενός πε ρι-
στα τι κού ρυ πάν σε ως, π.χ. κυ βερ νή σεις, ιδι ώ τες. Δεν έθετε κρι τή ρι α για συ γκε κρι μέ νες θα λάσ σι ες πε ρι-
ο χές και το ποσό της κα λύ ψε ως έφθανε τα 100 δο λά ρι α για κάθε τόνο της χω ρη τι κό τη τας του πλοίου, 
με ανώ τα το όριο τα 10 εκα τομ μύ ρι α δο λά ρι α για κάθε συμ βάν. Οι τρο πο ποι ή σεις του 1978 αύ ξη σαν τα 
όρια αντί στοι χα στα 160 δο λά ρι α για κάθε τόνο και το συ νο λι κό ποσό στα 16,8 εκα τομ μύ ρι α δο λά ρι α. 

Η ίδρυση της TOVALOP αρ χι κά είχε χα ρα κτή ρα προ σω ρι νό αλλά ο χρό νος έδειξε το αντί θε το 
επειδή εκείνη την εποχή η CLC δεν είχε γί νει πα γκό σμι α απο δε κτή. Το έτος 1986 ακο λού θη σαν νέες 
τρο πο ποι ή σεις (TOVALOP Supplement) που τέ θη καν σε ισχύ από το 1987, ορί ζο ντας τα εξής: α) για 
Δ/Ξ έως 5.000 GRT ποσό 3,5 εκα τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων, β) για Δ/Ξ πάνω από 5.000 GRT πρό σθε το ποσό 
493 δο λα ρί ων για κάθε τόνο μέ χρι 140.000 GRT και γ) για Δ/Ξ πάνω από 140.000 GRT ποσό 70 εκα-
τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων. Τα νέα όρια θα εφαρ μό ζο νται μόνο για συμ βά ντα όπου ένα Δ/Ξ με τα φέ ρει 
CRISTAL φορ τία. 

Ένα πα ρά δειγ μα της χρη σι μό τη τας της TOVALOP δι α φαί νε ται από τη ναυ τι λι α κή αγορά. Συ χνά στα 
ναυ λο σύμ φω να πε ρι έ χο νται οι λε γό με νοι όροιαποφυγήςρυπάνσεωςπου κα θι στούν τον πλοι ο κτή τη υπεύ-
θυ νο με σκοπό αυ τός να εξα σφα λί σει επαρκή ασφα λι στι κή κά λυ ψη ή εναλ λα κτι κή εγ γύ η ση για απο ζη μι-
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ώ σεις προς τρί τους ή απορ ρύ παν ση της πε ρι ο χής που συ νέ βη ένα πε ρι στα τι κό θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως. 
Πρό κει ται για τον όρο P&I Tovalop (1979) που ορί ζει:«Σεπερίπτωσηαπόρριψηςήδιαρροήςπετρελαίου
απότοπλοίοήαπειλήρύπανσης,οιναυλωτέςμπορούν,κατάτηνεπιλογήτους,καιαφούενημερώσουντον
πλοιοκτήτηήτονπλοίαρχο,ναπάρουντααπαραίτηταμέτραμεσκοπότηνπρόληψηήμείωσητηςζημιάς
ήνασταματήσουντηναπειλή,εκτόςεάνοπλοιοκτήτηςενεργήσειάμεσα.Ταέξοδααυτώντωνενεργειών
βαρύνουντονπλοιοκτήτη,εκτόςεάνευθύνεταιοναυλωτής.Ότανοπλοιοκτήτηςκρίνειότιταμέτραγια
τηναντιμετώπισητουπεριστατικούπρέπειναδιακοπούν,τότεοιναυλωτέςπρέπεινασυμμορφωθούνμε
τιςεντολές».

7.2 Εθε λο ντι κό Τα μείο Επι χει ρή σε ων Πε τρε λαι ο ει δών (CRISTAL).

Το δεύ τε ρο Εθε λο ντι κό Τα μείο, το CRISTAL (Contract Regarding an Interim Supplement to Tanker 
Liability for Oil Pollution Damage) ιδρύ θη κε το 1971 και απο τε λεί συμ φω νί α με τα ξύ επι χει ρή σε ων πε τρε-
λαι ο ει δών απο βλέ πο ντας στην απο ζη μί ω ση προ σώ πων εξαι τί ας της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως. Πρό θε σή του 
εί ναι να προ σφέ ρει συ μπλη ρω μα τι κά ποσά εκεί όπου η TOVALOP δεν εφαρ μό ζε ται. Κα τέ λη ξε να εί ναι 
ο κα θρέ φτης της Συμβάσεως FUND (1971) του ΙΜΟ που υι ο θε τή θη κε το ίδιο έτος. Επι τρέ πει σε έναν 
πλοι ο κτή τη να πά ρει κά ποιο εί δος απο ζη μι ώ σε ως για μέ ρος της ευ θύ νης που ορί ζε ται από τη CLC (1969) 
(ανε πί ση μα ονο μά ζε ται rollbackrelief). Το ποσό που ορί ζει η CRISTAL μπο ρεί να φθά σει μέ χρι 36 
εκα τομ μύ ρι α δο λά ρι α, το οποίο μπο ρεί να αυ ξη θεί ως το δι πλά σι ο των 72 εκα τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων και οι 
πλοι ο κτή τες θα απο ζη μι ω θούν για μέ ρος της ευ θύ νης ως το ποσό 160 δο λα ρί ων για κάθε τόνο ή συ νο λι κά 
16,8 εκα τομ μύ ρι α δο λά ρι α, ανά λο γα ποιο εί ναι το μι κρό τε ρο ποσό. Στις τρο πο ποι ή σεις του 1986 ορί ζε ται 
για Δ/Ξ έως 5.000 GRT αντί στοι χο ποσό 36 εκα τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων, για Δ/Ξ πάνω από 5.000 και μέ χρι 
140.000 GRT ποσό επι πρό σθε το 733 δο λά ρι α για κάθε τόνο, και τέ λος για Δ/Ξ πάνω από 140.000 GRT 
ποσό 135 εκα τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων. 

Ο βα σι κός λό γος που δη μι ουρ γή θη καν αυτά τα δύο εθε λο ντι κά τα μεία (TOVALOP–CRISTAL) 
ήταν να κα λύ πτουν ορι σμέ νες πε ρι πτώ σεις που δεν προ βλέ πει η δι ε θνής νο μο θε σί α, όπως δα πά νες 
προ λη πτι κών μέ τρων ακόμη και όταν δεν υπάρ χει δι αρ ρο ή πε τρε λαί ου και επί σης δα πά νες για δι αρ ρο ές 
καυ σί μων ή κατά το τα ξί δι υπό έρμα. Σή με ρα οι δύο σχε τι κές Συμ βά σεις του ΙΜΟ (CLC και FUND) 
κα λύ πτουν τις πα ρα πά νω πε ρι πτώ σεις. Κατά συνέπεια το ΤOVALOP ή το CRYSTAL έχουν ξεπεραστεί 
σε επιχειρηματικό διεθνές επίπεδο από τις ΔΣ του ΙΜΟ οι οποίες αύξησαν τα όρια προστασίας του 
πλοιοκτήτη.

7.3 Ει δι κό Tαμείο για τις Aπορ ρί ψεις Πε τρε λαί ου (OSLTF).

Με σχε τι κή πρό βλε ψη του αμε ρι κα νι κού νό μου ΟPA (1990) συ γκρο τή θη κε ένα ει δι κό τα μείο, το 
OSLTF (Oil Spill Liability Trust Fund), τη δι α χεί ρι ση του οποίου έχει η αμε ρι κα νι κή ακτο φυ λα κή 
(USCG) για την άμεση οι κο νο μι κή αντι με τώ πι ση θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως από πε τρε λαι ο ει δή σε πε ρί-
πτω ση ατυ χή μα τος Δ/Ξ. Το τα μείο αυτό αντλεί τα κε φά λαι ά του από:

α) Ένα ει δι κό τέ λος 5 σεντς ανά βα ρέ λι εγ χώ ρι ου ή ει σα γό με νου πε τρε λαί ου, που αφορά στην 
οι κεία βι ο μη χα νί α και τους ει σα γω γείς πε τρε λαί ου, αλλά φθά νει στον τε λι κό κα τα να λω τή.

β) Την απορ ρό φη ση των προ η γου μέ νων κε φα λαί ων που υπήρ χαν πριν την κα θι έ ρω ση της OPA 1990 
για αντι με τώ πι ση πε ρι στα τι κών ρυ πάν σε ως από πε τρέ λαι ο.

γ) Διά φο ρα πρό στι μα κα θώς και δα πά νες/έξοδα κα θα ρι σμού της πε ρι ο χής, που κα τα βάλ λο νται από 
τους υπεύ θυ νους προ κλή σε ως θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως.

δ) Χο ρη γή σεις δια φό ρων πο σών που δί νει η αμε ρι κα νι κή κυ βέρ νη ση σε πε ρι πτώ σεις εξαι ρε τι κά 
ανα γκαί ες και επεί γου σες.

Το ει δι κό τα μείο χρη μα το δο τεί τις εξής δι α δι κα σί ες: 
α)  Κό στη απορ ρυ πάν σε ως της πε ρι ο χής σε συν δυ α σμό με τα σχέ δια αμέ σου επεμ βά σε ως.
β) Κό στη εν δε χο μέ νων ζη μι ών.
γ) Εξο φλή σεις αγω γών για μη πλη ρω τέ α κό στη. 
δ) Πλη ρω μές δι οι κη τι κών, επι χει ρη μα τι κών, ερ γα τι κών μέ τρων συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων των εξό δων 

της αμε ρι κα νι κής ακτο φυ λα κής.
Τα ποσά που θα δι α τί θε νται από το τα μείο, η USCG απαι τεί να κα τα βλη θούν από τους πλοι ο κτή τες 

που εί ναι υπεύ θυ νοι προ κλή σε ως θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως κα θώς και τους ομί λους προ στα σί ας και απο-
ζη μι ώ σε ως (P&I clubs) που τους κα λύ πτουν ασφα λι στι κά.
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Θέμα 8: Τα δι α κι νού με να φορ τία.

Τα φορ τία που δι α κι νού νται θα λάσ σι α δι α κρί νο νται σε τρεις με γά λες κα τη γο ρί ες, ανά λο γα με τα 
φυ σι κά χα ρα κτη ρι στι κά και τις ιδι ό τη τές τους: τα ξηράφορτία, τα υγράφορτία και τα επικίνδυναφορτία. 
Η κα τη γο ρί α των ξη ρών φορ τί ων δι αι ρεί ται στις εξής 4 υπο κα τη γο ρί ες, που κα θο ρί ζουν τον τρόπο 
με τα φο ράς και τον τύπο του πλοίου που πραγ μα το ποι εί τη με τα φο ρά:

α) Τα χύδην ξηρά φορτία (bulk cargoes) που εί ναι ομοι ο γε νή φορ τία με τα φε ρό με να σε χύμα 
μορφή.

β) Τα γενικάφορτία (break bulk cargoes) που εί ναι φορ τία ανο μοι ο γε νή και με τα φέ ρο νται χω ρίς 
ιδι αί τε ρη συ σκευ α σί α, αλλά με φυ σι κό δι α χω ρι σμό με τα ξύ τους πάνω στο πλοίο.

γ) Τα φορτίαπουχρήζουνειδικήςμεταχειρίσεως, δη λα δή κατά τη με τα φο ρά τους πρέ πει να πα ρα μέ-
νουν σε ορι σμέ νες συν θή κες θερ μο κρα σί ας.

δ) Τα μοναδοποιημένα φορτία (unitized cargoes), δη λα δή φορ τία ομοι ο γε νή ή ανο μοι ο γε νή, που 
με τα φέ ρο νται ομοι ό μορ φα συ σκευ α σμέ να.  

8.1 Τα χύδην ξηρά φορ τία.

Γε νι κό τε ρα, με τον όρο χύδηνξηράφορτία εν νο ού με τις πρώ τες και ενερ γει α κές ύλες κυ ρί ως, που 
δεν έχουν υπο σθεί προ η γού με νη επε ξερ γα σί α και με τα φέ ρο νται σε μα ζι κή κλί μα κα από πλοία τύ που 
bulkcarriers. 

1)Χύδηνξηράφορτία.

Τα κυ ρι ό τε ρα χύ δην ξηρά φορ τία εί ναι:
α) Δημητριακά (grains). Με τα φέ ρο νται σε με γά λες πο σό τη τες από τις πε ρι ο χές πα ρα γω γής στις 

χώ ρες κα τα να λώ σε ως, ως επί το πλεί στον κατά την πε ρί ο δο Σε πτεμ βρί ου – Δε κεμ βρί ου, αν και αυτό 
πε ρισ σό τε ρο εξαρ τά ται από τις ισχύ ου σες και ρι κές συν θή κες και τη συ γκο μι δή σε δι ά φο ρες χώ ρες 
πα ρα γω γής. Στα δη μη τρι α κά, σύμ φω να με τη SOLAS (Κεφ. VI) ανή κουν το σι τά ρι, το κα λα μπό κι, η 
βρώμη, το κρι θά ρι, το ρύζι, τα όσπρια, η σί κα λη και οι σπό ροι.

Ανά λο γα με το συ ντε λε στή στοι βα σί ας (stowage factor), τα δη μη τρι α κά δι α κρί νο νται σε βα ρέα (heavy 
grain), π.χ. σι τά ρι, σό για και σε ελα φρά (light grain), π.χ. κρι θά ρι, βρώμη κλπ. Η εξα γω γή τους γί νε ται 
κυ ρί ως από τις ΗΠΑ, τον Κα να δά και την Αυ στρα λί α. Τα κύ ρια λι μά νια φορ τώ σε ως τέ τοιων φορ τί ων 
εί ναι το Χιού στον και το Γκάλ βε στον στις ΗΠΑ, το Χά λι φαξ και το Βαν κού βερ στον Κα να δά κα θώς η 
Αδε λα ΐ δα και η Μελ βούρ νη στην Αυ στρα λί α. Τα δη μη τρι α κά με τα φέ ρο νται κατά κα νό να με Φ/Γ πλοία 
αλλά με ρι κές φο ρές και με Δ/Ξ.

β) Μεταλλεύματα (ores). Εξαι τί ας της εκτε τα μέ νης χρή σε ώς τους στη βα ριά βι ο μη χα νί α, όπως κα τα-
σκευ ή χά λυ βα και σι δή ρου, πρό κει ται για ση μα ντι κή θα λάσ σι α με τα φο ρά με αυ ξη μέ νη ζή τη ση. Τα πλέον 
βα σι κά φορ τία αυ τού του εί δους εί ναι:

•  Το σιδηρομετάλλευμα (iron ore), που αντι προ σω πεύ ει το 40% της πα γκό σμι ας πα ρα γω γής και 
έχει ως ση μεία φορ τώ σε ως τις εξής πε ρι ο χές: την Αυ στρα λί α, τη Βρα ζι λί α, τη Σου η δί α, τη δυ τι κή 
Αφρική και την Ιν δία, ενώ οι κύ ρι ες πε ρι ο χές ει σα γω γής του εί ναι η Ια πω νί α και η βο ρει ο δυ τι κή 
Ευ ρώ πη.

•  Το χρώμιο (chrome), που εί ναι ανα γκαίο για την κα τα σκευ ή ελα φρού κρά μα τος χά λυ βα και έχει 
ως κύ ρια λι μά νια φορ τώ σε ως αυτά της Μο ζαμ βί κης, της Ν. Αφρι κής, των Φι λιπ πί νων και της Βαλ τι κής, 
ενώ ει σά γε ται κυ ρί ως από την Ια πω νί α.

•  Το μαγνήσιο (manganese ore) με ση μεία φορ τώ σε ως στη Ν. Αφρική, τη Μαύρη θά λασ σα, τη 
Βρα ζι λί α, την Αί γυ πτο και ει σά γε ται από Ευ ρώ πη, Ια πω νί α, ΗΠΑ και Κα να δά.

•  Το νικέλιο με κυ ρι ό τε ρα λι μά νια φορ τώ σε ως στη Νέα Κα λη δο νί α, στην Ιν δο νη σί α και τις Φι λιπ-
πί νες και με τα φέ ρε ται προς Ια πω νί α.

•  Βωξίτης/αλουμίνα και φωσφάτα, που κύ ρι ες χώ ρες πα ρα γω γής εί ναι η Αυ στρα λί α, η Γου ι νέ α, 
η Τζα μά ι κα και το Μα ρό κο, ενώ πε ρι ο χές ει σα γω γής εί ναι η Ευ ρώ πη και η Β. Αμε ρι κή. 
Μια άλλη δι ά κρι ση των με ταλ λευ μά των εί ναι τα στρατηγικάμέταλλα, λόγω της ει δι κής χρη σι μό τη-

τας και δυ σκο λί ας ευ ρεύ σε ώς τους, τα οποία με τα φέ ρο νται χύ δην από τη στιγμή της εξο ρύ ξε ώς τους 
και πριν γί νει ο κα θα ρι σμός τους. Πα ρα δείγ μα τα αυ τής της υπο κα τη γο ρί ας εί ναι το αντι μό νι ο, το 
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βι σμού θι ο, ο υδράρ γυ ρος, το κο βάλ τι ο, το κάδ μιο, το πυ ρί τι ο, το βα νά δι ο κ.ά. Επί σης, υπάρ χουν τα 
βασικάμέταλλα λόγω της χρή σε ώς τους σε ει δι κή βι ο μη χα νί α, όπως ο χαλ κός, ο κασ σί τε ρος, ο ψευ δάρ-
γυ ρος, ο μό λυ βδος κλπ. Τέ λος, υπάρ χουν και τα πολύτιμαμέταλλα, λόγω της εξαι ρε τι κά με γά λης αξίας 
τους, όπως ο χρυ σός, ο άρ γυ ρος, η πλα τί να κλπ.

γ) Γαιάνθρακας (coal). Ο άν θρα κας χρη σι μο ποι εί ται από τη βι ο μη χα νί α λόγω του ση μα ντι κά χα μη λό-
τε ρου κό στους σε σχέση με το πε τρέ λαι ο και με τα φέ ρε ται σχε δόν απο κλει στι κά χύ δην με ση μεία φορ τώ-
σε ως τις ανα το λι κές ακτές των ΗΠΑ, τις δυ τι κές ακτές του Κα να δά, την Αυ στρα λί α, την Ν. Αφρική, την 
Πο λω νί α και τη Ρω σία, ενώ οι κύ ρι ες πε ρι ο χές κα τα να λώ σε ως εί ναι η Ευ ρώ πη και η Ια πω νί α.

Το με γα λύ τε ρο θα λάσ σι ο εμπό ριο άν θρα κα βα σί ζε ται στα Φ/Γ πλοία τύ που Panamax και με γα λύ τε-
ρης χω ρη τι κό τη τας, δι ό τι πρό κει ται για μια βι ο μη χα νί α που στη ρί ζε ται σε οι κο νο μί ες κλί μα κας σε προ-
κα θο ρι σμέ νες πο ρεί ες. Κατά τη με τα φο ρά του χρει ά ζε ται προ σο χή λόγω κιν δύ νων, όπως έκρηξη αε ρί-
ων, ανα φλέ ξεις, με τα τό πι ση φορ τί ου και δι ά βρω ση των τοι χω μά των του πλοίου. Ο συ ντε λε στής φορ τώ-
σε ως του άν θρα κα εξαρ τά ται από την πο σό τη τα του φορ τί ου, εάν εί ναι ξη ρός ή υγρός, το εί δος του 
πλοίου και την προ έ λευ σή του.

δ) Ζάχαρη.Προ έρ χε ται κυ ρί ως από ακα τέρ γα στες ύλες ζα χά ρε ως (ζα χα ρο κά λα μου) σε τρο πι κά 
κλί μα τα και με τα φέ ρε ται συ νή θως χύ δην, με ρι κές φο ρές και σε σάκους. Κύ ρι οι εξα γω γείς ζα χά ρε ως 
εί ναι η Βρα ζι λί α, η Κα ρα ϊ βι κή, οι Φι λιπ πί νες, τα Φί τζι και η Αυ στρα λί α, ενώ η ει σα γω γή τους γί νε ται 
από τα πε ρισ σό τε ρα κράτη. 

Η με τα φο ρά της κα τερ γα σμέ νης άσπρης ζαχάρεως χύμα εί ναι πιο σπά νια, δι ό τι υπάρ χει αυ ξη μέ νη 
πι θα νό τη τα μο λύν σε ως και προ σβο λής από μι κρό βι α. Επί σης, απαι τεί ται σω στός εξα ε ρι σμός, δι ό τι η 
υγρα σία αλλά και η ξη ρα σί α επη ρε ά ζει το φορ τίο. Με άλλα λό για, το πλή ρω μα πρέ πει να γνω ρί ζει τις 
ιδι αι τε ρό τη τες του φορ τί ου, για να φθά σει αυτό σε καλή κα τά στα ση στις πε ρι ο χές κα τα να λώ σε ως. 

ε) Ξυλεία.Το θα λάσ σι ο εμπό ριο αυ τών των φορ τί ων, ξύλο και προ ϊ ό ντα ξυ λεί ας (forest products) 
πε ρι λαμ βά νει τη βα ριά ξυ λεία (hardwood), την ελα φριά ξυ λεία (softwood), τον ξυ λο πολ τό (pulpwood), τα 
κι βώ τι α-σα νί δες (sawn lumber), τα πα ρ ά γω γα χαρ τιού (paper products), τα πα ρά γω γα ξυ λεί ας (wooden 
products), και τους κορ μούς (logs). Τα πε ρισ σό τε ρα από αυτά τα φορ τία πε ρι ο ρί ζο νται από τον όγκο τους, 
αλλά ει δι κά οι δε ξα με νές του πλοίου θα φορ τω θούν μέ χρι την προ βλε πό με νη με τα φο ρι κή ικα νό τη τά 
του.

Πα ρα δο σι α κά η ξυ λεία με τα φέ ρε ται στο κα τά στρω μα (on deck) ή στις δε ξα με νές του πλοίου και οι 
τρό ποι με τα φο ράς δι έ πο νται από τους κα νο νι σμούς του ΙΜΟ και τις δι α τά ξεις των ΔΣ SOLAS και LL. 
Οι γε νι κές οδηγίες για την ασφαλή με τα φο ρά της ξυ λεί ας στο κα τά στρω μα αφο ρούν στην ευ στά θει α 
του πλοίου, την εξα σφά λι ση του φορ τί ου (απο φυ γή με τα το πί σε ώς του), στην απο φυ γή υπερ φορ τώ σε ως 
στην ορα τό τη τα και στην πα ρα κο λού θη ση από τη γέ φυ ρα. Οι κύ ρι ες πε ρι ο χές πα ρα γω γής ξυ λεί ας εί ναι 
τα κράτη της Βαλ τι κής και του βό ρει ου Ει ρη νι κού.

2)Ταγενικάφορτία.

Τα γενικάφορτία (general cargoes) πε ρι λαμ βά νουν τα ημι κα τερ γα σμέ να βι ο μη χα νι κά προ ϊ ό ντα και 
με τα φέ ρο νται με πλοία τύ που γενικούφορτίου, τα οποία έχουν σχε δόν αντι κα τα στα θεί πλή ρως από τα 
πλοία με τα φο ράς εμπο ρευ μα το κι βω τί ων, λόγω ποι κί λων προ βλη μά των κατά τη φόρ τω ση, αλλά και του 
με γά λου χρό νου πα ρα μο νής στο λι μά νι. Τα κυ ρι ό τε ρα φορ τία αυ τής της κα τη γο ρί ας εί ναι τα μη χα νή μα τα, 
τα τρό φι μα, τα ποτά, ορι σμέ να χη μι κά προ ϊ ό ντα και τα φορ τία σε δέ μα τα (βαμ βά κι, τσι μέ ντο, ξυ λεία).

3)Ταφορτίαειδικήςμεταχειρίσεως.

Τα φορτίαειδικήςμεταχειρίσεως χρή ζουν ιδι αί τε ρης προ σο χής κατά τη με τα φο ρά, λόγω των φυ σι-
κών ιδι ο τή των τους. Εδώ πε ρι λαμ βά νο νται τα εξής φορ τία:

α) Τα φορτίαελεγχόμενηςθερμοκρασίας, π.χ. γα λα κτο κο μι κά, φρούτα κλπ., τα οποία απαι τούν ει δι-
κό αε ρι σμό και εξα ε ρι σμό των κυ τών του πλοίου, για να απο φευ χθεί η αλ λοί ω σή τους λόγω εκλύ σε ως 
δι ο ξεί δι ου του άν θρα κα. 

β) Τα φορτίαψύξεως με κύ ριο πα ρά δειγ μα τα είδη κρε ά των, που απαι τούν στα θε ρή θερ μο κρα σί α 
κατά τη με τα φο ρά τους, δι ό τι δι α φο ρε τι κά θα ανα πτυ χθούν βλα βε ρά μι κρό βι α που κα θι στούν το φορ-
τίο ακα τάλ λη λο.

γ) Τα φορτίακαταψύξεως. Πρό κει ται για κα τε ψυγ μέ να τρό φι μα, κυ ρί ως κρέας και ψά ρια τα οποία 
με τα φέ ρο νται σε ει δι κά δι α μορ φω μέ νες δε ξα με νές (μό νω ση, εξο πλι σμός) με σκοπό την απο φυ γή της 
δη μι ουρ γί ας υγρα σί ας.
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4)Ταμοναδοποιημέναφορτία.

Τα μοναδοποιημέναφορτία προ έρ χο νται από την ανά γκη για ορ θο λο γι κό τε ρη ορ γά νω ση του συ στή-
μα τος με τα φο ρών με ταυ τό χρο νη ελα χι στο ποί η ση του κό στους λει τουρ γί ας και την τα ξι νό μη ση των φορ-
τί ων σε ομοι ό μορ φες μο νά δες σχε τι κά με γά λου βά ρους, που εί ναι δυ να τό να φορ τω θούν και εκ φορ τω-
θούν με απλούς χει ρι σμούς.

Η υψηλή αξία των γε νι κών φορ τί ων (συ γκρι τι κά με τα συ νη θέ στε ρα χύ δην ξηρά και χύ δην υγρά) 
δι α δρα μα τί ζει σο βα ρό ρόλο στη δι α μόρ φω ση του τε λι κού κό στους (είτε για το φορ τω τή είτε για τον 
πα ρα λή πτη του φορ τί ου) και επι φέ ρει τις πα ρα κά τω συ νέ πει ες:

α) Την ανά γκη για με γά λες συ γκρι τι κά τα χύ τη τες, τόσο κατά τη θα λάσ σι α με τα φο ρά όσο και κατά τη 
φορ το εκ φόρ τω ση δι ό τι οι τό κοι της αξίας των εμπο ρευ μά των, που πα ρα μέ νουν εκτός του πα ρα γω γι κού 
κυ κλώ μα τος, εί ναι αξι ό λο γοι και θε ω ρού νται χα μέ νο κε φά λαι ο είτε για τον ει σα γω γέ α είτε για τον εξα-
γω γέ α, ανά λο γα με τη μορφή του συμ βο λαί ου. Η μη εκ με τάλ λευ ση λοι πόν τέ τοιου πο σού έχει ως απο τέ-
λε σμα την απώ λεια αξι ό λο γου κε φα λαί ου που θα προ έ κυ πτε έστω και με την από δο ση των τό κων λί γων 
ημε ρών, π.χ. πλοίο χω ρη τι κό τη τας 4.000 TEU και μέ σης φορ τώ σε ως 70%, δη λα δή 2.800 TEU, με μέσο 
όρο βά ρους 15 τό νους μας δί νουν 42.000 τό νους γε νι κού φορ τί ου [η μο νά δα TEU ισο δυ να μεί με ένα εμπο-
ρευ μα το κι βώ τι ο των 20 πο δών μή κους (πλή ρεις δι α στά σεις 8x8x20 πό δια)].

β) Την ανά γκη για επί λυ ση των προ βλη μά των που πα ρε μπο δί ζουν την ορ θο λο γι κή εκ με τάλ λευ ση 
του χρό νου των πλοίων γραμ μής, όπως εί ναι ο κα θο ρι σμός των δρο μο λο γί ων, των λι μέ νων προ σεγ γί σε-
ως και της συ χνό τη τας προ σεγ γί σε ως σε αυ τούς, ανά λο γα με τις προ τι μή σεις και τις ανά γκες του συ νό-
λου των φορ τω τών και όχι μο νά χα των ισχυ ρο τέ ρων.

γ) Την ανά γκη για μεί ω ση του με γά λου χρό νου ανα μο νής πλοίων τα κτι κών γραμ μών (liners) σε 
λι μέ νες και του υψη λού αντί στοι χα κό στους φορ το εκ φορ τώ σε ως και πα ρα μο νής τους στους λι μέ νες 
αυ τούς. 

Στην πράξη, η επί λυ ση των προ βλη μά των αυ τών επι δι ώ χθη κε με τη στροφή προς τη συ γκέ ντρω ση και 
τα ξι νό μη ση των φορ τί ων σε ομοιόμορφεςμονάδες. Οι μορ φές μο να δο ποι ή σε ως εί ναι πολ λές, ανά λο γα με 
τη φύση του φορ τί ου, και ανά λο γα με την πλήρη εκ με τάλ λευ ση του χώ ρου και του χρό νου των πλοίων και 
εί ναι οι εξής:

α) Μπά λες (ελα στι κό, βαμ βά κι, κα πνός, δέρμα).
β)  Πα λέ τες (ξύ λι νες βά σεις που πε ρι λαμ βά νουν σά κους ή δέ μα τα συ νο λι κού βά ρους από 1 - 20 

τό νους).
γ)  Εμπο ρευ μα το κι βώ τι α (δι α στά σεις 8x8x20 ή 8x8x40 και βά ρους έως 30 τό νους).
δ) Έμ φορ τα αυ το κί νη τα.
ε) Φορ τη γί δες και φορ τη γι δο φό ρα πλοία.
Εντού τοις, δεν θα πρέ πει να συγ χέ ε ται η μοναδοποίηση (unitisation) των εμπο ρευ μα το κι βω τί ων με το 

αντί στοι χο σύ στη μα των εμπορευματοκιβωτίων (contairisation), η εφαρ μο γή του οποίου τεί νει τε λευ ταί α 
να προ βάλ λε ται ως πα νά κει α για όλες ανε ξαι ρέ τως τις χώ ρες, ανε ξαρ τή τως των συν θη κών που επι κρα-
τούν σε αυτό το σύ στη μα.

Η εφαρ μο γή του συ στή μα τος των εμπο ρευ μα το κι βω τί ων στο τέ λος της δε κα ε τί ας του 1960 στις βα σι-
κές γραμ μές της Αμε ρι κής προς την Ευ ρώ πη και την Άπω Ανα το λή, επέ φε ρε ση μα ντι κή μεί ω ση στο 
κό στος με τα φο ράς των φορ τί ων, δι ό τι ελα χι στο ποί η σε το χρόνο πα ρα μο νής του πλοίου στο λι μά νι (turn 
round), αλλά και το χρόνο με τα ξύ του κα τά πλου του πλοίου σε κά ποιο λι μέ να και της ανα χω ρή σε ώς του 
από αυτό (turn around).

Κατά συ νέ πει α, αύ ξη σε την πα ρα γω γι κό τη τα του πλοίου (τα χεία φόρ τω ση και εκ φόρ τω ση), αλλά 
και της γραμ μής (πιο συ χνά δρο μο λό γι α όπου αυτό εί ναι εφι κτό) και συ νέ βα λε στη μεί ω ση του ερ γα τι-
κού κό στους, του κό στους απο θη κεύ σε ως του φορ τί ου στο λι μά νι, του κιν δύ νου κλο πής ή και κα τα στρο-
φής του (εν δει κτι κά ανα φέ ρο με ότι ένας σύγ χρο νος γε ρα νός Container μπο ρεί να χει ρι σθεί 25 εμπο-
ρευ μα το κι βώ τι α την ώρα. Συ νε πώς, ένα πλοίο 400 TEU μπο ρεί να εκ φορ τώ σει το φορτίο του σε 16 
ώρες ερ γα σί ας. Θε ω ρώ ντας ένα μέσο βά ρος 15 τό νους ανά εμπο ρευ μα το κι βώ τι ο, τότε η «από δο ση ενός 
κρη πι δώ μα τος» ανέρ χε ται σε 6000 τό νους στις 16 ώρες).

Από την άλλη πλευρά, το σύ στη μα απαι τεί τη δι ά θε ση υψη λών κε φα λαί ων για επεν δύ σεις σε πλοία, 
εμπο ρευ μα το κι βώ τι α, λι μά νια και υπη ρε σί ες με τα φο ράς των φορ τί ων από την εν δο χώ ρα, δε σμεύ ο ντας τη 
χώρα που το εφαρ μό ζει σε οι κο νο μι κό επί πε δο, π.χ. η κα τα σκευ ή ενός πλοίου-εμπο ρευ μα το κι βω τί ων 
και η εξα σφά λι ση των αντι στοί χων εμπο ρευ μα τι κι βω τί ων στοι χί ζουν όσο τρία συμ βα τι κά πλοία. Για την 
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απο τε λε σμα τι κή εκ με τάλ λευ ση των λι μέ νων απαι τού νται νέα κρη πι δώ μα τα, εκβα θύν σεις, εξει δι κευ μέ-
νες μη χα νο λο γι κές εγκα τα στά σεις κλπ. έργα υπο δο μής, τα οποία αυ ξά νουν το κό στος λει τουρ γί ας έως 
και 7 φο ρές. 

Η εφαρ μο γή τε χνο λο γι κών και νο το μι ών στην αγορά αυτή με στόχο τη ναυ πή γη ση απο τε λε σμα τι κο τέ-
ρων και αντα γω νι στι κο τέ ρων πλοίων με τα φο ράς εμπο ρευ μα το κι βω τί ων, είχε ως απο τέ λε σμα τη δη μι ουρ-
γί α πέ ντε συ νο λι κά γε νε ών από αυτά τα πλοία, δη λα δή:

α) Πλοία χω ρη τι κό τη τας 600 έως 1000 TEU (σε κυ ψέ λες) και μή κους 120 - 200 μέ τρων.
β) Πλοία χω ρη τι κό τη τας 1100 έως 1800 TEU, μή κους 200 - 250 μέ τρων.
γ) Πλοία χω ρη τι κό τη τας 1900 έως 2800 TEU, μή κους 250 -290 μέ τρων.
δ) Πλοία χω ρη τι κό τη τας 2900 μέ χρι 3800 TEU, μή κους 290 μέ τρων.
ε) Πλοία χω ρη τι κό τη τας άνω των 4500 TEU.
Οι τρεις τε λευ ταί ες κα τη γο ρί ες εμπί πτουν στη γε νι κό τε ρη κα τη γο ρί α τύ που Panamax, πα ρου σι ά ζο-

ντας μι κρή δι α φο ρο ποί η ση η μια από την άλλη ως προς το πλά τος του πλοίου. Τα πλοία αυτά, παρά το 
υψηλό κό στος κα τα σκευ ής τους, πλε ο νε κτούν απέ να ντι στα πλοία με τα φο ράς χύ δην φορ τί ου, ως προς 
τις δυ να τό τη τες που πα ρου σι ά ζουν για τα εξής: 

α) Πλήρη αξι ο ποί η ση της χω ρη τι κό τη τάς τους (μέσω των ει δι κά δι α μορ φω μέ νων κυ ψε λών εμπο ρευ-
μα το κι βω τί ων που δι α θέ τουν).

β) Κα τα σκευ ή με μι κρό σχε τι κά βύ θι σμα.
γ) Μεί ω ση του κό στους φορ το εκ φορ τώ σε ως και του χρό νου αντί στοι χα της πα ρα μο νής τους στο 

λι μά νι.
δ) Μέ γι στη βελ τί ω ση της πα ρα γω γής τους. Ας ση μει ω θεί ότι τα πε ρισ σό τε ρα από αυτά εί ναι πλή-

ρους κυψελοειδούς μορφής και χα ρα κτη ρί ζο νται από τα χύ τη τες που κυ μαί νο νται πάνω από 25 κόμ-
βους.

8.2 Τα υγρά φορ τία.

Τα υγρά φορ τία δι α κρί νο νται στις εξής 5 κα τη γο ρί ες:
α) Το αργό πε τρέ λαι ο (crude oil).
β) Τα πα ρά γω γα δι υ λί σε ως του πε τρε λαί ου (products).
γ) Τα υγρο ποι η μέ να αέ ρια (liquid gases).
δ) Τα χη μι κά φορ τία (chemicals).
ε) Λοιπά υγρά φορ τία σε χύ δην μορφή.
Οι τέσ σε ρεις πρώ τες κα τη γο ρί ες ανα λύ ο νται στην επόμενη παράγραφο 8.3 (τα επι κίν δυ να φορ τία). 

Στην τε λευ ταί α κα τη γο ρί α ανή κουν φορ τία που με τα φέ ρο νται χύ δην αλλά σε ορι α κές πο σό τη τες, με 
με γά λη δυ σκο λί α στην κα τα γρα φή και την πα ρα κο λού θη σή τους. Σε αυ τήν ανή κουν το κρασί, το νερό, 
το λάδι και η μπύρα.

Γε νι κά το αλκοόλ μπο ρεί να απο δει χθεί ως επι κίν δυ νη με τα φο ρά, δι ό τι έχει χα μη λό σημείοαναφλέ
ξεως (flashpoint) και απαι τεί άψογη κα θα ρι ό τη τα των ει δι κών εμπο ρευ μα το κι βω τί ων αν και συ χνά με τα-
φέ ρε ται χύ δην με Δ/Ξ που εί ναι εφο δι α σμέ να με ανο ξεί δω τα μέρη στοι βα σί ας του φορ τί ου. Η μπύρα 
μπο ρεί να υπο βαθ μι στεί ποι ο τι κά εάν εκτε θεί σε υψηλή θερ μο κρα σί α και χρει ά ζε ται προ σε κτι κός αε ρι-
σμός των χώ ρων. Το ίδιο πε ρί που ισχύει και για το κρασί, που πρέ πει να προ φυ λα χθεί από υψη λές 
θερ μο κρα σί ες. Τα τυ πο ποι η μέ να κρα σιά (δηλ. τα εμ φι α λω μέ να) απο τε λούν το κύ ριο φορ τίο στο δι ε-
θνές θα λάσ σι ο εμπό ριο, αλλά υπάρ χει και εμπό ριο κρα σιού χύ δην μορ φής με σκοπό την ανά μει ξη και 
πα ρα γω γή ορι σμέ νων τύ πων κρα σιών. Η Με σό γει ος εί ναι μία από τις πλέον ση μα ντι κές πε ρι ο χές 
πα ρα γω γής κρα σιού, με πιο ση μα ντι κή τη Γαλ λία, που υπερ τε ρεί στην τυ πο ποί η ση των κρα σιών, αν και 
πρώτη χώρα πα ρα γω γής σε πο σό τη τα κρα σιού εί ναι η Ιτα λία. Η πε ρί πτω ση της με τα φο ράς πόσιμου
νερού οφεί λε ται σε κλι μα τι κές συν θή κες αλλά και πο λι τι κές αι τί ες που απαι τούν την ει σα γω γή του σε 
ορι σμέ νες πε ρι ο χές, π.χ. στο πα ρελ θόν στην Ελ λά δα και στο Γι βραλ τάρ (πολύ συ χνό τε ρα) με τα φε ρό-
ταν σε επο χές έντο νης ξη ρα σί ας νερό με Δ/Ξ. Εί ναι φα νε ρό ότι η με τα φο ρά του απαι τεί πλήρη κα θα-
ρι ό τη τα ώστε να δι α τη ρη θεί σε τέ τοια κα τά στα ση, ώστε να μπο ρεί να κα τα να λω θεί.

8.3 Τα επι κίν δυ να φορ τία.

Σε αυ τήν την ενό τη τα εξε τά ζο νται τα φορ τία με γά λης επι κιν δυ νό τη τας για το θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον, 
τα οποία με τα φέ ρο νται με εμπο ρι κά πλοία, δη λα δή όσα προ ο ρί ζο νται για ει ρη νι κή χρήση. Δεν πε ρι-
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λαμ βά νο νται τα επι κίν δυ να φορ τία που χρη σι μο ποι ού νται για άμεση στρα τι ω τι κή χρήση (όπλα, πυ ρο-
μα χι κά, καύ σι μα, πο λε μι κές χη μι κές ύλες).

Τα επι κίν δυ να φορ τία τα ξι νο μού νται σε 9 ει δι κές κλά σεις σύμ φω να με τον ΙΜDGΚώδικα του ΙΜΟ. 
Πρόσθετα, το πρό βλη μα της θα λάσ σι ας με τα φο ράς επι κιν δύ νων φορ τί ων φαί νε ται ότι πα ρου σι ά ζει ιδι αί-
τε ρη ση μα σί α για τον ελ λη νι κό θα λάσ σι ο χώρο, λόγω του συν δυ α σμού τριών πα ρα γό ντων:

α) Της ανά γκης για θα λάσ σι ες δι α δρο μές σε θά λασ σα που χα ρα κτη ρί ζε ται ως ημί κλει στη και μά λι-
στα συ χνά σε εξαι ρε τι κά κο ντι νές απο στά σεις (ακτο πλο ΐ κή σύν δε ση).

β) Της υπάρ ξε ως αστι κού κέ ντρου μέσα ή έστω δί πλα στο λι μά νι.
γ) Του ανα λο γι κά με γά λου όγκου των επι κιν δύ νων φορ τί ων που με τα φέ ρο νται θα λάσ σι α, σε σχέση 

με τις άλ λες μορ φές με τα φο ράς. 
Σύμ φω να με τον IMDG η κάθε κλάση των φορ τί ων απο τε λεί ται από τις εξής ου σί ες: 
Κλάση1: Εκρηκτικά ονο μά ζο με τις ου σί ες που είτε αυ τού σι ες είτε πε ρι ε χό με νες σε δι ά τα ξη ει δι κά 

προ ε τοι μα σμέ νη, προ ο ρί ζο νται για πα ρα γω γή πρα κτι κών απο τε λε σμά των.
Κλάση2: Αέρια. Πε ρι λαμ βά νει με τα ξύ άλ λων τις ου σί ες που βρί σκο νται υπό πί ε ση σε υγρο ποι η μέ νη 

μορφή, εκεί νες που έχουν υγρο ποι η θεί με πί ε ση σε θερ μο κρα σί α πε ρι βάλ λο ντος, εκεί νες που έχουν 
δι α λυ θεί με τη βο ή θει α πι έ σε ως σε ένα δι α λύ τη και γε νι κά έχουν απορ ρο φη θεί μέσα σε πο ρώ δες 
υλικό.
Κλάση3: Εύφλεκταυγρά. Ονο μά ζο νται οι υγρές ου σί ες ή μείγ μα τα υγρών ή υγρά που πε ρι έ χουν 

στε ρεά δι α λυ μέ να ή δι α σκορ πι σμέ να, π.χ. χρώ μα τα, βερ νί κια, λά κες, τα οποία ανα δί δουν εύ φλε κτους 
ατμούς σε 610 οC (1410 οF) και κάτω, όταν ο σχε τι κός έλεγ χος δι ε ξά γε ται σε κλει στό δο χείο ή σε 65.600 
οC και κάτω, όταν ο έλεγ χος εκτε λεί ται σε ανοι χτό δο χείο. Με βάση το ση μείο ανα φλέ ξε ώς τους υπο-
δι αι ρού νται σε τρεις ομά δες: α) Μι κρού ση μεί ου ανα φλέ ξε ως (κλάση 3.1), β) εν δι ά με σου ση μεί ου 
ανα φλέ ξε ως (κλάση 3.2) και γ) με γά λου ση μεί ου ανα φλέ ξε ως (κλάση 3.3).
Κλάση4: Εύφλεκταστερεά. Ονο μά ζο νται οι στε ρε ές ου σί ες που με την επί δρα ση της θερ μό τη τας 

εί ναι εύ κο λο να ανα φλε χθούν ή μπο ρούν να προ κα λέ σουν πυρ κα γιά. Τα εύ φλε κτα στε ρεά υπο δι αι ρού-
νται σε τρεις ομά δες: α) Στε ρεά εύ κο λα ανα φλέ ξι μα με την επί δρα ση εξω τε ρι κών πη γών θερ μό τη τας 
(κλάση 4.1), β) αυ θόρ μη τα και ό με νες ου σί ες (κλάση 4.2) και γ) ου σί ες που εκλύ ουν εύ φλε κτα αέ ρια 
όταν δι α βρα χούν (κλάση 4.3).
Κλάση5: Οξειδωτικέςουσίες. Πε ρι λαμ βά νει τις ου σί ες που μπο ρούν εύ κο λα να ελευ θε ρώ σουν οξυ γό-

νο και κατά συ νέ πει α να προ κα λέ σουν καύση ή/και να αυ ξή σουν την ένταση της πυρ κα γιάς, που δη μι ουρ-
γή θη κε από άλλα υλικά. Αυ τές υπο δι αι ρού νται σε δύο ομά δες: α) Οξει δω τι κές ου σί ες που πε ρι λαμ βά νουν 
γε νι κά ανόρ γα νες χη μι κές ου σί ες (κλάση 5.1) και β) ομάδα ορ γα νι κών υπε ρο ξει δί ων (κλάση 5.2).
Κλάση6: Δηλητηριώδειςτοξικέςκαιμολυσματικέςουσίες. Αυ τές οι ου σί ες υπο δι αι ρού νται σε δύο 

ομά δες: α) Στις ου σί ες που μπο ρούν να προ κα λέ σουν το θά να το ή σο βα ρή βλάβη της υγείας των αν θρώ-
πων με κα τά πο ση, ει σπνοή ή από επαφή με το δέρμα (κλάση 6.1) και β) στις ου σί ες που πε ρι έ χουν 
πα θο γό νους μι κρο ορ γα νι σμούς (κλάση 6.2).
Κλάση7: Ραδιενεργέςουσίες. Αυ τές οι ου σί ες εκ πέ μπουν ση μα ντι κή ρα δι ε νέρ γει α και δι α θέ τουν ει δι-

κή ακτι νε νέρ γει α με γα λύ τε ρη από 0,002 micro-curie/γραμ μά ρι ο. Για τις θα λάσ σι ες με τα φο ρι κές ανά γκες 
τους υπο δι αι ρού νται σε τρεις ομά δες με αντί στοι χες ση μάν σεις, δη λα δή Κα τη γο ρί α Ι (λευκή), Κα τη γο ρί α 
ΙΙ (κί τρι νη) και Κα τη γο ρί α ΙΙΙ (κόκ κι νη).
Κλάση8: Διαβρωτικά. Πε ρι λαμ βά νει ου σί ες γε νι κά στε ρε ές ή υγρές, που σε κα νο νι κή κα τά στα ση 

έχουν την ικα νό τη τα να εί ναι σε με γα λύ τε ρο ή μι κρό τε ρο βαθμό ικα νές να προ κα λέ σουν ζη μιά στους 
ζώ ντες ιστούς.
Κλάση9: Διάφορεςεπικίνδυνεςουσίες. Πε ρι λαμ βά νει ου σί ες που δεν θε ω ρού νται βέ βαια ακίν δυ νες, 

αλλά για δι ά φο ρους λό γους δεν μπο ρούν να κα τα τα γούν στις προ η γού με νες κα τη γο ρί ες.
Ωστόσο, τα προ βλή μα τα που αφο ρούν στην κα τά τα ξη των επι κιν δύ νων φορ τί ων εί ναι πολ λα πλά. 

Τούτο οφεί λε ται πι θα νό τα τα στο γε γο νός της υπάρ ξε ως δι α δο χι κών εναλ λα κτι κών σκε λών με τα φο ρι κής 
δι α δι κα σί ας, π.χ. θά λασ σα – ξηρά – θά λασ σα ή και αέ ρας. Ως συ νέ πει α θα έχομε ταυ τό χρο νη εφαρ μο γή 
των παρακάτω: 

α) Της συμ φω νί ας ADR (Accord Dangereux Routier) για το σκέ λος της χερ σαί ας με τα φο ράς (οδός 
και σι δη ρό δρο μος).

β) Της συμ φω νί ας IATA (International Air Transport Association ή αλ λιώς της δι ε θνούς ενώ σε ως 
αε ρο με τα φο ρέ ων).

γ) Του IMDG Κώ δι κα του ΙΜΟ.

231



Έτσι προ κύ πτει ότι το ίδιο φορ τίο αντι με τω πί ζει δι α φο ρε τι κή με τα χεί ρι ση: α) στην κα τη γο ρι ο ποί-
η σή του, δη λα δή δι α φο ρε τι κές κλά σεις και κα τη γο ρί ες, β) στα όρια και τα πε ρι θώ ρι α ασφά λειάς του, 
π.χ. δι α φο ρε τι κά όρια για τα ση μεία ανα φλέ ξε ως κλπ. και γ) στις ει δι κές απαι τή σεις χει ρι σμού του 
φορ τί ου, π.χ. συ σκευ α σί α, το πο θέ τη ση κλπ. Επό με νο εί ναι τα φορ τία που γί νο νται δε κτά από το σι δη-
ρό δρο μο ή τα φορ τη γά αυ το κί νη τα να μην μπο ρούν να δι α κι νη θούν σε λι με νι κές πε ρι ο χές και το αντί-
στρο φο. Το ιδι ό μορ φο αυτό πρό βλη μα έχει ανα γκά σει την Ευ ρω πα ϊ κή Επι τρο πή να επι βάλ λει συ νε χείς 
τρο πο ποι ή σεις στην αρ χι κή οδη γία περίΕπικινδύνωνΦορτίων, έτσι ώστε να μει ω θούν οι πι θα νό τη τες 
πα ρερ μη νει ών και κα κής εφαρ μο γής με τα ξύ κρα τών-με λών.

Η ελ λη νι κή νο μο θε σί α δί νει τους δι κούς της ορι σμούς και κα τη γο ρί ες σύμ φω να με το ΠΔ 329/1983 για 
την «ταξινόμηση,συσκευασίακαιεπισήμανσητωνεπικινδύνωνχημικώνουσιών», που ορί ζει τις πα ρα κά τω 
επι κίν δυ νες ύλες: 1. Οξει δω τι κά. 2. Εύ φλε κτα. 3. Το ξι κά. 4. Επι βλα βείς ου σί ες. 5. Δι α βρω τι κές ου σί ες. 6. 
Ερε θι στι κές ου σί ες (με υπο κα τη γο ρί ες: επι κίν δυ νες για το πε ρι βάλ λον, καρ κι νο γό νες, τε ρα το γό νες και 
με ταλ λα ξο γό νες).

Ο Ν 1650/1986 για την «προ στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος» στο άρ θρο 2 ορί ζει ότι: «επικίνδυνεςουσίες
ήπαρασκευάσματαθεωρούνταιοιτοξικές,διαβρωτικές,ερεθιστικές,εκρηκτικές,εύφλεκτες,καρκινο
γόνες,μεταλλαξογόνες,ραδιενεργέςήάλλεςουσίεςπουέχουντηνιδιότηταναεπιταχύνουντηνκαύση,
νααλλοιώνουντηφυσικήκατάστασητουνερού,τουεδάφουςήτουαέρακαιναπροσβάλλουνδυσμενώς
τονάνθρωποκαιόλαταέμβιαόντα,καθώςκαιτοπεριβάλλον».

Τα επι κίν δυ να φορ τία μπο ρού με να τα κα τα τά ξο με σε τρεις κα τη γο ρί ες και τα οποία αντι στοι χούν 
στο 99,9% του συ νό λου των θα λασ σί ων με τα φο ρών επι κιν δύ νων φορ τί ων (πρό κει ται για τους 5 τό μους 
του IMDG Κώ δι κα του ΙΜΟ που εμπλου τί ζο νται συ νε χώς).

1)Χύδηνεπικίνδυναυγράφορτία.

Σε αυ τήν την κα τη γο ρί α ανή κουν: 
α) Το αργόπετρέλαιο και τα προ ϊ ό ντα του (π.χ. angas, turbo fuel, gasoline, white spirits, kerozene, 

gas oil, marine diesel oil, fuel oil, vaporation oil, nartha κλπ.).
Το πε τρέ λαι ο εί ναι γνω στό από τους αρ χαί ους χρό νους, αλλά η εντα τι κή εκ με τάλ λευ σή του άρ χι σε 

πριν από 100 χρό νια πε ρί που, ενώ κο ρυ φώ θη κε τα τε λευ ταί α 40 χρό νια, όταν αντι κα τέ στη σε τον άν θρα-
κα ως κύ ρια πηγή ενέρ γει ας. 

Δι αι ρεί ται του λά χι στον σε 140 βα σι κές κα τη γο ρί ες, ανά λο γα με το βαθμό ελα φρό τη τάς του. Αυτή 
με τρά ται σε βαθ μούς API (American Petroleum Institute) και κυ μαί νε ται από το χα μη λό τε ρο βαθμό 10,2 
API GR (για τον εξαι ρε τι κά βαρύ τύπο BOSCAN της Βε νε ζου έ λας) έως το με γα λύ τε ρο βαθμό 44,5 API 
GR (για τον εξαι ρε τι κά ελα φρύ τύπο AGIP 100 της Λι βύ ης). Με τα φέ ρε ται θα λάσ σι α σε πολύ με γά λες 
πο σό τη τες, π.χ 1.415 εκατ. τό νοι το 1995 μόνο για αργό πε τρέ λαι ο σε ανα λο γι κά με γά λες απο στά σεις, π.χ. 
7.375 δισ. το νο μί λια.

Το αργό πε τρέ λαι ο εί ναι ένα μείγμα υδρο γο ναν θρά κων, η βάση όλων των πε τρε λαι ο ει δών προ ϊ ό-
ντων και η πρώτη ύλη των δι υ λι στη ρί ων. Η σύ στα σή του ποι κίλ λει ανά λο γα με την προ έ λευ σή του. 
Υπάρ χουν τρεις χη μι κές ομά δες: πα ρα φι νι κή, να φθε νι κή και αρω μα τι κή. Εκτός των υδρο γο ναν θρά-
κων, το αργό πε τρέ λαι ο πε ρι έ χει μι κρές πο σό τη τες οξυ γό νου, βα νά δι ου, θείου, νι κέ λι ου κα θώς και 
διά φο ρα ανόρ γα να άλατα. 

Τα πα ρά γω γα του αρ γού πε τρε λαί ου από τη στιγμή που έχουν δι υ λι στεί χα ρα κτη ρί ζο νται ως «μαύρα» 
(υπο λείμ μα τα) ή ως «λευκά» (απο στάγ μα τα). Τόσο το αργό πε τρέ λαι ο όσο και τα προ ϊ ό ντα του, όταν 
δι αρ ρεύ σουν στη θά λασ σα σχη μα τί ζουν μι κρή ή με γά λη κη λί δα, η οποία απλώ νε ται γρή γο ρα με τη συμ-
βο λή των ανέ μων, των θα λασ σί ων ρευ μά των και της πα λίρ ροι ας. Οι δι ά φο ρες δι ερ γα σί ες που λαμ βά νουν 
χώρα εί ναι:

Σε πρώτο στά διο: η δι α σπο ρά, εξά τμι ση και δι ά λυ ση (spreading, evaporation, dispersion), δη λα δή οι 
φυ σι κές δι α δι κα σί ες, που πε ρι ο ρί ζουν τον όγκο της πε τρε λαι ο κη λί δας όσο και την το ξι κό τη τα του ρύ που.

Σε δεύ τε ρο στά διο: η γα λα κτω μα το ποί η ση και η μη χα νι κή ανα γω γή (emulsification and tar lumps), 
δη λα δή η ενα πο μεί να σα κη λί δα σχη μα τί ζει ένα λε πτό στρώμα (film) στην επι φά νει α της θά λασ σας, το 
οποίο οξει δώ νε ται και δη μι ουρ γού νται πισ σώ δη κα τά λοι πα σε μορφή σφαι ρι δί ων.

Σε τρίτο στά διο: η φω το χη μι κή οξεί δω ση, η βι ο α ποι κο δό μη ση και η κα τα βύ θι ση (chemical bio-
degradation and sedimentation), δη λα δή πα ρου σί α βα κτη ρι δί ων σε πε ρι ο χές όπου υπάρ χει ρύ παν ση, 
αυ ξά νε ται η δι α λυ τό τη τα του πε τρε λαί ου, ενώ τα σω μα τί δι α απο κτούν με γα λύ τε ρο ει δι κό βά ρος από το 
νερό και κα τα βυ θί ζο νται με τα φέ ρο ντας τους ρύ πους στον πυθ μέ να. 
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Το πε τρέ λαι ο γε νι κά αντι κα τέ στη σε το γαι άν θρα κα ως καύ σι μη ύλη για τα πλοία δι ό τι: α) δι α θέ τει 
με γα λύ τε ρη θερ μα ντι κή ικα νό τη τα (τούτο ση μαί νει με γά λη οι κο νο μί α στις δα πά νες και πε ρι ο ρι σμός του 
δι α τι θέ με νου χώ ρου για τα καύ σι μα, προς όφε λος με γα λύ τε ρης εκ με ταλ λεύ σε ως του πλοίου), β) απαι τεί 
μει ω μέ νο προ σω πι κό για το λε βη το στά σι ο (λόγω της χρή σε ως μη χα νι κών μέ σων για την τρο φο δό τη ση των 
λε βή των και έτσι απο φεύ γε ται η ναυ το λό γη ση ατό μων για χει ρι σμό του άν θρα κα) και γ) ο εφο δι α σμός 
γί νε ται τα χύ τα τα. Τούτο επι βε βαι ώ νε ται από την αλ μα τώ δη πα ρα γω γή και κα τα νά λω ση πε τρε λαί ου 
πα γκο σμί ως και το ρόλο που δι α δρα μα τί ζουν σή με ρα τα Δ/Ξ (π.χ. το 1927 η πα ρα γω γή ανερ χό ταν σε 177 
εκατ. τό νους, ενώ το 1968 έφθασε τα 2 δι σεκ. τό νους).

β) Τα χημικάφορτία ανέρ χο νται σε αρ κε τές χι λιά δες τύ πους και απαι τεί ται η κα τη γο ρι ο ποί η σή τους 
(390 βα σι κές κα τη γο ρί ες). Οι πα ρα κά τω 173 ου σί ες εν δι α φέ ρουν ιδι αί τε ρα τη Σύμβαση MARPOL, 
δι ό τι θε ω ρού νται το ξι κές και κα τα νέ μο νται σε 4 κα τη γο ρί ες:
Κα τη γο ρί α Α΄ (12 ου σί ες). Πε ρι λαμ βά νει ου σί ες πολύ το ξι κές που εί ναι βι ο συσ σω ρευ μέ νες και απο-

τε λούν κίν δυ νο για την υδρό βια ζωή ή για την αν θρώ πι νη υγεία, π.χ. ακε τό νη, να φθεϊκά οξέα κλπ.
Κα τη γο ρί α Β΄ (32 ου σί ες). Πε ρι λαμ βά νει ου σί ες βι ο συσ σω ρευ μέ νες με μια βρα χεία συ νο χή της 

τά ξε ως μιας εβδο μά δας ή λι γό τε ρο, που μπο ρεί να προ κα λέ σουν μό λυν ση της θα λάσ σι ας τρο φής, π.χ. 
βεν ζυ λι κή αλ κο ό λη, τε τρα χλω ράν θρα κας κλπ.

Κα τη γο ρί α Γ΄ (66 ου σί ες). Πε ρι λαμ βά νει ου σί ες ελα φρά το ξι κές για την υδρό βια ζωή, αλλά δί νε ται 
ση μα σί α σε ει δι κά χα ρα κτη ρι στι κά τους, π.χ. κυ κλο ε ξά νι ο, δι με θυ λα μί νη κλπ.

