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ΠΡΟΛΟΓΟ 

        θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζζνχλ νη θνξείο, ζεζκνί θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνί νη νπνίν αζρνινχληαη κε ηελ πξφιεςε/αληηκεηψπηζε ησλ λαπηηθψλ 

αηπρεκάησλ πνπ ζπλεπάγνληαη ζαιάζζηα κφιπλζε. Δπηπιένλ, ζθνπφο ηεο εξγαζίαο 

είλαη λα εμεηάζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ηεο λαπηαζθάιηζεο γηα λα 

θαιχςεη ην ελδερφκελν θφζηνο απφ έλα λαπηηθφ αηχρεκα, θαζψο θαη ην θαηά πφζνλ 

ηα κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο κφιπλζεο απφ λαπηηθά 

αηπρήκαηα επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. 

        Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, ηνλ θ. Βιάρν 

Γεψξγην, γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ έδσζε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαζψο θαη γηα ην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν απφ ην 

φπνην άληιεζα ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ηνπο άιινπο θαζεγεηέο – κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη ράξε ζηηο νπνίεο θαηάθεξα λα 

νινθιεξψζσ ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

Μηράιε Μπνβηάηζε πνπ πάληα κε βνεζνχζε κε ηηο απνξίεο πνπ είρα παξφιν ην 

θνξησκέλν πξφγξακκά ηνπ. 

        Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο εηδηθνχο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ζέκαηα 

ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ θαη έρνπλ πξνζθέξεη ζεκαληηθφ έξγν απφ ην νπνίν κπφξεζα 

λα αληιήζσ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη ράξε ζην νπνίν θαηάθεξα λα νινθιεξψζσ 

ηελ εξγαζία κνπ. Κπξίσο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απηνχο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην 

δήηεκα ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ησλ ζπλεπαθφινπζσλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλεπεηψλ ηνπο, θαζψο ράξε ζηε δηθή ηνπο έξεπλα θαη δνπιεηά κπφξεζα λα βξσ 

πιήζνο ζηνηρείσλ. Δπηπξνζζέησο, ζα ήζεια λα δειψζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ πξνο 

φινπο ηνπο δηεζλήο νξγαληζκνχο πνπ παξέρνπλ ηηο ζπκβάζεηο/θαλνληζκνχο ηνπο 

δηαδηθηπαθά, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηνχο. 

        Σέινο, ζα ήζεια λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φιε κνπ ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηνπο θίινπο κνπ πνπ κε ζηήξημαλ θαη ζε απηή κνπ ηελ πξνζπάζεηα κε θάζε ηξφπν θαη 

κνπ απέδεημαλ πφζν ζεκαληηθφ είλαη πνπ ηνπο έρσ πάληα ζην πιεπξφ κνπ.  
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Αθηεξψλσ κε πνιιή αγάπε ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ζηνλ παππνχ κνπ Γηάλλε 

πνπ πάληα κνπ ιέεη πσο φια ζα πάλε θαιά… 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

        Ζ εξγαζία απηή απνηειεί κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο ησλ 

λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο πξνεθηάζεσλ, θαζψο θαη πσο ε 

αληηκεηψπηζε θαη πξφιεςε ηνπο επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία κηαο λαπηηιηαθήο 

εηαηξείαο θαη ηνλ θιάδν ηεο λαπηαζθάιηζεο. ηφρνο είλαη ε αλάιπζε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

P&I Club θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηα λαπηηθά αηπρήκαηα θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ 

δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα λαπηηθά αηπρήκαηα θαη ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν απηέο επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. 

        ην πξψην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

λαπηηθά αηπρήκαηα φπσο νη αηηίεο ηνπο, ηα απνηειέζκαηά πνπ έρνπλ απηά ζην 

πεξηβάιινλ θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη δηεζλείο νξγαληζκνί δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

αηπρεκαηηθή ξχπαλζε ζε ζρέζε κε άιιεο πεγέο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. ην δεχηεξν 

θεθάιαην αλαιχεηαη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πξφθιεζεο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ – νη 

εκαίεο Δπθαηξίαο.  

        ην ηξίην θαη εθηελέζηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη φιεο νη βαζηθέο ζπκβάζεηο 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ είηε επηρεηξνχλ λα πξνιάβνπλ είηε λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

λαπηηθά αηπρήκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ Port State Control θαη ησλ λενγλσκφλσλ – IACS θαη πσο απηά 

ζρεηίδνληαη κε ηα λαπηηθά αηπρήκαηα. ην πέκπην θεθάιαην αλαιχεηαη ν ιφγνο πνπ 

ηα λαπηηθά αηπρήκαηα θαιχπηνληαη θπξίσο απφ P&I θαη πσο απηά επηρεηξνχλ λα 

εθηηκήζνπλ ηηο εηζθνξέο ησλ κειψλ ηνπο γηα λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ έλα 

ελδερφκελν αηχρεκα. Σέινο, ζηφρνο ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα εμεηάζεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα κέηξα πξφιεςεο ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο πνπ επηβάιινληαη 

ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο απφ ηνπο δηεζλείο ζεζκνχο επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία 

δηαρείξηζεο ησλ πινίσλ ηνπο. 

Λέξειρ Κλειδιά: Ναπηηθά Αηπρήκαηα – Θαιάζζηα Ρχπαλζε – Γηεζλείο πκβάζεηο – 

Αιιειαζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί – Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε   
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ABSTRACT 

        This thesis constitutes a literature review concerning not only the issue of marine 

casualties and their environmental consequences but also the way prevention and 

correction measures affect shipping companies and the marine insurance sector. The 

goal of this thesis is to study the function of P&I Clubs and their connection with 

marine casualties as well as the main international conventions concerning marine 

accidents and the way they affect shipping companies. 

        The first chapter elaborates the necessary information – data about marine 

accidents like their causes, their consequences on the environment and the reason why 

international organizations place emphasis on accidental pollution and put other 

pollution sources aside. The second chapter mentions and analyzes one of the main 

causes of marine casualties· that is Flags of Convenience.  

        The third chapter, which is the most extended one, studies the main international 

conventions which either try to prevent or correct the environmental pollution as a 

result of marine casualties. The forth chapter is about Port State Control and 

Classification Societies – IACS and how they are related to marine accidents. The 

fifth chapter explains the reason why marine accidents are mostly covered by P&I 

Clubs and how they try to estimate their income in order to compensate a possible 

accident. In conclusion, the purpose of the sixth chapter is to study the way prevention 

measures, imposed by the international organizations in order to prevent marine 

casualties from happening, affect the operation of a shipping company. 

Key Words: Marine Casualties – Sea Pollution – International Conventions – P&I 

Clubs – Prevention and Correction 
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ΔΙΑΓΧΓΗ  

        Ζ εξγαζία απηή είλαη απνηέιεζκα βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε 

θαη αληηκεηψπηζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο πνπ απηά 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ. Ύζηεξα απφ ηε κειέηε βηβιίσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην 

ζέκα θαζψο θαη άξζξσλ θαη ησλ ίδησλ ησλ ζπκβάζεσλ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, 

μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα νκαδνπνίεζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ θαλνληζκψλ απηψλ 

ψζηε λα μεθαζαξηζηεί πνηνη αζρνινχληαη κε ηα λαπηηθά αηπρήκαηα θαη ηελ κφιπλζε 

πνπ απηά κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ είηε ζε επίπεδν αληηκεηψπηζεο είηε πξφιεςεο. 

        ηφρνο ήηαλ λα γίλεη κηα επηινγή ησλ βαζηθφηεξσλ ζπκβάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαλ 

κε ην ζέκα θαη λα αλαιπζνχλ ζπλνπηηθά. Σέινο, κε ηελ ίδηα κέζνδν έγηλε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζρέζε λαπηηθψλ αηπρεκάησλ/πεξηβαιινληηθήο κφιπλζεο πξψηνλ 

κε ηε λαπηαζθάιηζε θαη δεχηεξνλ κε ηε δηαρείξηζε ησλ πινίσλ απφ ηηο λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμα θαη 

ζθνπφο ήηαλ χζηεξα απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπο λα αλαιπζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζε θάζε θεθάιαην. Ζ εξγαζία ρσξίζηεθε ζε έμη θεθάιαηα.  

        ην πξψην θεθάιαην αλαθέξνληαη γεληθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

λαπηηθά αηπρήκαηα θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο πξνεθηάζεηο. ην δεχηεξν θεθάιαην 

αλαιχεηαη ν ξφινο ηνπ Flag State θαη ην θαζεζηψο ησλ εκαηψλ Δπθαηξίαο. ην ηξίην 

αλαιχνληαη φιεο νη βαζηθέο ζπκβάζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα 

λαπηηθά αηπρήκαηα θαη ηελ πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή πνπ απηά κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ.  

        ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Port State Control θαη 

λενγλσκφλσλ. ην πέκπην θεθάιαην αλαιχεηαη ε ζρέζε λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη 

P&I θαζψο θαη ε δπζθνιία λα πξνζδηνξηζηεί ην θφζηνο ηνπο (θαη ζπλεπψο ηα επίπεδα 

εηζθνξψλ θαη απνδεκίσζεο) ιφγσ ηεο απξφβιεπηεο θχζεο θάζε λαπηηθνχ 

αηπρήκαηνο. Σέινο, ην έθην θεθάιαην εμεηάδεη ην πσο επεξεάδεηαη ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο ησλ πινίσλ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο δηεζλψλ ζπκβάζεσλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε 

ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ.  
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1. ΝΑΤΣΙΚΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ – ΡΤΠΑΝΗ  

1.1. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ 

        Σα εκπνξηθά πινία θαηά ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο πεξίνδν θηλδπλεχνπλ απφ θάζε 

είδνπο αηπρήκαηα. Ο ΗΜΟ (International Maritime Organization) νξίδεη σο λαπηηθφ 

αηχρεκα (marine casualty) θάζε ζπκβάλ ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα: 

 Σν ζάλαην ή ην ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ αηφκνπ πνπ πξνθιήζεθε απφ ή ζε ζρέζε 

κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πινίνπ. 

 Σελ απψιεηα πξνζψπνπ απφ ην πινίν πνπ πξνθιήζεθε απφ ε ζε ζρέζε κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ πινίνπ. 

 Σελ απψιεηα, ηεθκαξηή απψιεηα ε εγθαηάιεηςε πινίνπ. 

 Τιηθή δεκηά ζην πινίν. 

 Πξνζάξαμε ή αληθαλφηεηα ηνπ πινίνπ ή ηελ εκπινθή ηνπ ζε ζχγθξνπζε. 

 Τιηθή δεκηά πνπ πξνήιζε απφ ή ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πινίνπ. 

 Εεκηά ζην πεξηβάιινλ πνπ ζπλέβε απφ ηε βιάβε πινίνπ θαη πνπ πξνθιήζεθε 

απφ ή ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πινίνπ ή πινίσλ
1
.  

        ηελ παξνχζα έξεπλα ζα καο απαζρνιήζεη ε έβδνκε θαηεγνξία απνηειεζκάησλ 

ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο, δειαδή νη ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί απηφ λα έρεη ζην 

πεξηβάιινλ. Σηο ζπλέπεηεο απφ έλα λαπηηθφ αηχρεκα κπνξνχκε λα ηηο δηαθξίλνπκε ζε 

αλαζηξέςηκεο θαη κε αλαζηξέςηκεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε απψιεηα πεξηνπζίαο 

είλαη κηα αλαζηξέςηκε ζπλέπεηα ελψ ε απψιεηα δσήο είλαη κε αλαζηξέςηκε. Οη 

ζπλέπεηεο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα αλακέλεηαη λα κελ επηδξάζνπλ 

κφληκα ζε απηφ νπφηε κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο κε αλαζηξέςηκεο. Δληνχηνηο, 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο εθηεηακέλεο πεξηβαιινληηθήο αιινίσζεο (θπξίσο κεηά απφ ηε 

δηαξξνή ρεκηθψλ θαη πεηξειαίνπ) πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ κε 

αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο
2
. ήκεξα, ζηελ πξνζπάζεηα λα επηηεπρζνχλ νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο ηα πινία, θαη δε ηα δεμακελφπινηα, γηγαληψλνληαη. Σν κεγαιχηεξν κέγεζνο 

ησλ πινίσλ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξν θνξηίν. πλεπψο, ε δεκηά πνπ ζα κπνξνχζε λα 

                                                           
1
 Βιάρνο Γ. Π. Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, 

Αζήλα, 2007. 
2
 Βιάρνο Γ. Π. Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2011. 
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πξνθιεζεί απφ ηελ δηαξξνή κεγάιεο πνζφηεηαο πεηξειαίνπ ζην πεξηβάιινλ κπνξεί 

λα είλαη αλεπαλφξζσηε
3
. 

        Σα λαπηηθά αηπρήκαηα κπνξνχκε λα ηα δηαρσξίζνπκε ζηηο αθφινπζεο δπν 

θαηεγνξίεο· ηα ζνβαξά θαη ηα πνιχ ζνβαξά. νβαξφ ζεσξείηαη ην αηχρεκα πνπ 

πεξηιακβάλεη ππξθαγηά, έθξεμε, πξνζάξαμε, πξφζθξνπζε, βαξηά δεκηά ιφγσ θαηξνχ 

θαη ξήγκαηα, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα δεκηέο ζην πινίν πνπ ην θαζηζηνχλ 

αλαμηφπινν, ξχπαλζε, βιάβε ε αλάγθε ξπκνχιθεζεο ή βνήζεηαο απφ ηελ μεξά. Πνιχ 

ζνβαξφ αηχρεκα ζεσξείηαη εθείλν πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηνπ πινίνπ, 

απψιεηα δσήο ή ζνβαξή ξχπαλζε
4
. 

        Απφ φια ηα κεγάιεο έθηαζεο αηπρήκαηα πξνθχπηεη ζνβαξφ θνηλσληθφ θφζηνο, 

ην νπνίν θαιείηαη λα θέξεη ε δηεζλήο θνηλφηεηα θαηά θχξην ιφγν θαη νη θάηνηθνη ηεο 

πιεγείζαο πεξηνρήο θαηά δεχηεξν. Αλ ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο απηνχ ηνπ θφζηνπο, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηηο εμήο ζπλέπεηεο: 

 πλέπεηεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ: Γηαηάξαμε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη 

εμαθάληζε εηδψλ θπξίσο πνπ ηείλνπλ λα εμαθαληζηνχλ (κε θνζηνινγήζηκε 

δεκηά). 

 πλέπεηεο ζηηο παξάθηηεο θνηλφηεηεο: Πηψζε αμίαο αζηηθήο γεο θαη 

θηηζκάησλ, ιφγσ ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 πλέπεηεο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία: Αθπξψζεηο θξαηήζεσλ κε 

απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ησλ αλακελφκελσλ εζφδσλ, κείσζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ή θαη αλεξγία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν. 

 πλέπεηεο ζηελ αιηεπηηθή βηνκεραλία: Μείσζε ησλ αλακελφκελσλ θαη ησλ 

κειινληηθψλ αιηεπκάησλ ησλ παξφλησλ θαη κειινληηθψλ θχθισλ 

αλαπαξαγσγήο, κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αιηεπηηθή 

βηνκεραλία. 

 πλέπεηεο ζηε δεκφζηα πγεία: Απφ απιψο επηβαξπληηθέο ζε πεξίπησζε 

ξχπαλζεο (αιιαγή ζε θπζηθνχο θαη βηνινγηθνχο ραξαθηήξεο ηνπ ζαιάζζηνπ 

                                                           
3
 Necmettin A., Shipping Accidents: A Serious Threat for Marine Environment. 

Αλαζχξζεθε ζηηο 07 Ηνπιίνπ 2017 απφ: file:///C:/Users/Gianna%20Primpa/ 

Downloads/5000144486-5000230234-1-PB.pdf. 
4
 Βιάρνο Γ. Π. Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, 

Αζήλα, 2007. 

file:///C:\Users\Gianna%20Primpa\
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λεξνχ) έσο πνιχ ζνβαξέο ζε πεξίπησζε κφιπλζεο (φηαλ ζηηο βηνινγηθέο 

κεηαβνιέο πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνπζία παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ). 

 πλέπεηεο ζηνπο εξγαζηαθνχο πφξνπο: Δμαηηίαο ηεο απψιεηαο ζπρλά κεγάισλ 

πνζνηήησλ απφ φιν θαη πην δπζεχξεηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο. 

 Κφζηνο απνκάθξπλζεο: Σφζν ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα φζν θαη ζηηο αθηέο. 

 Κφζηνο απψιεηαο πινίνπ: ηελ πεξίπησζε ησλ κεγάισλ U.L.C.C. θαη 

V.L.C.C. ζπρλά μεπεξλά ηηο κεξηθέο δεθάδεο εθαηνκκχξηα δνιάξηα
5
. 

        Γηα λα γίλεη εθηθηή ε αληηκεηψπηζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ε κείσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο πνπ απηά ζπλεπάγνληαη πξέπεη λα εμεηαζζνχλ, 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα νη αηηίεο ηνπο. Σα 

λαπηηθά αηπρήκαηα κπνξνχλ λα νθείινληαη ζε εμσγελείο θαη ελδνγελείο παξάγνληεο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη αηηίεο φπσο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε 

θαηάζηαζε ησλ θαλαιηψλ θαη ησλ λαπηηθψλ κεραλεκάησλ αζθαιείαο, ελψ ζηε 

δεχηεξε κπνξεί λα έρνπκε παξάγνληεο φπσο ε θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ θαη ε 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ
6
. Αλαιπηηθά, νη θχξηεο αηηίεο πξφθιεζεο λαπηηθψλ 

αηπρεκάησλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Βχζηζε πινίνπ (foundering or sinking). πλήζσο ιακβάλεη ρψξα ζηελ αλνηρηή 

ζάιαζζα ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή κεηαηφπηζεο θνξηίνπ κε 

απνηέιεζκα λα θνπεί ην πινίν ζε δχν θνκκάηηα. Απηή ε κνξθή αηπρήκαηνο 

είλαη ζπρλά ε θπζηθή ζπλέρεηα ησλ άιισλ αηπρεκάησλ. Ο αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θαζψο ε 

απφθαζε ηεο πνξείαο πνπ ζα αθνινπζήζεη έλα πινίν ή ε κέζνδνο ζηνηβαζίαο 

πνπ ζα επηιερζεί γηα θάζε θνξηίν απνηειεί απφθαζε ηεο λαπηηιηαθήο 

εηαηξείαο θαη ηεο δηνίθεζεο. 

 Πξνζάξαμε πινίνπ ή φηαλ ην πινίν εμνθείιεη (πεζκέλν έμσ) (grounding or 

stranding). Απηά ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο ζε παξάθηηεο πεξηνρέο κε ππθλή 

θπθινθνξία εμαηηίαο κεραληθήο βιάβεο, θαθνθαηξίαο ή ιαλζαζκέλεο 

                                                           
5
 Βιάρνο Γ. Π. Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2011. 

6
 Viertola J., Storgard J., Overview on the Cost Effectiveness of Maritime Safety 

Policy Instruments, University of Turku. Αλαζχξζεθε ζηηο 15 Ηνπιίνπ 2017 απφ: 

http://www.merikotka.fi/mimic/images/stories/Viertola_OVERVIEWONTHECOST-

EFFECTIVENESS.pdf.  

http://www.merikotka.fi/mimic/images/stories/Viertola_OVERVIEWONTHECOST-EFFECTIVENESS.pdf
http://www.merikotka.fi/mimic/images/stories/Viertola_OVERVIEWONTHECOST-EFFECTIVENESS.pdf
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πινήγεζεο. Σα κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο πινία (VLCC θαη ULCC) είλαη 

ηδηαίηεξα εππαζή ζε ηέηνηνπ είδνπο αηπρήκαηα, θπξίσο ιφγσ ησλ δηαζηάζεψλ 

ηνπο θαη ηεο χπαξμεο ειάρηζηνπ ρψξνπ γηα ειηγκνχο. Ο αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο απηνχ ηνπ είδνπο ηα 

αηπρήκαηα εμαξηψληαη απφ ηε γλψζε ησλ κεραλεκάησλ πινήγεζεο, ησλ 

θαλνληζκψλ πινήγεζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 χγθξνπζε ή επαθή ηνπ πινίνπ (collision or contact). ηελ πξψηε πεξίπησζε 

αλαθεξφκαζηε ζε ζχγθξνπζε κε άιιν ή άιια πινία, θπξίσο ζε ιηκέλεο ή 

ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο, θαζψο θαη ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο κε ππθλή 

θπθινθνξία. ηε δεχηεξε πεξίπησζε αλαθεξφκαζηε ζηελ επαθή κε κηα 

κφληκε εγθαηάζηαζε π.ρ. πξνβιήηεο ιηκέλσλ θαη πιαηθφξκεο εμφξπμεο 

πεηξειαίνπ
7
. Απφ ηα αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζε ζχγθξνπζε, έλα κηθξφ 

πνζνζηφ νθείιεηαη ζε κεραληθέο βιάβεο ή απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο θαη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ νθείιεηαη ζε θαθή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

λαπζηπινΐαο
8
. 

 Ππξθαγηά ή/θαη έθξεμε (fire or explosion).  Δίλαη έλα πξφβιεκα ην νπνίν φρη 

κφλν εκθαλίδεη πςειά πνζνζηά ζε αλζξψπηλεο απψιεηεο αιιά επίζεο κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη εθηεηακέλε ζαιάζζηα ξχπαλζε, θαζψο ην πινίν δελ έρεη άκεζε 

βνήζεηα απφ ηελ πιεζηέζηεξε αθηή θαη ζπλήζσο νη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο 

είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιεο. Αθφκε θαη κε ηελ θαζηέξσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

Crude Oil Washing (C.O.W.) ή Πιχζηκν κε Αξγφ Πεηξέιαην θαη Inert Gas 

System (I.G.S.) ή χζηεκα Αδξαλνχο Αεξίνπ δελ έρεη επηιπζεί ην πξφβιεκα 

ηεο πξφιεςεο ησλ εθξήμεσλ ζηα δεμακελφπινηα, αθνχ ε ρξήζε ησλ 

παξαπάλσ ζπζηεκάησλ αθνξά θπξίσο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ξχπαλζεο
9
. Βέβαηα ε θαιή εθπαίδεπζε ησλ πιεξσκάησλ ησλ εκπνξηθψλ 

πινίσλ ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηέηνησλ 

θαηαζηάζεσλ
10

. 
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 Απψιεηεο ιφγσ πνιεκηθψλ ερζξνπξαμηψλ (War loss).  

 Εεκηέο ζηε δνκή ηνπ πινίνπ (structure failure). Σέηνηεο δεκηέο επεξεάδνπλ 

θπξίσο φηαλ αθνξνχλ ην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ή ηα ηνηρψκαηα ησλ 

δεμακελψλ ιφγσ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, κεηαηφπηζεο θνξηίνπ, θαθήο 

ζπληήξεζεο κε πξνθαλή ζπλέπεηα ηε κε αληνρή ησλ πιηθψλ θαη ηε κεραληθή 

βιάβε. Βέβαηα, ε αλζεθηηθφηεηα ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ ειηθία ηνπ, ζηνηρείν πνπ επηβαξχλεηαη απφ ηνλ πςειφ κέζν φξν 

ειηθίαο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ δεμακελφπινησλ ηδίσο ησλ VLCCs. 

 Μηθηέο κνξθέο ησλ παξαπάλσ αηπρεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

κεηαμχ άιισλ είλαη ππξθαγηά θαη βχζηζε, πξφζθξνπζε θαη βχζηζε, 

πξνζάξαμε θαη ππξθαγηά θαζψο θαη ζχγθξνπζε θαη έθξεμε. Σν θαηλφκελν 

ησλ κηθηψλ κνξθψλ αηπρεκάησλ πξνβάιιεη αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ, αθνχ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ην πνηνο νξγαληζκφο 

θάλεη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ
11

. 

 Καηξηθέο ζπλζήθεο. Σα πινία ζηηο κέξεο καο ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα ηνλ 

θαηξφ. Δίλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ πινηάξρνπ λα απνηξέςεη ηε δίνδν 

ηνπ πινίνπ απφ θαηξηθά αλαζθαιείο πνξείεο. Βέβαηα, αλαγλσξίδνπκε ηηο 

γλσζηέο πηέζεηο ησλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ γηα γξήγνξε πξνζέγγηζε ζε 

θάπνην ιηκάλη πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη νηθνλνκηθνί φξνη ηνπ ζπκβνιαίνπ 

ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, αγλνψληαο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηα θαηξηθά θαηλφκελα.  

 Μεραληθή βιάβε. Σέηνηα αηπρήκαηα κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κέζσ θαιήο 

θαη πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο θαζψο θαη κε ηελ ελδεδεηγκέλε ιεηηνπξγία 

κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ. Δπνκέλσο νη επηινγέο ηνπ management θαζψο 

θαη νη πξνζπάζεηεο ζπκπίεζεο ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο απφ πιεπξάο ησλ 

λαπηηιηαθψλ κπνξεί λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο κεραληθήο βιάβεο θαη 

ζπλεπψο αηπρήκαηνο.  

 Με εμαθξηβσκέλεο αηηίεο. Σν πνζνζηφ αηπρεκάησλ πνπ νθείιεηαη ζε κε 

εμαθξηβσκέλεο ζπλζήθεο αλέξρεηαη ζην 20,43%. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο 

θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία αηπρεκάησλ
12

. 
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 Slow Steaming. Σν Slow Steaming απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ κεραλή. Λφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπλεζίδεηαη ηα πινία λα πεγαίλνπλ κε ιηγφηεξε απφ 

ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπο ηαρχηεηα, κε ζθνπφ λα επηηπγράλεηαη νηθνλνκία 

ζηα θαχζηκα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία έμηξα δνλήζεσλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θάπνηα εθδνξά ζηε γάζηξα ηνπ πινίνπ κε 

απνηέιεζκα λα ην θαηαζηήζνπλ πην επάισην ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο
13

. 

 

1.2. ΘΑΛΑΗΑ ΡΤΠΑΝΖ ΚΑΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

        χκθσλα κε ηε ζχκβαζε UNCLOS 1982, κφιπλζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο νξίδεηαη ε εηζαγσγή απφ ηνλ άλζξσπν κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, 

νπζηψλ ή ελέξγεηαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ηηο εθβνιέο ησλ πνηακψλ, πνπ έρεη 

ή ελδέρεηαη λα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο, φπσο δεκηέο ζηνπο βηνινγηθνχο πφξνπο θαη 

ζηε ζαιάζζηα παλίδα θαη ρισξίδα, θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, παξεκπφδηζε 

ησλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιηείαο θαη ησλ άιισλ 

λφκηκσλ ρξήζεσλ ηεο ζάιαζζαο, αιινίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζαιάζζηνπ χδαηνο 

φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ, θαη ππνβάζκηζε ηεο αμίαο ηνπ σο ρψξνπ αλαςπρήο
14

.  

        Ζ κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί βάζεη δχν ελλνηψλ· 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο θπζηθήο. Δλψ ε θπζηθή έλλνηα ηε κφιπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη θάζε απφξξηςε ζην πεξηβάιινλ νπζηψλ πνπ ην κνιχλνπλ, ε 

νηθνλνκηθή έλλνηα είλαη θάζε είδνο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ππνβαζκίδεη ηνπο 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο κε ηέηνην ηξφπν πνπ ε θχζε δελ κπνξεί απφ κφλεο ηεο λα 

ηνπο επαλαθέξεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε θαη έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ 

ππνβάζκηζή ηνπο. Με άιια ιφγηα, έλα αηχρεκα πνπ έγηλε ζηε κέζε ηνπ σθεαλνχ κε 

ζπλέπεηα ηε δηαθπγή 10.000 ηφλσλ αξγνχ πεηξειαίνπ δε ζεσξείηαη κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά, εθφζνλ δελ ππνβαζκίζηεθε θάπνηνο 

ζπληειεζηήο παξαγσγήο, αλ θαη ππάξρεη ε θπζηθή κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Αληηζέησο, ην ίδην αηχρεκα ζε παξάθηηα ηνπνζεζία, αθφκα θαη κε δηαθπγή ιηγφηεξεο 

πνζφηεηαο αξγνχ πεηξειαίνπ, κε ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο (πρ αθηέο – ζάιαζζα) θαη ηε κείσζε εζφδσλ ζε άιινπο ηνκείο, φπσο 
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ηνπξηζκφο θαη αιηεία θ.ιπ., ζπλεπάγεηαη κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ νηθνλνκηθή 

ζθνπηά
15

.  

        Δπίζεο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν κνξθέο ξχπαλζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία· ηελ ιεηηνπξγηθή θαη ηελ αηπρεκαηηθή. Λεηηνπξγηθή νξίδεηαη 

σο νπνηαδήπνηε κε αηπρεκαηηθή κνξθή ξχπαλζεο πνπ πξνμελεί ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ ε ζπλήζεο ιεηηνπξγία ελφο εκπνξηθνχ πινίνπ. Σέηνηνπ είδνπο ξχπαλζε 

κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε θάζε θάζε ηνπ θχθινπ ηεο δσήο ελφο πινίνπ, δειαδή απφ 

ηελ αξρή (θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ), ηελ θαλνληθή νηθνλνκηθή δσή ηνπ (ζπληεξήζεηο 

θαη επηζθεπέο, θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαγγίζεηο  θαπζίκσλ, εξκαηηζκφο) θαη ζην ηέινο 

(δηάιπζε πινίνπ). Αηπρεκαηηθή ξχπαλζε είλαη ε κφιπλζε ε νπνία πξνθαιείηαη απφ 

ηηο αηηίεο πνπ αλαιχζακε πξνεγνπκέλσο, φπσο πξνζάξαμε ηνπ πινίνπ, έθξεμε ή 

ππξθαγηά θ.ά.
16

. Ο βαζκφο ηεο ξχπαλζεο κπνξεί λα δνζεί απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε: 

Πίνακαρ 1: Δμίζσζε Βαζκνχ Ρχπαλζεο. 

 

Βαθμόρ Ρύπανζηρ = ςσνόηηηα * Μέγεθορ Ρύπανζηρ  

 

Πεγή: Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή ησλ Ληκέλσλ. 

1.3. ΜΟΛΤΝΖ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΖΛΗΓΔ 

        Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ζαιάζζηα ξχπαλζε πνπ πξνθιήζεθε απφ αηπρήκαηα, 

θπξίσο αλαθεξφκαζηε ζηελ έθρπζε πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα θαη ζηε δεκηνπξγία 

πεηξειαηνθειίδσλ, νη νπνίεο δχλαληαη λα έρνπλ θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Βέβαηα κφιπλζε κπνξεί λα πξνθιεζεί θη απφ άιιεο νπζίεο πνπ 

κπνξεί λα δηαξξεχζνπλ ζηε ζάιαζζα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. ηελ παξνχζα 

έξεπλα ζα εμεηάζνπκε ηελ έλλνηα ηεο κφιπλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

πξνθχπηεη απφ λαπηηθά αηπρήκαηα, απφ ηε ζθνπηά ηεο δηαξξνήο πεηξειαίνπ θαη ηε 

δεκηνπξγία πεηξειαηνθειίδσλ. 
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 Γθηδηάθεο Κ. Οηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ηνπ Διέγρνπ ηεο Μφιπλζεο ηνπ 
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/modules/document/index.php?course=NAS247&openDir=/55f821b0ol6b. 
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         Πεηξέιαην (Oil,) είλαη κηα γεληθή έθθξαζε πνπ ππνδειψλεη έλα παρχξεπζην 

πγξφ πνπ έρεη ππθλφηεηα κηθξφηεξε απηήο ηνπ λεξνχ. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη απφ 

αξγφ πεηξέιαην (crude oil) θαζψο θαη πξντφληα δηχιηζεο πεηξειαίνπ (refined oils) 

φπσο θαχζηκα ληίδει (diesel oils), βαξηά πγξά θαχζηκα (heavy fuel oil), ιηπαληηθά 

πγξά (lubricating oil), θεξνδίλε (kerosene) θαη βελδίλε (gasoline)
17

. Πεηξειαηνθειίδα 

(Oil Spill), είλαη κηα κνξθή πεξηβαιινληηθήο κφιπλζεο θαηά ηελ νπνία 

ειεπζεξψλνληαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ πγξνί πδξνγνλάλζξαθεο πεηξειαίνπ σο 

απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο
18

. 

        Οη πεηξειαηνθειίδεο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα είηε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο 

πινίνπ είηε ελφο αηπρήκαηνο. Οη πεηξειαηνθειίδεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ 

αλαθνξηθά κε ην κέγεζφο ηνπ ζε κηθξέο (small spill) (κέρξη 7 ηφλνπο πεηξειαίνπ), ζε 

κεζαίεο (medium spill) (7-700 ηφλνπο πεηξειαίνπ) θαη ζε κεγάιεο (large spill) (άλσ 

ησλ 700 ηφλσλ πεηξειαίνπ). Οη κεγάιεο πεηξειαηνθειίδεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ 

λαπηηθά αηπρήκαηα θαη απνηεινχλ ζνβαξφ θίλδπλν γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ
19

.  

        Σν κέγεζνο κηαο πεηξειαηνθειίδαο δελ είλαη ην κφλν πνπ πξνθαιεί αλεζπρία. Οη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ηνπο εμαξηψληαη απφ ην κέγεζφο ηνπο, ηε δηαζπνξά ηεο 

πνζφηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ, ηελ ηνμηθφηεηα θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ πεηξειαίνπ 

πνπ ρχζεθε, θαζψο θαη ηελ επαηζζεζία ηεο πεξηνρήο φπνπ έγηλε ε δηαξξνή
20

. 

εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ επίζεο ην θιίκα ηεο πεξηνρήο, ε επνρή, ηα βηνινγηθά θαη 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, ε ζρεηηθή επαηζζεζία ησλ εηδψλ  θαη ησλ 

βηνινγηθψλ θνηλνηήησλ πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή, ην είδνο θαζαξηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο θαη ε κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο φπνπ ζπλέβε ε δηαξξνή. 
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 Necmettin A., Shipping Accidents: A Serious Threat for Marine Environment. 

Αλαζχξζεθε ζηηο 07 Ηνπιίνπ 2017 απφ: file:///C:/Users/Gianna%20Primpa 
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/Downloads/5000144486-5000230234-1-PB.pdf. 
20

 Environmental European Agency.  Accidental Oil Spills from Marine Shipping. 
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        Παξαδείγκαηνο ράξηλ, αλ ε πεξηνρή είλαη βξαρψδεο θαη εθηεζεηκέλε ζηα θχκαηα 

είλαη πην δχζθνιν λα απνκαθξπλζεί ην πεηξέιαην. Δπηπιένλ, αλ πλένπλ δπλαηνί 

άλεκνη είλαη πηζαλφ είηε λα απιψζνπλ ηελ πεηξειαηνθειίδα, είηε λα ηε κεηαθέξνπλ 

πην θνληά ζηηο αθηέο, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη νη ζπλέπεηέο ηεο ζα είλαη πην δχζθνιν 

θαη ρξνλνβφξν λα αληηκεησπηζηνχλ. πλήζσο, καθξνπξφζεζκε βιάβε ηνπ 

πεξηβάιινληνο έρνπκε εμαηηίαο ηεο ρξήζεο αθαηάιιεισλ ηερληθψλ θαζαξηζκνχ θαη 

φρη εμαηηίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ πεηξειαίνπ.  

        Όζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεηξειαηνθειίδαο, είλαη κε ξεαιηζηηθφ λα 

νξίζνπκε ηελ αλάθακςε (recovery) απφ κηα πεηξειαηνθειίδα σο επηζηξνθή ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε πξηλ απφ απηή
21

. Σα κέζα αληηκεηψπηζεο κηαο 

πεηξειαηνθειίδαο πνηθίινπλ απφ παξαηήξεζε θαη παξαθνινχζεζε, ελψ επηηξέπεηαη 

ζην πεηξέιαην λα δηαζθνξπηζηεί θαη λα ππνβαζκηζηεί ζηαδηαθά απφ ηε θχζε, κέρξη 

θαη πιήξνπο θιίκαθαο επέκβαζε. Ο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο πνπ ζα πξνηηκεζεί 

εμαξηάηαη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ εμεηάζακε παξαπάλσ φπσο ν θαηξφο θαη ε 

κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο. Πιήζνο εμνπιηζκνχ έρεη εμειηρζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πεηξειαηνθειίδσλ, φπσο πισηήξεο (floating booms) πνπ απνηξέπνπλ ηελ 

εμάπισζε ηνπ πεηξειαίνπ, αλαξξνθεηέο πεηξειαίνπ (mops or skimmers) πνπ 

ξνπθνχλ θαη αδεηάδνπλ κε αληιίεο ην πεηξέιαην. Ζ ρξήζε νπζηψλ δηαζπνξάο ηνπ 

πεηξειαίνπ (dispersants) επηηξέπεηαη ζε πεξηνρέο καθξηά απφ ηηο αθηέο πνπ δελ έρνπλ 

κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα θαη δελ είλαη επάισηεο ζηα ρεκηθά
22

. 

1.4. ΠΖΓΔ ΘΑΛΑΗΑ ΡΤΠΑΝΖ ΚΑΗ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΚΟΗΝΖ 

ΓΝΩΜΖ 

        ηελ πνξεία θαζηέξσζεο ελφο δηεζλνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ελαξκνληζκέλσλ 

θαλφλσλ, πνπ έρεη σο άκεζν ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, 

                                                           
21

 The International Tanker Owners Pollution Federation. The Environmental Impact 

of Marine Oil Spills. Αλαζχξζεθε ζηηο  25 Ηνπλίνπ 2017 απφ: http://www.itopf.com 

/fileadmin/data/Documents/Papers/environ.pdf. 

 
22

 Great Barrier Reef Marine Park Authority. Management Status: Shipping and Oil 

Spills. Αλαζχξζεθε ζηηο 01 επηεκβξίνπ 2017 απφ: http://elibrary.gbrmpa.gov.au 

/jspui/bitstream/11017/660/1/State-of-the-Reef-Report-2006-Shipping-and-oil-

spills.pdf. 

http://www.itopf.com/
http://elibrary.gbrmpa.gov.au/
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ηέζζεξηο κνξθέο ξχπαλζεο έρνπλ εθηηκεζεί θαη θσδηθνπνηεζεί σο πεγέο ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο: 

  Ρχπαλζε απφ ρεξζαίεο πεγέο θαη ηελ αηκφζθαηξα (land based and 

atmospheric pollution): Σα ¾ ηεο ζπλνιηθήο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο νθείινληαη 

ζηα ξππνγφλα ζηνηρεία πνπ εηζέξρνληαη ζηε ζάιαζζα απφ ηελ μεξά. ε απηά 

πεξηιακβάλνληαη βηνρεκηθά ιχκαηα θαη απνξξίκκαηα πνπ ρχλνληαη απεπζείαο 

ζηε ζάιαζζα ή δηακέζνπ πνηακψλ, ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα ζηε γεσξγία θ.ά. Πνιιά αλαπηπζζφκελα 

θπξίσο θξάηε δελ επηζπκνχλ πεξηνξηζκνχο ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπο 

δηφηη πηζηεχνπλ φηη είλαη πηζαλφλ απηνί λα νδεγήζνπλ ζε βξαδχηεξνπο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο· ζπλεπψο απηή ε κνξθή ζαιάζζηαο ξχπαλζεο δηέπεηαη 

απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

 Ρχπαλζε απφ ηα εκπνξηθά πινία (ship generated pollution): Όπσο έρνπκε ήδε 

αλαιχζεη εδψ ζπλαληάκε δπν κνξθέο ξχπαλζεο ηελ ιεηηνπξγηθή θαη ηελ 

αηπρεκαηηθή. 

 Ρχπαλζε απφ απνξξίςεηο (dumping): Απνηειεί κηα κηθηή κνξθή ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο επεηδή ηα βηνκεραληθά απφβιεηα κεηαθέξνληαη απφ ηελ μεξά κε 

πινία θαη αεξνζθάθε κε ζθνπφ λα απνξξηθζνχλ ζηε ζάιαζζα. Σα θπξηφηεξα 

είδε ησλ απνβιήησλ είλαη ξαδηελεξγά θαηάινηπα, ζηξαηησηηθφ πιηθφ, 

ππνιείκκαηα απφ βπζνθνξήζεηο, ιχκαηα θαη βηνκεραληθά απφβιεηα. Οη 

δηεζλείο ζπκβάζεηο πιένλ αληηκεησπίδνπλ ην dumping σο μερσξηζηή κνξθή 

ξχπαλζεο θαζψο ζεσξείηαη πάληνηε εζθεκκέλε ελέξγεηα θαη ν ζπλεζέζηεξνο 

ιφγνο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζαιάζζηνπ ηαμηδηνχ. 

 Ρχπαλζε απφ ηελ εμφξπμε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ βπζνχ ησλ ζαιαζζψλ 

(pollution from the exploration and exploitation of the seabed). Ζ εμεξεχλεζε 

ηνπ βπζνχ θαη ηεο πθαινθξεπίδαο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο. 

Απηή ε κνξθή ξχπαλζεο ζπλήζσο δελ απνηειεί εζθεκκέλε ελέξγεηα αιιά 

πξνθαιείηαη απφ δηαξξνέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, απφ πισηέο 

εγθαηαζηάζεηο (πιαηθφξκεο, γεσηξχπαλα), απφ αηπρήκαηα ιφγσ εθξήμεσλ, 

απφ ζπγθξνχζεηο πινίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη απφ δεκηέο ζηνπο 

ππνζαιάζζηνπο πεηξειαηαγσγνχο. 
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        Ζ πξαγκαηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ παξαπάλσ πεγψλ 

ζηε ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλε θαη απνδίδεη ζηε λαπηηιία ηηο ζεκαληηθφηεξεο επζχλεο. Πξάγκαηη, έρεη 

απνδεηρζεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ ξχπσλ έρεη ρεξζαία πξνέιεπζε θαη κφλν έλα κηθξφ 

πνζνζηφ νθείιεηαη ζηε λαπηηιία. Δηδηθφηεξα, ζε έξεπλα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

πεξηβάιινλ απνθαιχπηεηαη φηη απφ ηνπο ξχπνπο πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα ην 

44% νθείιεηαη  ζε απνξξνέο θαη απφβιεηα απφ ηε μεξά, ην 33% ζε κεηαθεξφκελνπο 

κέζσ ηεο αηκφζθαηξαο ξχπνπο, ην 10% ζε απνξξίςεηο ζηνπο σθεαλνχο, ην 1% ζε 

ππνζαιάζζηα άληιεζε πεηξειαίνπ θ.ιπ., ελψ κφλν ην 12% νθείιεηαη ζηε λαπηηιία 

(ιεηηνπξγηθή θαη αηπρεκαηηθή ξχπαλζε καδί).  

        Ζ δηαζηξεβισκέλε απηή εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο πξαγκαηηθέο πεγέο ξχπαλζεο ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε ζρεδφλ κνλνκεξήο ιήςε κέηξσλ (ζεζκνί) πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ειέγρνπ ηεο λαπηηιίαο ζην ζρεηηθφ θαηλφκελν, δελ ζπκβάιεη ζηελ 

νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπί δεθαεηίεο ην ελδηαθέξνλ ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ζε ζρέζε κε ηε ξχπαλζε ηεο 

ζάιαζζαο είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηε λαπηηιία, ρσξίο 

βέβαηα ε δξαζηεξηφηεηα απηή λα είλαη νχηε ε κφλε αιιά νχηε θη ε ζεκαληηθφηεξε 

αηηία ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.  

        Τπάξρεη εδξαησκέλε κάιηζηα ε άπνςε φηη ν ζεκαληηθφηεξνο (αλ φρη ν 

κνλαδηθφο) θίλδπλνο γηα ηε ζάιαζζα είλαη ηα αηπρήκαηα πνπ θαηά θαηξνχο 

ζπκβαίλνπλ κε πεηξειαηνθφξα πινία
23

. Παξφιν πνπ ηα αηπρήκαηα ησλ 

δεμακελφπινησλ είλαη απηά πνπ θαηά θφξνλ απαζρνινχλ ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη ηελ θνηλή γλψκε, εληνχηνηο δελ είλαη ιηγφηεξα ηα αηπρήκαηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ κε φια ηα άιια, θαηλνκεληθά αθίλδπλα πινία
24

. Ζ αηπρεκαηηθή κφιπλζε 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ πινία εθηφο δεμακελφπινησλ φπσο είλαη container θαη 

πινία γεληθνχ θνξηίνπ έρεη αξρίζεη λα απνθηά πηζαλφηεηεο ζεκαληηθήο 

πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο ιφγσ ηνπ γηγαληηζκνχ ησλ πινίσλ θαη ηεο αχμεζεο 

                                                           
23

 Βιάρνο Γ. Π. Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, 

Αζήλα, 2007. 
24

 Βιάρνο Γ. Π. Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2011. 
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ηεο πνζφηεηαο θαπζίκσλ πνπ ρξεηάδεηαη απηά λα κεηαθέξνπλ ζηηο δεμακελέο 

bunker
25

. 

1.5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Ο παξάγνληαο άλζξσπνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο φζνλ αθνξά ηα λαπηηθά 

αηπρήκαηα, θαζψο θξχβεηαη πίζσ απφ ζρεδφλ φιεο ηηο αηηίεο πξφθιεζεο ηνπο. 

πλεπψο, είλαη αλαγθαίν ε δηεζλήο θνηλφηεηα λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ δεηήκαηνο θαη λα δψζεη έκθαζε ζπλνιηθά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην λαπηηιηαθφ θιάδν, θαη φρη κφλν ησλ λαπηηθψλ. Καηά ηελ 

άπνςε κνπ, έηζη ζα απνηξαπνχλ ηα δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά.  

 Ζ θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ απνηειεί έλαλ επηπιένλ παξάγνληα κεγάιεο 

ζεκαζίαο πνπ ζπκβάιεη ζηελ πξφθιεζε λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. Ζ δηεζλήο 

θνηλφηεηα είλαη αλαγθαίν λα επηβάιεη εληαία, απζηεξά θαηαζθεπαζηηθά 

πξφηππα γηα θάζε θαηεγνξία θαη κέγεζνο πινίνπ, λα επηβάιεη ηαθηηθέο 

ζπληεξήζεηο θαη λα ζέζεη φξηα ειηθίαο πέξα απφ ηα νπνία δε ζα επηηξέπεηαη 

ζην πινίν λα εθηειεί δξνκνιφγηα. 

 Οη ελδνγελείο παξάγνληεο πξφθιεζεο αηπρεκάησλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ 

κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ απφ θαλνληζκνχο. ηελ πεξίπησζε ησλ εμσγελψλ 

παξαγφλησλ ηα πξάγκαηα είλαη πην δχζθνια. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε έληαζε 

ησλ δηάθνξσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ κπνξεί λα πξνβιεθζεί έσο ελφο βαζκνχ, 

φκσο πάληα ζα ππάξρεη έλα πνζνζηφ αηπρεκάησλ ηα νπνία πέξα απφ ηα κέηξα 

πνπ ζα ιεθζνχλ ζα ζπκβαίλνπλ, ιφγσ ηεο απξφβιεπηεο θχζεο ησλ ζπλζεθψλ 

θάησ απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. 