Κα τη γο ρί α Δ΄ (63 ου σί ες). Πε ρι λαμ βά νει ου σί ες που πρα κτι κά δεν εί ναι το ξι κές, αλλά προ κα λούν 
κα τα κα θι ζή σεις, που επηρεάζουν το βυθό της θά λασ σας, π.χ. δε κέ νιο, ισο πε ντά νι ο κλπ.

γ) Τα υγραέρια που με τα φέ ρο νται σε υγρή μορφή υπό συν θή κες πι έ σε ως, ψύ ξε ως ή πι έ σε ως και 
ψύ ξε ως ανά λο γα με τη φύση του αε ρί ου ή με το εί δος του με τα φο ρι κού μέ σου. Χα ρα κτη ρι στι κά πα ρα-
δείγ μα τα αυ τής της κα τη γο ρί ας εί ναι τα με θά νι ο, βου τά νι ο, προ πά νι ο, αι θυ λέ νι ο, αμ μω νί ες, αρω μα τι κά 
(βεν ζό λη, το λου έ νη), ευ γε νή αέ ρια (αργό, ήλιο, κρυ πτό) κλπ.

2)Χύδηνεπικίνδυναξηράφορτία.

Τα χύ δην επι κίν δυ να ξηρά φορ τία δι αι ρού νται σε δύο βα σι κές κα τη γο ρί ες: α) στα ξηράφορτία που 
εί ναι επι κίν δυ να, δι ό τι μπο ρεί να ρευ στο ποι η θούν κατά τη δι άρ κει α του τα ξι διού και β) σταξηράφορ
τία τα οποία εί ναι επι κίν δυ να, γιατί πε ρι κλεί ουν χη μι κούς κιν δύ νους. 

Στην πρώτη κα τη γο ρί α η ρευ στο ποί η ση του φορ τί ου θα οδη γή σει εύ κο λα ή δύ σκο λα σε μια ανα τρο πή 
του πλοίου. Συ νε πώς, η επι κιν δυ νό τη τα ανα φέ ρε ται στα αγαθά «αν θρώ πι νη ζωή», «πλοίο», «φορ τίο» και 
όχι στο θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον. Πρό κει ται για φορ τία όπως ο θε ϊ κός ψευ δάρ γυ ρος, ο χαλ κο πυ ρί της, ο μα λα-
χί της, ο μα γνητ λί της κλπ. Στην ίδια κα τη γο ρί α εντάσ σο νται και άλλα φορ τία που κιν δυ νεύ ουν ιδι αί τε ρα 
από την υγρα σία, μο λο νό τι δεν πρό κει ται για αδρα νείς ύλες, αλλά για ύλες που ρυ παί νουν απευ θεί ας και 
σε σο βα ρό βαθμό το θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον, π.χ. λε πτόκοκ κος άν θρα κας, φορ τία αλι ευ μά των, κοκ σε σκόνη 
κλπ. 

Η δεύ τε ρη κα τη γο ρί α βα σί ζει την επι κιν δυ νό τη τά της στην έν νοια του χη μι κού κιν δύ νου, είτε για το 
πλοίο, είτε για το πλή ρω μα, είτε τέ λος για το θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον. Δι α κρί νεται σε 5 υπο κα τη γο ρί ες:

Υπο κα τη γο ρί α Α΄, δη λα δή το ξι κές ου σί ες, κυ ρί ως βα ρέα μέ ταλ λα, φυ το φάρ μα κα, δη λη τή ρι α. Εδώ 
ανή κουν το νι τρι κό αρ γί λι ο, το σι δη ρο πυ ρι τι κό αλου μί νι ο σε σκόνη, το οξεί δι ο ψευ δαρ γύ ρου κλπ.

Υπο κα τη γο ρί α Β΄, οι λε γό με νες ορ γα νι κές μη αποι κο δο μή σι μες ύλες, που δι α σπώ νται δύ σκο λα και 
προ κα λούν ζη μιές σε κλει στούς κόλ πους και ακτές. Εδώ ανή κουν ο ξυ λάν θρα κας, το πρι ο νί δι, το κοκ 
πε τρε λαί ου, η πίσσα σε σβώ λους, ο ξυ λο πολ τός κλπ.

Υπο κα τη γο ρί α Γ΄, οι λε γό με νες θρε πτι κές ύλες, δη λα δή δι ά φο ρες μορ φές αλά των αζώ του και 
φω σφό ρου, που προ κα λούν το φαι νό με νο του ευ τρο φι σμού. Πρό κει ται για τις ου σί ες νι τρι κό βά ριο, 
νι τρι κό κά λιο, πυ ρι τι ού χο μαγ γά νι ο κλπ.

Υπο κα τη γο ρί α Δ΄, που εί ναι οι ορ γα νι κές αποι κο δο μή σι μες ύλες και οι οποίες σε με γά λες πο σό τη-
τες δι α τα ράσ σουν το οι κο σύ στη μα. Εδώ ανή κουν οι σπό ροι κι κί νου, το ιχθυ ά λευ ρο κλπ.

Υπο κα τη γο ρί α Ε΄, οι λε γό με νες αδρα νείς ύλες, που επη ρε ά ζουν αρ νη τι κά το βέν θος και στις οποίες 
ανή κουν το οξεί διο σι δή ρου, ο σπογ γώ δης σί δη ρος, τα σι δη ρού χα μέ ταλ λα κλπ.

3)Συσκευασμέναεπικίνδυναφορτία.

Τα συ σκευ α σμέ να επι κίν δυ να φορ τία μπο ρούν να με τα φερ θούν τόσο με την πα ρα δο σι α κή ή αλ λιώς 
συμ βα τι κή μορφή συ σκευ α σί ας, π.χ. δί χτυα, δέ μα τα, σά κοι, όσο και με τις πλέον σύγ χρο νες μορ φές του 
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μο να δο ποι η μέ νου φορ τί ου με οποια δή πο τε μορφή, π.χ. πα λέ τες, εμπο ρευ μα το κι βώ τι α, συ στή μα τα 
Rο-Rο, Lo-Lo, φορ τη γί δες ανοι χτής θά λασ σας κλπ. Σε αυτή την κα τη γο ρί α ανή κουν τα εξής φορ τία:

α) Χύ δην στε ρεά που ανα φλέ γο νται, ρευ στο ποι ού νται ή εμπε ρι έ χουν χη μι κούς κιν δύ νους. Πρό κει ται 
για ορι α κά χύ δην ξηρά φορ τία που με τα φέ ρο νται συ σκευ α σμέ να, λόγω του ότι το μέ γε θός τους εί ναι ανε-
παρ κές για να ικα νο ποι ή σει την προ σφο ρά χω ρη τι κό τη τας ενός έστω και μι κρού με γέ θους πλοίου χύ δην 
ξη ρών φορ τί ων.

β) Άν θρα κας σε εμπο ρευ μα το κι βώ τι α (πάλι ορι α κά φορ τία).
γ) Ρα δι ε νερ γές ου σί ες κάθε εί δους.
δ) Εκρη κτι κά κάθε εί δους που θέ λουν προ σο χή στη στοι βα σί α και στη φορ το εκ φόρ τω σή τους.
ε) Άχυρο, βαμ βά κι, λινό, κα πόκ, γιούτα.
στ) Υφά σμα τα, ρακή, στου πιά.
ζ) Υγρα έ ρι α σε φι ά λες ή εμπο ρευ μα το κι βώ τι α.
η) Χη μι κά προ ϊ ό ντα συ σκευ α σμέ να σε οποια δή πο τε μορφή.
θ) Προ ϊ ό ντα πε τρε λαί ου σε εμπο ρευ μα το κι βώ τι α.
ι) Χη μι κά υγρά φορ τία σε εμπο ρευ μα το κι βώ τι α.

Θέμα 9: Συ σχε τι σμός ασφά λει ας, αυ το μα τι σμού και πλη ρο φο ρι κής στα πλοία.

Τα μέσα πα ρο χής δι ευ κο λύν σε ων της ναυ τι κής ερ γα σί ας εί ναι τα διάφορα βο η θή μα τα που σχε τί ζο-
νται κυ ρί ως με την ασφά λεια των πλοίων. 

9.1 Αυ το μα τι σμός.

Στη με τα πο λε μι κή πε ρί ο δο υι ο θε τή θη κε για πρώτη φορά ο όρος αυ τός, δη λα δή η αυ τό μα τη ρύθ μι ση 
και εκτέ λε ση δι α δο χι κών στα δί ων μιας πα ρα γω γι κής ή μη χα νι κής δι α δι κα σί ας, δί χως την αν θρώ πι νη 
πα ρέμ βα ση. Ο αυ το μα τι σμός στην πα γκό σμι α εμπο ρι κή ναυ τι λί α οφεί λε ται σε τρεις κύ ρι ους λό γους:

α) Αρ χι κά τέ θη κε το ζή τη μα της εξοι κο νο μή σε ως προ σω πι κού, δι ό τι, αφε νός θα επι τυγ χα νό ταν η μεί-
ω ση του λει τουρ γι κού κό στους του πλοίου και αφε τέ ρου τα τε λευ ταί α χρό νια πα ρα τη ρή θη κε μια έντονη 
απρο θυ μί α του ερ γα τι κού δυ να μι κού να στρα φεί προς το ναυ τι λι α κό κλάδο. β) Μεί ω ση των δα πα νών 
στε λε χώ σε ως των πλοίων, πόσο μάλ λον όταν οι μι σθοί στα δι α κά αυ ξά νουν με δε δο μέ νο ότι υπάρ χει 
δυ σχέ ρει α εξευ ρέ σε ως πλη ρω μά των. Επί σης λόγω των προ σφά των θε σμι κών ρυθ μί σε ων, που οδη γούν σε 
εξει δι κευ μέ να πλη ρώ μα τα (δηλ. πλη ρώ μα τα που κα τέ χουν πλή θος τε χνι κών, δι α χει ρι στι κών γνώ σε ων και 
όγκου ανά λο γης εμπει ρί ας), μοι ραία δι και ο λο γεί ται η απαί τη ση για υψη λές απο δο χές. γ) Απο φυ γή των 
αν θρω πί νων σφαλ μά των. Εί ναι γνω στό ότι πλέον του 80% των ναυ τι κών ατυ χη μά των οφεί λε ται στον 
αν θρώ πι νο πα ρά γο ντα, κυ ρί ως εξαι τί ας πλημ με λούς εκ παι δεύ σε ως, ελ λεί ψε ως απαι τού με νης πεί ρας και 
αδυ να μί ας εξοι κει ώ σε ως με τα νέα συ στή μα τα κυ βερ νή σε ως και επι τη ρή σε ως πάνω στο πλοίο.

Η εφαρ μο γή του αυ το μα τι σμού βα σί ζε ται σε δύο συ νι στα μέ νες: 1) Στην τε χνι κή πλευρά, που μας δί νει 
τη δυ να τό τη τα να ισχυ ρι στού με ότι η λει τουρ γί α πλή ρως αυ το μα το ποι η μέ νων πα ρα γω γι κών μο νά δων 
εί ναι εφι κτή, δη λα δή να υπάρ ξει η δυ να τό τη τα κι νή σε ως πλοίων χω ρίς πλή ρω μα στο μέλ λον. Ωστόσο, οι 
προ ϋ πο θέ σεις εφαρ μο γής του έχουν ως έναρξη τα όρια απο τε λε σμα τι κής λει τουρ γί ας των εγκα τα στά σε-
ων τη λε κα τευ θύν σε ως στην ξηρά, αλλά και το γε γο νός ότι το θα λάσ σι ο στοι χείο εί ναι σχε τι κά απρό βλε πτο 
(το πλοίο εκτί θε ται σε φυ σι κούς κιν δύ νους, όπως και ρι κές συν θή κες, φυ σι κά εμπό δια κλπ.). 2) Στην οι κο-
νο μι κή πλευρά, η οποία μας εξη γεί πως ανά λο γα με τις υπάρ χου σες συν θή κες δεν εί ναι πά ντο τε ευ νο ϊ κή 
μια κα τά στα ση για εφαρ μο γή πλή ρους αυ το μα τι σμού, δι ό τι μέσω αυ τού επι δι ώ κε ται η αύ ξη ση της απο δο-
τι κό τη τας των σχε τι κών εκ με ταλ λεύ σε ων, π.χ. δεν έχουν ολο κλη ρω θεί ακόμη σχε τι κές εκτι μή σεις για τη 
ναυ πή γη ση πλοίου χω ρίς πλή ρω μα, αλλά έτσι κι αλ λιώς με τα ση με ρι νά δε δο μέ να το κό στος θα ήταν 
ασύμ φο ρο. Υπάρ χει όμως προ γραμ μα τι σμός για τη σχε δί α ση ενός τέ τοιου πλοίου μέ χρι το 2020.

Ο αυ το μα τι σμός στα εμπο ρι κά πλοία δι α χω ρί ζε ται και βρί σκει εφαρ μο γή στους εξής το μείς: 
α) Στη ναυσιπλοΐακαιστασυστήματαδιακυβερνήσεωςτουπλοίου. Με τη βο ή θει α Η/Υ δι ε ξά γο νται 

οι υπο λο γι σμοί στοι χεί ων τα ξι διού (δηλ. απο στά σεις από λι μέ να φορ τώ σε ως σε λι μέ να προ ο ρι σμού, 
ανα γκαί ες πο ρεί ες), που εμ φα νί ζο νται επί ει δι κής οθό νης ναυ σι πλο ΐ ας. Επί σης, γί νο νται υπο λο γι σμοί 
εντο πι σμού θέ σε ως του πλοίου, συ νή θως μέσω των πα ρε χο μέ νων στοι χεί ων από δο ρυ φό ρους. Στην 
αρχή ήταν το LORAN-C που εφαρ μό σθη κε στην ακτο πλο ΐ α των ΗΠΑ και στη ρί ζε ται στη λει τουρ γί α 
του ρα δι ο γω νι ό με τρου, αλλά απαι τεί με γά λο αριθμό επι γεί ων σταθ μών. Στη συ νέ χει α, η τε χνο λο γί α 
οδη γή θη κε στην εφαρ μο γή πα ρο μοί ων συ σκευ ών ρα δι ο ε ντο πι σμού, όπως το DECCA και το 
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OMEGA. 
Όπως εί ναι φυ σι κό, δεν εί ναι όλα τα πλοία εφο δι α σμέ να με αυτά τα συ στή μα τα, πα ρό λο που η 

SOLAS 1974 προ βλέ πει κα νο νι σμούς σχε τι κούς με το ναυ τι λι α κό εξο πλι σμό. Όμως με την πλήρη εφαρ-
μο γή της δο ρυ φο ρι κής ναυ σι πλο ΐ ας, δια φό ρων υβρι δι κών και ολο κλη ρω μέ νων συ στη μά των, τα προ η γού-
με να συ στή μα τα τεί νουν να εγκα τα λει φθούν. Συ στή μα τα που χρη σι μο ποι ού νται ευ ρύ τα τα σή με ρα εί ναι 
το GPS με εν σω μα τω μέ νη δο ρυ φο ρι κή εντό πι ση και συ ντε λεί στην κα λύ τε ρη δι α χεί ρι ση της κι νή σε ως των 
πλοίων και το DGPS που κυ ρί ως χρη σι μο ποι εί ται σε επι κίν δυ νες πε ρι ο χές που υπάρ χουν ύφα λοι και 
μι κρές νη σί δες.

Ένα άλλο σύ στη μα αφορά στους υπο λο γι σμούς για την πρό λη ψη των συ γκρού σε ων. Συ γκε κρι μέ να από 
την εποχή του Β΄ Πα γκοσμί ου Πολέμου με την εμ φά νι ση του γνω στού ραντάρ (radar), το οποίο στη ση με ρι νή 
μορφή του εί ναι σα φώς πιο εξε λιγ μέ νο, δι ό τι δεί χνει αυ τό μα τα την πο ρεία και τις θέ σεις των άλ λων πλοίων 
κα θώς και τις τα χύ τη τές τους ως δεδομένα για την απο φυ γή συ γκρού σε ων. Το όλο σύ στη μα, που ονο μά ζε ται 
ARPA (Αnti-Collision Radar Plotting Aid), επι τυγ χά νει την ηλε κτρο νι κή απο τύ πω ση των στοι χεί ων που 
πα ρου σι ά ζο νται στην οθόνη του ρα ντάρ και συν δέ ε ται με τον αυ τό μα το πι λό το του πλοίου. 

Ένα άλλο αυ το μα το ποι η μέ νο σύ στη μα εί ναι οι ηλεκτρονικοίχάρτες του πλοίου που εί ναι συν δε δε-
μέ νο με το GPS και το ρα ντάρ, έτσι ώστε να πα ρέ χε ται και οπτι κο ποί η ση της ακρι βούς θέ σε ως του 
πλοίου μέσω με γά λων οθο νών βί ντεο. Επό με νο εί ναι, οι γέ φυ ρες των ση με ρι νών πλοίων να μη θυ μί ζουν 
κα θό λου εκεί νες της προ η γού με νης γε νιάς, αλλά να απο τε λούν ου σι α στι κά αί θου σες δι α κυ βερ νή σε ως 
γε μά τες από ηλε κτρο νι κά συ στή μα τα και οθό νες.

β) Στο μηχανοστάσιοκαιστασυστήματαεπιτηρήσεωςτουπλοίου. Εδώ έχουν θέση οι υπο λο γι σμοί για 
τον έλεγχο ρο πής της κύ ρι ας μη χα νής (π.χ. σε πε ρί πτω ση ρυ πάν σε ως από τη γά στρα θα αυ ξη θεί η ροπή 
στρέ ψε ως και τότε το σύ στη μα ρυθ μί ζει αυ τό μα τα τις στρο φές της μη χα νής εντός των επι τρε πο μέ νων 
ορίων), υπο λο γι σμοί που σχε τί ζο νται με τη συ στη μα τι κή πα ρα κο λού θη ση λει τουρ γί ας των μη χα νη μά των, 
ιδίως σε πε ρι πτώ σεις ανω μα λι ών και βλα βών στους λέ βη τες, στις ηλε κτρο γεν νή τρι ες, και στην ψυ κτι κή 
εγκα τά στα ση του πλοίου. 

Στον το μέα της επι τη ρή σε ως, ο μη χα νι κός δεν πε ρι ο ρί ζε ται πλέον στην ύπαρξη προ ει δο ποι η τι κών 
λυ χνι ών και ηχη τι κών ση μά των για τις πιο ση μα ντι κές λει τουρ γί ες του πλοίου, δι ό τι το υπάρ χον δί κτυο 
σή με ρα με κλει στά κυ κλώ μα τα τη λε ο ρά σε ως πα ρέ χει τη δυ να τό τη τα υψη λής επι θε ω ρή σε ως, έτσι ώστε 
οι δυ να τό τη τες ελέγ χου να εί ναι απε ρι ό ρι στες. Επί σης, υπάρ χει δυ να τό τη τα ανι χνεύ σε ως, εντο πί σε ως 
και κα τα σβέ σε ως πυρ κα γιάς με τη συ μπλη ρω μα τι κή λει τουρ γί α του συ στή μα τος αυ τό μα της πα ρα γω γής 
και δι α νο μής αδρα νούς αε ρί ου. 

Όπως φαί νε ται από την πα ρα πά νω ανά λυ ση, τα μη χα νή μα τα των πλοίων εί ναι σή με ρα κατά το πλεί-
στον τη λε χει ρι ζό με να και αυ το μα το ποι η μέ να με προ φα νή σκοπό οι ρυθ μί σεις τους να αντα πο κρί νο νται 
στις εν δε χό με νες αλ λα γές του πλοίου ή του πε ρι βάλ λο ντος, χω ρίς αν θρώ πι νη πα ρεμ βο λή. Το ίδιο συμ-
βαί νει με την πα ρα κο λού θη ση και κα τα γρα φή των συν θη κών λει τουρ γί ας του πλοίου και της μη χα νής 
του, π.χ. τα πα ρα δο σι α κά ημε ρο λό γι α πλοίου έχουν εξε λι χθεί σε ει δι κά έγ γρα φα κα τα χω ρή σε ως δια-
φό ρων με τρή σε ων που πε ρι γρά φουν διά φο ρα γε γο νό τα κατά τη δι άρ κει α της κι νή σε ως του πλοίου. Στο 
μέλ λον είναι πολύ πι θα νόν είναι να επι τευ χθεί η δυ να τό τη τα συν δέ σε ως του δι κτύ ου του συ στή μα τος 
πο ρεί ας με το σύ στη μα του πη δα λί ου και της μη χα νής.

γ) Στιςεργασίεςεκμεταλλεύσεωςπάνωστοπλοίο. Πρό κει ται για τους υπο λο γι σμούς των στοι χεί ων 
του πλοίου (εκτό πι σμα, χω ρη τι κό τη τα δε ξα με νών), τους υπο λο γι σμούς για την πα ρα κο λού θη ση των 
φορ τώ σε ων και εκ φορ τώ σε ων, ιδίως στα Δ/Ξ όταν πρό κει ται για φόρ τω ση πε τρε λαί ου που η ωρι αία 
από δο ση εί ναι ση μα ντι κή από την άποψη της ναυ λώ σε ώς του, τους υπο λο γι σμούς ερ μα τι σμού σε συν-
δυ α σμό με την αντοχή του πλοίου, το βύ θι σμα και την κα τα νά λω ση καυ σί μων. 

Ας μη λη σμο νού με ότι ενώ στο πα ρελ θόν το πλοίο βρι σκό ταν στο «πε ρι θώ ρι ο» ως μια μο νά δα με τα-
φο ράς αγα θών από λι μέ να σε λι μέ να, σή με ρα με τις ση μα ντι κές αλ λα γές στα με γέ θη, στις τα χύ τη τες των 
πλοίων και στους νέ ους τύ πους και στις μορ φές φορ τώ σε ως των φορ τί ων, απο τε λεί μέ ρος της αλυ σί δας 
μεταφοράαγαθών, όπου ο χρό νος πα ρα μο νής στα λι μά νια εί ναι εξαι ρε τι κής ση μα σί ας, για όλους τους 
συμ με τέ χο ντες στο δι ε θνές θα λάσ σι ο εμπό ριο. 

Συ νο πτι κά μπο ρού με να υπο στη ρί ξο με ότι ο αυ το μα τι σμός αντι κα θι στά τον άν θρω πο στον έλεγχο 
λει τουρ γί ας του πλοίου και της μη χα νής του, από τη στιγμή που στο σύγ χρο νο πλοίο γί νε ται ευ ρεία 
χρήση του εξ απο στά σε ως ελέγ χου (remote control), της αυ τό μα της εν δεί ξε ως και κα τα γρα φής των 
στοι χεί ων λει τουρ γί ας και βλα βών (alarm systems), των ηλε κτρο νι κών υπο λο γι στών και των προ σο μει-
ω τών (simulators). 
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Δε δο μέ νου ότι ο από λυ τος αυ το μα τι σμός δεν μπο ρεί να εφαρ μο σθεί ακόμη λόγω κυ ρί ως οι κο νο μι-
κών εμπο δί ων, επι τυγ χά νε ται η εφαρ μο γή του κε ντρι κού ελέγ χου του πλοίου. Με άλλα λό για, υπάρ χει 
ο λε γό με νος τμηματικόςαυτοματισμός, δη λα δή αυ το μα το ποί η ση των επι μέ ρους λει τουρ γι ών, οπότε και 
δεν κα ταρ γεί ται ο αν θρώ πι νος έλεγ χος. 

9.2 Πλη ρο φο ρι κή και επι κοι νω νί ες.

Η εκτε τα μέ νη χρήση Η/Υ στα εμπο ρι κά πλοία εί ναι σή με ρα αναμ φι σβή τη το γε γο νός και αυτό φαί νε-
ται αρ χι κά από την το πο θέ τη ση πλή ρως αυ το μα το ποι η μέ νων συ στη μά των πάνω στα πλοία, τα οποία και 
ελέγ χο νται από αυ τούς. 

Εξί σου ση μα ντι κή εί ναι η χρήση τους για την εξυ πη ρέ τη ση δια φό ρων άλ λων λει τουρ γι ών του πλοίου, 
π.χ. προ γραμ μα τι σμός για τα φορ τία, την πο ρεία του πλοίου και την κα τά στα σή του, έλεγ χος της απο θή κης 
και της οι κο νο μι κής δι α χει ρί σε ως του πλοίου, αξι ο λό γη ση των δε δο μέ νων των δρο μο λο γί ων, απο γρα φή 
απο θε μά των και ανταλ λα κτι κών, πα ρα κο λού θη ση της ια τρι κής κα τα στά σε ως του πλη ρώ μα τος κλπ. 

Εί ναι φυ σι κό οι υπο λο γι στές να απο κτούν ολο έ να πιο ση μα ντι κό ρόλο στην κί νη ση, στον έλεγχο των 
κυ ρί ων και βο η θη τι κών μη χα νών και στη ναυ σι πλο ΐ α (αυ τό μα τος πι λό τος, συ ντο νι σμός ελιγ μών). 

Σε πλοία υψη λής τε χνο λο γί ας μά λι στα έχει προ βλε φθεί η εγκα τά στα ση προ ηγ μέ νων ολοκληρωμένων
συστημάτωνελέγχου, σύμ φω να με τα οποία η επι λο γή του συ νο λι κού αριθ μού του πλη ρώ μα τος δεν γί νε-
ται με βάση το μέ γε θος του πλοίου, αλλά με τις ερ γα σί ες που απο μέ νουν να δι ε ξα χθούν όταν ενερ γο-
ποι ού νται οι υπο λο γι στές. Τα συ στή μα τα αυτά το πο θε τού νται πάνω στο πλοίο σχε δόν από το στά διο της 
ναυ πη γή σε ως και ελέγ χο νται σύμ φω να με τις προ δια γρα φές της σειράς προτύπων ποιότητας ISO 9001 
σε τρία στά δια δο κι μής, δη λα δή στο ερ γο στά σι ο, στο λι μά νι και στη θά λασ σα. 

Οι Η/Υ έχουν τη δυ να τό τη τα απο θη κεύ σε ως τε ρά στι ου όγκου πλη ρο φο ρι ών και την ικα νό τη τα τα χύ-
τα της εξευ ρέ σε ως αυ τών των δε δο μέ νων μπρο στά στη οθόνη. Με αυ τόν τον τρόπο παύει να ισχύει το 
λο γό τυ πο «προτιμότερηηέλλειψηπληροφορήσεωςαπότηλανθασμένηπληροφόρηση». Ένα χα ρα κτη ρι στι-
κό των ναυ τι λι α κών επι χει ρή σε ων στο πα ρελ θόν αλλά ακόμη και σή με ρα εί ναι η ελ λι πής ορ γά νω ση και 
ενη μέ ρω ση εξαι τί ας του υπέρ με τρου αριθ μού εγ γρά φων. Όμως με τη χρήση των Η/Υ η πι θα νό τη τα λαν-
θα σμέ νων απο φά σε ων μει ώ νε ται δρα στι κά.

Με τις νέες αυ στη ρό τε ρες νο μι κές ρυθ μί σεις σε δι ε θνές επί πε δο, όπως ο Κώδικας ISM (1994) και η 
STCW 1995 απαι τεί ται στε νό τε ρη συ νερ γα σί α του πλοίου με το γρα φείο και τους δι ε θνείς ναυ τι λι α κούς 
ορ γα νι σμούς, γε γο νός που το νί ζει την ανα γκαι ό τη τα υπάρ ξε ως δι κτύ ων για την αντι με τώ πι ση του με γα-
λύ τε ρου όγκου πλη ρο φο ρι ών που πρέ πει να δι α νέ με ται αξι ό πι στα, εύ κο λα και να απο θη κεύ ε ται, ώστε να 
εί ναι δι α θέ σι μος κάθε χρο νι κή στιγμή. 

Ωστόσο και το ηλεκτρονικόεμπόριο έχει θέση στον το μέα της εμπο ρι κής ναυ τι λί ας, δη λα δή η ανταλ-
λα γή επι χει ρη μα τι κών πλη ρο φο ρι ών, δί χως την πα ρου σί α εγ γρά φων, μέσω της ανταλ λα γής ηλε κτρο νι-
κών και τε χνι κών δε δο μέ νων (EDI, TDI), ει δι κών προ γραμ μά των ηλεκτρονικούταχυδρομείουκαι ήχου
(e-mail, e-voice) και προ γραμ μά των απο στο λής φαξ και τηλεδιασκέψεων (video conferences) μαζί με τη 
χρήση του διαδικτύου (INTERNET), έτσι ώστε να μει ω θεί το κό στος επι κοι νω νί ας, αλλά και ο χρό νος 
που απαι τεί ται για την κάθε δι α δι κα σί α. 

Όλες οι μορ φές πλη ρο φο ρή σε ως μπο ρούν να προ ω θη θούν με τη βο ή θει α των ηλε κτρο νι κών μέ σων 
επη ρε ά ζο ντας όσους συμ με τέ χουν στον κύ κλο ζωής ενός πλοίου, όπως τους σχε δι α στές και τις ναυ πη γι-
κές μο νά δες (π.χ. με τα ξύ αυ τών πρέ πει να υπάρ χει συ νε χής ροή δε δο μέ νων, όπως ηλε κτρο νι κά σχέ δια, 
μη χα νι κοί υπο λο γι σμοί), τους εφο δι α στές που εί ναι σε στενή συ νερ γα σί α με τις ναυ πη γι κές μο νά δες 
λόγω των δια φό ρων πα ραγ γε λι ών για τα ει δι κά μέρη του πλοίου, τους δι α χει ρι στές οι οποίοι στη ρί ζο νται 
στην ανταλ λα γή πλη ρο φο ρι ών για αξι ο πι στί α και δι α θε σι μό τη τα δε δο μέ νων με σκοπό τη σω στή συ ντή-
ρη ση και δι α χεί ρι ση του πλοίου και τους νο μι κούς συμ βού λους.

Η κα θι έ ρω ση της αυ στη ρό τε ρης νο μο θε σί ας για την ασφά λεια στη θά λασ σα και την πρό λη ψη της 
θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως μέσω των τρο πο ποι η μέ νων ΔΣ MARPOL 1993 και SOLAS 1994 οδη γεί σε 
κα λύ τε ρο υπο λο γι σμό των δι α θε σί μων κε φα λαί ων για τα πλοία, από τη στιγμή που απαι τεί ται στενή 
συ νερ γα σί α πλοίου και ακτής για την εντό πι ση μη συμ μορ φώ σε ων και ατυ χη μά των.

Οι απευ θεί ας ηλε κτρο νι κές επι κοι νω νί ες μπο ρούν να συμ βά λουν στην τή ρη ση των νέων κα νο νι-
σμών με τον κα λύ τε ρο τρόπο, π.χ. η συ χνή επαφή πλοίου και γρα φεί ου δί νει τη δυ να τό τη τα στους δι α-
χει ρι στές να γνω ρί ζουν τι ακρι βώς συμ βαί νει στη θά λασ σα. Με άλλα λό για, η πλη ρο φο ρι κή και οι 
τη λε πι κοι νω νί ες επέ δρα σαν στην κυ ρι αρ χί α του γρα φεί ου ένα ντι του πλοίου.

236



Αντι προ σω πευ τι κό πα ρά δειγ μα της ελ λεί ψε ως σω στής πλη ρο φο ρή σε ως και επι κοι νω νί ας απο τε λεί η 
προ σά ρα ξη και απώ λεια του Δ/Ξ Braer βό ρεια της Σκω τί ας (1993). Λόγω μιας σει ράς αν θρω πί νων λα θών, 
το πλοίο έχασε την ισχύ του κατά τη δι άρ κει α σφο δρής κα κο και ρί ας, με απο τέ λε σμα να κα τευ θυν θεί ακυ-
βέρ νη το προς τις βρα χώ δεις ακτές. 

Ο πλοί αρ χος επι χεί ρη σε να επι κοι νω νή σει με το γρα φείο για τις σχε τι κές εντο λές και την αρ μο δι ό τη-
τα της ζη τή σε ως ρυ μουλ κών, με σκοπό την απο φυ γή της προ σα ρά ξε ως. Ο χρό νος που χρει ά στη κε για να 
εγκρί νει το γρα φείο τις προ τά σεις του πλοι άρ χου ήταν από τους πιο ση μα ντι κούς πα ρά γο ντες του ατυ χή-
μα τος. Τα ηλε κτρο νι κά βο η θή μα τα (π.χ. e-mail, e-voice) θα επι τά χυ ναν τις δι α δι κα σί ες και η αντα πό κρι ση 
θα ήταν πολύ κα λύ τε ρη. Όταν ένα πλή ρως φορ τω μέ νο Δ/Ξ βρί σκε ται ακυ βέρ νη το σε κα κές και ρι κές συν-
θή κες κο ντά σε φυ σι κά εμπό δια, δεν υπάρ χει η πο λυ τέ λει α της ανα μο νής για τη λε φω νι κές συν δέ σεις.

Ο προ φα νής στό χος της προ ό δου στις τη λε πι κοι νω νί ες εί ναι η επί σπευ ση όλων των ανα γκαί ων δι α-
δι κα σι ών, με σκοπό την ολο κλή ρω ση της με τα φο ράς των αγα θών στο λι μέ να προ ο ρι σμού, δη λα δή βελ-
τί ω ση των συν θη κών που επι κρα τούν στο δι ε θνές θα λάσ σι ο εμπό ριο. Άλ λω στε ο πλοί αρ χος πρέ πει, 
εφό σον αυτό εί ναι δυ να τόν, να επι κοι νω νή σει με τους ιδι ο κτή τες του φορ τί ου σχε τι κά με τον τρόπο και 
χρόνο πα ρα δό σε ώς του.

Πόσο ση μα ντι κή εί ναι η επι κοι νω νί α στην εμπο ρι κή ναυ τι λί α φαί νε ται και από τη σχε τι κή δι κα στι κή 
υπό θε ση AustralasianS.N.v.Morse, όπου φορ τίο μαλλί είχε φορ τω θεί σε ένα πλοίο, το οποίο ναυ ά γη σε 
45 ν.μ. από το λι μά νι φορ τώ σε ως. Το φορ τίο με τα φορ τώ θη κε και επέ στρε ψε στο λι μά νι, όπου ανα κα-
λύ φθη κε εκτε τα μέ νη ζη μιά λόγω σκό νης και υγρα σί ας κατά τη με τα φόρ τω ση. Ο εκ πρό σω πος των 
Lloyd's στις 23/12 (ημέρα Σάβ βα το) συμ βού λευ σε την άμεση πώ λη ση του φορ τί ου για τις 26/12 (ημέρα 
Τρίτη). Υπήρ χαν 23 αγο ρα στές του φορ τί ου που πε ρί με ναν στο λι μέ να προ ο ρι σμού, ο οποίος απείχε 
900 νμ από το λι μέ να φορ τώ σε ως. Δεν υπήρχε κα μιά δυ να τό τη τα αλ λη λο γρα φί ας εντός χρο νι κών ορίων 
και μο λο νό τι υπήρχε τη λέ γρα φος, εί χαν συ μπέ σει συ νε χό με νες αρ γί ες (Κυ ρια κή, ημέρα Χρι στου γέν-
νων), αλλά ήταν επί σης πε ρί ερ γες οι συν θή κες ερ γα σί ας στο λι μέ να εκ φορ τώ σε ως. Κατά συ νέ πει α η 
επι κοι νω νί α μέσω τη λέ γρα φου ήταν αδύ να τη. Η από φα ση του δι κα στη ρί ου δι καί ω σε τον πλοί αρ χο 
στην ενέρ γειά του να που λή σει το φορ τίο.

Σύμ φω να με τη SOLAS (ιδίως τις τρο πο ποι ή σεις του 1988), εκτός των ζη τη μά των της ναυ τι κής 
ασφά λει ας ο εξο πλι σμός του πλοίου ανα βαθ μί σθη κε και σε πολλά άλλα επί πε δα, ει δι κά στις επι κοι νω-
νί ες. Με την πλήρη εφαρ μο γή του GMDSS από την 1/2/1999 για όλα τα πλοία μαζί με το αντί στοι χο 
πι στο ποι η τι κό ασφά λει ας ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών του Φ/Γ, στην ου σία δεν υπάρ χει πλέον ανά γκη για πρό-
σλη ψη ρα δι ο τη λε γρα φη τή. 

Επο μέ νως, τα πλοία θα πρέ πει να εξο πλι σθούν με νέες συ σκευ ές τη λε πι κοι νω νί ας, που βα σί ζο νται 
σε ψη φι α κές τε χνι κές και χρη σι μο ποι ούν επί γεια και δο ρυ φο ρι κά ασύρ μα τα αυ το μα το ποι η μέ να 
δί κτυα, π.χ. αυ τό μα τα συ στή μα τα SOS, συ στή μα τα εκ πο μπής σε πε ρι πτώ σεις ναυ α γί ου ή ατυ χή μα τος 
(EPIRB), που οι ασυρ μα τι στές απο κα λούν «ολύκοςκαιταπρόβατα». 

Το GMDSS εί ναι έργο του INMARSAT-C και ου σι α στι κά θα επι τα χύ νει την επι χεί ρη ση δι α σώ σε-
ως δι ό τι επι τρέ πει στο πλοίο που βρί σκε ται σε κίν δυ νο να έλ θει απευ θεί ας σε επαφή με το συ νερ γεί ο 
δι α σώ σε ως αντί μέσω άλ λου πλοίου, με την προ ϋ πό θε ση ότι το τε λευ ταί ο δι α θέ τει τους δι κούς του επί-
γει ους σταθ μούς πλοίων. 

Πα ράλ λη λα η ει σα γω γή των δο ρυ φο ρι κών συ στη μά των INMARSAT-B, M, mini M πα ρέ χει δυ να-
τό τη τες επι κοι νω νί ας φω νής, δε δο μέ νων και ει κό νας σε υψη λές τα χύ τη τες, οδη γώ ντας σε εφαρ μο γές 
όπως τη λε δι ά σκε ψη, τη λε πι σκευ ή και τη λε πι τή ρη ση.

9.3 Τη λε μα τι κή και από από στα ση εκ παί δευ ση.

Οι νέες τε χνι κές που ήδη άρ χι σαν να εφαρ μό ζο νται και πρό κει ται να γί νουν ευ ρέ ως απο δε κτές 
εί ναι η εξ απο στά σε ως εκ παί δευ ση, με την οποία θα επι τευ χθεί η δι αρ κής ενη μέ ρω ση και κα τάρ τι ση 
των πλη ρω μά των σε θέ μα τα κα τα σκευ ής, φορ τώ σε ως και δι α χει ρί σε ως των πλοίων, αλλά και στις 
τε χνο λο γί ες επι κοι νω νι ών και ναυ σι πλο ΐ ας, στοι χείο που εμ φα νώς απου σί α ζε κατά το πα ρελ θόν, π.χ. 
ένα σύ στη μα που θα επι τρέ πει τη συνεχήπαρακολούθησηκαι επαφήτουπλοίουμε επίγειοπαράκτιο
σταθμό κατά τη δι άρ κει α του τα ξι διού, με σκοπό να εγ γυ ά ται την ασφαλή με τα φο ρά, κυ ρί ως για τα Ε/Γ 
πλοία που δι ε ξά γουν τα ξί δια με γά λων απο στά σε ων. 

Επί σης η καθιέρωσημιαςκοινήςγλώσσας, κατά προ τί μη ση των αγ γλι κών, στο χώρο ερ γα σί ας του 
πλοίου θα δι ευ κο λύ νει την επι κοι νω νί α ανά με σα σε ανώ τε ρο και κα τώ τε ρο προ σω πι κό, επι λύ ο ντας 
προ βλή μα τα όπως η συ χνή αλ λα γή πλη ρώ μα τος στα πλοία και οι ποι κί λες συ νή θει ες που εμ φα νί ζουν 
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άτομα δι α φο ρε τι κής εθνι κό τη τας.
Εξί σου ση μα ντι κή εί ναι και η είσοδος της τηλεματικής στην εμπορική ναυτιλία, μο λο νό τι δεν έχει 

ακόμη ανα πτυ χθεί σε επι θυ μη τό επί πε δο, ιδίως σε θέ μα τα πα ρο χής ια τρι κών υπη ρε σι ών, δι α δι κα σι ών 
ει σό δου και εξό δου των πλοίων από τους λι μέ νες και συν δυ α σμέ νων με τα φο ρών. 

Βα σι κός σκο πός των ερευ νη τι κών προ γραμ μά των τη λε μα τι κής εί ναι η πα ρο χή δυ να τό τη τας στο πλή-
ρω μα και το προ σω πι κό γρα φεί ου να επι τύ χει στό χους, όπως η αύ ξη ση της απο δο τι κό τη τας του πλοίου 
και των επι πέ δων ασφά λει ας της ναυ σι πλο ΐ ας, η μεί ω ση του λει τουρ γι κού κό στους και του κό στους 
δι α κι νή σε ως και δι α νο μής και η αύ ξη ση του επι πέ δου προ στα σί ας του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος. 

Θέμα 10: Ο αμε ρι κα νι κός νό μος ΟΡΑ 1990.

Το ατύ χη μα τουExxonValdez (1989) απο τέ λε σε την αφορμή για να υπο γρά ψει ο πρό ε δρος Bush το 
νόμο OilPollutionAct–ΟPA (1990) ύστερα από πολύ με γά λη πί ε ση που ασκή θη κε από ομά δες πο λι τών, 
πε ρι βαλ λο ντι κές ορ γα νώ σεις και ει δι κούς της εγ χώ ρι ας ναυ τι λί ας. Άξιο σχο λί ων εί ναι ότι ο OPA προ-
έ κυ ψε από ένα ατύ χη μα Δ/Ξ του οποίου η πο σό τη τα πε τρε λαί ου που χύ θη κε στο θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον 
(37.500 τό νοι) ήταν ένα μι κρό μέ ρος της κα τα στρο φής, που προ κά λε σε το ατύ χη μα του Δ/Ξ AmocoCadiz 
(220.000 τό νοι) στις γαλ λι κές ακτές (1978). Μό λις ψη φί στη κε ο OPA δέ χτη κε αυ τό μα τα σκληρή κρι τι κή 
για τα εξής δύο αμ φι λε γό με να ση μεία του: 

α) Σχε δι α σμός DH ή DB (double hull / double bottom, δηλαδή διπλά κελύφη, διπύθμενα) και 
β) κα θε στώς απε ρι ό ρι στης ευ θύ νης του πλοι ο κτή τη. 
Ας μη λη σμο νού με ότι προ η γού με νες από πει ρες στη Συν δι α σκέ ψη (TSPP) του ΙΜΟ το 1978 για την 

κα θι έ ρω ση των DH/DB Δ/Ξ χά θη καν μέσα στο γνω στό πλαί σιο συμ βι βα σμού, που δι έ πει τις δι α δι κα-
σί ες ιδρύ σε ως, τρο πο ποι ή σε ως και τα στά δια υπο γρα φής και επι κυ ρώ σε ως μιας ΔΣ. Το ζή τη μα ήταν 
τώρα δι α φο ρε τι κό από την ίδια του τη βάση. Το ατύ χη μα έγινε σε θα λάσ σι α πε ρι ο χή που ανή κει στις 
ΗΠΑ και δεν ήταν δυ να τό να αντι με τω πι σθεί με χρο νο βό ρες δι α δι κα σί ες.

Πολ λές πη γές υπο στή ρι ξαν ότι ο OPA 1990 ήταν δί χως αμ φι βο λί α μια πο λι τι κή από φα ση, που 
θε σπί σθη κε σε λά θος χρόνο αλλά εύ κο λα κα τα νο η τή και ελ κυ στι κή για την κοινή γνώμη λόγω της απλό-
τη τάς της. Οι ανε ξάρ τη τοι πλοι ο κτή τες Δ/Ξ θε ω ρούν ότι η τε χνο λο γί α δεν πρέ πει να παγώσει με την 
εμ φά νι ση του OPA και ανα φέ ρο νται βέ βαια στην ήδη τρο πο ποι η μέ νη ΔΣ MARPOL με τους κα νο νι-
σμούς 13F και 13G, οι οποίοι επι τρέ πουν και άλλα εναλ λα κτι κά σχέ δια Δ/Ξ. Ωστόσο οι πλοι ο κτή τες, 
κυ ρί ως για οι κο νο μι κούς λό γους, θα προ τι μού σαν την υφι στά με νη τε χνο λο γί α πριν την κα θι έ ρω ση του 
OPA 1990.

Τα τε λευ ταί α 15 χρό νια το Κο γκρέ σο με λε τού σε τις με θό δους που θα του επέ τρε παν να ψη φί σει μια 
νέα νο μο θε σί α, σχε τι κή με απορ ρί ψεις πε τρε λαι ο ει δών από τα εμπο ρι κά πλοία. Έτσι ορι σμέ νες δι α τά-
ξεις του OPA 1990 αφο ρούν απο κλει στι κά στην εγ χώ ρι α ναυ τι λί α, αλλά αρ κε τές από αυ τές έχουν 
άμεση επί δρα ση στα αλ λο δα πά εμπο ρι κά πλοία που με τέ χουν στο εμπό ριο με τις ΗΠΑ. 

Από τη στιγμή που εμ φα νί σθη κε ο νό μος αυ τός, εί ναι ευ νό η το ότι η μο νο με ρής αυτή αντί δρα ση των 
ΗΠΑ, όσον αφορά στην προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος πα ρα με ρί ζει σε με γά λο βαθμό τις 
υπάρ χου σες δι ε θνείς και πε ρι φε ρει α κές συμ βά σεις κα θώς και το πε δίο εφαρ μο γής τους, μόνο που η 
ευ αι σθη το ποί η ση της κοι νής γνώ μης για το θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον (εκτε τα μέ νες ζη μιές στη θα λάσ σι α 
χλω ρί δα και πα νί δα της Αλά σκας) δεν φθά νει από μόνη της για να αι τι ο λο γή σει ένα πε ρι βαλ λο ντι κό 
κό στος από τη στιγμή που είχε και πο λι τι κό κό στος. 

Εκτός των δύο επι μά χων ση μεί ων, η OPA 1990 πε ρι έ χει ορι σμέ νες δι α τά ξεις που αναμ φί βο λα συμ-
βάλ λουν σε βελ τί ω ση των συν θη κών για την προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος. Ανα φέ ρε ται ρητά 
στον το μέα ασφά λει ας της ναυ σι πλο ΐ ας και τα επί πε δα εκ παι δεύ σε ως των ναυ τι κών (title IV) θε σπί ζο ντας 
κα νο νι σμούς για το σύ στη μα ελέγ χου κυ κλο φο ρί ας των πλοίων (Vessel Traffic Services) έτσι ώστε να 
ελέγ χο νται οι πα ρά νο μες απορ ρί ψεις απο βλή των στη θά λασ σα και να εντο πί ζο νται οι πα ρα βά τες που 
προ κα λούν τη ρύ παν ση από πε τρε λαι ο ει δή. 

Επί σης προ βλέ πε ται χρήση πλο η γών και συ νο δών πλοίων (ρυ μουλ κών), ορ γά νω ση φυ λα κών γέ φυ ρας, 
βελ τί ω ση των μέ σων τη λε πι κοι νω νί ας με τα ξύ του πλοίου και της ακτής, έλεγ χος για ναρ κω τι κά και αλ κο-
ο λού χα, κα θο ρι σμός μέσω του ΙΜΟ των ελα χί στων απο δε κτά προ δια γρα φών εκ παι δεύ σε ως των ναυ τι-
κών σε συν δυ α σμό με την άσκηση ελέγ χου της αμε ρι κα νι κής ακτο φυ λα κής για τα πι στο ποι η τι κά ικα νό τη-
τας πλοι άρ χου και πλη ρώ μα τος και της εν γέ νει επαν δρώ σε ως αλ λο δα πών πλοίων που προ σεγ γί ζουν τα 
αμε ρι κα νι κά λι μά νια, ενώ σχε τι κά με τη συ ντή ρη ση των πλοίων προ βλέ πο νται αυ στη ρό τε ροι αλλά κοινά 
απο δε κτοί κα νο νι σμοί ελέγ χου και επι θε ω ρή σε ων από την πλευρά των νη ο γνω μό νων.
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Αρ κε τά χρό νια μετά το ατύ χη μα του ExxonValdez πολ λοί ναυ τι λι α κοί πα ρά γο ντες έχουν επι κε ντρω θεί 
στους κα νο νι σμούς της OPA σχε τι κά με τις συ νέ πει ες, που θα έχει τυ χόν απόρ ρι ψη πε τρε λαί ου. Την πε ρί-
ο δο 1986-1990 και σε σύ νο λο αφί ξε ων πλοίων στις ΗΠΑ που υπε ρέ βη σαν τις 17.000, ση μει ώ θη καν 753 
πε ρι στα τι κά πε τρε λα ϊ κής ρυ πάν σε ως που επι βά ρυ ναν το θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον με 387.404 βα ρέ λια πε τρε-
λαί ου. Από αυτά όμως το 95% αφο ρού σε σε ρύ παν ση μι κρό τε ρη των 100 βα ρε λιών, ενώ μόνο 9 ατυ χή μα-
τα (1,2%) αφο ρού σαν σε ρύ παν ση με γα λύ τε ρη από 700 τό νους με γνω στό τε ρα το MegaBorg (12.500 τό νοι, 
το 1990) και βέ βαια το ExxonValdez (37.500 τό νοι). 

10.1 Οι δι α τά ξεις του OPA 1990.

Σε αντί θε ση με τις δι ε θνείς συμ βά σεις που ορί ζουν συ γκε κρι μέ να πρό τυ πα (εξαι ρεί ται η MARPOL 
με τις τε λευ ταί ες τρο πο ποι ή σεις του έτους 1992, οι οποίες όμως τέ θη καν σε ισχύ μετά τη θέ σπι ση της OPA 
1990), τα οποία πρέ πει να εφαρ μό ζο νται, ο ΟPA σα φώς και προ βλέ πει ένα συ γκε κρι μέ νο σχέ διο για τα 
Δ/Ξ, δη λα δή κα θι στά υπο χρε ω τι κή την εφαρ μο γή των DH ή/και DB για όλα τα νέα Δ/Ξ που κα τα πλέ ουν 
σε πε ρι ο χές δι και ο δο σί ας των ΗΠΑ, π.χ. αι γι α λί τι δα ζώνη και απο κλει στι κή οι κο νο μι κή ζώνη. Συ γκε κρι-
μέ να:

α) Όλα τα νέα εμπο ρι κά πλοία (πα ρά δο ση μετά την 1/1/94) με χω ρη τι κό τη τα κάτω των 5.000 GRT 
απαι τεί ται να εφο δι ά ζο νται με δι πλά πε ρι βλή μα τα ή/και δι πλούς πυθ μέ νες. Τα ήδη υπάρ χο ντα αυ τού 
του με γέ θους απαι τεί ται να συμ μορ φώ νο νται με τη νέα κα τα σκευ ή μετά την 1/1/2015.

β) Όλα τα νέα εμπο ρι κά πλοία άνω των 5.000 GRT απαι τεί ται να έχουν DH και DB. Εξαι ρού νται 
μέ χρι την 1/1/2015 τα πλοία που φορ τώ νουν ή εκ φορ τώ νουν σε σταθμό που βρίσκεται στην ανοικτή 
θάλασσα, π.χ. Louisiana Offshore Oil Port (LOOP) ή με τα φορ τώ νουν σε μι κρό τε ρα πλοία πέ ραν των 
60 ν.μ. από τις ακτές των ΗΠΑ. Για τις δι α δι κα σί ες φορ το εκ φορ τώ σε ως, η αμε ρι κα νι κή ακτο φυ λα κή 
(USCG) κα τέ λη ξε στο συ μπέ ρα σμα ότι οι σταθ μοί εκ φορ τώ σε ως στην ανοι χτή θά λασ σα απο τε λούν τον 
πιο ανώ δυ νο πε ρι βαλ λο ντι κά τρόπο σε σχέση με την απευ θεί ας πα ρά δο ση είτε σε τερ μα τι κούς σταθ-
μούς είτε σε φορ τη γί δες. Οι σταθ μοί αυ τοί (LOOP), απο δει κνύ ο νται πιο απο τε λε σμα τι κοί, όσον αφορά 
στους το μείς ασφά λει ας και προ στα σί ας του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος, δι ό τι μει ώ νουν σε ση μα ντι κό 
βαθμό τα πο σο στά ατυ χη μά των, π.χ. προ σα ρά ξεις, συ γκρού σεις, εκρή ξεις λόγω αντι ξό ων και ρι κών 
συν θη κών.

γ) Όλα τα υπάρ χο ντα πλοία άνω των 5.000 GRT θα πρέ πει να προ σαρ μο σθούν στις νέες δι α τά ξεις 
για τα DH/DB ή να απο συρ θούν στα δι α κά αρ χί ζο ντας από το έτος 1995, σύμ φω να με την ηλι κία και τη 
χω ρη τι κό τη τά τους. Η εφαρ μο γή του σχε δί ου μη απο δο χής των υπαρ χό ντων πλοίων αρ χί ζει από το 1995 
για πλοία ηλι κί ας 28 ετών και τε λει ώ νει το 2010 για όσα εί ναι ηλι κί ας 23 ετών. Τα πλοία που ήδη δι α-
θέ τουν DB/DH έχουν μια πρό σθε τη πε ρί ο δο χά ρης 5 ετών.

Το DH/DB σε ανα λο γί α με το πλά τος ενός συμ βα τι κού Δ/Ξ, ση μαί νει ένα κενό δι ά στη μα πε ρί που δύο 
έως τριών μέ τρων με τα ξύ του εξω τε ρι κού σκά φους και των δε ξα με νών φορ τί ου. Οι υπο στη ρι κτές των DH 
και των DB πι στεύ ουν ότι οι δι αρ ρο ές στο δι πλό πυθ μέ να μπο ρούν να απο φευ χθούν με απο τε λε σμα τι κό-
τε ρο σχε δι α σμό και κα λύ τε ρη κα τα σκευ ή, δη λα δή ισχυ ρί ζο νται ότι τα DH/DB θα προ στα τεύ σουν το 
θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον κα λύ τε ρα σε πε ρι πτώ σεις προ σα ρά ξε ων ή συ γκρού σε ων σε πε ρι ο χές πυ κνής κι νή-
σε ως, ιδι αί τε ρα κο ντά σε πα ρά κτι ες ζώ νες όπου η πε ρι βαλ λο ντι κή ευ αι σθη σί α εί ναι αρ κε τά με γα λύ τε ρη. 
Κατά συ νέ πει α, η κα τα σκευ α στι κή αντοχή του πλοίου θα αυ ξη θεί, αυ ξά νο ντας έτσι την ικα νό τη τα του 
πλοίου να επι ζή σει μετά από ατύ χη μα. Η δι άρ ρη ξη μιας με γά λης πλευ ρι κής δε ξα με νής έρ μα τος σε πλοίο 
χω ρίς δι πλά τοι χώ μα τα, μετά από σύ γκρου ση ή προ σά ρα ξη, θα έχει ως συ νέ πει α με γά λη απώ λεια πλευ-
στό τη τας και ευ στά θει ας. 

Ένα άλλο επι χεί ρη μα υπέρ του DH/DB εί ναι ότι θα προ σφέ ρει κα λύ τε ρη το πο θέ τη ση των δε ξα με-
νών καυ σί μων και απλού στευ ση του συστήματοςσωληνώσεων (transfer system). Με βάση την πείρα που 
έχουν απο κτή σει δι ά φο ρες ναυ τι λι α κές εται ρεί ες από πλοία που εί χαν ναυ πη γη θεί στη δε κα ε τί α του 
1980, ισχυ ρί ζο νται ότι το αυ ξη μέ νο κό στος κα τα σκευ ής αντι σταθ μί ζε ται από οι κο νο μί ες που προ έρ χο-
νται από κα λύ τε ρο χει ρι σμό φορ τί ου και έρ μα τος, ένα απο τε λε σμα τι κό τε ρο απο στράγ γι σμα των δε ξα-
με νών φορ τί ου και ευ κο λό τε ρο κα θα ρι σμό των δε ξα με νών, που όλα μαζί συ ντε λούν σε τα χύ τε ρες δι α-
δι κα σί ες φορ τώ σε ως και εκ φορ τώ σε ως.

Αντί θε τα, σύμ φω να με μια με λέ τη του γερ μα νι κού νη ο γνώ μο να (Germanischer Lloyd) προ κύ πτει ότι 
σε πε ρι πτώ σεις προ σκρού σε ως σε υφά λους ή βρα χώ δεις ακτές, το κενό των 2-3 μέ τρων που ορί ζε ται για 
τα Δ/Ξ εφοδιασμένα με DH/DB θα προ στα τεύ σει τις δε ξα με νές φορ τί ου μόνο όταν το πλοίο έχει τα χύ τη-
τα μι κρό τε ρη των 4 κόμ βων/ώρα. Μια τα χύ τη τα 7,3 κόμ βων/ώρα, στην πε ρί πτω ση της προ σκρού σε ως θα 
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απαι τού σε ένα αντί στοι χο κενό 6 μέ τρων. Υπο στη ρί ζε ται ακόμη ότι με συμ βι βα σμό στις δι α στά σεις των 
χώ ρων DH/DB, ώστε το πλοίο να με τα φέ ρει το ελά χι στο έρμα που απαι τεί η MARPOL, μπο ρεί να απο-
φευ χθεί η απώ λεια με τα φο ρι κής ικα νό τη τας και να εξα σφα λι σθεί επαρ κής προ στα σί α σε πε ρι πτώ σεις 
προ σα ρά ξε ως και σχε τι κή προ στα σί α σε πε ρι πτώ σεις συ γκρού σε ως. 

Οι ευ ρω πα ϊ κοί νη ο γνώ μο νες θε ω ρούν ότι τα Δ/Ξ που εί ναι εφο δι α σμέ να με δι πλούς πυθ μέ νες θα προ-
σφέ ρουν προ στα σί α σε πε ρι πτώ σεις μησφοδρήςπροσκρούσεως (low impact), πράγμα που ισχύει και στα 
συμ βα τι κά Δ/Ξ. Όταν η προ σά ρα ξη στα βρά χια ή αβαθή ύδατα εί ναι ισχυρή (strong impact), η νέα αυτή 
κα τα σκευ α στι κή τε χνι κή δεν μει ώ νει τα πο σο στά ρυ πάν σε ως, π.χ. στην πε ρί πτω ση του Amoco Cadiz
(1978) προ φα νώς ο δι πλός πυθ μέ νας δεν θα πρό σφε ρε τί πο τα, αφού ου σι α στι κά το πλοίο κό πη κε σε δύο 
κομ μά τια. Επι πλέ ον στο ναυ ά γι ο του Braer (1993), εκ πρό σω πος των Lloyd's τό νι σε ότι το πλοίο προ σά-
ρα ξε και στη συ νέ χει α έσπασε σε δύο κομ μά τια, εξαι τί ας της σφο δρής θα λασ σο τα ρα χής, πράγμα που δεν 
θα μπο ρού σε να απο τρα πεί ούτε και στην πε ρί πτω ση που το πλοίο ήταν εφο δι α σμέ νο με δι πλά τοι χώ μα τα. 
Υπο θέ το ντας ότι το πλοίο είχε δι πλά τοι χώ μα τα, το Δ/Ξ θα είχε προ σα ρά ξει στα βρά χια και η δι α φο ρά 
της πι έ σε ως με τα ξύ των εξω τε ρι κών και των εσω τε ρι κών τοι χω μά των του συ ντελού σε στο να κο πεί στα 
δύο. Η εξέ λι ξη αυτή δεν θα είχε απο τρα πεί εάν το πλοίο ήταν εφο δι α σμέ νο με δι πλά τοι χώ μα τα.