 Σν θαηλφκελν ηνπ γηγαληηζκνχ ησλ πινίσλ θαίλεηαη λα εληζρχεη ηελ άγλνηα 

ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο σο πξνο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ελφο αηπρήκαηνο. 

Καζψο ην κέγεζνο ησλ πινίσλ ζπλερψο απμάλεηαη θαη θαζψο (φπσο ζα 

εμεηάζνπκε αξγφηεξα) ηα κέηξα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ιακβάλνληαη a 

posteriori ελφο αηπρήκαηνο θαη κηαο κεγάιεο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο, ζε 

ιίγν θαηξφ δε ζα γλσξίδνπκε ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηνπο. Γε ζα κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νχηε νη επηπηψζεηο ηνπο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, νχηε ην 

                                                           
25

 UNCTAD. Liability and Compensation for Ship – Source Oil Pollution. 

Αλαζχξζεθε ζηηο 25 Απγνχζηνπ 2017 απφ: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ 

dtltlb20114_en.pdf. 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
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θφζηνο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο. Όπσο είδακε θαη ζηελ εμίζσζε ηνπ 

βαζκνχ ξχπαλζεο, έλαο παξάγνληαο πνπ ηνλ επεξεάδεη είλαη ην κέγεζνο ηεο 

ξχπαλζεο, ην νπνίν κε ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πινίνπ απμάλεη θαη απηφ. 

 Απφ ην πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ππάξρεη αλάγθε γηα 

έξεπλα ζηνλ θιάδν ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Μία ιχζε γηα 

λα απνθεπρζνχλ ηα αλαδξνκηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζα 

ήηαλ λα δηεμάγνληαη πεηξάκαηα πξνζνκνίσζεο ζηα νπνία ζα εμεηάδνληαη 

δηάθνξα ζελάξηα. 

 Ζ δεκνζηφηεηα πνπ παίξλνπλ ηα λαπηηθά αηπρήκαηα έρεη αιινηψζεη ηελ 

άπνςε ηνπ θφζκνπ γηα ην πνηεο είλαη νη πξαγκαηηθέο πεγέο κφιπλζεο. ην 

πιαίζην απηφ, ζεσξψ φηη νη δηεζλείο ζεζκνί θαη νη θπβεξλήζεηο ιακβάλνπλ 

κέηξα γηα ηα λαπηηθά αηπρήκαηα ζηα πιαίζηα κηαο ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο 

ψζηε λα κελ ακθηζβεηεζεί απφ ηελ θνηλσλία ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δξάζεο ηνπο, κε παξέρνληαο φκσο νπζηαζηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο 

αηπρεκαηηθήο κφιπλζεο. 

 Παξφιε ηελ έκθαζε πνπ έρεη δνζεί ζηελ αηπρεκαηηθή κφιπλζε, 

απνδεηθλχεηαη φηη άιιεο κνξθέο ξχπαλζεο θαη θπξίσο ε πξνεξρφκελε απφ ηελ 

μεξά ρξήδνπλ άκεζσλ θαη απζηεξψλ ξπζκίζεσλ. Ζ θχξηα πεγή ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο είλαη ε μεξά, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο είλαη ε ζπλερφκελε 

απνβνιή ξχπσλ ζηε ζάιαζζα. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ ε ζπζζψξεπζε απηψλ 

καθξνπξφζεζκα ζα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο (ίζσο κε αλαζηξέςηκνπ 

ραξαθηήξα) θαη ηεξάζηην θνηλσληθφ θφζηνο. Όπσο κάιηζηα εμεηάζακε θαη 

ζηελ εμίζσζε πνπ καο δίλεη ην βαζκφ ξχπαλζεο, ε ζπρλφηεηα κφιπλζεο είλαη 

έλαο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιεη ζην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο. Ζ αηπρεκαηηθή 

κφιπλζε δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπρλφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηε ρεξζαία, ε 

νπνία απνηειεί θαζεκεξηλφ θαηλφκελν. 

 Ζ ιεηηνπξγηθή ξχπαλζε επίζεο ρξήδεη ξπζκίζεσλ. Καζψο αλαθεξφκαζηε ζε 

κηα αέλαε κφιπλζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ ηεο επηρεηξεζηαθήο 

δσήο ησλ πινίσλ, δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ηελ καθξνπξφζεζκε 

ζπζζσξεπηηθή ηεο επίδξαζε ζηηο ζαιάζζηεο κνξθέο δσήο θαζψο επεξεάδεη ην 

βαζκφ ξχπαλζεο φπσο θαη ε ρεξζαία ξχπαλζε. 

 Γηα θάζε πεηξειαηνθειίδα είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάδνληαη νη αληηθεηκεληθέο 

ζπλζήθεο πξηλ ιεθζνχλ κέηξα, θαζψο ε θάζε κηα πεξίπησζε ρξήδεη 
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μερσξηζηήο αληηκεηψπηζεο αλάινγα κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο πνπ ζπλέβε. Ζ επηινγή 

ηεο ιάζνο κεζφδνπ κπνξεί λα επηδεηλψζεη ζεκαληηθά ηελ θαηάζηαζε. Γίλεηαη 

θαηαλνεηφ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε άκεζε, απνηειεζκαηηθή θαη ζσζηή 

αληίδξαζε ηεο πιεγείζαο ρψξαο θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Ο παξάγνληαο 

άλζξσπνο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

πεηξειαηνθειίδσλ, θαζψο είλαη νη άλζξσπνη πνπ απνθαζίδνπλ γηα ηελ 

θαηάιιειε κέζνδν αληηκεηψπηζήο ηνπο. 
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2. ΚΡΑΣΟ ΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΗΜΑΙΔ ΔΤΚΑΙΡΙΑ 

2.1. ΚΡΑΣΟ ΖΜΑΗΑ 

        Κάζε εκπνξηθφ πινίν είλαη ππνρξεσκέλν λα είλαη εγγεγξακκέλν ζε έλα θξάηνο 

ηεο επηινγήο ηνπ θαη λα θέξεη ηε ζεκαία απηνχ. Ύζηεξα απφ ηελ εγγξαθή ηνπ πινίνπ 

ζε θάπνηα ζεκαία είλαη ππνρξεσκέλν λα έρεη πςσκέλε ηε ζεκαία απηνχ ηνπ θξάηνπο 

θαη επίζεο λα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο πνπ επηβάιινληαη απφ απηήλ. Κξάηνο ζεκαίαο 

(Flag State) ελφο πινίνπ εθθξάδεη ηελ εγγξαθή ηνπ πινίνπ ππφ ην θαζεζηψο ηεο 

ζεκαίαο ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ηεο πινηνθηεζίαο
26

. 

        Ζ αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο είλαη λα δηεμάγεη ειέγρνπο ζηα πινία 

πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ ηφζν ζε ζέκαηα δηνίθεζεο φζν θαη ζε ζέκαηα ηερληθά θαη 

θνηλσληθνχ θφζηνπο. πγθεθξηκέλα, απαηηείηαη λα ιακβάλνπλ κέηξα πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

επάλδξσζεο ηνπ πινίνπ), ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ εθπαίδεπζε ησλ πιεξσκάησλ, 

ηελ θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ αμηνπινΐα ηνπ. Δπηπιένλ, είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα εμαζθαιίζνπλ φηη ν πινίαξρνο θαη νη αμησκαηηθνί ηνπ θάζε πινίνπ έρνπλ ηα 

θαηάιιεια πξνζφληα θαη ηα απνδεηθηηθά λαπηηθήο ηθαλφηεηαο.  

        Ζ πιήξεο εθαξκνγή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θξάηνπο ζεκαίαο, φπσο απηέο 

απνξξένπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη θαλνληζκψλ, ζεκαίλεη φηη 

ην θξάηνο ζεκαίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπ γηα 

εμνπιηζκφ θαη νξγάλσζε. Γίλεηαη επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη ην θίλεηξν ζπκκφξθσζεο 

κε ηηο επηηαγέο ησλ πξαθηηθψλ αζθάιεηαο θαη παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη 

θπξίσο νηθνλνκηθφ. Ο πινηνθηήηεο, ν νπνίνο δξα ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, 

επηθεληξψλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ηδηαίηεξα 

κάιηζηα ζε πεξηφδνπο θξίζεο. εκαληηθφ θίλεηξν γηα ηνλ πινηνθηήηε πνπ ζέιεη λα 

επελδχζεη ζε αζθάιεηα θαη πνηφηεηα θαη πςεινχ επηπέδνπ λαπηεξγαηηθφ δπλακηθφ ζα 

ήηαλ ε αληακνηβή ηνπ κε πςειφηεξνπ επηπέδνπ λαχιν. 

        Κάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα ζπκβαίλεη πάληα θαη σο εθ ηνχηνπ ν πεξηνξηζκφο ησλ 

θαηλνκέλσλ κε ζπκκφξθσζεο επαθίεηαη ζηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ, θπξίσο ησλ Port 

                                                           
26

 Marine Insight. What are Flag States in the Shipping Industry?. Αλαζχξζεθε ζηηο 

21 Ηνπιίνπ 2017 απφ: https://www.marineinsight.com/maritime-law/what-are-flag-

states-in-the-shipping-industry-2/. 
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State Control θαη Classification Societies. Απφ ηελ απνηπρία επνκέλσο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θξάηνπο ζεκαία, θαη ηελ επηζπκία ησλ πινηνθηεηψλ λα κεηψζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ 

ηνπο θφζηνο πξνθχπηνπλ νη ζεκαίεο επθαηξίαο. Βέβαηα πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ 

θαζψο ζπλαληάηαη έιιεηςε ελνπνηεκέλσλ θαλφλσλ θαη ηππνπνίεζεο ησλ ειέγρσλ 

ησλ Flag Sate, PSC θαη Νενγλσκφλσλ. Σν πξφβιεκα ηεο νκαιήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηνπο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θαη θαηλφκελα φπσο ε αλνκνηφκνξθε εξκελεία 

ησλ απαηηήζεσλ ηεο θιάζεο θαη ηεο ζεκαίαο πξέπεη λα εθιείςνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζα ήηαλ ζθφπηκε ε παξνπζία θαη ησλ επηζεσξεηψλ ηνπ PSC θαη απηψλ ηεο θιάζεο 

ηνπ πινίνπ απφ θνηλνχ ζην πινίν γηα ηελ επηζήκαλζε ηπρφλ παξαιήςεσλ ειιείςεσλ 

ε αλαθνινπζηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ νδεγηψλ
27

. 

2.2. ΖΜΑΗΔ ΔΤΚΑΡΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΒΑΘΜΗΜΔΝΑ ΠΛΟΗΑ 

        Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζεζκνχ ησλ ζεκαηψλ αλνηρηνχ λενινγίνπ (open 

registries) ή αιιηψο ζεκαίεο επθαηξίαο – επθνιίαο είλαη ε απνπζία «γλήζηνπ δεζκνχ» 

(genuine link) κεηαμχ ηεο εζληθφηεηαο ηεο πινηνθηεζίαο θαη ηεο εζληθφηεηαο ηεο 

ζεκαίαο πνπ θέξεη ην πινίν. Σα θχξηα ζεκεία – ραξαθηεξηζηηθά ησλ πινίσλ πνπ 

ηεινχλ ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο θαη ηα νπνία πξνβιεκαηίδνπλ ιφγσ ηεο κε 

ζπκκφξθσζεο ηνπο ζηηο επηηαγέο ηεο αζθαινχο θαη πνηνηηθήο λαπηηιηαθήο ππεξεζίαο 

ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ πξφζβαζε ζην λενιφγην είλαη αξθεηά εχθνιε θαη ε κεηαθνξά ηνπ πινίνπ 

απφ ην αλνηρηφ λενιφγην γίλεηαη ειεχζεξα θαηά ηελ επηινγή ηνπ πινηνθηήηε 

ρσξίο πεξηνξηζκνχο. 

 Σα επίπεδα θνξνινγίαο είλαη πνιχ ρακειά έσο θαη αλχπαξθηα. 

 Σν θξάηνο λενιφγεζεο επηηξέπεη ηελ πινηνθηεζία ή/θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ ηνπ απφ αιινδαπνχο
28

. Δπνκέλσο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ζπλαληάκε έιιεηςε δεζκνχ κεηαμχ ηνπ θξάηνπο ζεκαίαο θαη ηεο 

πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο, νπφηε εκθαλίδεηαη αδπλακία επηβνιήο πξνζηίκσλ
29

. 

                                                           
27

 Βιάρνο Γ. Π. Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2011. 

28
 Βιάρνο Γ.Π. Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2015. 

29
 Βιάρνο Γ. Π. Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2011. 
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 Σα θξάηε πνπ ζεσξνχληαη ζεκαίεο επθαηξίαο δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο ή δελ είλαη θαζφινπ απζηεξέο νη απαηηήζεηο απηέο γηα ηε 

ζπληήξεζε ή θαη ηελ επάλδξσζε ησλ πινίσλ
30

. Γηα παξάδεηγκα ζπλαληάηαη 

επίδεημε «ραιαξφηεηαο» ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (ι.ρ. 

αζθάιεηα, απνδεκηψζεηο, επαξθή επάλδξσζε θ.ιπ.)
31

. 

 Σν αλνηρηφ λενιφγην δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα νχηε δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο 

δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο, γηα λα επηβάιεη ή λα αζθήζεη θάπνηνπ είδνπο 

έιεγρν ζηηο εηαηξείεο (εζληθή ή δηεζλήο λνκνζεζία). 

 Ζ επάλδξσζε απφ αιινδαπνχο λαπηηθνχο επηηξέπεηαη εληειψο ειεχζεξα, ελψ 

δελ ππάξρεη εζληθή λνκνζεζία πνπ λα πξνζηαηεχεη ηνλ ζπλδηθαιηζκφ. 

 Οη κηζζνί, ηα εκεξνκίζζηα, νη άδεηεο θαη ηα επηδφκαηα είλαη εμαηξεηηθά 

ρακειά, αθνχ ζπλήζσο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην εξγαηηθφ δίθαην θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα πνπ παξέρεη ηε ζεκαία
32

. 

 Οη ζεκαίεο επθαηξίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε επαξθψλ ζηειερψλ θαη 

επηζεσξεηψλ ηθαλψλ λα παξαθνινπζνχλ ηα πινία. Δπνκέλσο, ζπλαληάκε 

ζπρλά ην θαηλφκελν πεξηνξηζκέλσλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη απνθπγήο 

εκθάληζεο ειιείςεσλ ή/θαη θξαηήζεσλ. 

 Πνιιέο θνξέο ζπλαληάηαη ππεξβνιηθή επίδεημε ερεκχζεηαο, κε απνηέιεζκα ηε 

δηαξθή ζπγθάιπςε ζπκβάλησλ, γεγνλφο πνπ επηθέξεη καθξνρξφληεο 

επηπηψζεηο ζηε λαπηηιία
33

. 

 Σέινο, νη ζεκαίεο επθαηξίεο έρνπλ ηελ ηάζε λα κελ ζέινπλ ηελ πηνζέηεζε 

δηεζλψλ θαλνληζκψλ, ην νπνίν εληζρχεη ηελ θαζπζηέξεζε ζηε εθαξκνγή ηνπο 

δηεζλψο θαη απνηξέπεη ηε βειηίσζε ηεο λαπηηιίαο
34

. 

        Γηα φινπο ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο ηα αλνηρηά λενιφγηα απνηεινχλ ζηφρν 

ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Δπίζεο, ζηνρνπνηνχληαη αθνχ ζπλήζσο δηαζέηνπλ πινία 

                                                           
30

 Βιάρνο Γ.Π. Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2015 
31

 Βιάρνο Γ. Π. Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2011. 

32
 Βιάρνο Γ.Π. Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, Δθδ.Α ζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2015. 

33
 Βιάρνο Γ. Π. Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2011. 

34
 WWF. Accidents at Sea. Αλαζχξζεθε ζηηο 28 Απγνχζηνπ 2017 απφ: 

http://awsassets.panda.org/downloads/accidents_at_sea_lr_1.pdf. 
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κεγάιεο ειηθίαο, ππνβαζκηζκέλα (sub-standard vessels), ηα νπνία σο επί ην πιείζηνλ 

ρξεζηκνπνηνχλ θζελά θαη ζρεηηθά αλεθπαίδεπηα πιεξψκαηα, κε απνηέιεζκα λα 

εκπιέθνληαη ζπρλά ζε λαπηηθά αηπρήκαηα πξνθαιψληαο εθηεηακέλε ζαιάζζηα 

ξχπαλζε
35

. Έλα πνηνηηθφ πινίν ζε αληίζεζε κε έλα ππνβαζκηζκέλν, δελ παξνπζηάδεη 

ηερληθά ειαηηψκαηα, ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη θαλνληζκνχο, 

αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπληήξεζεο θαη βέβαηα είλαη επαλδξσκέλν απφ 

επαξθέο, ηθαλφ, εθπαηδεπκέλν θαη εθνδηαζκέλν κε ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά 

πιήξσκα
36

. 

        Σα ππνβαζκηζκέλα πινία είλαη πινία πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο πςειέο 

πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο απφ κεξίδα πινηνθηεηψλ, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ηα πινία 

ηνπο θπξίσο θάησ απφ ζεκαίεο επθαηξίαο αιιά θαη απφ παξαδνζηαθέο ζεκαίεο. Ωο 

sub-standard vessel κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε έλα πινίν φηαλ ζπληξέρνπλ 

θάπνηεο απφ ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο: 

 Όηαλ δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα πνπ ζέηεη ν λενγλψκνλαο πνπ 

ην παξαθνινπζεί ή/θαη φηαλ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζεκαίαο ηελ νπνία θέξεη. 

 Όηαλ δελ αθνινπζεί δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη θαλνληζκνχο. 

 Όηαλ εκπιαθεί ζε ζνβαξφ λαπηηθφ αηχρεκα κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα 

αλζξψπηλεο δσήο ή/θαη πεξηνπζίαο ή/θαη ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο
37

. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα κπνξνχκε λα δνχκε ζπλνπηηθά ην πσο έλα 

ππνβαζκηζκέλν πινίν απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο. 

                                                           
35

 Βιάρνο Γ.Π. Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2015. 

36
 Βιάρνο Γ. Π. Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2011. 

37
 Βιάρνο Γ. Π. Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2011. 
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Γιάγπαμμα 1: Τπνβαζκηζκέλν Πινίν θαη Ναπηηθά Αηπρήκαηα. 

Πεγή: Ναυτιλιακθ Οικονομία. 

        Αλαιχνληαο ην θνηλσληθφ θφζηνο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ ππφ ζεκαίεο αλνηθηνχ 

λενινγίνπ (πνπ ζπλήζσο είλαη ππνβαζκηζκέλα πινία), ζα ιέγακε φηη απηφ ζπλίζηαηαη 

ζε: 

 Ναπηηθά αηπρήκαηα: πηζαλνινγείηαη φηη ν κέζνο φξνο αηπρεκάησλ ηνπ 

ζηφινπ ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν 

αηπρεκάησλ ησλ ξπζκηδφκελσλ ζηφισλ (δειαδή εκπνξηθνί ζηφινη ρσξψλ πνπ 

ππαθνχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε εζληθή λνκνζεζία θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο).  

 Θαιάζζηα ξχπαλζε: απηή κε ηε ζεηξά ηεο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε 

δεκφζηα πγεία, ζηηο παξάθηηεο θνηλφηεηεο, ζηε ζαιάζζηα δσή, ζηε βηνκεραλία 

αιηείαο, ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ηεο παγθφζκηαο 

θνηλφηεηαο. 

 Απψιεηα Εσήο θαη  

 Ναπηαπάηεο, ηα νπνία δε ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

        Τπάξρεη πιήζνο ιφγσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο εθνπιηζηέο ζηηο ζεκαίεο 

επθαηξίαο θαη νη νπνίνη πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο. Κάπνηνη 

ιφγνη είλαη ην ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ιφγνη ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

φπσο ιηγφηεξε γξαθεηνθξαηία, επειημία ζηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θ.ιπ. ήκεξα, 

θνηλή επηδίσμε φισλ ησλ πινηνθηεηψλ πνπ ηηο επηιέγνπλ είλαη ε απνθπγή ξπζκίζεσλ 

νπνηνπδήπνηε είδνπο, ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνπο θφζηνπο θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο θνξνινγίαο. 

        Ζ χπαξμή ηνπο εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγάινο βαζκφο 

αιιεινπξηκαηνδφηεζεο απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο θαη ησλ 



21 
 

P&I Clubs, ελψ ηαπηφρξνλα ην θνηλσληθφ θφζηνο ησλ ζηφισλ ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο 

αληηζηαζκίδεη ην νξηαθφ πιενλέθηεκα ηνπ ηδησηηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πνπ 

απνιακβάλνπλ νη ζηφινη απηνί ζε ζρέζε κε ηνπο ξπζκηδφκελνπο ζηφινπο. 

2.3. ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ ΝΖΟΛΟΓΗΑ 

        Σα παξαδνζηαθά λαπηηιηαθά θξάηε δελ έκεηλαλ αδξαλή απέλαληη ζηε ξαγδαία 

αλάπηπμε ησλ αλνηθηψλ λενινγίσλ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηε 

καδηθή θπγή ησλ πινηνθηεηψλ πξνο ηα λενιφγηα απηά, ζέζπηζαλ κέηξα κε θχξην 

ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ πινίσλ πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπο. 

Σν κέηξν πνπ απνηειεί θαηλφκελν ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, απνηειψληαο ηελ θχξηα 

ζηξαηεγηθή ησλ παξαδνζηαθψλ θξαηψλ ζεκαίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαηψλ 

επθαηξίαο, είλαη ε ζχζηαζε θαη ρξήζε λέσλ λενινγίσλ. 

        Σα παξάιιεια ή δηπιά λενιφγηα (offshore registries) δεκηνπξγήζεθαλ έηζη ψζηε 

ηα θξάηε κέιε λα είλαη ζε ζέζε κα αληαγσλίδνληαη άιια λενιφγηα ρακεινχ θφζηνπο. 

ηεξίδνληαη ζηε ζρέζε θξάηνπο θαη (θπξίσο πξψελ) απνηθηαθψλ εδαθψλ ή θηήζεσλ 

θαη ζθνπφο ηνπο είλαη λα πξνζειθχζνπλ πινία ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ. Ο ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ζπλίζηαηαη ζην λα επηηξέπνπλ ζε έλα εκπνξηθφ πινίν λα πςψλεη ηελ 

εζληθή ζεκαία, αιιά παξάιιεια λα κπνξεί λα απνιακβάλεη κεξηθψο ηα 

πιενλεθηήκαηα ελφο αλνηρηνχ λενινγίνπ (ι.ρ. ρακειφκηζζα πιεξψκαηα). Αξθεηνί 

πινηνθηήηεο θαίλεηαη λα δείρλνπλ ηελ πξνηίκεζε ηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο λενιφγηα 

δηφηη εμαζθαιίδνπλ άκεζα έλα ζχλνιν πξνλνκίσλ, ι.ρ. επηινγή πιεξσκάησλ, 

θνξνινγηθά θίλεηξα θ.α., αιιά παξάιιεια δηαηεξνχλ θαη ην δηθαίσκα λα πςψλνπλ 

ηε ζεκαία ηεο ρψξα ηνπο. 

        Έλα αθφκα αμηνζεκείσην θαηλφκελν ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είλαη ε αλάπηπμε ησλ 

δηεζλψλ λενινγίσλ ή δεχηεξσλ λενινγίσλ (international registries). Σα δηεζλή 

λενιφγηα επηηξέπνπλ ζηα εγγεγξακκέλα πινία λα πςψλνπλ ηε ζεκαία ηνπ εζληθνχ 

λενινγίνπ, αιιά ππφθεηληαη ζε εηδηθνχο εζληθνχο θαλνληζκνχο πνπ ζπλήζσο αθνξνχλ 

ην management, ηελ πινηνθηεζία, ηελ επάλδξσζε θαη ην operation ηνπ πινίνπ. 

Υψξεο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Γαλία έρνπλ δεκηνπξγήζεη δηεζλή λενιφγηα, ηα νπνία 
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παξέρνπλ δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο αιινδαπψλ πιεξσκάησλ κε ρακεινχο κηζζνχο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εξγαηηθψλ θαη εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ
38

. 

2.4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Ο ζεζκφο ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο απνηειεί δπζιεηηνπξγία ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλ ζεκαίαο λα ξπζκίζνπλ ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο κε 

ζθνπφ ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. 

 Σα αλνηρηά λενιφγηα απνηεινχλ ζεκαληηθή αηηία λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαζψο 

δελ επηβάιινπλ ζηα πινία ηνπο θαλφλεο γηα ηελ θαηάζηαζε, ηελ επάλδξσζε θαη 

ηελ ζπληήξεζή ηνπο. Δπνκέλσο, ζπλαληάκε ππνβαζκηζκέλα θαη παιηά πινία κε 

αλεηδίθεπηα πιεξψκαηα πνπ δελ ζπληεξνχληαη ηαθηηθά θαη είλαη άθξσο 

επηθίλδπλα γηα αηπρήκαηα. 

 Σα ππνβαζκηζκέλα απηά πινία φρη κφλν απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο αηπρήκαηνο, 

αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα αηχρεκα ζπκβεί νη ζπλέπεηεο πνπ ζα επηθέξνπλ 

ζην πεξηβάιινλ ζα είλαη πνιχ ρεηξφηεξεο απφ απηέο ελφο πινίνπ ξπζκηδφκελνπ 

ζηφινπ. Σα πινία ξπζκηδφκελσλ ζηφισλ έρνπλ θαιχηεξν εμνπιηζκφ, θαιχηεξε 

ζπληήξεζε θαη θαιχηεξα εθπαηδεπκέλν πιήξσκα, ην νπνίν ζα μέξεη λα ρεηξηζηεί 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Καηά ηε γλψκε κνπ, ε απφθαζε ησλ πινηνθηεηψλ λα επηιέγνπλ πινία ππφ ζεκαία 

επθαηξίαο είλαη βάζηκε θαζψο κε απηά κεηψλνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο θαη 

αθνχ ην πθηζηάκελν λαπηαζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ηνπο επηηξέπεη λα δηθαηνχληαη 

αζθάιηζε θαη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ε επηινγή θάπνηαο ζεκαίαο 

επθαηξίαο είλαη win – win situation. 

 Καζψο ν παξάγνληαο άλζξσπνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ απνθπγή 

αηπρεκάησλ, ε ειεπζεξία ζηελ επηινγή πιεξψκαηνο ζηηο ζεκαίεο επθαηξίαο ηηο 

θαζηζηά άθξσο επηθίλδπλεο γηα πξφθιεζε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο. 

 Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα φρη κφλν δελ θαηάθεξε λα ειέγμεη ηηο ζεκαίεο επθαηξίαο, 

αιιά έρνπλ πξνθχςεη επηπιένλ ηα δηεζλή θαη ηα παξάιιεια λενιφγηα κε επίζεο 

ειαζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηα πινία ηνπο πνπ εληείλνπλ ηνλ θίλδπλν λαπηηθνχ 

αηπρήκαηνο θαη πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο. Απηνί νη λένη ηχπνη θξάηνπο 

ζεκαίαο έρνπλ ζπλήζσο κεγάιε ειεπζεξία ζηελ επηινγή ηνπ πιεξψκαηνο, 
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γεγνλφο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο  φπσο είδακε ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο 

θξχβεηαη πίζσ απφ ηα πεξηζζφηεξα λαπηηθά αηπρήκαηα. 

 Ζ δπζθνιία ησλ PSC, Flag State θαη Νενγλσκφλσλ λα ζπλεξγαζηνχλ δε δίλεη 

ιχζε ζην πξφβιεκα ησλ πινίσλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα δηεζλή πξφηππα, 

αιιά ηα ζπληεξεί. 

 Ζ πθηζηάκελε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε ζπλεπαθφινπζε πξνζπάζεηα 

ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ λα κεηψζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο, ζεσξψ πσο 

ζα εληζρχζεη πεξεηαίξσ ην θαηλφκελν ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο κε απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε θαη ηεο πηζαλφηεηαο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ 

αηπρεκάησλ κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ.  
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3. ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΝΑΤΣΙΚΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

        Σα λαπηηθά αηπρήκαηα θαη νη πεξηβαιινληηθέο ηνπο πξνεθηάζεηο απνηεινχλ ην 

αληηθείκελν ή κέξνο ηεο αζρνιίαο πιήζνπο νξγαληζκψλ πνπ κέζα απφ ζπκβάζεηο, 

θψδηθεο, νδεγίεο θαη πξσηφθνιια επηρεηξνχλ λα ηα αληηκεησπίζνπλ. Δθηφο απφ ηνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο επίζεο πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηα λαπηηθά αηπρήκαηα ην 

θαζεζηψο ηνπ Port State Control θαη ν ζεζκφο ησλ Νενγλσκφλσλ. ηα πιαίζηα ηεο 

αληίδξαζεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζηελ αηπρεκαηηθή κφιπλζε ζα εμεηαζζνχλ ζε 

απηφ ην θεθάιαην νη βαζηθνί δηεζλείο νξγαληζκνί θαη θαλνληζκνί, θαζψο θαη ηα 

UCNLOS θαη ε OPA’90 πνπ αζρνινχληαη κε απηφ ην δήηεκα. ην επφκελν θεθάιαην 

ζα εμεηαζζεί ε ζρέζε ηνπ PSC θαη ησλ Νενγλσκφλσλ κε ηα λαπηηθά αηπρήκαηα.  

3.1. IMO (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION) 

         Ο βαζηθφο δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα λαπηηθήο αζθάιεηαο, 

αηπρεκάησλ θαη ζαιάζζηαο ξχπαλζεο είλαη ν IMO (International Maritime 

Organization). Ο IMO κεηαμχ άιισλ επηθεληξψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο λαπηηθήο αζθάιεηαο. Ζ 

ζπλήζεο δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη αθνξά ηε ζχγθιεζε δηεζλψλ ζπλδηαζθέςεσλ 

πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ίδξπζε δηεζλψλ ζπκβάζεσλ (international conventions) 

ηηο νπνίεο, εθφζνλ θπξψζνπλ ηα θξάηε-κέιε, ηηο πεξηιακβάλνπλ ζηελ εζληθή ηνπο 

λνκνζεζία – φζν πην ζεκαληηθή είλαη ε ζχκβαζε ηφζν πην επηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε 

γηα επηθχξσζε.  

        Σα ηειεπηαία 25 ρξφληα ν IMO κέζσ ηεο πηνζέηεζεο πεξηζζφηεξσλ απφ 25 

βαζηθψλ ζπκβάζεσλ γηα ηε λαπηηθή αζθάιεηα, ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο, ηελ 

επζχλε θαη απνδεκίσζε, θαζψο θαη ελφο κεγάινπ αξηζκνχ απηνηειψλ θσδηθψλ, 

ππνρξεσηηθψλ θαη κε, πέηπρε λα κεηψζεη δξαζηηθά ηε ξχπαλζε απφ ηα πινία θαη 

απέδεημε ηε δέζκεπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

        Πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ πξνθχπηνπλ, φηαλ 

εκθαλίδνληαη θαηλφκελα ρξνλνηξηβήο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ππνγξαθήο/επηθχξσζεο 

ησλ ζπκβάζεσλ απφ ηα θξάηε κέιε. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα ζπλδπάδεηαη κε ην 

γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ησλ δηάθνξσλ ζπκβάζεσλ, θσδηθψλ θαη πξσηνθφιισλ ηνπ 

IMO, ηα νπνία κφλν εθφζνλ θπξψζνπλ ηα θξάηε κέιε ηφηε ηα πεξηιακβάλνπλ ζηελ 
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εζληθή ηνπο λνκνζεζία, δελ είλαη ππνρξεσηηθή, δειαδή εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηηο δηαζέζεηο ελφο θξάηνο – κέινπο. Δπίζεο, νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ κειψλ πνπ 

έρνπλ θπξψζεη ηηο ζπκβάζεηο ηδίσο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο, απαηηείηαη λα ζηέιλνπλ ηαθηηθέο αλαθνξέο ζηνλ IMO ζρεηηθά κε ηελ 

πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεψλ ηνπο. Πνιιέο θνξέο ε δηαδηθαζία απηή απνδεηθλχεηαη 

ρξνλνβφξα είηε ιφγσ ηνπ ρξφλνπ θαηαγξαθήο πνπ απαηηείηαη είηε ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

πιήξνπο εθαξκνγήο απφ ηα θξάηε θαη ηελ πξνζπάζεηα απφθξπςεο ζηνηρείσλ.  

        Σέινο, θαίλεηαη φηη ην έξγν ην IMO δπζρεξαίλεηαη απφ κνλνκεξείο λνκνζεζίεο 

ι.ρ. ε ακεξηθαληθή OPA’90. Ζ OPA αληηβαίλεη ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνπο 

ηνκείο ηεο επζχλεο ελφο πινηνθηήηε, δελ αθνινπζεί ηα πξφηππα πνπ ζέηνπλ νη 

ζπκβάζεηο CLC 1969 θαη FUND 1971 αιιά θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο ζρεηηθά κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο λέσλ δεμακελφπινησλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο κηαο ζνβαξήο ξχπαλζεο (παξακεξίδεη ηηο 

ζπκβάζεηο MARPOL 73’78 θαη OPCR 1990). Έρεη επίζεο ππνζηεξηρζεί φηη ε 

Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ πξφζθαηα δελ αθνινπζεί θνηλή πνξεία κε 

ηνλ IMO, έρνληαο πηνζεηήζεη θαλνληζκνχο παξφκνηνπο κε απηνχο πνπ ζέηεη ε OPA. 

Δπνκέλσο, ε έιιεηςε νκνηνκνξθίαο ησλ θαλνληζκψλ θαη κάιηζηα δηεζλψο, νδεγεί 

αλαπφθεπθηα ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απνηειεί απεηιή γηα ηα ζέκαηα 

αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

3.1.1. SOLAS CONVENTION (SAFETY OF LIFE AT SEA CONVENTION)  

        Μηα βαζηθή ζχκβαζε ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηθήο αζθάιεηαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηε 

κείσζε ησλ αηπρεκάησλ είλαη ε χκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα 

(Convention on Safety of Life at Sea, SOLAS 1974) πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1980. Ζ 

SOLAS απνηειεί ηελ θχξηα ζχκβαζε γηα ηελ αμηνπινΐα ησλ πινίσλ (Seaworthiness 

of Ships) θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θάπνηνο φηη αιιεινζπκπιεξψλεηαη κε ηε 

ζχκβαζε MARPOL φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο
39

. Ζ αξρηθή ζχκβαζε ηέζεθε ζε εθαξκνγή 

ην 1914 σο αληαπφθξηζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζηε βχζηζε ηνπ Σηηαληθνχ ην έηνο 
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1912
40

. Απφ ηφηε έρνπλ ππάξμεη πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο. Σν βαζηθφ θείκελν πιένλ 

πεξηιακβάλεη: 

ΚΔΦ. Η: Γεληθέο νδεγίεο. 

ΚΔΦ. ΗI-1: Καηαζθεπέο: Τπνδηαίξεζε θαη Δπζηάζεηα. 

                  Μεραλνινγηθέο θαη Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο.  

ΚΔΦ. ΗI-2: Πξνζηαζία θαη Πξφιεςε απφ Ππξθαγηά. 

                  Καηάζβεζε Ππξθαγηάο. 

ΚΔΦ. IIΗ:  σζηηθά Μέζα θαη Γηαηάμεηο.  

ΚΔΦ. ΗV: Ραδηνηειεγξαθία θαη Ραδηνηειεθσλία. 

ΚΔΦ. V: Αζθάιεηα ηεο Ναπζηπινΐαο.  

ΚΔΦ. VΗ: Μεηαθνξά θνξηίσλ (εθηφο απφ πγξά θαη αέξηα). 

ΚΔΦ. VIΗ: Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Φνξηίσλ. 

ΚΔΦ. VIIΗ: Ππξελνθίλεηα Πινία. 

ΚΔΦ. ΗX: Γηαρείξηζε γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ. 

ΚΔΦ. X: Μέηξα αζθάιεηαο γηα ζθάθε πςειήο ηαρχηεηαο.  

ΚΔΦ. XI-1: Δηδηθά κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζαιάζζηαο πξνζηαζίαο. 

ΚΔΦ. XI-2: Δηδηθά κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζαιάζζηαο αζθάιεηαο. 

ΚΔΦ. XIΗ: Δπηπιένλ κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ. 

ΚΔΦ. XIIΗ: Δπηβεβαίσζε ζπκκφξθσζεο. 

ΚΔΦ. XIV: Μέηξα αζθάιεηαο γηα πινία πνπ πιένπλ ζε πνιηθά χδαηα. 

Παξάξηεκα Η: Πηζηνπνηεηηθά. 

Παξάξηεκα IΗ: Σξνπνπνηήζεηο ηνπ έηνπο 1991. 

Παξάξηεκα ΗII: Πηζηνπνηεηηθά θαη Έγγξαθα πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη πάλσ ζην 

πινίν. 

        χκθσλα κε ηε ζχκβαζε ε δηθαηνδνζία αλήθεη ζην θξάηνο ηεο ζεκαίαο ηνπ 

πινίνπ αιιά θαη ην παξάθηην θξάηνο έρεη εάλ βαζκφ ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

αιινδαπά πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία θάπνηνπ ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ιηκάληα ηνπ. Όηαλ έλα εκπνξηθφ πινίν δελ ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο ζχκβαζεο, νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο κπνξνχλ λα παίξλνπλ ηα 

αλαγθαία κέηξα, ψζηε λα κελ επηηξαπεί ν απφπινπο, εθηφο αλ ν πξννξηζκφο ηνπ 
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πινίνπ είλαη θάπνην ιηκάλη γηα επηζθεπέο, ρσξίο λα πξνθαιείηαη θίλδπλνο ζην πινίν 

θαη ην πιήξσκα.  

3.1.1.1. LRIT SYSTEM (LONG RANGE IDENTIFICATION 

SYSTEM) 

         Ζ SOLAS πεξηέρεη έλα θεθάιαην ζρεηηθά κε ην χζηεκα Δληνπηζκνχ θαη 

Σαπηνπνίεζεο Μεγάιεο Αθηίλαο (Long Range Identification and Tracking System, 

LRIT), ην νπνίν ζηα πιαίζηα ελφο νινθιεξσκέλν ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο 

πινίσλ, πνπ απνηειεί ζηφρν ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, απνηειεί κέζνδν εληνπηζκνχ 

θαη αλαγλψξηζεο πινίσλ.  

         Ο θαλνληζκφο θαζηεξψλεη κηα πνιχπιεπξε ζπκθσλία γηα λα κνηξάδνληαη LRIT 

πιεξνθνξίεο γηα αζθάιεηα, έξεπλα θαη ζσζηηθνχο ζθνπνχο αλάκεζα ζε SOLAS 

εξγνιαβηθέο θπβεξλήζεηο, ψζηε λα εθπιεξσζνχλ νη λαπηηθέο αλάγθεο γηα αζθάιεηα 

θαη άιια ζπκθέξνληα απηψλ ησλ θπβεξλήζεσλ. Γηαηεξεί ην δηθαίσκα ησλ ζεκαηψλ 

θξαηψλ λα πξνζηαηεχνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πινία πνπ δηθαηνχληαη λα αλπςψζνπλ 

ηε ζεκαία ηνπο, φπνπ αξκφδεη, ελψ επηηξέπεη ζε παξάθηηα θξάηε πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο γηα πινία πνπ απνπιένπλ απφ ηηο αθηέο ηνπο. Σα LRIT πιεξνθνξηαθά 

πινία ππνρξενχληαη λα εθπέκπνπλ ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πινίνπ, 

ηε ζέζε ηνπ θαη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ζέζεο
41

. 

3.1.1.2. AIS SYSTEM (AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM) 

        ηελ αλαζεψξεζε ηνπ θεθαιαίνπ V ηεο SOLAS ην 2000 εηζήρζε κηα λέα 

ππνρξέσζε αλαθνξηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε νξγάλσλ θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ, ηα 

νπνία ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ (Voyage Data Recorders, 

VDRs), έηζη ψζηε λα βνεζήζνπλ ηηο έξεπλεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Σν λέν 

θεθάιαην απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε επί ηνπ πινίνπ απηφκαησλ ζπζηεκάησλ 

αλαγλψξηζεο (Automatic Identification System, AIS) ηθαλψλ λα παξέρνπλ απηφκαηα 

πιεξνθνξίεο γηα ην πινίν ηφζν ζε άιια πινία φζν θαη ζηηο παξάθηηεο αξρέο
42

. 
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        Γελ ππάξρεη θάπνηα ζχλδεζε κεηαμχ LRIT θαη AIS. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

δηαρσξηζκνχο κεηαμχ ηνπο, εθηφο απφ ηελ έθηαζή ηνπο πνπ είλαη εκθαλήο, είλαη φηη 

ελψ ην AIS είλαη ζχζηεκα εθπνκπήο, ελψ δεδνκέλα πνπ απνξξένπλ απφ ην LRIT 

είλαη δηαζέζηκα κφλν ζηνπο παξαιήπηεο πνπ δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ ηέηνηεο 

πιεξνθνξίεο. Δπηπιένλ, ε ερεκχζεηα ζρεηηθά κε ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

– ζηνηρείσλ απηψλ δηαζθαιίδεηαη κε θαλνληζκνχο
43

. 

3.1.1.3. ISPS CODE (INTERNATIONAL SHIP AND PORT 

FACILITIES SECURITY CODE) 

        Με αθνξκή ηα ηξαγηθά γεγνλφηα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2001 απνθαζίζηεθε απφ 

ηνλ IMO ε θαηάξηηζε λέσλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ θαη ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Ζ έλλνηα ηεο αζθάιεηα έρεη δηηηή ζεκαζία. Απφ ηε κηα πιεπξά 

αλαθέξεηαη ζηελ δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην ρψξν ηνπ ιηκέλα πνπ πεξηιακβάλεη ην 

θαηάιιειν εξγαζηαθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ (safety) θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά 

αλαθέξεηαη ζην θιίκα αζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηηο έθλνκεο ελέξγεηεο πνπ ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε δσή θαη πεξηνπζία (security). Καζψο ζην ζέκα ηνπ safety 

κπνξνχκε λα πνχκε εληάζζνληαη ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο απφ λαπηηθά 

αηπρήκαηα, ζα ήηαλ ρξήζηκν ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο καο λα γίλεη κηα αλαθνξά ζην 

safety aspect ηνπ ISPS. 

        Ο θψδηθαο απνηειείηαη απφ δπν κέξε. Σν πξψην κέξνο είλαη ην ππνρξεσηηθφ θαη 

απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ ηνπ πινίνπ, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ε 

εθαξκνγή ηνπ θαη ην δεχηεξν κέξνο είλαη πξναηξεηηθφ, φπνπ πεξηέρνληαη νδεγίεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε ζέζπηζε θαη ε εθαξκνγή 

κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζηα πινία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δηεζλέο 

εκπφξην, ζηελ εζληθή ζαιάζζηα θπθινθνξία θαη ζηηο ζπλαθείο ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο απφ απεηιέο παξάλνκσλ ελεξγεηψλ θαη ιάζνο ρεηξηζκψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα ζηφρνη ηνπ παξφληνο θψδηθα είλαη νη εμήο: 

 Ζ ζέζπηζε δηεζλνχο πιαηζίνπ γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

θξαηψλ, ππεξεζηψλ θαη δηνηθήζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ απεηιψλ γηα ηελ 
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αζθάιεηα θαη ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ζπκβάλησλ πνπ 

απεηινχλ ηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ ή ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηεζλείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε λαπηηθή αζθάιεηα έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή δηεμαγσγή ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. 

 Ζ εμαζθάιηζε κεζφδσλ νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή 

κεηαθνξά θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα αζθάιεηαο. 

 Ζ παξνρή κεζνδνινγίαο δηελέξγεηαο αμηνινγήζεσλ αζθάιεηαο, ψζηε λα 

εθαξκφδνληαη ζρέδηα θαη δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο ζε κεηαβαιιφκελα 

επίπεδα αζθάιεηαο. 

 Ζ δηαζθάιηζε επαξθψλ κέηξσλ λαπηηθήο αζθάιεηαο. 

        Ζ πνιππινθφηεηα ηεο ιηκεληθήο εξγαζίαο απαηηεί ζπλερή θαη κεζνδηθή 

εθπαίδεπζε θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα γίλνπλ βίσκα ζηνλ εξγαδφκελν ε ηήξεζε ησλ 

απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ ζηνλ 

ηξφπν εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ θαη ρεηξηζκνχ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

ιηκεληθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ εθπαίδεπζε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο είλαη ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξφθιεζεο ηεο αιιαγήο
44

. Ο ISPS 

αζρνιείηαη θαη κε απηφ ην ζέκα έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ηα αηπρήκαηα εληφο ή θαη 

θνληά ζηνπο ιηκέλεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ην 

πεξηβάιινλ απφ νηθνλνκηθή αιιά θαη νηθνινγηθή ζθνπηά. Αηπρήκαηα κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ ιάζε ζην ρεηξηζκφ ηνπ θνξηίνπ απφ εξγαδφκελνπο ηνπ ιηκέλα, φπσο 

ε κε θαιή ηνπνζέηεζε – ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ην πινίν 

επάισην ζε αηπρήκαηα.  

3.1.1.4. FSS CODE (INTERNATIONAL CODE FOR FIRE AND 

SAFETY SYSTEMS) 

        Σν 2002 πηνζεηήζεθαλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ II-2 ηεο SOLAS ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζηαζία θαη θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο, θαζψο θαη ν λένο δηεζλήο θψδηθαο 

γηα ηα ζπζηήκαηα ππξαζθάιεηαο (FSS). Σν λέν απηφ θεθάιαην ελζσκαηψλεη δνκηθέο 
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αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο ππξαζθάιεηαο
45

. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, αλαιχνληαη δηάθνξνη 

ηξφπνη ππξφζβεζεο, φπσο ηα Fixed Foam Fire Extinguishing System, Auto Sprinkler, 

Fire Detection and Fire Alarm System, Fixed Pressure Water and Water Spraying 

System θαζψο θαη ην I.G.S., εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ησλ tanker, καδί κε ηα 

πξναπαηηνχκελα πνπ απηά ηα ζπζηήκαηα ρξεηάδνληαη θαη ηηο νδεγίεο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ηνλ έιεγρφ ηνπο
46

. 

3.1.1.5. IGS (INERT GAS SYSTEM) 

        ηα πιαίζηα ηεο SOLAS, θαζηεξψζεθε κε ην πξσηφθνιιν ηνπ 1978 ην χζηεκα 

Αδξαλνχο Αεξίνπ (I.G.S.), θαζψο πνιιέο εθξήμεηο ηδίσο ζηα VLCC δεμακελφπινηα 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είραλ πξνθαιέζεη ζεκαληηθή ξχπαλζε. Γηα λα δεκηνπξγεζεί 

ππξθαγηά ή έθξεμε ζε έλα ρψξν φπσο ζηηο δεμακελέο θνξηίνπ, πξέπεη λα 

ζπλππάξρνπλ νμπγφλν ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 11%, θαχζηκε χιε θαη πεγή 

αλάθιεμεο φπσο ζπηλζήξεο θαη ζηαηηθφο ειεθηξηζκφο. Δάλ εθιείςεη έλα απφ ηα ηξία 

ζηνηρεία, δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί έθξεμε. χκθσλα κε ην I.G.S., κείγκα 

δηαθφξσλ αδξαλψλ αεξίσλ απφ θαπζαέξηα ηεο κεραλήο ηνπ πινίνπ ή ηεο γελλήηξηαο 

παξαγσγήο αδξαλνχο αεξίνπ δηνρεηεχεηαη ζηνπο ρψξνπο ησλ δεμακελψλ θνξηίνπ 

κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία (πιχζε, έιεγρν) ζηνλ πχξγν θαζαξηζκνχ 

(scrabber), θαηά ηε δηάξθεηα πνπ απηέο πιέλνληαη κε ην ζχζηεκα C.O.W. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηνπ νμπγφλνπ ηεο αηκφζθαηξαο ησλ δεμακελψλ 

ηππηθά ζε πνζνζηφ θάησ απφ 8% (γηα πξφζζεηα κέηξα αζθάιεηαο γχξσ ζην 6%) 

δειαδή ζε φξηα πνπ δελ επηηξέπνπλ λα πξνθιεζεί αλάθιεμε ή έθξεμε. Ζ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηεί ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ πιεξψκαηνο γηα 

ην ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ηε δηαηήξεζή ηνπ ζε άξηζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. Σν 

ζχζηεκα πξνζθέξεη πξνζηαζία κφλν ζηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο ησλ δεμακελψλ θαη 

ζπλεπψο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά κέηξα αζθαιείαο ζην πινίν
47
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3.1.2. MARPOL CONVENTION (INTERNATIONAL CONVENTION FOR 

THE PREVENTION OF POLLUTION) 

        Κπξίαξρε ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

θαηέρεη ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηε Ρχπαλζε ηεο Θάιαζζαο απφ ηα Πινία 

(International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, MARPOL 

1973) ηνπ IMO κε ην πξσηφθνιιν πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1983
48

. Ζ θαηαζηξνθηθή 

πξνζάξαμε ηνπ Torrey Canyon ήηαλ ην αηχρεκα πνπ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηεο 

ζχκβαζεο MARPOL
49

. Δπηπιένλ, ην αηχρεκα ηνπ δεμακελφπινηνπ Amoco Cadiz ην 

1978, ηνπ νπνίνπ ράζεθε ν έιεγρνο πινήγεζεο θαη νδεγήζεθε ζηα βξάρηα, κε 

απνηέιεζκα λα θνπεί ζηα δχν θαη λα εθρπζνχλ 220.000 ηφλνη αξγνχ πεηξειαίνπ θαη 

3.000 ηφλνη θαπζίκσλ κεραλήο ζηηο γαιιηθέο αθηέο δχν κήλεο πξηλ ηελ ηνπξηζηηθή 

ζεδφλ
50

, νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο αλαζεσξήζεηο ησλ ζπκβάζεσλ MARPOL θαη 

SOLAS. 

        ε γεληθέο γξακκέο ε χκβαζε απνζθνπεί ζηελ πιήξε εμάιεηςε ηεο δηεζλνχο 

ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ πεηξέιαην θαη άιιεο επηβιαβείο νπζίεο 

θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αηπρεκαηηθήο απφξξηςεο πεηξειαίνπ θαη άιισλ 

επηβιαβψλ νπζηψλ
51

. Μηα απφ ηηο δηαθνξέο ηεο MARPOL απφ ηελ ζχκβαζε ηελ 

νπνία αληηθαηέζηεζε, ηελ OILPOL1954, είλαη φηη πξνβιέπεη κέηξα γηα ηελ απνθπγή 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζεί απφ αηπρήκαηα 

πινίσλ. Ζ επηθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ππήξμε ρξνλνβφξα. 

        χκθσλα κε ηε ζχκβαζε φια ηα δεμακελφπινηα άλσ ησλ 150GRT θαη φια ηα 

ππφινηπα πινία άλσ ησλ 400GRT ππφθεηληαη ζε επηζεσξήζεηο (αξρηθέο, ελδηάκεζεο, 

ππνρξεσηηθέο, πεξηνδηθέο) κε ζθνπφ λα ηνπο ρνξεγεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ 

International Oil Pollution Prevention (IOPP). Ζ ζχκβαζε επεθηείλεηαη ζε 
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δηαρσξηζκφ ππαξρφλησλ θαη λέσλ πινίσλ. Γηα ηα ππάξρνληα πινία ε εγθαηάζηαζε 

λένπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ απνθπγή αηπρεκάησλ κπνξεί λα γίλεη χζηεξα 

απφ κηα πεξίνδν ράξεηνο. Γεληθφηεξα, ηα δεμακελφπινηα απφ 40.000 έσο 70.000 

DWT κεηά ην 1987 έπξεπε ππνρξεσηηθά λα δηαζέηνπλ δεμακελέο μερσξηζηνχ έξκαηνο 

(Segregated Ballast Tanks) ή ελαιιαθηηθά ζχζηεκα πιχζεο δεμακελψλ κε αξγφ 

πεηξέιαην.  

        Σν 1992 ηξνπνπνηήζεθε ε MARPOL θαη πηνζεηήζεθαλ νη θαλνληζκνί 13F 

(αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο γηα ηα λέα δεμακελφπινηα) θαη 13G (αλαθέξεηαη ζηα 

ππάξρνληα δεμακελφπινηα). Ζ εληχπσζε πνπ δίλνπλ απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο είλαη φηη 

ε πξφιεςε ηεο αηπρεκαηηθήο κφιπλζεο απφ ηα ηάλθεξ βαζίδεηαη ζε ιχζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε λαππήγεζε. χκθσλα κε ηνλ 13F γηα ηα λέα 

δεμακελφπινηα άλσ ησλ 600 ηφλσλ DWT ίζρπαλ ηα εμήο: 

 Καηαζθεπή δεμακελφπινησλ κε δηπιφ ππζκέλα (double bottom, DB) ή δηπιφ 

πεξίβιεκα (double hull, DH). 

 Καηαζθεπή δεμακελφπινησλ κε ελδηάκεζν θαηάζηξσκα. 

 Οπνηνδήπνηε άιιν ελαιιαθηηθφ ζρέδην πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ίδην 

επίπεδν πξνζηαζίαο ελάληηα ζηε ξχπαλζε απφ πεηξειαηνεηδή ζε πεξηπηψζεηο 

ζπγθξνχζεσλ ή πξνζαξάμεσλ. 

        ήκεξα, ε κνλαδηθή ηερληθή πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ IMO σο ηζνδχλακε ησλ 

δηπιψλ ηνηρσκάησλ είλαη εθείλε ηνπ ελδηάκεζνπ θαηαζηξψκαηνο. χκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ 13G πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1995 ηα ππάξρνληα δεμακελφπινηα (20.000 – 

30.000 ηφλνπο dwt) έρνπλ έλα ρξνληθφ πεξηζψξην 30 εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζήο ηνπο κέρξη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνλ θαλνληζκφ 13F ρσξίο 

θαηαζθεπαζηηθέο κεηαηξνπέο παξά κφλν κε ιεηηνπξγηθέο δηεπζεηήζεηο, φπσο δηάζεζε 

ησλ πιεπξηθψλ δεμακελψλ γηα ρξήζε έξκαηνο.  

        Σν 1999, ν IMO ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 13G, πξνβιέπεη ηηο ίδηεο 

θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηα ππάξρνληα δεμακελφπινηα ησλ 20.000 – 30.000 

DWT πνπ κεηαθέξνπλ πξντφληα πεηξειαίνπ κε εθείλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα 

δεμακελφπινηα κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ. Καζίζηαηαη ζαθέο φηη ε ξχπαλζε πνπ 



33 
 

πξνθαιείηαη απφ παξάγσγα πεηξειαίνπ είλαη ηφζν ζνβαξή φζν θαη απηή απφ αξγφ 

πεηξέιαην
52

. 

        Με ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 13G ην 2003 επηηαρχλζεθε ε εκεξνκελία ζηαδηαθήο 

απφζπξζεο ησλ πεηξειαηνθφξσλ κνλνχ θχηνπο (πεηξειαηνθφξα θαηαζθεπαζκέλα 

πξηλ ηε ζχκβαζε MARPOL) απφ ην 2007 ζην 2005 θαη ησλ πεηξειαηνθφξσλ κνλνχ 

θχηνπο (πεηξειαηνθφξα θαηαζθεπαζκέλα κεηά ηε ζχκβαζε MARPOL θαη κηθξφηεξα 

πεηξειαηνθφξα) απφ ην 2015 ζην 2010.  

        Σα ππάξρνληα πεηξειαηνθφξα ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο 13G 

απαηηείηαη λα ππνβάιινληαη ζε πξφγξακκα εθηεηακέλσλ ειέγρσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ εηδηθψλ, ησλ ελδηάκεζσλ θαη ησλ εηήζησλ επηζεσξήζεσλ. Ο ζθνπφο θαη ε 

ζπρλφηεηα ησλ επηζεσξήζεσλ απηψλ είλαη ε ζπκκφξθσζε ησλ δεμακελφπινησλ κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ IMO. 

        Σα ππάξρνληα πεηξειαηνθφξα ειηθίαο άλσ ησλ 5 εηψλ ππνρξενχληαη λα έρνπλ 

δηαζέζηκν γηα θάζε αξκφδηα αξρή θξάηνπο-κέινπο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο MARPOL 

έλαλ πιήξε θάθειν επηζεσξήζεσλ, κεηξήζεσλ θαη αλαθνξψλ σο πξνο ηηο εξγαζίεο 

πνπ εθηειέζηεθαλ. Δπηπξνζζέησο, ζηνλ θάθειν απηφ πξέπεη λα πεξηέρεηαη έθζεζε 

εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πινίνπ καδί κε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ θαη ηηο επηηξεπφκελεο αλνρέο, ζεσξεκέλε θαηά ηξφπν πνπ λα 

απνδεηθλχεηαη φηη έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηελ αξρή ηεο ζεκαίαο πνπ θέξεη ην πινίν. 

        Μηα ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ 2003 ήηαλ ε εηζαγσγή ελφο λένπ θαλνληζκνχ, 

ηνπ 13H, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ απφ 

πεηξειαηνθφξα κνλνχ θχηνπο ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 600 dwt αιιά 

κηθξφηεξεο απφ 5.000 dwt κεηά ην 2008
53

. Σέινο, ην 2005 ηέζεθε ζε εθαξκνγή έλα 

επηπξφζζεην πξνιεπηηθφ κέηξν πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα ζρέδην αμηνιφγεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ δεμακελφπινηνπ (Condition Assessment Scheme, CAS). Σν ζρέδην 

CAS αλαθέξεη ηε δνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ θαη απνηειεί επαιήζεπζε φηη νη 

δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο επηζεσξήζεηο έρνπλ δηεμαρζεί 

ζσζηά θαη νινθιεξσκέλα. 
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3.1.2.1. SBT (SEGREGATED BALLAST TANKS) 

        ην πιαίζην ηεο MARPOL έρεη πηνζεηεζεί ην ζχζηεκα SBT. Οη δεμακελέο 

μερσξηζηνχ θνξηίνπ πξφθεηηαη γηα δεμακελέο νη νπνίεο πξννξίδνληαη απφ θαηαζθεπήο 

εδηθά γηα ηε κεηαθνξά ζαιαζζηλνχ έξκαηνο. Οιφθιεξν ην θχθισκα εμππεξέηεζεο 

ηνπο, (αληιίεο, ζσιελψζεηο, αληιηνζηάζην) είλαη εληειψο αλεμάξηεην απφ ην 

αληίζηνηρν θχθισκα θνξηνεθθφξησζεο ησλ δεμακελψλ θνξηίνπ θαη θαπζίκσλ, 

εθκεδελίδνληαο έηζη ηηο πηζαλφηεηεο γηα ξχπαλζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

εξκαηηζκνχ θαη αθεξκαηηζκνχ. ρεηηθά κε ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ, ε εγθαηάζηαζή 

ηνπο πξνβιέπεηαη ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο (protective location) ψζηε λα παξέρεηαη 

πξνζηαζία πινίνπ θαη θνξηίνπ ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ή πξνζάξαμεο. χκθσλα 

κε ηελ ηερληθή απηή, νη δεμακελέο SBT ηνπνζεηνχληαη ζηα πιεπξά ή ζηα δηπχζκελα 

ηνπ πινίν παξέρνληαο επηπιένλ αζθάιεηα. Μεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην 

πςειφ θφζηνο θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ ζε 

θφξνπο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο, αθνχ αθαηξνχλ ζεκαληηθφ ηκήκα απφ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο δεμακελέο θνξηίνπ
54

.  

3.1.3. IMDG CODE (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS 

CODE) 

        Ο IMDG απνηειεί ην λνκηθφ φξγαλν γηα ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 

εκπνξεπκάησλ θαη κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ. Ο IMDG αλαπηχρζεθε απφ ηνλ IMO κε 

ζθνπφ λα ζπκπιεξψζεη ηηο πξνβιεπφκελεο αξρέο απφ ηηο ζπκβάζεηο SOLAS θαη 

MARPOL. Ο ζηφρνο ηνπ IMDG είλαη: 

 Ζ ελίζρπζε ηεο αζθαινχο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.  

 Ζ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

 Ζ δηεπθφιπλζε ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. 

Ο θψδηθαο βαζίδεηαη ζε έλα δηεζλψο ζπκθσλεκέλν ζχζηεκα ην νπνίν: 

 Οκαδνπνηεί ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα κε βάζε ηνπο θίλδπλνπο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ (ηαμηλφκεζε). 
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 πζθεπάδεη/πεξηνξίδεη ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα ζε ζπζθεπαζίεο/δεμακελέο 

πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα απνηξαπεί ε δηαξξνή ηνπο. 

 Υξεζηκνπνηεί εηηθέηεο πξνεηδνπνίεζεο θηλδχλσλ θαη πηλαθίδεο γηα ηνλ 

δηαθξηηηθφ εληνπηζκφ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. 

 Απαηηεί ηε ζπκπιήξσζε πξφηππσλ εγγξάθσλ ηεθκεξίσζεο ζε θάζε κεηαθνξά 

επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. 

 Καζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ 

επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ πνπ ηπγράλεη λα αιιειεπηδξνχλ. 

 Καζνξίδεη ηνπο ρσξνηαμηθνχο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη επί ηνπ 

πινίνπ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ζην ζηάδην ηεο κεηαθνξάο. 

 Παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ζρέδηα έθηαηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ ζε πηζαλή ππξθαγηά ή δηαξξνή ζην πινίν. 

 

3.1.4. COLREG CONVENTION (CONVENTION ON THE 

INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS 

AT SEA) 

        Μηα ζεκαληηθή ζχκβαζε πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ 

είλαη ε χκβαζε γηα ηνπο Καλνληζκνχο Απνθπγήο χγθξνπζεο ζηε Θάιαζζα 

(COLREG 1972), ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1977
55

. Ζ ζχκβαζε απηή ζέηεη θαλφλεο 

γηα ηηο δηαδξνκέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα πινία θαη δηθαηψκαηα πνξείαο θαη 

δξάζεο ελφο πινίνπ γηα λα απνθχγεη κηα πηζαλή ζχγθξνπζε
56

. Αλάκεζα ζηνπο 

θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ε COLREG ππάξρνπλ θαη θαλφλεο γηα ηελ ηαρχηεηα πνπ 

επηηξέπεηαη λα έρεη θάζε πινίν αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ φπσο ε 

νξαηφηεηα, ην ξεχκα θαη ην βάζνο ησλ πδάησλ φπνπ απηφ πιέεη. Πεξηγξάθνληαη νη 

δξάζεηο γηα ηελ απνθπγή ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο θαη αλαιχνληαη νη θαλφλεο ηνπ 
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Traffic Separation Scheme πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί θάζε πινίν γηα λα επηθξαηεί 

θαζεζηψο αζθαινχο λαπζηπινΐαο
57

.  

        Σν Traffic Separation Scheme/Traffic Separation Schemes into One Way Only 

Lanes θαζηεξψλεη ηηο ππνρξεσηηθέο πνξείεο ησλ πινίσλ, εηδηθά ζε ζαιάζζηεο νδνχο 

πνπ ππάξρεη ζπρλή θπθινθνξία θαη δηψξπγεο
58

. Σα TSSs έρνπλ θαηαθέξεη λα 

κεηψζνπλ αηζζεηά ηα αηπρήκαηα απφ ζχγθξνπζε πινίσλ ζε ζηελά πεξάζκαηα ,φπσο 

θαλάιηα, θαη ζηελ πξνζέγγηζε ιηκέλσλ
59

. Δθηφο απφ ηνπο θαλφλεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θίλεζε ησλ πινίσλ, ε COLREG πεξηέρεη θαη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηα θψηα πνπ 

απαηηνχληαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ θαη ηε ζέζε ηνπο. Σέινο, κεηαμχ 

άιισλ νξίδνληαη ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα αλάινγα κε ηνλ ειηγκφ πνπ πξφθεηηαη λα 

θάλεη ην πινίν γηα λα απνθχγεη πηζαλφ θίλδπλν ή γεληθά γηα λα δείμεη ηελ αιιαγή 

ζηελ πνξεία ηνπ
60

. Ο IMO έρεη πηνζεηήζεη πξφζζεηα κέηξα αζθάιεηαο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, φπσο ηα ζηελά ηεο βαιηηθήο. 

3.1.5. INMARSAT CONVENTION (CONVENTION ON THE 

ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL MARITIME SATELLITE 

SYSTEM) 

        Καίξην ξφιν ζηελ απνθπγή θαη άκεζε αληηκεηψπηζε ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο 

παίδεη ε ηερλνινγία θαη ηα κέζα ξαδηνεπηθνηλσλίαο. Καζψο πιένλ ηα ζπκβαηηθά κέζα 

ξαδηνεπηθνηλσλίαο δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο λαπηηιίαο, ν 

IMO πξνρψξεζε ζηελ θαηάξηηζε ηεο χκβαζεο γηα ηε χζηαζε Γηεζλνχο 

Ναπηηιηαθνχ Γνξπθνξηθνχ Οξγαληζκνχ (INMARSAT, 1796) πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην 

1979 κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ λαπηηιηαθψλ επηθνηλσληψλ αιιά θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο αζθάιεηαο κε ηελ θαζηέξσζε ελφο παγθφζκηνπ λαπηηθνχ ζπζηήκαηνο θηλδχλνπ 

                                                           
57

 Lloyd’s Register Rulefinder 2005. COLREGS – International Regulations for 

Preventing Collisions at Sea. Αλαζχξζεθε ζηηο 01 επηεκβξίνπ 2017 απφ: 

http://www.jag.navy.mil/ distrib/instructions/COLREG-1972.pdf 

58
 Βιάρνο Γ.Π. Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2015. 

59
 Necmettin A., Shipping Accidents: A Serious Threat for Marine Environment. 

Αλαζχξζεθε ζηηο 07 Ηνπιίνπ 2017 απφ: file:///C:/Users/Gianna%20Primpa 

/Downloads/5000144486-5000230234-1-PB.pdf. 
60

 Lloyd’s Register Rulefinder 2005. COLREGS – International Regulations for 

Preventing Collisions at Sea. Αλαζχξζεθε ζηηο 01 επηεκβξίνπ 2017 απφ: 

http://www.jag.navy.mil/distrib/instructions/ COLREG-1972.pdf 

http://www.jag.navy.mil/
file:///C:\Users\Gianna%20Primpa
http://www.jag.navy.mil/distrib/instructions/


37 
 

(Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS), φηαλ έλα πινίν βξίζθεηαη ζε 

θίλδπλν. Ωο απνηέιεζκα ηεο ζχκβαζεο απηήο ηδξχζεθε ν INMARSAT, πνπ 

ιεηηνπξγεί ζήκεξα σο αλεμάξηεην φξγαλν ηνπ ΟΖΔ. 

        Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ πξνβιέπεηαη ζαθήο βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ ζσζηηθψλ ζπλεξγείσλ, αθνχ ράξε ζην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα ζα 

αλαγλσξίδεη θαλείο ακέζσο ηε ζέζε ηνπ δηαθηλδπλεχνληνο πινίνπ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά φκσο ε πηνζέηεζε ηνπ GMDSS νδεγεί ζηελ θαηάξγεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ 

αζπξκαηηζηή (radio officer). Σν ζέκα απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία, αθνχ ζηηο κέξεο καο 

νη επηθνηλσλίεο ζπλδένληαη ηφζν κε ηελ αζθάιεηα φζν θαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πινίνπ. Έηζη θαινχληαη ζήκεξα νη αμησκαηηθνί 

θαηαζηξψκαηνο λα επσκηζζνχλ επηπιένλ ηνλ ξφιν ηνπ αμησκαηηθνχ 

ξαδηνεπηθνηλσληψλ επηβαξχλνληαο ην ήδε απμεκέλν σξάξηφ ηνπο
61

.  

3.1.6. OPRC CONVENTION (OIL POLLUTION PREPAREDNESS, 

RESPONSE AND CO-OPERATION CONVENTION) 

        Ζ OPRC, 1990 απνηειεί ζχκβαζε ηνπ IMO πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ άκεζε 

αληηκεηψπηζε ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία θξαηψλ 

γηα ην ζθνπφ απηφ. χκθσλα κε ηελ OPRC, απαηηείηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

λα πάξνπλ κέηξα γηα ηε αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ κφιπλζεο είηε ζε εζληθφ επίπεδν 

είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ρψξεο. πγθεθξηκέλα, νξίδνληαη απαηηήζεηο νη νπνίεο ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ πεξίπησζε δεηήκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ δηαξξνή πεηξειαίνπ 

ιφγσ θάπνηνπ αηπρήκαηνο. Πεξηιεπηηθά, θάζε πινίν απαηηείηαη λα έρεη ζρέδην 

έθηαθηεο αλάγθεο ψζηε λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη άκεζα θάζε πεξηζηαηηθφ πνπ 

δχλαηαη λα πξνθχςεη. ην άξζξν 4 νξίδεηαη ε αλάγθε θάζε πεξηζηαηηθφ πνπ 

ζπλεπάγεηαη δηαξξνή πεηξειαίνπ λα αλαθέξεηαη άκεζα ζηελ θνληηλφηεξε παξάθηηα 

αξρή. Όηαλ νη αξκφδηεο αξρέο ελεκεξσζνχλ πξέπεη λα εθαξκφζνπλ άκεζα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ ην ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ είλαη ήδε 

ζρεδηαζκέλν θαη έρεη ζεζκνζεηεκέλν ην αληίζηνηρν φξγαλν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Δάλ εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ρψξεο ηφηε γίλεηαη ν απαξαίηεηνο 

ππνινγηζκφο ηνπ πφζν κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θάζε κέινο θαη φηαλ θάπνην απφ απηά 

δελ έρεη επαξθή θεθάιαηα κπνξεί λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ IMO γηα λα βξεζνχλ. Σα 
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θξάηε – κέιε πξέπεη λα δψζνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηνλ IMO ψζηε λα μεθηλήζεη 

ηηο δηαδηθαζίεο ηεο OPRC θαη πξέπεη λα ζπλαθζνχλ δηκεξήο ή πνιπκεξήο ζπκβάζεηο 

γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο θαη άκεζεο αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ κφιπλζεο 

απφ πεηξέιαην
62

. 

3.1.7. CONVENTION ON LOAD LINES  

        Σν έηνο 1930 αξθεηά πξηλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ IMO είρε πηνζεηεζεί κηα δηεζλήο 

ζχκβαζε γηα ηηο γξακκέο θφξησζεο, θαζψο κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο λαπηηθψλ 

αηπρεκάησλ ήηαλ ε ππεξθφξησζε. Λφγσ ησλ πνιιψλ αιιαγψλ θαη εμειίμεσλ πνπ 

έρνπλ ιάβεη ρψξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 3
εο

 ζπλφδνπ ηνπ νξγαληζκνχ ηνλίζζεθε ε 

αλαγθαηφηεηα κηαο λέαο χκβαζεο γηα ηηο Γξακκέο Φφξησζεο (Convention on Load 

Lines, 1966). Ζ ηειηθή πξάμε ηεο ζχκβαζεο πεξηέρεη ηξία παξαξηήκαηα: α) 

θαλνληζκνί γηα ηηο γξακκέο θφξησζεο β) θαζηέξσζε επνρηθψλ δσλψλ θαη πεξηνρψλ γ) 

πηζηνπνηεηηθά. Ζ ζχκβαζε έρεη ηξνπνπνηεζεί αξθεηέο θνξέο ιφγσ ησλ ξαγδαίσλ 

εμειίμεσλ θαη απνηειεί κέηξν πξφιεςεο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. 

3.1.8. CONVENTION RELATING TO INTERVENTION ON THE HIGH 

SEAS IN CASES OF OIL POLLUTION 

        Με απηήλ ηελ ζχκβαζε ν IMO αζρνιείηαη κε κέηξα αληηκεηψπηζεο θαη νξίδεη 

πνην θξάηνο πξέπεη λα ιάβεη κέηξα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαη ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην, αλάινγα κε ην κέξνο πνπ έιαβε ρψξα ην λαπηηθφ αηχρεκα. 

ηφρνο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε άκεζε αληαπφθξηζε ζε έλα λαπηηθφ αηχρεκα. 

        Δθφζνλ ην εκπνξηθφ πινίν βξίζθεηαη ζηελ αηγηαιίηηδα δψλε, ην παξάθηην 

θξάηνο κπνξεί λα πάξεη κέηξα πνπ ζεσξεί αλαγθαία (ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο). Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην πινίν δελ είλαη ελ πισ θαη δελ ηζρχεη ην 

δηθαίσκα ηεο αβιαβνχο δηέιεπζεο (right of innocent passage) θαη ζπλεπψο εκπίπηεη 

ζηε δηθαηνδνζία θαη ηελ άζθεζε ησλ αξρηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο. 
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        Σν αηχρεκα ηνπ Torrey Canyon, ην πινίν ην νπνίν δελ ήηαλ εληφο ηεο 

αηγηαιίηηδαο δψλεο αιιά ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα θαη βνκβαξδίζηεθε απφ ηηο ιηκεληθέο 

αξρέο ηεο Βξεηαλίαο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο βάδνληαο θσηηά ζε φιν ην 

θνξηίν, αθνινχζεζαλ επηθξίζεηο γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο πξάμεο θαη ε θπβέξλεζε ηεο 

Βξεηαλίαο έζεζε ην ζέκα ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΗΜΟ. Απνηέιεζκα ήηαλ ε πηνζέηεζε 

ηεο ζχκβαζεο ηνπ 1969. 

        χκθσλα κε απηήλ, θάζε θξάηνο κπνξεί λα πάξεη κέηξα ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα 

σο αλαγθαία γηα ηελ πξφιεςε, κείσζε θαη θαηαπνιέκεζε θάζε επηθεηκέλνπ θηλδχλνπ 

πνπ απεηιεί ηηο αθηέο ηνπ απφ ξχπαλζε ή απεηιή ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην. Σα κέηξα 

δελ εθαξκφδνληαη ζε πνιεκηθά ή θπβεξλεηηθά πινία πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Σν έηνο 1973, πηνζεηήζεθε ην πξσηφθνιιν ηεο ζχκβαζεο ην 

νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1983
63

. Σν πξσηφθνιιφ νλνκάζηεθε Protocol Relating to 

Intervention on the High Seas in Cases of Pollution Other than Oil θαη αλαθέξεηαη 

πιένλ θαη ζε επηθίλδπλεο νπζίεο πέξαλ ηνπ πεηξειαίνπ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζέζνπλ 

ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε δσή, λα βιάςνπλ ηνπο έκβηνπο πφξνπο, ηε ζαιάζζηα δσή 

θ.α.
64

. Δπεηδή φκσο ε ζχκβαζε θαη ην πξσηφθνιιν αλαθέξνληαη ζηελ αλνηρηή 

ζάιαζζα (δηεζλή χδαηα), θαίλεηαη πσο ην παξάθηην θξάηνο δελ έρεη δηθαηνδνζία ζηελ 

απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε.   

        Ζ ζχκβαζε ηνπ 1969 επηθξίζεθε θπξίσο: α) επεηδή παξέρεη κεγάιε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ζην παξάθηην θξάηνο (άπνςε ησλ πεξίθιεηζησλ θξαηψλ) θαη β) θαίλεηαη λα 

πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα άκπλαο θαη θαηάζηαζεο αλάγθεο γηα ηα παξάθηηα θξάηε 

(άπνςε παξάθηησλ θξαηψλ). 

3.1.9. CLC CONVENTION (CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL 

POLLUTION DAMAGE) 
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        Σν αηχρεκα ηνπ Torrey Canyon ην 1967 ζνξχβεζε ηε δηεζλή θνηλφηεηα κε 

απνηέιεζκα λα ηεζεί ην δήηεκα ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ πινηνθηήηε ζε πεξηπηψζεηο 

ξχπαλζεο απφ πεηξειαηνεηδή. Σν θξίζηκν εξψηεκα είλαη εάλ απηφ ην φξην πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη ζε έλα νξηζκέλν πνζφ ζχκθσλα κε θάπνηα δηεζλή ζχκβαζε ή λα είλαη 

απεξηφξηζην. Γεγνλφο είλαη φηη ε θαζηέξσζε ηεο απεξηφξηζηεο επζχλεο ηνπ 

πινηνθηήηε ζα δεκηνπξγνχζε απηφκαηα κεγάια εκπφδηα ζηε κεηαθνξά ηνπ 

πεηξειαίνπ κε πινία, δηφηη ηα ζχκαηα απφ κηα ελδερφκελε ξχπαλζε ζα είραλ 

απεξηφξηζηεο απαηηήζεηο απφ ηνλ πινηνθηήηε. 

        Ο IMO πξνρψξεζε ζηελ θαζηέξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Πεξί Αζηηθήο 

Δπζχλεο γηα Εεκηέο Ρχπαλζεο απφ Πεηξέιαην (CLC 1969), ε νπνία θαζηέξσζε ηελ 

αξρή ηεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηνπ πινηνθηήηε πεηξειαηνθφξσλ θαη πξνέβιεςε 

ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ησλ πινηνθηεηψλ πεηξειαηνθφξσλ. Ζ ζχκβαζε 

απνηειεί πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο, 

παξνρήο απνδεκίσζεο θαη έρεη εθαξκνγή ζε πεξηπηψζεηο δεκηψλ ξχπαλζεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηε δηαθπγή πεηξειαηνεηδψλ απφ έκθνξηα δεμακελφπινηα ζην 

έδαθνο, ηελ αηγηαιίηηδα δψλε θαη ηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε ελφο 

ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο. Σν θξηηήξην είλαη ν ηφπνο θαη φρη ε ζεκαία ηνπ πινίνπ ή ε 

εζληθφηεηα ηνπ πινηνθηήηε. Ζ CLC εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο δηαξξνήο 

πεηξειαίνπ απφ δεμακελφπινηα. 

        Ζ ζχκβαζε θαζηεξψλεη αθελφο ηελ αληηθεηκεληθή επζχλε θαη αθεηέξνπ ηελ 

επζχλε ηνπ πινηνθηήηε. Ωο πξνο ην δεχηεξν ππήξμε ζνβαξή δηρνγλσκία. 

Τπνζηεξίρζεθε φηη ν θίλδπλνο ζπλαξηάηαη πξνο ην κεηαθεξφκελν πξντφλ· κεηαθνξά 

πεηξέιαην. Αλ επηρεηξήζνπκε φκσο λα ην εμεηάζνπκε απφ κηα δηαθνξεηηθή ζθνπηά, ε 

ζχκβαζε δε ζα κπνξνχζε λα απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά παξά λα πηνζεηήζεη ηελ αξρή 

ηεο επζχλεο ηνπ πινηνθηήηε, θαη απηφ δηφηη ζπρλά ν θχξηνο ηνπ κεηαθεξφκελνπ 

θνξηίνπ αιιάδεη απφ ιηκάλη ζε ιηκάλη, φπσο επίζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ. 

        Ζ ζχκβαζε φκσο, αλαγλσξίδνληαο ηα απξφβιεπηα ζπκβάληα πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη ν πινηνθηήηεο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ, πξνβιέπεη πσο 

δηθαηνχηαη λα πεξηνξίζεη ηελ επζχλε ηνπ ζην πνζφ ησλ 3 εθαηνκκπξίσλ SDR (Special 

Drawing Rights) γηα πινίν ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 5000 θ.ν.ρ., ελψ αλ ε ρσξεηηθφηεηα 
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είλαη κεγαιχηεξε, ε επζχλε πεξηνξίδεηαη ζηα 420 SDR επηπιένλ ηνπ πνζνχ πνπ 

αλαθέξεηαη παξαπάλσ γηα θάζε επηπιένλ κνλάδα ρσξεηηθφηεηαο. 

        Σν θαζεζηψο ηεο ζχκβαζεο CLC επηθξίζεθε σο αλεπαξθέο, θαζψο δελ 

κπνξνχζε λα παξέρεη πιήξε απνδεκίσζε ζηα ζχκαηα ηεο ξχπαλζεο. Δπνκέλσο ήηαλ 

εκθαλήο ε αλάγθε θαζηέξσζεο ελφο ζπζηήκαηνο ζπκπιεξσκαηηθήο απνδεκίσζεο θαη 

ν IMO πξνρψξεζε ζηελ πηνζέηεζε κίαο επηπιένλ ζχκβαζεο. 

3.1.10. FUND CONVENTION (CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT 

OF AN INTERNATIONAL FUND FOR THE COMPENSATION FOR 

OIL POLLUTION DAMAGE) 

        ηε χκβαζε γηα ηελ Ίδξπζε Γηεζλνχο Κεθαιαίνπ κε θνπφ ηελ Απνδεκίσζε 

ζε Πεξηπηψζεηο Ρχπαλζεο απφ Πεηξέιαην (FUND), ιφγσ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ ηεο 

ραξαθηήξα θαη ηνπ ζπλδεηηθνχ δεζκνχ κε ηελ CLC, ζπκβαιιφκελα κέξε γίλνληαη 

κφλν θξάηε-κέιε ηεο ζχκβαζεο CLC. 

        Κχξηνη ζηφρνη ηεο ζχκβαζεο είλαη ε παξνρή κηαο ζπκπιεξσκαηηθήο 

απνδεκίσζεο ζηα ζχκαηα ηεο ξχπαλζεο πνπ δελ εμαζθάιηζαλ επαξθή απνδεκίσζε 

ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε CLC θαη ε παξνρή απνδεκίσζεο ζηνλ πινηνθηήηε γηα 

πνζνζηφ ηεο επζχλεο πνπ ππέρεη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε CLC, εθηφο εάλ ε ξχπαλζε 

πξνθαιείηαη «εθ πξνζέζεσο παξάβαζε» ηνπ πινηνθηήηε.  

        Ζ ζχκβαζε απηή παξέρεη απνδεκηψζεηο ζε πξφζσπα πνπ δεκηψζεθαλ απφ 

ξχπαλζε πεηξειαίνπ θαη δελ έιαβαλ πιήξε θαη επαξθή απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο CLC δηφηη: α) ν πινηνθηήηεο απαιιάζζεηαη ηεο επζχλεο γηα 

απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε CLC, β) ν πινηνθηήηεο βξίζθεηαη ζε 

νηθνλνκηθή αδπλακία λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε 

επζχλεο θαη γ) ε δεκηά ππεξβαίλεη ηελ επζχλε ηνπ πινηνθηήηε ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε επζχλεο. 

        Ζ ζχκβαζε FUND δελ πξνβαίλεη ζε απνδεκηψζεηο : α) εάλ ε ξχπαλζε είλαη 

απνηέιεζκα πνιεκηθήο ελέξγεηαο ή ερζξνπξαμηψλ, β) εάλ ε απφξξηςε πεηξειαίνπ 

πξνήιζε απφ πνιεκηθφ πινίν ή θπβεξλεηηθφ πινίν πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο, γ) ν κελπηήο δελ κπνξεί λα απνδείμεη φηη ε πεγή ηεο ξχπαλζεο 

ήηαλ πινίν ή πινία θαη δ) ε δεκηά είλαη απνηέιεζκα νιηθψο ή κεξηθψο ηεο 

εζθεκκέλεο ή παξάλνκεο πξάμεο ηνπ κελπηή. 
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        Μεηά ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο ε ζχκβαζε θαηαβάιιεη απνδεκίσζε ηνπ 

πνζνχ ησλ 203 εθαηνκκπξίσλ SDR (260 εθαηνκκχξηα δνιάξηα), ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε απφ ηνλ πινηνθηήηε ή ηνλ αζθαιηζηή 

ηνπ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε CLC. Οη πιεξσκέο απνδεκίσζεο θαιχπηνληαη απφ ηηο 

εηζθνξέο ηδησηψλ ή επηρεηξήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηα νπνία πξνκεζεχνληαη 

πεηξέιαην ζε πνζφηεηεο πάλσ απφ 150.000 ηφλνπο ηνλ ρξφλν (αξρηθή εηζθνξά 0,004 

δνιάξηα αλά ηφλν πεηξειαίνπ). Απφ ην 1985 ην 80% πεξίπνπ ησλ εηήζησλ εηζθνξψλ 

θαηαβάιιεηαη απφ βηνκεραληθά θξάηε
65

. 

        Απνδεκίσζε θαη απφ ην CLC θαη απφ ην Fund Convention δίλεηαη ζε 

θπβεξλήζεηο θαη άιιεο αξρέο θαζψο θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη άηνκα πνπ έρνπλ 

ππνζηεί ην θφζηνο ηεο κφιπλζεο ιακβάλνληαο κέξνο ζηηο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ, 

σο απνηέιεζκα ηνπ θάζε πξνιεπηηθνχ κέηξνπ πνπ πάξζεθε ή ζε ζρέζε κε ηα ινγηθά 

κέηξα γηα λα αλαθάκςεη ην πεξηβάιινλ. Απνδεκίσζε δίλεηαη πηα θαη ζε απηνχο πνπ 

έρνπλ ππνζηεί θπζηθέο θαη νηθνλνκηθέο απψιεηεο απφ ηελ κφιπλζε ηνπ πεηξειαίνπ 

φπσο νη ςαξάδεο ή φζνη αζρνινχληαη κε ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία
66

. 

        Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη βάζεη ηεο αξρήο ηεο απνδεκίσζεο – 

επαλφξζσζεο, ν αηηψλ απνδεκίσζε πξέπεη λα είλαη κεηά ηελ απνδεκίσζε ζηελ ίδηα 

θαηάζηαζε πνπ ήηαλ πξηλ απφ απηή. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζπλαληάηαη πξφβιεκα 

φηαλ ε δεκηά πθίζηαηαη ζε θπζηθνχο πφξνπο πνπ δελ είλαη εκπνξηθά 

εθκεηαιιεχζηκνη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα αζαθήο ππνινγηζκνχο κέζσ πξνζέγγηζεο 

κε ζπγθεθξηκέλεο θφξκνπιεο/ηχπνπο γηα λα θαηαινγηζηνχλ ρξεκαηηθέο ή εκπνξηθέο 

αμίεο ζηνπο ηνκείο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ πιεγεί απφ 

κηα πεηξειαηνθειίδα.  

        Γηα λα παξέρνπλ κηα ινγηθή πξνζέγγηζε ζην πξφβιεκα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο 

απνδεκίσζεο γηα δεκηά απφ πεηξειαηνθειίδα, ηα CLC θαη FUND Conventions 

αθνινπζνχλ ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθήο απψιεηαο (Economic Loss Rule) πνπ 

αθνινπζεί ηα πξφηππα ηεο επαλαθνξάο θαη απνθαηάζηαζεο. Απηφ ην concept 

βαζίδεηαη ζην ξεαιηζηηθφ θφζκν θαη έρεη ζρεδηαζηεί λα σθειήζεη ην πεξηβάιινλ πνπ 
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έρεη ππνζηεί ηε βιάβε
67

. χκθσλα κε ην Economic Loss Rule, κφλν ην 

ζπκβαιιφκελν κέξνο πνπ έρεη ππνζηεί δεκηά κπνξεί λα εηζπξάμεη απνδεκίσζε γηα 

απηή βάζεη κφλν ηεο ζπκβαηηθήο απαίηεζεο θαη φρη βάζεη ηεο ζεσξίαο ηεο 

αδηθνπξαμίαο, φπσο ακέιεηαο ή αληηθεηκεληθήο επζχλεο. Ο λφκνο πεξί αδηθνπξαμίαο 

παξέρεη ηε βάζε γηα αλάθακςε απφ ηξαπκαηηζκφ ή δεκηά ηεο πεξηνπζίαο
68

. 

3.1.11. SUPPLEMENTARY FUND PROTOCOL  

        Σν Supplementary Fund Protocol πηνζεηήζεθε απφ ηνλ IMO ην 2003 γηα λα 

εηζάγεη κηα ηξίηε βαζκίδα απνδεκίσζεο ζηα CLC θαη Fund Convention. Σν 

πξσηφθνιιν παξέρεη επηπξφζζεηε απνδεκίσζε γηα αλαγλσξηζκέλεο απαηηήζεηο απφ 

ην Fund Convention κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 1157,2$ εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ αλά 

πεξηζηαηηθφ θαη κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη ππάξμεη θάπνην πεξηζηαηηθφ πνπ λα απαηηήζεη 

ηέηνηα απνδεκίσζε
69

.  

3.2. ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ 

        Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφθιεζε 

αηπρεκάησλ θαη ηε ξχπαλζε είλαη ν άλζξσπνο. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη 

φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, πεξίπνπ ην 60% ησλ λαπηηθψλ 

αηπρεκάησλ νθείιεηαη ζε αλζξψπηλα ιάζε, ελψ κφιηο ην 30% ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 

πινίνπ. Ζ δηάθξηζε απηή δελ είλαη απφιπηε αθνχ ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο κπνξεί 

λα επζχλεηαη θαη γηα ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο ησλ κεραληθψλ κεξψλ ηνπ πινίνπ 

αλεβάδνληαο έηζη ην πνζνζηφ επζχλεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα πάλσ απφ 80%
70

. 
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Γιάγπαμμα 2: Αηηίεο Ναπηηθψλ Αηπρεκάησλ θαη Πνζνζηά.  

Πεγή: Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη Θαιάζζην Πεξηβάιινλ. 

        Απηά ηα πςειά πνζνζηά αλάγθαζαλ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο λα ζηξαθνχλ ζε 

παθέηα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ηεο λαπηηθήο 

εξγαζίαο κέζσ πξνηχπσλ. Απφ επηρεηξεκαηηθή ζθνπηά ππνζηεξίδεηαη φηη ν 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη πνιχ πην ζεκαληηθφ αίηην πξφθιεζεο αηπρεκάησλ ζηε 

ζάιαζζα παξά ε ειηθία ηνπ πινίνπ· θαη απηφ δηφηη έλα παιηφ πινίν πνπ πιεξνί ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο (ηαθηηθέο, έθηαθηεο ζπληεξήζεηο, επηζεσξήζεηο θ.α.) θαη 

δηαζέηεη ζσζηά εθπαηδεπκέλν πιήξσκα, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εμίζνπ θαιά κε κηα 

λέα θαηαζθεπή.  

        Ζ λαπηηθή εξγαζία είλαη έλαο θιάδνο πνπ εκπεξηέρεη πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο. Οη 

λαπηηθνί εξγάδνληαη καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπο, φπνπ ην ππφινηπν πιήξσκα πηζαλψο 

λα κηιάεη άιιεο γιψζζεο θαη λα έρεη δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη 

πνιηηηζκηθφ background. Δπηπξνζζέησο, νη λαπηηθνί δελ απνκαθξχλνληαη απφ ην 

εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ αθφκα θαη φηαλ ζεσξεηηθά έρεη ηειεηψζεη ην σξάξηφ ηνπο 

θαη είλαη ηξσηνί ζε πξαθηηθέο εθκεηάιιεπζεο, θαζψο βξίζθνληαη καθξηά απφ ηε ρψξα 

ηνπο απφ φπνπ κπνξνχλ θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο
71

. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα ηνληζηεί φηη γηα ηνπο λαπηηθνχο δελ ππάξρεη μεθάζαξνο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηε 
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δνπιεηά θαη ζηελ ςπραγσγία θαζψο βξίζθνληαη γηα κήλεο κέζα ζην πινίν ρσξίο 

δηαθπγή
72

. 

        Οη αηηίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα νθείιεηαη ην αλζξψπηλν ιάζνο σο ζπλέπεηα ηνπ 

νπνίνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί έλα αηχρεκα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

 ηηο επηρεηξεκαηηθέο θαη δηνηθεηηθέο πηέζεηο. 

 ηε δπζθνιία ζπλελλφεζεο κεηαμχ γξαθείνπ, πινίνπ, μεξάο θαη κεηαμχ ησλ 

κεξψλ ηνπ πιεξψκαηνο ιφγσ πνιπγισζζίαο.  

 ηελ αλεπαξθή εθπαίδεπζε θαη έιιεηςε εκπεηξίαο ησλ πιεξσκάησλ θαη 

ηδηαίηεξα λέσλ αμησκαηηθψλ. 

 ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπνπ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πινίνπ θαη ηε ρξήζε ησλ 

κεραλεκάησλ. 

 ηελ αλεπαξθή ηήξεζε θπιαθήο, ιφγσ ππέξβαζεο ησλ σξαξίσλ θαη 

γξαθεηνθξαηηθψλ αλαγθψλ. 

 ηελ αλεπάξθεηα ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ λαπζηπινΐαο ηνπιάρηζηνλ ελ 

πισ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηεο εηδηθφηεηαο ειεθηξνιφγνπ ζε πινία. 

 ηελ πνιχ κεγάιε θφπσζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ ή ιφγσ 

θάιπςεο πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ζην πινίν. 

 ε εκπνξηθέο πηέζεηο.  

 ηελ θφπσζε (fatigue), πνπ λνείηαη ε εμαζζέλεζε ησλ ςπρνζσκαηηθψλ θαη 

λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ λαπηηθνχ κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ 

αληαλαθιαζηηθψλ ηνπ. Κχξηα αηηία ηεο θαηάζηαζεο απηήο είλαη 

πεξηβαιινληηθνί θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο.  

        Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αλζξψπηλσλ ιαζψλ πξέπεη λα 

εμεηαζζνχλ νη παξαθάησ ζρέζεηο: 

 Ναπηηθφ αηχρεκα θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο.  

 Ναπηηθφ αηχρεκα θαη κέζε ζαιάζζηα εκπεηξία. 