Υπάρ χουν όμως αντιρ ρή σεις ως προς την ωφε λι μό τη τα των Δ/Ξ με δι πλούς πυθ μέ νες. Συ γκε κρι μέ να:
α) Η επι θε ώ ρη ση ενός με γά λου Δ/Ξ στους εσω τε ρι κούς χώ ρους, με σκοπό την ανεύ ρε ση πι θα νών δι α-

βρώ σε ων, εί ναι μια δύ σκο λη ερ γα σί α και αυτό γιατί απαι τεί ται εξέ τα ση του λά χι στον 1.200 χι λιο μέ τρων 
με ταλ λι κών κολ λή σε ων και η αναρ ρί χη ση σε επι φά νει ες συ νο λι κού μή κους άνω των 10.000 μέ τρων.

β) Τα δι πλά πε ρι βλή μα τα προ σθέ τουν και άλ λες δυ σκο λί ες. Εκτός από τη δυ σκο λί α προ σβά σε ως 
στον κενό χώρο ανά με σα στα εξω τε ρι κά πε ρι βλή μα τα και στις δε ξα με νές,  η χρήση αυ τού του κε νού ως 
δε ξα με νής έρ μα τος εί ναι σχε δόν βέ βαιο ότι θα δη μι ουρ γή σει απρό βλε πτα προ βλή μα τα δι α βρώ σε ως. 

γ) Οι σι α γό νες νε ρού που θα πα ρα μέ νουν στα τοι χώ μα τα του πλοίου θα επι τα χύ νουν τις δι α δι κα σί ες 
οξει δώ σε ως ενώ η εφαρ μο γή αντι δι α βρω τι κών βα φών εί ναι σχε δόν αδύ να τη λόγω του στε νού χώ ρου.

δ) Στο κενό με τα ξύ των δύο σκα φών συ γκε ντρώ νο νται με γά λες πο σό τη τες αε ρί ων και, κα θώς η 
πε ρι ε κτι κό τη τα σε οξυ γό νο θα εί ναι με γά λη, η δη μι ουρ γί α σπιν θή ρων και η δι α φυ γή από τις ρωγ μές 
εκρη κτι κών αε ρί ων μπο ρούν να προ κα λέ σουν εκρή ξεις. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρ χει η αντί θε τη άποψη του αμε ρι κα νι κού νη ο γνώ μο να (ABS), ο οποίος 
θε ω ρεί ότι τα Δ/Ξ αυ τού του τύ που μπο ρούν να εί ναι φι λι κά προς τους επι θε ω ρη τές που θα ει σέρ χο νται 
στους εσω τε ρι κούς χώ ρους τους, εφό σον εφαρ μό ζο νται μο ντέρ νες τε χνι κές, που θα εί ναι απο τέ λε σμα της 
πεί ρας τό σων ετών. Οι μέ θο δοι αυ τές μπο ρούν να εφαρ μο σθούν με τη χρήση δι α μή κων ελα σμά των που 
συν δέ ουν τους νο μείς του εσω τε ρι κού και του εξω τε ρι κού σκά φους σε τα κτά δι α στή μα τα, αντι κα θι στώ-
ντας συμ βα τι κά ενι σχυ τι κά υπο στυ λώ μα τα με τα ξύ των δύο σκα φών. Τα ελά σμα τα αυτά συν δυ α ζό με να με 
τον ιστό των εγκαρ σί ων πλαι σί ων στον πυθ μέ να του σκά φους, δη μι ουρ γούν ένα εί δος σκά ρας ή πλέγ μα-
τος. Με αυ τόν τον τρόπο τα δύο σκάφη του πλοίου θα αντι δρούν στις επε νερ γού σες δυ νά μεις ως μια ενό-
τη τα με τε λι κό απο τέ λε σμα με γα λύ τε ρη ευ καμ ψί α των με τάλ λων και συ νε πώς μεί ω ση των πι θα νο τή των 
δη μι ουρ γί ας μι κρών ρωγ μών.

10.2 Σύ γκρι ση MARPOL και OPA 1990.

Ο βα σι κός στό χος της MARPOL εί ναι να εξα λεί ψει την εσκεμ μέ νη ρύ παν ση και να μει ώ σει σε έναν 
επι θυ μη τό βαθμό τις απορ ρί ψεις πε τρε λαί ου που προ έρ χο νται από ατυ χή μα τα. Υπεν θυ μί ζο με ότι, οι δι α-
τά ξεις της MARPOL πλη ρούν τις κα τάλ λη λες προ ϋ πο θέ σεις για την προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ-
λο ντος και επομένως το πρό βλη μα εντο πί ζε ται και στην απρο θυ μί α κάποιων κρα τών να επι κυ ρώ σουν την 
εν λόγω Σύμ βα ση.

Από την άλλη πλευρά, μπο ρού με να θε ω ρή σο με ότι ο OPA 1990 έχει πε τύ χει τον αρ χι κό του στόχο. 
Τα Δ/Ξ εξα κο λου θούν να τα ξι δεύ ουν προς τις ΗΠΑ είτε εί ναι συμ βα τι κά είτε έχουν εφο δι α σθεί με DH/
DB. Από όποια σκο πιά και να το εξε τά σει κανείς, οι πλοι ο κτή τες Δ/Ξ έχουν γί νει αρ κε τά προ σε κτι κοί, 
όσοι πα ρα μέ νουν στο εμπό ριο πε τρε λαί ου από και προς τα αμε ρι κα νι κά λι μά νια και ύδατα και πα ρου-
σι ά ζουν μία βελ τι ω μέ νη ει κό να σχε τι κά με την κα τά στα ση των πλοίων τους.

Ένα ση μείο υπε ρο χής του OPA 1990 εί ναι η υι ο θέ τη ση από τον ΙΜΟ, των τρο πο ποι ή σε ων της 
MARPOL (1992), του σχε δι α στι κού τύ που DH/DB. Από τη στιγμή που πρω το εμ φα νί στη κε αυτή η πρό-
τα ση, κατά τη δι άρ κει α της συν δι α σκέ ψε ως TSPP (1978), ήταν τε λι κά θέμα χρό νου η θέ σπι ση εθνι κής 
νο μο θε σί ας από τις ΗΠΑ σχε τι κής με τη ρύ παν ση από πε τρέ λαι ο. Οι προ η γού με νες από πει ρες αυτό 
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ακρι βώς εί χαν δεί ξει, μόνο που κα μιά από τις αντι προ σω πεί ες των υπο λοί πων κρα τών στον ΙΜΟ δεν 
το είχε προ βλέ ψει ή δεν ήθελε να το πα ρα δε χθεί.

Πρό σθε τα, η επί ση μη θέση των ΗΠΑ απο κλεί ει τις εναλ λα κτι κές προ τά σεις, κρί νο ντας ότι μόνο το 
σχέ διο των DH/DB πλη ροί τις προ ϋ πο θέ σεις, μο λο νό τι οι τω ρι νές ανα φο ρές της MARPOL σχε τι κά με τις 
δι α στά σεις των δε ξα με νών, το βύ θι σμα και τα μέ γι στα βάθη των DB εί ναι ήδη απο δε κτές. Εξάλ λου, ας 
μη λη σμο νού με ότι κα νέ να άλλο από τα εναλ λα κτι κά σχέ δια ως προς το Δ/Ξ DH/DB δεν έχει ακόμη ναυ-
πη γη θεί και το πι θα νό τε ρο εί ναι να μην κα τα σκευ α σθεί στο μέλ λον και επο μέ νως εί ναι αδύ να τη η σύ γκρι-
ση για το ποια πρό τα ση τε λι κά εί ναι οι κο λο γι κά η κα λύ τε ρη. Οι βα σι κές δι α φο ρές του OPA 1990 από τους 
κα νο νι σμούς 13F και 13G της MARPOL επι κε ντρώ νο νται σε δύο ση μεία: 

α) Οι απαι τή σεις της πρώ της αφο ρούν σε όλα τα νέα Δ/Ξ να εφο δι ά ζο νται με DH/DB όταν ει σέρ-
χο νται σε αμε ρι κα νι κά ύδατα, ενώ η MARPOL υι ο θε τεί το ίδιο πρό τυ πο αλλά για πλοία πάνω από 
5.000DWT.

β) Η MARPOL επι τρέ πει και εναλ λα κτι κές με θό δους σχε δι α σμού, π.χ. το mid-deck Δ/Ξ, αρ κεί 
αυ τές να προ σφέ ρουν ίση προ στα σί α με τα DH/DB σε πε ρι πτώ σεις συ γκρού σε ων ή προ σα ρά ξε ων, ενώ 
ο OPA δεν δέ χε ται κα νέ να άλλο σχέ διο. 

Ωστόσο, τί θε ται το ερώ τη μα εάν θα έπρεπε οι τρο πο ποι ή σεις της MARPOL να υπε ρι σχύ ουν των 
δι α τά ξε ων του OPA, δε δο μέ νου ότι υι ο θε τή θη καν σε με τέ πει τα χρο νι κό στά διο. Οι ΗΠΑ έκα ναν επί ση-
μη δή λω ση ότι δεν δέ χο νται το άρ θρο 16 της MARPOL, αντι στρέ φο ντας έτσι τη χρο νι κή ακο λου θί α. 
Ποια θα εί ναι όμως η επί δρα ση μιας τέ τοιας δη λώ σε ως στα νο μι κά δι και ώ μα τα και τις υπο χρε ώ σεις των 
κρα τών-με λών που απορ ρέ ουν από την εφαρ μο γή της MARPOL; Σύμ φω να με το άρ θρο αυτό υπάρ χει 
μια άλλη μέ θο δος, όταν ένα κρά τος-μέ λος επι θυ μεί να εμπο δί σει την τρο πο ποί η ση ενός Πα ραρ τή μα τος 
της MARPOL, έτσι ώστε να μην τε θεί σε ισχύ. Εκ φρά ζε ται με την επί ση μη αντί δρα σή του, υπο στη ρι ζό-
με νη από αριθμό κρα τών, που φθά νει το 1/3 του συ νο λι κού αριθ μού κρα τών-με λών και που ο συ νο λι κός 
εμπο ρι κός στό λος τους φθά νει του λά χι στον το 50% της πα γκό σμι ας χω ρη τι κό τη τας. Ως γνω στόν, οι 
κα νο νι σμοί 13F και 13G υι ο θε τή θη καν το Μάρ τιο του 1992 και το 1/3 των κρα τών-με λών δεν είχε εκ φρά-
σει αντιρ ρή σεις. Επο μέ νως, οι ΗΠΑ δεν μπο ρού σαν να απο φύ γουν την έναρξη ισχύος τους.

Η MARPOL εί ναι μια Σύμ βα ση πα γκό σμι ας εμ βέ λει ας, την οποία έχουν ήδη επι κυ ρώ σει πάνω από 
145 κράτη. Οι ΗΠΑ ήταν ανά με σα στις χώ ρες που εί χαν ηγε τι κό ρόλο κατά το χρόνο κα ταρ τί σε ώς της 
(1973), αλλά και κατά τη δι άρ κει α των τρο πο ποι ή σε ών της (1978). Εί ναι επί σης γνω στό ότι οι εκά στο τε 
αντι προ σω πεί ες των ΗΠΑ στις δι α σκέ ψεις του ΙΜΟ επη ρε ά ζουν, πολ λές φο ρές άμεσα, την MEPC 
(επιτροπή προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος του ΙΜΟ. Οι ΗΠΑ έχουν στο πα ρελ θόν επι κυ ρώ σει 
τη ιδρυ τι κή Σύμ βα ση του ΙΜΟ (1948) και εί ναι ένα από τα πρώτα κράτη-μέλη που έχουν υπο γρά ψει και 
επι κυ ρώ σει τη MARPOL. Κάθε σύμ βα ση που εί ναι σε ισχύ δε σμεύ ει τα κράτη-μέλη της και πρέ πει να 
εφαρ μό ζε ται «καλή τη πί στει». Σύμ φω να με το άρ θρο 18 της Συμ βά σε ως της Βι έν νης (1969), ένα κρά τος 
εί ναι υπο χρε ω μέ νο να απο φεύ γει τέ τοιου εί δους πρά ξεις, που υπερ νι κούν το αντι κεί με νο και το σκοπό 
μιας συν θή κης. 

Θέμα 11: Η προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος στην Ευ ρω πα ϊ κή Ένωση.

Η Ευ ρω πα ϊ κή Ένωση (ΕΕ) προ χώ ρη σε βαθ μι αί α στην επι κύ ρω ση των εξής δι ε θνών συμ βά σε ων: 
α) ΣύμβασητηςΒέρνης (1963), που αφορά στη δι ε θνή επι τρο πή για την προ στα σί α του Ρή νου από 

τη ρύ παν ση.
β) ΣύμβασητηςΒόννης (1976), σχε τι κά με την προ στα σί α του Ρή νου από τη χη μι κή ρύ παν ση.
γ) ΣύμβασητηςΒαρκελώνης (1976), για την προ στα σί α της Με σο γεί ου από τη ρύ παν ση και το πρω-

τό κολ λο για τη ρύ παν ση από χερ σαί ες πη γές. 
δ) ΣύμβασητουΠαρισιού (1974), για την προ στα σί α των θα λασ σών λόγω ρυ πάν σεως προ ερ χό με νης 

από χερ σαί ες πη γές.
ε) ΣύμβασητηςΚαμπέρα (1980), σχε τι κά με τη δι α τή ρη ση της θα λάσ σι ας πα νί δας και χλω ρί δας της 

Ανταρ κτι κής.
στ) ΣύμβασητηςΒόννης (1983), που αφορά στη συ νερ γα σί α για την κα τα πο λέ μη ση της ρυ πάν σε ως 

της Βό ρει ας Θά λασ σας από τους υδρο γο νάν θρα κες και άλ λες επι κίν δυ νες ου σί ες.
ζ) ΣύμβασητηςΚαρθαγένης (1983), για την προ στα σί α και την αξι ο ποί η ση του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ-

λο ντος της Κα ρα ϊ βι κής.
η) ΣύμβασητηςΒαρσοβίας (1983), για την αλι εία και τη δι α τή ρη ση των ζώ ντων πό ρων στη Βαλ τι κή 

Θά λασ σα.
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θ) Σύμβαση(8/10/90), και πρω τό κολ λο με τα ξύ Γερ μα νί ας, Τσε χί ας, Σλο βα κί ας και ΕΕ, για τη δι ε θνή 
επι τρο πή προ στα σί ας του Έλβα (23/2/93).

Πα ράλ λη λα, η ΕΕ έχει εκ δώ σει με γά λο αριθμό κοι νο τι κών πρά ξε ων, που αφο ρούν στο πε ρι βάλ λον 
και οι οποίες εί ναι σχε τι κές με τη ρύ παν ση του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος από τα εμπο ρι κά πλοία. 
Ορισμένες από τις κοι νο τι κές οδη γί ες πα ρα τί θε νται στη συ νέ χει α σε χρο νο λο γι κή σειρά: 
ΟΔΗΓΙΑ(76/464/ΕΟΚ)της 4/5/1976 περί ΡυπάνσεωςπουΠροκαλείταιαπόΟρισμένεςΕπικίνδυνες

ΟυσίεςπουΕκχέονταιστοΥδάτινοΠεριβάλλοντηςΚοινότητας.
ΟΔΗΓΙΑ(86/280/ΕΟΚ) 12/6/1986 σχε τι κά με τις ΟριακέςΤιμέςκαιτουςΠοιοτικούςΣτόχουςγιατις

ΑπορρίψειςΟρισμένωνΕπικινδύνωνΟυσιών που υπά γο νται στον Κα τά λο γο Ι του Πα ραρ τή μα τος της 
οδη γί ας 76/464. 
ΟΔΗΓΙΑ(79/116/ΕΟΚ) περί των ΕλαχίστωνΠροδιαγραφώνΟρισμένωνΔεξαμενοπλοίωνπουΚατα

πλέουνήΑποπλέουναπόΚοινοτικούςλιμένες, η οποία συ μπλη ρώ θη κε και τρο πο ποι ή θη κε από την ΟΔΗ
ΓΙΑ (79/1034/ΕΟΚ) της 6/12/1979 για ορι σμέ να Δ/Ξ που ει σέρ χο νται ή εξέρ χο νται από κοι νο τι κούς 
λι μέ νες. Στο άρ θρο 1 το κεί με νο αντι κα θί στα ται ως εξής: «ότανμεταφέρονταιχημικάπροϊόνταχύμαή/
καιυγροποιημένααέριαχύμα,ενδείξειςδιάτοεάντοπλοίοκατέχειπιστοποιητικόκαταλληλότητοςή
μηβάσει τωνόρων τουκώδικος ΙΜΟσχετικάμε τηνκατασκευήκαι τον εξοπλισμό τωνπλοίωνπου
μεταφέρουνεπικίνδυναχημικάπροϊόνταχύμαήυγροποιημένααέριαχύμα».
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ(82/452/ΕΟΚ) της Επι τρο πής της 1/7/1982 απευ θυ νό με νη στην ελ λη νι κή κυ βέρ νη-

ση, σχε τι κά με την εφαρ μο γή της οδη γί ας του Συμ βου λί ου της 21/12/1978 περί τωνΕλαχίστωνΑπαιτουμέ
νωνΠροδιαγραφώνγιαΟρισμέναΔεξαμενόπλοιαπουΚαταπλέουνήΑποπλέουναπόΚοινοτικούςΛιμένες 
και της οδη γί ας της 6/12/1979, τρο πο ποι η τι κής της προ η γού με νης. Επί σης υπάρ χει και η τρο πο ποί η ση στην 
πρό τα ση ΟΔΗΓΙΑΣ(ΚΟΜ(90)45231.10.90) για τις ΕλάχιστεςΠροδιαγραφέςπουΑπαιτούνταιγιατα
ΠλοίαπουΜεταφέρουνΕπικίνδυναΕμπορεύματαήΡυπαντικέςΟυσίεςσεΔέματα. Σχε τι κό με την πα ρα-
πά νω οδη γία εί ναι και το δι ά ταγ μα της γαλ λι κής κυ βερ νή σε ως (24/3/78) το οποίο ήταν φυ σι κό απο τέ λε-
σμα της εκτε τα μέ νης ρυ πάν σε ως που προ κά λε σε το ναυ ά γι ο του Δ/Ξ AmocoCadiz στις ακτές της Βρε τά-
νης. Σύμ φω να με αυτό απαι τεί ται ο πλοί αρ χος ενός Δ/Ξ που ει σέρ χε ται στα γαλ λι κά χω ρι κά ύδατα ή όταν 
το Δ/Ξ έχει εμπλα κεί σε ένα ατύ χη μα σε από στα ση 50 ν.μ. από την πλη σι έ στε ρη ακτή και που πι θα νόν να 
προ κα λέ σει σο βα ρή ρύ παν ση, να ει δο ποι ή σει όσο το δυ να τό συ ντο μό τε ρα τις γαλ λι κές αρ χές. Επί σης 
απαι τεί ται για τα δι ερ χό με να Δ/Ξ μέσα από τη γαλ λι κή αι γι α λί τι δα ζώνη να δι α τη ρούν μία από στα ση 
με γα λύ τε ρη των 7 ν.μ. από την ακτή εκτός εάν χρη σι μο ποι ούν τις υπο χρε ω τι κές πο ρεί ες πλοίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ(80/686/ΕΟΚ) της Επι τρο πής της 25/6/1980 περί ΣυστάσεωςΣυμβουλευτικήςΕπιτροπής

στονΤομέατουΕλέγχουκαιτηςΜειώσεωςτηςΡυπάνσεωςπουΠροξενείταιαπότηνΈκχυσηΥδρογοναν
θράκωνστηνΘάλασσα λόγω του ατυ χή μα τος του Δ/Ξ AmocoCadiz που προ κά λε σε ση μα ντι κή ρύ παν ση 
στις ακτές της Γαλ λί ας και της Κορ νου ά λης. Έχει όμως τρο πο ποι η θεί με την ΑΠΟΦΑΣΗ(85/208/ΕΟΚ) 
της 25/3/1985 ώστε να επε κτα θούν οι αρ μο δι ό τη τες της συμ βου λευ τι κής επι τρο πής και στις άλ λες επι κίν-
δυ νες ου σί ες εκτός των υδρο γο ναν θρά κων και την ΑΠΟΦΑΣΗ(87/144/ΕΟΚ) η οποία μει ώ νει τον αριθμό 
των εθνι κών αντι προ σώ πων από τρεις σε δύο και δί νει δυ να τό τη τα συμ με το χής ενός ή πε ρισ σο τέ ρων προ-
σώ πων με ει δι κές γνώ σεις στο σχε τι κό το μέα.
ΑΠΟΦΑΣΗ(81/420/ΕΟΚ) για τη ΡύπανσητηςΜεσογείουΘάλασσαςαπότουςΥδρογονάνθρακεςκαι

ΆλλεςΕπιβλαβείςΟυσίες κα θώς και ΑΠΟΦΑΣΗ(81/971/ΕΟΚ) για τα ΣυστήματαΠληροφορήσεωςγιατην
ΈκχυσηΥδρογονανθράκωνστηΘάλασσα.
ΟΔΗΓΙΑ(86/85/ΕΟΚ) για την ΚαθιέρωσηΚοινοτικούΣυστήματοςΠληροφορήσεωςγιατονΈλεγχο

και τηνΜείωση τηςΡυπάνσεωςπουΠροξενείηΑπόρριψηΥδρογονανθράκωνκαιΆλλωνΕπικινδύνων
ΟυσιώνστηνΘάλασσα η οποία τρο πο ποι ή θη κε με την ΑΠΟΦΑΣΗ(88/346/ΕΟΚ) της 16/6/1988. Το κεί-
με νο αντι κα θί στα ται ως εξής: «καθιερώνεταισύστημαπληροφόρησηςπροκειμένουοιαρμόδιεςαρχές
τωνκρατώνμελώνναέχουνστηδιάθεσήτουςταστοιχείαπουείναιαναγκαίαγιατονέλεγχοκαιτημεί
ωσητηςρύπανσηςπουπροκαλείταιαπότηναπόρριψησημαντικώνποσοτήτωνυδρογονανθράκωνκαι
άλλωνεπικίνδυνωνουσιώνστηθάλασσαήστακύριαεσωτερικάύδατακαιειδικότεραμεταξύαυτών
στιςδιεθνείςυδάτινεςοδούς».

Τα ναυ ά γι α όμως των Δ/Ξ AegeanSea (1992) στη Λα Κο ρού να της Ισπα νί ας (72.000 τό νοι) και του 
Braer (1993) στα νη σιά Σέτ λαντ της Σκω τί ας (85.000 τό νοι) θο ρύ βη σαν σε με γά λο βαθμό την Κοι νό τη τα 
με άμεση συ νέ πει α τη λήψη αυ στη ρών μέ τρων για την ασφά λεια της ναυ σι πλο ΐ ας και την προ στα σί α του 
θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος μετά από προ τά σεις του Ευ ρω πα ϊ κού Κοι νο βου λί ου. 

Τα αντι κρου ό με να συμ φέ ρο ντα ανά με σα στα κράτη-μέλη και η απρο θυ μί α να προ χω ρή σει η ΕE σε 
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μο νο με ρή νο μο θε σί α για την ενί σχυ ση της ασφά λει ας στη θά λασ σα έρ χε ται σε αντι δι α στο λή με την ευ ρύ-
τε ρη συ ναί νε ση και απο δο χή των νέων δι α τά ξε ων από τον ΙΜΟ, μο λο νό τι ορι σμέ να κράτη θέ σπι σαν μέ τρα 
όπως η συμ φω νί α Γαλ λί ας και Ιτα λί ας που απα γο ρεύ ει τη δι έ λευ ση Δ/Ξ από το στενό μεταξύ Σαρ δη νί ας 
και Κορ σι κής. Με τη συμ φω νί α της Κορ σι κής, η Ιτα λία και η Γαλ λία απο φά σι σαν τον απο κλει σμό της 
δι ε λεύ σε ως Δ/Ξ και πλοίων που με τα φέ ρουν επι κίν δυ να φορ τία από τα στενά του Μπο νι φά τσιο (με τα-
ξύ Κορ σι κής και Σαρ δη νί ας). Στα στενά αυτά οι δύο χώ ρες επι θυ μούν να δη μι ουρ γή σουν διεθνές
θαλάσσιοπάρκο. 

Επί σης, η Γερ μα νί α ζη τεί από την Ευ ρω πα ϊ κή Επι τρο πή ει δι κούς ελέγ χους σε όλα τα κοι νο τι κά 
λι μά νια των Δ/Ξ που δεν φέ ρουν την κλάση ενός από τους με γά λους νη ο γνώ μο νες, ενώ προ χω ρά σε 
κα θι έ ρω ση αυ στη ρών κα νό νων για τη δι έ λευ ση των Δ/Ξ από τις ακτές της σύμ φω να με τις δι α τά ξεις του 
ΟΡΑ 1990. Συ γκε κρι μέ να, την επι βο λή προ στί μων στους πλοι ο κτή τες των οποίων τα πλοία προ κα λούν 
ρύ παν ση (450 εκα τομ μύ ρι α μάρκα), τιμή που ξε περ νά κατά πολύ την αξία ενός νέου Δ/Ξ χω ρη τι κό τη-
τας 70.000 τό νων και δη μι ουρ γί α μιας ζώ νης ελέγ χου στη Βό ρεια και τη Βαλ τι κή θά λασ σα, που αφορά 
απο κλει στι κά στα δι ερ χό με να Δ/Ξ.

Τον Ια νου ά ρι ο του 1993, η δα νι κή Προ ε δρί α συ γκά λε σε μει κτό συμ βού λι ο των Υπουρ γών Με τα φο-
ρών και Πε ρι βάλ λο ντος της Ευ ρω πα ϊ κής Ενώ σε ως, με σκοπό την εξέ τα ση μέ τρων που θα μπο ρού σαν 
να ελα χι στο ποι ή σουν τους κιν δύ νους ατυ χη μά των σε πε ρι πτώ σεις με τα φο ράς ρυ πο γό νων και επι κιν δύ-
νων φορ τί ων. Συ γκε κρι μέ να, συ ζη τή θη κε η στα δι α κή αντι κα τά στα ση του υπάρ χο ντος στό λου των Δ/Ξ 
με νέα που να εί ναι εφο δι α σμέ να με δι πλούς πυθ μέ νες, όπως ήδη ισχύει στην Αμε ρι κή. Στη συ νέ χει α η 
Γερ μα νί α κα τέ θε σε μία πρό τα ση που στη ρί χθη κε στους εξής πα ρά γο ντες: 

α) Στην από συρ ση ή τον εκ συγ χρο νι σμό Δ/Ξ ηλι κί ας άνω των 10 ετών (υπο στη ρί χθη κε η άποψη ότι η 
Γερ μα νί α έκανε την πρό τα ση με σκοπό την ένταξη των ναυ πη γεί ων των ανα το λι κών πε ρι ο χών της στα 
προ γράμ μα τα της Κοι νό τη τας).

β) Στην κα τάρ τι ση μαύ ρου κα τα λό γου που θα πε ρι λαμ βά νει πλοίαχαμηλώνπροδιαγραφών (sub-
standard vessels). 

γ) Στην κα θι έ ρω ση της απε ρι ό ρι στης ευ θύ νης του πλοίου σε πε ρι πτώ σεις οι κο λο γι κών κα τα στρο φών. Η 
άλλη άποψη εί ναι οι ευ θύ νες να πε ρι ο ρί ζο νται στα προ βλε πό με να όρια από τις Συμβάσεις CLC (1969) και 
FUND (1971) του ΙΜΟ.

δ) Στον κα θο ρι σμό ευ αι σθή των πε ρι ο χών και πο ρει ών πλοίων που πα ρου σι ά ζουν αυ ξη μέ νους κιν-
δύ νους ρυ πάν σε ως. 

Η ελ λη νι κή αντι προ σω πεί α υπο στή ρι ξε το εναλ λα κτι κό σχέ διο του Δ/Ξ με εν δι ά με σο κα τά στρω μα 
(mid-deck) και επι σή μα νε ότι πολλά από τα πλοία ηλι κί ας 10 ετών εξα κο λου θούν να θε ω ρού νται ικα-
νό τα τα για προ σφο ρά υπη ρε σι ών (πο σο στό 10-15% οφεί λε ται σε ανε πάρ κει α του υλι κού στην κα τα-
σκευ ή του πλοίου, ενώ το με γα λύ τε ρο πο σο στό των ατυ χη μά των εί ναι απόρ ροια αν θρώ πι νου λά θους). 
Επο μέ νως το εν δι α φέ ρον του ναυ τι λι α κού κό σμου πρέ πει να επι κε ντρω θεί στην κα λύ τε ρη εκ παί δευ ση 
των πλη ρω μά των και τη συ νερ γα σί α με τις πα ρά κτι ες αρ χές για τον ελ λι με νι σμό των πλοίων.  

Οι νέες προ τά σεις του μει κτού συμ βου λί ου στη ρί ζο νται στη στενή και άμεση συ νερ γα σί α με τον 
ΙΜΟ για την υι ο θέ τη ση των εξής μέ τρων: 

α) Τη ναυ πή γη ση Δ/Ξ με δι πλό DH/DB ή με εν δι ά με σο κα τά στρω μα ή άλ λες εναλ λα κτι κές λύ σεις, που 
εξα σφα λί ζουν την προ στα σί α των θα λασ σών από ρύ παν ση πε τρε λαι ο ει δών κα θώς και ένα σχέ διο προ ο-
δευ τι κής απο σύρ σε ως των υφι στα μέ νων Δ/Ξ.

β) Τον κα θο ρι σμό ορι σμέ νων πε ρι ο χών που πρέ πει να απο φεύ γο νται από τα εμπο ρι κά πλοία και 
των δρο μο λο γί ων ανοι χτής θά λασ σας στα ευ ρω πα ϊ κά ύδατα.

γ) Τις συ νε χείς ενέρ γει ες στο πλαί σιο των 4 Πε ρι φε ρει α κών συμ φω νι ών συ νερ γα σί ας για την κα τα-
πο λέ μη ση της ρυ πάν σε ως στη Βό ρειο θά λασ σα (Συμ φω νί α της Βόν νης), στη Με σό γει ο (Σύμ βα ση της 
Βαρ κε λώ νης), στον Βο ρει ο α να το λι κό Ατ λα ντι κό (Συμ φω νί α της Λισ σα βό νας) και στη Βαλ τι κή θά λασ-
σα (Σύμ βα ση του Ελ σίν κι).

δ) Τη ση μα σί α του αν θρώ πι νου πα ρά γο ντα για την ασφαλή δι α κί νη ση των πλοίων.
ε) Την ανά γκη για επεί γου σα ρυ μούλ κη ση υπό οποιεσ δή πο τε και ρι κές συν θή κες των πλοίων που 

έχουν υπο στεί ζη μιές ή έχουν εγκα τα λει φθεί.
Ιδι αί τε ρη ση μα σί α απο κτά η πα ρα κί νη ση των κρα τών-με λών για την ανα θε ώ ρη ση της STCW 1978 

και την επι κύ ρω ση το τα χύ τε ρο δυ να τόν των Συμ βά σε ων του ΙΜΟ, CLC 1969 και FUND 1971 μαζί με 
τα πρω τό κολ λά τους, SAR 1989 και OPRC 1990.

Επί σης, ση μα ντι κή εί ναι η ενί σχυ ση του κρα τι κού ελέγ χου των λι μέ νων σύμ φω να με το μνη μό νι ο του 
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Πα ρι σιού (MOU 1982), η κα θι έ ρω ση κοι νής γλώσ σας για την επι κοι νω νί α επί των πλοίων, η επι τή ρη ση 
της κυ κλο φο ρί ας και τα βο η θή μα τα ναυ σι πλο ΐ ας όπως η θέ σπι ση συ στη μά των δι α χει ρί σε ως της κι νή σε ως 
των πλοίων (VTS), η εγκα τά στα ση συ στη μά των τη λε πι κοι νω νί ας ανοι χτής θά λασ σας προς υπο στή ρι ξη του 
πα γκό σμι ου συ στή μα τος ναυ τι λι α κής βο ή θει ας (GMDSS) και η δη μι ουρ γί α σταθ μών υπο δο χής κα τα λοί-
πων στα κοινοτικά λιμάνια.

Κατά τη δι άρ κει α του μει κτού συμ βου λί ου Υπουρ γών Με τα φο ρών και Πε ρι βάλ λο ντος οι συ ζη τή-
σεις πε ρι στρά φη καν γύρω από το ζή τη μα του OPA 1990 κα θώς και της ανα γκαι ό τη τας για την εφαρ μο-
γή των DH/DB στα νέα Δ/Ξ. Γε γο νός είναι ότι τα πλοία που κα τα σκευ ά στη καν στη δε κα ε τί α 1970 - 
1980, δη λα δή τα συμ βα τι κά Δ/Ξ (single bottom), δεν πα ρου σί α σαν ιδι αί τε ρα προ βλή μα τα αντο χής του 
πε ρι βλή μα τος. Πολλά μά λι στα από τα σο βα ρά ατυ χή μα τα των τε λευ ταί ων ετών έχουν γί νει με σχε τι κά 
νέα Δ/Ξ, π.χ. ExxonValdez(1989),NagasakiSpirit (1992). 

Οι διπλoί πυθ μέ νες στα νέα Δ/Ξ εί ναι πραγ μα τι κό τη τα πλέον και απο τε λούν μάλ λον «πο λι τι κή 
λύση» που δεν πρό κει ται να κα ταρ γη θεί. Το πρό βλη μα όμως κοι νο τι κά εντο πί ζε ται στις πι έ σεις που 
εξα σκού νται για ανα νέ ω ση του υπάρ χο ντος γη ρα σμέ νου στό λου, πράγμα που έρ χε ται σε αντι δι α στο λή 
με το προ βλε πό με νο υψηλό κό στος κα τα σκευ ών δι πλών πυθ μέ νων στα Δ/Ξ. Για πα ρά δειγ μα ανα φέ ρο-
με ότι η αγ γλι κή εφη με ρί δα «Financial Times» δη μο σί ευ σε την άποψη ότι ορι σμέ νοι πλοι ο κτή τες, μετά 
το ατύ χη μα του Δ/Ξ Khark5 (1989) λόγω χα μη λών ναύ λων και του υψη λού κό στους ναυ πη γή σε ως νέων 
πλοίων, δι α τη ρούν τα πα λαιά Δ/Ξ τα οποία κα νο νι κά θα έπρεπε να εί χαν πα ρο πλι σθεί. 

Σχε τι κά με τις ποι νι κές κυ ρώ σεις για θέ μα τα θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως, η Aπόφαση τουΕυρωπαϊκού
Δικαστηρίου στις 14/7/92 με αφορμή την υπο βο λή προ δι κα στι κών ερω τη μά των από το δι κα στή της Ρα βέν-
νας στην Ιτα λία, δι εύ ρυ νε το πλαί σιο των κυ ρώ σε ων αλλά και των ορίων ευ θύ νης, που μπο ρεί να επι βά λει 
ένα κρά τος-μέ λος κατά των υπευ θύ νων (αλ λο δα πών και ημε δα πών). Συ γκε κρι μέ να απα σχό λη σε την ολο-
μέ λει α του δι κα στη ρί ου η πε ρί πτω ση ενός Ιτα λού πλοι άρ χου που πα ρα πέμ φθη κε σε δίκη, όταν το υπό 
ιτα λι κή ση μαία πλοίο απέρ ρι ψε στη θά λασ σα (πολύ κο ντά στις ιτα λι κές ακτές) ακά θαρ το νερό που είχε 
χρη σι μο ποι η θεί για την πλύση των δε ξα με νών, που ήταν γε μά τες με καυ στι κή σόδα. Το ιτα λι κό δι κα στή-
ρι ο επέ βα λε στον πλοί αρ χο ποινή φυ λα κί σε ως δύο ετών και του αφαί ρε σε για αρ κε τό χρο νι κό δι ά στη μα 
την άδεια ασκή σε ως επαγ γέλ μα τος, επειδή θε ω ρή θη κε υπαί τι ος προ κλή σε ως θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως.

Στη συ νέ χει α ο πλοί αρ χος υπο στή ρι ξε ότι η τι μω ρί α του ήταν αντί θε τη με την κοι νο τι κή νο μο θε σί α, 
επι κα λού με νος την ιδρυ τι κή Συν θή κη της ΕΟΚ και τον κα νο νι σμό του Συμ βου λί ου που αφορά στην 
ελευ θε ρί α των θα λασ σί ων με τα φο ρών και την ανε μπό δι στη δι ε ξα γω γή του δι ε θνούς θα λάσ σι ου εμπο-
ρί ου. Το ιτα λι κό δι κα στή ρι ο υπέ βα λε ερω τή μα τα στο Ευ ρω πα ϊ κό Δι κα στή ρι ο με σκοπό να απο φαν θεί 
για τη νο μι μό τη τα των κυ ρώ σε ων. Η από φα ση του τε λευ ταί ου εί ναι η εξής: «δεναντίκειταιστηενλόγω
Συνθήκη της ΕΟΚ η νομοθεσία κράτουςμέλους η οποία απαγορεύει, χωρίς καμιά διάκριση λόγω της
σημαίαςπουφέρουν,τηναπόρριψηβλαβερώνχημικώνουσιώνσταχωρικάύδατατουκράτουςκαιεπιβάλ
λειτηνίδιααπαγόρευσηγιατηνανοιχτήθάλασσασταπλοίαπουφέρουντηνεθνικήσημαία.Σεπερίπτωση
παραβίασης τιμωρεί, μεαναστολή της επαγγελματικής ιδιότητάς τους, τουςπλοιάρχουςοι οποίοι είναι
υπήκοοιαυτούτουκράτουςμέλουςκαιαπαγορεύειτηδυνατότηταελλιμενισμούσεόλαταλιμάνιατης
χώραςγιασυγκεκριμένηχρονικήπερίοδο».

Θέμα 12: Η προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος στην Ελ λά δα.

Η ευ θύ νη για την προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος έχει ανα τε θεί στο ΥΕΝ. Πα λαι ό τε ρα οι 
κα νό νες εσω τε ρι κού δι καί ου που ρύθ μι ζαν θέ μα τα προ στα σί ας του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος εντο πί-
ζο νταν στους δι ά φο ρους κα νο νι σμούς λι μέ νων κα θώς και σε ορι σμέ νες δι α τά ξεις του ΚώδικαΔημοσίου
ΝαυτικούΔικαίου (ΚΔΝΔ). Όμως οι εξε λί ξεις και οι ιδι ά ζου σες συν θή κες του ελ λη νι κού θα λάσ σι ου 
χώ ρου κα τέ στη σαν τις πα ρα πά νω δι α τά ξεις ατε λείς και ανα πο τε λε σμα τι κές. Συ γκε κρι μέ να, δεν προ έ-
βλε παν την αντι με τώ πι ση όλων των μορ φών ρυ πάν σε ως όπως το ξι κές ου σί ες, λύ μα τα, απορ ρίμ μα τα, ενώ 
δεν υπήρχε νο μο θε τι κό πλαί σιο που να δι έ πει την προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος από τη 
ρύ παν ση των πα ρα κτί ων εγκα τα στά σε ων (βι ο μη χα νι ών και επι χει ρή σε ων). Πα ράλ λη λα, η επι βο λή κυ ρώ-
σε ων από τη δι οί κη ση αφο ρού σε μόνο στα πε ρι στα τι κά ρυ πάν σε ως από πε τρε λαι ο ει δή κατά τη θα λάσ σι α 
με τα φο ρά τους, χω ρίς να υπάρ χει ενι αία δι α δι κα σί α και χω ρίς να προ βλέ πο νται αντί στοι χες κυ ρώ σεις 
κατά άλ λων μορ φών ρυ πάν σε ως. 

Γε γο νός εί ναι ότι στην Ελ λά δα αφε νός δεν υπάρ χει κε ντρι κός σχε δι α σμός, έλεγ χος της δι α χει ρί σε ως 
και δι α θέ σε ως των απορ ριμ μά των και λυ μά των και αφε τέ ρου δεν υφί στα ται επαρ κής επι τή ρη ση και αντί-
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στοι χος έλεγ χος στις πα ρά κτι ες πε ρι ο χές, με απο τέ λε σμα να δι α τί θε νται μερικές φορές ανε ξέ λε γκτα κάθε 
εί δους απορ ρίμ μα τα και άχρη στα υλικά. Επί σης, δεν έχει γί νει μέ χρι σή με ρα κα μιά προ σπά θει α κα τα-
γρα φής των μο νί μων και επο χι α κών χερ σαί ων πη γών ρυ πάν σε ως και ιδι αί τε ρα εκεί νων που βρί σκο νται 
εντός ή κο ντά στα αστικά κέ ντρα και επο μέ νως απορρίπτονται τα διά φο ρα από βλη τα ανε νό χλη τα χω ρίς 
ποι νι κές ή δι οι κη τι κές κυ ρώ σεις. Ως συ νέ πει α, δεν μπο ρεί να εφαρ μο σθεί απο τε λε σμα τι κά η ισχύ ου σα 
νο μο θε σί α, αλλά και εμ φα νί ζε ται με την πά ρο δο του χρό νου μια έντονη ποι ο τι κή υπο βάθ μι ση των κλει-
στών θα λασ σί ων πε ρι ο χών. 

Θα επι χει ρή σο με μια ανα φο ρά στους κυ ρι ό τε ρους Νό μους, τα Προ ε δρι κά Δι α τάγ μα τα (ΠΔ) και τις 
Υπουρ γι κές Απο φά σεις (ΥΑ), με σειρά χρο νι κής εξε λί ξε ως που έχουν άμεση σχέση με την προ στα σί α 
του ελ λη νι κού θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος:

α)Νόμος4529/66 (ΦΕΚ Α΄154 27.7.66), κύ ρω ση της δι ε θνούς Συμ βά σε ως OILPOL 1954 για τη Ρύπαν
σητηςΘάλασσαςαπόΠετρέλαιο η οποία δεν ισχύει πλέον δι ό τι έχει αντι κα τα στα θεί από τη νέα σύμ βα ση 
του ΙΜΟ την MARPOL 73/78.

β)Νόμος314/76 (ΦΕΚ 106Α΄ 5.5.76), κύ ρω ση της δι ε θνούς Συμ βά σε ως των Βρυ ξελ λών CLC 1969 
περί ΑστικήςΕυθύνηςΣυνεπείαΖημιώνΡυπάνσεωςαπόΠετρελαιοειδή. Η δι α δι κα σί α της ιδρύ σε ως, 
δι α χει ρί σε ως και κα τα νο μής κε φα λαί ου πε ρι ο ρι σμού της αστι κής ευ θύ νης του πλοι ο κτή τη κα θο ρί ζε ται 
από το ΠΔ666/82 όπως αυτό τρο πο ποι ή θη κε και συ μπλη ρώ θη κε από τοΠΔ494/89. Ακόμη, με το ΠΔ
98/90 κα θο ρί ζε ται η αρ μο δι ό τη τα των δι κα στη ρί ων και η δι α δι κα σί α εκ δι κά σε ως υπο θέ σε ων στις 
οποίες εί ναι δι ά δι κος το δι ε θνές κε φά λαι ο απο ζη μι ώ σε ως ζη μι ών ρυ πάν σε ως από πε τρέ λαι ο.

γ)Νόμος468/76 (ΦΕΚ Α΄302) περί ΑναζητήσεωςΕρεύνηςκαιΕκμεταλλεύσεωςΥδρογονανθράκων
και Ρυθμίσεως Συναφών Θεμάτων, ο οποίος προ βλέ πει τα ανα γκαία μέ τρα για την προ στα σί α του 
θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος από μό νι μες ή επι πλέ ου σες εγκα τα στά σεις εξο ρύ ξε ως πε τρε λαί ου. Ει δι κό-
τε ρα, με την έκ δο ση ΠΔ κα θο ρί ζο νται το εί δος και οι τύ ποι των εγκα τα στά σε ων, οι υπο θα λάσ σι οι αγω-
γοί πε τρε λαί ου, οι χώ ροι απο θη κεύ σε ως κα θώς και η ασφά λεια των ερ γα ζο μέ νων και των πε ρι ου σι α-
κών στοι χεί ων, η θα λάσ σι α χλω ρί δα και πα νί δα, η αλι εία και η ναυ σι πλο ΐ α και η επι βο λή των κυ ρώ σε-
ων. Μο λο νό τι δεν έχει εκ δο θεί ακόμη αντί στοι χο ΠΔ, υπάρ χει η έγκριση ενός ει δι κού τύ που συμ βο λαί-
ου από την κυ βέρ νη ση και τη δη μό σι α επι χεί ρη ση πε τρε λαί ου για τη χο ρή γη ση άδειας σε ιδι ω τι κές 
επι χει ρή σεις προς εξε ρεύ νη ση και εξό ρυ ξη πε τρε λαί ου. 

δ)Νόμος786/1978.Επι κυ ρώ θη κε η δι με ρής συμ φω νί α Ελ λά δας-Ιτα λί ας για την ορι ο θέ τη ση της υφα-
λο κρη πί δας με τα ξύ των δύο κρα τών, ο οποίος προ βλέ πει ότι η εξό ρυ ξη υδρο γο ναν θρά κων και άλ λων 
φυ σι κών στοι χεί ων δεν θα με τα βά λει την οι κο λο γι κή ισορ ρο πί α ή θα εμπο δί σει άλ λες δρα στη ρι ό τη τες 
στη θά λασ σα.

ε)Νόμος743/77 (ΦΕΚ 319Α΄ 17.10.77), όπως τρο πο ποι ή θη κε από το ΠΔ55/98 που δεν απο τε λεί 
κύ ρω ση κά ποιας συμ βά σε ως αλλά εκ δό θη κε βά σει του άρ θρου 24 του Συ ντάγ μα τος και του άρ θρου xI 
της OILPOL 1954. Με το νόμο αυτό, που συ νε πι κου ρεί ται από έναν αριθμό ΥΑ, κα τα βάλ λε ται προ σπά-
θει α για την προ σαρ μο γή της εθνι κής νο μο θε σί ας στην υφι στά με νη δι ε θνή νο μο θε σί α ενώ πα ράλ λη λα 
δι ευ κο λύν θη κε η κύ ρω ση από την Ελ λά δα της MARPOL 73/78. 

Η έκταση εφαρ μο γής του νό μου κα θο ρί ζε ται με τα άρ θρα 1 και 2, όπου δί νο νται οι ορι σμοί της 
ρυ πάν σε ως, των εγκα τα στά σε ων και σταθ μών ευ κο λι ών υπο δο χής κα τα λοί πων, του πε τρε λαί ου και των 
μειγ μά των του, των λυ μά των και των απορ ριμ μά των, για την κα λύ τε ρη ερ μη νεί α των δι α τά ξε ων. Η επι-
βο λή κυ ρώ σε ων αφορά στα άρ θρα 11-14 σχε τι κά με την αστική ευ θύ νη που προ κύ πτει σε βά ρος νο μι-
κών ή φυ σι κών προ σώ πων, τα οποία θε ω ρού νται υπεύ θυ νοι ρυ πάν σε ως, την απο κα τά στα ση των ζη μι ών 
που προ κά λε σε η ρύ παν ση, τις ποι νι κές, δι οι κη τι κές και πει θαρ χι κές κυ ρώ σεις, ενώ το άρ θρο 18 ρυθ-
μί ζει τον τρόπο ει σπρά ξε ως και δι α θέ σε ως των επι βαλ λο μέ νων προ στί μων. 

Συ μπλη ρω μα τι κά υπάρ χουν οι ΥΑ181051/2079/14.12.78περί ΠινάκωνΟυσιώντωνΟποίωνΑπαγορεύ
εταιηΑπόρριψηστηνΘάλασσα και 181051/536/2.3.80περί των ΌρωνκαιΠροϋποθέσεωνΙδρύσεωςκαι
ΛειτουργίαςΧερσαίωνΕυκολιώνΥποδοχήςκαιΚατεργασίαςΠετρελαιοειδώνΚαταλοίπων. Επί σης γί νε ται 
ανα φο ρά στις προ δια γρα φές που πρέ πει να πλη ρούν τα Δ/Ξ και άλ λων τύ πων πλοία όταν κα τα πλέ ουν 
στους λι μέ νες, τις ακτές και τα χω ρι κά ύδατα. Οι δι α τά ξεις τους εφαρ μό ζο νται και στις εγκα τα στά σεις 
ξη ράς που βρί σκο νται κο ντά στις ακτές για την απο φυ γή ρυ πάν σε ως της θά λασ σας. Ακόμη προ βλέ πο νται 
μέ τρα για τη δη μι ουρ γί α σχε δί ου άμε σης επεμ βά σε ως με την απα ραί τη τη τε χνι κή υπο στή ρι ξη, σε πε ρί πτω-
ση ατυ χή μα τος, για την πρό λη ψη και κα τα στο λή της ρυ πάν σε ως, δη λα δή οι ΥΑ181051/559/31.3.80 περί 
ΚανονισμούΟργανώσεωςκαιΛειτουργίαςΠεριφερειακώνΣταθμώνΚαταπολεμήσεωςτηςΡυπάνσεως και 
181051/1985/10.10.80 περί ΚαθορισμούΠροδιαγραφώνΧημικώνκαιΔιασκορπιστικώνΟυσιών. 
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στ)Νόμος855/78 (ΦΕΚ Α΄235/23.12.78), κύ ρω ση της ΔΣ της Βαρ κε λώ νης για την προ στα σί α της 
Με σο γεί ου θά λασ σας από τη ρύ παν ση μαζί με τα πρω τό κολ λα περί ΠρολήψεωςΡυπάνσεωςτηςΜεσο
γείουεκτηςΑπορρίψεωςΟυσιώνεκτωνπλοίωνκαιΑεροσκαφών και περί ΣυνεργασίαςδιάτηνΚαταπο
λέμησινΡυπάνσεωςτηςΜεσογείουεκΠετρελαίουκαιΆλλωνΕπιβλαβώνΟυσιώνσεΠεριπτώσειςΕκτά
κτουΑνάγκης.

ζ)Νόμος1147/81 (ΦΕΚ 110Α΄/18.4.81), κύ ρω ση της δι ε θνούς Συμ βά σε ως του Λον δί νου περί Προ
λήψεωςΡυπάνσεωςτηςΘάλασσαςεξΑπορρίψεωςΚαταλοίπωνκαιΆλλωνΥλώναπόΠλοίακαιΑεροσκά
φη. Ο νό μος συ μπλη ρώ νε ται από την ΥΑ3221.2/2/9112/3/91 για τηνΑναπροσαρμογήΤελών.

η)Νόμος1267/82 (ΦΕΚ 85Α΄/5.7.82) για την κύ ρω ση της συμ φω νί ας συ νερ γα σί ας με τα ξύ ελ λη νι κής 
και ιτα λι κής δη μο κρα τί ας που υπο γρά φη κε στη Ρώμη (1979) για την προστασίατουθαλάσσιουπεριβάλ
λοντοςτουΙονίουΠελάγουςκαιτωνπαρακτίωνζωνώντου.

θ)Νόμος1269/82 (ΦΕΚ 89Α΄/21.7.82), κύ ρω ση της ΔΣ MARPOL 1973 για την πρό λη ψη της ρυ πάν-
σε ως της θά λασ σας από τα πλοία και του πρω το κόλ λου 1978. Οι με τα γε νέ στε ρες τρο πο ποι ή σεις έγι ναν 
απο δε κτές με τα ΠΔ404/7.11.86 ΔιατάξειςΑναφορώνΠεριστατικώνΡυπάνσεωςμεΕπιβλαβείςΟυσίες, 
254/89και του 46/92 «σχε τι κά με τηνπροσθήκητωνκανονισμών13ΣΤκαι13ΖτουΠαραρτήματοςΙτης
ΔΣMARPOL. 

Σχε τι κές με τον πα ρα πά νω Νόμο και οι ΥA181053900/83/19.4.83 ΤεχνικέςΠροδιαγραφέςΔιαχωρι
σμούΠετρελαίου/ΝερούκαιΜετρητώνΠεριεκτικότηταςΠετρελαίου, 181053/201/84 ΤεχνικέςΠροδιαγρα
φέςΣυστήματοςΚαθαρώνΔεξαμενώνΈρματος(CBT)ΠετρελαιοφόρωνΠλοίων, 181053/96/84Λειτουργία
καιΈλεγχοςτουΣυστήματοςΠλύσεωςτωνΔεξαμενώνΦορτίουμεΑργόΠετρέλαιο(COW), 205/183571/87 
και 195/183570/87 Καθιέρωση Βιβλίου Φορτίου και Τύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Προλήψεως της
ΡυπάνσεωςαπόΜεταφοράεπιβλαβώνυγρώνουσιώνχύμα, 3231.2/17/92 με την οποία κα θο ρί σθη κε ο τύ πος 
του ΣχεδίουΈκτακτηςΑνάγκηςΑντιμετωπίσεωςΠεριστατικώνΡυπάνσεωςαπόΠετρέλαιοκαιΟδηγίεςγια
τηνΕφαρμογήτουσταΠλοία. 

ι)Νόμος1634/86 (ΦΕΚ 104Α΄/86), κύ ρω ση των πρω το κόλ λων της Συμ βά σε ως της Βαρ κε λώ νης για 
την προ στα σί α της Με σο γεί ου θά λασ σας από τη ρύ παν ση από χερ σαί ες πη γές (1980) και περί των Ειδι
κάΠροστατευομένωνΠεριοχώντηςΜεσογείου (1982).

ια)Νόμος1638/86 (ΦΕΚ 108Α΄/86), κύ ρω ση της ΔΣ των Βρυ ξελ λών FUND για την ίδρυση δι ε θνούς 
κε φα λαί ου για την απο ζη μί ω ση ζη μι ών ρυ πάν σε ως από πε τρε λαι ο ει δή. Η δι α δι κα σί α κα τα βο λής συ νει-
σφο ρών στο δι ε θνές κε φά λαι ο απο ζη μι ώ σε ως κα θο ρί ζε ται με την ΥΑ747/Φ183507/87.

ιβ)Νόμος1650/86 (ΦΕΚ 160Α΄/16.10.86), για την ΠροστασίατουΠεριβάλλοντος. Σκο πός του νό μου 
εί ναι η θέ σπι ση θε με λι ω δών κα νό νων και η κα θι έ ρω ση κρι τη ρί ων και μη χα νι σμών για την προ στα σί α 
του πε ρι βάλ λο ντος. Ει δι κό τε ρα για το θα λάσ σι ο πε ρι βάλ λον ανα φέ ρε ται ως σκο πός η προ στα σί α των 
ακτών των θα λασ σών, των νη σί δων και του βυ θού αυ τών ως φυ σι κών πό ρων, ως στοι χεί ων οι κο συ στη-
μά των και ως στοι χεί ων το πί ου. Για την πλήρη ενερ γο ποί η ση του νό μου, ιδι αί τε ρη ση μα σί α φαί νε ται να 
έχει η ΥΑ25.10.90 (ΦΕΚ 678Β΄) μετά από απαί τη ση της ΕΕ. Συ γκε κρι μέ να δη μι ουρ γεί ται ένα σύ νο λο 
κα νό νων, που προσ δι ο ρί ζουν τις δι α δι κα σί ες εγκρί σε ως για οποιο δή πο τε νέο έργο (του δη μό σι ου ή 
ιδι ω τι κού το μέα), που μπο ρεί να έχει επι πτώ σεις στο πε ρι βάλ λον. Συ γκε κρι μέ να: 

•  Επι βάλ λε ται η σύ να ψη ει δι κής πε ρι βαλ λο ντι κής με λέ της, τόσο για τα έργα που πρό κει ται να 
εκτε λε σθούν όσο και γι’ αυτά που έχουν ήδη εκτε λε σθεί (σε αυ τήν την πε ρί πτω ση δί νε ται προ θε σμί α 
πε ρί που 4 ετών προ σαρ μο γής του όλου έρ γου στις νέες απαι τή σεις).

• Γί νε ται προ σαρ μο γή της ελ λη νι κής νο μο θε σί ας στις αντί στοι χες απαι τή σεις της ΕΕ. 
•  Όλες οι δρα στη ρι ό τη τες του πρω το γε νούς και δευ τε ρο γε νούς το μέα χω ρί ζο νται σε δύο κα τη-

γο ρί ες. Στην πρώτη κα τη γο ρί α υπά γο νται 90 πε ρί που δρα στη ρι ό τη τες με σο βα ρές επι πτώ σεις στο 
πε ρι βάλ λον και στη δεύ τε ρη υπά γο νται όλες οι υπό λοι πες δρα στη ρι ό τη τες, θε ω ρού με νες ότι έχουν 
ελά χι στες ή κα θό λου πε ρι βαλ λο ντι κές επι πτώ σεις.
ιγ)Νόμος2252/94 (ΦΕΚ 192Α΄/18.11.94), που πρό κει ται για την κύ ρω ση της ΔΣ του ΙΜΟ για την ετοι

μότητα,συνεργασίακαιαντιμετώπισητηςρυπάνσεωςτηςθάλασσαςαπόπετρέλαιο (OPRC 1990), αλλά και 
άλ λες δι α τά ξεις.

ιδ) Νόμος2289/95(ΦΕΚ 27 Α΄/08.02.95) για την αναζήτηση,έρευνακαιεκμετάλλευσηυδρογονανθρά
κων. 

Στη συ νέ χει α πα ρα τί θε ται ο Πί να κας 12.1 στον οποίο πα ρου σι ά ζο νται τα σο βα ρό τε ρα πε ρι στα τι κά 
θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως, που προ κλή θη καν από ατυ χή μα τα Δ/Ξ.
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Θέμα 13:  Προσ δι ο ρι σμός ελα χί στων προ τύ πων γνώ σε ων ναυ σι πλο ΐ ας σύμ φω να με τη ΔΣ STCW 1995.

Στο αυ θε ντι κό κεί με νο της Συμ βά σε ως οι πί να κες σχε τι κά με τις δε ξι ό τη τες-ικα νό τη τες δι α κρί νο-
νται σε τέσ σε ρεις στή λες, ενώ στη συ νέ χει α για παι δα γω γι κούς λό γους έχει μετατραπεί η δομή τους σε 
κεί με νο. Στην πρώτη στήλη κα τα γρά φε ται η ικα νό τη τα, που ο υπο ψή φι ος για πι στο ποί η ση απαι τεί ται 
να επι δεί ξει ώστε να ανα λά βει είτε σε επι χει ρη σι α κό επί πε δο είτε σε επί πε δο δι οι κή σε ως, τις ερ γα σί ες 
και τα κα θή κο ντα της θέ σε ώς του, τα οποία σε συν δυ α σμό με το απαι τού με νο επί πε δο γνώ σε ως κα τα-
γρά φο νται στη στήλη 2. Κάθε υπο ψή φι ος για πι στο ποί η ση πρέ πει να προ σκο μί σει απο δει κτι κά στοι χεία 
από τα οποία να προ κύ πτει ότι έχει επι τύ χει το απαι τού με νο επί πε δο ικα νό τη τας σύμ φω να με τις με θό-
δους επι δεί ξε ως ικα νό τη τας (στήλη 3) και τα κρι τή ρι α αξι ο λο γή σε ως (στήλη 4).
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             1                  2                 3                   4
      Ικα νό τη τα Απαι τού με νο επί πε δο  Μέ θο δοι επιδεί ξεως  Κρι τή ρι α αξι ο λο γήσεως 
 γνώ σεως ικα νό τη τας

Σχ.12.1
ΤοΜαλτέζικοδεξαμενόπλοιοTasmanSpiritπροσάραξεστηνείσοδοτουλιμέναΚαράτσιστο
Πακιστάν στις 27 Ιουλίου 2003. Εξαιτίας των σφοδρών καιρικών συνθηκών το πλοίο τελικά
κόπηκεσεδύοκομμάτιαστις13Αυγούστου2003,μεαποτέλεσμαναυπάρξειδιαρροή30.000
τόνων πετρελαίου. Η ρύπανση έβλαψε τις ακτές και αντιμετωπίστηκε με τη χρήση χημικών
διασκορπιστικώνκαιειδικώνφραγμάτωνμετάαπόέγκρισητωνλιμενικώναρχών.Τοατύχημα
αυτό ακολούθησε μετά από μία σειρά άλλων σοβαρών ατυχημάτων δεξαμενοπλοίων σε κοι
νοτικάύδατα,όπωςτοPRESTIGE(2002)καιτοERIKA(1999).