 Ναπηηθφ αηχρεκα θαη ζεκαίεο επθαηξίαο. 
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 Ναπηηθφ αηχρεκα θαη επίπεδν δηνίθεζεο. 

        Με ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ηελ επίδξαζε ηνπ ζηα λαπηηθά αηπρήκαηα 

αζρνινχληαη ν IMO θαζψο θαη ν ILO κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα 

ζηε λαπηηιία, κε ζηφρν ηε ζαιάζζηα αζθάιεηα θαη ηελ απνθπγή ησλ λαπηηθψλ 

αηπρεκάησλ
73

.  

3.2.1. STCW CONVENTION (STANDARDS OF TRAINING 

CERTIFICATION AND WATCH KEEPING CONVENTION) – IMO 

        Ζ χκβαζε STCW, 1978 θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο γηα κηα εληαία 

παγθφζκηα εθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο, έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη 

αλαλέσζή ηνπο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο λαπηηθνχο φισλ ησλ ηάμεσλ, ελψ γηα πξψηε 

θνξά δίλεη ζηνλ IMO ηε δχλακε λα ειέγρεη θαη λα αμηνινγεί ην επίπεδν ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ λαπηηθψλ θαη λα απαγνξεχεη ηνλ απφπινπ πινίνπ, φηαλ 

ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη ην απαηηνχλ
74

. Ζ ζχκβαζε απηή είλαη απνηέιεζκα ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ λαπηηθνχ αηπρήκαηνο Amoco Cadiz
75

 θαη ζηνρεχεη θπξίσο ζηα 

αθφινπζα: 

 Σνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ γηα ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελ 

πισ, ηα νπνία ζα ήηαλ δπλαηφλ λα γίλνπλ απνδεθηά ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

 Σελ απνδνρή θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πηζηνπνηεηηθψλ απφ ην ζχλνιν ησλ PSC. 

 Σελ απνδνρή ησλ λέσλ πξνηχπσλ εθπαίδεπζεο θαη νξγάλσζεο επί ηνπ 

πινίνπ
76

. 

        ηα πιαίζηα ηνπ STCW θαη ηεο εθπαίδεπζεο λνείηαη θαη ε εμνηθείσζε ησλ 

λαπηηθψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο φπσο ην ECDIS (Electronic Chart Display and 

Information System) ελφο ζπζηήκαηνο πνπ βνεζά ηελ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ. Σα 
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πιαίζηα εθπαίδεπζεο ήδε έρνπλ θαζνξηζηεί, αιιά ζε θάπνηεο ρψξεο δελ έρνπλ 

επηηεπρζεί εθπαίδεπζε θαη εμνηθείσζε ησλ λαπηηθψλ κε απηά
77

. 

        Ύζηεξα απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1995 ήξζαλ αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα 

επηθεληξσζνχλ ζηα εμήο ζεκεία: 

 Σν επίπεδν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ λαπηηθψλ δελ εμεηδηθεχεηαη 

πιένλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο γηα επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ηεο θάζε ρψξαο, αιιά πξνβιέπνληαη ηφζν νη κέζνδνη φζν θαη ηα 

θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θάζε 

ππνςεθίνπ κέινπο ηνπ πιεξψκαηνο. Πξνβιέπνληαη πιένλ ιεπηνκεξψο νη 

απαηηήζεηο γλψζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ.  

 Ζ αλαβάζκηζε ην ξφινπ ηνπ IMO. Γηα πξψηε θνξά ν IMO αλαιακβάλεη ηνλ 

έιεγρν γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ησλ θξαηψλ κειψλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο. 

 Ζ αλαβάζκηζε ησλ επζπλψλ ησλ πινηνθηεηψλ θαη ησλ λαπηηθψλ. Ζ εηαηξεία 

έρεη πιένλ ην βάξνο ηεο απφδεημεο φηη ηα πινία ηεο είλαη επαλδξσκέλα κε 

θαηαξηηζκέλνπο λαπηηθνχο θαη ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηελ Δζληθή Ννκνζεζία. 

 Ζ αλαβάζκηζε ηνπ PSC. Πιένλ νη επηζεσξεηέο ηνπ PSC έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

θξάηεζεο πινίνπ, θαη νη επηζεσξήζεηο ηνπο έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ 

ραξαθηήξα απηψλ ηεο αξρήο θξάηνπο ζεκαίαο. 

 Ζ ελαιιαθηηθή πηζηνπνίεζε. Τπάξρεη πιένλ επρέξεηα ζηελ έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθψλ. 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αιηεπηηθψλ πινίσλ
78

. 

        Ζ λέα ζχκβαζε θαη ν θψδηθαο ηζρχνπλ γηα λαπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε πινία 

πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ελφο θξάηνπο κέινπο κε εμαίξεζε εθείλσλ πνπ ππεξεηνχλ ζε: 

α) πνιεκηθά πινία, βνεζεηηθά πινία ζηφινπ ή άιια θξαηηθά πινία πνπ δελ 

απαζρνινχληαη ζε εκπνξηθέο ππεξεζίεο, β) αιηεπηηθά ζθάθε, γ) ζαιακεγνχο 

αλαςπρήο πνπ δελ είλαη επαγγεικαηηθέο θαη μχιηλα πινία παξσρεκέλεο ηερλνινγίαο. 
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        Με ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 1995 παξνπζηάδεηαη έλα παθέην κέηξσλ ηα νπνία 

έρνπλ σο ζηφρν λα θαιχςνπλ ηα θελά ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη λα πξνάγνπλ 

δηεζλψο ην επίπεδν ησλ λαπηηθψλ. ηα πιαίζηα απηά αλαπηχζζνληαη ηξεηο ζεκαληηθέο 

ελφηεηεο: 

 Οκνηνκνξθία ζηα πξφηππα ηθαλφηεηαο. 

 Μέηξα εμαζθάιηζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο απφ ηα θξάηε κέιε. 

 Δπζχλε γηα ηηο εηαηξίεο
79

. 

 

3.2.2. ISM (INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE) & SMS 

(SAFETY MANAGEMENT SYSTEM) – IMO  

        Ο ISM λνείηαη ν θψδηθαο γηα ηελ πξναγσγή ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πινίνπ θαη ηεο πξφιεςεο ηεο κφιπλζεο. ηφρνο ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία δηεζλψλ 

πξνηχπσλ γηα αζθαιέο management θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ ψζηε λα 

πξνιεθζεί ε κφιπλζε. Ζ εηαηξεία πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεσηηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ ISM θαη γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ θψδηθα 

εθδίδνληαη πηζηνπνηεηηθά· έλα γηα ηελ εηαηξεία πνπ θαιείηαη πηζηνπνηεηηθφ 

ζπκκφξθσζεο (document of compliance) θαη έλα γηα ην πινίν πνπ θαιείηαη safety 

management certificate, δειαδή πηζηνπνηεηηθφ αζθαινχο δηαρείξηζεο
80

. 

        To αηχρεκα ηνπ πινίνπ Herald of Free Enterprise ην 1978 νδήγεζε ζηελ 

πηνζέηεζε ηνπ ISM. Σν αηχρεκα ζπλέβε εμαηηίαο αλζξψπηλνπ ζθάικαηνο, θαζψο ε 

κπνπθαπφξηα έκεηλε αλνηρηή κε απνηέιεζκα λα πεζάλνπλ νη 193 απφ ηνπο 539 

επηβάηεο θαη πιήξσκα ηνπ πινίνπ
81

. Σν 1994 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλδηάζθεςεο ηνπ 

IMO απνθαζίζηεθε ε πξφζζεζε ελφο λένπ θεθαιαίνπ ζην παξάξηεκα ηεο SOLAS 

πνπ πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ ISM
82

. ηα πιαίζηα ηνπ ISM 

πεξηιακβάλεηαη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο αζθαινχο δηαρείξηζεο (Safety 
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Management System, SMS) πνπ απνηειεί ζεζκηθφ πιαίζην γηα αζθαιέζηεξεο 

κεηαθνξέο θαη ζπλεπψο απνθπγή αηπρεκάησλ
83

.  

        Ο SMS ζπλεπάγεηαη έλα δνκεκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα ην νπνίν 

θαζηζηά ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ηθαλφ λα εθαξκφζεη απνηειεζκαηηθά ηελ 

πνιηηηθή ηεο αζθαινχο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο
84

. Ζ εηαηξεία ζχκθσλα κε 

ηνλ SMS πξέπεη λα κπνξεί λα παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα – νδεγίεο θαη γηα 

ηα πινία ηεο θαη γηα ηα γξαθεία ηεο θαη λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ππνζηήξημε ζηα 

πινία απφ ηελ μεξά. Κάζε εηαηξεία πξέπεη λα έρεη νξίζεη ζπγθεθξηκέλν ή 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα ζηελ μεξά πνπ λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηα πςειφηεξα 

ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ηεο λαπηηιηαθήο θαη λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ηνπ SMS
85

.  

        χκθσλα κε ηνλ ISM ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε θάζε λαπηηιηαθή εηαηξεία 

πξέπεη λα ζέηεη κεηαμχ άιισλ ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 

 Αζθάιεηα ησλ πινίσλ. 

 Απνθπγή αηπρεκάησλ. 

 Απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 Απνθπγή δεκηάο ζηελ πεξηνπζία. 

        πλεπψο, ε κέζνδνο επίηεπμεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηφρσλ θαζηζηά αλαγθαίν 

ε πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο λα επηθεληξψλεηαη : 

 ηε βειηίσζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

(πινίνπ-μεξάο). 

 ηε ζπκκφξθσζε ησλ πινίσλ κε ηνπο ππνρξεσηηθνχο δηεζλείο θαη 

εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο θαη ζπζηάζεηο. 

 ηελ πηνζέηεζε ησλ νδεγηψλ θαη ησλ πξνηχπσλ πνπ ζπληζηψληαη. 
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 ηελ χπαξμε θαλφλσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ. 

 ηελ εμαζθάιηζε εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο απμεκέλεο αζθάιεηαο. 

 ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

πεξηζηαηηθψλ, γηα ηελ απνθπγή ησλ νπνίσλ θαζηεξψλνληαη πξνιεπηηθά 

κέηξα
86

. 

        Ζ αμία ηνπ ISM έγθεηηαη ζην φηη θαζηεξψλεη έλα δηεζλέο πξφηππν γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ κε ηε ζέζπηζε ελφο ζπλφινπ ιεηηνπξγηθψλ 

θαλφλσλ, πνπ άπηνληαη φινπ ηνπ νξγαλσηηθνχ θάζκαηνο ηεο δηνίθεζεο, ηφζν ηεο 

δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο φζν θαη ησλ πινίσλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηήλ θαη 

αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο
87

. 

        Ο έιεγρνο ηεο κε ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην PSC, πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαλνληζκψλ STCW, SOLAS θαη MARPOL
88

. Οπζηαζηηθά ν ISM επηβάιιεη ηελ νξζή 

ηήξεζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη θπξίσο ησλ STCW, MARPOL 

θαη SOLAS. H θαηλνηνκία πνπ εηζάγεη ν θψδηθαο αθνξά ζηηο γξαπηέο δηαδηθαζίεο 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη πηζηά θαη αθνξνχλ θάζε ζηάδην ηεο κεηαθνξάο, φπσο: 

 ρεδηαζκφο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο (loading and discharging plans.) 

 ρεδηαζκφο ηαμηδηνχ (passage plan). 

 Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ (check lists). 

 Αληαιιαγή ζηνηρείσλ κε ηνπο πινεγνχο (pilot cards). 

 Δπηθνηλσλία πινίνπ – γξαθείνπ – λαπισηψλ. 

 Γηαδηθαζίεο νιηθνχ ειέγρνπ απφ ηνλ Πινίαξρν θ.ιπ. 

        Πξνθεηκέλνπ κηα εηαηξεία λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε θαη απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηνπ ISM/SMS, ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη πεηζζεί γηα ηα νθέιε πνπ ζα 

απνθνκίζεη. Σα νθέιε απηά κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 Λήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θαη’ 

επέθηαζε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. 
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 Μεγαιχηεξνο βαζκφο ζπκκφξθσζεο θαη ελαξκφληζεο κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηεζλείο ζπλζήθεο θαη θαλφλεο. 

 Τηνζέηεζε κηαο ζεηξάο κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ θαζψο θαη γηα ηελ απνζφβεζε ελδερφκελσλ 

δεκηψλ ή απσιεηψλ ζηα πινία, ζηνλ εμνπιηζκφ ή ζην θνξηίν ηνπο. 

 Μεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο. 

 Δθηέιεζε ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο κε πςειφηεξν βαζκφ αζθάιεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο, κε απφξξνηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ θαη 

ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εηαηξείαο. 

 Αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ έγθαηξε 

αλαγλψξηζε ηπρφλ ζθαικάησλ, πξνβιεκάησλ θαη παξαιείςεσλ ηφζν ζην 

πινίν φζν θαη ζηελ εηαηξεία
89

. 

 

3.2.3. ILO ORGANIZATION (INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION) 

        Ο ILO είλαη ν δηεζλήο νξγαληζκφο ν νπνίνο δηαηππψλεη πξφηππα εξγαζίαο ππφ 

κνξθή ζπλζεθψλ θαη ζπζηάζεσλ, θαζνξίδεη ην θαηψηαην επίπεδν ησλ βαζηθψλ 

δηθαησκάησλ εξγαζίαο, φπσο ηελ θαηάξγεζε ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ηελ 

ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη κεηαρείξηζεο. Αθφκε πξνσζεί ηελ αλάπηπμε νξγαλψζεσλ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο επίζεο παξέρεη ζηηο 

νξγαλψζεηο απηέο ππεξεζίεο γλσκνδνηηθνχ ραξαθηήξα. 

        Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηνπ ILO κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηνπο αθφινπζνπο: 

 Ζ δηαηχπσζε πξνηχπσλ, θαλφλσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δσήο, γηα ηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ βαζηθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 Ζ δεκηνπξγία δηεζλψλ πξνηχπσλ εξγαζίαο κε ηα νπνία πξέπεη λα πξνζπαζνχλ 

λα ζπκκνξθψλνληαη ηα θξάηε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 Ζ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, δηνίθεζεο 

εθπαίδεπζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 Ζ ππνζηήξημε ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη αγξνηηθψλ βηνκεραληψλ. 
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 Ζ δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί ν δηεζλήο 

αληαγσληζκφο, ε αλεξγία, ε ππναπαζρφιεζε, νη εξγαζηαθέο θαη βηνκεραληθέο 

ζρέζεηο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε  θαη νη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία. 

 Ζ πξνζηαζία ησλ κεηαλαζηψλ δηεζλψο θαη ε αλάδεημε ηεο εξγαζίαο σο 

ζπληειεζηή γηα ηε ιήςε θνηλσληθννηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. 

        Ο ILO ζεζκνζεηεί θαη πξνσζεί ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ θαη δηεζλψλ πξνηχπσλ 

εξγαζίαο κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο αλάινγα κε ηνλ 

ηνκέα ζηνλ νπνίν επηζπκεί εθαξκνγή θάπνησλ θαλφλσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ IMO γηα ηα λαπηηθά ζέκαηα
90

.   

3.2.3.1. MLC (MARITIME LABOR CONVENTION) 

        χκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο (MLC) είλαη κηα ζχκβαζε ηνπ ILO, ε νπνία 

δεκηνπξγήζεθε ην 2006 σο ηέηαξηνο ππιψλαο ηνπ δηεζλνχο λαπηηθνχ δηθαίνπ θαη 

ελζσκαηψλεη «φια ηα πξφζθαηα ηζρχνληα πξφηππα ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη 

ζπζηάζεσλ λαπηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ βξίζθνληαη θαη 

ζε άιιεο δηεζλείο ζπκβάζεηο εξγαζίαο». Οη άιινη ππιψλεο είλαη νη SOLAS, 

MARPOL θαη STCW. Οη ζπλζήθεο ηζρχνπλ γηα φια ηα πινία πνπ εηζέξρνληαη ζηα 

ιηκάληα ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ηεο ζπλζήθεο θαζψο θαη γηα φια ηα θξάηε πνπ 

θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ θξάηνπο κέινπο.  

        Ζ ζχκβαζε απνηειείηαη απφ δεθαέμη άξζξα πνπ πεξηέρνπλ γεληθέο δηαηάμεηο 

θαζψο θαη έλαλ θψδηθα. Ο θψδηθαο απνηειείηαη απφ πέληε ηίηινπο θαηά ηνπο νπνίνπο 

νη εηδηθέο δηαηάμεηο νκαδνπνηνχληαη αλά θξηηήξην: 

 Σίηινο 1: Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ εξγαζία ησλ λαπηηθψλ ζε πινίν. 

 Σίηινο 2: Όξνη απαζρφιεζεο. 

 Σίηινο 3: Γηακνλή, εγθαηαζηάζεηο ςπραγσγίαο, ζίηηζε θαη ηξνθνδνζία. 

 Σίηινο 4: Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο, ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη 

πξνζηαζία ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 Σίηινο 5: πκκφξθσζε θαη επηβνιή. 
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        Γηα θάζε ηίηιν ππάξρνπλ γεληθά θξηηήξηα, ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζε 

ππνρξεσηηθνχο θαλνληζκνχο (θαηάινγνο Α), θαζψο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

(θαηάινγνο Β). Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεκαηίδνπλ γεληθά ηε κνξθή εθηέιεζεο 

ηνπ θαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο, ελψ ηα κέιε είλαη ειεχζεξα λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθά κέηξα εθαξκνγήο. Οη θαλνληζκνί πξέπεη θαη’ αξρήλ λα εθαξκνζηνχλ 

πιήξσο, αιιά κηα ρψξα κπνξεί λα εθαξκφζεη κηα «νπζηαζηηθά ηζνδχλακε» ξχζκηζε, 

ηελ νπνία ζα πξέπεη λα δειψζεη θαηά ηελ επηθχξσζε. Σα ζέκαηα απηά θαζνξίδνληαη 

κφλν απφ ην πιήξσκα θαη ηηο εηαηξείεο.  

        Δλψ νη ζπληάθηεο ηεο MLC ηελ απνθάιεζαλ ηνλ ηέηαξην ππιψλα ηεο ζαιάζζηαο 

πνιηηηθήο, πνιινί λαπηηθνί θαη θνξείο ηνπ θιάδνπ ηελ είδαλ σο κηα κάιινλ αδχλακε 

ζχκβαζε ε νπνία δελ αιιάδεη νπζηαζηηθά ηε δσή ζηε ζάιαζζα. Μεξηθνί λαπηηθνί 

επηθξίλνπλ ηε ζχκβαζε, ιέγνληαο φηη δελ είλαη αξθεηά δπλακηθή, δελ αληηκεησπίδεη 

ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη δελ πεξηδψλεη ηηο ζεκαληηθέο αλάγθεο ησλ λαπηηθψλ, 

φπσο αμηνπξεπνχο κεγέζνπο θακπίλεο, άδεηα παξακνλήο ζηελ αθηή θαη ψξεο 

αλάπαπζεο, κε ηελ ππαγσγή ηνπο ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο (θαηάινγνο Β) ηεο 

ζχκβαζεο ή αθφκε ρεηξφηεξα κε ην λα κελ ηηο αληηκεησπίδεη θαζφινπ
91

.  

3.2.4. ITF (INTERNATIONAL TRANSPORT FEDERATION) 

        Ο ITF απνηειεί ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ πνπ εξγάδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο κεηαθνξέο ζε δηεζλέο επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα ηε 

δηεζλή έλσζε εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ απφ 136 ρψξεο ζε θάζε κέξνο ηνπ θφζκνπ, ζηνλ 

θιάδν ησλ κεηαθνξψλ, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηνο, κε θεξδνζθνπηθφο 

νξγαληζκφο θαη εθπξνζσπεί πεξηζζφηεξα απφ 5 εθαηνκκχξηα κέιε. 

        Θέηεη ζηνπο πινηνθηήηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη επηβάιιεη πςειά πξφζηηκα, αθφκα θαη απαγφξεπζε απφπινπ, γηα φζνπο δε 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο. Πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο γηα λα 

εμαθξηβψζεη πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζηα πινία, κε 

επηζθέςεηο ζε απηά φηαλ πξνζεγγίζνπλ θάπνην ιηκάλη. Ο ITF παξέρεη ην αλάινγν 

πηζηνπνηεηηθφ ζηα πινία εθείλα πνπ ηεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ. 
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        Ο ITF ζηξέθεηαη ηδηαίηεξα ελαληίνλ ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο 

θαζψο απηέο αθήλνπλ πεξηζψξηα κε ην ζπρλά παξαηεξνχκελν ειιηπέο λνκνζεηηθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ, γηα δπζκελείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ειιηπή 

ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σα πινία πνπ θέξνπλ ζεκαία επθαηξίαο 

παξνπζηάδνπλ δπλαηφηεηα πξφζιεςεο λαπηηθψλ απφ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, νη 

νπνίνη ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα. Λφγσ ηεο πςειήο αλεξγίαο 

ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο δελ ζέηνπλ ηδηαίηεξεο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

εξγαζηνχλ, νη δε ακνηβέο ηνπο αθνινπζνχλ ηνλ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηνχ ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ηνπο θαη είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο πνπ 

απαηηνχληαη απφ λαπηηθνχο ρσξψλ κε ξπζκηδφκελε λαπηηιία
92

. 

3.3. ISGOTT (INTERNATIONAL SAFETY GUIDE FOR OIL TANKERS AND 

TERMINALS) 

        Ο Γηεζλήο Οδεγφο Αζθάιεηαο Γεμακελφπινησλ θαη Σεξκαηηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ Πεηξειαίνπ, γλσζηφο θαη σο I.S.G.O.T.T. ζπζηάζεθε απφ ηνπο 

International Chamber of Shipping (ICS) θαη Oil Companies International Marine 

Forum (OCIMF) κε ζθνπφ ηελ παξνρή νδεγηψλ ζην πξνζσπηθφ ησλ δεμακελφπινησλ 

θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ψζηε λα θαηνρπξσζεί ε αζθάιεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά θαη ην ρεηξηζκφ ησλ πεηξειαηνεηδψλ. H 

δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ηνπ πινίνπ πξέπεη λα είλαη πάληα ζε ζέζε λα παξέρεη ζεηηθή 

ππνζηήξημε, πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζηνλ πινίαξρν, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηελ 

θαζεκεξηλή δηεχζπλζε ηνπ πινίνπ θαη ε δηεχζπλζε ηεο ηεξκαηηθήο εγθαηάζηαζεο 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ην πξνζσπηθφ ηεο γλσξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή αζθαιψλ κεζφδσλ εξγαζίαο. Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη νη 

παξερφκελεο νδεγίεο εθαξκφδνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ αληίθεηληαη ζε θάπνην 

θαλνληζκφ (εζληθφ, ηνπηθφ ή ηεο ηεξκαηηθήο εγθαηάζηαζεο) θαη φηη απηνί ηνπο 

νπνίνπο αθνξά πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε θάζε ηέηνηα 

απαίηεζε. ηα θεθάιαηα ηνπ, εκπεξηέρνληαη νη θίλδπλνη πνπ ελέρνπλ ηα 

πεηξειαηνεηδή, νη πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζηα δεμακελφπινηα είηε 

βξίζθνληαη ελ πισ είηε ελ νξκψ, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο I.G.S. θ.ά.
93
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3.4. OPA (OIL POLLUTION ACT) 

        Ζ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή πνπ πξνθάιεζε ην αηχρεκα ηνπ Exxon Valdez ην 

1989, νδήγεζε ζηελ πξψηε θαζηέξσζε πνιηηηθήο θαη θαλφλσλ απφ αξρέο ηνπ PSC κε 

πνιιέο δηεζλείο ζπλέπεηεο. Απηνί νη θαλφλεο απνηεινχλ ηελ OPA, 1990 ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ
94

. Σν αηχρεκα ζπλέβε εμαηηίαο αλζξψπηλνπ ιάζνπο ιφγσ 

αλαπνηειεζκαηηθήο βάξδηαο-παξαηεξεηεξίνπ, θησρψλ ππεξεζηψλ λαπζηπινΐαο 

ηήξεζεο θπιάθσλ, κε ιεηηνπξγηθψλ ξαληάξ, κεησκέλνπ πιεξψκαηνο, έιιεηςεο 

επνπηείαο ηεο αθηήο, έιιεηςεο επίγλσζεο ηεο θαηάζηαζεο θ.ά., θαη είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ έθρπζε 11 εθαηνκκπξίσλ gallons πεηξειαίνπ ζε έλαλ παξζέλν 

θνιπίζθν, δεκηνπξγψληαο κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο
95

. 

        Ζ OPA δεκηνχξγεζε έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ πξφιεςε, αληηκεηψπηζε, 

επζχλε θαη απνδεκίσζε γηα ηα πεξηζηαηηθά κφιπλζεο απφ πεηξέιαην κέζα ζηα χδαηα 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Μεξηθέο απφ ηεο αιιαγέο πνπ επέθεξε ε OPA είλαη φηη έζεζε 

θαηαζθεπαζηηθά standards γηα ηα πινία (double hull), απαηηήζεηο γηα ηηο άδεηεο θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά εξγαζίαο θαη επάλδξσζεο ηνπ πιεξψκαηνο, δεκηνχξγεζε ην εζληθφ 

National Oil Spill Liability Trust Fund (απνδεκίσζεο κέρξη 1$ δηζεθαηνκκχξην αλά 

λαπηηθφ αηχρεκα), απαίηεζε ηελ χπαξμε ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο tanker, ζπλέδεζε ηηο άδεηεο νδήγεζεο ηνπ πινίνπ κε ηηο άδεηεο ησλ 

λαπηηθψλ θαη απαίηεζε χζηεξα απφ θάπνην λαπηηθφ αηχρεκα εμεηάζεηο ηνπ 

πιεξψκαηνο γηα πνζνζηά αιθνφι θαη λαξθσηηθψλ
96

. 

        χκθσλα κε ηελ OPA θάζε πινίν ή εγθαηάζηαζε πνπ επζχλεηαη γηα έθρπζε 

πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

αηπρήκαηνο, πξέπεη λα αλαιάβεη ηα έμνδα απνκάθξπλζεο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηα 

έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο πνπ πξνθάιεζε. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα θξαηηθά 

ζθάθε, νη Onshore εγθαηαζηάζεηο πνπ έγθεηληαη ζην λφκν γηα ην Trans-Alaska 
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Pipeline Authorization Act θαη νη απνξξίςεηο απφ ηνπηθφ, θξαηηθφ ή νκνζπνλδηαθφ 

λφκν. Ζ OPA νξίδεη ηα φξηα επζχλεο θαη απνδεκίσζεο γηα ην θφζηνο αθαίξεζεο κηαο 

πεηξειαηνθειίδαο ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη γηα απηνχο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηνπο θαλφλεο double hull / double bottom θαη γηα απηνχο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηα πινία κνλνχ ηνηρψκαηνο (έζησ θη αλ δηαζέηνπλ double bottom, 

θαη αλάπνδα) ε απνδεκίσζε κπνξεί λα αλέιζεη αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο ηεο δεκηάο 

ζηα 3.000$ αλά gross ton, ελψ ζηα πινία πνπ δηαζέηνπλ double hull θαη double 

bottom ζηα 1.900$ αλά gross ton
97

.  

        ηαδηαθά απαγνξεχηεθε ε είζνδνο ζηα ρσξηθά χδαηα ησλ ΖΠΑ ζε φζα 

δεμακελφπινηα δελ είλαη δηπινχ ηνηρψκαηνο. Μνινλφηη νη δηαηάμεηο ηεο OPA 

αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ εγρψξηα λαπηηιία, εληνχηνηο αξθεηέο απφ απηέο έρνπλ 

άκεζε επίδξαζε θαη ζηα αιινδαπά εκπνξηθά πινία πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κεηαθνξέο 

ζηηο ΖΠΑ. Δπλφεην είλαη φηη ν λφκνο εθαξκφδεηαη φρη κφλν ζηα δεμακελφπινηα αιιά 

θαη ζε φια ηα πινία πνπ θαηαπιένπλ ζηα ακεξηθαληθά χδαηα θαη ιηκάληα. 

        Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ε OPA εθαξκφδεηαη πιένλ κηα κνλνκεξήο 

πνιηηηθή ζηηο ΖΠΑ ζε φηη αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ε 

νπνία παξακεξίδεη κάιηζηα ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ππάξρνπζεο δηεζλείο θαη 

πεξηθεξεηαθέο ζπκβάζεηο, θαζψο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζε 

ζρέζε κε ηα αηπρήκαηα ε OPA αλαθέξεηαη ξεηά ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηεο 

λαπζηπινΐαο θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ λαπηηθψλ (title VI) θαη πεξηέρεη 

πξνβιέςεηο γηα ρξήζε πινεγψλ θαη ζπλνδψλ (ξπκνπιθψλ) πινίνπ, θαζνξίδεη κέζσ 

ηνπ IMO ειάρηζηεο απνδεθηέο πξνδηαγξαθέο ηθαλφηεηαο πινηάξρνπ θαη πιεξψκαηνο, 

θαζψο θαη ελ γέλεη ηελ επάλδξσζε αιινδαπψλ πινίσλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα 

ακεξηθαληθά ιηκάληα θαη πξνβιέπνληαη απζηεξφηεξνη θνηλά απνδεθηνί θαλνληζκνί 

ειέγρνπ θαη επηζεσξήζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ λενγλσκφλσλ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα 

κε ηελ OPA νη ζηαζκνί εθθφξησζεο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα απνηεινχλ 

πεξηβαιινληηθά αλψδπλν ηξφπν ειιηκεληζκνχ θαη θνξηνεθθφξησζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

απεπζείαο παξάδνζε είηε ζε terminals είηε ζε θνξηεγίδεο. Οη ζηαζκνί απηνί παξέρνπλ 
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κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ζην πεξηβάιινλ δηφηη κεηψλνπλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηα πνζνζηά αηπρεκάησλ φπσο πξνζαξάμεηο, ζπγθξνχζεηο θαη εθξήμεηο. 

        Ζ λέα απηή λνκνζεζία εμεηάδεη θαη ην δήηεκα ηεο απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο, κε ηελ θαζηέξσζε ζρεδίνπ άκεζεο 

επέκβαζεο. Σν ζχγρξνλν management απαηηεί ν πινίαξρνο θαη ην πιήξσκα λα είλαη 

ζσζηά ελεκεξσκέλνη ηδίσο κάιηζηα θαηά ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο γηα ηελ πιήξε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Vessel’s Response Plan (VRP) γηα ηελ θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε ελφο πεξηζηαηηθνχ ξχπαλζεο. Έλα VRP πξέπεη λα θαιχπηεη ηα εμήο: 

 Καζνξηζκφ ηνπ Qualified Individual, δειαδή ελφο ηδησηηθνχ θνξέα πνπ ζα 

αλαιάβεη ηελ επηρείξεζε αληηκεηψπηζεο ηεο ξχπαλζεο. 

 Αθξηβή θαζνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο πεηξειαίνπ πνπ αλακέλεηαη λα δηαξξεχζεη 

ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 

 Πεξηγξαθή εθπαίδεπζεο θαη γπκλαζίσλ. 

 Δμαζθάιηζε ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ γηα άκεζε αληαπφθξηζε ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο. 

 Γηαδηθαζία εηδνπνίεζεο. 

 Δμνπιηζκφ πεξηνξηζκνχ πεηξειαηνθειίδσλ επί ηνπ πινίνπ. 

        Ζ αλαηαξαρή πνπ πξνθάιεζε ε OPA ζηελ παγθφζκηα λαπηηιηαθή θνηλφηεηα 

νθείιεηαη πξψηνλ ζηελ θαζηέξσζε ησλ δηπιψλ ηνηρσκάησλ ή/θαη δηπιψλ ππζκέλσλ 

ζηα δεμακελφπινηα πνπ εηζέξρνληαη ζηα ακεξηθαληθά χδαηα θαη ιηκάληα, 

εθαξκφδνληαο κηα ρξνληθή πεξίνδν ζηαδηαθήο απφζπξζεο (phasing-out schedule) ησλ 

παιαηάο ηερλνινγίαο tankers θαη δεχηεξνλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο 

απεξηφξηζηεο επζχλεο (unlimited liability) γηα απηφλ πνπ ζα πξνθαιέζεη ζαιάζζηα 

ξχπαλζε, κε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ. Καζηεξψλεηαη 

ε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πινηνθηήηε, δηαρεηξηζηή ή εθνπιηζηή (γηα πινία) θαη ηνπ 

δηαρεηξηζηή (γηα εγθαηαζηάζεηο) ζε πεξηπηψζεηο ξχπαλζεο απφ πεηξειαηνεηδή κε 

ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ απνξξχπαλζεο κηαο πεξηνρήο αιιά θαη ησλ δεκηψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο. 

        Σν γεγνλφο φηη ε λνκνζεζία OPA εθρσξεί ην δηθαίσκα ζηηο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ 

λα επηβάιινπλ νπνηνδήπνηε φξην πξνζηίκσλ ζεσξνχλ απηέο ηθαλνπνηεηηθφ ζηνπο 

ππεχζπλνπο πξφθιεζεο ηεο ξχπαλζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ, απνηέιεζε 
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έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο πνπ νη ΖΠΑ δελ πξνρψξεζαλ ζηελ επηθχξσζε ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ζπκβάζεσλ CLC 1969 θαη FUND 1971 ηνπ IMO. 

        Οη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο ησλ δπν βαζηθψλ δηαηάμεσλ ηεο 

OPA’90 είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Ζ λαππήγεζε δεμακελφπινησλ κε δηπιφ θέιπθνο 

απμάλεη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπιάρηζηνλ θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηνλ ζπκβαηηθφ 

ηξφπν. Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην ζηαζεξφ 

θφζηνο γηα έλα δεμακελφπινην απνηειεί ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εμφδσλ ηνπ, 

καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε λέα θαηάζηαζε έρεη δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

αγνξά ησλ ηάλθεξ, θαζψο ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο ελφο double hull/double bottom 

απμάλεηαη θαηά 10% ζε ζρέζε κε έλα ζπκβαηηθφ δεμακελφπινην. Σν θφζηνο 

θαηαζθεπήο δεμακελφπινησλ αλεβαίλεη αηζζεηά κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ην θφζηνο 

ησλ εηζαγσγψλ πεηξειαίνπ ζηηο ΖΠΑ.  

        Παξάιιεια, ε δαλεηνδφηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή DH/DB πινίσλ θαζψο θαη νη 

κεηαζθεπέο πινίσλ κεγάινπ tonnage είλαη πην δχζθνιε. Οη απμήζεηο ζην θφζηνο 

θαηαζθεπήο θαη λαχισζεο επηδξνχλ θαη ζην θφζηνο αζθάιηζεο απφ ηα P&I Clubs. 

Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, αιιά θαη αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ 

πςειψλ απαηηήζεσλ, ηα P&I επέβαιαλ κηα πξφζζεηε ρξέσζε θαηά 32 cents/per GRT 

αλά ηαμίδη γηα φια ηα ηάλθεξ πνπ κεηαθέξνπλ πεηξέιαην ζηηο ΖΠΑ θαη θαηά 16 cents 

γηα ηα δεμακελφπινηα πνπ πξνζεγγίδνπλ ησλ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε ή 

κεηαθνξηψλνπλ ζην LOOP φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ πεξηζζφηεξα απφ 10 ηαμίδηα ην 

ρξφλν. 

        Σέινο, ηα εκπνξηθά πινία άλσ ησλ 300 GRT γηα λα κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηα 

ιηκάληα ησλ ΖΠΑ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνλνκηθήο 

επζχλεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνδεηθλχνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

ελδερφκελεο ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο ζην έπαθξνλ. Απιή θαηνρή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ δελ εμαζθαιίδεη ηνλ πινηνθηήηε, εάλ απηή δε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

αληίζηνηρε αζθαιηζηηθή θάιπςε. Δπνκέλσο. ε απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

ζπλεπάγεηαη θφζηνο. Σα P&I κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ IACS δελ είλαη δηαηεζεηκέλα λα 

εθδψζνπλ πηζηνπνηεηηθά νηθνλνκηθήο επζχλεο πάλσ απφ ηα δηεζλή ηζρχνληα φξηα πνπ 

ζέηνπλ ηα πξσηφθνιια 1984 ησλ ζπκβάζεσλ CLC θαη FUND. Γεγνλφο είλαη φηη ηα 

πεξηζζφηεξα αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα θαιχπηνπλ κφλν ην ζέκα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 
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πνπ απαηηεί ε ακεξηθαληθή αθηνθπιαθή (ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο OPA) θαη ζρεδφλ 

αγλννχλ ην δήηεκα ηεο απεξηφξηζηεο επζχλεο
98

. 

        Σα αηπρήκαηα Prestige 2002 θαη Erika 1999 ζπλέβεζαλ θαη ηα δχν ζρεδφλ ζην 

ίδην ζεκείν ζε επξσπατθά χδαηα κε απνηέιεζκα ηελ έθρπζε πεηξειαίνπ ζηηο αθηέο 

ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ηζπαλίαο. Σα γεγνλφηα απηά έθεξαλ πνιηηηθέο αλαηαξαρέο κε 

απνηέιεζκα ην Eur-OPA, ην ηζνδχλακν κέηξν ηεο OPA γηα ηελ Δπξψπε. Απηά ηα δχν 

αηπρήκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην Exxon Valdez πξνθάιεζαλ ηελ επηηάρπλζε ηεο 

απφζπξζεο ησλ πινίσλ κνλνχ ηνηρψκαηνο (single hulled vessels)
99

. ηελ νπζία ην 

Eur-OPA απαηηνχζε ηε ζηαδηαθή απφζπξζε ησλ Pre-Marpol ηάλθεξ ζηα 23 ρξφληα (ή 

κέρξη ην έηνο 2005) θαη ηα single hulled ηάλθεξ ζηα 28 ρξφληα (ή κέρξη ην 2013)
100

 

3.4.1. DH (DOUBLE HULL)/DB (DOUBLE BOTTOM)  

        Οη ππνζηεξηθηέο ησλ DH θαη DB ππνζηεξίδνπλ φηη ράξε ζε απηά απνθεχγνληαη 

νη δηαξξνέο ζε πεξίπησζε πξνζαξάμεσλ ή ζπγθξνχζεσλ ζε πεξηνρέο ππθλήο θίλεζεο. 

Ζ θαηαζθεπαζηηθή αληνρή ηνπ πινίνπ απμάλεηαη, απμάλνληαο έηζη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

λα επηδήζεη κεηά απφ έλα αηχρεκα. Αληίζεηα, νη επηθξηηέο ηεο κεζφδνπ απηήο ιέλε φηη 

ε πξνζηαζία ησλ δεμακελψλ ιφγσ ηνπ DH/DB κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν φηαλ ην 

πινίν έρεη ηαρχηεηα κηθξφηεξε ησλ 4 θφκβσλ αλά ψξα, γεγνλφο απίζαλν θαζψο ε πην 

πηζαλή ηαρχηεηα είλαη 7,3 θφκβνη/ψξα. Δπνκέλσο, πηζηεχεηαη φηη ηα DH/DB 

πξνζθέξνπλ πξνζηαζία ζε πεξίπησζε κε ζθνδξήο ζχγθξνπζεο (low impact). 

Δπηπιένλ, νη αληίπαινη ην DH/DB ππνζηεξίδνπλ φηη ζην θελφ κεηαμχ ησλ δπν 

ζθαθψλ ζπγθεληξψλνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο αεξίσλ θαη θαζψο ε πεξηεθηηθφηεηα ζε 

νμπγφλν είλαη κεγάιε, ε δεκηνπξγία ζπηλζήξσλ θαη ε δηαθπγή απφ ηηο ξσγκέο 

εθξεθηηθψλ αεξίσλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ εθξήμεηο κε ηα γλσζηά απνηειέζκαηα. 

Σέινο, ε πξφζβαζε ζηνλ θελφ ρψξν αλάκεζα ζηα εμσηεξηθά πεξηβιήκαηα θαη ζηηο 
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δεμακελέο είλαη δχζθνιε θαη ε ρξήζε ηνπο σο δεμακελέο έξκαηνο κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ δηάβξσζε
101

. 

3.5. UNCLOS (UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE 

SEA) 

        Παξάιιεια κε ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, ν IMO αλέπηπμε επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρέζεηο κε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο πνπ δελ ζπλδένληαη κε 

θάπνηνπ ηχπνπ θαζεζηψο κε ηα Ζλσκέλα Έζλε, αιιά απνηεινχλ ηδησηηθνχο 

νξγαληζκνχο (κε δηαθπβεξλεηηθνχο) ή θαη δηεζλείο ελψζεηο. Μέζα ζ’ απηφ ην πιαίζην 

εληάζζεηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο πλδηάζθεςεο γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (κε 

ηηο δπν πξψηεο ησλ εηψλ 1958 θαη 1960 αιιά θαη ηελ ηειεπηαία ηνπ έηνπο 1982, ε 

νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1995) ζηηο ζπλδηαζθέςεηο ηνπ IMO
102

. Ζ UNCLOS δελ 

δεκηνπξγεί θάπνηνλ θαηλνχξην ηερληθφ θαλφλα ή θαλφλα αζθαιείαο αιιά αλαθέξεηαη 

ζηα standards πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κέζα ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ IMO. Ζ 

UNCLOS σζεί ηα κέιε ηεο λα ζπλεξγαζηνχλ ζε κηα παγθφζκηα βάζε κε ζθνπφ λα 

εθαξκνζηνχλ απφ θνηλνχ κέηξα θαη θαλνληζκνί. Ζ UNCLOS είλαη ε πξψηε 

πξνζπάζεηα κε ζθνπφ ηε ξχζκηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο/ρξήζεο ηνπ σθεαλνχ, κε ζθνπφ 

ηελ θαζνδήγεζε πξνο κηα νκνηφκνξθε εμέιημε ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ θαη 

standards πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη πηνζεηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ 

IMO
103

. 

        Ζ UNCLOS ζεσξείηαη πξνζσξηλφ ζψκα θάησ απφ ηε δηθαηνδνζία ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ, θαη ηεο νπνίαο ε θχξηα ελαζρφιεζε είλαη ε θαηαλνκή ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ παξάθηησλ θξαηψλ θαη φρη ηερληθήο θχζεο 

δεηήκαηα ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ. ηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο δίλεη κεγάιε ζεκαζία θπξίσο ζηε ξχπαλζε απφ ηα πινία, αληίζεηα κε 

ηνλ IMO πνπ έρεη σο αληηθείκελφ ηνπ φιεο ηηο κνξθέο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. Οη ηξεηο 

πλδηαζθέςεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (United Nations 
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Conferences on the Law of the Sea – UNCLOS I, II, III) δηακνξθψλνπλ ην ζχγρξνλν 

ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

        ηελ Σξίηε πλδηάζθεςε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο νη πεξηβαιινληηθέο 

ξπζκίζεηο «δηαηξέρνπλ» πηα νιφθιεξν ην θείκελν, ελψ έλα ακηγέο ηκήκα ηνπ 

θεηκέλνπ (Μέξνο XII) είλαη αθηεξσκέλν ζηελ «πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο». Οη πεξηβαιινληηθέο δηαηάμεηο ηεο λέαο ζχκβαζεο 

ζπγθεληξψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηηο θαζηζηνχλ ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηνπ 

ζχγρξνλνπ δηεζλνχο πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ ηεο ζάιαζζαο (International 

Environmental Law of the Sea). Δλδεηθηηθά επηζεκαίλεηαη φηη νη πξναλαθεξζείζεο 

ξπζκίζεηο:  

 Απνηεινχλ επηηπρή ζπλδπαζκφ θσδηθνπνίεζεο, αιιά θαη πξννδεπηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ.  

 Καιχπηνπλ ζπλνιηθά ηνλ ζαιάζζην ρψξν ηνπ πιαλήηε. 

 Πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πξνζβνιέο θαη πεγέο ππνβάζκηζεο ηεο ζάιαζζαο. 

 Καιχπηνπλ πξνζηαηεπηηθά ην ζχλνιν ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Αλαθέξνληαη ζηελ πξνζηαζία ηεο ππνζαιάζζηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  

        Ζ χκβαζε ηνπ 1982 αλάγεη σο θαίξηα κέζνδν αληηκεηψπηζεο ηεο ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο ηελ παγθφζκηα ζπλεξγαζία παξάιιεια κε ηελ πεξηθεξεηαθή, φπνπ ε 

ζηξαηεγηθή απηή θξίλεηαη ζθφπηκε θαη απνδνηηθή. ην πιαίζην ηεο δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο πξνβιέπεηαη:  

 Τπνρξέσζε ησλ θξαηψλ γηα «γλσζηνπνίεζε επηθείκελνπ θηλδχλνπ δεκηάο ή 

πξαγκαηηθήο δεκηάο» κε απνδέθηεο ηα θξάηε πνπ αθνξά, θαζψο θαη ηνπο 

αξκφδηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (Άξζξν 198). 

 Καζήθνλ δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ «ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ» θαη 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο εθπφλεζεο θαη πινπνίεζεο 

θνηλψλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηα πεξηζηαηηθά απηά (Άξζξν 199). 

 Τπνρξέσζε θξαηψλ θαη αξκφδησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ζε παγθφζκην ή 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, γηα εθπφλεζε κειεηψλ, εθηέιεζε πξνγξακκάησλ 

έξεπλαο θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο (Άξζξν 

200). (Άξζξν 201). 
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        χκθσλα κε ηελ UNCLOS ην θξάηνο ηεο ζεκαίαο εμνπιίδεηαη κε ζεηξά 

εμνπζηψλ θαη αλαδεηθλχεηαη σο ν θαη’ εμνρήλ θνξέαο πξνψζεζεο εθαξκνγήο ηνπ 

θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ πινία. Δπίζεο, 

ζεκαληηθέο εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο απνλέκνληαη ζην θξάηνο ηνπ ιηκέλα θαζψο θαη 

ζην παξάθηην θξάηνο
104

. Γηα παξάδεηγκα ζην άξζξν 219 πξνβιέπεηαη ηα θξάηε λα 

κελ επηηξέπνπλ ηνλ απφπινπ ελφο πινίνπ πνπ θξίλνπλ φηη είλαη επηθίλδπλν γηα ην 

πεξηβάιινλ παξά κφλν εάλ πξφθεηηαη ν πξννξηζκφο ηνπο λα είλαη θάπνην 

λαππεγείν
105

. 

        Ζ ζχκβαζε ηνπ 1982 πεξηέρεη επίζεο έλα εθηελέο ηκήκα φπνπ ηίζεληαη 

νπζηαζηηθέο θαη ηππηθέο εγγπήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ νξζή πινπνίεζε ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο. Οξζή πινπνίεζε πθίζηαηαη φηαλ αθελφο εμαζθαιίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αθεηέξνπ εγγπάηαη ηνλ ζεβαζκφ 

ησλ εχινγσλ θαη έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. 

ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ αθνξά άκεζα ή έκκεζα ηα εκπνξηθά πινία.  

        νβαξή θαηλνηνκία ηεο λέαο ζχκβαζεο έγθεηηαη ζηελ θαζηέξσζε ηεο ΑΟΕ ε 

νπνία κπνξεί λα εθηείλεηαη έσο θαη 200 λαπηηθά κίιηα απφ ηηο γξακκέο βάζεο πνπ 

κεηξάηαη ην εχξνο ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο (Άξζξν 57). Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη φηη 

ζηελ ΑΟΕ ην παξάθηην θξάηνο έρεη: 

 Κπξίαξρα δηθαηψκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμεξεχλεζε, εθκεηάιιεπζε, 

δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, δσληαλψλ θαη κε, ησλ 

ππεξθείκελσλ ηνπ βπζνχ ηεο ζάιαζζαο πδάησλ θαη ηνπ βπζνχ ηεο ζάιαζζαο. 

 Γηθαηνδνζία ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
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Δικόνα 1: Όξηα ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο. 

Πεγή: Maritime Economics. 

        Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ ε πηνζέηεζε ηεο ΑΟΕ βάζεη ηεο ζχκβαζεο ηνπ 1982 

πεξηνξίδεη δξαζηηθά ην ρψξν ηεο αλνηθηήο ζάιαζζαο κε απνηέιεζκα λα έρνπκε 

πεξηνξηζκφ ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ πνπ επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε θαη δξάζε 

απφ φια ηα θξάηε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
106

. 

3.6. NATIONAL PLAN 

        Πέξα απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ ζέζπηζε δηεζλψλ 

θαλνληζκψλ γηα ηελ κείσζε λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο φηαλ 

ζπκβνχλ, είλαη ζεκαληηθή ε χπαξμε γηα ηα θξάηε ελφο Δζληθνχ ρεδίνπ (National 

Plan), ην νπνίν ζπλεπάγεηαη κηα πιήξε θαη νξγαλσκέλε δηνίθεζε ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηα λαπηηθά αηπρήκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο. Σν National Plan πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε πέληε ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία: 

 Γηνίθεζε θαη ηαθηηθή πνπ ζα δηαζθαιίδεη αλάιεςε επζπλψλ, αμηνιφγεζε 

θηλδχλσλ, παξνρή μεθάζαξεο ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο θαη ζχκπξαμε κε 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  
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 Πξφιεςε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ 

λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. 

 Δηνηκφηεηα γηα πεξηζηαηηθά ζαιάζζηαο ξχπαλζεο κέζσ κηαο πνιπεπίπεδεο 

πξνζέγγηζεο κε ηελ χπαξμε ζρεδίνπ έθηαηεο αλάγθεο, εθπαίδεπζεο θαη 

αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ έθηαθηεο αλάγθεο, δηαηήξεζεο θεθαιαίσλ θαη 

ππεξεζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ. 

 Αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ζαιάζζηαο κφιπλζεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Δζληθνχ ρεδίνπ. 

 Αλάθακςε ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ζαιάζζηαο κφιπλζεο
107

. 

 

3.7. ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

 Ύζηεξα απφ ηελ αλάιπζε ησλ θαλνληζκψλ ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζηα 

πιαίζηα ηεο αηπρεκαηηθήο κφιπλζεο απνδεηθλχεηαη φηη ε πξφιεςε θξίλεηαη 

θαιχηεξε απφ ηε ζεξαπεία. Απφ πεξηβαιινληηθή ζθνπηά απηφ είλαη ην ζσζηφ, 

αιιά απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά ε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο απφ θάπνην ζεκείν 

θαη χζηεξα αξρίδεη λα απνδεηθλχεηαη αληηνηθνλνκηθή, θαζψο απμάλνπλ πνιχ 

ην θφζηνο θαη κεηψλνπλ ειάρηζηα ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο (λφκνο 

θζίλνπζαο απφδνζεο). Σν θαηά πφζνλ ην γεγνλφο απηφ ιακβάλεηαη ππφςε 

απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο είλαη άγλσζην. Ζ εκθάληζε σζηφζν 

θαηλνκέλσλ φπσο νη ζεκαίεο επθαηξίαο απνδεηθλχεη ην αληίζεην. 

 Πιήζνο ζπκβάζεσλ αζρνιείηαη κε ηελ αηπρεκαηηθή ξχπαλζε. Όκσο, ιφγσ 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηζρχεη γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, 

έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζε άιιεο πεγέο ηεο (φπσο ε μεξά), θαζψο θαη ζηελ 

ιεηηνπξγηθή ξχπαλζε. Ζ ζπλερήο πξνζζήθε κέηξσλ θαη απαηηήζεσλ ζα 

νδεγήζεη ζε κε νηθνλνκηθά ζπκθέξνληεο θαλνληζκνχο πνπ δε ζα 

εθαξκφδνληαη απφ ηηο λαπηηιηαθέο κε απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε 

ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο. Ζ ζεκαληηθή κείσζε ησλ αηπρεκάησλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα απνδεηθλχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ήδε ππαξρφλησλ κέηξσλ θαη 
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ηελ αλάγθε γηα έξεπλα θαη εμέηαζε πνιιψλ παξαγφλησλ (νηθνλνκηθψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ θ.ά.) πξηλ ηελ ιήςε λέσλ κέηξσλ ή ηξνπνπνίεζε ησλ 

παιαηψλ. 

 Καηά ηελ άπνςε κνπ, ν θίλδπλνο γηα λαπηηθά αηπρήκαηα δελ νθείιεηαη πιένλ 

ζηελ απνπζία επαξθψλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ, νχηε ρξεηάδεηαη λα πξνζηίζεληαη 

ζπλέρεηα θαη άιινη. Ζ ραιαξφηεηα κε ηελ νπνία γίλεηαη ε εθαξκνγή θαη ν 

έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπο, θαζψο θαη ν κεγάινο αξηζκφο ζπκβάζεσλ πνπ 

ξπζκίδνπλ αληίζηνηρνπο θηλδχλνπο είλαη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ζχγρπζε, 

πξνβιήκαηα θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. 

 Έλα βαζηθφ πξφβιεκα κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο είλαη φηη ππάξρεη ε ηάζε 

πξψηα λα ζπκβαίλεη θάπνην αηχρεκα θαη χζηεξα λα αλαιακβάλεη ε παγθφζκηα 

θνηλφηεηα λα ην επηιχζεη, θαζηεξψλνληαο απζηεξφηεξνπο θαλνληζκνχο. Απηή 

ε πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα απνηξέςεη αηπρήκαηα ππφ δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο απφ ην λα ζπκβνχλ θαη ζα έπξεπε λα δηεμάγεηαη πεξηζζφηεξε 

έξεπλα θαη πεηξάκαηα ψζηε λα κειεηψληαη πηζαλά ζελάξηα αηπρεκάησλ θαη 

ηξφπνη απνθπγήο ηνπο. Κάζε αηχρεκα απνηειεί μερσξηζηφ ζπλδπαζκφ 

παξαγφλησλ θαη ζπλζεθψλ θαη είλαη επφκελν κέηξα βάζεη ελφο 

πξνγελέζηεξνπ αηπρήκαηνο λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθά θαη ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ψζηε λα ρξήδνπλ ξπζκίζεσλ.  

 Καίξην δήηεκα ησλ ππαξρφλησλ ξπζκίζεσλ είλαη θαη ν πξναηξεηηθφο 

ραξαθηήξαο ηκεκάησλ ησλ ζπκβάζεσλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ ζπκβάζεσλ. 

Σα θξάηε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κελ ηηο επηθπξψζνπλ θαη λα κελ γίλνπλ 

κέξνο ηεο λνκνζεζίαο ηνπο. Δπνκέλσο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε λα 

κελ απνδέρνληαη ίζσο ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο αλάινγα κε ην ζπκθέξνλ ηνπο, 

ζέηνληαο ην πεξηβάιινλ ζε θίλδπλν θαη εληζρχνληαο ηελ αλνκνηνκνξθία ζην 

θαλνληζηηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζην ζέκα ησλ αηπρεκάησλ θαη 

ηεο ξχπαλζεο.  

 Δπίζεο, ε ρξνλνηξηβή ζηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα φπσο θαζπζηέξεζε επηβνιήο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα αθήλεη εθηεζεηκέλν ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ ζε θηλδχλνπο θαη αηπρήκαηα πνπ κε ηελ άκεζε εθαξκνγή 

θαλνληζκψλ ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ.  

 Δπίζεο, ε θαζηέξσζε λέσλ ζπζηεκάησλ θαη ηερλνινγηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πινίσλ απνηεινχλ επελδχζεηο νη νπνίεο ζηελ πεξίπησζε ηεο 
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λαπηηιίαο απαηηνχλ ρξφλν. Οη παξαγγειίεο πινίσλ κέρξη λα γίλνπλ βάζεη ησλ 

λέσλ πξνηχπσλ, λα νινθιεξσζνχλ θαη ηα λέα πινία λα αξρίζνπλ ηελ 

επηρεηξεζηαθή ηνπο ιεηηνπξγία απαηηνχλ ρξφλν (time lapse). Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ παιηψλ πινίσλ ζηα λέα δεδνκέλα κε κεηαηξνπέο. 

Απηφ ην γεγνλφο αθήλεη ην πεξηβάιινλ γηα αξθεηά κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα (10 ρξφληα θαη πάλσ) εθηεζεηκέλν ζε θηλδχλνπο κφιπλζεο πνπ 

θξίλνληαη ζεκαληηθνί θαη ήδε πξνθάιεζαλ αηπρήκαηα. Δπηπξνζζέησο, 

εμαηηίαο ηνπ ίδηνπ γεγνλφηνο δελ κπνξνχλ ηα λέα πξνο πηνζέηεζε κέηξα λα 

εθαξκνζηνχλ άκεζα θαη λα εμεηαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ψζηε λα 

ιεθζνχλ ελαιιαθηηθά κέηξα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο απαηηνχλ ρξφλν γηα 

ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζή ηνπο. Απηή απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο ηεο αληηκεηψπηζεο αηπρεκάησλ κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 Ζ θάζε ζχκβαζε επηβάιιεη ζηα πινία λα θέξνπλ μερσξηζηά πηζηνπνηεηηθά 

ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπο πξνο ηνπο θαλνληζκνχο. 

Δπνκέλσο, ππάξρεη πιήζνο πηζηνπνηεηηθψλ ζηα πινία κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη ρξνλνηξηβέο θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ πινίσλ απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα. Οη θαζπζηεξήζεηο απηέο απμάλνπλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. 

 Οη λέεο απαηηήζεηο πνπ επηβάιινπλ νη λένη θαλνληζκνί θαη ν απμεκέλνο 

αληαγσληζκφο ζπλεπάγεηαη φηη ε πηνζέηεζε ησλ λέσλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο 

εκπεξηέρεη θφζηνο. Οη κεγάινη παίθηεο – λαπηηιηαθέο εηαηξείεο σζνχληαη ζε 

αθξηβέο επελδχζεηο ελψ νη κεγάιεο πηέζεηο πνπ πθίζηαληαη νη κηθξνί θαη 

κεζαίνη παίθηεο – λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηνπο αλαγθάδνπλ λα βξνπλ δηάθνξνπο 

ηξφπνπο λα κείλνπλ νηθνλνκηθά βηψζηκνη. πλήζσο, νη δεχηεξνη θαηαθεχγνπλ 

ζε ιχζεηο φπσο νη ζεκαίεο επθαηξίαο πνπ εληείλνπλ ηα πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα.  

 Οη πεξηζζφηεξνη θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε πινία άλσ ησλ 400GT θαη δεμακελφπινηα. Γηα κηθξφηεξα πινία ή 

πνιεκηθά θαη θπβεξλεηηθά πινία δελ ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο. Σα 

ζηνηρεία γηα ηηο ζπλέπεηεο αηπρεκάησλ απηψλ ησλ πινίσλ είλαη άγλσζηεο, 

αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο γηαηί φπσο εμεηάζακε δελ είλαη κφλν ην 

κέγεζνο ηνπ πινίνπ πνπ παίδεη ξφιν ζηελ πξφθιεζε πεξηβαιινληηθήο δεκηάο 

αιιά θαη ε πεξηνρή πνπ ζα ζπκβνχλ θ.ά.. Θσξψ πσο απηέο νη θαηεγνξίεο 
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πινίσλ ρξήδνπλ εμεηδηθεπκέλσλ ξπζκίζεσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπο, αιιά φρη απαιιαγή ζπκκφξθσζεο απφ ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο. 

 Έλα επηπιένλ δήηεκα είλαη φηη νη δηάθνξεο δηεζλείο ζπκβάζεηο πξνβιέπνπλ ζε 

πξψην επίπεδν ηηο ειάρηζηεο απνδεθηέο απαηηήζεηο θαη κέηξα αζθάιεηαο πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ. πλεπψο, ζπλαληάηαη ζπρλά ην θαηλφκελν ηα πινία λα 

κελ επηδηψθνπλ απμεκέλα κέηξα απνθπγήο αηπρεκάησλ θαζψο απμάλνληαη νη 

δαπάλεο ηνπο θαη καδί ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο. Όκσο, απηφ είλαη πηζαλφ 

λα κελ ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαζψο πνιινί 

θίλδπλν παξακέλνπλ αθνχ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί επαξθψο θαη νκνηφκνξθα. 

 Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηα λαπηηθά αηπρήκαηα 

θαη ε ζεζκνζέηεζή ηνπ απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

Αλ νη ήδε ππάξρνπζεο ζπκβάζεηο ελνπνηεζνχλ, βγνπλ εληαία πξφηππα 

εθπαίδεπζεο ησλ λαπηηθψλ θαη εθαξκνζηνχλ αλεμαηξέησο ζε φια ηα εκπνξηθά 

πινία, ηφηε πηζηεχσ πσο ηα λαπηηθά αηπρήκαηα ζα κεησζνχλ ζεκαληηθά. 

Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ απνηειεί κηα ζρεηηθά νηθνλνκηθή ιχζε, 

θαζψο ζε ζρέζε κε άιια πξνιεπηηθά κέηξα πνπ επηβάιινπλ ηερλνινγηθέο 

επελδχζεηο, ε εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ απαηηεί ιηγφηεξεο δαπάλεο, ιηγφηεξν 

ρξφλν εθαξκνγήο θαη θέξλεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. 

 Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο πνπ εληζρχεη ηελ πξφθιεζε λαπηηθψλ αηπρεκάησλ 

δελ αθνξά κφλν ηνπο λαπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζηα πινία αιιά θαη ηνπο 

ππαιιήινπο ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, ησλ ιηκέλσλ, θαη ησλ δηάθνξσλ 

ειεγθηηθψλ ζσκάησλ. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε γλψζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

ηξφπσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο εθ κέξνπο ησλ πξναλαθεξζέλησλ απνηειεί ζηφρν 

ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο θαζψο αληηκεησπίδεη ηα αηπρήκαηα ζπλνιηθά. Ο ISM 

απνηειεί επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα ξχζκηζεο ηνπ δεηήκαηνο απηνχ. 

 Ζ εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ είλαη απαξαίηεηε θαζψο νη λέεο ηερλνινγίεο 

ζπλερψο αιιάδνπλ θαη εηζάγνληαη δηάθνξα κέζα εληνπηζκνχ θαη επηθνηλσλίαο 

ζηα πινία. Ίζσο βέβαηα πξνθχςεη άκεζα ζέκα εμάξηεζεο ηεο λαπηηιίαο απφ 

ηελ ηερλνινγία ζην ζέκα ηεο πινήγεζεο. Ζ εμάξηεζε απφ ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα πινήγεζεο, εληνπηζκνχ θαη επηθνηλσλίαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζην κέιινλ θαζψο ε cyber αζθάιεηα είλαη αθφκε αλαζθαιέο 

δήηεκα. Σα πινία ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ εχθνινη ζηφρνη ηξνκνθξαηίαο (κελ 

μερλάκε ηελ πξννπηηθή γηα κε επαλδξσκέλα πινία) θαη κε ηελ παξαβίαζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θάπνηνη ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ 
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(αιιάδνληαο γηα παξάδεηγκα ηηο πνξείεο ησλ πινίσλ) αλππνιφγηζηεο δεκηάο 

λαπηηθά αηπρήκαηα θαη πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο. 

 Ζ ίδξπζε ησλ CLC, FUND θαη Supplementary Protocol είλαη ζεκαληηθή γηα 

ηελ παξνρή ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα μεθηλήζνπλ άκεζα νη 

δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκίαο κεηά απφ έλα λαπηηθφ αηχρεκα. Μελ 

μερλάκε φηη φπσο εμεηάζακε ε άκεζε αληαπφθξηζε είλαη ζσηήξηα γηα ηε κε 

επέθηαζε ηεο δεκηάο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλεπεηψλ ελφο αηπρήκαηνο θαη ηεο έθρπζεο πεηξειαίνπ.  

 Κξίζηκε είλαη θαη ε ξχζκηζε ηνπ πνηνο έρεη ηελ επζχλε αληαπφθξηζεο ζε έλα 

λαπηηθφ αηχρεκα αλάινγα κε ηνλ ηφπν φπνπ ζπλέβε. Έηζη ηα φξηα επέκβαζεο 

πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ απφ ηελ Convention Relating to Intervention on High 

Seas in Cases of Oil Pollution Casualties είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ άκεζε 

αληαπφθξηζε ζε έλα αηχρεκα. Δπίζεο, ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ ίδηα ζχκβαζε είλαη ζεκαληηθή γηαηί ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε 

ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά. 

 Μνλνκεξείο λνκνζεζίεο φπσο ε OPA’90, θέξλνπλ εκπφδηα ζηελ νκαιή θαη 

εληαία εθαξκνγή πξνηχπσλ θαη θαλνληζκψλ πξφιεςεο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ 

κε απνηέιεζκα έλα πινίν λα πξέπεη γηα λα θαιχςεη κηα δηαδξνκή λα έρεη 

πηνζεηήζεη πνιινχο θαλνληζκνχο γηα ηνλ ίδηνλ λαπηηθφ θίλδπλν. Απηφ θπζηθά 

δχζθνια γίλεηαη εθηθηφ, θαζψο ζπλεπάγεηαη πςειφ θφζηνο θαη πνιινχο 

ειέγρνπο γηα ηα πινία, επηθέξνληαο θαζπζηεξήζεηο θαη παξεκπνδίδνληαο ηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ, γεγνλφο ην νπνίν απμάλεη ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ πινίσλ. Ζ χπαξμε εληαίσλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο 

αλαδεηθλχεηαη απαξαίηεηε.  

 Ζ OPA θαη ε επηβνιή ελφο θαζεζηψηνο απεξηφξηζηεο επζχλεο, εγείξεη πνιιά 

δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο λαπηαζθαιίζεηο θαη ηηο πηζαλέο απνδεκηψζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηα P&I. Οη ίδηνη νη αιιειαζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 

κπαίλνπλ ζε κηα δηαδηθαζία αλαπξνζαξκνγήο ησλ ρξεψζεσλ ησλ εηζθνξψλ 

ηνπο γηα ηαμίδηα πξνο ηηο ΖΠΑ.  

 Ζ UNCLOS απνηειεί ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα νκαδνπνίεζεο 

ησλ ήδε ππαξρφλησλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηε ξχζκηζε ηεο εκπνξηθήο 

λαπηηιίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. Ζ ζέζπηζε ηνπ 

Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο απνδεηθλχεη φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα έρεη αλαγλσξίζεη 
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ην πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε εληαίσλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη 

ην έρεη ξπζκίζεη. 

 Ζ UNCLOS κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ΑΟΕ θαηαθέξλεη λα πεξηνξίζεη ην ηκήκα 

ηεο αλνηρηήο ζάιαζζαο θαη λα απμήζεη ζε ρσξνηαμηθφ επίπεδν ηελ επζχλε 

απηνχ πνπ πξνθαιεί έλα αηχρεκα. Καηαθέξλεη επίζεο λα ξπζκίζεη ην πνην 

θξάηνο έρεη θάζε θνξά ηελ επζχλε αληηκεηψπηζεο ελφο αηπρήκαηνο, 

επηζπεχδνληαο έηζη ηηο δηαδηθαζίεο απνκάθξπλζεο ηνπ πεηξειαίνπ. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν ηα κέηξα αζθαιείαο απνκαθξχλνπλ πεξαηηέξσ ηα λαπηηθά 

αηπρήκαηα απφ ηελ αθηή θαη θαζνξίδνπλ κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή έθηαζε 

επζχλεο απνδεκίσζεο γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο.   
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4. PORT STATE CONTROL (PSC) & ΝΗΟΓΝΧΜΟΝΔ / ΓΙΔΘΝΗ 

ΤΝΓΔΜΟ ΝΗΟΓΝΧΜΟΝΧΝ 

 

4.1. PORT STATE CONTROL: ΑΝΑΛΤΖ ΘΔΜΟΤ  

        Σν PSC απνηειεί ηελ αληίδξαζε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζηα θξάηε ζεκαίαο 

πνπ απνηπγράλνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα πξφηππα πνπ ηνπο επηβάιινληαη
108

 θαη ζηελ 

κε νξζή εθαξκνγή εληαίσλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο θαη δηεμαγσγή ειέγρσλ απφ ηνπο 

Νενγλψκνλεο. Σν λαπηηθφ αηχρεκα ηνπ Amoco Cadiz έθεξε ζην πξνζθήλην ην 

δήηεκα ηεο αλάγθεο πξνζζήθεο ειέγρσλ αζθαιείαο, ην νπνίν νδήγεζε ην 1982 ζην 

Paris Memorandum of Understanding (Paris MoU) ην νπνίν θαζηέξσζε ην PSC
109

. 

        Οη επηζεσξήζεηο ησλ πινίσλ δηαθξίλνληαη ζε επηζεσξήζεηο θιάζεο, θξάηνπο 

ζεκαίαο, αζθαιηζηψλ πινίνπ-θνξηίνπ θαη λαπισηψλ. Οη παξαπάλσ θνξείο κπνξνχλ 

είηε λα δηελεξγήζνπλ απηφκαηα ηηο απαξαίηεηεο επηζεσξήζεηο είηε αθφκα λα 

εμνπζηνδνηήζνπλ λενγλψκνλεο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο 

εηαηξείεο. Αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο επηζεψξεζεο πθίζηαληαη δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ν ξφινο ηνπ PSC είλαη θαηά θχξην ιφγν ζπκπιεξσκαηηθφο 

ησλ επηζεσξήζεσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θνξέσλ. Απφ ηνπο επηζεσξεηέο ηνπ PSC 

πξέπεη λα ειέγρεηαη ην 25% ησλ πινίσλ πνπ εηζέξρνληαη ζε θάζε ιηκάλη.  

        Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ αθνινπζνχλ ηα PSC θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο 

δηεζλείο ζπκβάζεηο MARPOL, STCW θαη SOLAS ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν έιεγρνο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε φια ηα πινία αλεμαξηήησο ζεκαίαο. Σα αξκφδηα ιηκεληθά 

φξγαλα πξνρσξνχλ ζε έιεγρν ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ησλ εγγξάθσλ 

πνπ θέξεη ην πινίν πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ηπρφλ ειιείςεηο παξαιείςεηο ή 

αθφκα θαη ζαθείο ελδείμεηο γηα ειαηηψκαηα επί ηνπ πινίνπ. Οη έιεγρνη θαιχπηνπλ έλα 

επξχ θάζκα ζεκάησλ ηα θπξηφηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ηα αθφινπζα: 
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 Southampton Solent University. 15 Years of Shipping Accidents: A review for 

WWF. Αλαζχξζεθε ζηηο 17 Απγνχζηνπ 2017 απφ: http://awsassets.panda.org/ 

downloads/15_years_of_shipping_accidents_a_review_for_wwf_.pdf. 

109
 Keefe p. Disasters at Sea & their Impact on Shipping Regulation. Αλαζχξζεθε 

ζηηο 22 Ηνπιίνπ  2017 απφ: https://www.marinelink.com/news/regulation-disasters 

371542. 

http://awsassets.panda.org/
https://www.marinelink.com/news/regulation-disasters


71 
 

 Ύπαξμε πηζηνπνηεηηθψλ πινίνπ θαη πιεξψκαηνο. 

 σζηηθά κέζα θαη γπκλάζηα εθπαίδεπζεο ηνπ πιεξψκαηνο. 

 Μφληκα θαζψο θαη θνξεηά κέζα θαηαπνιέκεζεο ππξθαγηάο/ππξνπξνζηαζία. 

 Αζθάιεηα λαπζηπινΐαο. 

 Μέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο. 

 Αζθάιεηα θαη θαηαζθεπαζηηθή αθεξαηφηεηα. 

 Αζθαιήο δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ
110

. 

        Σν PSC θαηεγνξηνπνηεί ηα θξάηε ζεκαίαο ζε ιίζηεο. Τπάξρνπλ ηξεηο ιίζηεο 

αλάινγα κε ηε ζπκκφξθσζε ηεο θάζε ζεκαίαο κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ζεζκνχο. 

Τπάξρνπλ ε ιεπθή, ε γθξη θαη ε καχξε ιίζηα. Απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε δειψλεη ην 

status ηνπ θάζε θξάηνπο ζεκαίαο βαζηδφκελν ζε ζηνηρεία απφ επηζεσξήζεηο πνπ 

έρνπλ πξνεγεζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο έλδεημε γηα ην πνηα πινία πξέπεη λα 

πεξάζνπλ απαξαηηήησο έιεγρν απφ ην PSC θαη πνηα φρη. ηε ιεπθή ιίζηα αλήθνπλ ηα 

πινία πνπ θέξνπλ ζεκαίεο πνπ αθνινπζνχλ πνηνηηθά πξφηππα, ζηελ γθξη 

θαηαηάζζνληαη πινία πνπ έρνπλ κέζε βαζκνινγία απφ ην PSC θαη ζηε καχξε ιίζηα 

αλήθνπλ πινία πνπ έρνπλ ρακειά standard, δελ αθνινπζνχλ ηα δηεζλή πξφηππα 

αζθαιείαο θαη έρνπλ θξαηεζεί αξθεηέο θνξέο 
111

. 

        Σν Paris MoU εθάξκνζε απφ ην 2011 κηα λέν κέζνδν ειέγρνπ ηνπ PSC ην 

ιεγφκελν New Inspection Regime (NIR). Με ηελ εηζαγσγή ηνπ NIR έρεη ηεζεί ν 

ζηφρνο λα κελ ειέγρεηαη κφλν ην 25% φισλ ησλ πινίσλ πνπ εηζέξρνληαη ζε έλα 

ιηκάλη θξάηνπο – κέινπο, αιιά λα έρνπκε πιήξε έιεγρν (100%) φισλ ησλ πινίσλ 

πνπ επηζθέπηνληαη θαη αγθπξνβνινχλ ζε ιηκάληα πνπ ηζρχεη ην Paris MoU. Δπίζεο, 

ππάξρεη απαγφξεπζε ζε πινία πνπ έρνπλ θξαηεζεί πάλσ απφ δχν θνξέο λα 

εηζέξρνληαη ζε απηά ηα ιηκάληα. Σν θαζεζηψο ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο απφ ηνλ 

παγθφζκην ηζηφ πνπ ππάξρνπλ πιένλ δηαζέζηκεο γηα φινπο ράξε ζηηο ιίζηεο 

θαηάηαμεο ησλ πινίσλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη
112

.  
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        Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πξνρσξήζεη ζε πξφζζεηε ξχζκηζε φζνλ αθνξά ζηνλ 

έιεγρν ησλ πινίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα θξάηε 

κέιε λα πξαγκαηνπνηνχλ πην δηεμνδηθνχο ειέγρνπο ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

παξείρε ην PARIS MoU. Αληηθείκελν ειέγρνπ δελ απνηεινχλ κφλν ηα πινία ηα νπνία 

λαπινρνχλ ζηα ιηκάληα θαη ζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο, πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ 

ηελ αθηή, αιιά ε παξάθηηα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγμεη θαη δηεξρφκελα απφ ηα 

χδαηα ηνπ θξάηνπο κέινπο πινία. Δπίζεο, νη ιηκεληθέο αξρέο πηα δελ ειέγρνπλ κφλν 

ηα πηζηνπνηεηηθά αιιά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα εληνλφηεξνπο ειέγρνπο φηαλ 

δηαπηζηψζνπλ παξαιείςεηο ζηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ηνπ πινίνπ, ζηελ επάλδξσζε 

ηνπ πινίνπ θ.ά. πκθψλα κε ηελ ίδηα νδεγία, είλαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ ιηκεληθψλ 

αξρψλ λα απαγνξεχζνπλ ηελ είζνδν πινίσλ ηα νπνία απέπιεπζαλ ρσξίο λα πιεξνχλ 

ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ είηε αθφκα δελ θαηέπιεπζαλ ζηηο 

ππνδεηρζείζεο επηζθεπαζηηθέο κνλάδεο.  

        Σέινο, ζηηο ΖΠΑ αθνινπζνχληαη επηπιένλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα ειέγρνπ ησλ 

θαηαπιεφλησλ ζηα ιηκάληα ηνπο πινίσλ. Δθηφο ησλ κέηξσλ ειέγρνπ πνπ έρνπλ νξίζεη 

νη ιηκεληθέο αξρέο ζηηο ΖΠΑ, ην PSC έρεη πξνρσξήζεη θαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη θαη’ 

επέθηαζε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Νενγλσκφλσλ, βάζεη ελφο δείθηε θξαηήζεσλ 

(Detentions Ratio)
113

. 

        Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν ζεζκφο ηνπ PSC είλαη ε έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ Port State Regimes. Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηα λαπηηθά αηπρήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη, ηηο αηηίεο ηνπο θαζψο θαη ηηο 

ζπζηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζην θάζε πινίνπ ή ηνλ αξηζκφ θνξψλ πνπ έρεη θξαηεζεί, 

ζα επίζπεπδαλ ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ησλ αξρψλ ηνπ PSC. Δπνκέλσο, είλαη 

απαξαίηεην ην PSC λα απνηειεί δηεζλή βάζε δεδνκέλσλ, νη πιεξνθνξίεο ηεο νπνίαο 

λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο, δεκφζηα δηαζέζηκεο θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 
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νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα γηα απηέο, έηζη ψζηε λα πξνάγεηαη ε δηαθάλεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ε πξναγσγή ηεο πξαθηηθήο ηνπ Best Practice απφ ηα PSC
114

. 

4.2. ΝΖΟΓΝΩΜΟΝΔ (CLASSIFICATION SOCIETIES) 

        Οη Νενγλψκνλεο είλαη γλσζηνί δηεζλψο σο εηαηξείεο ηαμηλφκεζεο ή θαηάηαμεο 

πινίσλ (Classification Societies). Δίλαη κε θεξδνζθνπηθνί ηδησηηθνί σο επί ην 

πιείζηνλ ηερληθνί νξγαληζκνί, αλαγλσξηζκέλνη ηφζν απφ ην θξάηνο ζην νπνίν 

ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ, φζν θαη απφ άιια θξάηε, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, αιιά θαη κε ηε θήκε ηελ νπνία έρνπλ. 

        Οη Νενγλψκνλεο παξαθνινπζνχλ θαη ειέγρνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή αιιά θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ πινίνπ ην θαηά πφζνλ απηφ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ θιάζε ηελ νπνία ην έρνπλ νη ίδηνη ηαμηλνκήζεη. Οη ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο έλα πινίν κπνξεί λα ράζεη ηελ θιάζε ηνπ (αλάθιαζε θιάζεο), ή λα 

ηαμηλνκεζεί ζε ρακειφηεξε θιάζε αθνξνχλ ζέκαηα πνηφηεηαο· θπξίσο ζέκαηα 

ζπληήξεζεο, αιιά θαη ζέκαηα κε έγθαηξεο αλαλέσζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ή αθφκα 

θαη ηε κε θαηαβνιή ησλ ηειψλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο, ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

ή ηηο ππφινηπεο παξερφκελεο απφ ηνπο Νενγλψκνλεο ππεξεζίεο, θ.ά. Οη ιεηηνπξγίεο 

ησλ Νενγλσκφλσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ησλ πινίσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

λαππεγεζνχλ. Οη επηζεσξεηέο πνπ έρνπλ επηθνξηηζζεί κε ηε ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ηεο λαππήγεζεο, ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ ψζηε ην πινίν λα 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. 

 Οη ήδε ππάξρνληεο θαλφλεο πξνυπνζέηνπλ κηα εηδηθή επηζεψξεζε (special 

survey) θάζε ηέζζεξα ρξφληα (ζπλ έλα ρξφλν παξάηαζε) φπνπ επηζεσξνχληαη, 

ζπληεξνχληαη ή επηζθεπάδνληαη φια ηα κέξε ηνπ ζθάθνπο θαη ηεο κεραλήο 

ππφ ηελ επνπηεία ηνπ επηθνξηηζκέλνπ επηζεσξεηή ηνπ Νενγλψκνλα. Οη 

εηδηθέο επηζεσξήζεηο πεξηιακβάλνπλ εθηεηακέλνπο ειέγρνπο ηνπ πινίνπ έμσ 

απφ ην λεξφ, ψζηε λα επηβεβαηψζνπλ φηη ε δνκή, νη θχξηεο θαη νη βνεζεηηθέο 

κεραλέο, ηα ζπζηήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πιεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο. Ο 

ζθνπφο ηεο επηζεψξεζεο είλαη λα δηαπηζησζεί αλ ην πινίν δηαηεξεί αθέξαηα 
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ηε δνκή ηνπ θαη λα εληνπηζζνχλ ηα ζεκεία εθείλα πνπ πηζαλψο λα εκθαλίδνπλ 

δηάβξσζε, δεκηέο ή άιινπ είδνπο απνθιίζεηο απφ ηνπο θαλνληζκνχο. Βεβαίσο 

ππάξρνπλ κέξε ηνπ πινίνπ (π.ρ. ιέβεηεο, άμνλαο) πνπ επηζεσξνχληαη ζε πην 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη βέβαηα ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ πινίνπ 

πνπ επηζεσξνχληαη θάζε ρξφλν ζηνλ ιεγφκελν εηήζην έιεγρν (annual survey). 

 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ αζθάιεηαο. Μεηά ην ηέινο ηεο λαππήγεζεο, αιιά θαη 

κεηά απφ θάζε επηζεψξεζε, νη Νενγλψκνλεο ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά 

ζχκθσλα κε ηε SOLAS ή άιινπο δηεζλείο θαλνληζκνχο πνπ έρνπλ γίλεη θνηλά 

απνδεθηά. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηζεψξεζε θαηαιήγεη ζηνλ εληνπηζκφ 

δηάβξσζεο ή άιισλ ειαηησκάησλ, πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ επηζεσξεηή 

παξεκπνδίδνπλ ην πινίν λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, πξέπεη 

λα ιεθζνχλ άκεζα κέηξα. 

 Νενγλψκνλεο πςειήο θήκεο δηεμάγνπλ έξεπλα κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε 

ηεο θαηαζθεπήο ησλ πινίσλ ή ησλ κεραλψλ ηνπο, πάληα κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε πςειφηεξσλ πξνηχπσλ αζθαιείαο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. 

        Ζ παξαθνινχζεζε ησλ πινίσλ απφ ηνπο λενγλψκνλεο απνηειεί δηεζλψο 

παξαδεθηή λαπηηιηαθή πξαθηηθή θαζψο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πινίν ρσξίο θιάζε 

είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην λα αζθαιηζηεί ή λα λαπισζεί. Οη δηάθνξνη 

θαλνληζκνί βαζίδνληαη ζε εκπεηξία εηψλ, έηζη ην πηζηνπνηεηηθφ ελφο θαιήο θήκεο 

Νενγλψκνλα είλαη ε επηβεβαίσζε φηη έλα πινίν έρεη ζρεδηαζηεί θαη λαππεγεζεί 

ζχκθσλα κε ηηο θαιχηεξεο πξνδηαγξαθέο θαη γηα λα δηαηεξήζεη κάιηζηα ηελ θιάζε 

ηνπ, ζα πξέπεη λα επηζεσξείηαη πεξηνδηθά. Ζ θιάζε ελφο πινίνπ έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηνπο λαπηαζθαιηζηέο, ηνπο λαπισηέο αιιά θαη γηα ηνπο ηξαπεδηθνχο 

νξγαληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ε λαπηηιηαθή εηαηξεία. 

4.3. ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΓΔΜΟ ΝΖΟΓΝΩΜΟΝΩΝ – INTERNATIONAL 

ASSOCIATION OF CLASSIFICATION SOCIETIES (IACS) 

        Ο θπξηφηεξνο εθθξαζηήο ηεο πνιηηηθήο ησλ Νενγλσκφλσλ είλαη ν Γηεζλήο 

χλδεζκνο Νενγλσκφλσλ (IACS), ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηνπο κεγαιχηεξνπο 

Νενγλψκνλεο παγθνζκίσο
115

. Ο IACS ηδξχζεθε ην 1968 ψζηε λα επηηεπρζεί φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε δηαζθάιηζε ησλ πξνηχπσλ πνπ νη ίδηνη έζεηαλ γηα ηνλ έιεγρν 
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ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ πινίσλ. ηφρν ηνπ είλαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη ν 

πιεξέζηεξνο έιεγρνο ελφο πινίνπ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ
116

. ήκεξα ν IACS 

απνηειείηαη απφ 13 κέιε ηα νπνία αζξνηζηηθά επηζεσξνχλ ην 90% ηεο παγθφζκηαο 

λαπηηιίαο. 

        θνπφο ηνπ IACS είλαη ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ θαη 

ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ θαη ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ ζε κεγάιεο λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο, λαππεγεία θαη λαπηηιηαθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ν IMO. Καη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν πξνσζείηαη ε θαζηέξσζε πην απζηεξψλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ζηνλ IACS πξνυπνζέηεη ηελ πηνζέηεζε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηαμηλφκεζεο θαη επηζεψξεζεο ησλ πινίσλ. Ζ εθαξκνγή θνηλψλ 

θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ απφ φια ηα κέιε ηνπ IACS δηεπθνιχλεη ηε κεηαθίλεζε ελφο 

πινίνπ απφ έλαλ Νενγλψκνλα ζε έλαλ άιινλ επίζεο κέινο ηνπ IACS
117

. 

        ηελ πξνζπάζεηα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηνπ 

πινίνπ θαη ηελ πξφιεςε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, ν IACS ιεηηνπξγεί σο ζχκβνπινο 

ηνπ IMO θαη έρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο κεγάιεο λαπηηιηαθέο βηνκεραλίεο θαη ηνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο. Ο IACS είλαη ζπκβνπιεπηηθφο πξνο ηνλ IMO θαη είλαη ν κφλνο 

κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο πνπ αζρνιείηαη κε λένπο δηεζλείο θαλνληζκνχο νη νπνίνη 

ηειηθά γίλνληαη απνδεθηνί απφ ηε λαπηηιηαθή θνηλφηεηα σο ηερληθά πξφηππα. Σα κέιε 

ηνπ IACS εθπξνζσπνχληαη ζε πεξηζζφηεξα απφ 100 θξάηε – κέιε ηνπ IMO, φπνπ θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο επηζεσξήζεηο. 

        Σν ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο θαιχπηεη ζέκαηα φπσο ε θαηάηαμε ησλ 

πινίσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο, ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη 

ηε ζεζκνζέηεζε εξγαζηψλ επί ηνπ πινίνπ ζρεηηθά κε ηνπο λφκνπο ηεο δηνίθεζεο θάζε 

θξάηνπο. Σν έξγν ησλ κειψλ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο ζηε 

ζάιαζζα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Οη θαηεγνξίεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο είλαη: ε θαηάηαμε ησλ πινίσλ, νη θαηαζθεπαζηηθέο ππεξεζίεο, 

ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε, θαζψο επίζεο θαη νη ηερληθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο. 
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        ην πιαίζην ησλ απμεκέλσλ πξνηχπσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ πιένλ νη 

Νενγλψκνλεο, ε επέθηαζε ησλ ζεκάησλ κε ηα νπνία αζρνινχληαη ηα κέιε ηνπ IACS 

είλαη απαξαίηεηε. ’ απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζηξέθεηαη θαη ε Δπηηξνπή 

Δκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζπγθξφηεζε ν IMO, κε θχξηα αθνξκή ην λαπάγην Estonia. Σα 

ζέκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ε επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ αθνξνχλ: 

 Σνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. ηφρνο ηεο κειέηεο ηνπ παξάγνληα απηνχ είλαη ν 

εληνπηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ν άλζξσπνο ελέρεηαη άκεζα ή έκκεζα ζε 

θάπνην αηχρεκα θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ηξαγηθψλ ζπλεπεηψλ ζε πινία 

αιιά θαη επηβαίλνληεο. 

 Σελ επζηάζεηα ηνπ πινίνπ. Θα πξέπεη λα αλαζεσξνχληαη νη απαηηήζεηο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο επζηάζεηαο ηνπ πινίνπ θαηά ηελ εηζξνή πδάησλ, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα επηβαηεγά πινία.  

 Σελ εηζξνή πδάησλ. Θα πξέπεη λα θαζνξηζηεί κηα δεχηεξε γξακκή άκπλαο ζε 

πεξίπησζε εηζξνήο πδάησλ ζην θαηψηεξν θαηάζηξσκα ησλ επηβαηεγψλ 

πινίσλ.  

 Σνπο θαηαπέιηεο. Θα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ην επίπεδν θαηαζθεπαζηηθήο 

αληνρήο ηφζν ησλ θαηαπειηψλ, φζν θαη ησλ εζσηεξηθψλ ζπξψλ, κε ζθνπφ ηελ 

απφιπηε ζηεγαλνπνίεζε κεηαμχ ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ πινίνπ. 

 Σα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ. Πξψηα απ φια, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ελεκέξσζε 

ησλ επηβαηλφλησλ ηφζν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ, φζν 

θαη γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζσζηηθψλ κέζσλ.  

 ηελ εθπαίδεπζε. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηνπ πινηάξρνπ πάλσ ζε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο άκεζεο αλάγθεο ή επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ είλαη απφ ηα 

πην βαζηθά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε πιήξε γλψζε γχξσ απφ ηα 

ιεηηνπξγηθά φξηα ηνπ ζθάθνπο φπσο απηά ηα ζέηνπλ νη λαππεγνί θαη νη 

ζρεδηαζηέο ηνπ. 

 ηηο επηθνηλσλίεο. Έλα ζχζηεκα επηθνηλσληψλ πνπ ζα επέηξεπε ηε ζπλερή 

παξαθνινχζεζε θαη επαθή ηνπ πινίνπ κε επίγεην παξάθηην ζηαζκφ θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, ζα κπνξνχζε λα εγγπεζεί αζθαιέζηεξεο 

κεηαθνξέο. 

 ηα ζσζηηθά κέζα θαη ζπζηήκαηα “SAR” (Search and Rescue). Ζ βειηίσζε 

θαη αλάπηπμε ησλ ήδε ππαξρφλησλ ζσζηηθψλ κέζσλ είλαη πιένλ κηα 

αλαγθαηφηεηα. Οη Νενγλψκνλεο – κέιε ηνπ IACS ζα πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ 
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κεγαιχηεξε απζηεξφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ 

ειέγρνπ ησλ κέζσλ απηψλ. Δπίζεο, νη επίγεηνη ζηαζκνί Έξεπλαο θαη 

Γηάζσζεο (SAR) ζα πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλνη θαηά ηξφπν πνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε άκεζε πξφζβαζε ζηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο απφ αέξα θαη 

ζάιαζζα. 

 Σνλ Κψδηθα ISM. Ζ επζχλε γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ θψδηθα βαξχλεη ηφζν 

ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο φζν θαη ηα κέιε ηνπ IACS, πνπ ζα πξέπεη λα 

επηδεηθλχνπλ απμεκέλε απζηεξφηεηα φηαλ δηελεξγνχλ ηνπο απαξαίηεηνπο 

ειέγρνπο. 

        Έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν ζεζκφο ησλ Νενγλσκφλσλ είλαη ε κε νκαιή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηζεσξεηψλ ηνπ κε ηνπο επηζεσξεηέο ηνπ PSC. Σν θχξην 

δήηεκα είλαη ε αλνκνηφκνξθε εξκελεία ησλ απαηηήζεσλ ηεο θιάζεο θαη ηεο ζεκαίαο 

ησλ πινίσλ
118

. Δπηπιένλ, ιέγεηαη φηη νη Νενγλψκνλεο έρνληαο απνηχρεη λα 

επηβάιινπλ εληαία standard γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ θαη επηδηψθνληαο 

εκπνξηθά ζπκθέξνληα αληί λα επηβάιινπλ πνηνηηθέο απαηηήζεηο θαη πξφηππα γηα ηα 

πινία, έρνπλ κεξίδην γηα ηελ χπαξμε κε αζθαιψλ θαη ππνβαζκηζκέλσλ πινίσλ. Ζ 

ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ νη Νενγλψκνλεο λα δηεμάγνπλ ζεζκνζεηεκέλεο έξεπλεο θαη λα 

εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά γηα ινγαξηαζκφ ζεκαηψλ επθαηξίαο, απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε 

θαζαξήο κάρεο γηα ζπκθέξνλ, επηηξέπνληαο ζηα ππνβαζκηζκέλα πινία λα 

δηαζθαιίζνπλ ηα επίζεκα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζπλερίζνπλ ηεο εκπνξηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα
119

. 

4.4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Σν PSC είλαη έλα ειεγθηηθφ ζψκα, απνηέιεζκα ηεο απνηπρίαο ηνπ θξάηνπο 

ζεκαίαο θαη ησλ Νενγλσκφλσλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζεκαίεο επθαηξίαο θαη 

ηα ππνβαζκηζκέλα πινία. Δίλαη ίζσο απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ απμεκέλνπ θηλδχλνπ πνπ ελέρνπλ πινία ππφ ζεκαίεο 

επθαηξίαο, κέζσ ηεο θξάηεζεο ηνπο ζηα ιηκάληα, αλ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε 
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 Βιάρνο Γ.Π. Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2015. 
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 SSY Consultancy & Research Ltd. The Costs to Users Substandard Shipping. 

Αλαζχξζεθε ζηηο 09 Ηνπιίνπ 2017 απφ: http://www.oecd.org/sti/transport/ 

maritimetransport/1827388.pdf. 
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ηα πξφηππα αζθάιεηαο. Κξίζηκν βέβαηα είλαη λα απαιιαρηνχλ νη 

επηζεσξήζεηο ηνπ ζεζκνχ απφ ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη λα 

αλαιάβεη πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο. Γε ζα πξέπεη λα ειέγρεη κφλν ηα 

πηζηνπνηεηηθά ηνπ πινίνπ αιιά λα πξνρσξάεη θαη ζε ειέγρνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πινίνπ, φπσο έρεη ήδε μεθηλήζεη λα γίλεηαη ζηελ Δπξψπε. 