Ει δι κό τε ρα, ο αξι ω μα τι κός τη ρή σε ως φυ λα κής θα πρέ πει να κα τέ χει του λά χι στον κα τάλ λη λο πι στο-
ποι η τι κό ικα νό τη τας ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών VHF, σύμ φω να με τις απαι τή σεις των Κα νο νι σμών Ρα δι ο ε πι-
κοι νω νι ών και εάν ορι σθεί να έχει την ευ θύ νη ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών κατά τη δι άρ κει α πε ρι στα τι κών κιν-
δύ νου, θα πρέ πει να δι α θέ τει κα τάλ λη λο πι στο ποι η τι κό. Επί σης, κάθε υπο ψή φι ος για πι στο ποί η ση αυ τής 
της κα τη γο ρί ας, θα πρέ πει να έχει ακο λου θή σει ένα εγκε κρι μέ νο πρό γραμ μα εκ παι δεύ σε ως σε πλοίο, 
το οποίο θα εξα σφα λί ζει ότι ο υπο ψή φι ος έχει λά βει συ στη μα τι κή πρα κτι κή εκ παί δευ ση στα κα θή κο ντα 
φυ λα κής ναυ σι πλο ΐ ας, λαμ βά νο ντας υπόψη τις οδη γί ες που δί δο νται στο Μέ ρος Β-11/1 του Κώ δι κα της 
Συμβάσεως STCW 1995.

Σχε τι κά με τον υπο ψή φι ο για πι στο ποί η ση πλοί αρ χο ή υπο πλοί αρ χο θα πρέ πει να λη φθεί υπόψη ότι 
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ο πλοί αρ χος έχει την τε λι κή ευ θύ νη για την ασφά λεια του πλοίου, των επι βα τών, του φορ τί ου και του 
πλη ρώ μα τος, της προ στα σί ας του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος από ρύ παν ση που προ έρ χε ται από το 
πλοίο και ο υπο πλοί αρ χος θα πρέ πει να εί ναι σε θέση να ανα λά βει αυτή την ευ θύ νη οπο τε δή πο τε. Η 
αξι ο λό γη ση αυ τών των θε μά των έχει σχε δι α σθεί με τέ τοιο τρόπο ώστε να δο κι μά ζε ται η ικα νό τη τά τους 
να αφο μοι ώ σουν όλες τις δι α θέ σι μες πλη ρο φο ρί ες που έχουν επι πτώ σεις σε αυτά τα θέ μα τα. Το επί-
πε δο θε ω ρη τι κών γνώ σε ων, κα τα νο ήσεως και ικα νό τη τας που απαι τεί ται από τα διά φο ρα μέρη της 
στή λης 2 του πί να κα Α-ΙΙ/2 της Συμ βάσεως μπο ρεί να ποι κί λλει ανά λο γα με το κατά πόσο το πι στο ποι-
η τι κό εί ναι σε ισχύ για πλοία 3.000 GT και άνω ή για πλοία με τα ξύ 500 GT έως 3000 GT.

Τέ λος, θα πρέ πει να ανα φέ ρομε ότι στην πε ρί πτω ση αξι ω μα τι κών γέ φυ ρας, που πραγ μα το ποι ούν 
πα ρά κτι ους πλόες τα θέ μα τα της αστρο νο μι κής ναυ τι λί ας και τα ηλε κτρο νι κά συ στή μα τα υπο λο γι σμού 
στίγ μα τος και ναυ σι πλο ΐ ας, που δεν κα λύ πτουν τα ύδατα για τα οποία πρό κει ται να ισχύ σει το πι στο-
ποι η τι κό μπο ρεί να πα ρα λει φθούν από τη στήλη 2 των πι νά κων, ώστε να εκ δο θούν πι στο ποι η τι κά πε ρι-
ο ρι σμέ νης ισχύος.

13.1  Προσ δι ο ρι σμός ελά χι στου πρό τυ που ικα νό τη τας για αξι ω μα τι κούς φυ λα κής γέ φυ ρας σε πλοία 
500 GT και άνω.

Η πρωταρχική ικα νό τη τα που πρέ πει να έχει ο Αξι ω μα τι κός Φυ λα κής Γέ φυ ρας (ΑΦΓ) εί ναι ο σχε
διασμόςκαιηπραγματοποίησητουπλου, όπως επί σης και ο προσ δι ο ρι σμός θέ σεως του πλοίου. Ει δι-
κό τε ρα, θα πρέ πει να κα τέ χει γνώ σεις:

1)  Αστρο νο μι κής Ναυ τι λί ας, δη λα δή την ικα νό τη τα να χρη σι μο ποι εί ου ρά νι α σώ μα τα για τον προσ δι-
ο ρι σμό της θέ σεως του πλοίου.

2)  Ακτο πλο ΐας, δη λα δή την ικα νό τη τα προσ δι ο ρι σμού της θέ σεως του πλοίου με χρήση: α) ση μεί ων 
ξη ράς, β) ναυ τι λι α κών βο η θη μά των συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων των φά ρων, των φα νών και των ση μα-
ντή ρων, γ) πα ραλ λάξεως, λαμ βά νο ντας υπόψη τον άνεμο, την πα λίρ ροι α, τα ρεύ μα τα και την εκτι-
μώ με νη τα χύ τη τα του πλοίου.

3)  Χρη σι μο ποι ή σε ως και χρή σε ως ναυ τι λι α κών χαρ τών και εκ δό σε ων, όπως εί ναι οι ναυ τι λι α κές οδη-
γί ες, οι πί να κες πα λιρ ροι ών, οι οδη γί ες προς ναυ τιλ λό με νους, οι εκ πο μπές ναυ τι λι α κών προ αγ γε λι-
ών και πλη ρο φο ρι ών πο ρεί ας. Επί σης τα συ στή μα τα ηλε κτρο νι κών χαρ τών (ECDIS) θα πρέ πει να 
πε ρι λη φθούν στο τμήμα γνώ σε ων χαρ τών.

4) Χρη σι μο ποι ή σε ως και χρή σε ως ηλε κτρο νι κών συ στη μά των υπο λο γι σμού στίγ μα τος και ναυ σι πλοΐας.
5)  Χρη σι μο ποι ή σε ως και χρή σε ως των ηχο βο λι στι κών συ σκευ ών ώστε ο ΑΦΓ να εφαρ μό ζει ορθά τις 

δι α θέ σι μες πλη ρο φο ρί ες.
6)  Λει τουρ γί ας και βα σι κών αρ χών των μα γνη τι κών και των  γυ ρο σκο πι κών πυ ξί δων, δη λα δή ικα νό-

τη τα προσ δι ο ρι σμού σφαλ μά των των μα γνη τι κών και γυ ρο σκο πι κών πυ ξί δων, χρη σι μο ποι ώ ντας 
ου ρά νι α και επί γεια μέσα και αντί λη ψη της ανο χής των σφαλ μά των τους.

7)  Λει τουρ γί ας των συ στη μά των ελέγ χου πη δα λι ου χί ας και των δι α δι κα σι ών με τα γω γής τους από το χει-
ρο κί νη το σε αυ τό μα το έλεγχο και αντί στρο φα. Ρύθ μι ση κόμ βων για την απο δο τι κό τε ρη λει τουρ γί α.

8)  Με τε ω ρο λο γί ας, δη λα δή την ικα νό τη τα στη χρήση και κα τα νό η ση πλη ρο φο ρι ών που λαμ βά νο νται 
από όρ γα να επί του πλοίου. Γνώση των χα ρα κτη ρι στι κών των δια φό ρων συ στη μά των για την πρό-
βλε ψη των και ρι κών συν θη κών, δι α δι κα σί ες ανα φο ράς και συ στή μα τα κα τα γρα φής.
Όσον αφορά στιςμεθόδουςεξετάσεωςκαιαξιολογήσεωςαυ τής της ικα νό τη τας θα λαμ βά νε ται υπόψη 

του λά χι στον μια από τις πα ρα κά τω με θό δους: 1) Ανα γνω ρι σμέ νη εμπει ρία κατά την υπη ρε σί α, 2) ανα γνω-
ρι σμέ νη εκ παί δευ ση επί πλοίου, 3) ανα γνω ρι σμέ νη εκ παί δευ ση σε προ σο μοι ω τή, όπου εί ναι απα ραί τη τη, 4) 
ανα γνω ρι σμέ νη εκ παί δευ ση με συ σκευ ές ερ γα στη ρί ου. Επί σης, μια μέ θο δος επι δείξεως της ικα νό τη τας του 
ΑΦΓ εί ναι η χρήση των κα τα λό γων χαρ τών, των ναυ τι λι α κών εκ δό σε ων, των εκ πο μπών ναυ τι λι α κών προ-
αγ γε λι ών, του εξά ντα, του αζι μου θι α κού ανα κλα στή ρα, των συ σκευ ών ηλε κτρο νι κής ναυ τι λί ας, των ηχο βο-
λι στι κών συ σκευ ών και της πυ ξί δας, κατά την πε ρί ο δο της ερ γα σί ας του πάνω στο πλοίο. 

Τα κριτήρια αξιολογήσεως αυ τής της ση μα ντι κής ικα νό τη τας εί ναι:
1)  Η σχε τι κή άντληση πλη ρο φο ρι ών από ναυ τι λι α κούς χάρ τες, ο ακρι βής εντο πι σμός και η κα τάλ λη λη 

χρη σι μο ποί η ση αυ τών των πλη ρο φο ρι ών. Στο σχε δι α σμό και στην υλο ποί η ση του τα ξι διού θα πρέ-
πει όλοι οι πι θα νοί ναυ τι λι α κοί κίν δυ νοι να έχουν επαρ κώς ανα γνω ρι σθεί.
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2)  Η κύ ρια μέ θο δος για τον υπο λο γι σμό της θέ σεως του πλοίου θα πρέ πει να εί ναι η κα ταλ λη λό τε ρη 
σύμ φω να με τις επι κρα τού σες συν θή κες και κα τα στά σεις.

3)  Ο προσ δι ο ρι σμός της θέ σεως θα πρέ πει να εί ναι μέσα στα όρια απο δε κτών σφαλ μά των των ορ γά-
νων και συ στη μά των.

4)  Η αξι ο πι στί α των πλη ρο φο ρι ών που απο κτώ νται με τον κύ ριο τρόπο υπο λο γι σμού στίγ μα τος θα 
πρέ πει να ελέγ χε ται σε κα τάλ λη λα χρο νι κά δι α στή μα τα.

5) Οι υπο λο γι σμοί και οι με τρή σεις των ναυ τι λι α κών πλη ρο φο ρι ών θα πρέ πει να εί ναι ακρι βείς.
6)  Οι χάρ τες που επι λέ γο νται θα πρέ πει να εί ναι με γα λύ τε ρης και κα τάλ λη λης κλί μα κας για την πε ρι-

ο χή ναυ σι πλο ΐας και οι χάρ τες-εκ δό σεις να εί ναι δι ορ θω μέ νοι σύμ φω να με τις πλέον πρό σφα τες 
δι α θέ σι μες πλη ρο φο ρί ες.

7)  Οι έλεγ χοι και οι δο κι μές αποδό σεως των συ στη μά των ναυ σι πλοΐ ας θα πρέ πει να γί νο νται σύμ φω να 
με τις συ στά σεις του κα τα σκευ α στή και την ορθή πρα κτι κή ναυ σι πλοΐας.

8)  Τα σφάλ μα τα στη μα γνη τι κή και γυ ρο σκο πι κή πυ ξί δα θα πρέ πει να προσ δι ο ρί ζο νται και να εφαρ-
μό ζο νται κα τάλ λη λα στην πο ρεία και στις δι ο πτεύ σεις.

9)  Η επι λο γή του τρό που πη δα λι ου χί ας θα πρέ πει να εί ναι η πλέον κα τάλ λη λη για τις επι κρα τού σες 
συν θή κες και ρού, θά λασ σας, κυ κλο φο ρί ας και τους επι θυ μη τούς ελιγ μούς του πλοίου.

10)  Οι με τρή σεις και οι πα ρα τη ρή σεις του και ρού θα πρέ πει να εί ναι ακρι βείς και κα τάλ λη λες για τον 
πλου. Οι με τε ω ρο λο γι κές πλη ρο φο ρί ες θα πρέ πει να ανα λύ ο νται και να εφαρ μό ζο νται σω στά.

Στη συ νέ χει α, ση μα ντι κή εί ναι ηικανότητατηρήσεωςασφαλούςφυλακήςναυσιπλοΐας. Ο ΑΦΓ θα 
πρέ πει να γνω ρί ζει, κα τα νο εί και απο δί δει επαρ κώς στις ακό λου θες δρα στη ρι ό τη τες:

1)  Τή ρη ση Φυ λα κής: Γνώση σε βά θος των πε ρι ε χο μέ νων, εφαρ μο γών και του σκο πού της Συμβάσεως 
ΔΚΑΣ.

2)  Γνώση σε βά θος των βα σι κών αρ χών που πρέ πει να δι έ πουν την τή ρη ση ασφα λούς φυ λα κής ναυ σι-
πλο ΐ ας.

3) Γνώση σε βά θος των δι α δι κα σι ών απο τε λε σμα τι κής ερ γα σί ας του προ σω πι κού γέ φυ ρας.
4) Τηρήσεως πο ρεί ας σύμ φω να με τις γε νι κές δι α τά ξεις τη ρήσεως πο ρεί ας πλοίων.

Όσον αφορά στην εξέτασηκαιαξιολόγηση αυ τής της ικα νό τη τας θα λαμ βά νε ται υπόψη η ανα γνω-
ρι σμέ νη εμπει ρία κατά την υπη ρε σί α, η ανα γνω ρι σμέ νη εκ παί δευ ση επί πλοίου και η ανα γνω ρι σμέ νη 
εκ παί δευ ση σε συ σκευ ές ερ γα στη ρί ου.

Ιδι αί τε ρη μνεία δί νε ται στηνικανότηταχρήσεωςτωνραντάρκαιτουARPA για την τή ρη ση της ασφα-
λούς ναυ σι πλο ΐ ας. Επι ση μαί νε ται ότι η εκ παί δευ ση και αξι ο λό γη ση στη χρήση του ARPA δεν απαι τεί ται 
για εκεί νους που υπη ρε τούν απο κλει στι κά σε πλοία που δεν δι α θέ τουν τέ τοιο εξο πλι σμό. Ο πε ρι ο ρι σμός 
αυ τός θα εμ φα νί ζε ται στη θε ώ ρη ση που πρό κει ται να εκ δο θεί για τον εν δι α φε ρό με νο ναυ τι κό. 

Ει δι κό τε ρα, ο ΑΦΓ θα πρέ πει να γνωρίζει και κα τα νο εί τις βα σι κές αρ χές του ρα ντάρ και των βο η-
θη μά των αυ τόματης υπο τυ πώ σεως έχο ντας την ικα νό τη τα λει τουρ γί ας, αφο μοιώσεως και αναλύσεως 
πλη ρο φο ρι ών που λαμ βά νο νται από το ρα ντάρ, πε ρι λαμ βα νο μέ νων των πα ρα κά τω: Πα ρά γο ντες που 
επη ρε ά ζουν την από δο ση και την ακρί βεια, προ ε τοι μα σί α και συ ντή ρη ση εν δει κτών, ανί χνευ ση κα κής 
απει κονί σεως πλη ρο φο ρι ών, ψευ δο ή χων, θα λασ σί ων επι στρο φών ανα κλα στή ρων (racons) και ανα με-
τα δο τών ρα ντάρ.

Ει δι κό τε ρα, θα πρέ πει να γνω ρί ζει τη χρήση του ρα ντάρ και να κα τα νο εί από λυ τα τα ακό λου θα 
θέ μα τα: 
1)  Από στα ση και δι ό πτευ ση, πο ρεία και τα χύ τη τα άλ λων πλοίων, χρό νος και από στα ση πλη σι έ στε ρου 

ση μεί ου προ σεγ γίσεως, συ νά ντη ση με πλοία στην ίδια κα τεύ θυν ση.
2)  Ανα γνώ ρι ση κρισί μων ήχων, ανί χνευ ση αλ λα γών πο ρεί ας και τα χύ τη τας άλ λων πλοίων, απο τε λέ-

σμα τα αλ λα γής πο ρεί ας, τα χύ τη τας ή και των δύο του ιδίου πλοίου. 
3) Εφαρ μο γή της Συμβάσεως ΔΚΑΣ. 
4) Τε χνι κές υπο τυπώ σεως και αρ χές σχε τι κής και αλη θούς κινή σεως. 
5) Πα ράλ λα ξη.

Τέ λος θα πρέ πει να γνω ρί ζει βα σι κούς τύ πους ARPA, τα χα ρα κτη ρι στι κά της οθό νης τους και τα 
χα ρα κτη ρι στι κά απο δόσεώς τους όπως επί σης τους κιν δύ νους από την υπερ βο λι κή εμπι στο σύ νη στο 
ARPA. Συ γκε κρι μέ να:

α) Από δο ση και ακρί βεια του συ στή μα τος, δυ να τό τη τες πα ρα κο λουθήσεως και πε ρι ο ρι σμοί και 
κα θυ στε ρή σεις επε ξερ γα σί ας.



254

β) Χρήση λει τουρ γι κών προ ει δο ποι ή σε ων και δο κι μών του συ στή μα τος.
γ) Μέ θο δοι αναλή ψεως στό χου και πε ρι ο ρι σμοί τους.
δ) Σχε τι κά και αληθή δι α νύ σμα τα, γρα φι κή απει κό νι ση πλη ρο φο ρι ών του στό χου και επι κίν δυ νες 

πε ρι ο χές.
ε) Κτήση και ανά λυ ση πλη ρο φο ρι ών, κρί σι μοι ήχοι, πε ρι ο χές απο κλει σμού και δο κι μα στι κές κι νή-

σεις.
Τα κριτήρια αξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας επι κε ντρώ νο νται στα ακό λου θα θέ μα τα:

1)  Η εκτέ λε ση, πα ρά δο ση και πα ρα λα βή φυ λα κής γί νε ται με βάση τις απο δε κτές αρ χές και δι α δι κα σί-
ες. Κα τάλ λη λη φυ λα κή οπτήρα θα πρέ πει να τη ρεί ται συ νε χώς και με τέ τοιο τρόπο ώστε να συμ φω νεί 
με τις απο δε κτές αρ χές και δι α δι κα σί ες.

2)  Τα οπτικά, σχη μα τι κά και ηχη τι κά σή μα τα εί ναι σύμ φω να με τις απαι τή σεις της Συμβάσεως ΔΚΑΣ 
και ανα γνω ρί ζο νται ορθά.

3)  Η συ χνό τη τα και η έκταση ελέγ χου της κ ι νή σε ως του πλοίου και του πε ρι βάλ λο ντος εί ναι σύμ φω να 
με τις απο δε κτές αρ χές και πρα κτι κές.

4)  Η τή ρη ση του ημε ρο λο γί ου των κι νή σε ων και ενερ γει ών που έχουν σχέση με τη ναυ σι πλοΐ α του 
πλοίου.

5)  Ο προσ δι ο ρι σμός σε κάθε πε ρί πτω ση της ευ θύ νης για την ασφά λεια της ναυ σι πλοΐ  ας, πε ρι λαμ βα νο-
μέ νων των πε ρι ό δων που ο πλοί αρ χος εί ναι στη γέ φυ ρα αλλά και όταν επι βαί νει πλο η γός.

6)  Οι ενέρ γει ες προς απο φυ γή επα φής ή συγκρούσεως με άλλα πλοία θα πρέ πει να εί ναι σύμ φω νες με 
τη Σύμβαση ΔΚΑΣ.

7)  Οι απο φά σεις για αλ λα γή πο ρεί ας ή/και τα χύ τη τας θα πρέ πει να εί ναι σύμ φω νες με τις απο δε κτές 
πρα κτι κές ναυ σι πλοΐας.

8)  Οι ρυθ μί σεις που γί νο νται στην πο ρεία και στην τα χύ τη τα του πλοίου για δι α τή ρη ση της ασφά λει ας 
της ναυ σι πλοΐας.

9)  Η πραγ μα το ποί η ση επι κοι νω νι ών με κα θα ρό και σαφή τρόπο σε κάθε πε ρί πτω ση.
10)  Τα σή μα τα κι νή σε ων πραγ μα το ποι ού νται στον κα τάλ λη λο χρόνο και εί ναι σύμ φω να με τη Σύμβαση 

ΔΚΑΣ.

Όσον αφορά στην ικανότηταανταποκρίσεωςσεεπείγουσεςκαταστάσεις, ο ΑΦΓ θα πρέ πει να γνω-
ρί ζει και κα τα νο εί τις δι α δι κα σί ες επει γό ντων πε ρι στα τι κών και ει δι κό τε ρα:

1) Προ φυ λά ξεις για την προ στα σί α και ασφά λεια των επι βα τών σε επεί γου σες κα τα στά σεις.
2)  Αρ χι κές ενέρ γει ες που πρέ πει να γί νο νται (αρ χι κή εκτί μη ση και έλεγ χος ζη μι ών) μετά από σύ γκρου-

ση ή προ σά ρα ξη.
3)  Εκτί μη ση των δι α δι κα σι ών που πρέ πει να ακο λου θού νται για δι ά σω ση προ σώ πων στη θά λασ σα, 

πλοίου σε κίν δυ νο, αντα πό κρι ση σε επεί γου σες κα τα στά σεις που εγεί ρο νται στο λι μά νι.
Όσον αφορά στην ικανότηταανταποκρίσεωςσεσήματακινδύνουστηθάλασσα ο ΑΦΓ θα πρέ πει να 

γνω ρί ζει και κα τα νο εί το πε ρι ε χό με νο του ΕγχειριδίουΈρευναςκαιΔιασώσεως του ΙΜΟ. Οι μέθοδοι 
επιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και η αξι ο λό γη ση που προ κύ πτουν από πρα κτι κές οδη-
γί ες ή ανα γνω ρι σμέ νη εκ παί δευ ση σε προ σο μοι ω τή, όπου απαι τεί ται. Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής 
της ικα νό τη τας εί ναι η άμεση ανα γνώ ρι ση των ση μά των κιν δύ νου ή επεί γο ντος πε ρι στα τι κού και η 
ακρι βής εκτέ λε ση των οδη γι ών που προ κύ πτουν από τα σχέ δια έκτα κτης ανά γκης.

Ο ΑΦΓ θα πρέ πει να έχει την ικανότηταχρησιμοποιήσεωςτουδιεθνούςπροτύπουναυτικούλεξιλο
γίου (όπως αντι κα τα στά θη κε από τις τυ πο ποι η μέ νες ναυ τι κές φρά σεις επι κοι νω νί ας του ΙΜΟ) και την 
ικανότηταχρήσεωςτηςαγγλικήςγλώσσας προ φο ρι κά και γρα πτά. Η επαρ κής γνώση της αγ γλι κής γλώσ-
σας επι τρέ πει στον ΑΦΓ να χρη σι μο ποι εί χάρ τες και άλ λες ναυ τι κές εκ δό σεις, να κα τα νο εί με τε ω ρο-
λο γι κές πλη ρο φο ρί ες και μη νύ μα τα που αφο ρούν στην ασφά λεια και τη λει τουρ γί α του πλοίου, την 
επι κοι νω νί α με άλλα πλοία και τους πα ρά κτι ους σταθ μούς κα θώς επί σης και την εκτέ λε ση των κα θη-
κό ντων του ως αξι ω μα τι κού σε πο λυ ε θνι κά πλη ρώ μα τα. Η επίδειξη αυ τής της ικα νό τη τας προ κύ πτει από 
την εξέτασηκαιαξιολόγησημε βάση πρα κτι κές οδη γί ες και κρι τή ρι α όπως εί ναι η ορθή ανα γνώ ρι ση ή 
κα τα γρα φή ναυ τι κών εκ δό σε ων και μη νυ μά των στην αγ γλι κή γλώσσα που έχουν σχέση με την ασφά-
λεια του πλοίου.

Όσον αφορά στην ικανότηταεκπομπήςκαιλήψεωςπληροφοριώνμεοπτικάσήματα, ο ΑΦΓ θα πρέ-
πει να γνω ρί ζει τη χρήση του οπτι κού τη λέ γρα φου και να χρη σι μο ποι εί το ΔιεθνήΚώδικαΣημάτων
(Μορς). 
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Η μέθοδοςεπιδείξεωςαυ τής της ικα νό τη τας προ κύ πτει από εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση με βάση πρα-
κτι κές οδη γί ες και το κριτήριοαξιολογήσεως εί ναι η επι τυ χής επι κοι νω νί α στην πε ρι ο χή ευ θύ νης του 
χει ρι στή.

Σχε τι κά με την ικανότητακινήσεωντουπλοίου, ο ΑΦΓ θα πρέ πει να κα τα νο εί και απο δί δει επαρ κώς 
στις ακό λου θες δρα στη ρι ό τη τες, έχο ντας γνώση:
1)  Της επή ρει ας της χω ρη τι κό τη τας, βυ θί σμα τος, κλί σεως, τα χύ τη τας και βά θους νε ρού από την  τρό-

πι δα κατά τη στροφή και απο στά σεων κρατήσεως.
2) Της επή ρει ας του ανέ μου και των ρευμά των στη δι α χεί ρι ση του πλοίου.
3) Των κι νή σε ων και δι α δι κα σι ών για τη δι ά σω ση προ σώ πων στη θά λασ σα.
4) Των ρη χών υδά των και πα ρο μοί ων φαι νο μέ νων.
5) Των κα ταλ λή λων δι α δι κα σι ών αγκυ ρο βο λί ας και προσ δέ σε ως.

Οι μέθοδοιεπιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας προ κύ πτουν από την εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση που γί νε ται 
με ένα ή πε ρισ σό τε ρα από τα ακό λου θα κρι τή ρι α: ανα γνω ρι σμέ νη εμπει ρία κατά την υπη ρε σί α, ανα γνω-
ρι σμέ νη εκ παί δευ ση επί πλοίου, ανα γνω ρι σμέ νη εκ παί δευ ση σε προ σο μει ωτή, όπου απαι τεί ται, ανα γνω-
ρι σμέ νη εκ παί δευ ση σε επαν δρω μέ νο μο ντέ λο (ομοί ω μα πλοίου) όπου απαι τεί ται.

Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η μη υπέρ βα ση σε κοι νές κι νή σεις των ασφα λών 
λει τουρ γι κών ορίων της προώ σεως του πλοίου και του συ στή μα τος πη δα λι ου χί ας, όπως επί σης, η δι α τή-
ρη ση της ασφά λει ας της ναυ σι πλο ΐ ας κατά την εκτέ λε ση ρυθ μί σε ων πο ρεί ας και τα χύ τη τας του πλοίου.  

Σχε τι κά με τη δεύτερη βα σι κή λει τουρ γί α που προ κύ πτει από τα κα θή κο ντα του ΑΦΓ σε επιχειρησι
ακόεπίπεδο, η οποία εί ναι η δι α χεί ρι ση και στοι βα σί α του φορ τί ου επι ση μαί νο νται οι ακό λου θες ικα-
νό τη τες:     

Κύ ρια ικα νό τη τα εί ναι η παρακολούθησηφορτώσεως,στοιβασίας,ασφαλίσεωςκαιεκφορτώσεωςφορτίων
καιηφροντίδατουςκατάτονπλου. Συ γκε κρι μέ να ο ΑΦΓ θα πρέ πει να γνω ρί ζει: α) Tην επί δρα ση του 
φορ τί ου, πε ρι λαμ βα νο μέ νων και βα ρέ ων φορ τω τή ρων στην αξι ο πλοΐα και στην ευ στά θει α του πλοίου και 
β) την ασφαλή δι α χεί ρι ση, στοι βα σί α και ασφά λι ση φορ τί ων πε ρι λαμ βα νο μέ νων των επι σφα λών, επι κιν-
δύ νων και επι βλα βών φορ τί ων και τις συ νέ πει ές τους στην ασφά λεια της ζωής και του πλοίου.  

Επί σης, ο ΑΦΓ θα πρέ πει να έχει την ικανότηταεξασφαλίσεωςκαισυμμορφώσεωςμετιςδιεθνείς
απαιτήσειςπρολήψεωςρυπάνσεως. Αυτή η ικα νό τη τα προϋ πο θέ τει τη γνώση των μέ τρων που πρέ πει να 
λαμ βά νο νται για τη ρύ παν ση του θα λάσ σιου πε ρι βάλ λο ντος, τη γνώση των αντιρ ρυ πα ντι κών δι α δι κα σι-
ών και όλoυ του σχε τι κού εξο πλι σμού. Οι μέθοδοι επιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας προ κύ πτουν από 
εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση με βάση την εγκε κρι μέ νη πείρα κατά την υπη ρε σί α του ή με εγκε κρι μέ νη 
πείρα εκ παι δεύ σε ως πάνω σε πλοίο. Το κριτήριοαξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι οι δι α δι κα-
σί ες πα ρα κο λου θή σεως λει τουρ γι ών στο πλοίο εξα σφα λί ζο ντας πλήρη συμ μόρ φω ση με τις απαι τή σεις 
της MARPOL.

Σχε τι κά με την ικανότηταδιατηρήσεωςτηςαξιοπλοΐαςτουπλοίου, ο ΑΦΓ θα πρέ πει να έχει γνώ σεις: 
α) Ευ στά θει ας και β) κα τα σκευ ής του πλοίου. Ει δι κό τε ρα, οι γνώ σεις ευ στά θει ας του πλοίου να πε ρι-
έ χουν θέ μα τα εφαρ μο γής ευ στά θει ας με βάση τους πί να κες υπο λο γι σμού τά σε ων, δι α γω γής και δι α-
γραμ μά των, όπως επί σης θέ μα τα κα τα νοήσεως των βα σι κών ενερ γει ών που πρέ πει να λαμ βά νο νται σε 
πε ρί πτω ση με ρι κής απώ λει ας της ακέ ραι ης πλευ στό τη τας. Οι γνώ σεις κα τα σκευ ής του πλοίου να πε ρι-
έ χουν γε νι κές γνώ σεις των κυ ρί ων κα τα σκευ α στι κών με ρών του πλοίου και τη σω στή ορο λο γί α και 
ονο μα το λο γί α των δια φό ρων με ρών.

Οι μέθοδοιεπιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας θα στη ρί ζο νται στην εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των στοι-
χεί ων που λαμ βά νο νται από ένα ή πε ρισ σό τε ρα από τα κα τω τέ ρω: Εγκε κρι μέ νη εμπει ρία κατά την 
υπη ρε σί α, εγκε κρι μέ νη εμπει ρία εκ παι δεύ σε ως στο πλοίο, εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση σε προ σο μοι ω τή 
όπου εφαρ μό ζε ται, εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση ερ γα στη ρί ου σε όρ γα να.

Το βα σι κό κριτήριοαξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η από δει ξη ότι οι συν θή κες ευ στά θει-
ας συμ μορ φώ νο νται με τα κρι τή ρι α ακέ ραι ας ευ στά θει ας του ΙΜΟ κάτω από όλες τις συν θή κες φορ-
τώσεως και οι ενέρ γει ες που εξα σφα λί ζουν και δι α τη ρούν τη στε γα νή ακε ραι ό τη τα του πλοίου με 
απο δε κτή πρα κτι κή. 

Σχε τι κά με την ικανότηταπρολήψεως, ελέγχουκαικαταπολεμήσεωςπυρκαγιών πάνω στο πλοίο ο 
ΑΦΓ πρέ πει να κα τα νο εί και απο δί δει επαρ κώς σε σχε τι κές ενέρ γει ες έχο ντας την κα τάλ λη λη γνώση 
προλή ψεως πυρ κα γιάς, ικα νό τη τα ορ γανώ σεως γυ μνα σί ων πυρ κα γιών, γνώση των συ στη μά των πυ ρο-
σβέ σεως και γνώση των μέ τρων που πρέ πει να λαμ βά νο νται σε πε ρί πτω ση πυρ κα γιάς πε ρι λαμ βα νο μέ-
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νων πυρ κα γιών  των συ στη μά των πε τρε λαί ου. Η μέθοδοςεπιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η αξι ο-
λό γη ση των στοι χεί ων που λαμ βά νο νται από εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση και πείρα πυ ροσβέσεως όπως 
ρητά κα θο ρί ζε ται στη STCW 1995. Τακριτήριααξιολογήσεως εί ναι ο τύ πος και η κλί μα κα του προ βλή-
μα τος να εντο πί ζο νται γρή γο ρα και οι αρ χι κές ενέρ γει ες να συμ μορ φώ νο νται με τη δι α δι κα σί α ανά-
γκης και τα σχέ δια αντι με τωπί σεως επει γό ντων πε ρι στα τι κών για το πλοίο. 

Για την ικανότηταχειρισμούσυσκευώνδιασώσεως, ο ΑΦΓ πρέ πει να δι α θέ τει:  
1) Ικα νό τη τα ορ γα νώ σεως γυ μνα σί ων εγκα ταλεί ψεως πλοίου.
2)  Γνώση της λει τουρ γί ας των συ σκευ ών δι ασώ σεως και των λέμ βων δι α σώσεως, των συ σκευ ών κα θελ-

κύ σεώς τους, και του εξο πλι σμού τους, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων των ρα δι ο συ σκευ ών δι α σώ σεως 
ζωής, των δο ρυ φο ρι κών EPIRBS και των SARTS, των στο λών δυ τών και των βο η θη μά των θερ μι κής 
προ στα σί ας.

3) Γνώση των τε χνι κών επι βιώ σεως στη θά λασ σα.
Η μέθοδοςεπιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η αξι ο λό γη ση των στοι χεί ων που λαμ βά νο νται από 

εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση και πείρα όπως κα θο ρί ζο νται από τη STCW 1995. 
Τα κριτήριααξιολογήσεως εί ναι:

1)  Ο βαθ μός προ τε ραι ό τη τας, τα επί πε δα και οι κλί μα κες χρό νου εκ πο νήσεως ανα φο ρών και πλη ρο φο-
ρήσεως προ σω πι κού που επι βαί νει στο πλοίο εί ναι σχε τι κά με τη φύση της ανά γκης και αντι κα το-
πτρί ζουν το επεί γον του συμ βάντος και

2)  οι ενέρ γει ες αντα πο κρί σεως σε κα τα στά σεις εγκα τα λεί ψεως πλοίου και επι βιώ σεως εί ναι κα τάλ λη-
λες για τις επι κρα τού σες συν θή κες, οι οποίες να συμ μορ φώ νο νται με απο δε κτά πρό τυ πα και πρα κτι-
κές ασφά λει ας.

Για την ικανότηταεφαρμογήςιατρικώνπρώτωνβοηθειώνεπίτουπλοίου, ο ΑΦΓ θα πρέ πει να έχει 
γνώ σεις ια τρι κής βο ή θει ας. Οι γνώ σεις αυ τές θα πρέ πει να πε ρι έ χουν πρα κτι κή εφαρ μο γή των ια τρι-
κών οδη γών και οδη γι ών που λαμ βά νο νται με την τη λε γρα φί α πε ρι λαμ βα νό με νης της ικα νό τη τας 
λή ψεως απο τε λε σμα τι κών ενερ γει ών που βα σί ζο νται σε τέ τοιες γνώ σεις σε πε ρί πτω ση ατυ χη μά των ή 
ασθε νει ών που εί ναι δυ να τόν να συμ βούν στο πλοίο. Η μέθοδοςεπιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι 
η αξι ο λό γη ση των στοι χεί ων που λαμ βά νο νται από εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση η οποία κα θο ρί ζε ται στη 
STCW 1995 (μέ ρος Α-VI/4 πα ρά γρα φοι 1 έως 3). Το κριτήριοαξιολογήσεως εί ναι η τα χεία εξα κρί βω ση 
του πι θα νού αιτί ου, της φύ σεως και της εκτάσεως ενός τραυ μα τι σμού ή ασθέ νει ας ώστε η αντι με τώ πι ση 
να ελα χι στο ποι εί την άμεση απειλή ζωής.

Τέ λος, σχε τι κά με την ικα νό τη ταπαρακολουθήσεωςκαισυμμορφώσεωςμετιςνομικέςαπαιτήσεις, ο 
ΑΦΓ πρέ πει να έχει βα σι κή γνώση των σχε τι κών δι α τά ξε ων των Συμβάσεων MARPOL και SOLAS του 
ΙΜΟ. Η μέθοδοςεπιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η αξι ο λό γη ση των στοι χεί ων που λαμ βά νο νται 
από εξέ τα ση ή εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση. Το κριτήριοαξιολογήσεως εί ναι ο ορ θός εντο πι σμός των νο μι-
κών απαι τή σε ων που σχε τί ζο νται με την ασφά λεια της ζωής στη θά λασ σα και την προ στα σί α του θα λάσ-
σι ου πε ρι βάλ λο ντος.  

13.2  Προσ δι ο ρι σμός ελά χι στου πρό τυ που ικα νό τη τας για πλοι άρ χους και υπο πλοι άρ χους σε πλοία 
500 GT και άνω.

Εύ λο γο εί ναι ότι, εφό σον τα κα θή κο ντα του πλοι άρ χου ή υπο πλοι άρ χου εί ναι ανώ τε ρα ιε ραρ χι κά 
από τα κα θή κο ντα του ΑΦΓ συ νε πά γε ται ότι και οι γνώ σεις των πρώ των συ μπε ρι λαμ βά νουν τις γνώ σεις 
και τις δε ξι ό τη τες των δευτέ ρων.     

Σχε τι κά με την ικανότηταπρογραμματισμούτουταξιδιούκαιτηνεκτέλεσητωνεργασιών θα πρέ πει 
να υπάρ χει γνώση, κα τα νό η ση και από δο ση στις ακό λου θες δραστηριότητες: 

1)  Προ γραμ μα τι σμός τα ξι διού και ναυ σι πλο ΐας κάτω από όλες τις συν θή κες με απο δε κτές με θό δους 
υπο τυ πώ σεως ωκε α νίων οδών λαμ βά νο ντας υπόψη πε ρι ο ρι σμέ να ύδατα, με τε ω ρο λο γι κές συν θή κες, 
πά γους, πε ρι ο ρι σμέ νη ορα τό τη τα, ζώ νες δι α χω ρι σμού θα λάσ σι ας κυ κλο φο ρί ας και πε ρι ο χές εκτε-
τα μέ νων πα λιρ ροϊ κών επι πτώ σε ων.

2) Σχε δι α σμός πο ρεί ας σύμ φω να με τις Γε νι κές Αρ χές Σχε δι α σμού Πο ρεί ας Πλοίων.
3) Ανα φο ρά σύμ φω να με τις οδη γί ες και τα κρι τή ρι α για τα Συ στή μα τα Ανα φο ράς Πλοίων.

Οι μέθοδοιεπιδείξεωςαυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των στοι χεί ων που λαμ-
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βά νο νται από ένα ή πε ρισ σό τε ρα των κα τω τέ ρω: Εγκε κρι μέ νη πείρα κατά την υπη ρε σί α, εγκε κρι μέ νη 
εκ παί δευ ση προ σο μοι ω τή, όπου εφαρ μό ζε ται εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση ερ γα στη ρί ου σε εξο πλι σμό.

Η εξέ τα ση θα στη ρί ζε ται στη χρη σι μο ποί η ση κα τα λό γων χαρ τών, ναυ τι λι α κών εκ δό σε ων και στοι-
χεί ων του πλοίου.     

Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι: 
1)  Ο εξο πλι σμός, οι χάρ τες και οι ναυ τι λι α κές εκ δό σεις που απαι τού νται για το τα ξί δι απα ριθ μού νται 

και εί ναι τα κα τάλ λη λα μέσα για την ασφαλή πραγ μα το ποί η ση του τα ξι διού.
2)  Οι αι τί ες για τη σχε δι α σμέ νη πο ρεία βασίζονται σε γε γο νό τα και στα τι στι κά στοι χεία που λαμ βά νο-

νται από σχε τι κές πη γές και εκ δό σεις.
3)  Τα στίγ μα τα, οι πο ρεί ες, οι απο στά σεις και ο υπο λο γι σμός χρό νου εί ναι ορθά και εντός των απο δε-

κτών ορίων ακρί βει ας.
4) Όλοι οι πι θα νοί ναυ τι λι α κοί κίν δυ νοι εντο πί ζο νται με ακρί βεια.

Σχε τι κά με την ικανότηταπροσδιορισμούστίγματος και την ακρί βεια του προσ δι ο ρι σθέ ντος στίγ μα-
τος με οποιον δή πο τε τρόπο θα πρέ πει να υπάρ χει γνώση και κα τα νό η ση λαμ βά νο ντας υπόψη:
1) Τις αστρο νο μι κές πα ρα τη ρή σεις.
2)  Τις γή ι νες πα ρα τη ρή σεις, πε ρι λαμ βα νό με νης της ικα νό τη τας χρή σεως των κα ταλ λή λων χαρ τών, 

αγ γε λι ών στους ναυ τι λλό με νους και άλ λων εκ δό σε ων για την αξι ο λό γη ση της ακρί βει ας του στίγ μα-
τος που επι τεύ χθη κε.

3)  Τη χρη σι μο ποί η ση των συγ χρό νων ηλε κτρο νι κών βο η θη μά των ναυ σι πλο ΐας, με ει δι κή γνώση των 
αρ χών λει τουρ γί ας τους, των πε ρι ο ρι σμών, των πη γών σφαλ μά των, τον εντο πι σμό λαν θα σμέ νης 
πα ρου σιά σεως, των πλη ρο φο ρι ών και με θό δων απο κα ταστά σεως προ κει μέ νου να επι τευ χθεί ορι-
σμός ακρι βούς στίγ μα τος.
Οι μέθοδοιεπιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των απο δει κτι κών στοι χεί ων 

που λαμ βά νο νται από μια ή πε ρισ σό τε ρες των κα τω τέ ρω ενερ γει ών: εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση κατά τη δι άρ-
κει α της υπη ρε σί ας, εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση σε προ σο μοι ω τή όπου εφαρ μό ζε ται, εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση 
εξο πλι σμού ερ γα στη ρί ου χρη σι μο ποι ώ ντας: 1) χάρ τες, ναυ τι κό ALMANAC, σε λί δες υπο τυπώσεως, χρο νό-
με τρο, εξά ντα και υπο λο γι στή, 2) χάρ τες, ναυ τι λι α κές εκ δό σεις και όρ γα να (αζι μου θι α κό κα θρέ πτη, εξά ντα, 
ημε ρο λό γι ο, πυ ξί δα, ηχο βο λι στι κό εξο πλι σμό) και τα εγ χει ρί δι α των κα τα σκευ ών και 3) ρα ντάρ, DECCA, 
LORAN, συ στή μα τα ναυ τι λί ας και τους κα τάλ λη λους χάρ τες ναυ σι πλο ΐας και εκ δό σεις.

Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι:
1)  Η αρ χι κή μέ θο δος που επι λέ γε ται για τον προσ δι ο ρι σμό στίγ μα τος πλοίου να εί ναι η πιο κα τάλ λη λη 

για τις κα τα στά σεις και συν θή κες που επι κρα τούν.
2)  Το στίγμα που λαμ βά νε ται με αστρο νο μι κές πα ρα τη ρή σεις να βρί σκε ται μέσα στα απο δε κτά όρια 

ακρί βει ας.
3)  Το στίγμα που λαμ βά νε ται με γή ι νες πα ρα τη ρή σεις να βρί σκε ται μέσα στα απο δε κτά όρια ακρί βει-

ας.
4) Η ακρί βεια του στίγ μα τος να έχει σω στά αξι ο λο γη θεί.
5)  Το στίγμα που λαμ βά νε ται από τη χρήση  ηλε κτρο νι κών βο η θη μά των ναυ σι πλο ΐας να βρί σκε ται 

εντός των προ τύ πων ακρί βει ας των συ στη μά των που χρη σι μο ποι ού νται. 
6)  Τα πι θα νά σφάλ μα τα που έχουν επί πτω ση στην ακρί βεια του τε λι κού στίγ μα τος να ανα φέ ρο νται και 

οι μέ θο δοι ελα χι στο ποιήσεως των επι δρά σε ων των σφαλ μά των του συ στή μα τος στην τιμή του τε λι-
κού στίγ μα τος να εφαρ μό ζο νται όπως πρέ πει.
Για την ικανότητα προσδιορισμού και περιθωρίου για τα σφάλματα μαγνητικής και γυροσκοπικής

πυξίδας, οι απα ραί τη τες γνώ σεις και δε ξι ό τη τες εί ναι:
1) Γνώση των αρ χών της μα γνη τι κής και γυ ρο σκο πι κής πυ ξί δας.
2) Κα τα νό η ση των συ στη μά των που τε λούν υπό τον έλεγχο της κε ντρι κής γυ ρο σκο πι κής.
3) Γνώση της λει τουρ γί ας και επο πτεί ας των κυρί ων τύ πων γυ ρο σκο πι κής πυ ξί δας.

Οι μέθοδοιεπιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των απο δει κτι κών στοι χεί ων 
που λαμ βά νο νται από ένα ή πε ρισ σό τε ρα των κα τω τέ ρω: Εγκε κρι μέ νη πείρα κατά την υπη ρε σία, εγκε κρι-
μέ νη εκ παί δευ ση εξο μοι ω τή όπου εφαρ μό ζε ται, εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση εξο πλι σμού ερ γα στη ρί ου.

Αυτή η εξέ τα ση θα γί νει χρη σι μο ποι ώ ντας αστρο νο μι κές πα ρα τη ρή σεις, γή ι νες δι ο πτεύ σεις και 
σύ γκρι ση με τα ξύ μα γνη τι κής και γυ ρο σκο πι κής πυ ξί δας.

Το κριτήριοαξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η μέ θο δος και η συ χνό τη τα των ελέγ χων/σφαλ-
μά των της μα γνη τι κής και γυ ρο σκο πι κής πυ ξί δας να εξα σφα λί ζει την ακρί βεια των πλη ρο φο ρι ών.
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Για την ικανότητασυντονισμούεπιχειρήσεωνέρευναςκαιδιασώσεως, θα πρέ πει να υπάρ χει εμπε ρι-
στα τω μέ νη γνώση και ικα νό τη τα να εφαρ μο σθούν οι δι α δι κα σί ες που πε ρι γρά φο νται στο εγχειρίδιο
ΈρευναςκαιΔιασώσεως του ΙΜΟ.

Οι μέθοδοι επιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των απο δει κτι κών 
στοι χεί ων που λαμ βά νο νται από ένα ή πε ρισ σό τε ρα των κα τω τέ ρω: 
1) Εγκε κρι μέ νη πείρα κατά την υπη ρε σί α.
2) Εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση προ σο μει ω τή όπου απαι τεί ται.
3)  Εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση εξο πλι σμού ερ γα στη ρί ου, χρη σι μο ποι ώ ντας σχε τι κές εκ δό σεις, χάρ τες, 

με τε ω ρο λο γι κά στοι χεία, στοι χεία των εμπλε κο μέ νων πλοίων, εξο πλι σμού ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών και 
άλ λες δι α θέ σι μες ευ κο λί ες όπως επί σης, ένα ή πε ρισ σό τε ρα από τα κα τω τέ ρω:

4) Εγκε κρι μέ νο κύ κλο σπου δών εκ παιδεύσεως SAR.
5) Εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση σε προ σο μει ω τή όπου χρει ά ζε ται.
6) Εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση σε εξο πλι σμό ερ γα στη ρί ου.

Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι:
1)  Το σχέ διο συ ντο νι σμού ερ γα σι ών έρευ νας και δι ασώ σεως βρί σκε ται σε συμ φω νί α με τις δι ε θνείς 

οδη γί ες και πρό τυ πα.
2)  Κα θι ε ρώ νο νται ρα δι ο ε πι κοι νω νί ες και τη ρού νται σω στές δι α δι κα σί ες επι κοι νω νι ών σε όλα τα στά-

δια των ερ γα σι ών έρευ νας και δι α σώ σε ως.
Σχε τι κά με την ικανότηταθεσπίσεωςδιαδικασιώντηρήσεωςφυλακής, ο πλοί αρ χος και ο υπο πλοί-

αρ χος θα πρέ πει να έχουν:
1)  Λε πτο με ρή γνώση του πε ρι ε χο μέ νου, της εφαρ μο γής και του επι δι ω κό με νου σκο πού της Συμβάσεως 

ΔΚΑΣ.
2)  Λε πτο με ρή γνώση του πε ρι ε χο μέ νου, της εφαρ μο γής και του επι δι ω κό με νου σκο πού των βα σι κών 

αρ χών που πρέ πει να τη ρού νται κατά την τή ρη ση φυ λα κής ναυ σι πλο ΐας. 
3) Λε πτο με ρή γνώση των απο τε λε σμα τι κών δι α δι κα σι ών ομα δι κής ερ γα σί ας στη γέ φυ ρα.  

Οι μέθοδοι επιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των απο δει κτι κών 
στοι χεί ων που λαμ βά νο νται από την εγκε κρι μέ νη πείρα κατά την υπη ρε σί α και την εγκε κρι μέ νη 
εκ παί δευ ση εξο μοι ω τή, όπου απαι τεί ται. Το κριτήριοαξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι οι ρυθ-
μί σεις και οι δι α δι κα σί ες τηρήσεως φυ λα κής να θε σπί ζο νται και να δι α τη ρού νται σύμ φω να με τους 
δι ε θνείς κα νο νι σμούς και οδη γί ες ώστε να εξα σφα λι στεί η ασφά λεια ναυ σι πλο ΐας, η προ στα σί α του 
θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος και η ασφά λεια του πλοίου και των επι βαι νό ντων.  

Για την ικα νό τη τα διατηρήσεωςασφαλούςναυσιπλοΐ αςμετηχρησιμοποίησηραντάρ,ARPAκαισυγ
χρόνωνσυστημάτωνναυσιπλοΐαςπρο κει μέ νου να βο η θη θεί η λήψη απο φά σε ων δι α κυ βερ νή σεως επι-
ση μαί νε ται ότι η εκ παί δευ ση και αξι ο λό γη ση στη χρήση του ARPA δεν απαι τεί ται για εκεί νους που 
υπη ρε τούν απο κλει στι κά σε πλοία που δεν δι α θέ τουν ARPA. Ο πε ρι ο ρι σμός αυ τός θα εμ φα νί ζε ται 
στη θε ώ ρη ση που θα εκ δο θεί για τον εν δι α φε ρό με νο ναυ τι κό. Η γνώση, κα τα νό η ση και από δο ση του 
πλοι άρ χου θα επι κε ντρώ νε ται στις ακό λου θες ενέρ γει ες: 
1)  Εκτί μη ση του συ στή μα τος σφαλ μά των και κα τα νό η ση σε βά θος των επι χει ρη σι α κών πλευ ρών των 

συγ χρό νων συ στη μά των ναυ σι πλο ΐας πε ρι λαμ βα νό μενου του ρα ντάρ και του ARPA.
2) Τε χνι κές τυ φλής πλο ηγή σεως.
3)  Αξι ο λό γη ση των ναυ σι πλο ϊ κών πλη ρο φο ρι ών που προ έρ χο νται από όλες τις πη γές, πε ρι λαμ βα νό-

μενου του ρα ντάρ και του ARPA, προ κει μέ νου να γί νει η λήψη και εφαρ μο γή απο φά σε ων για την 
απο φυ γή συ γκρού σε ων και για τη δι α χεί ρι ση της ασφα λούς ναυ σι πλο ΐ ας του πλοίου.

4)  Η συ σχέ τι ση και άρι στη χρήση όλων των ναυ σι πλο ϊ κών στοι χεί ων που εί ναι δι α θέ σι μα για να επι-
τευ χθεί η ναυ σι πλο ΐα.
Η μέθοδος επιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η αξι ο λό γη ση των απο δει κτι κών στοι χεί ων που 

λαμ βά νο νται από εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση σε εξο μοι ω τή ρα ντάρ και εξο μοι ω τή ARPA. Τα κριτήρια
αξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι: 1) Oι πλη ρο φο ρί ες που λαμ βά νο νται από το ρα ντάρ και το 
ARPA να ερ μη νεύ ο νται σω στά και να ανα λύ ο νται λαμ βά νο ντας υπόψη τους πε ρι ο ρι σμούς του εξο πλι-
σμού και τις επι κρα τού σες συν θή κες και 2) τα μέ τρα που λαμ βά νο νται για την απο φυ γή συ γκρού σεως 
με άλλα πλοία να εί ναι σύμ φω να με τη Σύμβαση ΔΚΑΣ.

Σχε τι κά με την ικανότηταμετεωρολογικώνπροβλέψεωνκαιωκεανογραφικώνσυνθηκών οι γνώ σεις 
του πλοι άρ χου και υπο πλοι άρ χου πρέ πει να εί ναι:
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1)  Ικα νό τη τα κα τα νο ή σε ως και ερ μη νεί ας του συ νο πτι κού με τε ω ρο λο γι κού χάρτη και πρό γνω ση του 
και ρού της πε ρι ο χής του πλου λαμ βά νο ντας υπόψη τις το πι κές και ρι κές συν θή κες και τις πλη ρο φο-
ρί ες για τον καιρό που λαμ βά νο νται από το navtex.

2)  Γνώση των χα ρα κτη ρι στι κών των δια φό ρων συ στη μά των για την πρό βλε ψη του και ρού, πε ρι λαμ βα-
νο μέ νων των πε ρι στρε φο μέ νων τρο πι κών κα ται γί δων, όπως επί σης γνώση απο φυ γής κέ ντρων 
κα ται γί δων και επι κιν δύ νων τε ταρ τη μο ρί ων.

3) Γνώση των ωκεανί ων συ στη μά των ρευ μά των.
4) Ικα νό τη τα υπο λο γι σμού συν θη κών πα λίρ ροι ας.
5) Χρήση όλων των κα ταλ λήλων ναυ σι πλο ϊ κών εκ δό σε ων για πα λίρ ροι ες και ρεύ μα τα.

Οι μέθοδοι επιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των απο δει κτι κών 
στοι χεί ων που λαμ βά νο νται από την εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση στην υπη ρε σί α και την εγκε κρι μέ νη 
εκ παί δευ ση ερ γα στη ρί ου σε όρ γα να. 

Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι:
1)  Οι πι θα νές και ρι κές συν θή κες που προ βλέ πο νται για κα θο ρι σμέ νο χρο νι κό δι ά στη μα να βα σί ζο-

νται σε όλες τις δι α θέ σι μες πλη ρο φο ρί ες.
2)  Τα μέ τρα που λαμ βά νο νται για να δι α τη ρη θεί η ασφά λεια της ναυ σι πλο ΐας να ελα χι στο ποι ούν τον 

οποιον δή πο τε κίν δυ νο της ασφά λει ας του πλοίου.
3)  Οι λό γοι για τις προ τι θέ με νες ενέρ γει ες να υπο στη ρί ζο νται από στα τι στι κά στοι χεία και πα ρα τη-

ρή σεις των πραγ μα τι κών και ρι κών συν θη κών.
Για την ικανότηταανταποκρίσεωςσεναυσιπλοΐαυπόσυνθήκεςέκτακτηςανάγκης οι απαι τού με νες 

γνώ σεις εί ναι:
1) Προ λη πτι κά μέ τρα όταν γί νε ται προ σγιά λω ση του πλοίου.
2) Μέ τρα που πρέ πει να λαμ βά νο νται εάν επί κει ται προ σά ρα ξη και ύστερα από προ σά ρα ξη.
3) Νέα πλεύση πλοίου  που έχει προ σα ρά ξει με ή χω ρίς βο ή θει α.
4)  Μέ τρα που πρέ πει να λαμ βά νο νται όταν επί κει ται σύ γκρου ση και ύστερα από σύ γκρου ση ή ζη μιά 

της στε γα νούς ακε ραι ό τη τας του πλοίου από οποιο δή πο τε αί τιο. 
5) Εκτί μη ση ελέγ χου ζη μι ών. 
6) Πη δα λι ού χη ση ανά γκης.
7) Ρυθ μί σεις ρυ μουλ κήσεως ανά γκης και δι α δι κα σί ες ρυ μουλ κήσεως.

Οι μέθοδοι επιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των απο δει κτι κών 
στοι χεί ων που λαμ βά νο νται από πρα κτι κή εκ παί δευ ση κατά την υπη ρε σί α και από γυ μνά σι α σε δι α-
δι κα σί ες έκτα κτης ανά γκης. 

Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι:
1)  Ο τύ πος και το μέ γε θος οποιου δή πο τε προ βλή μα τος να εντο πί ζε ται σύ ντο μα και οι απο φά σεις και 

ενέρ γει ες να ελα χι στο ποι ούν τις επι πτώ σεις οποιασ δή πο τε δυ σλει τουρ γί ας των συ στη μά των του 
πλοίου.

2)  Οι επι κοι νω νί ες να εί ναι απο τε λε σμα τι κές και να συμ μορ φώ νο νται με τις δι α δι κα σί ες που έχουν 
θε σπι σθεί.

3) Οι απο φά σεις και οι ενέρ γει ες να με γι στο ποι ούν την ασφά λεια των επι βαι νό ντων.
Για την ικανότητα ελιγμώνκαιχειρισμώνπλοίου σε όλες τις συν θή κες, ο πλοί αρ χος και ο υπο πλοί-

αρ χος πρέ πει να έχουν γνώ σεις που θα πε ρι έ χουν τις ακό λου θες ενέρ γει ες:
1)  Ελιγ μοί του πλοίου όταν πλη σι ά ζει σταθ μούς πλο ηγήσεως και κατά την επι βί βα ση και απο βί βα ση 

πλο η γών με την απαι τού με νη προ σο χή, σχε τι κά με τον καιρό, την πα λίρ ροι α και την από στα ση κρα-
τή σεως του πλοίου (crash stop).

2)  Χει ρι σμοί πλοίων σε πο τά μια, εκβο λές πο τα μών και πε ρι ο ρι σμέ να ύδατα με την απαι τού με νη προ-
σο χή στην επί πτω ση των ρευ μά των, ανέ μων και πε ρι ο ρι σμέ νων υδά των στην αντα πό κρι ση του τι μο-
νιού.

3) Εφαρ μο γή τε χνι κών στρο φής με στα θε ρό ρυθμό.
4)  Ελιγ μοί σε ρηχά νερά συ μπε ρι λαμ βα νόμενης της μειώ σεως της απο στά σεως του πυθ μέ να από την 

τρό πι δα που προ κα λεί ται από τα ρηχά νερά, την τα χύ τη τα, το προ νευ στα σμό και το δι α τοι χι σμό του 
πλοίου.

5)  Πα ρεμ βο λή με τα ξύ δι ερ χο μέ νων πλοίων και με τα ξύ του πλοίου και γει το νι κών όχθεων (επί πτω ση 
δι αύ λου).
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6)  Πλεύ ρι ση και ανα χώ ρη ση από προ βλή τα σε δι α φο ρε τι κές συν θή κες ανέ μων, πα λιρ ροι ών και ρευ-
μά των με ή χω ρίς ρυ μουλ κά.

7) Πα ρεμ βο λή πλοίου και ρυ μουλ κού.
8) Χρήση των συ στη μά των προώ σεως και ελιγ μών.
9)  Επι λο γή αγκυ ρο βο λί ου, αγκυ ρο βο λί α με μία ή δύο άγκυ ρες σε πε ρι ο ρι σμέ να αγκυ ρο βό λι α και 

πα ρά γο ντες που εμπλέ κο νται στον προσ δι ο ρι σμό του μή κους της αλυ σί δας της άγκυ ρας που πρό κει-
ται να χρη σι μο ποι η θεί.