 Σν PSC κέζσ ηεο θξάηεζεο ελφο πινίνπ πνπ θξίζεθε φηη δελ πιεξνί ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα απμήζεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζεκαληηθά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηρεηξείηαη ε έκκεζε αχμεζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πινίσλ ππφ ζεκαία επθαηξίαο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη 

εμαηξεηηθά κεησκέλα ιεηηνπξγηθά έμνδα, ηα νπνία δίλνπλ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηα πινία απηά ζε ζρέζε κε ηα πινία ξπζκηδφκελσλ ζηφισλ. Με 

ηελ θξάηεζε ηνπο, δεκηνπξγείηαη ηξνρνπέδε ζηελ πεξαηηέξσ εμάπισζή ηνπο. 

 Σν PSC απνηειέζεη κηα βάζε δεδνκέλσλ κέζσ ηεο νπνίαο νη ιηκεληθέο αξρέο 

καζαίλνπλ ην ηζηνξηθφ θξαηήζεσλ ησλ πινίσλ, ηνπο ιφγνπο θξάηεζεο ηνπο 

θ.ά. Σν απνηέιεζκα ζσζηήο εθκεηάιιεπζεο απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θξίλσ 

πσο ζα ήηαλ ν πην ζηνρεπκέλνο έιεγρνο θαη ζσζηή επηινγή πινίσλ πνπ φλησο 

είλαη ππνβαζκηζκέλα θαη επηθίλδπλα. Έηζη, ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ γξήγνξεο 

θαη ζσζηά πξνζαλαηνιηζκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ ζα κείσλαλ ηελ 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πινίσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηα απαξαίηεηα πξφηππα. 

 Σν πξφβιεκα κε ην PSC έγθεηηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε ζπλεξγαζία ησλ PSC  

δηάθνξσλ ρσξψλ θαη ζηελ θαζπζηέξεζε κεηαθνξάο (πνιιέο θνξέο κε 

παξαιείςεηο) πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ. Απηφ ην δήηεκα ζπλεπάγεηαη θαζπζηέξεζε 

ζηνπο ειέγρνπο πινίσλ θαη άζθνπνπο ειέγρνπο κε απνηέιεζκα ηα 

«επηθίλδπλα» πινία λα ζπλερίδνπλ ηελ εκπνξηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.  

 ηφρνο κεηά ην 2011 είλαη ν 100% έιεγρνο φισλ ησλ πινίσλ πνπ πεξλνχλ απφ 

ιηκάληα. Απηφ ζεκαίλεη φηη φια ηα πινία πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ ηνπο 

επηζεσξεηέο ηνπ PSC. Απηφο είλαη έλαο ζηφρνο πνπ ζίγνπξα ζα εμαζθαιίζεη 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα, φκσο είλαη πηζαλφ λα επηθέξεη αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ησλ 

ηαμηδηψλ φισλ ησλ πινίσλ, κε ζπλεπαθφινπζε αχμεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ 

θφζηνπο ζην ζχλνιφ ηνπ, ην νπνίν ζα επηβαξχλεη ηειηθά ηνπο θαηαλαισηέο. 

Καηά ηε γλψκε κνπ, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα 

πάξεη ην PSC ελφο ιηκέλα απφ άιια PSC ζρεηηθά κε ηηο θξαηήζεηο θαη ην 
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ηζηνξηθφ ησλ πινίσλ, ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα δηεμάγνληαη πην ζσζηά 

πξνζαλαηνιηζκέλνη έιεγρνη θαη φρη έιεγρνη φισλ ησλ πινίσλ.  

 Σν PSC δξα κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή αηπρεκάησλ· έρεη επνκέλσο πξνιεπηηθφ 

ραξαθηήξα. Υξήζηκν ζα ήηαλ λα κπνξνχλ νη αξρέο ηνπ PSC λα αλαπηχμνπλ 

θαη κέζα αληηκεηψπηζεο ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ηεο κφιπλζεο πνπ 

απηά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ, θπξίσο ιφγσ ηεο γλψζεο πνπ έρνπλ νη PSC 

επηζεσξεηέο κέζσ ησλ ειέγρσλ θάζε πινίνπ θαη ηεο εγγχηεηαο ηεο δξάζεο 

ηνπο κε ζαιάζζηνπο ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ απμεκέλνη θίλδπλνη γηα λαπηηθά 

αηπρήκαηα, φπσο ηα ιηκάληα.  

 Οη Νενγλψκνλεο επηβιέπνπλ ηα πινία απφ ηελ θαηαζθεπή κέρξη θαη ηε 

δηάιπζε ηνπο. Μηα θχξηα αζρνιία ηνπο είλαη ε δεκηνπξγία θαη επηβνιή 

ηερληθψλ πξνηχπσλ γηα ηα πινία. Δπνκέλσο, θξίλεηαη αλαγθαία ε δηεμαγσγή 

έξεπλαο γηα ηελ επηβνιή νηθνλνκηθά ζπκθεξφλησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ κέηξσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ αιιά θαη 

πξνυπνζέηνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηηο λαπηηιηαθέο. Απφ ηηο δηθέο ηνπο 

έξεπλεο πξέπεη νη δηεζλείο νξγαληζκνί λα αληινχλ πιεξνθνξίεο θαη λα 

πηνζεηνχλ θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα γηα ηελ απνθπγή λαπηηθψλ αηπρεκάησλ.  

 Οη Νενγλψκνλεο είλαη ην κφλν φξγαλν πνπ κπνξεί γλσξίδεη απφιπηα ηελ 

θαηάζηαζε ελφο πινίνπ. Δπνκέλσο, ην έξγν ηνπο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ επηβνιή πςειψλ πξνηχπσλ θαη δηεμαγσγή αληηθεηκεληθψλ επηζεσξήζεσλ. 

Πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ γηα λα πξνσζνχλ πςειά θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα θαη 

ην έξγν ηνπο λα έρεη αδηάβιεην ραξαθηήξα παξέρνληαο ηα αιεζηλά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ πινίσλ πνπ παξαθνινπζνχλ φπνηε ηνπο 

δεηείηαη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θάπνησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζεζκνχ 

είλαη ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ γηα ζεκαίεο επθαηξίαο, επηηξέπνληάο ηνπο λα 

ζπλερίδνπλ ηελ εκπνξηθή ηνπο ιεηηνπξγία ζέηνληαο ην πεξηβάιινληνο ζε 

θίλδπλν. 

 Ο IACS επηζεσξεί νπζηαζηηθά ην 90% ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο, κέζσ ησλ 

13 κειψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζε απηφλ. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ ηα 

πεξηζζφηεξα εκπνξηθά πινία θαηαζθεπάδνληαη θαη επηηεξνχληαη κε βάζε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ. Ζ εθαξκνγή εληαίσλ – νκνηφκνξθσλ πξνηχπσλ  

θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ειέγρσλ βάζεη απζηεξψλ θαη 

αδηάβιεησλ πξνηχπσλ ζα κείσλε ζεκαληηθά ηα αηπρήκαηα. Οη δηεζλείο 
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νξγαληζκνί φπσο IMO ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ λα ειέγρνπλ ην έξγν ηνπ 

IACS. 

 Ζ απνηπρία επηβνιήο εληαίσλ πξνηχπσλ αζθαιείαο απφ πιεπξάο ηνπ IACS 

εληζρχεη ηελ χπαξμε ζεκαηψλ επθαηξίαο. πλεπψο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

δεκηνπξγία νκνηφκνξθσλ πξνηχπσλ αζθαιείαο γηα ηα πινία, δηαηππσκέλσλ 

κε μεθάζαξν ηξφπν, ψζηε λα κελ επηδέρνληαη ελαιιαθηηθψλ εξκελεηψλ θαη λα 

έρνπκε ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο αηπρεκάησλ.  

 Ζ κε νκαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηζεσξεηψλ ηνπ PSC θαη ησλ 

Νενγλσκφλσλ, έρεη νδεγήζεη ζε αλνκνηφκνξθε εξκελεία ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ θξάηνπο ζεκαίαο. Καηά ηελ άπνςε κνπ, ζα έπξεπε λα ππάξρεη 

ζπλεξγαζία ησλ δπν απηψλ ζεζκψλ ζε επίπεδν απνδνρήο πξνηχπσλ θαη θαηά 

ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ πινίνπ λα βξίζθνληαη πάλσ ζην πινίν επηζεσξεηέο 

θαη ηνπ PSC θαη ησλ Νενγλσκφλσλ.  

 Οη πξναλαθεξζέληεο ζεζκνί πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηνλ έιεγρν ησλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ πξέπεη λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο απφ ην 

θξάηνο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ κε ζθνπφ ηελ επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζία ειέγρνπ. 

Δπίζεο, νη Νενγλψκνλεο πξέπεη λα παξέρνπλ εχθνια θαη γξήγνξα ηα ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ην πινίν πνπ παξαθνινπζνχλ ζην PSC ψζηε λα κελ πξνθχπηεη 

ρξνλνηξηβή ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ. 
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5. ΝΑΤΣΙΚΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΑΦΑΛΙΗ 

        ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο ζπλαληάκε δπν κνξθέο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο· ηελ 

αζθάιηζε ζε θάπνηα λαπηαζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη ηελ αζθάιηζε ζε θάπνην 

αιιειαζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, ηα γλσζηά P&I Clubs. Μηα λαπηηιηαθή εηαηξεία 

επηδεηά λα πξνβεί ζε θάπνηα αζθαιηζηηθή θάιπςε – ε νπνία ζπλεπάγεηαη δαπάλεο – 

γηα λα θαιχςεη δπν θαηεγνξίεο θηλδχλσλ πνπ ελέρεη ε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα. Οη 

θαιππηφκελνη θίλδπλνη – ή αιιηψο κεηξήζηκνη (φπσο δεκηά ζην πινίν θαη ην θνξηίν) 

– πνπ απνηεινχλ αζρνιία ησλ ζπλεζηζκέλσλ ζπκβνιαίσλ ζαιάζζηαο αζθάιηζεο – 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο – είλαη ε πξψηε θαηεγνξία. Ζ δεχηεξε είλαη νη κε 

αζθαιίζηκνη ή κε κεηξίζηκνη θίλδπλνη πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα P&I, θαζψο εγείξνπλ 

κεγάιεο απαηηήζεηο
120

. Σα λαπηηθά αηπρήκαηα θαη ε πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςεη εμαηηίαο ηνπο, αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ βαζηθψλ κε 

κεηξήζηκσλ θηλδχλσλ κε ηνπο νπνίνπο αζρνινχληαη θπξίσο ηα P&I.  

Γιάγπαμμα 3: πλέπεηεο Αηπρεκάησλ θαη Κφζηνο. 

Πεγή: EfficientSea.org 
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 Βιάρνο Γ. Π. Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα, 2011. 
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5.1.  ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΩΝ PROTECTION & IΝDEMNITY CLUBS 

(P&I CLUBS) 

        Ζ Αζθάιηζε Πξνζηαζίαο θαη Απνδεκίσζεο, επξχηεξα γλσζηή σο αζθάιηζε 

P&I, είλαη κηα κνξθή ακνηβαίαο ζαιάζζηαο αζθάιηζεο πνπ παξέρεηαη απφ έλα P&I 

Club. Σα P&I θαινχληαη λα παξέρνπλ πξνζηαζία θαη απνδεκίσζε ζηα κέιε ηνπο. Ζ 

πξνζηαζία (protection) αθνξά ηηο επζχλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απαζρφιεζε ηνπ 

πινίνπ σο ζθάθνπο. Ζ απνδεκίσζε (indemnity) παξέρεη θάιπςε απφ επζχλεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ απαζρφιεζε ηνπ πινίνπ φρη κφλν σο ζθάθνο αιιά θαη σο 

κεηαθνξέαο θνξηίσλ.  

        Σα P&I θαιχπηνπλ κε θάπνηεο απνθιίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη απφ νξγαληζκφ ζε 

νξγαληζκφ, θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ – πνπ φπσο πξναλαθέξακε 

είλαη νη ιεγφκελνη κε κεηξίζηκνη θίλδπλνη. Οη απνθιίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη 

εμαξηψληαη απφ ηνλ εηδηθφ ηχπνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαζψο επίζεο θη απφ ην 

αληηθείκελν ηνπ. Δηδηθφηεξα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ηα P&I θαιχπηνπλ ηα 

αθφινπζα: 

 Πνζνζηφ 25% απφ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε άιιν πινίν ή πεξηνπζία 

κεηά απφ ζχγθξνπζε. Σν ππφινηπν 75% θαιχπηεηαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηα 

αζθαιηζκέλα ζηελ Βξεηαληθή αζθαιηζηηθή αγνξά πινία, απφ ηελ αζθάιεηα 

ηνπ ζθάθνπο (Hull & Machinery).  

 Απψιεηα ή δεκηά ζην θνξηίν ηνπ αζθαιηζκέλνπ πινίνπ. 

 Απψιεηα ή δεκία ζε ιηκάλη, εμέδξα ή πξνβιήηα θ.ά. 

 Δπζχλε ηνπ αζθαιηζκέλνπ πινίνπ ζαλ κέινο ηεο ζπκθσλίαο ησλ 

πινηνθηεηψλ δεμακελφπινησλ γηα ξχπαλζε, ε νπνία απνθαιείηαη TOVALOP 

(Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution). 

Ζ αζθάιεηα θαηά ηεο ξχπαλζεο πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εηζθνξψλ (calls) θαη πεξηνξίδεηαη ζε θάπνην κέγηζην πνζφ. 

 Γαπάλεο ή απνδεκίσζε γηα ζάλαην, ηξαπκαηηζκφ ή αζζέλεηα ηφζν ησλ κειψλ 

ηνπ πιεξψκαηνο φζν θαη ηξίησλ πνπ απιψο επηβαίλνπλ ή βξίζθνληαη πιεζίνλ 

ηνπ πινίνπ ή εξγάδνληαη γηα ηελ δηαθίλεζε ηνπ θνξηίνπ. 

 Απνδεκίσζε γηα απψιεηα πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πιεξψκαηνο θαη 

κηζζψλ ιφγσ λαπαγίνπ. 

 Έμνδα ιηκέλνο. 
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 Έμνδα ξπκνπιθήζεσο. 

 Καξαληίλα. Πεξηιακβάλεη έμνδα αιιά φρη απψιεηεο, νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη εμαηηίαο θάπνηαο κνιπζκαηηθήο αζζέλεηαο πνπ 

παξαηεξείηαη ζην αζθαιηζκέλν πινίν.  

  Πεηξέιαην ή άιιεο ξππαληηθέο νπζίεο πνπ κπνξεί λα δηαθχγνπλ ζηε ζάιαζζα 

απφ έλα πινίν, πξνθαιψληαο ξχπαλζε γηα ηελ νπνία έλα κέινο κπνξεί λα 

επζχλεηαη. Πεξηιακβάλεη απνδεκίσζε πνπ είλαη πιεξσηέα ζε νπνηνδήπνηε 

άηνκν επηβαξπλζεί απφ ηε ξχπαλζε θαη ηελ απνξξχπαλζε (δαπάλεο κέηξσλ 

πνπ ειήθζεζαλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ή θαη ηνλ 

θαζαξηζκφ νπνηαζδήπνηε ξχπαλζεο). Αθφκε, πεξηιακβάλεη ζπκβάζεηο γηα ην 

θφζηνο θαη ηηο δαπάλεο ηεο επζχλεο ελφο κέινπο, ζρεηηθά κε ηε ξχπαλζε απφ 

πεηξέιαην θαη ηα πξφζηηκα πνπ κπνξεί λα ππνζηεί έλα κέινο ζρεηηθά κε ηε 

ξχπαλζε. 

 Κφζηνο ππνρξεσηηθήο αλχςσζεο θαη κεηαθίλεζεο λαπαγήζαληνο πινίνπ 

χζηεξα απφ ζχγθξνπζε
121

. Ζ απνκάθξπλζε ησλ λαπαγίσλ γίλεηαη φιν θαη πην 

πεξίπινθν θαη αθξηβφ δήηεκα θαζψο εγείξνληαη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο 

θαη ε ηερλνινγία πνπ απαηηείηαη γηα ηε λαπαγηαίξεζε γίλεηαη φιν θαη πην 

δαπαλεξή, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο γηα ηνπο ship 

operators θαη ηνπο αζθαιηζηέο. Όπσο απέδεημε ε λαπαγηαίξεζε ηνπ Costa 

Concordia, ε φιε δηαδηθαζία κπνξεί λα θνζηίζεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ίδηα 

ηελ αμία ηνπ πινίνπ
122

. 

 Έμνδα παξέθθιηζεο ηεο πνξείαο ηνπ πινίνπ θαιχπηνληαη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη άηνκν ζνβαξά ηξαπκαηηζκέλν ή άξξσζην θαη ε δσή 

ηνπ ηίζεηαη ζε θίλδπλν
123

. 

        Σα κέιε δελ είλαη ππνρξεσκέλα λα έρνπλ θάιπςε γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο 

αιιά θάζε κέινο κπνξεί λα δηαπξαγκαηεπηεί ηνπο θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο επηζπκεί λα 

αζθαιίζεη
124

. Ζ νκαδηθή θάιπςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ θηλδχλσλ πνπ παξέρνπλ ηα 
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P&I γηα κεγάιν αξηζκφ πινίσλ, δεκηνπξγεί θπξίσο πιενλεθηήκαηα αιιά θαη 

κεηνλεθηήκαηα γηα ηνλ αζθαιηδφκελν
125

. Έλα πιενλέθηεκα είλαη φηη αλ ρξεηαζηεί 

απνδεκίσζε ην Club ζην νπνίν αλήθεη ζα κπνξέζεη λα ηνλ θαιχςεη νηθνλνκηθά, ελψ 

έλα κεηνλέθηεκα είλαη φηη ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξεη νηθνλνκηθά ζηηο απαηηήζεηο πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ, φρη κφλν ζηνλ ίδην αιιά θαη ζε φια ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ 

Club
126

.  

        Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ P&I είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο σο κέζν βειηίσζεο 

ηεο ζέζεο ησλ αζθαιηδνκέλσλ θαη αχμεζεο ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο δχλακεο. Σα 

P&I παξέρνπλ ζηα κέιε ηεο, ηε δπλαηφηεηα νκαδηθήο θαη ηζρπξήο ζέζεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ πινίσλ. Αλ δελ ππήξραλ 

ηα P&I, νη κηθξέο λαπηηιηαθέο κνλάδεο, πνπ ε θάζε κηα ειέγρεη αζήκαλην κέξνο ηεο 

ζπλνιηθήο δήηεζεο αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ζα ήηαλ ζε αληηθεηκεληθή αδπλακία λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηνπο φξνπο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ θηλδχλσλ ηνπο θαη 

ζα ήηαλ ππνρξεσκέλεο ζε απνδνρή ησλ φξσλ πνπ θάζε θνξά ζα απνθάζηδαλ νη 

αζθαιηζηέο .  

        Βέβαηα, είλαη επλφεην φηη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ κεκνλσκέλσλ 

λαπηηιηαθψλ κνλάδσλ ελφο P&I θαη φζν πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηεκέλε είλαη ε ζέζε 

ηεο θάζε επηρείξεζεο, ηδίσο απφ αξηζκεηηθήο άπνςεο θαη πνηνηηθήο ζπγθξφηεζεο ηεο 

ρσξεηηθφηεηάο ηεο, ηφζν δπζρεξέζηεξε γίλεηαη ε ζπκθσλία γηα πηζαλή 

ζπλεηαηξηζηηθή ζπλεξγαζία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί P&I πνπ 

θαιχπηνπλ φκνηνπο θηλδχλνπο.  

        Σν ζχλνιν ησλ κε αζθαιίζηκσλ θηλδχλσλ –  πνπ θαιχπηνπλ ηα P&I, δεκηνπξγεί 

κεγάιν κέγεζνο επζχλεο πνπ δελ κπνξεί λα αλαιεθζεί απφ θάζε λαπηηιηαθή κνλάδα 

ρσξηζηά ρσξίο θάπνηα κνξθή θάιπςεο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

επηδηψρζεθε θαη επηηεχρζεθε κέζσ ησλ P&I, κε ηε ζπλέλσζε δειαδή πνιιψλ 

πινηνθηεηξηψλ λαπηηιηαθψλ κνλάδσλ πνπ ππφθεηληαη ζε φκνηνπο θηλδχλνπο, κε 

ζθνπφ ηελ θαηάηκεζε θάζε επεξρφκελεο δεκηάο κεηαμχ ηνπο θαηά ην κεξίδην ηεο 

ζπκκεηνρήο θάζε κνλάδαο ζηε αιιειαζθάιεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο κνξθήο 
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θάιπςεο είλαη ην φηη ε ζρεηηθή δαπάλε πνπ βαξχλεη ηα κέιε είλαη κεηαβιεηή. 

Πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα πξαγκαηνπνηεζέληα απνηειέζκαηα απφ πιεπξάο 

δεκηψλ
127

. 

        Σα P&I έρνπλ θνηλφ ηακείν, ζην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη ηα ρξήκαηα απφ ηηο 

ζπλδξνκέο ησλ κειψλ – πινηνθηεηψλ. Με απηά θαιχπηνπλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

ηηο απνδεκηψζεηο επαγγεικαηηψλ γηα ηελ θαηαζηξνθή ή κείσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο, ηηο νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο, ηηο πηζαλέο δεκηέο ή ειιείςεηο ζην θνξηίν θ.ιπ., 

κέρξη ην πνζφ πνπ αθνξά ε αζθάιηζε πνπ έρεη θάλεη ν ελδηαθεξφκελνο, ελψ ην 

ππφινηπν πνζφ ζα πξέπεη λα θαιπθζεί απφ φπνηνλ επζχλεηαη γηα ηελ πξφθιεζε ηεο 

ξχπαλζεο. Σν ρξεκαηηθφ φξην ηεο απνδεκίσζεο πνηθίιιεη αλάινγα θαη επεξεάδεηαη 

αλακθίβνια απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκβάλησλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, ηφζν πεξηζζφηεξν 

επαηζζεηνπνηνχληαη νη αξκφδηνη θαη επηβάιινληαη πην απζηεξά πξνιεπηηθά κέηξα
128

.  

        Γεδνκέλεο ηεο αβεβαηφηεηαο απαηηήζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε κηα 

αζθαιηζηηθή πεξίνδν, ε δηαρείξηζε ηνπ Club θαιείηαη ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο λα 

εθηηκήζεη ην εηζφδεκα απφ εηζθνξέο πνπ απαηηεί ν φκηινο σο ζχλνιν θαη απφ θάζε 

κέινο ρσξηζηά. 

        Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο απφ εηζθνξέο, ιακβάλεηαη 

ππφςε φηη νη πιεξσκέο ησλ απαηηήζεσλ δελ είλαη ηαπηφρξνλεο, φπσο επίζεο 

ππνινγίδνληαη θαη ην θφζηνο δηνίθεζεο αιιά θαη ηα αζθάιηζηξα επαλαζθάιηζεο. 

Μεηά ηνλ ζπλππνινγηζκφ ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ, νη Γηαρεηξηζηέο κπνξεί 

λα δεηήζνπλ απφ ηνπο Γηεπζπληέο ηνπ νκίινπ λα εγθξίλνπλ γεληθή αχμεζε πξνο φια 

ηα κέιε αλεμάξηεηα απφ ηα κεκνλσκέλα απνηειέζκαηα ηνπ θαζελφο
129

. 

        Αλαθνξηθά κε ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί θάζε Club ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη φια πξνζπαζνχλ λα δηαζέηνπλ έλα ζχζηεκα αληαζθάιηζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνπλ πξνζηαζία απφ ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο. Δπίζεο 

εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν ηεο επηπξφζζεηεο εηζθνξάο ησλ κειψλ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε 
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πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλαγθάζηεθαλ λα θαηαβάινπλ γηα απνδεκηψζεηο 

πςειφηεξα πνζά απφ φηη είρε αξρηθά πξνβιεθζεί, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη 

αλάγθε ξεπζηφηεηαο ή θάιπςεο ησλ απνζεκάησλ. 

        Σα P&I Clubs επηδηψθνπλ κε αληαζθαιίζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε άιια Club λα 

κεηψζνπλ ηα πνζά ησλ απνδεκηψζεσλ, ηα νπνία ζα θιεζνχλ λα θαηαβάινπλ ζηνπο 

δηθαηνχρνπο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θάπνην αηχρεκα. Ηδηαίηεξε κέξηκλα 

θαηαδεηθλχεηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνθαιείηαη ξχπαλζε απφ πεηξειαηνεηδή θαη 

γίλεηαη ηδηαίηεξε θάιπςε γηα overspill. Ζ ζχλαςε ηέηνηνπ είδνπο θάιπςεο μεπεξλά ην 

ζχλεζεο λαπηαζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην ηνπ Club. Βέβαηα, φζνη πξαγκαηνπνηνχλ 

ηέηνηνπ είδνπο αζθάιεηεο παξέρνπλ παξάιιεια ζηα κέιε ηνπο κεγαιχηεξε αζθάιεηα, 

παξά ηηο απφςεηο νξηζκέλσλ φηη ε επέλδπζε απηψλ ησλ θεθαιαίσλ ζε άιινπο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο ζα δεκηνπξγνχζε κεγαιχηεξε σθέιεηα. ηηο κέξεο καο, ηα Clubs 

δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή επέλδπζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ δηαζέηνπλ, ψζηε λα επηηπγράλνληαη θάπνηα 

επηπιένλ έζνδα. 

        Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ελψζεσλ δηαηεξνχλ ρξεκαηηθά απνζέκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηνπλ ηηο επηπξφζζεηεο αλάγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ γηα ηελ θάιπςε απαηηήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πεξηζηαηηθά ξχπαλζεο 

απφ πεηξειαηνεηδή μεπεξλψληαο ηηο αληαζθαιηζηηθέο δηεπζεηήζεηο, θαζψο θαη λα 

είλαη έηνηκεο λα αληηκεησπίζνπλ ηπρφλ άζρεκεο ρξνληέο. Ζ χπαξμε απνζεκαηηθψλ ή 

φρη απνηειεί θαζνξηζηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο θηινζνθίαο πνπ πηνζεηεί θάζε Club. 

Όζνη δελ πξνβιέπνπλ ηελ ηήξεζε απνζεκαηηθψλ, ππνζηεξίδνπλ φηη δε ζα ήηαλ 

ρξήζηκε ε χπαξμή ηνπο, δηφηη απηά ζα παξακέλνπλ νπζηαζηηθά αλεθκεηάιιεπηα γηα 

κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Αληίζεηα, πηζηεχνπλ φηη απηά ηα απνζέκαηα ζα 

κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ πην παξαγσγηθά κε πνιινχο άιινπο ηξφπνπο
130

. 

        Σα P&I βξίζθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία αλαπξνζαξκνγήο ησλ απνζεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί απφ ηε κία ππάξρνπλ πηέζεηο, ψζηε λα κελ 

απμεζνχλ νη εηζθνξέο, αιιά απφ ηελ άιιε νη απαηηήζεηο ζπλερψο απμάλνληαη. Σα 

P&I θνβνχληαη φηη ε δχλακε ηνπο ράλεηαη, εθφζνλ νη ζπλερψο απμεκέλεο απαηηήζεηο 

απνδπλακψλνπλ ηα απνζεκαηηθά ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ζηηο κέξεο καο ε 
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δηεζλήο θνηλφηεηα ζπλερψο ιακβάλεη θαηλνχξηα κέηξα αζθαιείαο θαη απμάλεη ηηο 

απαηηήζεηο εηδηθά γηα ηελ αηπρεκαηηθή κφιπλζε. 

        Έλα P&I πξηλ θάλεη απνδεθηφ θάπνην κέινο, πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο παξαθάησ 

ιεπηνκέξεηεο: 

 Σν είδνο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ. 

 Σελ έθηαζε ησλ θαιχςεσλ. 

 Σνλ ηχπν, ην κέγεζνο θαη ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ. 

 Σε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην πινίν. 

 Σελ εζληθφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο. 

 Σε ζεκαία ηνπ πινίνπ. 

 Σν ηζηνξηθφ ηνπ πινίνπ, φζνλ αθνξά ηηο δεκηέο. 

 Σν Hull & Machinery. 

        Όηαλ ε αίηεζε γίλεη δεθηή, ην Club δίλεη έλα πηζηνπνηεηηθφ ζην λέν κέινο, ην 

“Certificate of Entry”
131

. Σα P&I έρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο εηζθνξψλ πνπ δεηνχλ ή 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηα κέιε ηνπο. Αξρηθά εθηηκάηαη ην ζπλνιηθφ – αλαγθαίν 

πνζφ πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ην λέν κέινο, γλσζηφ θαη σο «Δθηηκεζείζα Οιηθή 

Δηζθνξά» (Estimated Total Call), θαη ελεκεξψλεηαη. Οη εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη 

απφ ηα κέιε δηαθξίλνληαη σο αθνινχζσο: 

 Πξνθαηαβνιηθή ή πξσηαξρηθή εηζθνξά (Advanced or Initial Call). 

        Οη πεξηζζφηεξνη φκηινη ζπιιέγνπλ ην 70% ηεο εθηηκεζείζαο νιηθήο εηζθνξάο 

ζηελ έλαξμε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ ηελ νπνία ζπλήζσο ηα κέιε θαηαβάιινπλ ζε 

δφζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 12 κελψλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ έηνπο
132

. Σν 

πξνθαηαβαιιφκελν αζθάιηζηξν, ην επνλνκαδφκελν call έρεη ππνινγηζζεί βάζεη 

εθηηκήζεσλ ηνπ πηζαλνχ χςνπο ησλ πιεξσκψλ πνπ κπνξεί λα θάλεη ην Club θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ην ηέινο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ κεηά απφ ηε ζχγθξηζε ησλ 

εηζπξαρζέλησλ calls πξνο ηηο θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο απνδεκηψζεηο πξνθχπηεη 

ην αλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζπκπιεξσκαηηθή θαηαβνιή (Supplementary Call) ή φρη
133

. 
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 Δπηπξφζζεηε εηζθνξά ή εηζθνξά θιεηζίκαηνο (Supplementary Call or Closing 

Call). 

        Αλάινγα κε ηα απνηέιεζκα ηνπ Οκίινπ ινηπφλ, ελδέρεηαη λα δεηεζεί 

επηπξφζζεηε εηζθνξά απφ ηα κέιε πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη επηπιένλ απαηηήζεηο 

πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί.  

 Δηζθνξέο αλαλέσζεο (Renewal Call). 

        Πξφθεηηαη γηα ηηο εηζθνξέο πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζην ηέινο θάζε 

αζθαιηζηηθήο ρξνληάο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο. Σν χςνο ηνπο 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ην αξρηθφ αζθάιηζηξν, ηηο ιεγφκελεο πξνβιέςεηο θαη ηα 

ζηαηηζηηθά κεγέζε ηνπ παξειζφληνο. 

 Δηζθνξέο απαιιαγήο. 

        Πξφθεηηαη γηα είδνο επαζθαιίζηξνπ πνπ επηβάιιεη ην Club ζηα κέιε πνπ 

απνρσξνχλ θαη δηαθφπηνπλ ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε
134

. Όηαλ απηφ πιεξσζεί, ν 

πινηνθηήηεο δελ έρεη πεξαηηέξσ επζχλε γηα επηπιένλ αζθάιηζηξα. Όκσο απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη απαιιάζζεηαη θαη απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ, δειαδή λα πιεξψζεη ηα 

supplementary calls, αλ ηνπ δεηεζεί
135

. 

 Laid up εηζθνξέο. 

        Αθνξά ηελ εηζθνξά πνπ επηζηξέθεηαη ζε αλαινγηθή βάζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ην πινίν παξνπιίδεηαη ή ζηακαηά ηελ εθηέιεζε πιφσλ ιφγσ επηζθεπήο ζε αζθαιέο 

ιηκάλη. 

        Ζ θαηαβνιή εηζθνξψλ είλαη θαηαιπηηθή γηα ηελ βησζηκφηεηα θαη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ P&I θαη γη απηφ ην ιφγν ε κε θαηαβνιή απηψλ επηθέξεη 

ζεκαληηθέο θπξψζεηο γηα ηα κέιε. Μεηαμχ άιισλ, ε πιένλ ζεκαληηθή γηα ηα κέιε 

θχξσζε είλαη ε άξζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. Όρη κφλν παχεη λα πθίζηαηαη ε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε απφ ην πέξαζκα ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ησλ 

νθεηιψλ, αιιά δελ ππάξρεη θάιπςε θαη γηα απαηηήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα είρε εγείξεη 
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ην κέινο πξνγελέζηεξα. Δπίζεο κπνξεί λα επηβιεζεί ζην κέινο αλαδξνκηθή αθχξσζε 

ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε αθχξσζε ηεο αζθαιηζηηθήο 

θάιπςεο ελεξγεί θαη γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ εγέξζεθαλ ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο 

ππεξεκεξίαο ηνπ κέινπο. Σέινο, έλα απνηέιεζκα, φρη θχξσζε ηεο κε θαηαβνιήο 

εηζθνξψλ, είλαη ε δεκηνπξγία δπζθνιηψλ ζηελ κεηεγγξαθή κέινπο ζε άιιν Club θαη 

ην πηζαλφηεξν είλαη λα απνξξηθζεί ε αίηεζε ηνπ απφ άιια P&I.
136

. 

        Έλα πξφβιεκα πνπ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ ηα P&I αθνξά ηνλ ηξφπν 

κέηξεζεο ηνπ ηνλάδ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ην αζθάιηζηξν πνπ 

πιεξψλνπλ ηα κέιε. Ζ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηε Μέηξεζε ηνπ Σνλάδ ησλ πινίσλ 

(International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969), δήισλε φηη ηα 

πινία λαππεγεκέλα κεηά ηνλ Ηνχιην ηνπ 1982 ζα έρνπλ σο βάζε κέηξεζεο ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ην Παγθφζκην χζηεκα 

Μέηξεζεο (Universal Measurement System, UMS). Πινία πνπ είραλ λαππεγεζεί πξηλ 

απφ ηνλ Ηνχιηνπ ηνπ 1982 έθαλαλ επαλακέηξεζε ηεο ρσξεηηθφηεηάο ηνπο, θάησ απφ 

ην UMS ζηηο 18 Ηνπιίνπ 1994. Κάζε πινίν πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλνληζκνχο 

ηεο ζχκβαζεο απηήο ζα πηζηνπνηείηαη κε ην Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθφ Καηακέηξεζεο 

(International Tonnage Certificate) θαη ν φξνο Οιηθή Υσξεηηθφηεηα (Gross Register 

Tonnage (G.T.) ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ φξν Οιηθή Νενινγεκέλε Υσξεηηθφηεηα 

(Gross Register Tonnage – G.R.T.). Ζ δηαθνξά ηνπ GRT κε ην GT ζηα πινία ηχπνπ 

bulk θαη ηα δεμακελφπινηα είλαη κηθξή, πεξίπνπ 5% - 10% θαηά κέζν φξν. Γηα ηα 

πινία ηχπνπ RO/RO θαη Ferries ε παξαπάλσ δηαθνξά είλαη αξθεηά ζεκαληηθή, θαηά 

κέζν φξν απφ 40% - 60%, κε ην ελδερφκελν φηη γηα νξηζκέλα άιια πινία κπνξεί λα 

είλαη κεγαιχηεξε. Βέβαηα ζε θάζε πεξίπησζε ππάξρεη πξφβιεκα ιφγσ ηεο αχμεζεο 

ησλ αζθαιίζηξσλ. 

        Έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα γηα ηνπο πινηνθηήηεο θπξίσο ηάλθεξ είλαη πνηα P&I ζα 

ηνπο παξέρνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα· ηα κεγάια ή ηα κηθξά. Έλα ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ησλ κεγάισλ P&I είλαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο. Πνιιά 

κέιε ζε έλα P&I, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα ζην ηακείν ηεο. 

Έηζη, απνθηά κηα νηθνλνκηθή αλσηεξφηεηα θαη δεκηνπξγεί απνζεκαηηθά 

ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ησλ πην κεγάισλ απαηηήζεσλ. Ίζσο απηφ λα 
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είλαη θαη ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ δηακνξθψλεη ηελ επηινγή ηνπ πινηνθηήηε
137

. 

Καη’ επέθηαζε ηα πςειά απνζέκαηα πξνζθέξνπλ επηπξφζζεηε αζθάιεηα ζηνλ 

αζθαιηδφκελν θαη ζα απνθεχγνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη ζπκπιεξσκαηηθέο 

εηζθνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δίλαη γεγνλφο φηη νη κεγάιεο ελψζεηο πνπ έρνπλ 

επαξθή απνζεκαηηθά έρνπλ σο κέιε πνιιά δεμακελφπινηα, ηα νπνία ζε πεξηπηψζεηο 

αηπρεκάησλ πξνθαινχλ κεγαιχηεξε ξχπαλζε ζπγθξηηηθά κε ηα θνξηεγά πινία θαη 

απμάλνπλ ηηο απνδεκηψζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ
138

.  

        Σα κηθξά Club κε ην κηθξφηεξν εηζφδεκα είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπή ζηα 

κεγάια πνζά απαηηήζεσλ. Ζ νηθνλνκηθή αδπλακία ηνπο, πνπ ππνδειψλεηαη θαη απφ 

ηελ αδπλακία λα δηαηεξνχλ ηθαλνπνηεηηθά απνζεκαηηθά, ίζσο θαλεξψλεη ην 

ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκά ηνπο, φκσο κέρξη ζήκεξα, ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο 

ηερληθέο, πνηέ δελ έρνπλ αθήζεη αθάιππην θάπνην κέινο ηνπο
139

.Σν κεγάιν 

πιενλέθηεκα είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπο γηα πξνζσπηθή πξνζέγγηζε θάζε κέινπο ηνπο, 

ζε αληίζεζε κε ηα κεγάια Club, ηα νπνία δηνηθνχληαη απφ απξφζσπα ζπκβνχιηα πνπ 

δελ απαζρνινχληαη κε ηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα, παξά κφλν κε ηηο γεληθφηεξεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Σέινο, κεγάιε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε ησλ πινηνθηεηψλ άζρεηα κε ην κέγεζνο ηνπ Club
140

. 

5.2. Ζ ΤΜΒΑΖ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ (THE POOLING AGREEMENT) 

        Παξά ην γεγνλφο φηη ηα P&I ηνπ International Group of P&I Clubs 

αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεδίν, είλαη πξνο φθεινο φισλ ησλ 

πινηνθηεηψλ λα είλαη αζθαιηζκέλνη απφ ηα P&I ηνπ Group, γηαηί ηα ζσκαηεία 

ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο. Ζ θνηλνπξαμία (pool) ξπζκίδεηαη απφ ηε 

ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο πνπ θαζνξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ 

θαη πψο νη απψιεηεο ζα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ Club πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

Ζ θνηλνπξαμία παξέρεη έλα κεραληζκφ γηα ηε δηαλνκή φισλ ησλ απαηηήζεσλ άλσ ησλ 
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US $ 9.000.000 θαη κέρξη ηα US $ 7.5 δηζεθαηνκκχξηα, κέρξη θαη ζήκεξα. Σα πςειά 

επίπεδα απνδεκίσζεο πνπ παξέρνληαη απφ ην Pool σο επί ην πιείζηνλ αθνξνχλ ηηο 

πςειέο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ λαπηηθά αηπρήκαηα θπξίσο δεμακελφπινησλ 

θαη δηαξξνή πεηξειαίνπ. 

        Ζ χκβαζε θνηλνπξαμίαο (Pooling Agreement) είλαη κηα εηήζηα αλαλέσζε ηεο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ Club γηα ηελ ακνηβαία αληαζθάιηζε κε αληαιιαγή αμηψζεσλ 

κεηαμχ ηνπο. Γελ ππάξρεη θαηαβνιή αζθαιίζηξσλ κεηαμχ ησλ Club βάζεη ηεο 

ζπκθσλίαο, θαη νη αμηψζεηο είλαη απιά κνηξαζκέλεο ζε ζπκθσλεζείζεο αλαινγίεο 

ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο πινίσλ. Δπεηδή ηα P&I ηνπ Group κνηξάδνληαη αμηψζεηο 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλνπξαμίαο, έρνπλ θνηλφ ζπκθέξνλ ζηελ πξφιεςε απψιεηαο 

θαη ειέγρνπ, θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο ζε νιφθιεξε ηε 

δηάξθεηα πνπ είλαη κέιε. ηε ζχκβαζε θνηλνπξαμίαο πξνβιέπνληαη ηα εμήο: 

 Οη αξρέο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ νη απαηηήζεηο (claims). 

 Οη ηχπνη απαηηήζεσλ (claims) πνπ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ. 

 Οη ηχπνη ησλ απαηηήζεσλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ θνηλνπξαμία. 

 Ζ κέζνδνο κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη νη απαηηήζεηο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

θνηλνπξαμίαο. 

 Οη ηχπνη ζπλεηζθνξάο. 

 Ζ πξφβιεςε γηα λέεο αηηήζεηο ζηελ θνηλνπξαμία
141

. 

 

5.3. ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΣΩΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ 

ΔΣΑΗΡΗΩΝ (ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΟ ΚΛΑΓΟ) 

        Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο είλαη θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο απνηεινχλ 

θνξείο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πνπ παξέρνπλ αζθάιηζε κε θαηαβνιή αζθαιίζηξνπ εθ 

κέξνπο ηνπ αζθαιηδφκελνπ. ε απηφ ην είδνο αζθάιηζεο, ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο, 

πνπ είλαη κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία, δηθαηνχηαη ηελ είζπξαμε ησλ αζθαιίζηξσλ θαη 

θαη’ επέθηαζε ππνρξενχηαη ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ
142

. Οη 
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αζθαιηζηηθέο δαπάλεο απνηεινχλ ην 14% ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ελφο πινίνπ, 

πνζνζηφ πνπ αιιάδεη ειαθξψο απφ πινίν ζε πινίν
143

. 

        Ζ χπαξμε αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, δειαδή αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο ηδησηηθήο αζθάιεηαο. ε απηήλ 

ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δπν ζπκβαιιφκελα κέξε (αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη 

αζθαιηζκέλνο). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ είλαη φηη 

απνηειέη ζχκβαζε πξνζρψξεζεο, θαζψο ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία έρεη αλαιάβεη λα 

ζπληάμεη ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη ελ ζπλερεία λα ην πξνσζήζεη ζηνλ 

ππνςήθην αζθαιηζκέλν πξνο ππνγξαθή.  

        Δπηπιένλ είλαη ζχκβαζε ελνρηθή θαη ακθνηεξνβαξνχο ραξαθηήξα θαζψο θαη γηα 

ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε εγείξνληαη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο· ζπγθεθξηκέλα ν 

αζθαιηζκέλνο πξέπεη λα θαηαβάιιεη ην αζθάιηζηξν θαη ν αζθαιηζηήο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε, ζε πεξίπησζε έιεπζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θηλδχλνπ, λα απνδεκηψζεη ηνλ 

αζθαιηζκέλν. Ο αζθαιηζηήο έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ θαηαβνιή ησλ 

αζθαιίζηξσλ αιιηψο λα αθπξψζεη ην ζπκβφιαην θαη ν αζθαιηζκέλνο λα απαηηήζεη 

ηελ απνδεκίσζε. Σέινο, είλαη ζχκβαζε δηαξθνχο παξνρήο κε ηελ έλλνηα φηη ν 

αζθαιηζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαιχπηεη ηνλ αζθαιηζκέλν έλαληη νπνηνπδήπνηε 

θηλδχλνπ αλαθέξεηαη ζην ζπκβφιαην θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο 

ζχκβαζεο. 

        Σν αζθάιηζηξν απνηειεί ηε κφλε ππνρξέσζε ηνπ αζθαιηδνκέλνπ πξνο ηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα ηε ζχλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαβνιή 

ηεο απνδεκίσζεο, εάλ θαη εθφζνλ επέιζνπλ νη θίλδπλνη πνπ αλαθέξνληαη ζην 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη πξνθχςνπλ απψιεηεο ή δεκηέο ζην αζθαιηζκέλν 

αληηθείκελν θαη θαηά ζπλέπεηα δαπάλεο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζή ηνπ θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθφηαλ θαηά ην 

ρξφλν επέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ. Σν αζθάιηζηξν ζηηο αζθαιίζεηο κεηαθνξψλ 

εθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ηνπ αζθαιηζηηθνχ πνζνχ θαη δηακνξθψλεηαη 

απφ ηνλ αζθαιηζηή κεηά ηελ εμέηαζε ελφο πιήζνπο παξαγφλησλ. 

        ηφρνο ηνπ αζθαιηζηή είλαη λα θαζνξίδεη ηα βαζηθά αζθάιηζηξα ζην χςνο 

εθείλν πνπ ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγεί ηα απαξαίηεηα απνζεκαηηθά γηα ηελ 
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πιεξσκή ησλ απνδεκηψζεσλ, λα αληηκεησπίδεη ηα γεληθά έμνδα θαη ηα έμνδα 

πξνκεζεηψλ, λα απνθνκίδεη έλα ινγηθφ θέξδνο θαη ηαπηφρξνλα λα παξακέλεη 

αληαγσληζηηθφο. Πξνθεηκέλνπ ν αζθαιηζηήο λα θαηαιήμεη ζηελ ηηκνιφγεζε ελφο 

θηλδχλνπ ή νκάδαο ζπλδπαζκέλσλ θηλδχλσλ, πξέπεη λα ιάβεη ππφςε κηα ζεηξά απφ 

παξάγνληεο
144

. Ζ δαπάλε γηα ηνπο αζθαιίζηκνπο θηλδχλνπο εμαξηάηαη απφ: 

 Σελ ειηθία θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ππφ αζθάιηζε πινίσλ. Όηαλ φινη νη άιινη 

παξάγνληεο είλαη ακεηάβιεηνη, ηα πινία, πέξαλ ελφο νξίνπ ειηθίαο θαζψο θαη 

ηα πινία πνπ ηπρφλ κεηνλεθηνχλ πνηνηηθά, επηβαξχλνληαη κε απμεκέλα 

πνζνζηά αζθαιίζηξσλ.  

 Σελ θαηεγνξία ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ πιφσλ γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη ηα 

πινία. Όηαλ ε θχζε ησλ κεηαθνξψλ πξνθαιεί απμεκέλνπο θηλδχλνπο, γηα 

παξάδεηγκα νη κεηαθνξέο εχθιεθησλ θνξηίσλ – ην αζθάιηζηξν ηείλεη λα 

απμάλεηαη. 

 Σν χςνο ηεο θαιππηφκελεο, κέζσ ηεο αζθάιηζεο, αμίαο ησλ πινίσλ. Δίλαη 

θαλεξφ φηη νη αζθαιηζηέεο αμίεο είλαη ρακειφηεξεο, γηα ζρεηηθά παιηά πινία. 

 Σελ πξνεγνχκελε αζθαιηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο αζθαιηδφκελεο επηρείξεζεο, 

δειαδή απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ησλ απαηηήζεσλ, πνπ έρεη εγείξεη ζην 

παξειζφλ. Σπρφλ δεκηνπξγία ζηνπο αζθαιηζηέο ακθηβνιίαο γηα ην αλ ν 

αζθαιηδφκελνο δείρλεη ηελ επηκέιεηα θαη ηελ θαιή πίζηε γηα ηελ πξφιεςε 

δεκηψλ ή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθηαζεο ηνπο, φηαλ ε επέιεπζε ηνπ θηλδχλνπ 

γίλεηαη αλαπφηξεπηε, νδεγεί επζέσο ζηελ επηβάξπλζε ηνπ κε ζρεηηθά 

απμεκέλα πνζνζηά αζθαιίζηξνπ
145

. 