10) Σύρ σι μο άγκυ ρας, απε λευ θέ ρω ση μπλεγ μέ νων αγκυ ρών.
11) Δε ξα με νι σμός με ζη μιές ή χω ρίς ζη μιές.
12)  Δι α χεί ρι ση και χει ρι σμός πλοίων σε δυ σμε νείς και ρι κές συν θή κες, πε ρι λαμ βα νόμενης πα ρο χής 

βο ή θει ας σε πλοίο ή αε ρο σκά φος που κιν δυ νεύ ει, ερ γα σι ών ρυ μουλ κή σεως, μέ σων με τα οποία 
δι α τη ρεί ται ακυ βέρ νη το το πλοίο εντός του κε νού με τα ξύ δύο θα λασ σί ων κυ μά των, μειώ σεως της 
εκ πτώ σεως θά λασ σας και χρή σεως πε τρε λαί ου.

13)  Προ λη πτι κά μέ τρα για τους ελιγ μούς με σκοπό την κα θαί ρε ση λεμ βών δι α σώ σε ως και σκα φών 
επι βιώ σεως υπό δυ σμε νείς και ρι κές συν θή κες.

14) Μέ θο δοι επι βι βά σεως δι α σω θέ ντων από λέμ βους δι ασώ σεως και σκάφη επι βιώ σεως.
15)  Ικα νό τη τα προσ δι ο ρι σμού των χα ρα κτη ρι στι κών ελιγ μών και προώ σεως κοι νών τύ πων πλοίων με 

ει δι κή ανα φο ρά στις απο στά σεις στα μα τή μα τος και κύ κλου στρο φής σε δι α φο ρε τι κά βυ θί σμα τα 
και τα χύ τη τες.

16)  Ση μα σί α της ναυ σι πλο ΐας με μει ω μέ νη τα χύ τη τα προ κει μέ νου να απο φευ χθεί ζη μιά που προ κα λεί-
ται από τον πρυ μναίο ή πρω ραίο κυ μα τι σμό του ίδιου του πλοίου.

17)  Πρα κτι κά μέ τρα που πρέ πει να λαμ βά νο νται όταν γί νε ται ναυ σι πλο ΐα σε ή κο ντά σε πα γε τώ νες ή 
υπό συν θή κες συσ σω ρεύ σεως πά γου στο πλοίο.

18)  Χρήση σχε δί ων και ελιγ μών σε ή κο ντά σε πε ρι ο χές με δι αύ λους δι α χω ρι σμού κυ κλο φο ρί ας και 
σε πε ρι ο χές εξυ πη ρε τή σεως κυ κλο φο ρί ας σκα φών (VTS).
Οι μέθοδοι επιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των απο δει κτι κών 

στοι χεί ων που προκύπτουν από ένα ή πε ρισ σό τε ρα των κα τω τέ ρω:
1) Εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση κατά την υπη ρε σί α.
2) Εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση προ σο μει ω τών όπου απαι τεί ται.
3) Εγκε κρι μέ νο πρό τυ πο κλί μα κας επαν δρώ σεως πλοίου.

Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι:
1)  Όλες οι απο φά σεις που αφο ρούν στην πλεύ ρι ση και την αγκυ ρο βο λί α να βα σί ζο νται στη σω στή 

αξι ο λό γη ση των ελιγ μών και των χα ρα κτη ρι στι κών της μη χα νής του πλοίου και των δυ νά με ων που 
ανα μέ νε ται να δρά σουν ενώ βρί σκε ται σε πλεύ ρι ση ή εί ναι αγκυ ρο βο λη μέ νο.

2)  Ενώ το πλοίο βρί σκε ται σε κί νη ση υπό ίδια μέσα, γί νε ται πλή ρης αξι ο λό γη ση των πι θα νών επι πτώ-
σε ων ρη χών και πε ρι ο ρι σμέ νων υδά των, πά γου, όχθεων, συν θη κών πα λίρ ροι ας, δι ερ χο μέ νων 
πλοίων και του πρυ μναί ου κυ μα τι σμού του ίδιου πλοίου ού τως ώστε το πλοίο να μπο ρεί να υπο στεί 
χει ρι σμούς με ασφά λεια υπό δι α φο ρε τι κές συν θή κες φορ τί ου και και ρού.

Για την ικανότηταχειρισμούτηλεελέγχωντηςεγκαταστάσεωςπροώσεωςκαιτωνσυστημάτωνκαι
υπηρεσιώντωνμηχανών, ο πλοί αρ χος και ο υπο πλοί αρ χος πρέ πει να γνω ρί ζουν και κα τα νο ούν:
1) Αρ χές λει τουρ γί ας εγκα τα στά σε ων ναυ τι κών μη χα νών.
2) Βο η θη τι κά μη χα νή μα τα πλοίου.
3) Γε νι κή γνώση των όρων της ναυ τι κής μη χα νο λο γί ας.

Οι μέθοδοι επιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των απο δει κτι κών 
στοι χεί ων που προ κύπτουν από εγκε κρι μέ νη πείρα κατά την υπη ρε σί α και εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση 
προ σο μει ω τή όπου απαι τεί ται. Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εγκα τά στα ση, 
τα βο η θη τι κά μη χα νή μα τα και ο εξο πλι σμός να λει τουρ γούν σύμ φω να με τις τε χνι κές προ δια γρα φές, 
πά ντο τε εντός των ορίων ασφα λούς λει τουρ γί ας.

Σχε τι κά με την ικανότητασχεδιασμούκαιεξασφαλίσεωςτηςασφαλούςφορτώσεως,στοιβασίας, επι
μέλειας κατά τη δι άρ κει α του τα ξι διού και της εκ φορ τώσεως φορ τί ων ανα φέ ρε ται ότι οι απαι τού με νες 
θε μα τι κές ενό τη τες εί ναι:
1)  Γνώση και ικα νό τη τα εφαρ μο γής των δι ε θνών κα νο νι σμών, κω δί κων και προ τύ πων που αφο ρούν 

στον ασφαλή χει ρι σμό του φορ τί ου, στη στοι βα σί α, στην ασφά λι ση και στη με τα φο ρά φορ τί ων.
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2) Γνώση των επι πτώ σε ων στη δι α γω γή και ευ στά θει α των φορ τί ων.
3)  Χρήση δι α γραμ μά των δι α γω γής και ευ στά θει ας και του εξο πλι σμού υπο λο γι σμού τά σε ων, πε ρι-

λαμ βα νο μέ νων του αυ τό μα του εξο πλι σμού που βα σί ζε ται σε στοι χεία και γνώση φορ τώσεως φορ τί-
ων και τερ μα τι σμού προ κει μέ νου να δι α τη ρη θούν οι τά σεις του σκά φους εντός απο δε κτών ορίων.

4)  Στοι βα σί α και ασφά λι ση φορ τί ων σε πλοία, πε ρι λαμ βα νό με νου του εξο πλι σμού χει ρι σμού φορ τί ου 
και του εξο πλι σμού και ασφα λίσεως προσ δέ σεως.

5)  Ερ γα σί ες φορ τώ σε ως και εκ φορ τώ σε ως με ιδι αί τε ρη προ σο χή στη με τα φο ρά φορ τί ων που μνη μο-
νεύ ο νται στον ΚώδικαΑσφαλούςΠρακτικήςγιατηΣτοιβασίακαιΑσφάλισηΦορτίων. Γε νι κές γνώ-
σεις περί Δ/Ξ και ερ γα σι ών σε αυτά.

Οι μέθοδοιεπιδείξεως ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των απο δει κτι κών στοι χεί ων που 
λαμ βά νο νται από την εγκε κρι μέ νη πείρα κατά την υπη ρε σί α και την εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση προ σο-
μει ω τή όπου απαι τεί ται, χρη σι μο ποι ώ ντας πί να κες ευ στά θει ας δι α γω γής και τά σε ων, δι α γράμ μα τα 
και εξο πλι σμό υπο λο γι σμού τά σε ων.

Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι:
1)  Η συ χνό τη τα και έκταση πα ρα κο λου θή σεως της κα ταστά σεως του φορ τί ου να εί ναι οι απαι τού με-

νες ανά λο γα με τη φύση του και τις επι κρα τού σες συν θή κες.
2)  Οι μη απο δε κτές ή απρό βλε πτες με τα βο λές της κα ταστά σεως ή των προ δια γρα φών του φορ τί ου να 

ανα γνω ρί ζο νται γρή γο ρα και τα μέ τρα απο κα ταστά σεως να λαμ βά νο νται άμεσα και να σχε δι ά ζο-
νται με τέ τοιο τρόπο ώστε να δι α φυ λάσ σε ται η ασφά λεια του πλοίου και των επι βαι νό ντων.

3)  Οι ερ γα σί ες φορ τί ου να σχε δι ά ζο νται και να εκτε λού νται σύμ φω να με τις κα θι ε ρω μέ νες δι α δι κα-
σί ες και νο μο θε τι κές απαι τή σεις.

4)  Η στοι βα σί α και η ασφά λι ση του φορ τί ου να εξα σφα λί ζει ότι η ευ στά θει α και οι κα τα στά σεις τά σε-
ων να πα ρα μέ νουν πά ντο τε εντός ασφα λών ορίων κατά τη δι άρ κει α του τα ξι διού.

Όσον αφορά στην ικανότηταμεταφοράςεπικινδύνωνφορτίωνοι γνώ σεις του πλοι άρ χου και του υπο-
πλοι άρ χου επι κε ντρώ νο νται:
1)  Στους δι ε θνείς κα νο νι σμούς, πρό τυ πα, κώ δι κες και συ στά σεις για τη με τα φο ρά επι κν δύ νων φορ τί-

ων πε ρι λαμ βα νό μενου του ΚώδικαIMDGκαι του ΚώδικαΑσφαλούςΠρακτικήςγιαΣτερεάΦορτία
Χύμα.

2)  Στη με τα φο ρά επι κιν δύ νων, επι φό βων και βλα βε ρών φορ τί ων, στις προ φυ λά ξεις κατά τη δι άρ κει α 
της φορ τώ σε ως και εκ φορ τώ σε ως και στην επι μέ λει α κατά τη δι άρ κει α του τα ξι διού.

Οι μέθοδοι επιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των απο δει κτι κών 
στοι χεί ων που προ κύ πτουν από ένα ή πε ρισ σό τε ρα των κα τω τέ ρων: Εγκε κρι μέ νη πείρα κατά την υπη-
ρε σί α, εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση προ σο μει ω τή όπου απαι τεί ται, εγκε κρι μέ νη εξει δι κευ μέ νη εκ παί δευ-
ση.

Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι:
1)  Η προ γραμ μα τι σμέ νη κα τα νο μή του φορ τί ου να βα σί ζε ται σε αξι ό πι στες πλη ρο φο ρί ες και να εί ναι 

σύμ φω νη με τις θε σπι σμέ νες οδη γί ες και νο μο θε τι κές απαι τή σεις.
2)  Οι πλη ρο φο ρί ες επί των κιν δύ νων και ει δι κών απαι τή σε ων να κα τα γρά φο νται με τρόπο που προ-

σφέ ρε ται για εύ κο λη ανα φο ρά σε πε ρί πτω ση που προ κύ ψει κά ποιο πε ρι στα τι κό.
Σχε τι κά με την ικανότηταελέγχουδιαγωγής,ευστάθειαςκαιτάσεων, ο πλοί αρ χος και ο υπο πλοί αρ χος 

πρέ πει να έχουν:
1)  Κα τα νό η ση των βα σι κών αρ χών κα τα σκευ ής ενός πλοίου και των θε ω ρι ών και πα ρα γό ντων που 

επι δρούν στη δι α γω γή, ευ στά θει α και των απα ραιτή των μέ τρων για τη δι α τή ρη ση της δι α γω γής και 
ευ στά θει ας.

2)  Γνώση της επι δρά σεως στη δι α γω γή και ευ στά θει α ενός πλοίου σε πε ρί πτω ση ζη μιάς και της επα-
κό λου θης κα τα κλί σεως ενός δι α με ρί σμα τος και των αντι μέ τρων που πρέ πει να λαμ βά νο νται.

3) Γνώση των συ στά σε ων του ΙΜΟ που αφο ρούν στην ευ στά θει α του πλοίου.

Οι μέθοδοι επιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των απο δει κτι κών 
στοι χεί ων που λαμ βά νο νται από ένα ή πε ρισ σό τε ρα των κα τω τέ ρω: Εγκε κρι μέ νη πείρα κατά την υπη-
ρε σί α, εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση εξο μοι ω τή όπου απαι τεί ται, εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση εξο μοι ω τή 
όπου εφαρ μό ζε ται.

Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι:
1) Ο ι δι α δι κα σί ες πα ρα κο λουθή σεως των ερ γα σι ών και συ ντη ρή σεως να συμ μορ φώ νο νται με τις δι ε-

θνείς απαι τή σεις. Εν δε χό με νη μη συμ μόρ φω ση να εντο πί ζε ται πλή ρως και έγκαιρα. 
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2)  Η προ γραμ μα τι σμέ νη ανα νέ ω ση και πα ρά τα ση των πι στο ποι η τι κών να εξα σφα λί ζει τη συ νε χι ζό με-
νη ισχύ τους και του εξο πλι σμού που επι θε ω ρή θη κε.

Για την ικα νό τη τα παρακολουθήσεωςκαιελέγχουσυμμορφώσεωςμετιςνομικέςαπαιτήσεις και τα μέ τρα 
που εξα σφα λί ζουν την ασφά λεια της ζωής στη θά λασ σα και την προ στα σί α του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος, 
ο πλοί αρ χος και ο υπο πλοί αρ χος θα πρέ πει να έχουν γνώση της δι ε θνούς ναυ τι λι α κής νο μο θε σί ας. Ιδι αί-
τε ρη προ σο χή θα δί νε ται στα πα ρα κά τω:
1)  Τα πι στο ποι η τι κά και άλλα έγ γρα φα που απαι τού νται να υπάρ χουν στο πλοίο σύμ φω να με τις ισχύ-

ου σες δι ε θνείς συμ βά σεις, με ποιο τρόπο λαμ βά νο νται και ποια εί ναι η δι άρ κει α ισχύος τους.
2) Οι ευ θύ νες σύμ φω να με τις σχε τι κές δι α τά ξεις της LL.
3)  Οι ευ θύ νες σύμ φω να με τις σχε τι κές απαι τή σεις της SOLAS.
4) Οι ευ θύ νες σύμ φω να με τις δι α τά ξεις της MARPOL.
5) Οι ναυ τι λι α κές δη λώ σεις υγείας και απαι τή σεις των ΔιεθνώνΚανονισμώνΥγείας.
6)  Οι ευ θύ νες που έχουν επί πτω ση στην ασφά λεια του πλοίου, επι βα τών, πλη ρώ μα τος και φορ τί ου 

σύμ φω να με τις σχε τι κές διεθνείς απαι τή σεις.
7) Οι μέ θο δοι και τα βο η θή μα τα προ λή ψεως ρυ πάν σεως του θα λάσ σι ου πε ρι βάλ λο ντος από τα 
πλοία.
8) Η σχε τι κή εθνική νο μο θε σί α.

Οι μέθοδοιεπιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των απο δει κτι κών στοι-
χεί ων που λαμ βά νο νται από ένα ή πε ρισ σό τε ρα των κα τω τέ ρω: εγκε κρι μέ νη πείρα κατά την υπη ρε σί α, 
εγκε κρι μέ νη πείρα εκ παι δευ τι κού πλοίου, εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση εξο μοι ω τή όπου εφαρ μό ζε ται.

Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι:
1)  Οι δι α δι κα σί ες πα ρα κο λουθήσεως των ερ γα σι ών και της συ ντηρήσεως να συμ μορ φώ νο νται με τις 

δι ε θνείς απαι τή σεις.
2) Η εν δε χό με νη μη συμ μόρ φω ση να εντο πί ζε ται πλή ρως και έγκαιρα. 
3)  Η προ γραμ μα τι σμέ νη ανα νέ ω ση και πα ρά τα ση των πι στο ποι η τι κών να εξα σφα λί ζει τη συ νε χι ζό με-

νη ισχύ τους και του εξο πλι σμού που επι θε ω ρή θη κε.

Για την ικανότηταδιατηρήσεωςτηςασφάλειαςκαιτηςεξασφαλίσεωςτηςζωήςτουπληρώματοςτου
πλοίουκαιτωνεπιβατών και την επι χει ρη σι α κή κα τά στα ση των σω στι κών, πυ ρο σβε στι κών και άλ λων 
συ στη μά των ασφάλει ας απαι τεί ται:
1)  Λε πτο με ρής γνώση των κα νο νι σμών για τις συ σκευ ές δι α σώ σεως (SOLAS).
2) Ορ γά νω ση γυ μνα σί ων εγκα τα λεί ψεως πλοίου και πυρ κα γιάς.
3)  Συ ντή ρη ση της επι χει ρη σι α κής κα ταστά σεως των συ στη μά των δι α σώ σεως, πυ ρο σβέ σεως και άλ λων 

συ στη μά των ασφά λειας.
4)  Ενέρ γει ες που πρέ πει να γί νο νται για να προ στα τευ θούν και προ φυ λα χθούν όλα τα άτομα που επι-

βαί νουν στο πλοίο σε πε ρί πτω ση ανά γκης. 
5)  Ενέρ γει ες για να πε ρι ο ρι σθεί η ζη μιά και να δι α σω θεί το πλοίο ύστερα από πυρ κα γι ά, έκρηξη, 

σύ γκρου ση ή προ σά ρα ξη.
Οι μέθοδοιεπιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των στοι χεί ων που λαμ-

βά νο νται από πρα κτι κές οδη γί ες και εγκε κρι μέ νη κατά την υπη ρε σί α εκ παί δευ ση και εμπει ρία. 
Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εκτέ λε ση των δι α δι κα σι ών πα ρα κο λουθή σεως 

των συ στη μά των πυ ρα νιχνεύ σεως και ασφά λει ας για να εξα σφα λι σθεί ότι όλοι οι συ να γερ μοί εντο πί ζο νται 
έγκαιρα και να λαμ βά νο νται μέ τρα σύμ φω να με τις κα θι ε ρω μέ νες δι α δι κα σί ες κα τα στά σεως ανά γκης.

Όσον αφορά στην ικανότητααναπτύξεωςσχεδίωνέκτακτηςανάγκηςκαιελέγχουζημιώνκαιτηςικα
νότηταςχειρισμούκαταστάσεωνέκτακτηςανάγκηςαπαι τού νται γνώ σεις: 
1) Προ ε τοι μα σί ας σχε δί ων για αντα πό κρι ση σε πε ρι πτώ σεις ανά γκης. 
2) Κα τα σκευ ής πλοίου και δι α δι κα σι ών ελέγ χου ζη μι ών.
3) Με θό δων και μέ σων προ λή ψεως πυρ κα γι άς, ανιχνεύ σεως και πυ ρο σβέ σεως.
4) Λει τουρ γι ών και χρή σεως συ σκευ ών δι ασώ σεως.
5) Γνώ σεως δι οι κή σεως προ σω πι κού, ορ γα νώ σεως και εκ παι δεύ σεως πάνω στο πλοίο.

Οι μέθοδοιεπιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των απο δει κτι κών στοι-
χεί ων που λαμ βά νο νται από εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση και εμπει ρία κατά την υπη ρε σί α. 

Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι οι δι α δι κα σί ες έκτα κτης ανά γκης να εί ναι σε 
συμ φω νί α με τα δι ε θνή πρό τυ πα.
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Σχε τι κά με την ικανότηταοργανώσεωςκαιδιοικήσεωςπληρώματος, ο πλοί αρ χος και ο υπο πλοί αρ χος 
θα πρέ πει να έχουν γνώση των σχε τι κών δι ε θνών ναυ τι λι α κών συμ βά σε ων και συ στά σε ων, όπως επί σης 
και της εθνι κής νο μο θε σί ας. 

Οι μέθοδοιεπιδείξεωςαυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των απο δει κτι κών στοι-
χεί ων που λαμ βά νο νται από εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση και εμπει ρία κατά την υπη ρε σί α. Επί σης, κα θο-
ρί ζο νται για το πλή ρω μα συ γκε κρι μέ να κα θή κο ντα, για τα οποία πρέ πει να ενη μερώνονται. 

Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι οι αντι κει με νι κοί σκο ποί της εκ παιδεύ σεως 
και οι δρα στη ρι ό τη τες να βα σί ζο νται σε αξι ο λό γη ση της τρέ χου σας ικα νό τη τας και δυ να το τή των, όπως 
επί σης και των επι χει ρη σι α κών απαι τή σε ων.

Όσον αφορά στην ικανότηταοργανώσεωςκαιδιαχειρίσεωςτηςπαροχήςιατρικήςμέριμνας στο πλοίο 
απαι τεί ται η λε πτο με ρής γνώση της χρή σεως και των πε ρι ε χο μέ νων των πα ρα κά τω εκ δό σε ων:
1) Δι ε θνής Ια τρι κός Οδη γός για Πλοία ή αντί στοι χες εθνι κές εκ δό σεις.
2) Ια τρι κό μέ ρος του Δι ε θνούς Κώ δι κα Ση μά των.
3) Ια τρι κός Οδη γός Πρώ των Βο η θει ών προς χρήση για ατυ χή μα τα που αφο ρούν επι κίν δυ να φορ τία.

Οι μέθοδοιεπιδείξεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι η εξέ τα ση και αξι ο λό γη ση των απο δει κτι κών στοι-
χεί ων που λαμ βά νο νται από εγκε κρι μέ νη εκ παί δευ ση.

Τα κριτήριααξιολογήσεως αυ τής της ικα νό τη τας εί ναι τα μέ τρα που λαμ βά νο νται και οι δι α δι κα σί ες 
που ακο λου θού νται, να εφαρ μό ζο νται σω στά και να κά νουν πλήρη χρήση των δι α θε σίμων συμ βου-
λών.

Θέμα 14:  Σχο λι α σμός ορι σμέ νων δι α τά ξε ων του Κώ δι κα ISM.

Ο Κώ δι κας ISM δεν υι ο θε τεί νέ ους κα νο νι σμούς για ζη τή μα τα ασφά λει ας και προ στα σί ας πε ρι βάλ-
λο ντος αλλά ορί ζει το σύ στη μα στο οποίο οι υπάρ χου σες ΔΣ του ΙΜΟ (SOLAS, MARPOL και STCW) 
θα εφαρ μό ζο νται. Αυτή η συ στη μα το ποί η ση της εφαρ μο γής τους πραγ μα το ποι εί ται με τέ τοιον τρόπο 
ώστε να εξα σφα λι σθεί, να ελεγ χθεί, να απο δει χθεί, και αν απαι τεί ται να βελ τι ω θεί, ότι τα μέ τρα που 
λαμ βά νο νται εί ναι αξι ό λο γα και με τρή σι μα. Πα ράλ λη λα υπάρ χει στε νός δε σμός του Κώ δι κα ISM με 
τους κα νο νι σμούς για τους λι με νι κούς ελέγ χους (MOU) με τη μορφή της δι α τη ρή σε ως του DOC για τις 
ναυ τι λι α κές εται ρεί ες και του SMC για τα πλοία. 

Με απλά λό για, οι δι α τά ξεις του Κώ δι κα ISM σχε τί ζο νται με μία δεσμευτικήπολιτικήασφάλειας
από την κο ρυ φή της εται ρεί ας μέ χρι τους αξι ω μα τι κούς και το πλή ρω μα, η οποία εκ φρά ζε ται με τη 
δη μι ουρ γί α ενός συ στή μα τος έγ γρα φης πι στο ποι ή σε ως, με την κα θι έ ρω ση πε ρι ο δι κών ελέγ χων από την 
εται ρεία και την αξι ο λό γη ση από εξω τε ρι κούς φο ρείς κα θώς και με τη συμ μόρ φω ση προς τους υπο χρε-
ω τι κούς δι ε θνείς κα νο νι σμούς στον το μέα της εμπο ρι κής ναυ τι λί ας. 

1. Σύμ φω να με τον Κώ δι κα ISM, ηεταιρίαπρέπεινααναπτύξει,ναεφαρμόσεικαιναδιατηρήσειένα
SMS,τοοποίοναπεριλαμβάνειτηνπεριβαλλοντικήπολιτική,τηδιασφάλισητηςασφαλούςλειτουργίαςτων
πλοίων,τιςγραμμέςεπικοινωνίας(ανάμεσασεπροσωπικόξηράςκαιπλήρωμα),τιςδιαδικασίεςπροετοι
μασίαςκαιανταποκρίσεωςσεέκτακτηανάγκηκαιτιςδιαδικασίεςεσωτερικώνελέγχων(άρ θ. 1.4).

Η προ σέγ γι ση αυτή εί ναι πε ρισ σό τε ρο φι λο σο φι κή δι ό τι, αν και ο κώ δι κας εξη γεί τι ση μαί νει ιδα-
νι κό επί πε δο δι ο ι κή σε ως, απο φεύ γει να ανα λύ σει με ποιον τρόπο θα επι τευ χθεί αυ τός ο στό χος.  

2. Οι πλοιοκτήτεςπρέπειναασκούνμίαπολιτικήασφάλειαςκαιπεριβαλλοντικήςπροστασίας(άρθ.
2).

Αυτό θα έπρεπε να είχε ερ μη νευ θεί με πε ρισ σό τε ρη λε πτο μέ ρει α δι ό τι δεν δι ευ κρι νί ζε ται εάν 
εφαρ μό ζε ται είτε στην πε ρί πτω ση ενός πλοι ο κτή τη, που απλά έχει την πρό θε ση να δε σμεύ ε ται από τους 
δι ε θνείς κα νο νι σμούς είτε στην πε ρί πτω ση που ο πλοι ο κτή της τη ρεί τους δι ε θνείς κα νο νι σμούς που 
αφο ρούν σε όλες τις μορ φές θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως. Με άλλα λό για, πρό κει ται για τις οι κο νο μι κές επι-
πλο κές του κώ δι κα, δη λα δή ο πλοι ο κτή της που ακο λου θεί με κάθε λε πτο μέ ρει α τον κώ δι κα πρέ πει να 
επεν δύ σει ση μα ντι κά ποσά για να δη μι ουρ γή σει ένα πλή ρες SMS (ΣΑΔ). 

3. Σχετικά με το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην ξηρά (DPA) το SMSπρέπει να του προσφέρει
άμεσηπρόσβασησταυψηλάστελέχητηςεπιχειρήσεως(άρ θ. 3),καιότιαυτότοπρόσωποθαέχειτην
ευθύνηναεξασφαλίσειότιυπάρχειάμεσηεπικοινωνίαμεταξύτουπλοίουκαιτουγραφείουήκαιτου
πλοιοκτήτη (άρ θ. 4).



Συ μπλη ρω μα τι κά εί ναι απα ραί τη τη η πα ρο χή νο μι κών συμ βου λών έτσι ώστε ο ρό λος του DPA να 
μην εκ θέ τει την επι χεί ρη ση σε πε ρισ σό τε ρους κιν δύ νους σε σχέση με το πα ρελ θόν αν και ο κώ δι κας 
δεν απο σα φη νί ζει με ποιο τρόπο θα επι τευ χθεί η δι αρ κής και άμεση επι κοι νω νί α του πλοίου και του 
γρα φεί ου.

4. Σύμφωναμετονκώδικα,οπλοίαρχοςθαεξακολουθήσειναέχειτηδικαιοδοσίακαιτηνευθύνηγια
τηλήψηαποφάσεων(άρ θ. 5)ενώπρέπεινατουπροσφερθείηαπαραίτητηυποστήριξηγιαναεκτελείτα
καθήκοντάτουμεασφάλεια(άρ θ. 6.1.3).Επίσης,πρέπειναέχειπλήρηγνώσητουSMSτηςεταιρίας(άρ θ. 
6.1.2)αλλάκαιητελευταίαναεξασφαλίζειότιόλοτοπροσωπικόέχειλάβειτηναπαραίτητηεξοικείωση
μετακαθήκοντάτου(άρ θ. 6.3). 

Τα άρ θρα 5 και 6 δει κνύ ουν ότι τα κα θή κο ντα του πλοι άρ χου πρέ πει να εί ναι σε έγγραφημορφή
αλλά σε κα νέ να άλλο ση μείο του κώ δι κα δεν ανα φέ ρο νται πρό σθε τες πλη ρο φο ρί ες και επο μέ νως εύ λο-
γο εί ναι να υπάρ ξει με γά λη από κλι ση στην άσκηση της πο λι τι κής από εται ρεία σε εται ρεία.

5. Οιαπαιτήσειςγιατηνεκπαίδευσηπρέπεινααναγνωρίζονταικαιναδιατηρούνταιαπότηνεταιρία
μέσωτηςυποστηρίξεωςτουSMS(άρ θ. 6.5)ενώοιπαραπάνωδιαδικασίεςναδιεξάγονταιμέσωπληρο
φορήσεωςσεγλώσσακατανοητήαπότοπλήρωμα(άρ θ. 6.6).

Θα ήταν χρή σι μο το SMS να πα ρεί χε πλη ρο φο ρί ες σχε τι κά με τις συ νε χείς ερ γά σι μες ώρες και τις 
ελά χι στες πε ρι ό δους ανα παύ σε ως και τις νυ χτε ρι νές βάρ δι ες για όλα τα μέλη του πλη ρώ μα τος δι ό τι η 
ποι ο τι κή δι α χεί ρι ση πάνω στο πλοίο συν δέ ε ται άμεσα με τη φυ σι κή αντοχή του πλη ρώ μα τος.

6. Οκώδικαςαπαιτείνακαθιερωθούνοιδιαδικασίεςεκείνεςπουαναγνωρίζουν,περιγράφουνκαι
ανταποκρίνονταισεζητήματαέκτακτηςανάγκηςπάνωστοπλοίο(άρ θ. 8).

Πα ρέ χο ντας ει δι κές εντο λές για γε γο νό τα που εί ναι πι θα νόν να συμ βούν, αυτό μπο ρεί να προ βλη-
μα τί σει τον πλοί αρ χο ώστε αυ τός να αδυ να τεί να αντα πο κρι θεί σε κα θη με ρι νά απλά προ βλή μα τα που 
συ να ντά κά ποιος στη θά λασ σα δί χως να έχει τον κίν δυ νο πα ρεκ κλί σε ως από τις εντο λές του γρα φεί-
ου.

7. ΤοSMSπρέπειναπεριέχειδιαδικασίεςπουναεξασφαλίζουνότιμησυμμορφώσεις,ατυχήματα
καιεπικίνδυνεςκαταστάσεις,αναφέρονταιστηνεταιρίακαιητελευταίανακαθιερώνειδιαδικασίεςγια
τηνεφαρμογήδιορθωτικώνκινήσεων(άρ θ. 9).

Ωστόσο, ορι σμέ νοι όροι του κώ δι κα χρει ά ζο νται κα λύ τε ρη ερ μη νεί α, π.χ. ατύχημα ση μαί νει ένα 
συμ βάν που πε ρι λαμ βά νει τραυ μα τι σμό ή ζη μιά στην αν θρώ πι νη ζωή, στο πε ρι βάλ λον, στο πλοίο ή στο 
φορ τίο. Μησυμμόρφωση εί ναι μία κα τά στα ση, όπου αντι κει με νι κά στοι χεία το νί ζουν τη μη εκ πλή ρω ση 
μίας ει δι κής απαι τή σε ως. Επικίνδυνεςκαταστάσειςεί ναι οι πε ρι πτώ σεις που πι θα νόν να οδη γή σουν σε 
ένα ατύ χη μα εάν εξε λι χθούν πε ρισ σό τε ρο (near-miss situations).

8. Οκώδικαςορίζειότιπρέπεινακαθιερωθούνοικατάλληλεςδιαδικασίεςώστετοπλοίονασυντη
ρείταισωστάκαιοιεπιθεωρήσειςναδιεξάγονταιπεριοδικά.Ηεταιρίανακαθιερώσειδιαδικασίεςστο
SMSμεσκοπότηναναγνώρισητουεξοπλισμούκαιτωντεχνικώνσυστημάτων (άρ θ. 10).

Συ μπλη ρω μα τι κά πι θα νόν να εί ναι απα ραί τη το η εται ρεία να προ τεί νει την πρό σκλη ση ει δι κών 
τε χνι κών συμ βού λων με σκοπό το γε νι κό έλεγχο της εκά στο τε κα τα στά σε ως των στό λων της.

9.Οκώδικαςαπαιτείτηνκαθιέρωσηεσωτερικώνελέγχωνγιαταθέματαασφάλειαςκαιπρολήψεως
τηςθαλάσσιαςρυπάνσεωςαλλάκαιτωνπεριοδικώνεκτιμήσεωντηςαποδοτικότηταςτηςεταιρίας(άρ θ. 
12) ενώεισάγειτονθεσμότωνανεξαρτήτωνεπιθεωρήσεων (άρ θ. 12.4).

Στην πράξη όμως δεν φαί νε ται να υπο στη ρί ζει το νέο θε σμό από τη στιγμή που εί ναι ανε φάρ μο στος 
εξαι τί ας του με γέ θους και της φύ σε ως κάθε εται ρεί ας.

10. ΤοDOCπρέπειναεκδοθείγιακάθεεταιρίαπουλειτουργείσύμφωναμετιςεπιταγέςτουκώδικα
απότιςΑρχέςτηςδημόσιαςδιοικήσεωςήτηνκυβέρνησημίαςχώραςήαπόέναδιεθνήοργανισμόανα
γνωρισμένο από την κυβέρνηση, ενεργώντας για λογαριασμό της δημόσιας διοικήσεως της οποίας η
εταιρίαεπέλεξεναδιενεργείτιςεργασίεςτης (άρ θ. 13.2).

Υπάρ χει μία δι χο γνω μί α με τα ξύ του σχε τι κού άρ θρου του κώ δι κα και του αντί στοι χου κει μέ νου 
στον Κανονισμό 4.1 του Κε φα λαί ου Ix της ΔΣ SOLAS. Η φράση actingonbehalfof που πε ρι λαμ βά νε-
ται στον κώ δι κα θα πρέ πει να τρο πο ποι η θεί ώστε να έλ θει σε αλ λη λου χί α με τη αντί στοι χη φράση που 
πε ρι έ χε ται στη SOLAS attherequestof. Το άρ θρο αυτό του κώ δι κα δη μι ούρ γη σε αρ κε τή σύγ χυ ση και 
ο ΙΜΟ προ χώ ρη σε στην έκ δο ση των σχε τι κών οδη γι ών SupplementalGuidelinestoAdministrationson
AuditingandCertificationofCompaniesOperatingMultiFlaggedFleets. Το πρό βλη μα επι τεί νε ται όταν 
τα πλοία εί ναι νη ο λο γη μέ να σε ένα κρά τος αλλά η εται ρεία έχει την έδρα της σε άλλο κρά τος, π.χ. ελά-
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χι στες εται ρεί ες πλοι ο κτη τι κές ή δι α χει ρι στι κές έχουν τη βάση τους στη Λι βε ρί α ή τον Πα να μά.
11.Τοπλοίοπρέπειναλειτουργείμετέτοιοτρόποώστεηεταιρίαπουείναιυπεύθυνηναέχειεφοδι

αστείμετοDOC (άρ θ. 13.1).
Με την έκ δο ση του ΠιστοποιητικούΝηολογήσεως δεν ση μαί νει  αυ τό μα τα ότι το πλοίο εί ναι αξι ό-

πλο ο, επο μέ νως η ύπαρξη των εγ γρά φων που κα θι ε ρώ νει ο κώ δι κας δεν προ σφέ ρει ανά λο γες εγ γυ ή-
σεις ότι θα γί νουν απο δε κτά δί χως αμ φι σβη τή σεις σε πε ρί πτω ση μελ λο ντι κών αγω γών.

12. ΤοSMCθαπρέπειναεκδίδεταιγιατοπλοίοαπότηδιοίκησηήαναγνωρισμένοοργανισμόκαιη
διοίκησηναπιστοποιείότιηεταιρίακαιηδιαχείρισηπάνωστοπλοίολειτουργούνόπωςορίζειτοαπο
δεκτόSMS(άρ θ. 13.4).

Ανα γκαίο εί ναι να ερ μη νευ θεί κα λύ τε ρα ο όρος certifyingauthorities. Οι νη ο γνώ μο νες ανα γνω ρί-
σθη καν από τα κράτη και τις δι οι κή σεις των ση μαι ών των πλοίων για να επι τε λέ σουν το σκοπό της 
πι στο ποι ή σε ως. Ένα ερώ τη μα που γεν νή θη κε εί ναι αν οι νη ο γνώ μο νες απέ κτη σαν στην πράξη την 
εμπει ρία των ελέγ χων και πόσο ακέ ραια εί ναι η κρίση των ελε γκτών σε κράτη ή σε πε ρι ο χές που ο 
έλεγ χος δεν εί ναι ιδι αί τε ρα αυ στη ρός.

Θέμα 15: Με λέ τες πε ρι πτώ σε ων σχε τι κά με τον Κώ δι κα ISM.

1)ΖητήματαΑξιοπλοΐας.

Σύμ φω να με το ισχύον αγ γλι κό δί καιο ο πλοι ο κτή της όταν έχει συμ φω νή σει να με τα φέ ρει ένα φορ-
τίο για ένα ναυ λω μέ νο τα ξί δι, εάν δεν υπάρ χει ρητή δι ά τα ξη, σι ω πη ρά υπο χρε ού ται να δι α θέ σει στο 
ναυ λω τή ένα αξιόπλοο πλοίο. Στην πε ρί πτω ση που ισχύ ουν οι Κανόνες ΧάγηςΒίσμπυ (1971/1992), η 
από λυ τη υπο χρέ ω ση του πλοι ο κτή τη αντι κα θί στα ται από την υπό σχε ση ότι αυ τός πριν και κατά την 
έναρξη του τα ξι διού θα ασκή σει τη δέουσαεπιμέλεια ώστε να εί ναι το πλοίο αξι ό πλο ο. 

Για να εί ναι αξι ό πλο ο το πλοίο πρέ πει να εί ναι κα τάλ λη λο σε θέ μα τα σχε δι α σμού, κα τα σκευ ής, 
τε χνι κής κα τα στά σε ως και εξο πλι σμού έτσι ώστε να μπο ρεί να αντι με τω πί σει τους φυ σι κούς κιν δύ νους 
της θά λασ σας και να δι α θέ τει ικανό πλοί αρ χο και απο τε λε σμα τι κό πλή ρω μα. Ο πλοι ο κτή της θα εί ναι 
υπεύ θυ νος για απο ζη μι ώ σεις στις πε ρι πτώ σεις που εμ φα νί ζε ται: 

α) Ανα ξι ο πλοΐα κατά το προ κα ταρ κτι κό τα ξί δι εκτός εάν προ βλέ πο νται απαλ λα κτι κές ρή τρες.
β) Ανα ξι ο πλοΐα κατά τη δι άρ κει α του τα ξι διού ενώ οι απαλ λα κτι κές ρή τρες δεν τον κα λύ πτουν 

ακόμη και εάν δεν έχει την ευ και ρί α να επι σκευ ά σει εν δε χό με νες ζη μιές στο πλοίο.
γ) Ανα ξι ο πλοΐ α κατά τη δι άρ κει α του τα ξι διού ενώ υπάρ χουν οι απαλ λα κτι κές ρή τρες και έχει τη 

δυ να τό τη τα επι λο γής των επι σκευ ών, αλλά λόγω αμέ λει ας τις αγνοεί.
Αντι θέ τως, η εμ φά νι ση ενός προ βλή μα τος, που μπο ρεί εύ κο λα να επι λυ θεί εν πλω δεν ορί ζε ται ως 

ανα ξι ο πλοΐ α, π.χ. η ανά γκη επι σκευ ής ενός από τα δύο κα ζά νια που εμπό δι σε τη σω στή λει τουρ γί α του 
πλοίου για μι κρή χρο νι κή πε ρί ο δο. 

Η ανι κα νό τη τα του πλοιάρ χου ή του πλη ρώ μα τος μπο ρεί να θε ω ρη θεί ως ανα ξι ο πλοΐ α και αυτή η ανι-
κα νό τη τα μπο ρεί να εκ φρά ζε ται διά μέ σου της ανε πάρ κει ας προ σό ντων ή γνώ σε ως του αντι κει μέ νου 
ερ γα σί ας, π.χ. σχε τι κά με την ευ στά θει α του πλοίου ή τα συ στή μα τα ερ μα τι σμού και καυ σί μων ή την έλ λει-
ψη ικα νού αριθ μού προ σώ πων ως μέλη του πλη ρώ μα τος. Επί σης, ένα πλοίο μπο ρεί να θε ω ρη θεί ανα ξι ό-
πλο ο όταν ο πλοι ο κτή της δεν εφο δι ά ζει το πλοίο με όλα τα απα ραί τη τα έγ γρα φα για το τα ξί δι.  

Σαν χα ρα κτη ρι στι κά πα ρα δείγ μα τα ανα ξι ο πλοΐας πα ρα θέ τομε τις εξής δι κα στι κές απο φά σεις:
α) HongKongv.Kawasaki(1962), όπου ένα πλοίο κρί θη κε ανα ξι ό πλο ο όταν οι μη χα νές του αντι με-

τώ πι ζαν συ χνά προ βλή μα τα λει τουρ γί ας. 
β) McIverv.Tate(1903), όταν το πλοίο ανα χώ ρη σε χω ρίς επαρκή καύ σι μα λόγω της αμέ λει ας του 

πλοι άρ χου. 
γ) Kishv.Taylor(1912), όταν το πο θε τή θη κε φορ τίο στο κα τά στρω μα με τέ τοιο τρόπο ώστε το πλοίο 

να αντι με τω πί ζει προ βλή μα τα ευ στά θει ας. 
Γε νι κό τε ρα, η ευ θύ νη του με τα φο ρέ α σχε τι κά με την ανα ξι ο πλοΐα και τη ζη μιά του φορ τί ου δι έ πε ται 

σύμ φω να με τους Κα νό νες της Χά γης (1924) ή τους Κα νό νες Χά γης-Βί σμπυ (1971/1992). Συ γκε κρι μέ να:
Άρ θρο III Κανονισμός 1: Thecarriershallbeboundbeforeandatthebeginningofthevoyage,toexercise

duediligenceto(a)maketheshipseaworthy(b)properlyman,equip,andsupplytheship(c)maketheholds,
refrigeratingandcoolchambers,andallotherpartsoftheshipinwhichgoodsarecarried,fitandsafefortheir
reception,carriageandpreservation.
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Η δέ ου σα επι μέ λει α αφορά στην άσκηση της ερ γα σί ας του με τα φο ρέ α και όλων των προ σώ πων 
(υπαλ λή λων και πρα κτό ρων), που αυ τός απα σχο λεί ή τους έχει δώ σει την αρ μο δι ό τη τα να πα ρου σι ά-
σουν ένα αξι ό πλο ο πλοίο. Κατά συ νέ πει α ο πλοι ο κτή της, που έχει ήδη ασκή σει τη δέ ου σα επι μέ λει α με 
κάθε λε πτο μέ ρει α πριν ξε κι νή σει το ναυ λω μέ νο τα ξί δι, δεν θα εί ναι υπεύ θυ νος εάν ο πλοί αρ χος λόγω 
αμέ λει ας απέ τυ χε, πριν την εί σο δο σε νέο στά διο, να επι σκευ ά σει ένα πρό βλη μα που ανα πτύ χθη κε από 
τη στιγμή που ξε κί νη σε το τα ξί δι.

Άρ θρο IV Κανονισμός 1: Neither thecarriernor theshipshallbe liable for lossordamagearisingor
resultingfromunseaworthinessunlesscausedbywantofduediligenceonthepartofthecarriertomakethe
ship seaworthy ....whenever lossordamagehas resulted fromunseaworthiness, theburdenofproving the
exerciseofduediligenceshallbeonthecarrierorotherpersonclaimingexceptionunderthisarticle.

Εάν δε χθού με ότι η ζη μιά προ ήλ θε από την ανα ξι ο πλοΐα, δεν υπάρ χει βά ρος απο δεί ξε ως στον πλοι-
ο κτή τη σχε τι κά με την άσκηση δέ ου σας επι μέ λει ας εκτός εάν απο δεί ξει το θι γό με νο πρό σω πο ότι 
πρώτον υπήρξε ανα ξι ο πλοΐα και δεύτερον προ κλή θη κε ζη μιά εξαι τί ας αυ τής της ανα ξι ο πλοΐ ας. 

Άρ θρο IV Κανονισμός 2: Neitherthecarriernortheshipshallberesponsibleforlossordamagearising
from....anyothercausearisingwithouttheactualfaultorprivityofthecarrier,orwithoutthefaultorneglect
oftheagentsofthecarrier,buttheburdenofproofshallbeonthepersonclaimingthebenefitofthisexception
toshowthatneithertheactualfaultorprivityofthecarriernorthefaultorneglectoftheagentsofthecarrier
contributedtothelossordamage.

Σχε τι κά με τη φράση withoutthefault orneglectδεν εί ναι απα ραί τη το για το με τα φο ρέ α εάν αυ τός 
επι θυ μεί την προ στα σί α του από αυτό το άρ θρο να απο δεί ξει την ακριβή αι τία της απώ λει ας αρ κεί να 
απο δεί ξει ότι αυτή δεν προ κλή θη κε από αμέ λειά του. Αλλά εί ναι αρ κε τό ότι η απώ λεια δεν μπο ρεί να 
εξη γη θεί δι ό τι το βά ρος της απο δεί ξε ως έχει ο με τα φο ρέ ας, που θα πρέ πει να απο δεί ξει απου σία 
λά θους ή αμέ λει ας.

Πα ράλ λη λα οι ΚανόνεςτουΑμβούργου (1974) στο Μέ ρος II, που αφορά στην ευ θύ νη του με τα φο ρέ α, 
ανα φέ ρο υν τα εξής:

Άρ θρο 5 (περί ευ θύ νης): Thecarrierisliableforlossresultingfromlossordamagetothegoods,aswell
asfromdelayindelivery,iftheoccurrencewhichcausedtheloss,damageordelaytookplacewhilethegoods
wereinhischargeasdefinedinarticle4,unlessthecarrierprovesthatheorhisagentstookallmeasuresthat
couldreasonablyberequiredtoavoidtheoccurrenceanditsconsequences.

Αυ τοί οι κα νό νες εί ναι πολύ ση μα ντι κοί όταν το εμπό ριο εκτε λεί ται σε πε ρι ο χές δι και ο δο σί ας, όπου 
αυ τοί εφαρ μό ζο νται υπο χρε ω τι κά. Το βά ρος της απο δεί ξε ως, εκτός των πε ρι πτώ σε ων πυρ κα γιάς, έχει 
ο πλοι ο κτή της που πρέ πει να απο δεί ξει ότι έλαβε τα ανα γκαία μέ τρα ώστε να απο φύ γει το συμ βάν που 
προ κά λε σε την απώ λεια και τις συ νέ πει ές της.

Πρό σθε τα, τα αμερικανικάδικαστήρια σε αγω γές για ανα ξι ο πλοΐ α έχουν εκ δώ σει απο φά σεις ότι το 
στοι χείο των με τα γε νεστέρων επι σκευ ών εί ναι συ νή θως όχι απο δε κτό για να απο δεί ξει την αμέ λεια ή την 
ανα ξι ο πλοΐ α. Όμως, όταν η ιδα νι κή συ ντή ρη ση ή μία δι ορ θω τι κή κί νη ση δεν έχει σχε δι α στεί ή εκτε λε στεί, 
στοι χείο που συν δέ ε ται άμεσα με τις επι τα γές του κώ δι κα, ή όταν πα ρό μοι α προ βλή μα τα ανα κα λύ φθη καν 
στο πα ρελ θόν στο ίδιο πλοίο ή πα ρό μοι α πλοία, και δεν έχουν επι δι ορ θω θεί, τέ τοιο στοι χείο εί ναι απο-
δε κτό για να θε ω ρη θεί υπεύ θυ νος ο πλοι ο κτή της που δεν άσκησε τη δέ ου σα επι μέ λει α ή έδειξε αμέ λεια.

Το ερώ τη μα που τί θε ται εί ναι εάν ο Κώ δι κας ISM επηρεάζειάμεσα το ζή τη μα της αξι ο πλοΐ ας. Γνω-
ρί ζο με ότι η ανα ξι ο πλοΐα εφά πτε ται όχι μόνο στις φυ σι κές λει τουρ γί ες του πλοίου και του εξο πλι σμού 
του αλλά επί σης στον πλοί αρ χο και το πλή ρω μα. Αυτό ση μαί νει ότι ένας προσεκτικόςκαισώφρων πλοι-
ο κτή της πρέ πει σή με ρα και στο μέλ λον να έχει υπόψη του τις υπο χρε ω τι κές δι α τά ξεις του κώ δι κα σχε-
τι κά με θέ μα τα επαν δρώ σε ως, εκ παι δεύ σε ως, ανα φο ράς ατυ χη μά των, συ ντη ρή σε ως κλπ. 

Επί σης, σχε τι κά με τη δέ ου σα επι μέ λει α οι κρί σι μες ερω τή σεις θα μπο ρού σαν να εί ναι: Ποιοήταν
τοSMS; Ήτανεπαρκές; Ηλειτουργίατουήτανκανονική; Για να δο θούν οι σω στές απα ντή σεις εί ναι 
φα νε ρό ότι πρέ πει να γί νει μία προ σε κτι κή ανά λυ ση του SMS της εται ρεί ας.

Συ νή θως, ο ενά γων πρέ πει να στη ρί ξει την υπό θε σή του στο άρ θρο ΙΙΙ Κανονισμός 1 εκτός εάν τα 
αί τια της απώ λει ας οφεί λο νταν σε απο δε δειγ μέ νους εξω γε νείς πα ρά γο ντες, ενώ ο ενα γό με νος πρέ πει 
να απο δεί ξει ότι, ακόμη και εάν υπήρξε ανα ξι ο πλοΐα αυτή δεν προ ήλ θε εξαι τί ας wantofduediligence 
σύμ φω να με το άρ θρο IV Κανονισμός 1.1. Αυτή εί ναι η σύν δε ση με την αρχή της δέ ου σας επι μέ λει ας 
ότι το SMS της εται ρεί ας θα ερευ νη θεί με κάθε λε πτο μέ ρει α, π.χ. στην υπό θε ση TheToledo(1995) ορί-
στη κε ότι η απώ λεια προ ήλ θε από την πλευρά του ενα γό με νου, ο οποίος απέ τυ χε να εφαρ μό σει ένα 
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ιδα νι κό σύ στη μα συ ντη ρή σε ως και επι σκευ ών. Σε αυτή την υπό θε ση υπο στη ρί χθη κε ότι η έκ δο ση του 
πι στο ποι η τι κού κλά σεως δεν προ ϋ πο θέ τει αυ τό μα τα ότι το πλοίο εί ναι αξι ό πλο ο. Επο μέ νως εί ναι εύ κο-
λο να υπο θέ σο με ότι η ύπαρξη των πι στο ποι η τι κών του κώ δι κα δεν θα προ σφέ ρει προ στα σί α στον 
πλοι ο κτή τη στην πε ρί πτω ση που το πλοίο του εμπλα κεί σε ένα ατύ χη μα ή έχει δη λω θεί ως απώ λεια.

Πρό σθε τα, σε μία ακόμη υπό θε ση, TheMuncasterCastle(1961), πράξη αμέ λει ας κατά την ερ γα σία 
από έναν υπάλ λη λο επι σκευ α στι κής γιάρ δας, γιατί δεν έκλεισε ένα κα πά κι επι τρέ πο ντας στο νερό να 
ει σέλ θει κατά τη δι άρ κει α του τα ξι διού, οδή γη σε το δι κα στή ρι ο στην από φα ση ότι ήταν έλ λει ψη δέ ου-
σας επι μέ λει ας από τον πλοι ο κτή τη ως αι τι ο λο γί α της απώ λει ας. Επο μέ νως, το ίδιο θα ισχύ σει στην 
πε ρί πτω ση του διαχειριστήτηςεταιρείας ή του υπεύθυνουπροσώπου, δη λα δή η ευ θύ νη θα βα ρύ νει τον 
πλοι ο κτή τη λόγω της δι κής του μη ασκή σε ως επι μέ λει ας.

Άξιο μνείας εί ναι ότι για δύο πα λαι ό τε ρες υπο θέ σεις θα εί χαν εκ δο θεί δι α φο ρε τι κές απο φά σεις 
σή με ρα που ισχύει ο Κώ δι κας ISM. Στην υπό θε ση AlfredToepferv.TossaMarine(1984) το δι κα στή ρι ο 
απο φά σι σε ότι το πλοίο ήταν ικανό για πα ρο χή υπη ρε σι ών πα ρό λο που δεν είχε το πι στο ποι η τι κό ITF. 
Σύμ φω να με τον Κώ δι κα απαι τεί ται ότι το SMS πρέ πει να υπο στη ρί ζε ται από εγχειρίδιαασφαλούςδια
χειρίσεως αλλά και τη δη μι ουρ γί α και δι α τή ρη ση των απο δει κτι κών στοι χεί ων. Επο μέ νως ο πλοι ο κτή της 
εί ναι υπο χρε ω μέ νος να απο κα λύ ψει το σύ στη μα των απο δει κτι κών στοι χεί ων κα θώς και τα αρ χεία για 
τη συ ντή ρη ση και την πι στο ποί η ση του πλη ρώ μα τος. Επίσης, στην υπό θε ση McFaddenv.BlueStarLine
(1905) μό λις το φορ τίο το πο θε τή θη κε με ασφά λεια στις δε ξα με νές του πλοίου, ο μη χα νι κός άνοιξε μία 
πόρτα που συν δε ό ταν με τη ροή του νε ρού κο ντά στα δι α φράγ μα τα και όταν την έκλεισε δεν την ασφά-
λι σε με το σω στό τρόπο. Ως απο τέ λε σμα το νερό ει σήλ θε και προ κά λε σε ζη μιά στο φορ τίο. Η από φα ση 
στη ρί χθη κε στο γε γο νός ότι η απο τυ χί α ασφα λί σε ως της πόρ τας συ νέ βη αφού είχε φορ τω θεί το φορ τίο 
και επο μέ νως δεν υπήρξε πα ρα βί α ση του όρου της αξι ο πλοΐας, ωστόσο σύμ φω να με τον κώ δι κα το 
στοι χείο της αμέ λει ας πλέον δεν εί ναι απο δε κτό.  

2)ΖητήματαΕυθύνηςτουΠλοιοκτήτη.

Αρ χι κά η σκέψη για το δι καί ω μα πε ρι ο ρι σμού της ευ θύ νης των πλοι ο κτη τών ήταν να εν θαρ ρύ νει 
αυ τούς να συμ με τέ χουν ή/και να πα ρα μέ νουν στο δι ε θνές θα λάσ σι ο εμπό ριο δε δο μέ νου ότι υπάρ χει 
με γά λος βαθ μός ρί σκου κάθε φορά που ένα πλοίο φεύ γει από ένα λι μά νι. Στις πε ρι πτώ σεις μά λι στα 
σο βα ρών ατυ χη μά των, που υπάρ χουν απώ λει ες αν θρω πίνων ζωών και άλ λου εί δους ζη μιές, ο πλοι ο κτή-
της μπο ρεί να βρε θεί σε αρ κε τά δυ σχε ρή θέση να απο ζη μι ώ σει τους δι και ού χους, για αγω γές που τα 
σχε τι κά ποσά ξε περ νούν κατά πολύ την αξία του πλοίου αλλά και της ίδιας της εται ρεί ας του.

Τα κύ ρια νο μι κά ερ γα λεί α σύμ φω να με τα οποία θε σπί ζε ται το δι καί ω μα πε ρι ο ρι σμού της ευ θύ νης 
αλλά και πι θα νό τα τα έχει άμεση επιρ ροή ο Κώ δι κας ISM εί ναι τα εξής:

α) Η ΔΣ των Βρυ ξε λλών (1957) σχε τι κά με τον πε ρι ο ρι σμό της ευ θύ νης του πλοι ο κτή τη.
β) Η ΔΣ LLMC (1976) για τον πε ρι ο ρι σμό της ευ θύ νης σχε τι κά με τις ναυ τι κές αγω γές. 
γ) Η ΔΣ PAL (1974) σχε τι κά με τη θα λάσ σι α με τα φο ρά των επι βα τών και των απο σκευ ών τους.  
δ) Οι Κα νό νες της Χά γης (1924) και οι Κα νό νες Χά γης-Βί σμπυ (1971/1992).
ε) Η ΔΣ  CLC (1969) για την αστική ευ θύ νη σε πε ρι πτώ σεις θα λάσ σι ας ρυπάν σεως από πε τρέ-

λαι ο. 
στ) Η ΔΣ FUND (1971) για την ίδρυση ενός δι ε θνούς κε φα λαί ου προς απο ζη μί ω ση για ζη μιές που 

προ έρ χο νται από ρύ παν ση πε τρε λαι ο ει δών.
ζ) Ο αμε ρι κα νι κός νό μος OPA (1990). 
Σύμ φω να με τη ΔΣ των Βρυ ξε λλών που εξα κο λου θεί να ισχύει σε ορι σμέ νες χώ ρες (κυ ρί ως σε αυ τές 

που δι α δρα μα τί ζουν ση μα ντι κό ρόλο στο δι ε θνές εμπό ριο όπως η Ιν δία, η Σι γκα πού ρη, η Αλ γε ρί α, το 
Ισ ρα ήλ), δεν επι τρέ πε ται πε ρι ο ρι σμός της ευ θύ νης όταν η απώ λεια προ κλή θη κε από actualfaultorpriv
ityoftheowner του ενα γό με νου.

Στο ερώ τη μα ποιος εί ναι ο owner τα δι κα στή ρι α έδω σαν μία σαφή ει κό να ότι απαι τεί ται μόνο να 
απο δει χθεί απο τυ χί α ή γνώση ενός προ σώ που, ο οποίος δεν ήταν απλός υπάλ λη λος αλλά πε ρισ σό τε ρο 
το alterego της εται ρεί ας, π.χ. η πα ρά λει ψη του βο η θού του γε νι κού δι ευ θυ ντή της εται ρεί ας εί ναι πα ρά-
λει ψη του πλοι ο κτή τη. Ορ θό τε ρα, αυτό πε ρι λαμ βά νει ένα δι ευ θυ ντή, π.χ. τον DPA αλλά όχι έναν port
captain ή superintendent, αν και κάθε υπό θε ση εξε τά ζε ται δι α φο ρε τι κά και το δι κα στή ρι ο πρέ πει να 
απο σα φη νί σει εάν η γνώση ή η αμέ λεια ενός προ σώ που που ενερ γού σε κατ' εντολή της δι οι κή σε ως της 
εται ρεί ας μπο ρεί να απο δο θεί στην εται ρεία ως υπεύ θυ νος φο ρέ ας.
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Συ μπλη ρω μα τι κά στην υπό θε ση TheMarion(1984) απο φα σί στη κε ότι η απο τυ χί α εξα σφα λί σε ως 
δι ορ θω μέ νων χαρ τών που είχε εφο δι α στεί το πλοίο εν αντι θέ σει με τους ναυ τι λι α κούς χάρ τες ήταν απο-
τέ λε σμα της προ σω πι κής γνώ σε ως του πλοι ο κτή τη. Η πα ρά νο μη πράξη ενός πλοι ο κτή τη σπά νια αμ φι-
σβη τεί ται λόγω της φυ σι κής δι α κρί σε ως με τα ξύ πλοίου και γρα φεί ου. Η προ σω πι κή γνώση όμως μπο ρεί 
να απο τε λέ σει ένα σο βα ρό ζή τη μα δι ό τι αυτή δι α πι στώ νε ται κάθε στιγμή που κά ποιος που κα τέ χει 
ση μα ντι κή θέση στην εται ρεία γνώ ρι ζε τις συν θή κες κιν δύ νου και δεν έδωσε την απαι τού με νη λύση στο 
πρό βλη μα.