 

5.4. ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ P&I CLUBS & ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ 

        Οινθιεξψλνληαο ησλ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ P&I θαη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δνχκε ζπγθξηηηθά ηηο δηαθνξέο ηνπο. 

Δλψ κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξέρεη θάιπςε «γηα ην θχηνο θαη ηα κεραλήκαηα» 

ζηνπο εθνπιηζηέο θαη θάιπςε ηνπ θνξηίνπ γηα ηνπο ηδηνθηήηεο θνξηίνπ, έλα P&I 

πξνζθέξεη θάιπςε γηα θηλδχλνπο πνπ παξαδνζηαθά νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

δηζηάδνπλ λα αζθαιίζνπλ. Οη εηαηξείεο ζαιάζζησλ αζθαιεηψλ πξνζθέξνπλ 
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αζθάιηζε γηα κεηξήζηκνπο θηλδχλνπο: αζθαιίζεηο ζθαθψλ θαη κεραλεκάησλ γηα 

πινηνθηήηεο θαη αζθάιηζε θνξηίνπ γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ θνξηίνπ. Σα P&I Club 

παξέρνπλ αζθάιηζε γηα επξχηεξα απξνζδηφξηζηνπο θηλδχλνπο πνπ νη αζθαιηζηηθέο 

ζπλήζσο δελ θαιχπηνπλ, φπσο ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Γίλεηαη θαηαλνεηφ 

πσο ε αληηκεηψπηζε ηεο αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο ζρεηίδεηαη πξσηίζησο κε ηα P&I
146

. 

        Σα P&I παξέρνπλ επίζεο ζηνπο πινηνθηήηεο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζηαηεχζνπλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ ηηο πνηθίιεο λνκηθέο δηακάρεο θαη άιια ζπλαθή έμνδα, ζηα 

νπνία είλαη δπλαηφλ λα εθηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Σα P&I 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζπγθξηηηθά κε ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο αζθαιεηψλ 

θαζψο ζθνπφο ηνπο δελ είλαη ην θέξδνο αιιά ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ κειψλ 

ηνπο
147

. Οη εηαηξείεο ζαιάζζησλ αζθαιίζεσλ είλαη ζπλήζσο θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο 

πνπ ρξεψλνπλ ηνπο πειάηεο κε έλα αζθάιηζηξν γηα λα θαιχςνπλ πιήξσο ηα πινία 

θαη ηα θνξηία θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ην ζπκβφιαην. ε αληίζεζε έλα 

P&I Club ιεηηνπξγεί σο έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο θαη ε αζθάιηζε 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα call. Σα κέιε ηεο ιέζρεο ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλή νκάδα 

θηλδχλνπ ηνπ ζπιιφγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο Pooling. Αλ ε 

νκάδα θηλδχλνπ δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο, ηα κέιε ηνπ 

ζπιιφγνπ ζα θιεζνχλ λα πιεξψζνπλ έλα επηπιένλ call. Αλ ην pool έρεη πιεφλαζκα, ν 

ζχιινγνο ζα δεηήζεη έλα ρακειφηεξν call ην επφκελν έηνο ή ζα θάλεη κηα επηζηξνθή 

ζηα κέιε. ε αληίζεζε κε κηα εηαηξεία ζαιάζζησλ αζθαιεηψλ, ε νπνία δίλεη αλαθνξά 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο, έλα P&I δίλεη αλαθνξά κφλν ζηα κέιε ηνπ
148

. 

        Έλα πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηα P&I είλαη 

ε αζθάιηζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πινίσλ. Καη νη δχν ηχπνη αζθάιηζεο ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο πνπ παξέρνπλ θάιπςε ζε ππνβαζκηζκέλα πινία. Αλ νη αζθαιηζηέο δελ 

εθαξκφζνπλ κηα ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε θηλδχλσλ, νη ηδηνθηήηεο ππνβαζκηζκέλσλ 

πινίσλ ζα ζπλερίδνπλ λα βξίζθνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα πινία ηνπο. Μέζσ 

απηήο, νη αζθαιηζηέο κεηψλνπλ θάζε νηθνλνκηθφ ξίζθν πνπ αιιηψο ζα ζπλδεφηαλ κε 

ηα πινία απηά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζπκκφξθσζε κε νξηζκέλεο απφ ηηο 
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ζεκαληηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ISM, δελ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα θάιπςε απφ κεξηθνχο αζθαιηζηέο. Ζ ίδηα έιιεηςε αμηνιφγεζεο 

θηλδχλσλ ηζρχεη θαη γηα ηα P&I. Παξφιν πνπ κπνξεί λα αζθεζεί απνηειεζκαηηθφο θαη 

πνηνηηθφο έιεγρνο θαη απφ ηνπο δχν ζηνπο πειάηεο ηνπο, νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο 

κπνξεί λα κπνπλ ζηε κέζε θαη έηζη νη πινηνθηήηεο πνπ ηαπηίδνληαη κε θαθά ξίζθα λα 

κπνξνχλ λα αζθαιηζηνχλ ζε αζθαιηζηηθέο ή P&I πνπ, εμαηηίαο ησλ ρεηξφηεξσλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε λαπηηθά αηπρήκαηα, ζα είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

πιεξψζνπλ πςειφηεξεο εηζθνξέο
149

. 

5.5. ΝΖΟΓΝΩΜΟΝΔ & ΝΑΤΣΑΦΑΛΗΖ 

        Μηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αζθάιηζε ελφο πινίνπ είλαη ε ηερληθή 

επηζεψξεζή ηνπ θαη ε έληαμή ηνπ ζε θάπνην αλαγλσξηζκέλν Νενγλψκνλα. Απηφ 

ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ησλ λαπηαζθαιηζηψλ γηα γλψζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ πινίνπ πξνθεηκέλνπ απηνί ελ ζπλερεία λα εθηηκήζνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο 

ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ αζθαιίζηξνπ. Ζ ειηθία ηνπ 

πινίνπ, ην είδνο, ην επίπεδν ζπληήξεζεο καδί κε κηα ζεηξά απφ άιια ραξαθηεξηζηηθά 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ έληαμε ηνπ πινίνπ ζε θάπνηνπ Νενγλψκνλα. 

        Παξάιιεια κε ην εξεπλεηηθφ έξγν πνπ παξάγνπλ νη Νενγλψκνλεο θαη ην 

ζπιινγηθφ ηνπο φξγαλν ν IACS, πξνκεζεχνπλ ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ 

πηνζέηεζε ελφο απζηεξφηεξνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Παξάγνληαη λένη θαλνληζκνί 

πνπ δηέπνπλ ηελ θαηαζθεπή πνηνηηθφηεξσλ πινίσλ θαη ηε λαπζηπινΐα γεληθφηεξα, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο πεξηνπζίαο. Οπζηαζηηθά, θαηαπνιεκνχληαη νη αηηίεο πνπ 

πξνθαινχλ ηα λαπηηθά αηπρήκαηα θαη κεηψλεηαη ην πιήζνο θαη ε βαξχηεηα ησλ 

πεξηζηαηηθψλ θάησ απφ ηα νπνία κπνξεί λα επέιζεη θάπνηνο αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο. 

Σν άκεζν φθεινο γηα ηελ λαπηαζθαιηζηηθή αγνξά είλαη ε θαηαβνιή ρακειφηεξσλ 

απνδεκηψζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε δπλαηφηεηα επλντθφηεξεο ηηκνιφγεζεο γηα ηα 

πινία θαη ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεηηθφηεξν αξρείν επηδφζεσλ. 

        Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη επηζεσξήζεηο ησλ 

Νενγλσκφλσλ δελ πεξηνξίδνληαη ζην πινίν, αιιά κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη 
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άιινπο θξίθνπο ηεο κεηαθνξηθήο αιπζίδαο φπσο θνξηίν, βηνκεραλία, νδηθέο – 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηεπξχλεηαη ε ζεκαζία ηνπ έξγνπ πνπ 

επηηεινχλ νη Νενγλψκνλεο γηα ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά.  

5.6. SALVAGE ASSOCIATION & ΝΑΤΣΑΦΑΛΗΖ  

        ην πιαίζην ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ησλ πξνεθηάζεσλ ηνπ θφζηνπο ηνπο 

ζηε λαπηαζθάιηζε ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ν Salvage Association πνπ ιεηηνπξγεί 

θαη ζπκβάιεη ζεκαληηθά πξνο φθεινο ηεο λαπηαζθαιηζηηθήο αγνξάο. Αξρηθά, ν φξνο 

salvage κπνξεί λα απνδνζεί σο δηάζσζε ή σο λαπαγηαίξεζε. Έηζη ε παξνρή 

ππεξεζηψλ salvage είλαη δπλαηφλ λα αλαθέξεηαη είηε ζηελ παξνρή επηζαιάζζηαο 

αξσγήο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο λαπηηιηαθνχ θηλδχλνπ είηε ζηε δηαδηθαζία ηεο 

απνκάθξπλζεο ηνπ ζθάθνπο απφ ηε ζαιάζζηα πεξηνρή φπνπ απηφ είρε βπζηζηεί ή 

πξνζαξάμεη. ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο επζπλψλ ζηελ 

πεξίπησζε λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ν ζπληνληζκφο ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

δηάζσζεο απαηηνχλ πςειή ηερληθή, εμεηδίθεπζε θαη ακεξνιεςία. 

        Υαξαθηεξηζηηθφ ηε έλλνηαο ηνπ salvage ν ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ. O 

δηαζψζηεο κπνξεί λα δεζκεχεηαη κε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε γηα λα πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο δηάζσζεο. Ωζηφζν, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζε, ππάξρεη πξφλνηα γηα ππνρξεσηηθή παξνρή βνήζεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζσζεί έλα πινίν θαη λα απνθεπρζεί ε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Maritime Conventions Act, θάζε πινίν πνπ πιέεη ζε πεξηνρή 

πιεζίνλ ελφο άιινπ ην νπνίν δηαηξέρεη θίλδπλν είλαη ππνρξεσκέλν λα παξάζρεη θάζε 

δπλαηή βνήζεηα γηα ηε δηάζσζε ησλ αλζξσπίλσλ δσψλ, ηεο πεξηνπζίαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ν δηαζψζηεο κπνξεί λα απαηηήζεη 

απνδεκίσζε (salvage charges) θαη δηθαηνχηαη λα ιάβεη ακνηβή, ε νπνία νξίδεηαη σο 

απνδεκίσζε δηάζσζεο. 

        Ζ παξνρή απνδεκίσζεο ζηνπο δηαζψζηεο απνζθνπεί πξσηαξρηθά ζηελ θάιπςε 

ησλ εμφδσλ πνπ απαηηείηαη λα θαηαβιεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

salvage. Ο δηαζψζηεο ζα ρξεηαζηεί λα δεζκεχζεη ην πινίν θαη ηα ινηπά ηερληθά κέζα 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη απφ πιεπξάο 

θφζηνπο κηζζνδνζίαο, θαπζίκσλ, αλαιψζηκσλ πιηθψλ θαη ινηπψλ εμφδσλ. Δπίζεο, 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ salvage ην πινίν ηνπ δηαζψζηε απέρεη απφ ηε 
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ζπλήζε παξαγσγηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ δηαθπγφληα 

θέξδε.  

        Αξρηθά, ν Salvage Association ήηαλ κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο.  Πιένλ θαη 

κεηά απφ κηα ζεηξά πσιήζεσλ έρεη ηδησηηθνπνηεζεί θαη αλήθεη ζηελ Braemar θαη έρεη 

κεηνλνκαζηεί ζε Braemar Incorporating the Salvage Association θαη θαιχπηεη έλα 

επξχ θάζκα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηείλνληαη θαη ζε κε λαπηηιηαθνχο θιάδνπο. 

Όζνλ αθνξά ην πειαηνιφγην ηνπ νξγαληζκνχ παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

απαξηίδεηαη απφ αζθαιηζηέο θαη P&I θαη δεπηεξεπφλησο απφ πινηνθηήηεο θαη 

ηδηνθηήηεο θνξηίσλ. 

        ηελ ιεηηνπξγία ηεο λαπηαζθαιηζηηθήο αγνξάο είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ε 

ζπκβνιή ηνπ Salvage Association, θπξίσο ιφγσ ηεο πςειήο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

εμεηδίθεπζεο θαη ηεο ακεξνιεςίαο πνπ δηέπεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ζα επέιζεη έλα αηχρεκα ή άιινο αζθαιηζκέλνο θίλδπλνο είλαη αλαγθαία ε εθηίκεζε 

ησλ δεκηψλ ηεο γάζηξαο ηνπ πινίνπ ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ απηνχ. 

Απηφο ν ξφινο κπνξεί λα αλαηεζεί ζην Salvage Association. Παξάιιεια αλαιχνληαη 

ηα ηερληθά θαη κε ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξακέηξσλ ελφο αηπρήκαηνο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ηαρχηεηα πξφζθξνπζεο, ε επίδξαζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα αιιά 

θαη νη επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

        Ο Salvage Association κεξηκλά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δθηφο 

απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο, ιφγσ π.ρ. δηαξξνήο πεηξειαίνπ 

ζηε ζάιαζζα, νη επηζεσξεηέο ηνπ κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ πξφιεςε θαη 

απνθπγή πεξαηηέξσ επηβάξπλζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ ηνπ κεηξηαζκνχ 

ηεο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο. Βαζηθφο ζθνπφο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο δεκηάο 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο αλαινγνχζαο αζθαιηζηηθήο 

απνδεκίσζεο. 

        Δίλαη δπλαηφλ λα αλαηεζεί ζην Salvage Association ε επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ 

απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ θαη ν γεληθφηεξνο ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ 

πεξηνξηζκνχ ησλ δεκηψλ. Αμίδεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ν Salvage Association δε 

δηαζέηεη δηθά ηνπ κέζα λαπαγηαίξεζεο (ξπκνπιθά, πισηνχο γεξαλνχο θ.ά.). Έρεη 

φκσο ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε επξχηεξε πεξηνρή, φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην αηχρεκα, θαη λα πξνηείλεη ηε κίζζσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, 
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πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ δηαδηθαζηψλ λαπαγηαίξεζεο. 

Απφξξνηα ηεο ζπρλήο ρξήζεο ησλ λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ κέζσλ πνπ δηαηίζεληαη ζε 

κηα πεξηνρή, είλαη ε δεκηνπξγία κηαο κεγάιε βάζεο δεδνκέλσλ απφ ην Salvage 

Association. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη εθηθηή ε ηαρχηεξε δπλαηή αληαπφθξηζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ αθφκα θαη ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. 

        Σέινο, ν Salvage Association θαηά θαλφλα δελ αλαιακβάλεη ηελ εθπφλεζε 

έθζεζεο ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ αλαινγνχλησλ 

απνδεκηψζεσλ. Ζ κνλαδηθή πεξίπησζε πνπ ν Salvage Association δχλαηαη λα πξνβεί 

ζε εθηίκεζε φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο θαη ηα πνζά πξνο απνδεκίσζε είλαη εάλ 

ππάξρεη πεξίπησζε δφινπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο 

αζθαιηζηέο θαη λα ππνβάιεη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πεξαηηέξσ ρεηξηζκφ ηεο 

ππφζεζεο
150

. 

5.7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θαζεζηψηνο, ηα λαπηηθά 

αηπρήκαηα θαη νη πεξηβαιινληηθέο ηνπο ζπλέπεηεο, απνηεινχλ κέξνο ηεο 

θάιπςεο πνπ παξέρνπλ ηα P&I. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ 

νξζνινγηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα γηα λα ππνινγίζνπλ – ηηκνινγήζνπλ ην 

αζθάιηζηξν κε ζθνπφ λα παξέρνπλ απνδεκίσζε γηα πηζαλή δεκηά. Οη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ελφο αηπρήκαηνο φκσο είλαη δχζθνιν λα 

ππνινγηζηνχλ, ιφγσ ηνπ απξφβιεπηνπ ραξαθηήξα ηνπο. Γελ γλσξίδνπκε, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, νχηε ηνλ ηφπν πνπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα έλα αηχρεκα 

θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη κηα πεηξειαηνθειίδα ζην ζπγθεθξηκέλν κέξνο 

(άιιεο ζα είλαη νη επηπηψζεηο ελφο αηπρήκαηνο ζηα κέζα ηνπ σθεαλνχ θαη 

άιιεο θνληά ζε έλα λεζί πνπ βαζίδεηαη ζηελ αιηεία θαη ηνλ ηνπξηζκφ), νχηε 

ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηελ ψξα ηνπ αηπρήκαηνο θαη ην πσο απηέο κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ εμάπισζε ηεο πεηξειαηνθειίδαο θαη ηελ κφιπλζε πνπ απηή 

ζα πξνθαιέζεη. Όινη απηνί νη παξάγνληεο (καδί κε πνιινχο άιινπο πνπ έρνπλ 

αλαιπζεί) κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απξφβιεπηε δηαθχκαλζε ηνπ χςνπο ησλ 

απαηηήζεσλ κε ζπλέπεηα νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο λα κελ έρνπλ θάλεη 

                                                           
150

 Παδαξδήο Μ.Η. Ναπηαζθαιίζεηο, Δθδ. Da Vinci, Αζήλα, 2015. 
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ζσζηέο εθηηκήζεηο γηα ηα αζθάιηζηξα πνπ ρξεηάδνληαη θαη λα κελ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο.  

 

Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ε θάιπςε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ γίλεηαη θπξίσο 

απφ P&I θαη φρη απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, δηφηη κηα αζθάιηζε έλαληη 

πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο κπνξεί λα εγείξεη απεξηφξηζηεο επζχλεο ζηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Σα αζθάιηζηξα γηα ηέηνηνπ είδνπο θαιχςεηο ζα έπξεπε 

λα είλαη πνιχ πςειά θαη νηθνλνκηθά αζχκθνξα γηα ηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία, 

ελέρνληαο θαη πάιη ηνλ θίλδπλν λα κελ θαιχςνπλ κηα πεξηβαιινληηθή 

θαηαζηξνθή κεγάιεο έθηαζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

ζπλήζσο δελ θαιχπηνπλ νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο απφ λαπηηθά αηπρήκαηα 

θαη πφζν κάιινλ ηελ έθρπζε πεηξειαίνπ. Σν ξφιν απηφ έρνπλ αλαιάβεη ηα 

P&I, πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά θεθάιαηα ησλ ίδησλ ησλ πινηνθηεηψλ 

ζπγθεληξσκέλα. Σν γεγνλφο φηη ηα P&I δελ απνηεινχλ θεξδνζθνπηθέο 

εηαηξείεο (φπσο νη αζθαιηζηηθέο) ζπλεπάγεηαη φηη δελ επηδηψθνπλ ην θέξδνο. 

Δπνκέλσο, ηα θεθάιαηα ηνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηελ έιεπζε ηνπ 

θηλδχλνπ έσο ηελ πιήξε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ, ρσξίο λα ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο.  

 ηα πιαίζηα ηεο απνδεκίσζεο θάπνηαο πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο σο 

απνηέιεζκα θάπνηνπ λαπηηθνχ αηπρήκαηνο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εηζθνξψλ 

ησλ κειψλ απφ ηα P&I δελ αθνινπζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θφξκνπια. 

Καζφηη ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο δελ είλαη ζηαζεξφ, δελ κπνξεί 

δειαδή λα πξνζδηνξηζζεί νχηε ην θαηψηαην αιιά νχηε ην αλψηαην φξην 

απνδεκίσζεο θαζψο εμαξηάηαη γηα θάζε αηχρεκα απφ ηηο επηθξαηνχζεο 

ζπλζήθεο, επηθξαηεί αβεβαηφηεηα σο πξνο ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί 

θαη ζπλεπψο ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ δελ είλαη ζηαζεξφ. Οη εηζθνξέο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεηαβιεηφηεηα. Κάζε ρξφλν ηα P&I ζπλππνινγίδνπλ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ηα απνζεκαηηθά ηνπο, ην χςνο ησλ 

απνδεκηψζεσλ πνπ ρξεηάζηεθαλ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη ηηο πξνβιέςεηο 

πνπ θάλνπλ νη αλαιπηέο ηνπο γηα κειινληηθέο απαηηήζεηο, βάζεη πηζαλψλ 

αιιαγψλ ζηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο. Αλ γηα παξάδεηγκα ην πξνεγνχκελν 

δηάζηεκα έρνπλ ζπκβεί ζνβαξά λαπηηθά αηπρήκαηα, ηφηε ηα κέηξα πνπ ζα 

ιάβεη ε δηεζλήο θνηλφηεηα ζα απμήζνπλ ηα κέηξα αζθαιείαο θαη 

ζπλεπαθφινπζα ηηο απνδεκηψζεηο. Σα P&I κε ηε ζεηξά ηνπο ζα πξέπεη λα 
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απμήζνπλ ηηο εηζθνξέο ηνπο. Οη εηζθνξέο  ινηπφλ απνηεινχλ εθηίκεζε ησλ 

πηζαλψλ απαηηήζεσλ πνπ ζεσξνχλ ηα Club φηη ζα ηνπο δεηεζνχλ. Ζ 

κεηαβιεηφηεηα πνπ ζπλεπάγεηαη ε θάιπςε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

θαηαζηξνθψλ απνδεηθλχεηαη θη απφ ην γεγνλφο φηη ηα Club δελ έρνπλ ζηαζεξφ 

επίπεδν εηζθνξψλ. Σν Renewal Call πνπ δεηείηαη απφ ηα κέιε θάζε ρξφλν 

αιιάδεη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξρηθή εηζθνξά, ηα γεγνλφηα θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ παξειζφληνο θαζψο θαη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην κέιινλ. Δπίζεο, 

ζε πεξίπησζε ελφο ζνβαξνχ αηπρήκαηνο (θπξίσο ζε πεξίπησζε 

πεηξειαηνθειίδαο) νη απαηηήζεηο κπνξεί λα είλαη απεξηφξηζηεο, επνκέλσο ηα 

Club έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ απφ φια ηα κέιε ηνπο λα πξνβνχλ ζε 

επηπιένλ εηζθνξέο γηα λα κπνξέζεη ην Club λα αληεπεμέιζεη ζην θφζηνο απηφ, 

ηηο ιεγφκελεο Supplementary Calls.  

 Λφγσ ησλ λέσλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο πνπ πξνζηίζεληαη θαη ηηο 

αλαζεσξήζεηο ησλ παιηψλ, κε ζπλερείο αλαπξνζαξκνγέο θαη απμήζεηο ησλ 

απνδεκηψζεσλ πνπ απηνί απαηηνχλ, ηα P&I βξίζθνληαη ζε ζπλερή 

αλαπξνζαξκνγή ησλ απνζεκαηηθψλ θαη ησλ εηζθνξψλ ηνπο. Δάλ ζπλερηζηεί ε 

αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ απνδεκηψζεσλ ζα ηεζεί ζε θίλδπλν ε 

ιεηηνπξγία ησλ Club, θαζψο ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ 

κηα ζεηξά απφ πνιιά δπζάξεζηα γεγνλφηα πνπ ζα ζπκβνχλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Δπνκέλσο, ε πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ θαη 

ηεο ξχπαλζεο πηζηεχσ πσο είλαη θξίζηκε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ P&I. 

 Γηα ην ιφγν απηφ, ν ζεζκφο ησλ Νενγλσκφλσλ έρεη κεγάιε ζπκβνιή ζηνλ 

θιάδν ησλ λαπηαζθαιίζεσλ. Μέζσ ησλ πξνηχπσλ πνπ επηβάιινπλ κεηψλνπλ 

ηηο πηζαλφηεηεο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο εάλ 

ζπκβνχλ. Δπνκέλσο, ηα P&I παξέρνληαο αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε πινία 

εληαγκέλα ζε έλαλ αλαγλσξηζκέλν Νενγλψκνλα, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

ζα ρξεηαζηεί λα θαηαβάινπλ κηθξφηεξεο απνδεκηψζεηο θαη ζπλεπψο ζα 

κπνξέζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα κελ αιιάμνπλ ηηο εηζθνξέο πνπ απαηηνχλ. 

Δπίζεο, ράξε ζηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα παξέρεη έλαο Νενγλψκνλαο ζηα 

P&I, ηα ηειεπηαία κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ην θάζε 

πινίν (ζηελ πεξίπησζή καο γηα πξφθιεζε αηπρήκαηνο) θαη λα απνξξίςνπλ ην 

αίηεκα γηα αζθαιηζηηθή θάιπςε. 

 Ο Salvage Association κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ 

P&I θαζψο ζηελ πεξίπησζε λαπηηθνχ αηπρήκαηνο, κε ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ 
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ακεξνιεςία πνπ δηέπεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, κπνξεί λα αλαδεηήζεη επζχλεο, λα 

εθηηκήζεη ηηο δεκηέο, λα επηβιέςεη ηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο θαη λα ζπληνλίζεη ηηο δηαδηθαζίεο 

αληηκεηψπηζεο ελφο αηπρήκαηνο. Δπνκέλσο, ην έξγν ηνπ δξα εληζρπηηθά ηνπ 

έξγνπ ησλ P&I, κεηψλνληαο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη απφ απηά θαη 

επνκέλσο δηαηεξψληαο ηα επίπεδα εηζθνξψλ πνπ δεηνχληα απφ ηα κέιε ηνπο. 

 Ζ χπαξμε απνζεκαηηθψλ θαη νη αληαζθαιίζεηο απνηεινχλ ζηξαηεγηθή πνιιψλ 

Club γηα λα εγγπεζνχλ ηελ βησζηκφηεηά ηνπο, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο 

κεγάισλ απαηηήζεσλ, φπσο απφ λαπηηθά αηπρήκαηα. Σα απνζεκαηηθά 

εγγπψληαη ηελ άκεζε παξνρή απνδεκηψζεσλ θαη νη επελδχζεηο κπνξνχλ λα 

απμήζνπλ ηα θεθάιαηα ησλ P&I απμάλνληαο ηα φξηα απνδεκίσζεο.  

 Ζ χκβαζε Κνηλνπξαμίαο απνηειεί κηα κνξθή ακνηβαίαο αληαζθάιηζεο ε 

νπνία κπνξεί λα παξέρεη απνδεκηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ λαπηηθά 

αηπρήκαηα κε ηξνκαθηηθέο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο. Απηή ε ζπλεξγαζία 

πνιιψλ Club καδί παξέρεη ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα γηα λα θαιπθζνχλ 

απνδεκηψζεηο πνπ ηα Club κεκνλσκέλα δε ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ. ε κηα 

επνρή πνπ νη απνδεκηψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ξχπαλζε απφ αηπρήκαηα 

ζπλερψο απμάλνληαη ε ζχκβαζε απηή είλαη αλαγθαία γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ 

P&I θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ. Ζ απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ 

νθείινληαη ζηα φιν θαη κεγαιχηεξα δεμακελφπινηα (γηγαληηζκφο πινίσλ) 

επίζεο επηβάιιεη ηελ χπαξμε κεγαιχηεξσλ απνζεκαηηθψλ.  

 Σα πεηξειαηνθφξα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κεγάιεο έθηαζεο θαηαζηξνθή 

ζπλήζσο επηιέγνπλ κεγάια P&I. Απηφ ζεσξψ πσο είλαη ζσζηφ εθ κέξνπο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπο, θαζψο ηα κηθξά P&I ίζσο λα κελ κπνξνχζαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε κεγάιεο έθηαζεο απαηηήζεηο, κε απνηέιεζκα ε λαπηηιηαθή 

εηαηξεία λα έπξεπε λα πιεξψζεη ε ίδηα κέξνο ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο 

(πνπ ίζσο λα κελ ήηαλ ζε ζέζε λα ην θάλεη). Δπίζεο, ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο 

κέρξη λα ιπζεί ην ζέκα, ζα θαζπζηεξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο κε 

απνηέιεζκα κεγαιχηεξε πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή.  

 Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ηεο λαπηαζθάιηζεο θαη θπξίσο ησλ P&I 

(πνπ αζρνινχληαη κε αηπρήκαηα) επηβαξχλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 

ζχζηεκα επηηξέπεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα αζθαιίδνληαη θαη λα 

απνδεκηψλνληαη πινία ρακειψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηα δηεζλή 

πξφηππα. Δπνκέλσο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο εηζθνξψλ ησλ Club απμάλεηαη, 
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επηβαξχλνληαο φινπο ηνπ πινηνθηήηεο πνπ είλαη κέιε ελφο P&I. Δπίζεο, κέζσ 

ηεο παξνρήο θάιπςεο ζε απηά ηα πινία (ζπλήζσο ππφ θαζεζηψο ζεκαηψλ 

επθαηξίαο) απμάλνληαη ηα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο 

πέξα απφ ην κεησκέλα ιεηηνπξγηθά έμνδα δελ επηβαξχλνληαη ρξεκαηηθά ζε 

πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ, παξάγνληαο πνπ ζα κπνξνχζε λα δξάζεη 

αλαζηαιηηθά ζηελ χπαξμή ηνπο. 
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6. ΝΑΤΣΙΚΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ 

ΠΛΟΙΧΝ 

 

6.1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

        Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο είλαη απηέο πνπ επσκίδνληαη ην θφζηνο πνπ απνξξέεη 

απφ ηελ πηζαλφηεηα ή ηελ πξαγκαηηθφηεηα ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο. Δίλαη απηέο 

πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ πξνιεπηηθά κέηξα, λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο δηεζλείο 

θαλνληζκνχο θαη λα κεηψζνπλ ηελ πηζαλφηεηα θάπνηνπ λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή 

χζηεξα απφ έλα λαπηηθφ αηχρεκα πξέπεη λα πιεξψζνπλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

δεκηάο. Όπσο έρνπκε ήδε εμεηάζεη ζηνλ ηνκέα ηεο απνθαηάζηαζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο κηαο πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο ζπλήζσο ηελ απνδεκίσζε – ην 

θφζηνο αληηκεηψπηζεο πνπ πξνέθπςε απφ απηή – αλαιακβάλνπλ ηα P&I, βάζεη ησλ 

εηζθνξψλ πνπ δίλνπλ ζε απηά νη πινηνθηήηεο. Οπφηε, ζε επίπεδν αληηκεηψπηζεο νη 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο ησλ 

εηζθνξψλ ηνπο ζηνπο αιιειαζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ζηα πιαίζηα ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηνπο εμφδσλ, πξάγκα πνπ εμεηάζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Όπσο 

κάιηζηα είδακε ην θφζηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε 

αθξίβεηα θαζψο ηα λαπηηθά αηπρήκαηα ελέρνπλ έλα κεγάιν βαζκφ αβεβαηφηεηαο θαη 

γίλνληαη εθηηκήζεηο φρη ππνινγηζκνί. Αλ ν πινηνθηήηεο δελ έρεη θάπνηα αζθάιεηα 

πξνο ηέηνηνπο θηλδχλνπο, ζα πξέπεη λα θαιχςεη ν ίδηνο ηα έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο 

δεκίαο – γεγνλφο νηθνλνκηθά αζχκθνξν ιφγσ ηνπ χςνπο ησλ απαηηήζεσλ.  

        ην παξφλ θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε πσο κηα λαπηηιηαθή εηαηξεία, πηνζεηεί 

δηάθνξα πξφηππα αζθάιεηαο θαη ζπκκνξθψλεηαη κε δηεζλείο θαλνληζκνχο ψζηε λα 

πεηχρεη ηελ πξφιεςε – απνθπγή αηπρεκάησλ. Απηέο νη ελέξγεηεο απφ πιεπξάο ηεο 

λαπηηιηαθήο εηαηξείαο ζπλεπάγνληαη θφζηνο ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα 

ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα. ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηάζνπκε ινηπφλ πσο επεξεάδεηαη ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ εηαηξεηψλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ζπκκνξθσζνχλ κε 

πξφηππα γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηηο επελδχζεηο θαη ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαζψο θαη 

ηηο ζπληεξήζεηο ησλ πινίσλ. Δπίζεο ζα εμεηάζνπκε πσο επεξεάδεηαη ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο εάλ ιφγσ ηεο κε ζπκκφξθσζεο ελφο πινίνπ, απηφ θξαηεζεί απφ ηηο αξρέο ηνπ 

PSC ή εάλ ηνπ επηβιεζεί θάπνην πξφζηηκν. ηα πιαίζηα απηά εμεηάδνληαη θαη νη 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα ππνβαζκηζκέλα πινία απνηεινχλ νηθνλνκηθά ειθπζηηθέο 

ιχζεηο γηα ηνπο πινηνθηήηεο.  
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        Ζ εκπνξηθή λαπηηιία ιεηηνπξγεί θπξίσο ζε κηα αληαγσληζηηθή θαη ειεχζεξε 

αγνξά φπνπ νη δπλάκεηο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ιεηηνπξγνχλ ρσξίο εκπφδηα. 

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πνηεο είλαη νη θχξηεο νηθνλνκηθέο αξρέο πνπ πξέπεη 

λα δηέπνπλ ηελ πνιηηηθή γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο; Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ζηεξίδεηαη ζηελ «απηνξξχζκηζε» κε 

ηελ νπνία εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κε ζθνπφ ηελ 

κεγίζηε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα. Όηαλ φκσο ππάξρνπλ εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο ηφηε 

ε «απηνξξχζκηζε» ηεο ειεχζεξεο αγνξάο δελ ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά κε ζπλέπεηα 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε νηθνλνκηθή 

απνδνηηθφηεηα ηνπο λα κελ είλαη ε κεγίζηε. Όηαλ ηα δηαθνξεηηθά κέζα κεηαθνξάο 

δεκηνπξγνχλ ην θαζέλα εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο ηφηε δηαζηξεβιψλεηαη ν αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ηνπο. Σα αηπρήκαηα, πνπ κπνξεί λα πξνθαινχλ δεκηέο ή θφζηε ζηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, ην πεξηβάιινλ θαη ζε ηξίηνπο, είλαη κηα πεγή δεκηνπξγίαο 

εμσηεξηθψλ αληηνηθνλνκηψλ, δηφηη αλάινγα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη, φζε 

νηθνλνκηθή δεκηά δελ έρεη απνδεκησζεί ππάγεηαη ζε απηέο.   

        Ο θχξηνο ζηφρνο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ είλαη ε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ κε 

παξάιιειε ειάηησζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα λαπηηθά 

αηπρήκαηα. Ο ζθνπφο απηφο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε φηη νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ 

δηαηίζεληαη είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε κεγίζηε απνδνηηθφηεηά 

ηνπο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ ΗΜΟ είλαη ε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ κε παξάιιειε 

ειάηησζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα λαπηηθά αηπρήκαηα. Πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε φηη νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ δηαηίζεληαη είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη 

πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε κέγηζηε απνδνηηθφηεηά ηνπο
151

. 

                                                           
151

 Γθηδηάθεο Κ. Οηθνλνκηθά ηεο Αηπρεκαηηθήο Μφιπλζεο ηνπ Θαιάζζηνπ 

Πεξηβάιινληνο. Αλαζχξζεθε ζηηο 16 Ηνπιίνπ 2017 απφ: https://eclass.unipi 

.gr/modules/document/file.php/NAS247/%CE%A5%CE%9B%CE%97%20%CE%95

%CE%9E%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20

PART%20TIME%20%26%20FULL%20TIME%202016//17/%CE%9F%CE%B9%C

E%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20

%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%91%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%

CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%9C

%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%98

%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85%20

%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%

CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82.pdf. 



105 
 

        Βιέπνπκε φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη δηεζλείο θαλνληζκνί αληηκεησπίδνπλ ηελ 

πξφιεςε σο πξνηηκφηεξε απφ ηελ θαηαζηνιή. Σν επηρείξεκα απηφ εληζρχεηαη απφ ηηο 

πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ IMO 1993 θαη ηεο OPA 1990 

γηα δηπιά πεξηβιήκαηα ζηα λέα δεμακελφπινηα θαη ηε βειηίσζε ηεο επζηάζεηαο ησλ 

πινίσλ RO/RO θαζψο θαη απφ ηε γεληθφηεξε εμέηαζε ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ πνπ 

εμεηάζακε ζην 3
ν
 θεθάιαην

152
.  

        ε πεξηφδνπο ρακειψλ λαχισλ ε ππφζεζε πνηφηεηα κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο 

είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Ηδηαίηεξα ζε ρξνληθέο 

πεξηφδνπο παξαηεηακέλεο χθεζεο, ν πινηνθηήηεο πνπ εμαληιεί ηα φξηα θεξδνθνξίαο 

ηνπ είλαη αλαγθαζκέλνο λα ιεηηνπξγήζεη ζε ζπλζήθεο κείσζεο ησλ ειαζηηθψλ ηνπ 

δαπαλψλ. Απφ απηέο μερσξίδνπλ νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο θαη σο επί ην πιείζηνλ απηέο ηνπ πιεξψκαηνο, ηνπ επηπέδνπ ζπληήξεζεο, ησλ 

δαπαλψλ γηα αληαιιαθηηθά θαη ηέινο νη αζθαιηζηηθέο δαπάλεο. 

6.2. ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔΣΡΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΔΗ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ  

Σα επίπεδα αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη κπνξνχλ 

λα πηνζεηεζνχλ απφ θάζε εηαηξεία δελ είλαη κφλν ην αλψηαην θαη ην θαηψηαην, αιιά 

θπκαίλνληαη αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν ζπληζηψζεο θαη αλάινγα έρνπκε δηαθπκάλζεηο 

ηνπ θφζηνπο. Σα φξηα ηνπ αλψηαηνπ θαη ηνπ θαηψηαηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη θαη’ 

επέθηαζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ εμαξηψληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζηελ νπνία 

ιεηηνπξγεί ην πινίν, θαζψο επίζεο θαη απφ ην χςνο ησλ λαχισλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή. Σα ζρεηηθά επίπεδα δαπαλψλ δηακνξθψλνληαη σο αθνινχζσο: 

 Αλψηαην. Αληηπξνζσπεχεη ην κέγηζην επίπεδν δαπαλψλ πνπ κπνξεί λα έρεη 

κηα επηρείξεζε θαη επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δπλαηφηεηα 

θεξδνθνξίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαζψο επίζεο θη απφ ηε γεληθφηεξε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ. Ζ 

επηρείξεζε κε ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη πνηφηεηαο 

(φπσο απηνί απνξξένπλ απφ ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη ηηο ζπκβάζεηο) 

κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο πξφθιεζεο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο, ελζσκαηψλνληαο 
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ηακνχιεο, Αζήλα, 2007. 
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ην αληίζηνηρν θνηλσληθφ θφζηνο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή αθνινπζείηαη απφ κηα 

κηθξή κεηνςεθία ησλ πινηνθηεηψλ θαη πξνυπνζέηεη αθελφο κελ πςειφ 

επίπεδν λαχισλ αθεηέξνπ δε ζρεηηθά κεγάια πεξηζψξηα θαζαξνχ θέξδνπο. 

 Καιήο πξαθηηθήο. Θεσξείηαη έλα πςειφ επίπεδν δαπαλψλ ην νπνίν 

πηνζεηείηαη απφ κηα κεγαιχηεξε κεηνςεθία ησλ πινηνθηεηψλ. Γείρλεη φηη ε 

επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη έρεη έλα καθξνπξφζεζκν νξίδνληα 

παξακνλήο ηνπ πινηνθηήηε ζηελ αγνξά, κε ζηφρν ηελ κειινληηθή 

κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ ηνπ. 

 Κνηλήο πξαθηηθήο. Απνηειεί έλα κέζν επίπεδν εμφδσλ πνπ πηνζεηείηαη απφ 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πινηνθηεηψλ. 

 πλήζεο πξαθηηθή. Αληηπξνζσπεχεη ην ειάρηζην επίπεδν δαπαλψλ πνπ 

δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο κε ηα βαζηθά πξφηππα 

αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο ηα νπνία δηέπνπλ ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. 

Αλαθέξεηαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πινηνθηεηψλ ζε πεξίπησζε καθξνρξφληαο 

λαπηηιηαθήο θξίζεο. 

 Καηψηαην. Δίλαη ην επίπεδν ζην νπνίν ν πινηνθηήηεο ιεηηνπξγεί έλα 

ππνβαζκηζκέλν πινίν ρσξίο λα εληνπίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Ζ 

ιεηηνπξγία ελφο πινίνπ ζην επίπεδν απηφ ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν ηεο 

λαπιαγνξάο αιιά θαη κε ηελ θηινζνθία ηνπ management ηεο επηρείξεζεο. Με 

απηφ ην επίπεδν θηλείηαη κηα κηθξή κεηνςεθία πινηνθηεηψλ
153

. 

 

6.3.  ΔΠΔΝΓΤΖ  

        Ζ Γηεζλήο θνηλφηεηα, αιιά θαη νη επηκέξνπο θπβεξλήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ ην απμαλφκελν πξφβιεκα ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, πξνρψξεζαλ 

ζηελ θαηάξηηζε απζηεξφηεξσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ αλαθνξηθά ηφζν κε ηελ 

πξφιεςε, φζν θαη κε ηελ θαηαζηνιή ηεο, ξπζκίζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ησλ λέσλ πινίσλ, αιιά θαη πξνζαξκνγήο ησλ 

ππαξρφλησλ ζηηο λέεο ξπζκίζεηο
154

. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνπζεο νη επελδχζεηο πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ε παξαθάησ ζρέζε: 

                                                           
153
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Πίνακαρ 2: Δμίζσζε Τπνινγηζκνχ πλνιηθνχ Κφζηνπο Ρχπαλζεο 

 

Κόζηορ πποζηαζίαρ (Κπ) (επένδςζη + λειηοςπγικό κόζηορ) <  

ολικό κόζηορ πύπανζηρ (Κπ) 

Πεγή: Οηθνλνκηθή θαη Πνιηηηθή ησλ Ληκέλσλ. 

        Αλαθνξηθά κε ηα λενλαππεγεζέληα πινία, θαζνξίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ δηπιφ ππζκέλα ή πεξίβιεκα θαη ελδηάκεζν θαηάζηξσκα γηα λα είλαη πην 

αλζεθηηθά θαη λα πεξηνξίδεηαη ε δηαθπγή πεηξειαίνπ. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη φηη ηα 

ππάξρνληα πινία ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπλ εηδηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή πιχζε ησλ δεμακελψλ κε αξγφ πεηξέιαην, δεμακελέο θαηαινίπσλ (Slop 

Tanks), μερσξηζηέο δεμακελέο έξκαηνο, δηαρσξηζηήξα λεξνχ θαη πεηξειαίνπ θαη 

ζχζηεκα αδξαλνχο αεξίνπ. Σα ήδε ππάξρνληα πινία πξέπεη λα κεηαζθεπαζηνχλ γηα 

λα ζπκκνξθσζνχλ ζηηο απαηηήζεηο. 

        Φπζηνινγηθφ είλαη λα ζηξέςνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζηηο αιπζηδσηέο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ πθίζηαληαη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηεζλέο ζαιάζζην 

εκπφξην, ιφγσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ξπζκίζεσλ. Σα λέα δεμακελφπινηα θαη ε 

κεηαηξνπή ησλ παιηψλ δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο εμαηξεηηθά δαπαλεξέο θαη πνιιέο 

θνξέο αζχκθνξεο γηα ηνπο πινηνθηήηεο. πγθεθξηκέλα, θαζψο ην θφζηνο θαηαζθεπήο 

θαη κεηαζθεπήο ησλ πινίσλ απμάλεη, επεξεάδεηαη ην κεηαθνξηθφ θφζηνο ηνπ 

πεηξειαίνπ (ην νπνίν ππνινγίδεηαη γχξσ ζηα 2 ζεληο./ηφλν), αιιά θαη νη ηηκέο ησλ 

λαχισλ ησλ πινίσλ. Όηαλ ν πινηνθηήηεο αλαγθάδεηαη λα επελδχζεη ζεκαληηθά 

θεθάιαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο πινίνπ ή ηε κεηαζθεπή ελφο παιαηφηεξνπ, ηφηε 

είλαη θπζηνινγηθφ λα απαηηεί θαη πςειφηεξε απφδνζε απφ απηφ (ζπγθξηηηθά κε ηα 

πινία παιηάο ηερλνινγίαο) δηαθνξεηηθά απνθεχγεη λα θηλείηαη ζ’ απηή ηε λαπιαγνξά. 

Έηζη, δεηά πςειφηεξνπο λαχινπο, ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πεηχρεη ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην κέζα ζην 

νπνίν πξέπεη λα απνζηαινχλ ηα πξντφληα) ππάξρνπλ ζρεηηθά ιίγα δηαζέζηκα πινία.  

        Όκσο θαζψο νη ηηκέο ησλ λαχισλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο ηεο αγνξάο, ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο επηηπγράλνπλ νη πινηνθηήηεο λα 

εμαζθαιίζνπλ ηφζν πςεινχο λαχινπο. Δπνκέλσο, πνιιέο θνξέο κε ηελ πηνζέηεζε 

πξνηχπσλ αζθάιεηαο δελ εμαζθαιίδεηαη θέξδνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά 
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ησλ πινίσλ είλαη κεγάιε, ηφηε ην ινγηθφ ζα είλαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη λαπιψζεηο 

ζε ρακειά επίπεδα, αθφκα θαη γηα ηα πινία πνπ είλαη εμνπιηζκέλα κε ηα πιένλ 

ζχγρξνλα κέζα. 

        πγθεθξηκέλα, νη λαπισηέο φηαλ έρνπλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ πινίσλ κε 

ζεκαληηθή δηαθνξά ειηθίαο θαη ηερλνινγίαο, πξνηηκνχλ, ζπλήζσο, ην λεφηεξν θαη πην 

ζχγρξνλν, νπφηε ηα παιαηφηεξα πινία αλαγθάδνληαη λα ηαμηδεχνπλ κε ρακειφηεξν 

λαχιν. Οη ηηκέο ησλ αγαζψλ πνπ θαινχληαη ηειηθά λα πιεξψζνπλ νη θαηαλαισηέο 

επεξεάδνληαη αλάινγα κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ηηκή ηνπ θάζε κεηαθεξφκελνπ 

πξντφληνο. Κάζε δηαπξαγκαηεπφκελνο πξνζζέηεη, ζπλήζσο, ην θφζηνο κεηαθνξάο ηνπ 

πξντφληνο πνπ εκπνξεχεηαη ζηελ ηειηθή ηηκή ηελ νπνία δεηά, κε απνηέιεζκα ζε θάζε 

αχμεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο λα ζεκεηψλεηαη αλάινγε αχμεζε ζηα αγαζά. 