Σε μία πα ρό μοι α υπό θε ση, TheEurysthenes(1976), το δι κα στή ρι ο επέ κτει νε το δόγμα του privity
από την ακριβή γνώση στο να κα θι στά υπεύ θυ νους αυ τούς που αγνό η σαν πα ντε λώς τις ιδι ά ζου σες συν-
θή κες του προ βλή μα τος. Επό με νο εί ναι να θε ω ρή σο με ότι ο πλοι ο κτή της θα δυ σκο λευ τεί σε με γά λο 
βαθμό να απο δεί ξει ότι δεν υπήρχε έλ λει ψη προ σω πι κής γνώ σε ως ή λά θους σύμ φω να με τις δι α τά ξεις 
της Συμ βά σε ως των Βρυ ξελλών.

Ωστόσο, η κα τά στα ση δεν εί ναι τόσο συ γκε χυ μέ νη υπό το κα θε στώς της Συμβάσεως LLMC. Η απλή 
γνώση δεν εί ναι επαρ κής, δι ό τι εί ναι ανα γκαίο να απο δει χθεί ότι υπήρξε προ σω πι κή πράξη ή πα ρά λει-
ψη η οποία δι α πρά χθη κε με σκοπό να προ κα λέ σει την απώ λεια και με τη γνώση ότι αυτή η απώ λεια θα 
είχε φυ σι ο λο γι κά προ κλη θεί (άρ θ. 4). Πρέ πει να ση μει ώ σο με ότι η φράση actualfault έχει ήδη αντι κα-
τα στα θεί από την αντί στοι χη φράση personal act or omission. Επί σης, εί ναι η πρώτη ΔΣ στην οποία 
γί νε ται ανα φο ρά του όρου personal, ο οποίος πα ρα λεί πε ται ακόμη και από τους Κα νό νες Χά γης-Βί-
σμπυ.

Ου σι α στι κά αυτή η αντι κα τά στα ση μπο ρεί να προ σφέ ρει στον πλοι ο κτή τη την ευ και ρί α να πε ρι ο ρί-
σει την ευ θύ νη του ακόμη και εάν η ζη μιά προ κλή θη κε από την απο τυ χί α της διαχειρίστριαςεταιρείας
να εκ δώ σει το DOC. Με άλλα λό για, η απα γό ρευ ση των πε ρι ο ρι σμών της ευ θύ νης πρέ πει να απο δο θεί 
σε αυ τούς που δι α χει ρί ζο νται την εται ρεία πε ρισ σό τε ρο από τους αντι προ σώ πους, π.χ. τον DPA. 
Ωστόσο, για τους σκο πούς της εν λόγω συμ βά σε ως, όταν η λει τουρ γί α της τε χνι κής δι οι κή σε ως και της 
ασφα λούς δι α χει ρί σε ως εί ναι ευ θύ νη του δι α χει ρι στή, εί ναι λο γι κό να ερ μη νευ θούν ως λάθη ή πα ρα-
λεί ψεις των δι α χει ρι στών, γε γο νός που δεν έχει ακόμη εξα κρι βω θεί.

Από την άλλη πλευρά η συμ μόρ φω ση με τις δι α τά ξεις του κώ δι κα καθιστά πιο εύ κο λη τη δι α πί στω-
ση της απερισκεψίας από την πλευρά του πλοι ο κτή τη, π.χ. ο negligent superintendent για τον οποίο ο 
πλοι ο κτή της δεν θα εί ναι υπεύ θυ νος αρ κεί να μην έρ χε ται σε αντί θε ση με το άρ θρο 4, διότι σύμ φω να 
με τον κώ δι κα μπο ρεί να θε ω ρη θεί ως ο DPA για το ίδιο άρ θρο. Η κύ ρια ερ γα σί α αυ τού του προ σώ που 
εί ναι ο δε σμός με τα ξύ της δι οι κή σε ως της εται ρεί ας και του πλοίου. Αυτό το στοι χείο σε συν δυ α σμό με 
τις απαι τή σεις του κώ δι κα (άρ θ. 9, 10 και 11), να ανα φέ ρει μη συμ μορ φώ σεις, να ανα λύ ει τα ατυ χή μα-
τα κα θώς και να κα τα γρά φει τις ερ γα σί ες συ ντη ρή σε ως, απο δει κνύ ε ται πι θα νώς αρ κε τά δύ σκο λο για 
τον πλοι ο κτή τη ή το δι ευ θυ ντή της εται ρεί ας να υπο στη ρί ξει ότι δεν γνώ ρι ζε το πε ρι στα τι κό και αφού 
απέ τυ χε να δρά σει με βάση τη γνώση, δεν ήταν απε ρί σκε πτος.

Συ μπε ρα σμα τι κά, η εφαρ μο γή του κώ δι κα ISM σε πολ λές πε ρι πτώ σεις πι θα νόν θα προ κα λέ σει ανυ-
πέρ βλη τα εμπό δια πε ρι ο ρι σμού της ευ θύ νης όχι μόνο υπό το κα θε στώς της ΔΣ του 1957 αλλά και αυ τής 
του 1976, αν και στην τε λευ ταί α υπάρ χει πε ρισ σό τε ρη ελα στι κό τη τα στο δι καί ω μα πε ρι ο ρι σμού της 
ευ θύ νης του πλοι ο κτή τη. Ο σώ φρων πλοι ο κτή της πρέ πει να έχει σφαι ρι κή γνώση της όλης δι α δι κα σί ας 
πάνω στο πλοίο και επο μέ νως θα ανα πτύ ξει κα τάλ λη λα συ στή μα τα, τα οποία θα υπο στη ρί ζο νται από 
έγ γρα φες απο δεί ξεις, με την πρό θε ση ότι σκο πεύ ει να συμ μορ φω θεί με τις δι α τά ξεις του κώ δι κα. Σε 
κάθε πε ρί πτω ση, όσο κα λύ τε ρα λει τουρ γεί το SMS, τόσο πε ρισ σό τε ρο θε ω ρεί ται ότι ο πλοι ο κτή της ή ο 
δι ευ θυ ντής της εται ρεί ας έχουν πλήρη γνώση αυ τού.

Σχε τι κά με το δί καιο που ισχύει στις ΗΠΑ του λά χι στον ιστο ρι κά δεν έχει απο δει χθεί δύ σκο λο να 
κα τα πέ σει το επι χεί ρη μα στα δι κα στή ρι α περί πε ρι ο ρι σμού της ευ θύ νης. Γνω στό εί ναι ότι οι ΗΠΑ δεν 
έχουν επι κυ ρώ σει κα μμία από τις πα ρα πά νω ΔΣ. Επο μέ νως η μη συμ μόρ φω ση προς τις δι α τά ξεις του 
κώ δι κα μπο ρεί να οδη γή σει σε απώ λεια του δι και ώ μα τος πε ρι ο ρι σμού της ευ θύ νης του πλοι ο κτή τη σύμ-
φω να με το Νόμο περί Πε ρι ο ρι σμού της Ευ θύ νης όπου ει δι κά στη ρή τρα 183 ορί ζε ται: theliabilityofthe
shipowner,whetheramericanorforeigner….withouttheprivityorknowledge. 

Πρό σφα τες απο φά σεις των αμε ρι κα νι κών δι κα στη ρί ων έχουν εξε τά σει με κάθε λε πτο μέ ρει α την 
ικα νό τη τα του προ σω πι κού και την απο τε λε σμα τι κό τη τα της εται ρεί ας σε ζη τή μα τα συ ντη ρή σε ως, 
εκ παι δεύ σε ως και επι σκευ ών όταν ο πλοι ο κτή της ή ο εφο πλι στής (bareboat charterer) επι θυ μεί τον 
πε ρι ο ρι σμό της ευ θύ νης του. Επί σης, η ύπαρξη του νέου θε σμού του DPA δυ σχε ραί νει ακόμη πε ρισ σό-
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τε ρο τις νο μι κές δι α δι κα σί ες σε βά ρος του εν δι α φε ρό με νου δι ό τι ο πλοι ο κτή της θα δυ σκο λευ θεί να 
απο δεί ξει ότι δεν είχεactualorconstructiveknowledgeorprivity. 

Σχε τι κά με την πε ρί πτω ση του πε ρι ο ρι σμού της ευ θύ νης λόγω ζη μιάς που προ κλή θη κε από ρύ παν ση 
πε τρε λαι ο ει δών, ου σι α στι κά πρέ πει να ανα φερ θού με στη αγορά των Δ/Ξ. Τα πε ρισ σό τε ρα κράτη έχουν 
υπο γρά ψει και επι κυ ρώ σει τη CLC (1969), η οποία έχει τρο πο ποι η θεί δύο φο ρές ακόμη (πρω τό κολ λα 
των ετών 1976 και 1992). 

Ει δι κό τε ρα τα άρθραV.1καιV.2 ορί ζουν: «theshipownerwillbeentitledtolimithisliabilityinrespectof
anyincidenttoanaggregateamountasfollows(a)3millionunitsofaccountforashipnotexceeding5000units
oftonnage,(b)forshipswithexcesstonnagethereof,foreachadditionalunit,420unitsofaccountinaddition
totheamountmentionedbefore,(c)providedthatthisaggregateamountshouldnotexceedinanyevent59.7
millionunitsofaccount.Itthengoesontofollowthewordingofthe1976conventionaboutthebreakoflimita
tionduetopersonalactoromission...withintenttocause...orrecklessly…wouldprobablyresult».

Μο λο νό τι η CLC εξαι ρεί τις αγω γές προς απο ζη μί ω ση ενά ντια σε υπαλ λή λους ή πρά κτο ρες του 
πλοι ο κτή τη και ως εκ τού του τους δι α χει ρι στές των πλοίων του εκτός εάν η ζη μιά προ κλή θη κε από την 
προ σω πι κή πράξη ή πα ρά λει ψη του δι α χει ρι στή, μελ λο ντι κά με τα μέ τρα ασφά λειας και αντι ρρυ πάν σε-
ως που ού τως ή άλ λως ανή κουν στο πε δίο του δι α χει ρι στή, εάν δρά σει απε ρί σκε πτα και γνω ρί ζο ντας 
ότι θα προ κλη θεί ζη μιά, αυ τός θα βρε θεί εκτε θει μέ νος σε αγω γές. Με άλλα λό για, εί ναι σχε δόν η ίδια 
κα τά λη ξη με τη Σύμβαση LLMC (1976).

Ο OPA (1990), ει δι κά στη ρή τρα 1004 (c) ορί ζει: «thelimitsofliabilitydonotapplywheretheincident
ofoilpollutionwasapproximatelycausedbythe«grossnegligenceorwilfulmisconductof»,or«violationof
anapplicablefederalsafetyconstructionoroperatingregulation»bytheresponsibleparty».

Αν και εί ναι δύ σκο λο να προ βλέ ψει κά ποιος μία εν δε χό με νη πα ρά βα ση δι α τά ξε ων του κώ δι κα κατά 
πόσο θα ερ μη νεύ ε ται μέσα στο πλαί σιο της πα ρα πά νω ρή τρας, υπάρ χει πά ντο τε ο κίν δυ νος ότι αυτό θα 
ερ μη νευ θεί με αυ τόν τον τρόπο, λαμ βά νο ντας υπόψη ότι οι πρω ταρ χι κοί στό χοι του κώ δι κα εί ναι η εξα-
σφά λι ση της ασφά λει ας στη θά λασ σα και η πρό λη ψη της ρυ πάν σε ως. Πρό σθε τα, υπάρ χει ο κίν δυ νος 
ότι μία ου σι α στι κή πα ρα βί α ση του κώ δι κα να δώ σει έρει σμα για πι θα νό τη τες σο βα ρής αμέ λει ας (gross 
negligence) ή πα ρά νο μης συ μπε ρι φο ράς (wilful misconduct) σύμ φω να με την ενό τη τα αυτή, αλλά αυτό 
ακόμη δεν έχει ερευ νη θεί.

Ένα αντι προ σω πευ τι κό πα ρά δειγ μα απο τε λεί το ατύ χη μα του Φ/Γ πλοίου Brightfield, το οποίο έχασε 
την ισχύ της μη χα νής του ενώ έπλεε στο νό τιο τμήμα του Μι σι σι πή και προ κά λε σε σο βα ρές ζη μιές ερ χό-
με νο σε επαφή με τις απο βά θρες. Η έρευνα που ακο λού θη σε από την αμε ρι κα νι κή ακτο φυ λα κή επι σή-
μα νε μία σειρά από ανα κο λου θί ες όπως η απο τυ χί α του πλοι ο κτή τη και του πλη ρώ μα τος να εντο πί σουν 
και να επι δι ορ θώ σουν προ βλή μα τα της μη χα νής, που δι αρ κού σαν αρ κε τά χρό νια αλλά και η απο τυ χί α 
του πλοι ο κτή τη να εκ παι δεύ σει το πλή ρω μα κατά τέ τοιο τρόπο ώστε αυτό να γνω ρί ζει τις ιδι αι τε ρό τη τες 
της κύ ρι ας μη χα νής του πλοίου και ιδι αί τε ρα τα συ στή μα τα αυ το μα τι σμού και να μπο ρεί να αντα πο κρί-
νε ται σε συν θή κες επεί γου σας ανά γκης όπως η απώ λεια της προ ώ σε ως. Αυτό το ατύ χη μα πλη σι ά ζει 
κατά πολύ τις απαι τή σεις του κώ δι κα μο λο νό τι η άμεση αι τία του ατυ χή μα τος ήταν η ανα στο λή της λει-
τουρ γί ας της μη χα νής. Όμως, αυτή ήταν σχε δόν η ανα πό φευ κτη  κο ρύ φω ση μίας σει ράς απο τυ χι ών να 
υι ο θε τη θεί και εφαρ μο στεί ένα σύ στη μα και δι α δι κα σί ες ασφα λούς δι α χει ρί σε ως, οι οποίες αν εί χαν 
ακο λου θη θεί πι θα νώς να είχε απο φευ χθεί το μη χα νι κό πρό βλη μα.

3)ΖητήματαΘαλάσσιαςΑσφαλίσεως.

Αρ χι κά, θα ανα φερ θού με ξανά στο ζή τη μα της αξι ο πλοΐας αλλά από την πλευρά των θα λασ σί ων 
ασφα λί σε ων. Συ γκε κρι μέ να ο νό μος MarineInsuranceAct–ΜΙΑ(1906) στις ενό τη τες 39 (1), (4) και (5) 
ανα φέ ρει: 
«inavoyagepolicythereisanimpliedwarrantythatatthecommencementofthevoyagetheshipshallbe

seaworthyforthepurposeoftheparticularadventureinsured».
«ashipisdeemedtobeseaworthywhenitisreasonablyfitinallrespectstoencountertheordinaryperils

oftheadventureinsured».
«inatimepolicythereisnoimpliedwarrantythattheshipshallbeseaworthyatanystageoftheadventure,

butwhere,withtheprivityoftheassured,theshipissenttoseainanunseaworthystate,theinsurerisnot
liableforanylossattributabletounseaworthiness».

Το βά ρος της απο δεί ξε ως μίας εν δε χό με νης πα ρα βιάσεως της υπο νο ού με νης υπο σχέ σε ως της αξι-
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ο πλοΐας έχει ο ασφα λι στής όταν το επι κα λεί ται. Το γε γο νός ότι ένα πλοίο είχε δι αρ ρο ή αμέ σως μό λις 
ξε κί νη σε το τα ξί δι, αν και εί ναι ζή τη μα του δι κα στη ρί ου να απο φα σί σει εάν το πλοίο ήταν ανα ξι ό πλο ο τη 
στιγμή του από πλου, δεν επη ρε ά ζει τη γε νι κή αρχή ότι ο θι γό με νος, που ισχυ ρί ζε ται την ανα ξι ο πλοΐα 
πρέ πει να την απο δεί ξει ούτε με τα φέ ρε ται το βά ρος της απο δεί ξε ως στον ασφα λι ζό με νο. 

Η υπό σχε ση αυτή δεν προ ϋ πο θέ τει ότι ο πλοι ο κτή της ανα λαμ βά νει να δεί ξει ότι το πλοίο του εί ναι 
ελεύ θε ρο ει κα σι ών της ανα ξι ο πλοΐας. Εί ναι επαρ κές εάν πραγ μα τι κά εί ναι αξι ό πλο ο. Ο όρος ανα ξι ο-
πλοΐα τη ση με ρι νή εποχή εί ναι ανοι χτός προς πε ραι τέ ρω ανά λυ ση, εκτός εάν αφορά στη φυ σι κή κα τά-
στα ση του πλοίου, ενώ στην ευ ρύ τε ρη εφαρ μο γή του δεν φαί νε ται αν εξυ πη ρε τεί τους σκο πούς της 
υπο σχέ σε ως, π.χ. όταν χρη σι μο ποι εί ται σχε τι κά με την ικα νό τη τα του πλοι άρ χου ή του πλη ρώ μα τος.

Στην υπό θε ση Thomasv.TyneandWearSteamship(1917) ένα πλοίο είχε ασφα λι στεί για ένα χρο-
νι κό δι ά στη μα και κα τέ λη ξε σε ολική απώ λεια κατά τη δι άρ κει α του τα ξι διού. Φεύ γο ντας από το λι μά-
νι φορ τώ σε ως, ήταν ανα ξι ό πλο ο σε δύο ση μεία: α) ήταν ακα τάλ λη λο για το τα ξί δι επειδή είχε ήδη 
υπο στεί ζη μιά λόγω προ σα ρά ξε ως δύο φο ρές σε προ η γού με να τα ξί δια και β) το πλή ρω μα ήταν ανε παρ-
κές. Ο ασφα λι ζό με νος δεν ήταν γνώ στης της ανα ξι ο πλοΐας αλλά ήξερε για την ανε πάρ κει α του πλη ρώ-
μα τος. Η απώ λεια του πλοίου οφει λό ταν σε προ η γού με νη ζη μιά στο κύ τος του. Η από φα ση ήταν ότι ο 
ασφα λι ζό με νος είχε δι καί ω μα απο ζη μι ώ σε ως δι ό τι η απώ λεια δεν είχε προ κλη θεί από τη συ γκε κρι μέ νη 
ανα ξι ο πλοΐα για την οποία ο ασφα λι ζό με νος ήταν υπαί τι ος.

Η ρή τρα 39 (5) του νό μου MIA (1906) ερ μη νεύ ε ται κα λύ τε ρα στην υπό θε ση TheStarSea(1995)
πριν από την έναρξη ισχύος του Κώ δι κα ISM, στην οποία μετά την ανα χώ ρη ση του πλοίου από το λι μά-
νι φορ τώ σε ως ξέ σπα σε φω τιά στο μη χα νο στά σι ο και επε κτά θη κε σε άλλα μέρη του πλοίου, ανα γνω ρί-
ζο ντάς το ως τεκ μαρ τή απώ λεια. Ο ασφα λι στής αρ νή θη κε την απο ζη μί ω ση δι ό τι το πλοίο απέ πλευ σε σε 
κα τά στα ση ανα ξι ο πλοΐ ας εν γνώ σει του ασφα λι ζό με νου. Ο δι κα στής απο φά σι σε βά σει των απο δει κτι-
κών στοι χεί ων ότι υπήρξε ανι κα νό τη τα στη συ μπε ρι φο ρά του πλοι άρ χου και εξαι τί ας αυ τού του γε γο-
νό τος το πλοίο ήταν ανα ξι ό πλο ο. Επί σης, ο πλοι ο κτή της και ο δι α χει ρι στής της εται ρεί ας δεν έλα βαν 
γνώση από δύο προ η γού με να πε ρι στα τι κά πυρ κα γιάς τα οποία εί χαν εκ δη λω θεί σε άλλα πλοία της 
ίδιας εται ρεί ας και συ νε πώς τα πλη ρώ μα τα ήταν ανεκ παί δευ τα στην αντι με τώ πι ση τέ τοιων πε ρι στα τι-
κών. Τέ λος, ο ασφα λι ζό με νος είχε πλήρη γνώση αυ τών των συμ βά ντων.

Ο δι κα στής απο φα σί ζο ντας ποιος είχε το γε νι κό πρό σταγ μα ελέγ χου ανα φο ρι κά με τις πα ρα λή ψεις, 
προ σπά θη σε να ανα γνω ρί σει τα πρό σω πα που εί χαν πλήρη ευ χέ ρει α ή αυ το νο μί α σε θέ μα τα ικα νό τη-
τας πλη ρω μά των και κα τα στά σε ως και συ ντη ρή σε ως των συ στη μά των ασφάλει ας και εξο πλι σμού. Από 
την πλευρά του ασφα λι στή, αυ τός αρ κεί να απο δεί κνυ ε ότι υπήρχε πραγ μα τι κή γνώση ή υπο ψία ή έστω 
αντί λη ψη του λά χι στον ενός από τα στε λέ χη της εται ρεί ας ότι το πλοίο ήταν πράγ μα τι ανα ξι ό πλο ο και 
την από φα ση του προ σώ που αυ τού να μην ελέγ ξει τα στοι χεία από φόβο μή πως και απο κτή σει πλήρη 
γνώση αυ τών. Η από φα ση του δι κα στη ρί ου δεν έφθασε σε βά θος ανα λύ σε ως, αρ κού σε απλά ότι έπρεπε 
έτσι και αλ λιώς να το γνω ρί ζουν και όχι ότι το γνώ ρι ζαν ή υπο ψι ά ζο νταν και απέ τυ χαν να προ χω ρή-
σουν σε μία εμπε ρι στα τω μέ νη έρευνα.

Ως επί το πλεί στον, ο κώ δι κας θα δι ευ κο λύ νει από εδώ και στο εξής τον ασφα λι στή να αντι με τω πί-
σει με ευ νο ϊ κό τε ρες γι' αυ τόν συν θή κες την υπο χρέ ω ση απο ζη μι ώ σε ως λόγω της υπάρ ξεως του DPA, ο 
οποίος δι ο χε τεύ ει όλες τις πλη ρο φο ρί ες στη δι οί κη ση της εται ρεί ας και σε συν δυ α σμό με το σύ στη μα 
επι κοι νω νί ας το οποίο θα υπάρ χει και λει τουρ γεί ως προ α παι τού με νο διά μέ σου του DOC. Επο μέ νως, 
ο πλοι ο κτή της κιν δυ νεύ ει να απω λέ σει την ασφα λι στι κή του κά λυ ψη σε πε ρί πτω ση που το πλοίο βρε θεί 
στη θά λασ σα σε κα τά στα ση ανα ξι ο πλοΐ ας ενώ αυ τός το γνώ ρι ζε. 

Το εύ λο γο ερώ τη μα εί ναι τι θα συ νέ βαι νε εάν η υπό θε ση αυτή εκ δι κα ζό ταν μετάτηνυποχρεωτική
εφαρμογή του Κώ δι κα ISM. Το πρό βλη μα επι τεί νε ται δι ό τι η υπό θε ση βα σί στη κε στους ΚανόνεςITC
Hulls (1983). Η ανα θε ώ ρη σή τους το 1995 πι θα νό τα τα θα δώ σει την ευ και ρί α στους ασφα λι στές να μην 
επι κα λε στούν την ενό τη τα 39 (5) δι ό τι η τε λευ ταί α έκ δο ση αυ τών (ρή τρες 4.1 και 4.2) ανα φέ ρει:
«Itisthedutyoftheassured,ownersandmanagersattheinceptionofandthroughouttheperiodofthis

insurancetoensurethat:anyrecommendationsrequiredorrestrictionimposedbythevessel'sclassification
societywhichrelatetothevessel'sseaworthinessortohermaintenanceinaseaworthyconditionarecomplied
withbythedatesrequiredbythatsociety».
«In theeventofabreachof thedutiessetout inclause4.1above,unless theunderwritersagree to the

contraryinwriting,theywillbedischargedfromliabilityunderthisinsuranceasfromthedateofthebreach
provided that if the vessel is at seaat suchdate theunderwriters' discharge from liability is deferreduntil
arrivalatthenextport».
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Η σχε τι κό τη τα του κώ δι κα το νί ζε ται από το γε γο νός ότι από εδώ και πέρα οι πλοι ο κτή τες πρέ πει να 
δι α θέ τουν ένα σύ στη μα, βά σει του οποίου όχι μόνο θα ανα κα λύ πτο νται αλλά και θα τεκ μη ρι ώ νο νται 
τέ τοιου εί δους προ βλή μα τα και συ νε πώς εύ κο λα αντι λαμ βά νε ται κά ποιος ότι ο πλοι ο κτή της ήξερε ή 
έπρεπε να γνω ρί ζει την ύπαρξη προ βλη μά των, τα οποία θα έπρεπε να δη λω θούν στο νη ο γνώ μο να, το 
οποίο ου σι α στι κά ση μαί νει ότι ασφα λι στής δεν θα δεί ξει τη δέ ου σα κα τα νό η ση.

Ο κώ δι κας θα αυ ξή σει το βά ρος της ευ θύ νης στους πλοι ο κτή τες και τους πρά κτο ρές τους και στις 
πε ρι πτώ σεις αποκρύψεωςουσιωδώνστοιχείων προς τους ασφα λι στές τις χρο νι κές στιγ μές που το συμ βό-
λαι ο εκτε λεί ται ή ανα νε ώ νε ται.

Σύμ φω να με τη ρή τρα 17 του νό μου MIΑ το ασφα λι στι κό συμ βό λαι ο εί ναι ένα συμ βό λαι ο που βα σί ζε-
ται στην αρχήτηςκαλήςπίστεως και εάν αυτό δεν εί ναι ορατό από το ένα συμ βαλ λό με νο μέ ρος, τότε ο 
θι γό με νος μπο ρεί να παύ σει να δε σμεύ ε ται από το συμ βό λαι ο. Επί σης, οι ρή τρες 18 (1) και (2) ορί ζουν:
«Subjecttotheprovisionsofthissection,theassuredmustdisclosetotheinsurer,beforethecontractis

concluded,everymaterialcircumstancewhichisknowntotheassured,andtheassuredisdeemedtoknow
everymaterial circumstancewhich, in the ordinary course of business, ought to be known by him. If the
assuredfailstomakesuchdisclosure,theinsurermayavoidthecontract».
«Everycircumstance ismaterialwhichwould influence the judgmentofaprudent insurer in fixing the

premium,ordeterminingwhetherhewilltaketherisk».
Για πα ρά δειγ μα, στις υπο θέ σεις AssociatedOilCarriersv.UnionInsuranceSocietyofCanton(1917)

καιBritishandForeignMarineInsurancev.SamuelSanday(1916)το ερώ τη μα εάν ήταν ση μα ντι κό στις 
31 Ιου λί ου 1914 να απο κα λυ φθεί ότι ο ναυ λω τής του πλοίου ήταν γερ μα νι κής εθνι κό τη τας, η απά ντη ση 
ήταν κα τα φα τι κή, που ση μαί νει ότι ο ασφα λι στής θα είχε επη ρε α στεί σε κά ποιο βαθμό ώστε να προ χω-
ρή σει ή όχι στην υπο γρα φή του συμ βο λαί ου.

Από την άλλη πλευρά τα στοι χεία που δεν εί ναι απα ραί τη το να δη λω θούν από τον ασφα λι ζό με νο 
ανα φέ ρο νται με λε πτο μέ ρει α στη ρή τρα 18 (3) και ει δι κό τε ρα πε ρι λαμ βά νουν τις πε ρι πτώ σεις εκεί νες 
που (α) μει ώ νουν τον κίν δυ νο, (β) εί ναι γνω στές ή θε ω ρεί ται ότι γνω ρί ζει ο ασφα λι στής, (γ) έχει πα ραι-
τη θεί ή αγνο ή σει ο ασφα λι στής ως πλη ρο φο ρί α και (δ) εί ναι πλε ο να σμός να δη λω θούν δι ό τι υπάρ χει 
ρητή ή υπο νο ού με νη υπό σχε ση.

Ου σι α στι κά ο ασφα λι ζό με νος δεν υπο χρε ού ται να απο κα λύ ψει τις με θό δους φορ τώ σε ως και εκ φορ-
τώ σε ως στα λι μά νια, που ανα φέ ρο νται στο ασφα λι στι κό συμ βό λαι ο, τη φόρ τω ση πάνω στο κα τά στρω μα 
όταν αυτή επι τρέ πε ται σύμ φω να με κά ποιο ισχύον έθιμο του εμπο ρί ου και τη γε νι κή φύση και τα χα ρα-
κτη ρι στι κά του ει δι κού εμπο ρί ου που σχε τί ζε ται το συμ βό λαι ο. Συ μπε ρα σμα τι κά θε ω ρού με ότι σε ένα 
κα λώς λει τουρ γι κό SMS θα υπάρ χει αναμ φί βο λα μα ζι κή ροή ση μα ντι κών πλη ρο φο ρι ών και ο ασφα λέ-
στε ρος τρό πος εί ναι, σε πε ρί πτω ση δι σταγ μών, αυ τές να δη λώ νο νται στους ασφα λι στές.  

Όταν ο Κώ δι κας ISM έγινε αρ χι κά γνω στός, ένας αριθ μός νέων δε δο μέ νων για τις δι ε θνείς θα λάσ-
σι ες με τα φο ρές ανα πτύ χθη κε αλλά η εκ δο χή ότι αυ τός θα επη ρέ α ζε άμεσα ση μα ντι κές πτυ χές του ναυ-
τι κού δι καί ου δεν είχε γί νει αντι λη πτή. Γε γο νός εί ναι ότι μετά την υι ο θέ τη ση του κώ δι κα υπήρξε μία 
πε ρί ο δος ανα μο νής δι ό τι ελά χι στοι πλοι ο κτή τες,  πλοί αρ χοι και ανώ τε ρα στε λέ χη ναυ τι λι α κών εται ρει-
ών εί χαν αντι λη φθεί τι ακρι βώς σή μαι νε πλή ρης εφαρ μο γή των δι α τά ξε ών του.

Ου σι α στι κά ο κώ δι κας εί ναι μία με γα λύ τε ρη πρό κλη ση για τους πλοι ο κτή τες οι οποίοι δι α θέ τουν 
πλοίαχαμηλώνπροδιαγραφών αλλά έχει ση μα ντι κή επί δρα ση και στις μι κρού με γέ θους ναυ τι λι α κές 
εται ρεί ες. Ση μει ώ νο με ότι αρ κε τοί πλοι ο κτή τες υπο στη ρί ζουν ότι το αυ ξη μέ νο κό στος, που προ έρ χε ται 
από τη συμ μόρ φω ση με τις δι α τά ξεις του κώ δι κα σε δι ε θνές επί πε δο δεν θα επι φέ ρει ανά λο γα υψηλά 
κέρδη. Συ νε πώς οι πλοι ο κτή τες που δι α χει ρί ζο νται τα πλοία τους με το φθη νό τε ρο δυ να τό κό στος θα 
έχουν το συ γκρι τι κό πλε ο νέ κτη μα όταν η ναυ λα γο ρά αντι με τω πί σει οι κο νο μι κές δυ σχέ ρει ες.

Το γε γο νός ότι ο κώ δι κας εί ναι υπο χρε ω τι κός εμπε ρι έ χει πα γί δες για τους αγνώ μο νες, οι οποίοι  
μπο ρεί να αφή σουν τον πλοι ο κτή τη εκτε θει μέ νο σε αγω γές που στο πα ρελ θόν εί χαν αντι με τω πι στεί με 
δι α φο ρε τι κό τρόπο. Με άλλα λό για, οι πλοι ο κτή τες πλέον θα δυ σκο λεύ ο νται σε με γα λύ τε ρο βαθμό να 
αντι με τω πί σουν πε ρι πτώ σεις ευ θύ νης και να δι α τη ρή σουν την ασφα λι στι κή τους κά λυ ψη.

Θέμα 16:  Νέες μέ θο δοι για την ασφά λεια των θα λασ σί ων με τα φο ρών και η σχέση τους με τον Κώ δι κα 
ISM.

Γνω ρί ζομε ότι ο ΙΜΟ προ κει μέ νου να βελ τι ώ σει την ασφά λεια στη ναυ τι λί α έχει θε σπί σει μια σειρά 
από Συμ βά σεις, Κώ δι κες, Συ στά σεις και Οδη γί ες. Κάθε προ σπά θει α βελ τι ώ σε ως και εξε λί ξε ως ή τρο πο-

271



ποι ή σε ως στη ρί ζε ται στην ανα ζή τη ση στοι χεί ων από έρευ νες ατυ χη μά των, σε πει ρά μα τα τε χνι κών προ-
δια γρα φών και σε επι στη μο νι κές με λέ τες-με θο δο λο γί ες. Η δι ε θνής υπο χρε ω τι κή κα θι έ ρω ση του Κώ δι κα 
ISM σε αρχικό στάδιο δεν πέτυχε με γρή γο ρους ρυθ μούς τους στό χους της, παρά τις προ θέ σεις του ΙΜΟ, 
αλλά αντι θέ τως επι βε βαι ώ νει τις αδυ να μί ες εφαρ μο γής του αν και σήμερα εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
σε ικανοποιητικό βαθμό. Παράλληλα, ο ΙΜΟ στράφηκε προς ανα ζή τη ση νέων με θό δων ασφάλειας της 
εμπορικής ναυτιλίας, όπως αυτή της ΣυστηματικήςΕκτιμήσεωςτηςΑσφάλειας (Formal Safety Assessment–
FSA) και η ΑνάλυσητηςΑνθρώπινηςΑξιοπιστίας (Human Reliability Analy-sis–HRA).

Τα θε μέ λι α για το σχε δι α σμό ή ανα σχε δι α σμό συ στη μά των εί ναι ο κα θο ρι σμός των δι α δι κα σι ών, που 
ορί ζο νται από τις με θό δους FSA και η HRA. Κάθε δι α δι κα σί α εί ναι μια ακο λου θί α βη μά των-ενερ γει ών 
που με τα σχη μα τί ζουν μια πλη ρο φο ρί α από μια αρ χι κή κα τά στα ση (εισ ροή) σε μια τε λι κή (εκροή). Χα ρα-
κτη ρι στι κό στοι χείο της δι α δι κα σί ας εί ναι ότι αυτή μπο ρεί να υπο δι αι ρε θεί σε άλ λες λι γό τε ρο σύν θε τες 
διαδικασίες. Έτσι μια επι χει ρη μα τι κή δι α δι κα σί α ανα λύ ε ται σε μια σειρά επι χει ρη μα τι κών δρα στη ρι ο τή-
των που εκτε λού νται από ερ γα ζό με νους της επι χει ρή σε ως. Οι δι α δι κα σί ες δι α θέ τουν δύο βα σι κές ιδι ό τη-
τες, δη λα δή έχουν πε λά τες (πα ρα λή πτες του απο τε λέ σμα τός τους) και δι α περ νούν τις δι ά φο ρες δι ευ θύν-
σεις και τα τμή μα τα της επι χει ρή σε ως.

Στο σχήμα 16.1 πα ρου σι ά ζο νται οι κύ ρι ες δι α τά ξεις του Κώ δι κα ISM και δι α χω ρί ζο νται οι δύο συ νερ-
γα ζό με νες, αλλά απο μα κρυ σμέ νες γε ω γρα φι κά οργανικές μονάδες μιας τυ πι κής ναυ τι λι α κής εται ρεί ας, 
δη λα δή το πλοίο και την εται ρεία. Αυ τές οι δύο μο νά δες αλ λη λε πι δρούν με τα ξύ τους πραγ μα το ποι ώ ντας τις 
δι α δι κα σί ες Τεκμηρίωση και Διαπίστωση,ΑναθεώρησηκαιΑξιολόγησηαπότηνΕταιρεία(ΔΑΑΕ), ώστε να 
συν δε θεί το SMS (ΣΑΔ). Στο σύ στη μα εμπε ρι έ χε ται τόσο η δι α δι κα σί α του εσω τε ρι κού ελέγ χου από το πλή-
ρω μα επί του πλοίου, όσο και η δι α δι κα σί α ΑναφορώνΜηΣυμμορφώσεων από τον πλοί αρ χο και την εται-
ρεία. Η δι α δι κα σί α ΔΑΑΕ απο τυ πώ νει τη συ νο λι κή συ νερ γα σί α εται ρεί ας και πλοίου σε ό,τι αφορά την 
απα ραί τη τη Αναθεώρηση μέσω του συ νε χούς ελέγ χου της συ νε χούςΕπαναξιολογήσεως. Η δι α δι κα σί α Πιστο
ποίηση,ΔιαπίστωσηκαιΈλεγχος (ΠΔΕ) αφορά στον έλεγχο και την πι στο ποί η ση με το DOC της εται ρεί ας 

272

9.  ÁíáöïñÝò êáé 
     áíÜëõóç ìç óõì-
     ìïñöþóåùí, áôõ-
     ÷çìÜôùí êáé åðé-
     êéíäýíùí ðåñé-
     óôáôéêþí.

10.  ÓõíôÞñçóç ôïõ 
       ðëïßïõ êáé ôïõ
       åîïðëéóìïý.

7.  ÁíÜðôõîç 
     ó÷åäßùí
     óôï ðëïßï.
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5.  Åõèýíç êáé áñìïäéü-
     ôçôá ðëïéÜñ÷ïõ.

4.  ÅîïõóéïäïôçìÝíï ðñüóùðï óôçí îçñÜ.

2.  ÐïëéôéêÞ áóöÜëåéáò êáé ðñïóôáóßáò ôïõ 
     ðåñéâÜëëïíôïò.

1.  Óýóôçìá Áóöáëïýò Äéá÷åéñßóåùò - Ó.Á.Ä.
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13. Ðéóôïðïßçóç êáé Ýëåã÷ïò.

6.  Ðüñïé êáé
     ðñïóùðéêü.

 8.  Åôïéìüôçôá ãéá 
      áíôéìåôþðéóç 
      åêôÜêôùí áíáãêþí.

Σχήμα16.1
ΠαραστατικόδιάγραμμακυρίωνδιατάξεωντουΚώδικαISM.



και το SMC του πλοίου αντί στοι χα. Τέ λος ολό κλη ρο το SMS ενη με ρώ νε ται συ νε χώς γρα πτά με όλες τις τρο-
πο ποι ή σεις που πραγ μα το ποι ού νται τόσο από τη δι α δι κα σί α ΔΑΑΕ όσο και από την ΠΔΕ.

1)HFSA.

Η FSA μπο ρεί να ορι σθεί ως μιαδιαδικασία, όπου πα ρα τη ρεί ται μια τάση απο μα κρύν σε ως από την 
απλή χρήση των πε ρι γρα φι κών κα νο νι σμών και πα ράλ λη λα δί δε ται με γα λύ τε ρη έμ φα ση στη συ νο λι κή 
επί δο ση του συ στή μα τος λαμ βά νο ντας υπόψη τους κιν δύ νους και τα ρί σκα τα οποία εν δέ χε ται αυτό να 
αντι με τω πί σει. Τα βή μα τα αυ τής της με θό δου εί ναι τα ακό λου θα:

α) Εντοπισμόςτωνκινδύνων. Στό χος αυ τής της ενέρ γει ας εί ναι να δη μι ουρ γη θεί ένας κα τά λο γος με 
όλα τα σχε τι κά σε νά ρι α ατυ χη μά των, τα οποία συ νο δεύ ο νται με τις δυ νη τι κές τους αι τί ες αλλά και με 
τα πι θα νά απο τε λέ σμα τά τους.

β) Αξιολόγησητωνρίσκων. Στό χος αυ τής της ενέρ γει ας εί ναι να αξι ο λο γη θούν οι πα ρά γο ντες που 
συμ με τέ χουν στα ήδη εντο πι σθέ ντα ρί σκα, σε κάθε σε νά ρι ο ατυ χή μα τος, αλλά και κατά σειρά με γέ θους 
(από το με γα λύ τε ρο προς το μι κρό τε ρο).

γ) Έλεγχοςεναλλακτικώνεπιλογών. Στό χος αυ τής της ενέρ γει ας εί ναι να πα ρου σι ά σει κα νο νι στι κά 
μέ τρα με σκοπό να ελέγ ξει και να μει ώ σει τα ρί σκα που εντο πί σθη καν στο δεύ τε ρο βήμα. Η προ σο χή 
εστι ά ζε ται στα με γα λύ τε ρα ρί σκα.

δ) Αξιολόγησηκόστουςοφέλους. Στην ενέρ γεια αυτή εντο πί ζο νται τα κό στη και τα οφέλη από την 
εφαρ μο γή της κάθε εναλ λα κτι κής προ τά σε ως ελέγ χου του ρί σκου κά νο ντας χρήση κα θι ε ρω μέ νων 
τε χνι κών αξι ο λο γή σεως κό στους-οφέ λους.

ε) Συστάσεις για λήψη αποφάσεων. Εδώ πλέον συ γκε ντρώ νο νται οι πλη ρο φο ρί ες που αφο ρούν 
στους κιν δύ νους, στα ρί σκα που συν δέ ο νται με αυ τούς και στην απο τε λε σμα τι κό τη τα με βάση το κό στος 
των εναλ λα κτι κών σε να ρί ων ελέγ χου των ρί σκων και στη συ νέ χει α προ ω θού νται  σε αυ τούς που εί ναι 
επι φορ τι σμέ νοι με τη λήψη των απο φά σε ων. 

2)ΗHRA.

Οι βι ο μη χα νί ες, οι οποίες τα κτι κά κά νουν χρήση της ποσοτικήςαξιολογήσεωςτουρίσκου (quantita-
tive risk assessment - QRA) για να εκτι μή σουν τη συ χνό τη τα των απω λει ών ενός συ στή μα τος ως μέ ρος 
της δι α δι κα σί ας σχε δι α σμού ή της δι οι κή σε ως των λει τουρ γι ών, έχουν ανα γνω ρί σει ότι για να κα τα λή-
ξουν σε έγκυρα απο τε λέ σμα τα, εί ναι απα ραί τη το να αξι ο λο γούν τη συμβολήτουανθρώπινουπαράγοντα
στην απώ λεια του συ στή μα τος. Ο απο δε κτός τρό πος για την εν σω μά τω ση του αν θρώ πι νου πα ρά γο ντα 
στην πο σο τι κή αξι ο λό γη ση του ρί σκου και τη μέ θο δο FSA εί ναι  η χρήση της μεθόδου HRA.

Η HRA εί ναι μια διαδικασία η οποία πε ρι λαμ βά νει μια σειρά από δρα στη ρι ό τη τες και τη δυ να τό-
τη τα χρή σε ως μιας σει ράς τε χνι κών που εξαρ τώ νται από το συ νο λι κό στόχο της ανα λύ σε ως. Όπου 
απαι τεί ται πλή ρως πο σο τι κο ποι η μέ νη προ σέγ γι ση της FSA, η HRA μπο ρεί να χρη σι μο ποι εί ται για να 
ανα πτύσ σε ται μια σειρά Πιθανοτήτων Ανθρώπινου Λάθους (Human Error Probabilities–HEP's) με 
σκοπό να εν σω μα τω θούν στην πι θα νο τι κή εκτί μη ση ρί σκου. Τα βή μα τα εφαρ μο γής της με θό δου HRA, 
εί ναι ακρι βώς ίδια με αυτά της FSA, και γί νο νται πα ράλ λη λα, αφού η HRA επι κε ντρώ νε ται στον ένα 
εκ των τριών πα ρα γό ντων της FSA, τον αν θρώ πι νο πα ρά γο ντα. 

3)ΣχέσητουΚώδικαISMμετιςμεθόδουςFSAκαιHRA.

Ο Κώ δι κας ISM στο άρ θρο 7 συ νι στά το σχε δι α σμό δι α δι κα σι ών και οδη γι ών για τις κύ ρι ες λει τουρ-
γί ες του πλοίου που αφο ρούν στην ασφά λειά του και στην πρό λη ψη της θα λάσ σι ας ρυ πάν σε ως. Επί σης, 
στο άρ θρο 8 συ νι στά τον εντο πι σμό και την πε ρι γρα φή των επει γου σών κα τα στά σε ων, που εί ναι δυ να-
τόν να πα ρου σι α σθούν στο πλοίο, αλλά επί σης και τα μέ τρα που πρέ πει να λη φθούν για την αντι με τώ-
πι σή τους, συ μπε ρι λαμ βα νό με νης της ανα πτύ ξε ως προ γράμ μα τος κα ταλ λή λων ασκή σε ων/γυ μνα σί ων. Η 
έν νοια του προ γράμ μα τος αυ τού θα πρέ πει να κα λύ πτει τις δι α δι κα σί ες, τα σχέ δια και τις οδη γί ες που 
σχε τί ζο νται με αυ τές τις κα τα στά σεις.

Φαί νε ται λοι πόν ότι ο Κώ δι κας ISM στα αντί στοι χα άρ θρα απαι τεί σχε δι α σμό δι α δι κα σι ών για την 
αντι με τώ πι ση γε νι κά κά ποιων επει γου σών κα τα στά σε ων, χωρίς όμως να ορίζει ακρι βώς ποιες εί ναι 
αυ τές, ούτε τον τρόπο που θα εντο πι σθούν. Η FSA σε συν δυ α σμό με την HRA, έρ χο νται να συ μπλη ρώ-
σουν και να πο σο τι κο ποι ή σουν τον Κώ δι κα ISM στα ανα φε ρό με να άρ θρα. 
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Στο σχήμα 16.2 πα ρου σι ά ζο νται οι συ σχε τί σεις ανά με σα στον Κώ δι κα ISM, την FSA και τις ισχύ ου σες 
ΔΣ STCW, SOLAS και MARPOL του ΙΜΟ. Η FSA επι χει ρεί να εξει δι κεύ σει, να πο σο τι κο ποι ή σει και 
να συ μπλη ρώ σει τόσο τον Κώ δι κα ISM όσο και τις ΔΣ. Επί σης, στο σχήμα πα ρου σι ά ζε ται αντίστοιχα η 
εξει δι κευ μέ νη χρήση των άρ θρων 5, 6 ,8 και 10 του Κώδικα ISM από τις ΔΣ, όπως επί σης και των άρ θρων 
7, 8 και 9 από την εξει δι κευ μέ νη χρήση της FSA, η οποία όμως εξει δι κεύ ε ται πε ραι τέ ρω στους πα ρά γο-
ντες αξι ο πι στί ας Πλοίο (Hardware), Σύστημα Διαχειρίσεως (Software) και ο ΆνθρωποςΧειριστής του 
Συ στή μα τος (Humanware). 

Θέμα 17:  Συ στή μα τα ασφα λούς και ποι ο τι κής δι α χει ρί σε ως με έμ φα ση στην εκτί μη ση των κιν δύ νων 
του ναυ τι κού επαγ γέλ μα τος.

Η πι στο ποί η ση των επι χει ρή σε ων μεISO9000δεν εί ναι μόνο για λό γους αντα γω νι στι κούς, προ βο-
λής ή ει σό δου σε δι ε θνείς αγο ρές. Η σύν δε ση της υγείας και ασφά λει ας με τα ΣυστήματαΠοιότητας 
εί ναι προ φα νής. Συ γκε κρι μέ να, στα πρό τυ πα ISO9001 και ISO9002, προ βλέ πο νται θέ μα τα υγείας και 
ασφά λει ας της ερ γα σί ας στα πλαί σια των «ελεγχομένων συνθηκών εργασίας», όπου ανα φέ ρε ται η 
«χρήσητουκατάλληλουεξοπλισμούγιατηνπαραγωγήκαιτηνεγκατάστασηκαιτοκατάλληλοπεριβάλ
λονεργασίας». Η συ γκε κρι μέ νη δι α τύ πω ση επι βάλ λει στις επι χει ρή σεις την εν σω μά τω ση της υγείας και 
ασφά λει ας στη δι α δι κα σί α για την εξα σφά λι ση και τη συ νε χή βελ τί ω ση της ποι ό τη τας.

Στα νέα πρό τυ πα ISO 9001/9002 τα θέ μα τα υγείας και ασφά λει ας της ερ γα σί ας εί ναι πιο σαφή. Συ γκε-
κρι μέ να στην πα ρά γρα φο 6.5 με τίτλο ΕργασιακόΠεριβάλλον, ανα φέ ρο νται οι συν θή κες υγείας και 
ασφά λει ας. Δεν νο εί ται μια επι χεί ρη ση που έχει επι σφα λείς συν θή κες ερ γα σί ας να θε ω ρεί ται ότι εί ναι 

  1. Óýóôçìá Áóöáëïýò Äéá÷åéñßóåùò.

  2.ÐïëéôéêÞ áóöÜëåéáò êáé 
     ðñïóôáóßáò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.

  3. Åõèýíåò ôçò åôáéñåßáò.

  4. ÅîïõóéïäïôçìÝíï (-á) Ðñüóùðï (-á).

  5. Åõèýíåò ÐëïéÜñ÷ïõ.

  6. Ðüñïé êáé ðñïóùðéêü.

  7. AíÜðôõîç ó÷åäßùí ãéá ëåéôïõñãßåò
     óôï ðëïßï.

  8. Eôïéìüôçôá áíôéìåôùðßóåùò 
      åðéêéíäýíùí êáôáóôÜóåùí.   

 11. ÓõíôÞñçóç ôïõ ðëïßïõ êáé ôïõ 
       åîïðëéóìïý.  

    9. AíáöïñÝò êáé áíÜëõóç ìç óõì-
        ìïñöþóåùí, áôõ÷çìÜôùí êáé åðé-
         êéíäýíùí ðåñéóôáôéêþí. 

1. Êáèoñéóìüò êéíäýíùí. 
 
2. Áîéïëüãçóç ñßóêïõ.

3. EíáëëáêôéêÝò åðéëïãÝò
    åëÝã÷ïõ ôïõ ñßóêïõ.

4. Åêôßìçóç êüóôïõò-
    ïöÝëïõò.

5. ÓõóôÜóåéò ãéá ôç ëÞøç
    áðïöÜóåùí.

 10. Ôåêìçñßùóç.

 12. Aîéïëüãçóç áðü ôçí åôáéñåßá, 
        åðáíåîÝôáóç êáé åêôßìçóç.

 13. Ðéóôïðïßçóç, äéáôýðùóç
       êáé Ýëåã÷ïò.

ISM Code FSA-HRA

¢íèñùðïò
(Humanware)

Óýóôçìá
(Softaware)

ÕëéêÜ
(Hadware)

STCW

SOLAS
&

ÌÁRPOL

Σχήμα16.2
ΣυσχέτισητωνΔιεθνώνΣυμβάσεωνMARPOL,STCW,SOLAS

μετονΚώδικαISMκαιτιςμεθόδουςFSAκαιHRA.
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ποι ο τι κή. Κατά συ νέ πει α πρέ πει όλοι οι ανα γνω ρι σμέ νοι φο ρείς πι στο ποι ή σε ως των ναυ τι λι α κών εται-
ρει ών να συ μπε ρι λά βουν τον έλεγχο των θε μά των υγείας και ασφά λει ας της ναυ τι κής ερ γα σί ας στις 
δι α δι κα σί ες ελέγ χου.

Τα τε λευ ταί α χρό νια ορι σμέ νες ναυ τι λι α κές εται ρεί ες εν δι α φέ ρο νται να εφαρ μό σουν ΣυστήματαΠερι
βαλλοντικήςΔιαχειρίσεως και μά λι στα να πι στο ποι η θούν με τα πρό τυ πα της σει ράς ISO14000. Υπάρ χει 
σα φής δι α σύν δε ση του ερ γα σι α κού με το ευ ρύ τε ρο πε ρι βάλ λον. Συ γκε κρι μέ να στην πα ρά γρα φο 4.3.6 περί
ΕλέγχουΛειτουργικώνΔιεργασιώνγί νε ται ανα φο ρά στην πρό λη ψη της μο λύν σε ως του αέρα και του θο ρύ βου 
κα θώς και στη δι α χεί ρι ση των επι κιν δύ νων υλι κών. Επί σης, στην πα ρά γρα φο 4.3.7 περί Ετοιμότηταςκαι
ΑποκρίσεωςυπόΣυνθήκεςΕκτάκτωνΑναγκών, γί νε ται ανα φο ρά στη συ στη μα τι κή εκτί μη ση των κιν δύ νων 
στο χώρο ερ γα σί ας και στην πρό λη ψη των ατυ χη μά των. Δεν εί ναι δυ να τό μια ναυ τι λι α κή εται ρεία να εφαρ-
μό ζει δι α δι κα σί ες προ λή ψε ως ή πε ρι ο ρι σμού του κιν δύ νου για το πε ρι βάλ λον, χω ρίς πα ράλ λη λα να έχει 
λά βει υπόψη την αλ λη λε πί δρα σή του με το ερ γα σι α κό πε ρι βάλ λον. Άλ λω στε, η εκτί μη ση των κιν δύ νων για 
το πε ρι βάλ λον εί ναι πα ράλ λη λη δι α δι κα σί α με την εκτί μη ση των κιν δύ νων για τους ερ γα ζο μέ νους.

Η εκτίμησητουεπαγγελματικούκινδύνου απο τε λεί ένα απο λύ τως απα ραί τη το «πληροφοριακόμέσο», 
στο σχε δι α σμό και στην ορ γά νω ση της ου σι α στι κής επεμ βά σε ως στο ερ γα σι α κό πε ρι βάλ λον, με στόχο τη 
δι α φύ λα ξη και προ α γω γή της υγείας των ερ γα ζο μέ νων. Η εκτί μη ση του επαγ γελ μα τι κού κιν δύ νου εί ναι 
το προ ϊ όν συ νε χούς δι α δι κα σί ας, που εμπε ρι έ χει το σύ νο λο όλων των ενερ γει ών πλη ρο φο ρή σε ως, τεκ μη-
ρι ώ σε ως και κα τα γρα φής των συν θη κών ερ γα σί ας, από τη φάση της απλής πε ρι γρα φής της πα ρα γω γι κής 
δι α δι κα σί ας μέ χρι και τις τε λι κές φά σεις προσ δι ο ρι σμού των βλα πτι κών πα ρα γό ντων, συ μπε ρι λαμ βα νο-
μέ νων και των πλη ρο φο ρι ών σχε τι κά με την επί δρα ση του ερ γα σι α κού πε ρι βάλ λο ντος στην αν θρώ πι νη 
σω μα τι κή υγεία και ψυ χο λο γί α.

Ο δυ να μι κός χα ρα κτή ρας αυ τής της δι α δι κα σί ας εκ φρά ζε ται μέσω της αξι ο λο γή σε ως των επεμ βά-
σε ων για την προ στα σί α και πρό λη ψη της υγείας των ερ γα ζο μέ νων κα θώς και με την πα ρα κο λού θη ση 
της εξε λί ξε ως των κιν δύ νων σε σχέση με την προ σαρ μο γή της τε χνο λο γί ας στις πα ρα γω γι κές απαι τή-
σεις. Τα πλη ρο φο ρι α κά στοι χεία της εκτι μή σε ως επαγ γελ μα τι κού κιν δύ νου θα ήταν ακα τάλ λη λα για 
τον προ γραμ μα τι σμό των δι α δι κα σι ών προ λή ψε ως εάν αυτή λει τουρ γού σε μόνο ως ένα μέσο απο θη κεύ-
σε ως τε χνι κών πλη ρο φο ρι ών. Όμως, όπως κάθε συμ με το χι κή δι α δι κα σί α έτσι και η εκτί μη ση του επαγ-
γελ μα τι κού κιν δύ νου χα ρα κτη ρί ζε ται από το στοι χείο της γνώ σε ως. Απο τε λε σμα τι κή γνώση εί ναι αυτή 
που γεν νιέ ται από μια συλ λο γι κή δι α δι κα σί α κρι τι κής ανα λύ σε ως του ερ γα σι α κού πε ρι βάλ λο ντος. 

Μια από τις βα σι κές συ νι στώ σες ανα λύ σε ως, με λέ της αλλά και ενερ γού συμ με το χής στο γε νι κό τε ρο 
μο ντέ λο εκτι μή σε ως του επαγ γελ μα τι κού κιν δύ νου, εί ναι η «ΟμοιογενήςΟμάδαΕργαζομένων», όπως 
αυτή ορί ζε ται σή με ρα στην Ια τρι κή της Ερ γα σί ας και τη Βι ο μη χα νι κή Υγι ει νή, «ωςτοσύνολοτωνεργα
ζομένωνπουεκτίθενταισεομοειδείςεπαγγελματικούςκινδύνους, ικανούςναπροκαλέσουνβλάβηστην
υγείατους».

Οι βα σι κές ενέρ γει ες για την εκτί μη ση των κιν δύ νων πε ρι λαμ βά νουν τον εντο πι σμό των κιν δύ νων 
για την υγεία και ασφά λεια των ερ γα ζο μέ νων, που χα ρα κτη ρί ζουν κάθε πα ρα γω γι κή δι α δι κα σί α, την 
εξα κρί βω ση των δυ νη τι κών κιν δύ νων για την υγεία και ασφά λεια των ερ γα ζο μέ νων, την εκτί μη ση του 
με γέ θους του κιν δύ νου και των επι δρά σε ών του στην υγεία και τον προ γραμ μα τι σμό και τη δι α χεί ρι ση 
των δι α δι κα σι ών προ λή ψε ως.

Αυτό το σχέ διο εκτι μή σε ως (πίνακας 17.1), μπο ρεί να οδη γή σει στις εξής πι θα νές υπο θέ σεις επαγ-
γελ μα τι κού κιν δύ νου για κάθε ερ γα σι α κό χώρο ή θέση ερ γα σί ας: α) στη μη πα ρου σί α κιν δύ νων εκ θέ-
σε ως στον ερ γα σι α κό χώρο, β) στην πα ρου σί α κιν δύ νων ελεγ χό με νης εκ θέ σε ως, γ) στα επί πε δα που 
ορί ζει η ισχύ ου σα Εθνική ή Κοι νο τι κή Νο μο θε σί α και δ) στην πα ρου σί α κιν δύ νων μη ελεγ χό με νης 
εκ θέ σε ως.
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ΠΙΝΑΚΑΣ17.1
Παρουσίασητωνφάσεωνεκτιμήσεωςτουεπαγγελματικούκινδύνου.

ΠρώτηΦάση:Εντοπισμόςτωνπηγώνκινδύνου.

Πε ρι γρα φή/καταγραφή της πα ρα γω γι κής δι α δι κα σί ας (πα ρα γω γι κός κύ κλος, υλικά, μη χα νές, εγκα-
τα στά σεις, ορ γά νω ση ερ γα σί ας κλπ.).



Ανά λυ ση των πα ρα γω γι κών φά σε ων για τον εντο πι σμό των πα ρα γό ντων κιν δύ νου.





Θέμα 18:  Ευ ρω πα ϊ κή οδη γία σχε τι κά με την ορ γά νω ση του χρό νου ερ γα σί ας των ναυ τι κών.

Σύμ φω να με την Οδηγία1999/63/ΕΚ του Συμ βου λί ου, της 21ης Ιου νί ου 1999 σχε τι κά με τη συμ φω νί α 
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 Κίν δυ νοι για την ασφά λεια  Κίν δυ νοι για την υγεία Εγκάρ σι οι κίν δυ νοι

 Κτη ρι α κές δο μές Χη μι κοί πα ρά γο ντες Ορ γά νω ση ερ γα σί ας
 Μη χα νές Φυ σι κοί πα ρά γο ντες Ψυ χο λο γι κοί πα ρά γο ντες
 Ηλεκτρ. εγκα τα στά σεις Βι ο λο γι κοί πα ρά γο ντες Ερ γο νο μι κοί πα ρά γο ντες
 Πυρ κα γιές/εκρή ξεις  Αντί ξο ες συν θή κες ερ γα σί ας
 Επι κίν δυ νες ου σί ες  

ΔεύτερηΦάση:Εξακρίβωσητωνκινδύνωνεκθέσεως.

Απο τύ πω ση των πη γών εκ θέ σε ως.



Υπο κει με νι κή εκτί μη ση ερ γα ζο μένων.



Μέ τρα που λαμ βά νο νται για την ασφά λεια: προ φύ λα ξη από τις μη χα νές, κλει στός κύ κλος πα ρα γω γής, 
το πι κές και κε ντρι κές απα γω γές αέρα, ηχο μό νω ση, αυ το μα τι σμοί ασφά λει ας, ατο μι κά μέσα προ στα-
σί ας, δυ να τό τη τα πα ρο χής πρώ των βο η θει ών, εκ παί δευ ση, πλη ρο φό ρη ση, ενη μέ ρω ση κλπ.



Μη ελεγ χό με νοι ή ενα πο μεί να ντες κίν δυ νοι εκ θέ σε ως.

ΤρίτηΦάση:Εκτίμησητωνκινδύνωνεκθέσεως.

Επα λή θευ ση της εφαρ μο γής των κα νό νων ασφά λει ας των μη χα νών κατά τη δι άρ κει α της λει τουρ γί ας 
τους.



Επα λή θευ ση των απο δε κτών για την υγεία και ασφά λεια συν θη κών ερ γα σί ας, ανα φο ρι κά με την 
ισχύ ου σα εθνική ή κοι νο τι κή νο μο θε σί α κα θώς και τη δι ε θνή επι στη μο νι κή πρα κτι κή και εμπει ρία.



Πο σο τι κός προσ δι ο ρι σμός των πα ρα γό ντων του ερ γα σι α κού πε ρι βάλ λο ντος, με τη δι ε ξα γω γή στο χευ-
μέ νων με τρή σε ων και τη συ σχέ τι ση των απο τε λε σμά των με τις προ τει νό με νες ορι α κές τι μές εκ θέ σε ως 
της ισχύ ου σας εθνι κής ή κοι νο τι κής νο μο θε σί ας και δι ε θνών επι στη μο νι κών ορ γα νι σμών.



Απο τε λέ σμα τα εκτι μή σε ως των κιν δύ νων εκ θέ σε ως.



Γρα πτή εκτί μη ση του επαγ γελ μα τι κού κιν δύ νου.



Σχε δι α σμός: α) ολο κλη ρω μέ νου προ γράμ μα τος επεμ βά σε ως για την υγεία και ασφά λεια των ερ γα ζο-
μένων β) αξι ο λο γή σε ως των επεμ βά σε ων και γ) πε ρι ο δι κής επα νε κτι μή σε ως του επαγ γελ μα τι κού 
κιν δύ νου.



Κα θο ρι σμός των ομοι ο γε νών ομά δων ερ γα ζο μέ νων και σύ ντα ξη/δό μη ση του κα τάλ λη λου ερω τη μα το-
λο γί ου.
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γιατηνοργάνωσητουχρόνουεργασίαςτωνναυτικών, που σύ να ψαν η Ένωση Εφο πλι στών της Ευ ρω-
πα ϊ κής Κοι νό τη τας (ECSA) και η Ευ ρω πα ϊ κή Ομο σπον δί α των Ενώ σε ων Ερ γα ζο μέ νων, στις θαλάσσιες 
με τα φο ρές τα κράτη-μέλη θα πρέ πει να θέ σουν σε ισχύ τις νο μο θε τι κές και δι οι κη τι κές δι α τά ξεις, που 
εί ναι απα ραί τη τες για να συμ μορ φω θούν το αρ γό τε ρο έως τις 30 Ιου νί ου 2002. Η συμ φω νί α αυτή εφαρ-
μό ζε ται στους ναυ τι κούς που ερ γά ζο νται σε κάθε εί δους πο ντο πό ρο πλοίο, είτε ανή κουν στο δη μό σι ο, 
είτε σε ιδι ώ τες, το οποίο εί ναι νη ο λο γη μέ νο στην επι κρά τει α οποιου δή πο τε κρά τους-μέ λους και ασκεί 
τα κτι κά εμπο ρι κές θα λάσ σι ες δρα στη ρι ό τη τες. Το ορι α κό ωρά ριο ερ γα σί ας ή ανα παύ σε ως εί ναι:

α) Μέ γι στο ωρά ριο ερ γα σί ας του οποίου δεν πρέ πει να γί νε ται υπέρ βα ση:
14 ώρες μέσα σε πε ρί ο δο 24 ωρών και
72 ώρες μέσα σε πε ρί ο δο επτά ημε ρών.
β) Ελά χι στο σύ νο λο ωρών ανα παύ σε ως που δεν πρέ πει να εί ναι λι γό τε ρο από:
10 ώρες μέσα σε πε ρί ο δο 24 ωρών και
77 ώρες μέσα σε πε ρί ο δο επτά ημε ρών.
Οι ώρες ανα παύ σε ως δεν πρέ πει να δι αι ρού νται σε πε ρισ σό τε ρες από δύο πε ρι ό δους, μια από τις 

οποίες πρέ πει να δι αρ κεί του λά χι στον έξι ώρες, ενώ το δι ά στη μα με τα ξύ δι α δο χι κών πε ρι ό δων ανα-
παύ σε ως δεν πρέ πει να υπερ βαί νει τις 14 ώρες. Επι ση μαί νε ται ότι τα προ σκλη τή ρι α, τα γυ μνά σι α κα τα-
πο λε μή σε ως της πυρ κα γιάς και οι ασκή σεις δι α σώ σε ως με ναυ α γο σω στι κές λέμ βους, κα θώς και οι 
ασκή σεις που πε ρι γρά φο νται από τις εθνι κές νο μο θε τι κές δι α τά ξεις και από δι ε θνείς πρά ξεις πρέ πει 
να δι ε ξά γο νται κατά τρόπο, ώστε να ελα χι στο ποι εί ται η δι α κο πή των πε ρι ό δων ανα παύ σε ως και να μην 
προκαλείται κό πω ση.

Επί σης, επι ση μαί νε ται ότι σε προ σι τό μέ ρος, θα το πο θε τεί ται πί να κας, στον οποίο να δι α φαί νε ται 
η δι ευ θέ τη ση της ερ γα σί ας στο κα τά στρω μα και να πε ρι λαμ βά νε ται για κάθε θέση του λά χι στον:

α) Το χρο νο δι ά γραμ μα της υπη ρε σί ας όταν το πλοίο εί ναι στην ανοι κτή θά λασ σα και όταν το πλοίο 
εί ναι στο λι μά νι.

β) Το μέ γι στο ωρά ριο ερ γα σί ας ή το ελά χι στο σύ νο λο ωρών ανα παύ σε ως που απαι τού νται από τη 
νο μο θε σί α, τους κα νο νι σμούς ή τις συλ λο γι κές συμ φω νί ες που ισχύ ουν στα κράτη-μέλη.

Ο πλοί αρ χος έχει το δι καί ω μα να απαι τεί από ένα ναυ τι κό να εκτε λεί όσες ώρες ερ γα σί ας εί ναι απα-
ραί τη τες για την άμεση ασφά λεια του πλοίου, των ατό μων που βρί σκο νται στο κα τά στρω μα ή του φορ τί ου 
ή για την πα ρο χή βο ή θει ας σε άλλο πλοίο ή άτομα που βρί σκο νται σε κα τά στα ση κιν δύ νου στη θά λασ σα. 
Επί σης, ο πλοί αρ χος μπο ρεί να ανα στεί λει την ισχύ του προ γράμ μα τος ωρών ερ γα σί ας ή ωρών ανα παύ-
σε ως και να απαι τή σει από ένα ναυ τι κό να εκτε λέ σει όσες ώρες ερ γα σί ας εί ναι ανα γκαί ες μέ χρι να απο-
κα τα στα θεί η ομαλή κα τά στα ση. Μό λις κα τα στεί δυ να τό μετά την απο κα τά στα ση της ομα λής κα τα στά σε-
ως, ο πλοί αρ χος εξα σφα λί ζει τη χο ρή γη ση επαρ κούς πε ρι ό δου ανα παύ σε ως σε όλους τους ναυ τι κούς που 
εκτέ λε σαν ερ γα σί α στη δι άρ κει α πε ρι ό δου ανα παύ σε ως σύμ φω να με το χρο νο δι ά γραμ μα.

Βα σι κή ρύθ μι ση αυ τής της Οδη γί ας εί ναι ότι θα πρέ πει να τη ρεί ται μη τρώο των κα θη με ρι νών ωρών 
ερ γα σί ας ή των κα θη με ρι νών ωρών ανα παύ σε ως των ναυ τι κών, έτσι ώστε να επι τρέ πε ται ο έλεγ χος της 
τη ρή σε ως των δι α τά ξε ων. Ο ναυ τι κός λαμ βά νει αντί γρα φο των στοι χεί ων του μη τρώ ου που τον αφο-
ρούν, το οποίο πρέ πει να υπο γρά φε ται από τον πλοί αρ χο ή από άτομο εξου σι ο δο τη μέ νο από τον πλοί-
αρ χο και από το ναυ τι κό.

Άλ λω στε με την Οδηγία1999/95/ΕΚ του Ευ ρω πα ϊ κού Κοι νο βου λί ου και του Συμ βου λί ου, της 13ης 
Δε κεμ βρί ου 1999, σχε τι κά με την επι βο λή των δι α τά ξε ων περί των ωρώνεργασίαςτωνναυτικώνεπίτων
πλοίωνπουκαταπλέουνσεκοινοτικούςλιμένες, οι Αρ μό δι ες Αρ χές έχουν το δι καί ω μα μετά την επι θε-
ώ ρη ση αυ τών των αρ χεί ων να απα γο ρεύ ουν τον από πλου των πλοίων.

Ανα λυ τι κό τε ρα ανα φέ ρο με (επί ση μη εφη με ρί δα της ΕΕ αριθ. L 167 της 02/07/1999 σ. 0033 - 0037) 
τα ακό λου θα:

Στο άρθρο 1ορί ζε ται ότι η πα ρού σα οδη γία απο σκο πεί στην υλο ποί η ση της συμ φω νί ας για την 
ορ γά νω ση του χρό νου ερ γα σί ας των ναυ τι κών, που έχουν συ νά ψει με τα ξύ τους, στις 30 Σε πτεμ βρί ου 
1998, οι ορ γα νώ σεις ερ γο δο τών και ερ γα ζο μέ νων στον το μέα των θα λασ σί ων με τα φο ρών όπως αυτή 
πε ρι έ χε ται στο πα ράρ τη μα.

Στο άρθρο2 (ελά χι στες επι βαλ λό με νες απαι τή σεις) ορί ζε ται  ότι:
α) Τα κράτη-μέλη μπο ρούν να δι α τη ρή σουν ή να θε σπί σουν ευ νο ϊ κό τε ρες δι α τά ξεις από εκεί νες 

που προ βλέ πει η πα ρού σα οδη γία.
β) Η υλο ποί η ση της πα ρού σας οδη γί ας δεν απο τε λεί σε κα μιά πε ρί πτω ση επαρκή δι και ο λο γί α για την 

υπο βάθ μι ση του γε νι κού επι πέ δου προ στα σί ας των ερ γα ζο μέ νων στον το μέα που κα λύ πτε ται από την 
πα ρού σα οδη γία, και τούτο με την επι φύ λα ξη του δι και ώ μα τος των κρα τών-με λών ή/και των κοι νω νι κών 



εταί ρων να θε σπί ζουν, λαμ βά νο ντας υπόψη τους την εξέ λι ξη της κα τα στά σε ως, δι α φο ρε τι κές νο μο θε τι κές, 
κα νο νι στι κές ή συμ βα τι κές ρυθ μί σεις από εκεί νες που υπάρ χουν τη στιγμή της υι ο θε τή σε ως της πα ρού σας 
οδη γί ας, εφό σον τη ρού νται οι ελά χι στες απαι τή σεις που προ βλέ πο νται από την πα ρού σα οδη γία.

Στο άρθρο3 (με τα φο ρά) ορί ζε ται ότι: 
α) Τα κράτη-μέλη έθε ταν σε ισχύ τις νο μο θε τι κές, κα νο νι στι κές και δι οι κη τι κές δι α τά ξεις που ήταν 

απα ραί τη τες για να συμ μορ φω θούν με την πα ρού σα οδη γία το αρ γό τε ρο έως τις 30 Ιου νί ου 2002 ή δι α-
σφα λί ζουν ότι, πριν από τη λήξη της πε ρι ό δου αυ τής, οι κοι νω νι κοί εταί ροι λαμ βά νουν τα ανα γκαία μέ τρα 
μέσω συμ φω νί ας, ενώ τα κράτη μέλη οφεί λουν να λαμ βά νουν κάθε απα ραί τη το μέ τρο που να τους επι τρέ-
πει κάθε στιγμή να εί ναι σε θέση να δι α σφα λί ζουν τα απο τε λέ σμα τα που επι βάλ λει η πα ρού σα οδη γία. 
Επί σης να ενη με ρώ νουν σχε τι κά την Επι τρο πή.

β) Οι δι α τά ξεις που προ βλέ πο νται στην πα ρά γρα φο 1, όταν θε σπί ζο νται από τα κράτη-μέλη ανα φέ-
ρο νται στην πα ρού σα οδη γία ή συ νο δεύ ο νται από την ανα φο ρά αυτή κατά την επί ση μη δη μο σί ευ σή 
τους. Οι λε πτο μέ ρει ες της ανα φο ράς αυ τής κα θο ρί ζο νται από τα κράτη-μέλη.

Στο άρθρο4 (απο δέ κτες) ορί ζε ται ότι η πα ρού σα οδη γία απευ θύ νε ται στα κράτη-μέλη.
Στο πα ράρ τη μα της ευ ρω πα ϊ κής συμ φω νί ας για την ορ γά νω ση του χρό νου ερ γα σί ας των ναυ τι κών 

τα υπο γρά φο ντα μέρη συμ φώ νη σαν τα εξής:
Στη ρήτρα1 ορί ζε ται ότι:
α) Η συμ φω νί α εφαρ μό ζε ται στους ναυ τι κούς που ερ γά ζο νται σε κάθε εί δους πο ντο πό ρο πλοίο, είτε 

ανή κουν στο δη μό σι ο είτε σε ιδι ώ τες, το οποίο εί ναι νη ο λο γη μέ νο στην επι κρά τει α οποιου δή πο τε κρά-
τους-μέ λους και ασκεί τα κτι κά εμπο ρι κές θα λάσ σι ες δρα στη ρι ό τη τες. Για τους σκο πούς της πα ρού σας 
συμ φω νί ας ένα πλοίο, το οποίο εί ναι νη ο λο γη μέ νο σε δύο κράτη θε ω ρεί ται νη ο λο γη μέ νο στην επι κρά-
τει α του κρά τους του οποίου φέ ρει τη ση μαία.

β) Στην πε ρί πτω ση αμ φι βο λί ας ως προς το κατά πό σον ένα πλοίο πρέ πει να θε ω ρεί ται πο ντο πό ρο ή 
ότι ασκεί θα λάσ σι ες εμπο ρι κές δρα στη ρι ό τη τες για τους σκο πούς της συμ φω νί ας, το θέμα επι λύ ε ται από 
την αρ μό δι α αρχή του κρά τους-μέ λους. Πρέ πει να γί νε ται δι α βού λευ ση με τις ορ γα νώ σεις εφο πλι στών και 
ναυ τι κών.

Στη ρήτρα2ορί ζε ται ότι στα πλαί σια της συμ φω νί ας:
α) Ο όρος ώρεςεργασίας ση μαί νει το χρόνο στη δι άρ κει α του οποίου πρέ πει ο ναυ τι κός να ερ γά ζε-

ται για λο γα ρια σμό του πλοίου.
β) Ο όρος ώρεςαναπαύσεως ση μαί νει το χρόνο εκτός των ωρών ερ γα σί ας. Ο όρος αυ τός δεν πε ρι-

λαμ βά νει τα σύ ντο μα δια λείμ μα τα.
γ) Ως ναυτικός νο εί ται κάθε άτομο το οποίο απα σχο λεί ται ή προ σλαμ βά νε ται με οποια δή πο τε ιδι ό τη-

τα σε πο ντο πό ρο πλοίο για το οποίο ισχύει η συμ φω νί α.
δ) Ως εφοπλιστής νο εί ται ο ιδι ο κτή της του πλοίου ή κάθε άλλο νο μι κό ή φυ σι κό πρό σω πο, όπως ο 

δι α χει ρι στής ή ο ναυ λω τής, ο οποίος έχει ανα λά βει την ευ θύ νη για τη λει τουρ γί α του πλοίου από τον 
ιδι ο κτή τη του πλοίου και ο οποίος ανα λαμ βά νο ντας την ευ θύ νη του πλοίου συμ φώ νη σε να ανα λά βει 
όλα τα πα ρε πό με να κα θή κο ντα και ευ θύ νες.

Στη ρήτρα3 ορί ζε ται ότι εντός των ορίων που κα θο ρί ζο νται στη ρή τρα 5, ο ρί ζε ται είτε ο μέ γι στος 
αριθ μός ωρών ερ γα σί ας, τις οποίες δεν πρέ πει να υπερ βαί νει ο ερ γα ζό με νος σε μια δε δο μέ νη χρο νι κή 
πε ρί ο δο, είτε ένας ελά χι στος αριθ μός ωρών ανα παύ σε ως, ο οποίος πρέ πει να πα ρέ χε ται σε μια δε δο-
μέ νη χρο νι κή πε ρί ο δο.

Στη ρήτρα4 ορί ζε ται ότι με την επι φύ λα ξη της ρή τρας 5, το σύ νη θες πρό τυ πο ωρά ριο ερ γα σί ας ενός 
ναυ τι κού βα σί ζε ται, κατά κα νό να, σε ερ γά σι μη ημέρα οκτώ ωρών με μια ημέρα ανα παύ σε ως την εβδο μά-
δα και με ανά παυ ση κατά τις δη μό σι ες αρ γί ες. Τα κράτη-μέλη δύ να ται να προ βλέ πουν δι α δι κα σί ες, οι 
οποίες να επι τρέ πουν ή να κα τα χω ρούν συλ λο γι κές συμ φω νί ες, στις οποίες να κα θο ρί ζο νται οι κα νο νι κές 
ώρες ερ γα σί ας των ναυ τι κών βά σει ενός προ τύ που του λά χι στον τόσο ευ νο ϊ κού όσο και το πα ρόν 
πρότυπο.

Στη ρήτρα5ορί ζε ται ότι:
α) Το ορι α κό ωρά ριο ερ γα σί ας ή ανα παύ σε ως εί ναι:
 • Μέ γι στο ωρά ριο ερ γα σί ας του οποίου δεν πρέ πει να γί νε ται υπέρ βα ση:
 14ώρεςμέσασεπερίοδο24ωρώνκαι
 72ώρεςμέσασεπερίοδοεπτάημερών.
 • Ελά χι στο σύ νο λο ωρών ανα παύ σε ως που δεν πρέ πει να εί ναι λι γό τε ρο από:
 10ώρεςμέσασεπερίοδο24ωρώνκαι
 77ώρεςμέσασεπερίοδοεπτάημερών.
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β) Οι ώρες ανα παύ σε ως δεν πρέ πει να δι αι ρού νται σε πε ρισ σό τε ρες από δύο πε ρι ό δους, μια από 
τις οποίες πρέ πει να δι αρ κεί του λά χι στον έξι ώρες, ενώ το δι ά στη μα με τα ξύ δι α δο χι κών πε ρι ό δων ανα-
παύ σε ως δεν πρέ πει να υπερ βαί νει τις 14 ώρες.

γ) Τα προ σκλη τή ρι α, τα γυ μνά σι α κα τα πο λε μή σε ως της πυρ κα γιάς και οι ασκή σεις δι α σώ σε ως με 
ναυ α γο σω στι κές λέμ βους, κα θώς και οι ασκή σεις που πε ρι γρά φο νται από τις εθνι κές νο μο θε τι κές και 
κα νο νι στι κές δι α τά ξεις και από δι ε θνείς πρά ξεις πρέ πει να δι ε ξά γο νται κατά τρόπο ώστε να ελα χι στο-
ποι εί ται η δι α κο πή των πε ρι ό δων ανα παύ σε ως και να μην προκαλείται κό πω ση.

δ) Στην πε ρί πτω ση που ένας ναυ τι κός βρί σκε ται σε άμεση δι ά θε ση, όπως στην πε ρί πτω ση κατά την 
οποία ένα μη χα νο στά σι ο εί ναι αφύ λα κτο, αυτός πρέ πει να λαμ βά νει επαρκή αντι σταθ μι στι κή πε ρί ο δο 
ανα παύ σε ως εάν η κα νο νι κή πε ρί ο δος ανα παύ σε ώς του δι α τα ράσ σε ται από έκτα κτες κλή σεις για ερ γα-
σί α.

ε) Όσον αφορά στα προ βλε πό με να στις πα ρα γρά φους 3 και 4, εφό σον δεν υφί στα ται συλ λο γι κή 
συμ φω νί α ή δι αι τη τι κή από φα ση ή εφό σον η αρ μό δι α αρχή κρί νει ότι τα θε σπι ζό με να στη συμ φω νί α ή 
την από φα ση εί ναι ανε παρ κή, ενα πό κει ται σ' αυτήν την αρ μό δι α αρχή να θε σπί σει δι α τά ξεις έτσι ώστε 
να εξα σφα λί σει επαρκή χρόνο ανα παύ σε ως για τους συ γκε κρι μέ νους ναυ τι κούς.

στ) Λαμ βά νο ντας υπόψη τις γε νι κές αρ χές της προ στα σί ας της υγείας και της ασφά λει ας των ερ γα ζο-
μέ νων, τα κράτη-μέλη μπο ρούν να εκ δί δουν εθνι κές νο μο θε τι κές και κα νο νι στι κές δι α τά ξεις ή δι α δι κα σί-
ες για την αρ μό δι α αρχή, έτσι ώστε να επι τρέ πο νται ή να κα τα χω ρού νται συλ λο γι κές συμ φω νί ες, που να 
επι τρέ πουν εξαι ρέ σεις από τα όρια, που θε σπί ζο νται στις πα ρα γρά φους 1 και 2. Οι εξαι ρέ σεις αυ τές πρέ-
πει να τη ρούν κατά το δυ να τό τα πρό τυ πα που κα θο ρί ζο νται πα ρα πά νω, μπο ρούν όμως να λαμ βά νουν 
υπόψη συ χνό τε ρες ή με γα λύ τε ρες πε ρι ό δους άδειας ή να προ βλέ πουν τη χο ρή γη ση αντι σταθ μι στι κής 
άδειας για ναυ τι κούς που ερ γά ζο νται ως φύ λα κες ή για ναυ τι κούς που ερ γά ζο νται σε πλοία που εκτε λούν 
μι κρά δρο μο λό γι α.

ζ) Σε προ σι τό μέ ρος το πο θε τεί ται πί να κας, στον οποίο να φαί νε ται η δι ευ θέ τη ση της ερ γα σί ας στο 
κα τά στρω μα και να πε ρι λαμ βά νε ται για κάθε θέση του λά χι στον:
 •  Το χρο νο δι ά γραμ μα της υπη ρε σί ας όταν το πλοίο εί ναι στην ανοι κτή θά λασ σα και όταν το 

πλοίο εί ναι στο λι μά νι.
 •  Το μέ γι στο ωρά ριο ερ γα σί ας ή το ελά χι στο σύ νο λο ωρών ανα παύ σε ως που απαι τού νται από 

τη νο μο θε σί α, τους κα νο νι σμούς ή τις συλ λο γι κές συμ φω νί ες που ισχύ ουν στα κράτη-μέλη.
η) Ο πί να κας, που ανα φέ ρε ται στην πα ρά γρα φο 7, συ ντάσ σε ται σε τυ πο ποι η μέ νη μορφή στη γλώσσα 

ή τις γλώσ σες ερ γα σί ας του πλοίου και στα αγ γλι κά.
Στη ρήτρα6 ορί ζε ται ότι οι ναυ τι κοί κάτω των 18 ετών δεν επι τρέ πε ται να ερ γά ζο νται τη νύ χτα. Στα 

πλαί σια αυ τής της ρή τρας, ως νύχτα νο εί ται η πε ρί ο δος του λά χι στον 9 συ νε χών ωρών που πε ρι λαμ βά νει 
το διάστημααπόταμεσάνυκταέωςτις5π.μ. Η πα ρού σα δι ά τα ξη δεν απαι τεί ται να εφαρ μό ζε ται, εάν 
δι α τα ράσ σε ται η πραγ μα τι κή κα τάρ τι ση των νέων ναυ τι κών από 16 έως 18 ετών σύμ φω να με κα θι ε ρω-
μέ να προ γράμ μα τα και χρο νο δι α γράμ μα τα.

Στη ρήτρα7ορί ζε ται ότι:
α) Ο πλοί αρ χος έχει το δι καί ω μα να απαι τεί από ένα ναυ τι κό να εκτε λεί όσες ώρες ερ γα σί ας απαι τού-

νται για την άμεση ασφά λεια του πλοίου, των ατό μων που ευ ρί σκο νται στο κα τά στρω μα ή του φορ τί ου ή 
για την πα ρο χή βο ή θει ας σε άλλο πλοίο ή άτομα που ευ ρί σκο νται σε κα τά στα ση κιν δύ νου στη θά λασ σα.

β) Σύμ φω να με την πα ρά γρα φο 1, ο πλοί αρ χος μπο ρεί να ανα στεί λει την ισχύ του προ γράμ μα τος 
ωρών ερ γα σί ας ή ωρών ανα παύ σε ως και να απαι τή σει από ένα ναυ τι κό να εκτε λέ σει όσες ώρες ερ γα-
σί ας απαι τού νται μέ χρις ότου απο κα τα στα θεί η ομαλή κα τά στα ση.

γ) Μό λις κα τα στεί δυ να τό μετά την απο κα τά στα ση της ομα λής κα τα στά σε ως, ο πλοί αρ χος εξα σφα-
λί ζει τη χο ρή γη ση επαρ κούς πε ρι ό δου ανα παύ σε ως σε όλους τους ναυ τι κούς που εκτέ λε σαν ερ γα σί α 
στη δι άρ κει α πε ρι ό δου ανα παύ σε ως σύμ φω να με το χρο νο δι ά γραμ μα.

Στη ρήτρα8 ορί ζε ται ότι:
α) Τη ρεί ται μη τρώο των κα θη με ρι νών ωρών ερ γα σί ας ή των κα θη με ρι νών ωρών ανα παύ σε ως των 

ναυ τι κών, έτσι ώστε να επι τρέ πε ται ο έλεγ χος της τη ρή σε ως των δι α τά ξε ων που θε σπί ζο νται στη ρή τρα 
5. Ο ναυ τι κός λαμ βά νει αντί γρα φο των στοι χεί ων του μη τρώ ου που τον αφο ρούν, το οποίο πρέ πει να 
υπο γρά φε ται από τον πλοί αρ χο ή από άτομο εξου σι ο δο τη μέ νο από τον πλοί αρ χο και από το ναυ τι κό.

β) Κα θο ρί ζο νται δι α δι κα σί ες για την τή ρη ση τέ τοιων αρ χεί ων στο πλοίο, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων 
των δι α στη μά των κατά τα οποία κα τα χω ρού νται οι πλη ρο φο ρί ες. Η μορφή των αρ χεί ων του χρο νο δι α-
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γράμ μα τος των ωρών ερ γα σί ας ή των ωρών ανα παύ σε ως των ναυ τι κών κα θο ρί ζε ται λαμ βά νο ντας 
υπόψη όλες τις υφι στά με νες δι ε θνείς κα τευ θυ ντή ρι ες γραμ μές. Η μορφή πρέ πει να κα θο ρί ζε ται στη 
γλώσσα ή τις γλώσ σες που προ βλέ πο νται από τη ρή τρα 5, πα ρά γρα φος 8.

γ) Αντί γρα φο των σχε τι κών δι α τά ξε ων της εθνι κής νο μο θε σί ας που αφο ρούν σ' αυτή τη συμ φω νί α και 
των σχε τι κών συλ λο γι κών συμ φω νι ών τη ρεί ται στο κα τά στρω μα και εί ναι προ σι τό στο πλή ρω μα.

Στη ρήτρα9 ορί ζε ται ότι τα αρ χεία, που ανα φέ ρο νται στη ρή τρα 8, εξε τά ζο νται και υπο γρά φο νται 
κατά δι α στή μα τα κα τάλ λη λα, έτσι ώστε να ελέγ χε ται η τή ρη ση των δι α τά ξε ων που δι έ πουν τις ώρες 
ερ γα σί ας ή τις ώρες ανα παύ σε ως, οι οποίες προ βλέ πο νται στην πα ρού σα συμ φω νί α.

Στη ρήτρα10 ορί ζε ται ότι: 
α) Κατά τον κα θο ρι σμό, την έγκριση ή την ανα θε ώ ρη ση των επι πέ δων επαν δρώ σε ως, εί ναι απα ραί-

τη το να λαμ βά νε ται υπόψη η ανά γκη απο φυ γής ή ελα χι στο ποι ή σε ως, όσο το δυ να τόν πε ρισ σό τε ρο, των 
υπερ βο λι κά πολ λών ωρών ερ γα σί ας, έτσι ώστε να εξα σφα λί ζε ται επαρ κής ανά παυ ση και να πε ρι ο ρί-
ζε ται η κό πω ση.

β) Εάν από τα αρ χεία ή άλλα απο δει κτι κά στοι χεία προ κύ πτει πα ρά βα ση των δι α τά ξε ων που δι έ-
πουν τις ώρες ερ γα σί ας ή τις ώρες ανα παύ σε ως, πρέ πει να λαμ βά νο νται μέ τρα, συ μπε ρι λαμ βα νό με νης 
εφό σον εί ναι απα ραί τη το της ανα θε ω ρή σε ως της επαν δρώ σε ως του πλοίου, έτσι ώστε να απο φεύ γο νται 
μελ λο ντι κές πα ρα βά σεις.

γ) Όλα τα πλοία, για τα οποία εφαρ μό ζε ται η πα ρού σα συμ φω νί α, πρέ πει να εί ναι επαρ κώς, ασφα-
λώς και απο τε λε σμα τι κά επαν δρω μέ να, σύμ φω να με τον κα νο νι σμό για την ελά χι στη ασφαλή επάν δρω-
ση ή με ισο δύ να μη ρύθ μι ση που εκ δί δε ται από την αρ μό δι α αρχή.

Στη ρήτρα 11 ορί ζε ται ότι στα πλοία δεν επι τρέ πε ται να ερ γά ζο νται άτομα ηλι κί ας κάτω των 16 
ετών.

Στη ρήτρα12 ορί ζε ται ότι ο εφο πλι στής πα ρέ χει στον πλοί αρ χο τους απα ραί τη τους πό ρους για τη 
συμ μόρ φω ση προς τις υπο χρε ώ σεις της πα ρού σας συμ φω νί ας, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων εκεί νων που 
έχουν σχέση με την κα τάλ λη λη επάν δρω ση του πλοίου. Ο πλοί αρ χος λαμ βά νει όλα τα απα ραί τη τα 
μέ τρα για να εξα σφα λί σει την εκ πλή ρω ση των απαι τή σε ων σχε τι κά με τις ώρες ερ γα σί ας και ανα παύ-
σε ως των ναυ τι κών, που απορ ρέ ουν από την πα ρού σα συμ φω νί α.

Στη ρήτρα13 ορί ζε ται ότι: 
α) Όλοι οι ναυ τι κοί πρέ πει να δι α θέ τουν πι στο ποι η τι κό της κα ταλ λη λό τη τάς τους, για την ερ γα σί α 

με την οποία πρό κει ται να απα σχο λη θούν στη θά λασ σα.
Η φύση της αξι ο λο γή σε ως της υγείας που πρέ πει να γί νε ται και οι λε πτο μέ ρει ες που πρέ πει να πε ρι-

λαμ βά νο νται στο ια τρι κό πι στο ποι η τι κό κα θο ρί ζο νται ύστερα από δι α βού λευ ση με τις εν δι α φε ρό με νες 
ορ γα νώ σεις των εφο πλι στών και ναυ τι κών.

Όλοι οι ναυ τι κοί υπό κει νται σε τα κτι κή εξέ τα ση της υγείας τους. Οι φύ λα κες, οι οποίοι έχουν προ-
βλή μα τα υγείας που πι στο ποι ού νται από ια τρό και οφείλονται στο γε γο νός ότι εκτε λούν νυ κτε ρι νή 
ερ γα σί α, με τα φέ ρο νται, εφό σον εί ναι δυ να τό, σε ημε ρή σι α ερ γα σί α για την οποία εί ναι κα τάλ λη λοι.

β) Η υγει ο νο μι κή εξέ τα ση, που ανα φέ ρε ται στην πα ρά γρα φο 1, πα ρέ χε ται δω ρε άν και κα λύ πτε ται 
από το ια τρι κό απόρ ρη το. Τέ τοιες υγει ο νο μι κές εξε τά σεις μπο ρούν να δι ε ξά γο νται στα πλαί σια του 
εθνι κού υγει ο νο μι κού συ στή μα τος.

Στη ρήτρα14 ορί ζε ται ότι οι εφο πλι στές πρέ πει να πα ρέ χουν πλη ρο φο ρί ες σχε τι κά με τους φύ λα κες 
και άλ λους ερ γα ζό με νους κατά τη νύ χτα στην αρ μό δι α εθνική αρχή, εφό σον αυτή το ζη τή σει.

Στη ρήτρα15 ορί ζε ται ότι οι ναυ τι κοί τυγ χά νουν προ στα σί ας της ασφά λει ας και της υγείας τους, ανά-
λο γα με τη φύση της ερ γα σί ας τους. Πα ρέ χε ται επί σης ισο δύ να μη προ στα σί α και υπη ρε σί ες ή δι ευ κο λύν-
σεις προ λή ψε ως για την ασφά λεια και την υγεία των ναυ τι κών που ερ γά ζο νται την ημέρα ή τη νύ χτα.

Στη ρήτρα16 ορί ζε ται ότι κάθε ναυ τι κός δι και ού ται ετή σια άδεια μετ' απο δο χών για πε ρί ο δο του λά-
χι στον τεσ σά ρων εβδο μά δων ή για πε ρι ό δους απα σχο λή σε ως μι κρό τε ρες του ενός έτους ή για ανά λο γο 
μέ ρος αυ τής, σύμ φω να με τους όρους απο κτή σε ως δι και ώ μα τος και χο ρη γή σε ως τέ τοιας άδειας που προ-
βλέ πο νται στην εθνική νο μο θε σί α ή/και πρα κτι κή. Η ελά χι στη πε ρί ο δος ετή σι ας άδειας μετ' απο δο χών 
δεν αντι κα θί στα ται από αντι σταθ μι στι κό επί δο μα, εκτός από τις πε ρι πτώ σεις κατά τις οποίες λή γει η 
σχέση ερ γα σί ας.

Θέμα 19: Η ευ ρω πα ϊ κή οδη γία 92/29/ΕΟΚ σχε τι κά με την υγεία και ασφά λεια στο ναυ τι κό επάγ γελ μα.

Με τη συ στη μα τι κή ανα ζή τη ση των επαγ γελ μα τι κών κιν δύ νων και την προ στα σί α της υγείας των 
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ερ γα ζο μέ νων ασχο λεί ται ο το μέ ας της Υγείας και Ασφά λει ας στην Ερ γα σί α (ή το μέ ας Επαγ γελ μα τι κής 
Υγείας και Ασφά λει ας). Το άρ θρο 118A της Eνιαίας Eυρω πα ϊ κής Πρά ξε ως ορί ζει σα φώς και δε σμευ-
τι κά την υπο χρέ ω ση τόσο της κοι νό τη τας όσο και των κρατών-με λών να προ ω θούν νο μι κές δι α τά ξεις 
και να λαμ βά νουν τα απαι τού με να μέ τρα που θα προ στα τεύ ουν την υγεία, την υγι ει νή και ασφά λεια 
των ερ γα ζο μέ νων στους χώ ρους ερ γα σί ας, από τους επαγ γελ μα τι κούς κιν δύ νους. 

Στη χώρα μας, μέ χρι την ψή φι ση του N. 1568/85, η σχε τι κή με την υγι ει νή και ασφά λεια των ερ γα-
ζο μέ νων νο μο θε σί α και ει δι κό τε ρα το μέ ρος αυ τής που ανα φε ρό ταν στο ερ γα σι α κό πε ρι βάλ λον, χα ρα-
κτη ρι ζό ταν από ανυ παρ ξί α κα νό νων για την έρευνα των πα ρα μέ τρων που δρουν στο σύ στη μα «άν θρω-
πος–μη χα νή–πε ρι βάλ λον» για να θέσουν τις κατάλληλες προ ϋ πο θέ σεις για την ορ θο λο γι κή δι α σύν δε ση 
των τριών αυ τών βα σι κών στοι χεί ων του ερ γα σι α κού συ στή μα τος. H προ σαρ μο γή αυτή πε ρι λαμ βά νει 
την αν θρω πο κε ντρι κή δι α μόρ φω ση των θέ σε ων ερ γα σί ας, τη μεί ω ση της κα τα πο νή σε ως κάθε ερ γα ζό-
με νου από τη συ γκε κρι μέ νη ερ γα σί α που εκτε λεί, την πλη ρέ στε ρη οι κο νο μι κή χρη σι μο ποί η ση των 
αν θρω πί νων δε ξι ο τή των κλπ. 

Η έκ θε ση όλων των ερ γα ζο μέ νων και συ νε πα κό λου θα των ναυ τι κών σε επαγ γελ μα τι κούς κιν δύ νους 
κατά την ερ γα σί α τους εί ναι δυ να τόν να έχει σο βα ρές επι πτώ σεις, που εκ δη λώ νο νται είτε με τη μορφή 
εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών, είτε με τη μορφή της πρόωρης φθοράς της υγείας
τους.

Όσον αφορά στο ναυ τι κό επάγ γελ μα έχει υι ο θε τη θεί η Οδη γία 92/29/ΕΟΚ του Συμ βου λί ου των 
Ευ ρω παι κών Κοι νο τή των από το έτος 1992, στην οποία κα θο ρί ζο νται τα φάρ μα κα, το ια τρι κό υλικό, τα 
αντί δο τα, οι ια τρι κές συμ βου λές μέσω ρα δι ο τη λε φω νί ας και η εκ παί δευ ση των αρ μο δί ων αξι ω μα τι κών 
που ανα λαμ βά νουν την ευ θύ νη της πε ρι θάλ ψε ως. Σχη μα τι κή πα ρου σί α ση της Οδη γί ας, που απο τε λεί ται 
από 10 άρ θρα και πέ ντε Πα ραρ τή μα τα πα ρου σι ά ζε ται στον Πί να κα 19.1.
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Άρ θρο 1: Ορι σμοί.

Άρ θρο 2: Φάρ μα κα και Ια τρι κό Υλικό – Ια τρεία – Ια τρός.

Άρ θρο 3: Αντί δο τα.

Άρ θρο 4: Κα τα με ρι σμός Ευ θυ νών.

Άρ θρο 5: Ενη μέ ρω ση και Εκ παί δευ ση.

Άρ θρο 6: Ια τρι κές συμ βου λές μέσω ρα δι ο τη λε φω νί ας.

Άρ θρο 7: Έλεγ χος.

Άρ θρο 8: Αρ μο δι ό τη τες Επι τρο πής.

Άρ θρο 9: Τε λι κές Δι α τά ξεις.

Άρ θρο 10: Τα μέλη.

ΠαράρτημαΙ:ΚατηγορίεςΠλοίων(άρ θ. 1, στοι χείο α).

Κα τη γο ρί α Α: Πο ντο πό ρα Πλοία ανοι κτής θά λασ σας.

Κα τη γο ρί α Β: Πλοία που πλέ ουν μέ χρι 150 ν.μ. από τη ξηρά.

Κα τη γο ρί α Γ: Σκάφη εξυ πη ρετή σεως λι μέ νος.

ΠαράρτημαΙΙ:ΙατρικάΕφόδια(άρθ. 1, στοι χείο δ).

Φάρ μα κα.

Ια τρι κό Υλικό.

Αντί δο τα.

ΠαράρτημαΙΙΙ:ΕπικίνδυνεςΟυσίες(άρ θ. 1, στοι χείο ε και άρ θ. 3, ση μείο 1).

ΠαράρτημαΙV:Γενικόπλαίσιογιατονέλεγχοιατρικώνεφοδίωντωνπλοίων(άρ θ. 2, ση μείο 1, στοι χείο 
γ και άρ θ. 3, ση μείο 3).

Μέ ρος Α: Πλοία της Κα τη γο ρί ας Α.

Μέ ρος Β: Πλοία της Κα τη γο ρί ας Β.

Μέ ρος Γ: Πλοία της Κα τη γο ρί ας Γ.

ΠαράρτημαV:Εκπαίδευσηπλοιάρχουκαιτωνειδικάεπιφορτισμένωνπροσώπων(άρ θ. 5 ση μείο 3) .
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Θέμα 20: Τα βα σι κά χα ρα κτη ρι στι κά του πλοίου.

Κάθε πλοίο, το οποίο εί ναι νη ο λο γη μέ νο σε ελ λη νι κό λι μά νι και φέ ρει την ελ λη νι κή ση μαία, απο τε λεί 
μέ ρος της ελ λη νι κής επι κρά τει ας σε όποιο ση μείο του κό σμου και αν βρί σκε ται ενπλωήενόρμω. Το 
άρ θρο 5, παρ. 2 του Ποι νι κού Κώ δι κα ορί ζει: «ωςέδαφοςτηςΕπικράτειαςθεωρούνταιπλοίαήαεροσκά
φηελληνικάοπουδήποτεκαιανβρίσκονταιεκτόςεάνυπόκεινταισυμφώνωςπροςτοΔιεθνέςΔίκαιοεις
αλλοδαπόννόμον». Αυτή η φράση έχει την έν νοια ότι τα υπό ελ λη νι κή ση μαία πλοία υπά γο νται αφε νός 
στις Εθνι κές Δι α τά ξεις και αφε τέ ρου στις Δι ε θνείς Συμ βά σεις και Κα νό νες που απορ ρέ ουν από τη Δι ε-
θνή Έν νο μο Ναυ τι λι α κή Κοι νό τη τα, εφό σον όμως αυ τές οι Συμ βά σεις και Κώ δι κες έχουν ανα γνω ρι σθεί 
από την Ελ λη νι κή Πο λι τεί α, που τις έχει επι κυ ρώ σει νό μι μα κατά τα ορι ζό με να στο Σύ νταγ μα, απο τε λώ-
ντας πλέον ανα πό σπα στο μέ ρος του εσω τε ρι κού Ελ λη νι κού Ναυ τι κού Δι καί ου. Όμοια και κατ' επέ κτα ση 
υπό κει νται στην ελ λη νι κή νο μο θε σί α οι επι βαί νο ντες στα πλοία και κατά κύ ριο λόγο το πλή ρω μα που 
εί ναι ναυ το λο γη μέ νο κα νο νι κά.

Οι δυο βα σι κοί Νό μοι που δι έ πουν το πλοίο, το πλή ρω μα κα θώς και το φορ τίο, στην Ελ λά δα 
εί ναι:

α) Ο Νό μος 3816/1958 ΠερίκυρώσεωςτουΚώδικοςΙδιωτικούΝαυτικούΔικαίου όπως τρο πο ποι ή θη-
κε και συ μπλη ρώ θη κε με τα γε νέ στε ρα με νε ό τε ρες δι α τά ξεις και ισχύει μέχρι σή με ρα.

β) Το ΝΔ 187/1973 (ΦΕΚ Α΄ 261/73) ΠερίΚώδικοςΔημοσίουΝαυτικούΔικαίου ομοίως όπως τρο πο-
ποι ή θη κε και συμπ λη ρώ θη κε με τα γε νέ στε ρα με νε ό τε ρες δι α τά ξεις και ισχύει μέχρι σή με ρα.

Εκτός βέ βαια από αυτά τα βα σι κά νο μο θε τι κά κεί με να (Κώ δι κες) υπάρ χουν αρ κε τοί κα νό νες δι καί-
ου, δη λα δή Νό μοι, Δι α τάγ μα τα και Υπουρ γι κές Απο φά σεις κα νο νι στι κού πε ρι ε χο μέ νου, που συ μπλη-
ρώ νουν και πλαι σι ώ νουν στο σύ νο λό του όλο το θε σμι κό/νο μι κό κα θε στώς που δι έ πει το πλοίο, το 
πλή ρω μα και το φορ τίο και γε νι κά την εμπο ρι κή ναυ τι λί α από κάθε άποψη, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νου και 
του φο ρέα αυ τής, δη λα δή το Υπουρ γείο Εμπο ρι κής Ναυ τι λί ας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
του υπα γό με νου σε αυτό εκτε λε στι κού ορ γά νου, δη λα δή το Λι με νι κό Σώμα.

20.1 Οι Κώ δι κες, οι Οδη γί ες, οι Συ στά σεις και τα Εγ χει ρί δι α του πλοίου.

Μέσω των ΔΣ του ΙΜΟ, όπως επί σης και συλ λο γι κών φο ρέ ων της ναυ τι λι α κής βι ο μη χα νί ας, έχουν 
δη μο σι ευ θεί ορι σμέ νες Εκ δό σεις, Κώ δι κες, Εγ χει ρί δι α, Έντυ πες Συ στά σεις, που πρέ πει να βρί σκο νται 
επί του πλοίου και ει δι κό τε ρα στο γρα φείο πλοίου ή στο γρα φείο του πλοι άρ χου ή ακόμη και στη βι βλι-
ο θή κη του πλοίου ώστε να ενη με ρώ νο νται συ χνά με ευ θύ νη της ναυ τι λι α κής εται ρεί ας. Οι κυ ρι ό τε ρες 
από αυ τές τις εκ δό σεις εί ναι οι ακό λου θες:

α)Βασικήλίσταγια κάθε τύπο πλοίου:
 • Πλο η γοί (τό μοι πλη ρο φο ρι ών για τους λι μέ νες πα γκο σμί ως) (Pilots with Supplements).
 •  Κα τά λο γος ρα δι ο ση μά των (τό μοι πλη ρο φο ρι ών σχε τι κά με τις επι κοι νω νί ες βρα χέα, με σαία 

δο ρυ φο ρι κά) (Lists of Radio Signals).
 •  Κα τά λο γος φω τει νών, ηχη τι κών και ρα διοση μά των (Φα ρο δεί κτης – τό μοι πλη ρο φο ρι ών σχε τι-

κά με φά ρους, ση μα ντή ρες, κλπ) (List of Lights).
 • Πί να κες πα λιρ ροι ών (Tide Tables).
 • Ναυ τι κό αλ μα νάκ (Nautical Almanac).
 • Βι βλία γε νι κών ναυ τι λι α κών γνώ σε ων (Mariners Handbook).
 • Ια τρι κός οδη γός (Ship Captain's Medical Guide).
 • Ναυ τι κοί πί να κες αστρο ναυ τι λί ας (Norie's Nautical Tables).
 •  Δι ε θνής Κώ δι κας Ση μά των (Επι κοι νω νί α με ση μαί ες και σή μαν ση κα ταστά σεως πλοίου) (Inter-

national Code of Signals).
 • Εγ χει ρί δι ο έρευ νας και δι α σώ σεως στη θά λασ σα (MERSAR Μanual). 
 •  Κώ δι κας ασφα λούς ερ γα σί ας ναυ τι κών (Code of Safe Working Practices for Merchant Seamen).
 • Οδη γός δι α χειρίσεως γέ φυ ρας (Bridge Procedures Guide).
 • Οδη γός δι α δι κα σι ών επα φής πλοίου - ελι κο πτέ ρου (Guide to Ηelicopter - Ship Operations).
 • Κίν δυ νοι στη θά λασ σα και δι ά σω ση (Peril at Sea and Salvage).
 • Εν δε δειγ μέ νες πο ρεί ες πλοίων με προ σθή κες (Ship's Routeing with Amendments).  
 •  Οδη γός δι ά πλου του στε νού Μά λακ κα για πλοία με γά λου βυ θί σμα τος (Malacca Strait's Guide 

for Draught Restricted Ships).
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 • Κώ δι κας με τα φο ράς επι κιν δύ νων εμπο ρευ μά των (IMDG Code with Supplement).
 •  Ο ρό λος του πλοι άρ χου στη συλ λο γή απο δεί ξε ων-γε γο νό των (The Master's Role in Collecting 

Evidence).
 • Σύμ βα ση ναυ τι κής ερ γα σί ας και συ στά σεις (Maritime Labour Convention & Recommendations).
 •  Ασφα λής πρόσ δε ση με γά λων πλοίων σε απο βά θρες (Safe Mooring of Large Ships at Piers and 

Sea Islands).
β)Πρόσθετα, εάν το πλοίο με τα φέ ρει πε τρε λαι ο ει δή συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων των πλοίων συν δυ α σμέ-

νου τύ που (ΟΒΟ) θα πρέ πει να έχει τα εξής:
• Οδη γός κα θα ρών θα λασ σών για Δ/Ξ (Clean Seas Guide for Oil Tankers).
• Εν δε δειγ μέ νες δε ξα με νές κα θα ρού έρ μα τος (Dedicated Clean Ballast Tanks).
•  Δι ε θνής Οδη γός ασφά λει ας για Δ/Ξ και τερ μα τι κούς σταθ μούς (International Safety Guide for              

         Oil Tankers and Terminals).
•  Οδη γός με ταγ γίσεως πε τρε λαί ου από πλοίο σε πλοίο [Ship to Ship Transfer Guide (Petrole-um)].
• Συ στή μα τα αδρα νούς αε ρί ου (Inert Gas Systems).

γ) Aν το πλοίο με τα φέ ρει χημικά, εκτός από τη βα σι κή λί στα θα πρέ πει να έχει επί σης τα εξής:
• Οδη γός ασφά λει ας για Δ/Ξ με τα φο ράς χη μι κών [Τanker Safety Guide (Chemicals)].
•  Κα τά λο γος επι κιν δύ νων χύδην χη μι κών (Index of Dangerous Chemicals Carried in Bulk).
•  Δι ε θνής oδη γός ασφά λει ας για Δ/Ξ και τερ μα τι κούς σταθ μούς (International Safety Guide for 

         Oil Tankers and Terminals).
δ) Aν το πλοίο με τα φέ ρει φορτίαχύδηνστερεά, εκτός από τη βα σι κή λί στα θα πρέ πει να έχει επί σης: 

•  Κώ δι κας ασφα λούς πρα κτι κής με τα φο ράς στε ρε ών αγα θών (Code of Safe Practice for Solid 
         Bulk Cargoes).

•  Κώ δι κας ασφα λούς πρα κτι κής με τα φο ράς ξυ λεί ας στο κα τά στρω μα (Code of Safe Practice for 
         Ships Carrying Timber Deck Cargoes).
ε) Aν το πλοίο εί ναι εφοδιαστικό, εκτός από τη βα σι κή λί στα θα πρέ πει να έχει επί σης:

• Λε ξι κό πε τρε λαί ου και αε ρί ων (The Oil and Gas Dictionary).
•  Εγ χει ρί δι ο προσ δέσεως σε πλατ φόρ μες αντλή σεως πε τρε λαί ου (Τhe Oil rig Mooring   

          Handbook).
• Εγ χει ρί δι ο ρυ μουλ κή σεως (Τhe Tugs-Towboats-Towing book).

Πρα κτι κά είναι δύ σκο λο να προσ δι ο ρι σθούν με ακρί βεια και να εξε τα σθούν όλες οι κα τη γο ρί ες και 
οι τύ ποι πλοίων, που οι σύγ χρο νες ανά γκες και η τε χνο λο γί α δη μι ούρ γη σαν. Πολλά πλοία κα τα τάσ σο νται 
σε μια συ γκε κρι μέ νη κα τη γο ρί α, π.χ. Δ/Ξ, ενώ στην πραγ μα τι κό τη τα μπο ρεί να δι α φέ ρουν ση μα ντι κά 
με τα ξύ τους. Τα πλοία χα ρα κτη ρί ζο νται με πολ λούς τρό πους: α) ανά λο γα με το σκοπό τους (πο λε μι κά, 
εμπο ρι κά, σκάφη ανα ψυ χής), β) ανά λο γα με το μέσο προ ώ σε ώς τους (κω πή λα τα, ιστι ο πλο ϊ κά, αν θρα κο-
κί νη τα, μη χα νο κί νη τα, πυ ρη νο κί νη τα), γ) ανά λο γα με την πε ρι ο χή στην οποία πλέ ουν (πο τα μό πλοι α, 
ακτο πλο ϊ κά, κλει στών πε ρι ο χών, πο ντο πό ρα), δ) ανά λο γα με το υλικό κα τα σκευ ής τους (ξύ λι να, χα λύ βδι-
να, αλου μι νέ νια, πλα στι κά), ε) ανά λο γα με τη ναυ πη γι κή «φι λο σο φί α» τους (πλοία μο νού και δι πλού 
πε ρι βλή μα τος), στ) ανά λο γα με τον τρόπο υπο στη ρί ξε ώς τους (πλοία αε ρο στα τι κής, υδρο στα τι κής, υδρο-
δυ να μι κής υπο στη ρί ξε ως), ζ) ανά λο γα με τον τύπο της γά στρας τους (απλής, δι πλής και τρι πλής γά στρας), 
η) ανά λο γα με την αγορά που δρα στη ρι ο ποι ού νται (πλοία ναυ τι λί ας liner, ναυ τι λί ας tramp, θα λάσ σι ου 
του ρι σμού), θ) ανά λο γα με την κα τά στα ση στην οποία βρί σκο νται (σε λει τουρ γί α, σε πα ρο πλι σμό, σε 
αρ γία λόγω συ ντη ρή σε ων), ι) ανά λο γα με την τα χύ τη τά τους (βρα δυ κί νη τα, τα χύ πλο α, υπερ τα χύ πλο α), ια) 
ανά λο γα με το μέ γε θός τους (handysize, handymax, panamax, capesize, VLCC, ULCC) και τέ λος, ιβ) ανά-
λο γα με το φορ τίο το οποίο με τα φέ ρουν (πλοία χύ δην ξη ρού φορ τί ου, χύ δην υγρού φορ τί ου, γε νι κού και 
μο να δο ποι η μέ νου φορ τί ου, Ε/Γ πλοία, με τις υπο κα τη γο ρί ες τους).

Σχε τι κά με τα βι βλία και εγ χει ρί δι α ανα φέ ρο με ότι κάθε πλοίο θα πρέ πει απα ραί τη τα να έχει σε 
εξα το μι κευ μέ νη μορφή (δη λ. να έχει δη μι ουρ γη θεί απο κλει στι κά για το συ γκε κρι μέ νο πλοίο, σύμ φω να 
με τα ιδι αί τε ρα χα ρα κτη ρι στι κά του) το εγ χει ρί δι ο ευ στά θει ας και δι α γω γής, το εγ χει ρί δι ο φορ τώ σε ως, 
το εγ χει ρί δι ο ασφα λούς δι α χει ρί σε ως και το εγ χει ρί δι ο αντι με τω πί σε ως εκτά κτων πε ρι στα τι κών 
ρυ πάν σε ως (ΙSM Manual, SOPEP και VRP). Ανά λο γα με τον τύπο πλοίου θα πρέ πει να βρί σκο νται επί 
του πλοίου και τα εγ χει ρί δι α φορ τώ σε ως σι τη ρών ή/και εχ μά σε ως-στοι βα σί ας φορ τί ου.

20.2 Τα υπο συ στή μα τα του πλοίου.

Tο πλοίο, ως ενι αία λει τουρ γι κή μο νά δα, η οποία εμπε ρι έ χει συν δε δε μέ να αλλά και αυ τό νο μα υπο συ-
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στή μα τα, από τα οποία το καθένα δι α κρί νε ται σε «υφι στά με νό» του (σχ. 20.1), που με τη σειρά του επι-
βάλ λε ται να έχει το αντί στοι χο σχέ διο, εγ χει ρί δι ο λει τουρ γί ας, πι στο ποι η τι κό κα λής λει τουρ γί ας και 
ποι ό τη τας συ ντη ρή σε ως. 

Συ νο πτι κά λοι πόν ανα φέ ρο με ότι όλο το λει τουρ γι κό πλέγμα δρα στη ρι ο τή των του πλοίου μπο ρεί να 
κα τη γο ρι ο ποι η θεί στα ακό λου θα υπο συ στή μα τα και στο συ γκε κρι μέ νο εξο πλι σμό τους:

α) Η μεταλλικήναυπήγηση (εσω τε ρι κά και εξω τε ρι κά), η οποία απο τε λεί ται από τα ελά σμα τα, την 
ενι σχυ τι κή δομή του σκά φους (τρό πι δα, δο κούς, νο μείς, έδρες, κλπ.), το πη δά λι ο και την έλικα, που ως 
σύ νο λο κα θο ρί ζουν την πλευ στό τη τα, την ευ στά θει α και την ασφά λεια του πλοίου.

β) Η μηχανολογικήυποστήριξηπλεύσεωςκαιλειτουργίας, η οποία απο τε λεί ται από δύο κύ ρια υπο συ-
στή μα τα: τον ηλε κτρο λο γι κό εξο πλι σμό (γεν νή τρι ες, μπα τα ρί ες, συ στή μα τα πα ρο χής ρεύ μα τος και ει δι-
κά συ στή μα τα) και τις εγκα τα στά σεις προ ώ σε ως και βο η θη τι κών μη χα νη μά των (κύ ρια μη χα νή, δί κτυα 
θερ μάν σε ως-ψύ ξε ως-λι πάν σε ως-τρο φο δο τή σε ως, αντλίες, λέ βη τες, συ μπι ε στές αέρα, δι α χω ρι στή ρες, 
άξο νας με τα δό σε ως της κι νή σε ως στην έλικα, αυ το μα τι σμός και προ ει δο ποί η ση).

γ) Οιχώροιφορτώσεωςκαι ταμέσαφορτοεκφορτώσεως, ανά λο γα με τον τύπο πλοίου πε ρι λαμ βά νουν:  
(1) στα πλοία με τα φο ράς στε ρε ού χύμα ή μο να δο ποι η μέ νου φορ τί ου υπάρ χουν συ στή μα τα ανυ ψώ σε ως, 
εξα ε ρι σμού, ψύ ξε ως, θερ μάν σε ως, προ φυ λά ξε ως, στοι βα σί ας, εχ μά σε ως, συ γκρα τή σε ως στο κα τά-
στρω μα, απο στραγ γί σε ως, (2) στα πλοία με τα φο ράς υγρού φορ τί ου υπάρ χουν συ στή μα τα με ταγ γί σε ως, 
αντλή σε ως, θερ μάν σε ως, δι α τη ρή σε ως υπό πί ε ση, δι α τη ρή σε ως μη εκρη κτι κής ατμό σφαι ρας, με τρή σε-
ως φορ τί ου και τη λε χει ρι σμού.

δ) Ο εξοπλισμόςναυσιπλοΐας, απο τε λεί ται από τα ναυ τι κά ηλε κτρο νι κά όρ γα να, τα συ στή μα τα και 
τα χει ρι στή ρι α πη δα λι ου χί ας, τις συ σκευ ές επι κοι νω νί ας, τα συ στή μα τα εκ πο μπής φω τει νών και ηχη τι-
κών ση μά των, τα συ στή μα τα μει ώ σε ως του δι α τοι χι σμού και τον εξο πλι σμό κα τα γρα φής και τον εξο πλι-
σμό με τα δό σε ως εντο λών στο μη χα νο στά σι ο.

ε) Οεπικοινωνιακόςεξοπλισμός(εσω τε ρι κός και εξω τε ρι κός) απο τε λεί ται από την εν δο τη λε φω νι κή 
επι κοι νω νί α, τη ρα δι ο τη λε φω νί α, τη ρα δι ο τη λε γρα φί α, τη δο ρυ φο ρι κή εκ πο μπή και λήψη, την ακου στι-
κή και την οπτική επι κοι νω νί α.

στ) Ο εξοπλισμόςπροσδέσεως καιαγκυροβολίας, απο τε λεί ται από τα ηλε κτρο ϋ δραυ λι κά συ στή μα τα 
δι α τη ρή σε ως του πλοίου στη θέση αγκυ ρο βο λί ας ή στη θέση του στον όρμο (σε ορι σμέ νες πε ρι πτώ σεις 
εφαρ μό ζο νται και τα δύο συ στή μα τα ταυ τό χρο να). 

ζ) Οεξοπλισμόςασφάλειας του πλοίου, απο τε λεί ται από τα συ στή μα τα ανι χνεύ σε ως, πυ ρα σφά λει ας 
και πυ ρο σβέ σε ως, τα συ στή μα τα υδα το στε γα νό τη τας, τα μέσα δι α φυ γής (σω στι κά), τα μέσα εκ πο μπής 
ση μά των κιν δύ νου, τα μέσα δι α σώ σε ως και τα μέσα προ σω ρι νής επι σκευ ής.
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Το Πλοίο

Υποσύστη�α 1...... Υποσύστη�α 2...... Υποσύστη�α 3...... κλπ

Εγκατάσταση 1.... Εγκατάσταση 2.... Εγκατάσταση 3.... κλπ

Μηχάνη�α 1.... Μηχάνη�α 2..... Μηχάνη�α 3.... κλπ

Εξάρτη�α 1.... Εξάρτη�α 2..... Εξάρτη�α 3.... κλπ

Κάθε υποσύστη�α αποτελείται από υφιστά�ενα υποσυστή�ατα (�έρη, �ηχανή�ατα, 
κυκλώ�ατα, εξαρτή�ατα που καταλήγουν για παράδειγ�α στην πιο �ικρή βίδα).

Σχήμα20.1



η) Οιατροφαρμακευτικόςεξοπλισμόςτου πλοίου απο τε λεί ται από τον ει δι κά δι α μορ φω μέ νο νο σο-
κο μει α κό χώρο πε ρι θάλ ψε ως ασθε νών, τις προ μή θει ες φαρ μά κων και ίσως, σε με ρι κά σύγ χρο να πλοία, 
τα συ στή μα τα τη λε ϊ α τρι κής.

θ) Οεξοπλισμόςπρολήψεωςτηςθαλάσσιαςρυπάνσεως απο τε λεί ται από τα συ στή μα τα COW, IGS, Oil 
Discharging Monitor, τα συ στή μα τα δι α θέ σε ως ή καύ σε ως απορ ριμ μά των, τα συ στή μα τα βι ο λο γι κού 
κα θα ρι σμού λυ μά των και τέ λος, τα συ στή μα τα απορ ρυ πάν σε ως και πε ρι συλ λο γής κη λί δας. 

ι) Οεξοπλισμόςενδιαιτήσεως του πλη ρώ μα τος απο τε λεί ται από τους χώ ρους του μα γει ρεί ου, τους 
χώ ρους δι α μο νής και δι α τρο φής με τα αντί στοι χα συ στή μα τα δι α βι ώ σε ως (ύδρευση, απο χέ τευ ση, ηλε-
κτρο δό τη ση) και ψυ χα γω γί ας. 

ια) Οεξοπλισμόςσυντηρήσεως,προστασίαςκαιεπισκευής του σκά φους πραγ μα το ποι εί ται είτε με μό νι μη 
μορφή (π.χ. κα θο δι κή προ στα σί α), είτε με προ γραμ μα τι σμέ νη (π.χ. συ ντή ρη ση μη χα νη μά των από μέλη του 
πλη ρώ μα τος), είτε με έκτα κτη (π.χ. επι σκευή ζη μι ών από μέλη του πλη ρώ μα τος ή συ νερ γεί ο ξη ράς) και 
απο τε λεί ται από φο ρη τές συ σκευ ές και μη χα νή μα τα, όπως οι συ σκευ ές αμ μο βο λής, βα φής, ερ γα λεί α κ.ά.

Θέμα 21: Θέ μα τα χο ρη γή σε ως και απα γο ρεύ σε ως από πλου των πλοίων.

1)Απαιτούμεναδικαιολογητικάγιατηχορήγησηαπόπλουπλοίωνμεελληνικήσημαία.
Αυτό το θέμα πε ρι έ χει, σύμ φω να με τους κα νο νι σμούς λι μέ νων στην Ελ λά δα, σε μορφή εν δει κτι κής 

λί στας τα απαι τού με να δι και ο λο γη τι κά για τη χο ρή γη ση από πλου πλοίων με ελ λη νι κή ση μαία στις εξής 
κατηγορίες: Ο έλεγ χος αυ τών των εγ γρά φων γί νε ται από τη Λι με νι κή Αρχή.

α) Σχε τι κά με τα Φ/Γ πλοία με χω ρη τι κό τη τα κάτω από 500 κοχ. 
1. Έγ γρα φο Εθνι κό τη τας. 2. Πι στο ποι η τι κό Κα ταμε τρή σε ως. 3. Πρω τό κολ λο Γε νι κής Επι θε ω ρή σε ως 

(ΠΓΕ). 4. Πι στο ποι η τι κό Γραμ μής Φορ τώ σε ως. 5. Πι στο ποι η τι κό Προ λή ψε ως Ρυ πάν σε ως. 6. Πι στο ποι η-
τι κό Μυ ο κτο νί ας. 7. Ημε ρο λό γι ο Γέ φυ ρας. 8. Βι βλίο Ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών. 9. Βι βλίο Επι θε ω ρή σε ων και 
Γυ μνα σί ων (για πλοία 300-500 κοχ). 10. Βι βλίο Πε τρε λαί ου Μέ ρος Ι (για πλοία 400-500 κοχ). 11. Ναυ-
το λό γι ο. 12. Έλεγ χος Τμήματος Ελέγχου Ναυτικών (ΤΕΝ). 13. Κα τά στα ση Πλη ρώ μα τος. 14. Υπεύ θυ νη 
Δή λω ση Πλοι άρ χου για τα πε τρε λαι ο ει δή.

β) Για τα Δ/Ξ με χω ρη τι κό τη τα κάτω από 500 κοχ.
Τα 14 έγ γρα φα που απαι τού νται και στα Φ/Γ αυ τής της κα τη γο ρί ας και επι πλέ ον: 15. Βι βλίο πε τρε-

λαί ου Μέ ρος Ι και ΙΙ (για Δ/Ξ άνω των 150 κοχ). 16. Υπεύ θυ νη Δή λω ση για τα πε τρε λαι ο ει δή. 17. 
Πι στο ποι η τι κό Ασφα λί σε ως Αστι κής Ευ θύ νης.

γ) Για τα Α/Κ Ε/Γ - Ο/Γ πλοία.
1. Έγ γρα φο Εθνι κό τη τας. 2. Πι στο ποι η τι κό Κα τα με τρή σε ως. 3. ΠΓΕ. 4. Πι στο ποι η τι κό Γραμ μής Φορ-

τώ σε ως. 5. Πι στο ποι η τι κό Ασφα λούς Δι α χει ρί σε ως. 6. Πι στο ποι η τι κό Συμ μορ φώ σε ως. 7. Πι στο ποι η τι κό 
Προ λή ψε ως Ρυ πάν σε ως από Πε τρέ λαι ο (για Ε/Γ πάνω από 100 κοχ). 8. Ημε ρο λό γι ο Γέ φυ ρας. 9. Ημε ρο-
λό γι ο Ρα δι ο τη λε φώ νου ή Ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών ή Ασυρ μά του. 10. Βι βλίο Επι θε ω ρή σε ων Γυ μνα σί ων (για 
Ε/Γ πάνω από 100 κοχ). 11. Βι βλίο πε τρε λαί ου Μέ ρος Ι. 12. Ναυ το λό γι ο. 13. Πι στο ποι η τι κό Μυ ο κτο νί ας. 
14. Έλεγ χος ΤΕΝ. 15. Βι βλίο Υπε ρω ρι ών. 16. Υπεύ θυ νη Δή λω ση πλοι άρ χου για τα πε τρε λαι ο ει δή.

δ) Για τα Φ/Γ πλοία με χω ρη τι κό τη τα άνω των 500 κοχ.
1. Έγ γρα φο Εθνι κό τη τας. 2. Πι στο ποι η τι κό Κα τα με τρή σε ως. 3. Πι στο ποι η τι κό Ασφά λει ας Κα τα-

σκευ ής Φ/Γ πλοίου. 4. Πι στο ποι η τι κό Ασφά λει ας Εξαρ τι σμού Φ/Γ πλοίου. 5. Πι στο ποι η τι κό Ασφά λει ας 
Ρα δι ο τη λε φω νί ας (για Φ/Γ έως 1600 κοχ) ή Πι στο ποι η τι κό Ασφά λει ας Ρα δι ο τη λε γρα φί ας (για Φ/Γ άνω 
των 1600 κοχ) ή Πι στο ποι η τι κό Ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών (για Φ/Γ με GMDSS). 6. Πι στο ποι η τι κό Ασφα λούς 
Δι α χει ρί σε ως. 7. Πι στο ποι η τι κό Συμ μορ φώ σε ως. 8. Πι στο ποι η τι κό Ασφά λει ας Γραμ μής Φορ τώ σε ως. 9. 
Πι στο ποι η τι κό Προ λή ψε ως Ρυ πάν σε ως από Πε τρέ λαι ο (IOPPC). 10. Πι στο ποι η τι κό Μυ ο κτο νί ας. 11. 
Ημε ρο λό γι ο Γέ φυ ρας. 12. Ημε ρο λό γι ο Ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών ή Ασυρ μά του. 13. Βι βλίο Επι θε ω ρή σε ων και 
Γυ μνα σί ων. 14. Βι βλίο Πε τρε λαί ου. 15. Ναυ το λό γι ο. 16. Φα ρι κά Τέλη. 17. Πλο η γι κά Τέλη. 18. Έλεγ χος 
ΚΛΠ/ΤΕΝ. 19. Κα τά στα ση Πλη ρώ μα τος. 20. Υπεύ θυ νη Δή λω ση Πλοι άρ χου για τα πε τρε λαι ο ει δή.

ε) Για τα Δ/Ξ με χω ρη τι κό τη τα άνω των 500 κοχ.
Τα 20 έγ γρα φα που απαι τού νται και στα Φ/Γ αυ τής της κα τη γο ρί ας και επι πλέ ον: 21. Πι στο ποι η τι κό 

Ασφα λί σε ως Αστι κής Ευ θύ νης για Ζη μιές από Ρύ παν ση από Πε τρε λαι ο ει δή.
στ) Για τα Δ/Ξ που με τα φέ ρουν χη μι κά με χω ρη τι κό τη τα άνω των 500 κοχ.
Τα 21 έγ γρα φα που απαι τού νται και στα Δ/Ξ αυ τής της κα τη γο ρί ας και επι πλέ ον: 22. Δι ε θνές Πι στο-

ποι η τι κό Προ λή ψε ως της Ρυ πάν σε ως για τη Με τα φο ρά Υγρών Επι βλα βών Ου σι ών Χύμα.
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ζ) Για τα θα λα μη γά (Θ/Γ) σκάφη ιδι ω τι κής χρή σε ως. 
1. Έγ γρα φο Εθνι κό τη τας. 2. Πι στο ποι η τι κό Κα τα με τρή σε ως. 3. ΠΓΕ. 4. Ναυ το λό γι ο και Ημε ρο λό-

γι ο Γέ φυ ρας (υπο χρε ω τι κά για τα Θ/Γ πάνω από 100 κοχ.). 5. Κα τά στα ση Πλη ρώ μα τος. 6. Ση μεί ω μα 
Κα τα βο λής Τε λών. 

η) Για τα Ε/Γ - του ρι στι κά δι ε θνών πλόων. 
1.Έγ γρα φο Εθνι κό τη τας. 2. Πι στο ποι η τι κό Κα τα με τρή σε ως. 3. Πι στο ποι η τι κό Ασφά λει ας Ε/Γ πλοίου. 

4. Πι στο ποι η τι κό Γραμ μής Φορ τώ σε ως. 5. Πι στο ποι η τι κό Μυ ο κτο νί ας. 6. Δι ε θνές Πι στο ποι η τι κό Προ λή-
ψε ως Ρυ πάν σε ως από Πε τρέ λαι ο. 7. Πι στο ποι η τι κό Ασφα λούς Δι α χει ρί σε ως. 8. Πι στο ποι η τι κό Συμ μορ-
φώ σε ως. 9. Ναυ το λό γι ο. 10. Ημε ρο λό γι ο Γέ φυ ρας. 11. Ημε ρο λό γι ο Ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών. 12. Βι βλίο Πε τρε-
λαί ου. 13. Βι βλίο Επι θε ω ρή σε ων και Γυ μνα σί ων. 14. Έλεγ χος ΚΛΠ/TΕΝ. 15. Κα τά στα ση Πλη ρώ μα τος. 
16. Υπεύ θυ νη Δή λω ση Πλοι άρ χου για τα πε τρε λαι ο ει δή.

θ) Για τα του ρι στι κά επαγ γελ μα τι κά (Τ/Ρ-Ε/Γ) του Ν 438/76. 
1.Έγ γρα φο Εθνι κό τη τας. 2. Πι στο ποι η τι κό Κα τα με τρή σε ως. 3. Πρω τό κολ λο Γε νι κής Επι θε ω ρή σε-

ως (ΠΓΕ). 4. Από φα ση ΥΕΝ/ΔΛΑ-β περίΑναγνωρίσεωςτουΣκάφουςωςΕπαγγελματικόΤουριστικό.
5. Ναυ το λό γι ο. Απαλ λάσ σο νται μόνο τα σκάφη του άρ θρου 4 πα ράγρ. 5 και άρ θρου 12 πα ράγρ. 6 του 
Ν. 438/76. Στην πε ρί πτω ση που οι ναυ λω τές εί ναι αλ λο δα ποί και δεν προ σκο μί ζουν απο δει κτι κά ναυ τι-
κής ικα νό τη τας και εμπει ρί ας αυτή μπο ρεί να προ κύ πτει από Υπεύ θυ νη Δή λω ση του Ν 1599/86 που θα 
κα τα τί θε ται από το ναυ λω τή στη Λι με νι κή Αρχή. 6. Ημε ρο λό γι ο Γέ φυ ρας (απαλ λάσ σο νται όταν δεν επι-
βαί νει μό νι μο πλή ρω μα). 7. Ναυ λο σύμ φω νο. 8. Ση μεί ω μα περί Κα τα βο λής Τε λών Ελ λι με νι σμού. 9 
Κα τά στα ση Επι βαι νό ντων (δι πλή). 10. Δι και ο λο γη τι κά με τα τρο πής συ ναλ λάγ μα τος σε Ευρώ.

ι) Για τα (Α/Κ) για αλι εία έξω από τα ελ λη νι κά χω ρι κά ύδατα.
1. Έγ γρα φο Εθνι κό τη τας. 2. Πι στο ποι η τι κό Κα τα με τρή σε ως. 3. Πι στο ποι η τι κό Αξι ο πλο ΐ ας ή ΠΓΕ. 

4. Δι ε θνές Πι στο ποι η τι κό Προ λή ψε ως Ρυ πάν σε ως από Πε τρέ λαι ο (για τα Α/Κ πάνω από 100 κοχ). 5. 
Ναυ το λό γι ο. 6. Ημε ρο λό γι ο Γέ φυ ρας. 7. Βι βλίο Πε τρε λαί ου (για τα Α/Κ πάνω από 400 κοχ). 8. Βι βλίο 
Ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών (για τα Α/Κ πάνω από 100 κοχ και υπο χρε ω τι κά για όσα φέ ρουν Ρα δι ο τη λέ φω νο ή 
Συ σκευή Ασυρ μά του). 9. Βι βλίο Επι θε ω ρή σε ων και Γυ μνα σί ων (για τα Α/Κ πάνω από 300 κοχ). 10. Ει δι-
κή άδεια αλι εί ας στη συ γκε κρι μέ νη πε ρι ο χή, η οποία χο ρη γεί ται από Κε ντρι κά Λι με ναρ χεί α, κα τό πιν 
εγκρί σε ως της επο πτεί ας αλι εί ας της Νο μαρ χί ας ή Υπουρ γεί ου Βι ο μη χα νί ας. 11. Υπεύ θυ νη Δή λω ση του 
Ν. 1599/86 του Πλοι άρ χου ή Κυ βερ νή τη του Α/Κ «ότι Απο δέ χε ται τους Όρους της Άδειας Αλι εί ας». Ο 
έλεγ χος αυ τών των εγ γρά φων γί νε ται από τη Λι με νι κή Αρχή.

2)Απαιτούμεναδικαιολογητικάγιατηχορήγησηαπόπλουπλοίωνμεξένησημαία.

Αυτό το θέμα πε ρι έ χει, σύμ φω να με τους κα νο νι σμούς λι μέ νων στην Ελ λά δα, σε μορφή εν δει κτι κής 
λί στας τα απαι τού με να δι και ο λο γη τι κά για τη χο ρή γη ση από πλου πλοίων με ελ λη νι κή ση μαία στις εξής 
κατηγορίες:

α) Για τα Φ/Γ πλοία με χω ρη τι κό τη τα κάτω των 500 κοχ.
1. Έγ γρα φο Εθνι κό τη τας. 2. Πι στο ποι η τι κό Κα τα με τρή σε ως. 3. Πι στο ποι η τι κό Ασφά λει ας Κα τα-

σκευ ής ή Κλά σε ως ή Hull Machinery 4. Πι στο ποι η τι κό Ασφά λει ας Εξαρ τι σμού. 5. Πι στο ποι η τι κό 
Ασφά λει ας Ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών (για Φ/Γ 300-500 κοχ). 6. Πι στο ποι η τι κό Μυ ο κτο νί ας. 7. Δι ε θνές Πι στο-
ποι η τι κό Προ λή ψε ως της Ρυ πάν σε ως από Πε τρέ λαι ο (για Φ/Γ 400-500 κοχ). 8. Δι ε θνές Πι στο ποι η τι κό 
Γραμ μής Φορ τώ σε ως. 9. Βι βλίο Πε τρε λαί ου (για Φ/Γ 400 -500 κοχ). 10. Φα ρι κά Τέλη. 11. Πλο η γι κά 
Τέλη. 12. Ση μεί ω μα και Κα τά στα ση Πλη ρώ μα τος θε ω ρη μέ νη από το Προ ξε νεί ο (μόνο για πλοία με 
ση μαία Μάλ τας, Πα να μά, Λι βε ρί ας, Αγίου Βι κέ ντι ου, Κύ πρου και Σρι Λάνκα). 13. Εφο ρεία Πλοίων 
(μόνο για πλοία που πα ρα λαμ βά νουν φορ τίο). 14. Βε βαί ω ση Τη ρή σε ως Συ ναλ λαγ μα τι κών Δι α τυ πώ σε-
ων. 15. Ση μεί ω μα από Γραφείο Ελευθεροκοινωνίας Πλοίων Εξωτερικού (ΓΕΠΕ). 16. Πι στο ποι η τι κό 
Ασφα λούς Επαν δρώ σε ως. 17. Κα τά στα ση Πλη ρώ μα τος – Έλεγ χος δι πλω μά των αξι ω μα τι κών Γέ φυ ρας 
Μη χα νής, Ασυρ μά του. 18. Έλεγ χος ΚΛΠ/ΤΕΝ (εφό σον η λίστα πληρώματος υπάρ χουν Έλ λη νες). 19. 
Υπεύ θυ νη Δή λω ση Πλοι άρ χου για τα πε τρε λαι ο ει δή.

β) Για τα Δ/Ξ με χω ρη τι κό τη τα κάτω από 500 κοχ.
Τα 19 έγ γρα φα που απαι τού νται και στα φορ τη γά αυ τής της κα τη γο ρί ας και επι πλέ ον:
20. Βι βλίο Πε τρε λαί ου (για πλοία 150 - 500 κοχ). 21. Υπεύ θυ νη Δή λω ση Πλοι άρ χου για τα πε τρε-

λαι ο ει δή. 22. Πι στο ποι η τι κό Ασφα λίσεως Αστι κής Ευ θύ νης για ζη μιές από ρύ παν ση από πε τρέ λαι ο.
γ) Για τα Φ/Γ πλοία με χω ρη τι κό τη τα άνω των 500 κοχ.
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1. Έγ γρα φο Εθνι κό τη τας. 2. Πι στο ποι η τι κό Κα τα μετρήσεως. 3. Πι στο ποι η τι κό Ασφά λει ας Κα τα σκευ-
ής Φ/Γ πλοίου. 4. Πι στο ποι η τι κό Ασφά λει ας Εξαρ τι σμού Φ/Γ πλοίου. 5. Πι στο ποι η τι κό Ασφά λει ας Ρα δι-
ο τη λε φω νί ας (για Φ/Γ έως 1600 κοχ) ή Πι στο ποι η τι κό Ασφά λει ας Ρα δι ο τη λε γρα φί ας (για Φ/Γ άνω των 
1600 κοχ) ή πι στο ποι η τι κό Ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών (για Φ/Γ με GMDSS). 6. Πι στο ποι η τι κό Ασφα λούς Δι α-
χειρίσεως. 7. Πι στο ποι η τι κό Συμ μορ φώ σεως. 8. Πι στο ποι η τι κό Ασφά λει ας Γραμ μής Φορ τώ σεως. 9. 
Πι στο ποι η τι κό Μυ ο κτο νί ας. 10. Δι ε θνές Πι στο ποι η τι κό Προλήψεως Ρυ πάν σεως από Πε τρέ λαι ο. 11. 
Βι βλίο Πε τρε λαί ου. 12. Πλο η γι κά Τέλη. 13. Φα ρι κά Τέλη. 14. Ση μεί ω μα και κα τά στα ση πλη ρώ μα τος θε ω-
ρη μέ νη από το προ ξε νεί ο (για πλοία με ση μαία Κύ πρου, Μάλ τας, Πα να μά, Ον δού ρας, Σρι-Λάνκα, Αγίου 
Βι κέ ντι ου, Λι βε ρί ας). 15. Εφο ρεία πλοίων (για πλοία που πα ρα λαμ βά νουν φορ τίο). 16. Έλεγ χος ΚΛΠ/
ΤΕΝ (εφό σον επι βαί νουν Έλ λη νες ως πλή ρω μα ή επι βαί νο ντες). 17. Ση μεί ω μα ΓΕΠΕ. 18. Πι στο ποι η τι κό 
Ασφα λούς Επαν δρώσεως. 19. Κα τά στα ση Πλη ρώ μα τος – Έλεγ χος δι πλω μά των αξι ω μα τι κών Γέ φυ ρας, 
Μη χα νής, Ρα δι ο ε πι κοι νω νι ών. 20. Υπεύ θυ νη Δή λω ση Πλοι άρ χου για τα πε τρε λαι ο ει δή.

δ) Για τα Δ/Ξ με χω ρη τι κό τη τα άνω των 500 κοχ.
Τα 20 έγ γρα φα που απαι τού νται και στα Φ/Γ αυ τής της κα τη γο ρί ας και επι πλέ ον:  21. Υπεύ θυ νη 

Δή λω ση Πλοι άρ χου για τα πε τρε λαι ο ει δή. 22. Πι στο ποι η τι κό Ασφαλίσεως Αστι κής Ευ θύ νης για ζη μιές 
από ρύ παν ση από πε τρε λαι ο ει δή. 

ε) Για τα Δ/Ξ που με τα φέ ρουν χη μι κά με χω ρη τι κό τη τα πάνω από 500 κοχ. 
Τα 22 έγ γρα φα που απαι τού νται και στα Δ/Ξ αυ τής της κα τη γο ρί ας και επι πλέ ον: 23. Δι ε θνές Πι στο-

ποι η τι κό Προλή ψεως της ρυπάν σεως για τη με τα φο ρά υγρών επι βλα βών ου σι ών χύμα.
στ) Για τα Ε/Γ πλοία.
1 Έγ γρα φο Εθνι κό τη τας. 2. Πι στο ποι η τι κό Κα τα μετρή σεως. 3. Πι στο ποι η τι κό Ασφά λει ας Ε/Γ 

πλοίου. 4. Πι στο ποι η τι κό Ασφα λούς Δι α χειρίσεως. 5. Πι στο ποι η τι κό Συμ μορ φώ σεως. 6. Πι στο ποι η τι κό 
Ασφά λει ας Γραμ μής Φορ τώ σεως. 7. Πι στο ποι η τι κό Μυ ο κτο νί ας. 8. Δι ε θνές Πι στο ποι η τι κό Προλήψεως 
Ρυ πάν σεως από Πε τρέ λαι ο. 9. Βι βλίο Πε τρε λαί ου. 10. Φα ρι κά Τέλη. 11. Πλο η γι κά Τέλη. 12. Πι στο ποι-
η τι κό Ασφα λούς Επαν δρώ σεως. 13. Ση μεί ω μα και Kα τά στα ση Πη ρώ μα τος θε ω ρη μέ νη από το Προ ξε-
νεί ο (αφορά σε πλοία με ση μαία Κύ πρου, Πα να μά, Σρι-Λάνκα, Αγίου Βι κέ ντι ου, Μάλ τας, Λι βε ρί ας). 
14. Έλεγ χος ΚΛΠ/ΤΕΝ. 15. Ση μεί ω μα ΓΕΠΕ. 16. Κα τά στα ση Πλη ρώ μα τος. 17. Υπεύ θυ νη Δή λω ση 
Πλοι άρ χου για τα Πε τρε λαι ο ει δή. 

ζ) Για τα Θ/Γ σκάφη.
1. Δελ τίο Κινήσεως σε ισχύ (ελέγ χε ται η κα τα βο λή αντα πο δο τι κής ει σφο ράς και το όνομα πλοι άρ χου). 

2. Έγ γρα φο Εθνι κό τη τας. 3. Πι στο ποι η τι κό Αξι ο πλο ΐ ας για όσες ση μαί ες απαι τεί ται (Μάλ τας, Πα να μά, 
Κύ πρου, Ον δού ρας, Λι βε ρί ας, Σρι Λάνκα). Δεν απαι τεί ται πι στο ποι η τι κό αξι ο πλο ΐ ας για σκάφη που 
φέ ρουν ση μαία χω ρών ΕΕ, ΗΠΑ, Κα να δά, Ια πω νί ας, Ελ βε τί ας, Αυ στρί ας. 4. Ση μεί ω μα περί Κα τα βο λής 
Τε λών Ελ λι με νι σμού. 5. Κα τά στα ση Επι βα τών και Πλη ρώ μα τος (δι πλή). Ο έλεγ χος αυ τών των εγ γρά-
φων γί νε ται από τη Λι με νι κή Αρχή.

3)Χορήγησηαπόπλουσεπλοίαμεπροϋποθέσεις.

Για τη χο ρή γη ση από πλου σε πλοία με ελ λη νι κή ση μαία και χω ρη τι κό τη τα άνω των 500 κοχ, που 
εκτε λούν δι ε θνείς πλόες και σε πλοία με ξένη ση μαία, των οποίων τα πι στο ποι η τι κά αξι ο πλο ΐ ας τους 
έχουν λή ξει ή εί ναι υπό έκ δο ση, απαι τεί ται βε βαί ω ση ανα γνω ρι σμέ νου από την Ελ λά δα Νη ο γνώ μο να. 
Στη βε βαί ω ση αυτή ανα γρά φο νται οι προ ϋ πο θέ σεις, με τις οποίες μπο ρεί να εκτε λε σθεί με ασφά λεια 
το συ γκε κρι μέ νο τα ξί δι. 

Για τη χο ρή γη ση από πλου σε πλοίο που ρυ μουλ κεί ται από ρυ μουλ κό (Ρ/Κ) σύμ φω να με την εγκύ κλιο 
αριθ. 3237/19-2-1985 ΥΕΝ/ΔΕΕΠ, απαι τεί ται βε βαί ω ση κα ταλ λη λό τη τας προς ρυ μούλ κη ση, που θα εκ δί-
δε ται από Νη ο γνώ μο να ή από την Ένωση Διασώσεως (Salvage Assosiation) ή μετά από έγκριση της 
ΔΕΕΠ από άλλο Ορ γα νι σμό ανα γνω ρι σμέ νου κύ ρους. Επί σης, απαι τεί ται Υπεύ θυ νη Δή λω ση του Πλοι-
άρ χου ή του Κυ βερ νή τη του ρυ μουλ κού που θα εκτε λέ σει τη ρυ μούλ κη ση, σύμ φω να με την οποία θα 
ορί ζε ται η εκτέ λε ση του τα ξι διού με τις προ ϋ πο θέ σεις της βε βαι ώ σε ως, τους κα νό νες ναυ τι κής τέ χνης και 
εμπει ρί ας, κα τό πιν ελέγ χου των και ρι κών συν θη κών. 

Για τη χο ρή γη ση από πλου σε Ε/Γ πλοίο με σύν θε ση Φ/Γ αντί στοι χης χω ρη τι κό τη τας και ιπ πο δ υ νά-
με ως, χω ρίς επι βά τες και φορ τίο, σε εξαι ρε τι κές πε ρι πτώ σεις εκτε λέ σε ως με μο νω μέ νου τα ξι διού (π.χ. 
τα ξί δι νε ο α γο ρα σθέ ντος πλοίου προς με τα σκευ ή, τα ξί δι προς πα ρο πλι σμό, τα ξί δι για ετή σια επι θε ώ ρη-
ση και επι στρο φή στην πε ρι ο χή όπου εκτε λεί τα ξί δια, τα ξί δι προς δι ά λυ ση κ.ά.) απαι τεί ται έγκριση 
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ΥΕΝ/Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ). Επί σης, μόνο με την έγκριση ΥΕΝ/ΔΝΕΡ χο ρη γεί ται 
από πλους σε πλοίο με υπάρ χου σα σύν θε ση πλη ρώ μα τος, όταν αυτή δεν εί ναι η κα νο νι κή. 

Σύμ φω να με τις προ ΰ πο θέ σεις της εγκυ κλί ου αριθ. 24710/ 28-09-1987 ΥΕΝ/ΔΕΕΠ χο ρη γεί ται από-
πλους πλοίων στις πε ρι πτώ σεις των ακο λού θων Πα ραρ τη μά των: 

α)ΠαράρτημαΙ:ΑπόπλουςπλοίουτουοποίουέληξεηισχύςτουΠΓΕ.

1. Έκτα κτη επι θε ώ ρη ση από ΤΚΕΠ με ικα νο ποι η τι κά απο τε λέ σμα τα. 2. Εφο δι α σμός με χάρ τες 
πε ρι ο χής πλου. 3. Και ρο στε γα νό κλεί σι μο εκτε θει μέ νων ανοιγ μά των. 4. Χω ρίς επι βά τες και φορ τίο ή 
οχή μα τα. 5. Χω ρίς να εκτε λεί ρυ μούλ κη ση (αν εί ναι Ρ/Κ). 6. Χω ρίς να εκτε λεί αλι εία (αν εί ναι Α/Κ). 7. 
Ευ νο ϊ κές και ρι κές συν θή κες ανά λο γες με την κα τη γο ρί α του. 8. Κατά τη δι άρ κει α φω τός ημέ ρας (αν 
έχει ΠΓΕ για πλόες ημέ ρας). 9. Τή ρη ση συ χνής τη λε πι κοι νω νι α κής επα φής. 10. Κα τα φυ γή σε πλη σι έ-
στε ρο λι μά νι ή όρμο σε πε ρί πτω ση επι δεινώ σεως των και ρι κών συν θη κών. 11. Μη απο μά κρυν ση κατά 
το δυ να τόν από ακτές. 12. Κα τα χώ ρη ση των παραπάνω στο ημε ρο λό γι ο πλοίου.

β)ΠαράρτημαΙΙ:Απόπλουςπλοίουγιαεκτέλεσηπλουμεγαλύτερουαπόαυτόνπουεπιτρέπεταιμεβάση
τοισχύονΠΓΕ.

1. Εφο δι α σμός με χάρ τες πε ρι ο χής πλου. 2. Και ρο στε γα νό κλεί σι μο εκτε θει μέ νων ανοιγ μά των. 3. 
Χω ρίς επι βά τες ή φορ τίο. 4. Χω ρίς να εκτε λεί ρυ μούλ κη ση (αν εί ναι Ρ/Κ). 5. Χω ρίς να εκτε λεί αλι εία (αν 
εί ναι Α/Κ). 6. Ευ νο ϊ κές και ρι κές συν θή κες ανά λο γες της κα τη γο ρί ας του. 7. Κατά τη δι άρ κει α φω τός ημέ-
ρας, αν έχει ΠΓΕ για ημε ρησίους πλόες. 8. Τή ρη ση συ χνής τη λε πι κοι νω νι α κής επα φής. 9. Κα τα φυ γή σε 
πλη σι έ στε ρο λι μά νι ή όρμο σε πε ρί πτω ση επι δει νώ σεως και ρι κών συν θη κών. 10. Μη απο μά κρυν ση, κατά 
το δυ να τό από τις ακτές. 11. Κα τα χώ ρη ση των παραπάνω στο ημε ρο λό γι ο του πλοίου.

γ)ΠαράρτημαΙΙΙ:ΑπόπλουςπλοίουΕ/ΓΟ/Γανοικτούτύπουεκτόςπεριοχήςπλόωνγιαδιενέργειαετήσι
αςεπιθεωρήσεωςήεπανόδουστηνπεριοχήπλόων.

1. Οι και ρι κές συν θή κες που επι κρα τούν ή θα επι κρα τή σουν στην πε ρι ο χή πλου (δι α δρο μή) σύμ φω να με 
το δελ τίο της ΕΜΥ, δεν θα υπερ βαί νουν την ένταση των πέ ντε της κλί μα κας Μποφόρ. 2. Κα θο ρί ζε ται από 
τον πλοί αρ χο δι α δρο μή, ώστε σε πε ρί πτω ση επι δεινώσεως των και ρι κών συν θη κών να εί ναι δυ να τή η προ-
σέγ γι ση του πλοίου σε ασφαλή αγκυ ρο βό λι ο για προ στα σί α μέ χρι βελ τιώ σεως του και ρού. 3. Υπάρ χει δυ να-
τό τη τα τη ρήσεως τη λε πι κοι νω νι α κής επα φής με τα ξύ πλοίου και ξη ράς. 4. Το πλοίο κατά τη δι άρ κει α του 
πλου δεν θα απο μα κρύ νε ται από τις ακτές πέ ραν των δέκα ναυ τι κών μι λί ων, εκτός αν αυτό δεν εί ναι, φυ σι-
κά, δυ να τόν. 5. Κατά τη δι άρ κει α φω τός ημέ ρας. 6. Και ρο στε γα νό κλεί σι μο εκτε θει μέ νων ανοιγ μά των. 7. 
Χω ρίς επι βά τες και φορ τίο. 8. Ασφα λής στε ρέ ω ση του κα τα πέλ τη και έλεγ χος κα λής λει τουρ γί ας των θυ ρί-
δων εκροής υδά των κα τα στρώ μα τος. 9. Κα τα χώ ρη ση των πα ρα πά νω στο ημε ρο λό γι ο του πλοίου.

δ)ΠαράρτημαIV:ΠαράτασηισχύοςΠΓΕπέραντουδεκαημέρου.

1. Δι ε νέρ γει α έκτα κτης γε νι κής επι θε ωρή σεως από ΤΚΕΠ με ικα νο ποι η τι κά απο τε λέ σμα τα. 2. Να 
μην υπάρ χουν λη ξι πρό θε σμες πα ρα τη ρή σεις στο ΠΓΕ. 3. Τα υπό λοι πα πι στο ποι η τι κά που υπο χρε ού ται 
να φέ ρει το πλοίο να εί ναι σε ισχύ. 4. Κα τα χώ ρη ση εγ γρα φής της συ γκε κρι μέ νης πα ρατά σεως στο ΠΓΕ 
του πλοίου. 5. Ενη μέ ρω ση ΔΕΕΠ. 6. Σε πε ρί πτω ση που το πλοίο έχει κλάση Νη ο γνώ μο να να ζη τεί ται 
και σχε τι κή πα ρά τα ση από αυ τόν.

ε)ΠαράρτημαV:ΜεταφοράυλικώνμεΕ/ΓΟ/ΓανοικτούτύπουπουχρησιμοποιούνταιωςΦ/Γεκτόςπρο
στατευμένωνπεριοχών.

1. Εγκρι τι κή δι α τα γή ΥΕΝ/ΔΘΣ (έγκριση απο δρο μο λο γή σεως-δι α κο πής δρο μο λο γί ων). 2. Η με τα-
φο ρά εί ναι επεί γου σα και ανα γκαία. 3. Εφο δι α σμός με χάρ τες πε ρι ο χής πλου. 4. Κατά τη δι άρ κει α 
φω τός ημέ ρας και χω ρίς να με τα φέ ρει επι βά τες. 5. Προ ϋ πο θέ σεις που κα θο ρί ζο νται στο άρ θρο 25 του 
ΠΔ 256/88:

  5.1  Δεν υπάρ χει για την εκτέ λε ση της με τα φο ράς στην πε ρι ο χή ή δεν προ σφέ ρε ται άλλο κα τάλ-
λη λο ή εναλ λα κτι κό με τα φο ρι κό μέσο (Φ/Γ-Ο/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ).

  5.2  Οι και ρι κές συν θή κες που επι κρα τούν ή ανα μέ νε ται να επι κρα τή σουν στην πε ρι ο χή πλου δεν 
θα υπερ βαί νουν την ένταση των πέ ντε βαθ μών της κλί μα κας Μπο φόρ.

  5.3  Το πλοίο κρί νε ται κα τάλ λη λο από πλευ ράς κα τα σκευ ής και λοι πών χα ρα κτη ρι στι κών για τη 
συ γκε κρι μέ νη πε ρί πτω ση.
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  5.4  Η συ νο λι κή δι α δρο μή του πλου από το αρ χι κό λι μά νι φορ τώ σεως μέ χρι το τε λι κό λι μά νι 
εκ φορ τώ σεως, δεν υπερ βαί νει τα εξή ντα ναυ τι κά μί λια (60 ν.μ.) και το πλοίο δεν απο μα κρύ νε ται 
από τις ακτές πε ρισ σό τε ρο από δέκα ναυ τι κά μί λια (10 ν.μ.).

  5.5  Εξα σφα λί ζε ται η κα τα νο μή του φορ τί ου, η στοι βα σί α και έχ μα σή του κατά τους κα νό νες της 
ναυ τι κής τέ χνης και δεν πα ρα βι ά ζε ται το επι τρε πό με νο όριο αντο χής του κα τα στρώ μα τος. 

  5.6  Τα σω στι κά μέσα του πλοίου εί ναι ανά λο γα του επι χει ρού με νου πλου και υπάρ χει η δυ να τό-
τη τα τη λε πι κοι νω νι α κής επα φής με τα ξύ πλοίου και ξη ράς.

6. Προ από πλου ασφά λι ση κα τα πέλ τη και δο κι μή κα λής λει τουρ γί ας θυ ρί δων εκροής και εν δι αί ων 
κα τα στρώ μα τος οχη μά των. 7. Κα τα χώ ρη ση των πα ρα πά νω στο ημε ρο λό γι ο του πλοίου.

στ)ΠαράρτημαVI:Απόπλουςπλοίουμετάαπόπροσάραξηήζημιές(ρήγμα)σταύφαλα.

1. Επι θε ώ ρη ση από δύτη και σύμ φω νη γνώμη ΤΚΕΠ. 2. Χω ρίς επι βά τες και φορ τίο. 3. Δι α πί στω ση 
ικα νο ποι η τι κής προ σω ρι νής στε γα νο ποιήσεως με ρί πους, τσι μέ ντο τα χεί ας πή ξεως ή άλλα πρό σφο ρα 
μέσα των ση μεί ων εισ ρο ής υδά των και εκτέ λε ση υδρο στα τι κής δο κι μής στε γα νο ποιή σεως ή δο κι μής με 
προ βο λή ύδα τος υπό πί ε ση. 4. Δι α πί στω ση κα λής λει τουρ γί ας δύο του λά χι στον μη χα νο κι νή των ή ηλε-
κτρο κι νή των μο νί μων ή φο ρη τών αντλιών πυθ με νί δων (σε ντι νών) ικα νο ποι η τι κής πα ρο χής. 5. Πλους με 
ελατ τω μέ νη τα χύ τη τα, κατά τη δι άρ κει α φω τός ημέ ρας και όσον το δυ να τόν πλη σί ον των ακτών. 6. 
Τή ρη ση συ χνής πε ρι πο λί ας στους χώ ρους ζη μιάς προς δι α πί στω ση στε γα νό τη τας αυ τών. 7. Ευ νο ϊ κές 
και ρι κές συν θή κες και ένταση ανέ μου μέ χρι πέ ντε Μπο φόρ. 8. Τή ρη ση συ χνής τηλεφωνικής (Τ/Κ) επα-
φής με τις πλη σι έ στε ρες Λι με νι κές Αρ χές. 9. Κα τά θε ση Υπεύθυνης Δηλώσεως Πλοι άρ χου και Α΄ 
Μη χα νι κού ότι ο πλους μπο ρεί να εκτε λε στεί με ασφά λεια. 10. Συ νο δεί α πλοίου από άλλο κα τάλ λη λο 
σκά φος ή Ρ/Κ κατά τη κρίση ΤΚΕΠ. 11. Κα τα χώ ρηση των πα ρα πά νω προ ϋ πο θέ σε ων στο ημε ρο λό γι ο του 
πλοίου.

ζ)ΠαράρτημαVII:Απόπλουςπλοίουμεμίαάγκυρα.

1. Δεν δι α τί θε νται κα τάλ λη λα μέσα και υπάρ χει αντι κει με νι κή αδυ να μί α το πο θετή σεως της αμοι βής 
άγκυ ρας στη θέση της απω λε σθεί σας. 2. Δι α πί στω ση κα λής κα ταστά σεως υπάρ χου σας άγκυ ρας. 3. 
Κα τά θε ση Υπεύ θυ νης Δη λώ σεως Πλοι άρ χου ότι το πλοίο μπο ρεί να εκτε λέ σει με ασφά λεια χει ρι σμούς 
αγκυ ρο βο λί ας και προσ δέ σεως με μία μόνο άγκυρα σύμ φω να με τις επι κρα τού σες και ανα με νό με νες 
να επι κρα τή σουν και ρι κές συν θή κες. 4. Υπο βο ή θη ση κι νή σε ων προσ δέ σεως από ρυ μουλ κό αν τούτο 
επι βάλ λε ται από και ρι κές ή άλ λες συν θή κες κατά την κρίση του πλοι άρ χου. 5. Εκτέ λε ση ενός μόνο 
τα ξι διού. 6. Κα τα χώ ρη ση των πα ρα πά νω προ ϋ πο θέ σε ων στο ημε ρο λό γι ο του πλοίου.

η)ΠαράρτημαVIIΙ.ΑπόπλουςΕ/ΓΟ/Γπλοίουμετάαπόζημιάστονκαταπέλτη.

1. Εξα σφά λι ση ασφα λούς προσ δέ σεως και στε ρεώ σεως κα τα πέλ τη με κάθε πρό σφο ρο μέσο και ιδίως 
με πε τα λού δες ασφά λειας σι δη ρο δο κούς (μπά ρες), συρ μα τό σχοι να, μό νι μη συ γκόλ λη σή του στο σώμα του 
πλοίου με ενι σχυ τι κές γω νί ες κλπ. 2. Εξα σφά λι ση πλή ρους υδα το στε γα νό τη τας κα τα πέλ τη σε ύψος μέ χρι 
δύο μέ τρων του λά χι στον από επί πε δο κα τα στρώ μα τος οχη μά των. 3. Αν δεν εί ναι δυ να τόν να εξα σφα λί ζε-
ται υδα το στε γα νό τη τα κα τα πέλ τη με κλεί σι μο υπαρ χό ντων ανοιγ μά των με σφή νες, ρί πους και τσι μέ ντο 
τα χεί ας πή ξε ως να κα τα σκευ ά ζε ται εσω τε ρι κά του κα τα πέλ τη ξύ λι νο δι ά φραγ μα ύψους δύο μέ τρων, σα νι-
δώ μα τα ικα νο ποι η τι κού πά χους και αντο χής, που θα το πο θε τού νται μέσα σε πλαί σιο και να ενι σχύ ε ται 
κα τάλ λη λα με υπο στη ρίγ μα τα (ορ θο στά τες). 4. Κατά τη δι άρ κει α φω τός ημέ ρας και με ευ νο ϊ κές και ρι κές 
συν θή κες. 5. Τή ρη ση συ χνής τηλεπικοινωνιακής επα φής με Θάλαμο Επιχειρήσεων ΥΕΝ–ΥΕΝ/ΘΕ. 6. 
Επι τή ρη ση με ευ θύ νη πλοι άρ χου πε ρι ο χής κα τα πέλ τη. 7. Κα τά θε ση Υπεύθυνης Δηλώσεως Πλοι άρ χου και 
Α΄ Μη χα νι κού ότι με τις πα ρα πά νω προ ϋ πο θέ σεις μπο ρεί να εκτε λε σθεί ασφα λώς ο πλους. 8. Κα τα χώ ρη-
ση των πα ρα πά νω στο ημε ρο λό γι ο του πλοίου.

θ)ΠαράρτημαIX:ΑπόπλουςΕ/Γπλοίουμετάαπόμηχανικήβλάβημίαςκύριαςμηχανής.

1. Δι α πί στω ση από ΤΚΕΠ ικα νο ποι η τι κής λει τουρ γί ας της μιας κύ ρι ας μη χα νής μετά από εκτέ λε ση 
δο κι μών. 2. Με ευ νο ϊ κές και ρι κές συν θή κες για την κα τη γο ρί α του. 3. Χω ρίς επι βά τες. 4. Κατά δι άρ-
κει α φω τός ημέ ρας. 5. Κα τά θε ση Υπεύθυνης Δηλώσεως Πλοι άρ χου και Α΄ Μη χα νι κού ότι ο πλους 
μπο ρεί να εκτε λε σθεί ασφα λώς. 6. Κα τα χώ ρη ση των πα ρα πά νω προ ϋ πο θέ σε ων στο ημε ρο λό γι ο του 
πλοίου.
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ι)ΠαράρτημαΧ.Απόπλουςπλοίουμετάαπόμηχανικήκαιηλεκτρολογικήβλάβη.

1. Δι α πί στω ση από ΤΚΕΠ απο κα τα στά σεως της βλά βης και εκτέ λε ση δο κι μών με ικα νο ποι η τι κά 
απο τε λέ σμα τα. 2. Κα τα χώ ρη ση των πα ρα πά νω στο ημε ρο λό γι ο γέ φυ ρας.

ια)ΠαράρτημαXI.Μεταφοράυγρώνκαυσίμωνμεβυτιοφόροήυγραερίων(φιάλες)σεοχήματαμεΕ/Γ,
Ε/ΓΟ/Γπλοίακλειστούτύπου.

1. Εί ναι δυ να τή η ταυ τό χρο νη με τα φο ρά φι α λών υγρα ε ρί ου σε οχή μα τα και υγρών καυ σί μων σε βυ τι ο-
φό ρο σύμ φω να με τις προ ϋ πο θέ σεις του Πα ραρ τή μα τος VI παράγρ. 1β του ΠΔ 256/88 (ΦΕΚ 107 Α/88). 
2. Με τα φο ρά μέ χρι 25 οδη γών-συ νο δη γών φορ τί ου. 3. Εκτέ λε ση γυ μνα σί ου πυρ κα γιάς πριν την έναρξη 
της φορ τώ σεως. 4. Εφαρ μο γή κατά τις φορ το εκ φορ τώ σεις και με τα φο ρές των μέ τρων ασφάλει ας και 
απαι τή σε ων, που ανα φέ ρο νται στις παραγρ. 5, 7 και 8 του Πα ραρ τή μα τος III του ΠΔ 256/88 και 
παράγρ. 1, 2, 3 Πα ραρ τή μα τος VI του ΠΔ 256/88. 5. Κατά τη φορ το εκ φόρ τω ση και με τα φο ρά να λει-
τουρ γούν όλοι οι ανε μι στή ρες χώ ρου οχη μά των και τα στό μια των αε ρα γω γών αυ τών να εί ναι ελεύ θε ρα 
εμπο δί ων. 6 Άμεση ετοι μό τη τα μίας του λά χι στον αντλίας πυρ κα γιάς. 7. Να τη ρού νται οι εντο λές οδη γί-
ες που ανα γρά φο νται στο ΠΓΕ. 8. Ασφα λής έχ μα ση οχη μά των προ από πλου. 9. Κα τα χώ ρη ση των πα ρα-
πά νω στο ημε ρο λό γι ο του πλοίου.

ιβ)ΠαράρτημαΧΙΙ.ΜεταφόρτωσηεκρηκτικώναπόΕ/ΓΟ/Γσεάλλοπλοίο.

1. Τή ρη ση προ ϋ πο θέ σε ων παράγρ. 9 Κεφ. Α και παράγρ. 4, 5 Κεφ. Δ του ΕΑΝ 15. 2. Κα τα χώ ρη ση 
των πα ρα πά νω στο ημε ρο λό γι ο του πλοίου.

ιγ)ΠαράρτημαΧΙΙΙ.ΑπόπλουςελληνικούΕ/ΓήΦ/ΓπλοίουχωρίςIOPPCήμεληξιπρόθεσμοIOPPC.

1. Δι α πί στω ση από ΤΚΕΠ ότι το πλοίο δι α θέ τει:
1.1  Δε ξα με νή επαρ κούς χω ρη τι κό τη τας για συ γκέ ντρω ση όλων των πε τρε λαι ο ει δών μειγ μά των 

χώ ρου του μη χα νο στα σί ου.
1.2 Σω λή νω ση για δι ά θε ση κα τα λοί πων στην ξηρά.
1.3  Βι βλίο πε τρε λαί ου στο οποίο έγινε κα τα χώ ρηση της πο σό τη τας και ημε ρο μη νί ας δι α θέσεως 

των πε τρε λαι ο ει δών μειγ μά των.
2. Επι βο λή των νο μί μων κυ ρώ σε ων.

ιδ)ΠαράρτημαXIV.ΠροϋποθέσειςαπόπλουξένουπλοίουχωρίςήμεληξιπρόθεσμοIOPPC.

1. Δι α πί στω ση από ΤΚΕΠ, ότι το πλοίο δι α θέ τει δε ξα με νή επαρ κούς χω ρη τι κό τη τας για συ γκέ ντρω-
ση όλων των πε τρε λαι ο ει δών μειγ μά των χώ ρου του μη χα νο στα σί ου. 2. Χο ρή γη ση από πλου μέ χρι το 
επό με νο λι μά νι. 3. Ενη μέ ρω ση πλοι άρ χου ότι ο εί σπλους του πλοίου σε ελληνικό λι μά νι δεν θα επι τρα-
πεί άλλη φορά αν το πλοίο δεν εφο δι α σθεί με IOPPC ή δή λω ση (DECLARATION) συμ μορ φώ σεως 
προς τις δι α τά ξεις του Πα ραρ τή μα τος Ι της MARPOL 73/78. 4. Κα τα χώ ρη ση των πα ρα πά νω στο ημε-
ρο λό γι ο του πλοίου.

ιε)ΠαράρτημαXV.ΑπόπλουςχημικούΔ/ΞχωρίςήμεληξιπρόθεσμοπιστοποιητικόNLCήπιστοποιητικό
καταλληλότηταςμησύμφωνομετουςκώδικεςBCHκαιIBC.

1. Εκτέ λε ση ενός μόνο τα ξι διού μέ χρι το επό με νο λι μά νι. 2. Να τη ρού νται οι απαι τή σεις της μό νι μης 
εγκυ κλί ου MARPOL II/2η, αριθ. πρωτ. 533/Φ. 183568/87/30-3-1987. 3. Το πλοίο μπο ρεί να με τα φέ ρει 
μόνο φορ τία που επι τρέ πο νται σύμ φω να με τον Κανονισμό 5Α και τις απαι τή σεις για τον τύπο του 
πλοίου. 4. Κα τα χώ ρη ση των πα ρα πά νω στο ημε ρο λό γι ο του πλοίου.

ιστ)ΠαράρτημαXVI.Απόπλουςπλοίουμετάαπόπρόσκρουσηήζημιάσταύφαλακαιμόνοεφόσονδεν
είναιδυνατήηάμεσηοριστικήαποκατάστασήτης.

1. Επι θε ώ ρη ση από ΤΚΕΠ και σύμ φω νη γνώμη του. 2. Δι α πί στω ση ικα νο ποι η τι κής προ σω ρι νής στε-
γα νο ποιήσεως τυ χό ντος ρήγ μα τος και δο κι μή στε γα νό τη τας με προ βο λή ύδα τος. 3. Δι α πί στω ση κα λής 
λει τουρ γί ας των εξής συ στη μά των: πη δα λι ου χή σεως, εν δο συ νεν νοήσεως γέ φυ ρας μη χα νο στα σί ου, με τα-
δό σεως κι νή σε ων κυ ρί ων μη χα νών μετά την εκτέ λε ση δο κι μών (εφό σον η πρό σκρου ση οφει λό ταν σε κακή 
λει τουρ γί α ή χει ρι σμό των πιο πάνω συ στη μά των). 4. Ετοι μό τη τα μέ σων αντλή σεως υδά των από το χώρο 
στον οποίο έγινε η ζη μιά κα θώς και έλεγ χος στε γα νό τη τας δι α φραγ μά των του χώ ρου αυ τού. 5. Κα τά θε ση 
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Υπεύ θυ νης Δηλώσεως Πλοι άρ χου και Α΄ Μη χα νι κού ότι ο πλους μπο ρεί να εκτε λε σθεί με ασφάλεια. 6. 
Εκτέ λε ση πλου με ευ νο ϊ κές και ρι κές συν θή κες κατά τη δι άρ κει α φω τός ημέ ρας με ή χω ρίς επι βά τες και 
φορ τίο ανά λο γα με την έκταση της ζη μιάς κατά την κρίση του ΤΚΕΠ. 7. Συ νε χής επι τή ρη ση των χώ ρων 
του πλοίου όταν το ρήγμα που υπάρ χει στα έξαλα εί ναι κο ντά στην ίσαλο εφό σον το κρί νει ανα γκαίο το 
ΤΚΕΠ. 8. Μετά τον κα τά πλου σε λι μέ να για ορι στι κή απο κα τά στα ση ζη μιάς, απα γό ρευ ση από πλου μέ χρι 
επι θε ω ρή σεώς του από τη ΔΕΕΠ και το νη ο γνώ μο να (εφό σον το πλοίο πα ρα κο λου θεί ται από αυ τόν). 9. 
Κα τα χώ ρη ση των πα ρα πά νω στο ημε ρο λό γι ο του πλοίου.

4)Απαγόρευσηαπόπλουπλοίων.

Η απα γό ρευ ση του από πλου πλοίου εί ναι ένα ιδι αί τε ρα σο βα ρό γε γο νός και πρέ πει να εί ναι σύμ φω νη 
με τη νο μο θε σί α και τους ισχύ ο ντες κα νο νι σμούς. Η απα γό ρευ ση από πλου πλοίου επι βάλ λε ται λόγω 
ελ λεί ψεως όρων ασφά λειας του πλοίου ή λόγω εξα σφαλί σεως απαι τή σε ων ή για λό γους γε νι κό τε ρου 
δη μό σι ου συμ φέ ρο ντος. Ει δι κό τε ρα, πρόκειται για τους παρακάτω λόγους: 1. Δυ σμε νών και ρι κών συν-
θη κών (άρ θ. 1 ΠΔ 862/76-ΦΕΚ 312Α/76). 2. Κα κής στοι βα σί ας φορ τί ου. 3. Πα ρα τη ρου μέ νων κλί σε ων 
στο πλοίο, 10 μοί ρες το χει μώ να, 12 το κα λο καί ρι. 4. Λή ξεως ΠΓΕ. 5. Λή ξεως οποιου δή πο τε δι ε θνούς 
πι στο ποι η τι κού ασφαλείας. 6. Ανα κρί σε ων για ατύ χη μα που αφορά στο πλοίο (άρ θ. 2 παράγρ. 3 του ΝΔ 
712/1970-ΦΕΚ 262Α/1970). 7. Επι βιβάσεως υπε ρα ρίθ μων επι βα τών (άρ θρο 44 παράγρ. 4 ΚΔΝΔ). 8. 
Δι α πιστώ σεως υπάρ ξεως λα θραί ων ει δών στο πλοίο. 9. Οφει λής προ στί μων από πα ρα βά σεις προ-
κλήσεως ρυ πάν σεως, δι α τά ξε ων ΔΣ LL, δι α τά ξε ων ΔΣ SOLAS, δι α τά ξε ων ΔΚΑΣ. 10. Οφει λής πλο η-
γι κών δι και ω μά των (ΠΔ 287/91- ΦΕΚ 102Α/91), Φα ρι κών τε λών (ΠΔ 519/76-ΦΕΚ 186Α/76), Λι με νι-
κών τε λών, Τε λών ελ λι με νι σμού σε μα ρί νες ΕΟΤ (Κα νο νι σμός λει τουρ γί ας Μα ρι νών-ΦΕΚ 265 Β/81). 
11. Λη ξι πρό θε σμου ναυ το λο γί ου (άρ θ. 3 του ΝΔ 87/69-ΦΕΚ 5Α/14-01-1969). 12. Μη επι θε ω ρήσεως 
πλοίου μετά από ατύ χη μα πριν τη λήψη πι στο ποι η τι κού αξι ο πλο ΐας. 13. Απου σί ας του Πλοι άρ χου ή του 
Α΄ Μη χα νι κού του πλοίου ή ελ λι πούς συν θέ σε ως του πλη ρώ μα τος (άρ θ. 92 ΚΔΝΔ). 14. Υπερ φορ τώ-
σεως του πλοίου [άρ θ. 42 ΚΑΝΑ παράγρ. 1(β)]. 15. Αρ νήσεως του πλοίου να κα τα θέ σει στη Λι με νι κή 
Αρχή δι και ο λο γη τι κά ναυ α γί ου μέσα στην ελ λη νι κή χω ρι κή θά λασ σα. 16. Μη πα ρα δόσεως κα τα λοί πων 
δε ξα με νών από τον πλοί αρ χο πριν τον από πλου. 17. Πα ρα βά σε ων ΔΚΑΣ (άρ θ. 3 του Ν.Α. 93/74-ΦΕΚ 
293 Α/7-10-74). 18. Μη ύπαρ ξεως Πι στο ποι η τι κού Ασφα λί σεως Αστι κής Ευ θύ νης. 19. Σο βα ρού ναυ τι-
κού ατυ χή μα τος. 20. Aπου σι α ζό ντων με λών πλη ρώ μα τος (άρ θ. 14 Κα νο νι σμού Λι μέ να Πει ραιά). 21. Σε 
πε ρί πτω ση προ κλήσεως ζη μιάς σε Λι με νι κές ή άλ λες δη μό σι ες εγκα τα στά σεις ή έργα με υπαι τι ό τη τα 
οποιου δή πο τε πλοίου, ανε ξάρ τη τα από τη ση μαία, η Λι με νι κή Αρχή μπο ρεί να απα γο ρεύ ει τον από-
πλου του πλοίου, μέ χρι να απο κα τα στα θούν οι ζη μιές ή την κα τά θε ση σχε τι κής εγ γυ η τι κής επι στο λής 
Τρα πέ ζης (άρ θ. 15 παραγρ. 3 του Γε νι κού Κα νο νι σμού Λι μέ να). 22. Κα τασχέ σεως του πλοίου (άρ θ. 
1011 παράγρ. 2 και άρθ. 720 του Κώ δι κα Πο λι τι κής Δι κο νο μί ας).
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