Αλαπφθεπθηα επεξεάδνληαη θαη νη ηηκέο ησλ αγνξαπσιεζηψλ, θαζψο νη πινηνθηήηεο 

απνθεχγνπλ λα επελδχζνπλ ζε πινία παιαηάο ηερλνινγίαο, ηα νπνία είλαη πηζαλφλ ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα αλαγθαζηνχλ λα ηεζνχλ εθηφο ιεηηνπξγίαο, ή αθφκα 

θαη λα νδεγεζνχλ ζηα δηαιπηήξηα φπνπ πσινχληαη κφλν γηα ην βάξνο ηνπο ζε 

παιηνζίδεξα (scrap)
155

. 

        ην πιήξεο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ πθίζηαηαη ζήκεξα, καο ελδηαθέξεη ε 

εχξεζε ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. Ο φξνο 

ζχζηεκα κεηαθνξάο πεξηιακβάλεη φιν ην θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ (θαη ηεο 

ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο) θαζψο θαη ην θφζηνο εθαξκνγήο φισλ ησλ 

ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπηηιίαο. Γειαδή, εάλ εθαξκφζνπκε 

έλα ζχζηεκα ππξαζθάιεηαο ζην πινίν, πνπ θπζηθά έρεη θφζηνο, καο πξνθπιάζζεη 

απφ κεγάιεο θαηαζηξνθέο πνπ ίζσο ζα θφζηηδαλ πνιχ πεξηζζφηεξν. Σν ζχζηεκα ζα 

έρεη επηηπρία εάλ ην θφζηνο ηεο ππξαζθάιεηαο θαη ην θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ καδί 

είλαη κηθξφηεξν απφ ην θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ ρσξίο ην ζχζηεκα ππξαζθάιεηαο. 

        Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ζην δηάγξακκα 4, φπνπ ην 

θφζηνο ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο κεηξηέηαη ζηνλ άμνλα ησλ Τ θαη ν αξηζκφο 

αηπρεκάησλ ζηνλ νξηδφληην άμνλα ησλ X. Ζ επζεία Α δειψλεη ην θφζηνο (ηδησηηθφ 

θαη θνηλσληθφ) απφ ηα αηπρήκαηα. Θεσξεηηθά μεθηλάκε απφ ην ζεκείν κεδέλ, γηαηί 
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εάλ δελ ππήξραλ αηπρήκαηα δελ ζα ππήξρε θφζηνο. Απηή ε ζρέζε απεηθνλίδεηαη ζηελ 

θακπχιε Α. 

 

Γιάγπαμμα 4: Δπελδχζεηο θαη Αζθάιεηα. 

Πεγή: Οηθνλνκηθή ηεο Αηπρεκαηηθήο Μφιπλζεο Σνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο. 

        Ζ θακπχιε Β δείρλεη ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο ζε ζπζηήκαηα γηα ηελ απνθπγή 

ησλ αηπρεκάησλ (ηδησηηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο). Απηή ε θακπχιε απνηειεί ηε 

ζρέζε ησλ επελδχζεσλ γηα απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ. 

Δάλ ε αμία ησλ επελδχζεσλ γηα απνθπγή αηπρεκάησλ - πνπ κεηξηέηαη ζηνλ άμνλα Τ - 

είλαη πνιχ κηθξή, ηφηε ν αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ είλαη πνιχ κεγάινο θαη κεηξηέηαη 

ζηνλ άμνλα X. Καζψο πεξηζζφηεξα ρξήκαηα δηαηίζεληαη γηα πξνζηαζία απφ ηα 

αηπρήκαηα, ν αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ κεηψλεηαη. Βάζεη ηνπ νηθνλνκηθνχ λφκνπ ηεο 

θζίλνπζαο απφδνζεο, ε νξηαθή ρξεκαηηθή κνλάδα πνπ επελδχεηαη γηα απνθπγή 

αηπρεκάησλ έρεη φιν θαη κηθξφηεξν απνηέιεζκα ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο. Όηαλ 

νη επελδχζεηο γηα ηελ απνθπγή ησλ αηπρεκάησλ είλαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα - 

κεηξηέηαη ζηνλ άμνλα ηνλ Τ - ε νξηαθή ρξεκαηηθή κνλάδα πνπ επελδχεηαη έρεη κηα 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ κείσζε ηνπο. 

        Όηαλ νη επελδχζεηο γηα ηελ απνθπγή ησλ αηπρεκάησλ είλαη ζε πνιχ πςειά 

επίπεδα, ηφηε ε νξηαθή ρξεκαηηθή κνλάδα πνπ επελδχεηαη δελ έρεη ζεκαληηθή 

απφδνζε ζηε κείσζε ηνπο ή ηνπιάρηζηνλ ηφζν φζν ζηε παξαπάλσ πεξίπησζε. Απηή 

ε ζρέζε εθθξάδεηαη κε ηελ θακπχιε Β. Δπνκέλσο, ηα ζπλερψο απμαλφκελα κέηξα 
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πξφιεςεο πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο απφ έλα ζεκείν θαη κεηά παχνπλ λα είλαη 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα γηα ηηο εηαηξείεο.  

        Ζ θακπχιε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο C είλαη ην άζξνηζκα ησλ άιισλ δχν 

θακππιψλ. Δάλ είκαζηε θνληά ζην 0 απφ άπνςε αξηζκνχ αηπρεκάησλ, ην νπνίν 

απνηειεί ην θνηλσληθά απνδεθηφ ζεκείν, ζπλεπάγεηαη φηη έλα κεγάιν πνζφ πξέπεη λα 

έρεη επελδπζεί ζηελ απνθπγή ησλ αηπρεκάησλ. Γειαδή εάλ ην θφζηνο ζε επελδχζεηο, 

(ι.ρ. δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαη θαλφλσλ) είλαη πνιχ κεγάιν, ηφηε 

ην θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ είλαη πνιχ κηθξφ. Σν άζξνηζκά ηνπο παξνπζηάδεηαη κε 

ηελ θακπχιε C ζην ζεκείν FT = RW+RW". 

        Αληίζεηα, ζην ζεκείν Ρ ππάξρνπλ πνιχ κηθξέο επελδχζεηο, δαπάλεο γηα ηελ 

απνθπγή αηπρεκάησλ. ην ζεκείν απηφ ην θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ είλαη πνιχ 

κεγάιν. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο απεηθνλίδεηαη ζηελ θακπχιε C ζην ζεκείν Ρ' θαη 

ηζνχηαη κε ΡΕ+ΡΕ". Μεηαμχ ησλ δχν αθξαίσλ πεξηπηψζεσλ ππάξρεη έλα ειάρηζην 

ζπλνιηθφ θφζηνο, πνπ θαίλεηαη ζηελ θακπχιε C θαη είλαη ην ζεκείν Q. Σν ζεκείν 

απηφ είλαη ην άξηζην νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ αηπρεκάησλ γηα ην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο.  

        Σν ζεκείν Q εθθξάδεη ηελ νηθνλνκηθή αξρή φηη ην νξηαθφ θφζηνο ησλ κέηξσλ 

γηα ηελ αζθάιεηα λαπζηπινΐαο πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην νξηαθφ θφζηνο ησλ 

αηπρεκάησλ. Οη δηεζλείο νξγαληζκνί ζηε δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη επηβνιήο λέσλ 

κέηξσλ αζθαιείαο πξέπεη λα ιακβάλνπλ απηή ηελ αξρή ππφςε γηα λα πξνάγνπλ 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα κέηξα γηα ηηο λαπηηιηαθέο θαη φρη λα δξνπλ κφλν βάζεη 

πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ επηβάιινληαο κε νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πξφηππα. 

6.4. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΟΓΟ  

        Απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά ηερλνινγηθή εμέιημε ζεκαίλεη φηη κε πην ιίγνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο έρνπκε ην ίδην απνηέιεζκα ή κε ηνπο ίδηνπο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο έρνπκε θαιχηεξν απνηέιεζκα ή ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. Απηή ε ηερλνινγηθή 

εμέιημε σζεί ηελ θακπχιε Β πξνο ηα θάησ (ΒΒ') θαη άξα ην Q κεηαθηλείηαη πξνο ην 

Q1 (δηάγξακκα 5) δειαδή ιηγφηεξα αηπρήκαηα. Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο επεξεάδεη 

ηελ θακπχιε Β αληζνκεξψο, δηφηη απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ 

αζθάιεηα λαπζηπινΐαο, θαη είλαη δχζθνιν λα επεξεαζζνχλ φινη νη θαλνληζκνί 

ηαπηνρξφλσο. Πεξηζζφηεξε έκθαζε δίλεηαη θπξίσο ζην άθξν ηεο θακπχιεο πνπ 
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βξίζθεηαη πξνο ηελ αξρή ησλ αμφλσλ, θαη αθνξά πξναηξεηηθά κέηξα βειηίσζεο ηεο 

αζθάιεηαο.  

        Δάλ ν αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ πνπ ηζνξξνπεί ε αγνξά Q1 είλαη κε απνδεθηφο 

απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηφηε ππάξρεη παξέκβαζε απφ ηνλ ΗΜΟ κε επηπιένλ κέηξα 

έηζη ψζηε λα απμεζνχλ νη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα απνθπγή ησλ αηπρεκάησλ ζε ζεκείν 

κεηαμχ 0 θαη Q. Με επηβνιή πην απζηεξψλ κέηξσλ πνπ ζα επηβάιινπλ πην αθξηβέο 

ηερλνινγίεο, νη λαπηηιηαθέο ζα βξνπλ ηξφπνπο λα απνθχγνπλ ηα κέηξα ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ, φπσο ζεκαίεο επθαηξίαο. Κάζε πξνζπάζεηα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ λα 

δηαηεζνχλ πφξνη γηα απνθπγή αηπρεκάησλ πέξαλ ηνπ Q1 ζα βξίζθεη αληηκέησπεο ηηο 

δπλάκεηο ηεο αγνξάο πνπ ζα πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηξφπνπο λα ηνπο απνθχγνπλ. 

Γεληθά, ε κεηαθίλεζε ηεο θακπχιεο Β πξνο ηα θάησ δηα ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ 

(κέρξη ην ζεκείν Q1) είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα γηα ηηο εηαηξείεο θαη ε 

αληαγσληζηηθή αγνξά ζηελ αξρή ζα αληαπνθξηζεί ζεηηθά. 

 

Γιάγπαμμα 5: Σερλνινγηθή Πξφνδνο θαη Αζθάιεηα. 

Πεγή: Οηθνλνκηθή ηεο Αηπρεκαηηθήο Μφιπλζεο Σνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο. 

6.5. ΠΡΟΣΗΜΑ 

        Κάζε επηρείξεζε ιφγσ ηνπ ζθνπνχ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο επηζπκεί λα 

δηαηεξήζεη ην θφζηνο παξαγσγήο ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ φζν ην 

δπλαηφλ ρακειφηεξν. Σν θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε θφζηνο πνπ 
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ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή ηεο ππεξεζίαο θαη ζε θφζηνο πνπ δελ ελζσκαηψλεηαη. Σν 

θφζηνο πνπ δελ ελζσκαηψλεηαη – εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο φπσο κφιπλζε – ην 

επηβαξχλνληαη άιινη ή ζπλνιηθά ε θνηλσλία. Σέηνηεο επηδξάζεηο εθφζνλ επηηξέπεηαη 

απφ ηνλ εζληθφ λφκν ή ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο κέλνπλ εθηφο θφζηνπο παξαγσγήο 

ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ ηηο πξνθαινχλ. Όιεο νη εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο 

κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε εζσηεξηθέο κέζσ ηηο επηβνιήο πξνζηίκσλ εάλ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ αιιάδεη αλαιφγσο. 

        ην δηάγξακκα 6 θαίλεηαη πσο κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζα κεηαθηλεζεί ε 

θακπχιε Α ζηελ ζέζε Α' κε ζπλέπεηα ηελ κεηαηφπηζε ηνπ Q ζην Q1, δειαδή 

ιηγφηεξν αξηζκφ αηπρεκάησλ. Δπνκέλσο, είλαη δπλαηή ε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ δηα 

κέζνπ επέκβαζεο ζηελ θακπχιε θφζηνπο Α. Όζν ε θακπχιε Α, πάεη επάλσ, ζέζε Α', 

ηφηε ην ζεκείν Q κεηαθηλείηαη πξνο ην ζεκείν Q1
156

. 
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Γιάγπαμμα 6: Δπηβνιή Πξνζηίκσλ θαη Αζθάιεηα. 

Πεγή: Οηθνλνκηθή ηεο Αηπρεκαηηθήο Μφιπλζεο Σνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο. 

        Βάζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη αθφκα θαη έλα πνιχ πςειφ πξφζηηκν δε ζα κπνξνχζε 

λα επαλαθέξεη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζηελ πξν κφιπλζεο θαηάζηαζε, ζα κπνξνχζε 

λα επηζεκαλζεί φηη ε πξφιεςε είλαη θαιχηεξε απφ ηε ζεξαπεία – αληηκεηψπηζε. Γηα 

ην ιφγν απηφ νη δηεζλείο θαλνληζκνί, βάζεη φρη κφλν νηθνλνκηθψλ αιιά θαη 

νηθνινγηθψλ θξηηεξίσλ, δίλνπλ έκθαζε ζηελ πξφιεςε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. 

πλεπψο, είλαη πξνηηκφηεξν λα απνθεχγεηαη ε κφιπλζε αληί λα ηηκσξνχληαη κε 

πξφζηηκα απηνί πνπ πξνθάιεζαλ κφιπλζε ιφγσ λαπηηθνχ αηπρήκαηνο
157

.  

6.6. ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 

        Όπσο έρνπκε ήδε αλαιχζεη ζηηο πην πνιιέο πεξηπηψζεηο ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηα λαπηηθά αηπρήκαηα. Δίλαη επφκελν φηη νη 

πξνζπάζεηεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηελ αλαβάζκηζε 

ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζηελ πνηνηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Ζ πνηνηηθή αλαβάζκηζε έρεη 

επεθηαζεί πιένλ εθηφο ηνπ πινίνπ θαη ζην γξαθείν ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο θαη 

ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηνπο επηθνξηηζκέλνπο επηζεσξεηέο (λενγλψκνλεο, port 

state control, θιπ.). 

        Σν γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε είλαη φηη αλεμάξηεηα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ειηθία, ζεκαία, λενγλψκνλαο θ.ά., θάζε πινίν κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ρσξίο πξνβιήκαηα ειιείςεσλ ή θξαηήζεσλ αθφκε θαη ρσξίο ηελ 

πηζαλφηεηα πξφθιεζεο αηπρήκαηνο, εάλ επαλδξψλεηαη απφ πιήξσκα πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά ηθαλφ. Ηδηαίηεξα εάλ ε πινηνθηεζία δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κέζα, εθφδηα 

θαη ηνλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ, ην θάζε πινίν κπνξεί λα 

παξάζρεη πνηνηηθή κεηαθνξηθή ππεξεζία. ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δαπάλεο 

επάλδξσζεο πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ κηζζνδνζία, νη απνδεκηψζεηο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε θαη νη έθηαθηεο 

εξγαζίεο, νη άδεηεο κε απνδνρέο νη επηβαξχλζεηο γηα ελδηαίηεζε θ.ιπ. 
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  Οη εηζθνξέο πνπ επηβαξχλνπλ ην πινίν γηα θνηλσληθή αζθάιηζε ηνπ 

πιεξψκαηνο, αιιά θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηά ησλ θηλδχλσλ πνπ 

θαιχπηνληαη ζπλήζσο απφ ηνπο αιιειαζθαιηζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. 

 Οη δαπάλεο ηξνθνδνζίαο θαη ςπραγσγίαο. 

        Σν επίπεδν ησλ δαπαλψλ επάλδξσζεο δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ πινίσλ 

δηαθνξεηηθψλ ζεκαηψλ. Μπνξεί επίζεο λα παξνπζηάδεη νπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ 

πινίσλ κε ηελ ίδηα ζεκαία, αθφκε θη αλ είλαη ηεο ίδηαο ρσξεηηθφηεηαο θαη παξφκνησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Ηδηαίηεξνο είλαη ν ξφινο ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ λαπηηιηαθνχ 

management, φηαλ απφ ηηο απνθάζεηο ηεο εμαξηάηαη ε αξηζηνπνίεζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο θαη ηεο νξηαθήο σθέιεηαο, σο πξνο θάζε εξγαζία πνπ 

εθηειείηαη πάλσ ζην πινίν
158

. Όθεινο ηεο επάλδξσζεο ησλ πινίσλ κε πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά ηθαλνχο λαπηηθνχο είλαη ε επηκειεκέλε ζπληήξεζε ηνπο, ειαηηψλνληαο έηζη 

ηηο επηζθεπέο, άξα θαη ηηο ζρεηηθέο θαζπζηεξήζεηο ησλ πινίσλ θαη ηείλνπλ λα 

δηεπξχλνπλ ηελ πξνζθνξά
159

. 

        Όπσο είρακε εμεηάζεη ζε παξαπάλσ θεθάιαην, νη ζεκαίεο επθαηξίαο έρνπλ 

ειαζηηθά πξφηππα φζν αθνξά ηελ επάλδξσζε. πλεπψο δεκηνπξγείηαη 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηηο λαπηηιηαθέο κνλάδεο 

πνπ δξνπλ θάησ απφ ηέηνηα ζεκαία έλαληη νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ ππφ ζεκαίεο 

άιισλ ρσξψλ.  

        Ο ξφινο ηνπ θφζηνπο επάλδξσζεο ζηε δηακφξθσζε θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ κεηαβιεηνχ θφζηνπο ησλ λαπηηιηαθψλ κνλάδσλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, ηείλεη λα εμαζζελεί φζν ηα κεγέζε ησλ πινίσλ απμάλνπλ 

θαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πάλσ ζηα πινία δηεπξχλεηαη. Οη δπν απηέο 

εμειίμεηο ηείλνπλ λα πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο πνπ είλαη 

αλαγθαίνο αλά ρηιηάδα ηφλσλ κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πινίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα 

λα κεηψλνπλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ δαπαλψλ επάλδξσζεο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο 

παξαγσγήο ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πινίνπ. Δίλαη επφκελν φηη θάησ απφ ηηο 

ζπλζήθεο απηέο απνθηά ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα ην ζέκα ηεο πξναγσγήο ησλ 
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ζπζηεκάησλ θαη ηεο ζηάζκεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ησλ 

πιεξσκάησλ ησλ πινίσλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηηο λαπηηιηαθέο, θαζψο 

θαη πάλσ ζην πινίν γηα ηε δηαθχιαμεο ηεο αζθάιεηαο. 

        Σν πξφβιεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο νξγάλσζεο επαξθψλ πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά ζπζηεκάησλ λαπηηθήο εθπαίδεπζεο ηείλεη λα γίλεη δηζεπίιπην δηφηη: 

 Πεξηνξίδεηαη εμειηθηηθά ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπφκελσλ πνπ ζηαδηνδξνκνχλ 

καθξνρξφληα ζην εκπνξηθφ λαπηηθφ σο εξγαδφκελνη πάλσ ζηα πινία. Ζ 

πιεηνλφηεηα απνηειείηαη απφ πξφζσπα ηα νπνία κεηά απφ ζρεηηθά ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαπεδνχλ ζε άιια επαγγέικαηα ζρεηηθά κε ηε 

βηνκεραλία ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ή κε. 

 Απνξξνθψληαη ζε ρεξζαίεο απαζρνιήζεηο γηα ινγαξηαζκφ λαπηηιηαθψλ 

κνλάδσλ (δηνηθεηηθά ζηειέρε). 

 Δλαιιάζζνπλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ ηελ απαζρφιεζε ηνπο ζε ρεξζαία 

επαγγέικαηα κε ηελ απαζρφιεζε ηνπο πάλσ ζηα πινία. 

        Ζ ηάζε απηή πξνθαιεί απμεκέλν θφζηνο θαη νδεγεί ζε αλάγθε εθπαίδεπζεο 

κεγαιχηεξσλ αξηζκψλ πξνζψπσλ πνπ φκσο δελ πξνζθέξνληαη ρσξίο απμεκέλα 

θίλεηξα. Όζν δηεπξχλεηαη ε θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, έλα απμαλφκελν πνζνζηφ 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ, κε δαπάλεο ηεο ρψξαο ζα ηείλεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ζε λαπηηιίεο άιισλ ρσξψλ πνπ απνθνκίδνπλ ηε ζρεηηθή σθέιεηα, ρσξίο λα κεηέρνπλ 

ζην θφζηνο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ εηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ πνπ πξνζειθχνπλ. ηελ 

έθηαζε πνπ ε ηάζε απηή είλαη απφ ρψξεο κε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα κηζζψλ, δειαδή 

απφ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο, πξνθαιείηαη κεηαθνξά εηζνδήκαηνο απφ ηηο 

πξψηεο ζηηο δεχηεξεο, ελψ ην αληίζεην ζα φθεηιε λα ζπκβαίλεη εάλ επξφθεηην λα 

πεξηνξηζζνχλ νη αληζφηεηεο ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ εζλψλ
160

. 

        Αλ νη εηαηξείεο επεθηείλνπλ ηελ «δηεπζέηεζε – θξνληίδα» ηνπ αλζξψπηλνπ  

παξάγνληα πέξα απφ ην πινίν θαη ζηηο εηαηξείεο θαη απνθηήζνπλ κηα λννηξνπία 

αζθάιεηαο (safety culture) ζα απνθνκίζνπλ ηα αθφινπζα νηθνλνκηθά νθέιε: 

 Μείσζε ζηηο ρακέλεο-κε παξαγσγηθέο ψξεο εξγαζίαο. 
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 Μείσζε ζην θφζηνο δαπαλψλ γηα λνζνθνκεία. 

 Μείσζε ζην θφζηνο αλαξξσηηθψλ αδεηψλ. 

 Μείσζε ζην θφζηνο αληηκεηψπηζεο ηεο κφιπλζεο. 

 Μείσζε ζηηο βιάβεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ. 

 Μείσζε ζηα αζθάιηζηξα
161

. 

 

6.7. ΤΝΣΖΡΖΔΗ  

        ηελ νκάδα απηή πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ αθελφο 

ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλεζηζκέλσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ηφζν ησλ πινίσλ φζν θαη 

ησλ ρεξζαίσλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ λαπηηιηαθψλ κνλάδσλ θαη αθεηέξνπ ησλ 

πεξηνδηθψλ επηζεσξήζεσλ νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ δηεζλείο θαη άιινπο 

θαλνληζκνχο. Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ δαπαλψλ ζπληήξεζεο δηαθνξνπνηείηαη απφ 

επηρείξεζε ζε επηρείξεζε αθφκα θη φηαλ αθνξά πινία ίδηαο ειηθίαο θαη θαηαζθεπήο. 

ηε δηαθνξνπνίεζε απηή ζπκβάιινπλ δηάθνξνη παξάγνληεο φπσο νη αθφινπζνη: 

 Ζ επηηπρήο θαη ε επηκειεκέλε ή φρη ζπληήξεζε ησλ πινίσλ. 

 Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρξφλνπ θαη ηφπνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ, φπσο θαη ε επηινγή ησλ πεξηζζφηεξσλ 

πξφζθνξσλ φξσλ θαη θφζηνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

αλακελφκελε πνηφηεηα εξγαζίαο, ηελ ηαρχηεηα εθηέιεζεο απηήο θαη ηε 

ζεκαζία ηνπ παξάγνληα ηνπ ρξφλνπ αδξάλεηαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

 Ζ δηάξθεηα ηεο αλαγθαζηηθήο αθηλεηνπνίεζεο ησλ πινίσλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ. 

        Κάπνηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ελφο πινίνπ άκεζα 

είλαη νη κέξεο πνπ ην πινίν ηειεί ππφ λαχισζε θαη νη κέξεο φπνπ ην πινίν ηίζεηαη 

εθηφο λαχινπ, είηε ιφγσ θξάηεζεο ηνπ ζην ιηκάλη είηε ιφγσ επηδηνξζψζεσλ θαη 

επηζθεπψλ. Σν θφζηνο ηεο δηνξζσηηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ ην 

πινίν λα ζπλερίζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, δηαθέξεη αλάινγα κε ην 
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επίπεδν θφζηνπο ιεηηνπξγίαο. ε δεδνκέλν επίπεδν λαχινπ θαη θφζηνπο δηνξζσηηθήο 

ελέξγεηαο, ε ζπλάξηεζε ππνινγηζκνχ ηεο απφδνζεο ηνπ πινίνπ ζηα δηάθνξα επίπεδα 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 

P = X * (F –FC-OC) – Y * (LF + OC + FC + RC), φπνπ: 

P = Ζ απνδνηηθφηεηα πινίνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κελφο (ζε $). 

Υ = Οη εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ ππφ λαχιν. 

F = Ο λαχινο αλά κέξα. 

FC = Σν ζηαζεξφ θφζηνο (ζε $/εκέξα). 

OC = Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο (ζε $/εκέξα). 

Y = Οη εκέξεο εθηφο λαχινπ. 

LF = Ζ απψιεηα λαχινπ. 

RC = Σν θφζηνο δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

        Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζέληα, θαζίζηαηαη θαηαλνεηφ φηη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φηαλ παξαδείγκαηνο ράξηλ ν λαχινο δελ δηαθνξνπνηείηαη 

αηζζεηά, δηαθξίλεηαη ην πιενλέθηεκα πνπ απνθηά έλα πινίν ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε 

ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Οπζηαζηηθά ν πινηνθηήηεο ν νπνίνο δε ζπκκνξθψλεηαη 

πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο θφζηνπο, πνπ πξνυπνζέηνπλ νη δηεζλείο θαλνληζκνί, 

ιεηηνπξγεί κε ζαθέζηαην  πιενλέθηεκα έλαληη θάπνηνπ πινηνθηήηε ν νπνίνο 

επσκίδεηαη πςειφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Γηα λα εμηζσζεί ε δηαθνξά κεηαμχ ελφο 

πινηνθηήηε πνπ ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο «θαιήο πξαθηηθήο» θαη 

ελφο πινηνθηήηε πνπ ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν «ζπλήζνπο πξαθηηθήο» απαηηείηαη 

δηαθνξά ζην λαχιν. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε κφλε θαηεγνξία θφζηνπο ε νπνία 

επηβαξχλεηαη αξθεηά ζηα ππνβαζκηζκέλα πινία είλαη ην θφζηνο δεμακεληζκνχ (φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 7) ην νπνίν ηείλεη λα κεηψλεη ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ 

πινίνπ
162
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Γιάγπαμμα 7: Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο θαη Τπνβαζκηζκέλα Πινία.  

Πεγή: Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία. 

6.8.  ΚΡΑΣΖΔΗ ΠΛΟΗΩΝ 

        Καζψο φπσο είδακε ε επηινγή ζεκαίαο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ πινίνπ άξα θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ θφζηνπο ηνπ, 

έπξεπε λα ππάξμεη έλαο ιφγνο νη πινηνθηήηεο λα κελ πξνηηκνχλ ηα ππνβαζκηζκέλα 

πινία. Έηζη ινηπφλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ πινηνθηήηε πνπ ζπλεπάγεηαη 

ηε κείσζε δαπαλψλ ιφγσ ηεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη 

πξφηππα κπνξεί λα κεησζεί ή αθφκα θαη λα εμαιεηθζεί ηειείσο κε ηελ θξάηεζε ηνπ 

πινίνπ ζε έλα ιηκάλη. 

        Ζ επηινγή ηνπ πινηνθηήηε γηα ην ηειηθφ επίπεδν ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζην 

νπνίν ζα θηλεζεί ην πινίν ηνπ, απνηειεί κηα απφθαζε ππφ θαζεζηψο αβεβαηφηεηαο 

αθελφο σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα θξάηεζεο ηνπ πινίνπ θαη αθεηέξνπ εμάιεηςεο ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ ηνπ πξνζθέξεη έλα ρακειφ επίπεδν θφζηνπο. Σν 

ζπλεζέζηεξν θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιήςε απφθαζεο είλαη απηφ ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο. χκθσλα κε απηφ ην θξηηήξην ε 

πινηνθηήηξηα εηαηξεία επηιέγεη ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο ηεο κε ηνπο δηεζλείο 

θαλνληζκνχο θαη ζπκβάζεηο αλάινγα κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο 

αλακελφκελεο απφδνζεο.  
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        Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην θξηηήξην απηφ ζεσξείηαη αδηάθνξν σο πξνο ηνλ 

θίλδπλν, εθφζνλ δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε δηαζπνξά πνπ ελδερνκέλσο ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ απνδφζεσλ ηεο απφθαζεο θάησ απφ πηζαλέο ελαιιαθηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Δπηπξνζζέησο ζε πξνβιήκαηα αβεβαηφηεηαο (φπσο ην ζπγθεθξηκέλν), ην θξηηήξην 

ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο νδεγεί ιηγφηεξν ε πεξηζζφηεξν ζηα 

ίδηα ζπκπεξάζκαηα θαη απνθάζεηο κε ηα αληίζηνηρα ηνπ θξηηεξίνπ ηεο 

ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ αλακελφκελνπ θφζηνπο επθαηξίαο. 

        Δπηπιένλ, ην θξηηήξην ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο ππνινγίδεη ην 

θφζηνο επθαηξίαο κηαο απφθαζεο, δειαδή ηελ απψιεηα απφδνζεο πνπ ζα πξνθχςεη 

κεηαμχ ηεο απφθαζεο θαη ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο ελαιιαθηηθήο ιχζεο. Δπνκέλσο, κε 

βάζε ην θξηηήξην απηφ, επηιέγεηαη ε απφθαζε εθείλε ε νπνία ειαρηζηνπνηεί ην 

ρεηξφηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ απηήλ. Όπσο 

παξαηεξνχκε ε ηειηθή απφθαζε επηινγήο ζεκαίαο απφ ηνλ πινηνθηήηε δελ δείρλεη λα 

επεξεάδεηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα θξάηεζεο ηνπ πινίνπ, αθνχ ζηηο πξψηεο ζέζεηο 

βξίζθνληαη ζεκαίεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ λενινγίσλ. 

        Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο επί ηνπ ζέκαηνο 

είλαη ην γεγνλφο φηη πινία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πςειφ επίπεδν ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, 

κε επαξθέο (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) πιήξσκα θαη πςειφ επίπεδν ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπψλ, δελ παξνπζηάδνπλ πεξηζηαηηθά κε ζπκκφξθσζεο ηφζν κε εζληθνχο θαη 

δηεζλείο θαλνληζκνχο φζν θαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αλεμάξηεησλ επηζεσξεηψλ 

κεγάισλ λαπισηψλ. Έηζη επηβεβαηψλεηαη ε ζέζε φηη ν πινηνθηήηεο κπνξεί λα 

πξνζθέξεη πνηνηηθή ππεξεζία εάλ αληακεηθζεί γη απηή. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ην 

θφζηνο ηεο πνηνηηθήο ππεξεζίαο ην αλαιακβάλεη εμ’ νινθιήξνπ ρσξίο παξάιιειε 

αχμεζε σλ εζφδσλ ηνπ, νδεγείηαη – θπξίσο ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ ζε ελέξγεηεο 

πεξηνξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ εμφδσλ. 

        Ζ πηζαλή θαζπζηέξεζε ηνπ θνξηίνπ εμαηηίαο ησλ κεγαιχηεξσλ πηζαλνηήησλ 

θξάηεζεο ελφο ππνβαζκηζκέλνπ πινίνπ απφ ην PSC έρεη θπζηθά θάπνηεο ζπλέπεηεο. 

Ζ πηζαλή θαζπζηέξεζε ηνπ θνξηίνπ απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα αλ αλαινγηζηνχκε 

φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε πνιινχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ε «Just in Time» πνιηηηθή 

δηαρείξηζεο επηβάιιεη ηε δηαηήξεζε ησλ απνζεκάησλ ζην ειάρηζην δπλαηφ επίπεδν. 

Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε απαμίσζε ηνπ θνξηίνπ, ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ ηνπ 
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πινίνπ απφ ειέγρνπο, δηνξζψζεηο ζθαικάησλ ή θαη θξαηήζεηο ζηα ιηκάληα, ηδηαίηεξα 

φηαλ πξφθεηηαη γηα θνξηία κε κεγάιε δηαθχκαλζε ηηκήο
163

.  

6.9. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Οη δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη θαλνληζκνί δίλνπλ έκθαζε ζηα κέηξα πξφιεςεο 

ηεο ξχπαλζεο θαζψο απηά πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ ρσξίο λα πθίζηαηαη 

ππνβάζκηζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Απφ απηά, ηα κέηξα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο θαη ηελ εηζαγσγή ηερλνινγίαο κπνξνχλ λα 

ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθφ θφζηνο γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Καζψο νη 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο δξνπλ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θάπνηεο θνξέο 

βξίζθνπλ νξηζκέλα απφ ηα κέηξα απηά κε νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Θεσξψ 

επνκέλσο πσο νη δηεζλείο νξγαληζκνί είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επηβνιή 

νηθνλνκηθά ζπκθεξφλησλ κέηξσλ πξφιεςεο, ηα νπνία ζα πξνάγνπλ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηαπηφρξνλα ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπο απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Οη θαλνληζκνί απνθπγήο αηπρεκάησλ ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη νηθνινγηθά αιιά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

Θεσξψ πσο γεληθφηεξα νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί 

ππνζηεξίδνπλ αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Οη δηεζλείο νξγαληζκνί επηζπκνχλ 

λα πξνάγνπλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη κε νηθνινγηθά θξηηήξηα επηρεηξνχλ λα 

πξνζηαηέςνπλ ην πεξηβάιινλ, ελψ νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο κε βάζεη 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα επηρεηξνχλ λα πξνζηαηέςνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα. Καηά ηε γλψκε κνπ, ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα δχν απηά 

ζπκθέξνληα είλαη ππεχζπλνη λα ξπζκίζνπλ νη δηεζλείο νξγαληζκνί κέζσ ησλ 

ζπκβάζεψλ ηνπο. Ζ θαηάζηαζε δελ ρξήδεη νηθνλνκηθά απζηεξψλ κέηξσλ πνπ 

νπζηαζηηθά ζα απνηξέςνπλ ηηο λαπηηιηαθέο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο, αιιά 

εληαίσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ. 

 Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην θφζηνο πξφιεςεο πνπ επσκίδεηαη ε λαπηηιηαθή 

εηαηξεία απμάλεηαη, θαζψο φιν θαη λένη θαλνληζκνί πξφιεςεο πξνζηίζεληαη. 

Πηζηεχσ πσο γξήγνξα ζα πάςεη λα είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνλ γηα ηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο λα πξνιακβάλνπλ ηα λαπηηθά αηπρήκαηα. Μέρξη ηψξα 
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παξάγνληεο φπσο ν γηγαληηζκφο ησλ πινίσλ θαη νη ζπλεπαθφινπζεο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο κείσζαλ ην κεηαθνξηθφ θφζηνο κε απνηέιεζκα ηα 

επηπιένλ έμνδα γηα ηα απμεκέλα κέηξα αζθαιείαο λα κελ απνδεηρηνχλ 

απαγνξεπηηθά γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Όκσο θαηά πφζν ζε βάζνο ρξφλνπ 

ε πξφζζεζε θη άιισλ κέηξσλ ζα είλαη βηψζηκε; 

 Σν απμαλφκελν θφζηνο επηβνιήο κέηξσλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο έρεη 

ήδε δεκηνπξγήζεη θαηλφκελα απνθπγήο ηνπο απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, 

θπξίσο κέζσ ηεο εγγξαθήο ησλ πινίσλ ηνπο ζε ζεκαίεο επθαηξίαο. Λφγσ ηεο 

πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ηάζεο πνπ έρνπλ ηα κέηξα λα 

απμάλνληαη ρξφλν κε ην ρξφλν, ην θαηά πφζν νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζα 

κπνξέζνπλ λα αθνινπζνχλ ηα πςειά δηεζλή πξφηππα είλαη αβέβαην. Σν 

θαηλφκελν ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο παξέρεη ην επηζπκεηφ – κεησκέλν 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, θαζψο θαη κεησκέλα έμνδα γηα 

επελδχζεηο, ζπληεξήζεηο θαη επάλδξσζε ησλ πινίσλ. 

 Ο παξάγνληαο άλζξσπνο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ ζα κπνξνχζε λα 

δψζεη κηα ιχζε ζην δήηεκα ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο επηβνιήο θαλφλσλ 

αζθαιείαο πνπ απαηηνχλ επελδχζεηο θαη ηερλνινγία. Αξρηθά, ε εθπαίδεπζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζην λαπηηιηαθφ θιάδν θαη θπξίσο ησλ λαπηηθψλ ζα 

ηθαλνπνηήζεη θαη ηελ αλάγθε πξφιεςεο αηπρεκάησλ πνπ επηδεηά ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα θαη ηελ αλάγθε γηα νηθνλνκηθά κέηξα πξφιεςεο πνπ επηδεηνχλ νη 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Καζψο κάιηζηα ν παξάγνληαο άλζξσπνο βξίζθεηαη 

πίζσ απφ ηα πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα, ε ζσζηή θαη εληαία εθπαίδεπζε ησλ 

λαπηηθψλ ζα απνηεινχζε απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά κέηξα πνπ κπνξεί λα 

ιάβεη κηα λαπηηιηαθή εηαηξεία. Ζ εθπαίδεπζή ηνπο πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαζψο θαη κε κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο θξίζηκσλ 

θαηαζηάζεσλ. εκαληηθή είλαη ε παξνρή θαιψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη 

δίθαησλ απνιαβψλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηα θίλεηξα ησλ λαπηηθψλ θαη ζα 

κεηψζνπλ ηα αλζξσπηλά ιάζε ιφγσ θαηλνκέλσλ φπσο θφπσζε. Σα 

ρακειφκηζζα πιεξψκαηα απφ ρψξεο πνπ δελ παξέρνπλ ζσζηή εθπαίδεπζε γηα 

ηνπο λαπηηθνχο πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Με γλσξίδνληαο θαιά ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο αηπρεκάησλ 

θαη ηαπηφρξνλα πξνθαινχλ βιάβεο ζην πινίν κέζσ ηνπ κε ζσζηνχ ρεηξηζκνχ 

ηνπ, απμάλνληαο ηελ αλάγθε γηα επηζθεπέο πνπ ζπλεπάγεηαη απμεκέλα έμνδα. 
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Έλα θαιά ζπληεξεκέλν πινίν κε επαξθέο θαη εθπαηδεπκέλν πιήξσκα 

ζπλεπάγεηαη ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο. 

 Ζ χπαξμε δηάθνξσλ επηπέδσλ ζπκκφξθσζεο κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη 

θαλνληζκνχο απνηειεί έλα βαζηθφ πξφβιεκα. Ωο απνηέιεζκα, δελ πξνάγεηαη 

έλα εληαίν επίπεδν αζθάιεηαο θαη δίλεηαη ε επηινγή ζηνπο πινηνθηήηεο λα 

επηιέγνπλ ρακειά επίπεδα αζθάιεηαο πνπ ζπλεπάγνληαη ρακειφ θφζηνο. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο ηα πξφηππα εθπαίδεπζεο ησλ λαπηηθψλ, ζεσξψ 

πσο δελ ζα έπξεπε λα πθίζηαληαη επίπεδα ζπκκφξθσζεο αιιά εληαία πξφηππα 

πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα. ε πεξηπηψζεηο πνπ ζπλαληάκε θαλφλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο ίζσο λα είλαη αλαγθαία ε χπαξμε επηπέδσλ 

ζπκκφξθσζεο θαζψο ζηα αλψηαηα επίπεδα απαηηνχληαη κεγάια θεθάιαηα πνπ 

θάπνηεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο κπνξεί λα κελ έρνπλ.  

 Σα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη ζε κηα λαπηηιηαθή εηαηξεία πνπ πξνθάιεζε 

κφιπλζε λαη κελ απνζθνπνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο, αιιά δελ είλαη 

ζπκθέξνληα θαζφηη ην πεξηβάιινλ δελ ζα επαλέιζεη ζηελ πξνεγνχκελή ηνπ 

θαηάζηαζε. Απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά ηα πξφζηηκα δελ είλαη ε πην ελδεδεηγκέλε 

πνιηηηθή θαζψο νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο ζα έρνπλ πιεγεί κε απνηέιεζκα λα 

κελ είλαη φζν νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκνη ήηαλ πξηλ. Μάιηζηα κε ην 

γηγαληηζκφ ησλ πινίσλ δελ είλαη πιένλ γλσζηά νχηε ηα απνηειέζκαηα ελφο 

αηπρήκαηνο νχηε ην κέγεζνο ηεο δεκηάο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζηνπο 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ ίζσο λα είλαη αλεπαλφξζσηε. Άξα ε πξφιεςε 

είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηελ αληηκεηψπηζε κε επηβνιή πξνζηίκσλ.  

 Οη ζπληεξήζεηο ησλ πινίσλ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Όκσο, φπσο εμεηάζακε ζπλεπάγνληαη έμνδα θαη 

θαζπζηεξήζεηο γηα ηνπο πινηνθηήηεο. Σν δεχηεξν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

θαζψο νη θαζπζηεξήζεηο ζπλεπάγνληαη επηπιένλ έμνδα γηα ηηο λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα βξεζεί έλαο ζσζηφο 

επαγγεικαηίαο γηα λα παξέρεη γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο 

ζπληήξεζεο. Ζ εχξεζε ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ πνπ έρεη ν Salvage Association. 

 Έιεγρνη θαη θξαηήζεηο ησλ πινίσλ απνηεινχλ ηελ αληίδξαζε ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο ζηα ππνβαζκηζκέλα πινία πνπ ζπλεπάγνληαη κεησκέλα έμνδα. Σν 

PSC δελ επηηξέπεη ηνλ απφπινπ πινίσλ πνπ δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηα δηεζλή 
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πξφηππα, ζε κηα πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ κεησκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο 

θφζηνπο. Όκσο, φπσο είδακε ην θξηηήξην κεγηζηνπνίεζεο ηεο αλακελφκελεο 

απφδνζεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ε θάζε λαπηηιηαθή 

εηαηξεία ην ζπκθέξνλ ηεο θαη ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη, δελ ιακβάλεη 

ππφςε ηελ πηζαλφηεηα θξάηεζεο. Δπνκέλσο, ην κέηξν απηφ παξνπζηάδεη 

θάπνηα κεηνλεθηήκαηα αλ θαη ζεσξψ πσο ζε γεληθέο γξακκέο ην ελδερφκελν 

θξάηεζεο ελφο πινίνπ ιφγσ ηεο Just in Time Policy πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

ζχγρξνλν δηεζλέο εκπφξην ζα απνηξέςεη πνιινχο θνξησηέο απφ ην λα 

πξνηηκήζνπλ ππνβαζκηζκέλα πινία γηα ηηο κεηαθνξέο ηνπο. 
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7. ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΟ   

        Ύζηεξα απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο ζρεηηθά κε ηα 

λαπηηθά αηπρήκαηα, ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνεθηάζεηο ηνπο θαζψο θαη ην θφζηνο πνπ 

απηά ζπλεπάγνληαη γηα ηνλ αζθαιηζηηθφ θιάδν θαη γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, 

ζεσξψ πσο ηα λαπηηθά αηπρήκαηα απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο πην απξνζδηφξηζηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε εκπνξηθή λαπηηιία. Οη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

ιακβάλεη ρψξα έλα αηχρεκα είλαη δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά θαη κε πξνβιέςηκεο. 

Λφγσ βέβαηα ηεο θνηλσληθήο επαηζζεζίαο γχξσ απφ ηέηνηα πεξηζηαηηθά, ζεσξψ πσο 

έρεη δεκηνπξγεζεί έλα επαξθέο ζεζκηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ηνπο. Οη δηεζλείο νξγαληζκνί κάιηζηα επηζπκψληαο ηε κε ππνβάζκηζε 

ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο δίλνπλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ πξφιεςε. Σν 

πξφβιεκα πνπ πθίζηαηαη είλαη ε έιιεηςε εληαίσλ θαη νκνηφκνξθσλ ξπζκίζεσλ πνπ 

λα κελ δίλνπλ ηελ επθαηξία θαη ην πάηεκα ζε πινηνθηήηεο πνπ ζέινπλ λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ππέξ ηνπ δένληνο ηελ σθέιεηά ηνπο, λα κελ πηνζεηνχλ ηα 

απαξαίηεηα πξφηππα αζθαιείαο. Δπηπιένλ, ε δηεζλήο θνηλφηεηα πξέπεη λα ζηξέςεη 

ηελ πξνζνρή ηεο ζηηο ππφινηπεο κνξθέο ξχπαλζεο πνπ ιακβάλνπλ αδηάθνπα ρψξα 

θαη επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ην πεξηβάιινλ ιφγσ ηνπ ζπζζσξεπηηθνχ ηνπο 

ραξαθηήξα. 

        Καηά ηε γλψκε κνπ, ε χπαξμε θαηλνκέλσλ φπσο νη ζεκαίεο επθαηξίαο πνπ δελ 

αθνινπζνχλ ηα δηεζλή πξφηππα θαη ελέρνπλ πςεινχο θηλδχλνπο γηα πεξηβαιινληηθή 

θαηαζηξνθή, εληζρχνληαη απφ ηελ παξνρή αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη απνδεκίσζεο 

πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην ζχζηεκα ηνπο επηηξέπεη λα δηθαηνχληαη. Μέζσ απηήο, 

ηα ππνβαζκηζκέλα πινία πνπ νχησο ή αιιηψο ζπλεπάγνληαη κεησκέλα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα γηα ηνπο πινηνθηήηεο, δελ ηνπο επηβαξχλνπλ κε πςειά πξφζηηκα ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο θαη δελ ζπλεπάγνληαη θάπνην θίλδπλν γηα απηνχο. Σελ επηβάξπλζε 

ππφθεηληαη ηα P&I θαη νη λαπηηιηαθέο πνπ είλαη κέιε ζην ίδην Club. Δπίζεο, νη 

ζεκαίεο επθαηξίαο είλαη απνηέιεζκα ηεο κε επηβνιήο εληαίσλ πξνηχπσλ απφ ην 

θξάηνο ζεκαίαο θαη ηνπο Νενγλψκνλεο πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη πηζαλφ λα 

ζπκβαίλεη ιφγσ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ κφλε αδηάβιεηε ειεγθηηθή αξρή ζηελ 

νπνία πξέπεη λα δνζνχλ επηπιένλ αξκνδηφηεηεο ζεσξψ πσο είλαη ην Port State 

Control.  
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        ην πιαίζην ησλ λαπηαζθαιίζεσλ θξίλσ πσο καθξνπξφζεζκα ηα P&I ζα 

αλαιάβνπλ απνθιεηζηηθά ηελ παξνρή αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ θαη ζα πεξηνξηζηεί ν 

ξφινο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Απηφ ζα επηηεπρζεί θαζψο καθξνπξφζεζκα ηα 

Club, αλ αζθαιίδνπλ ζπλεηά, ζα ζπγθεληξψζνπλ κεγάια απνζεκαηηθά (πνπ δχλαληαη 

λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ κε αληαζθαιίζεηο θαη επελδχζεηο) θαη ζα κπνξνχλ λα 

θαιχπηνπλ φινπο ηνπο λαπηηιηαθνχο θηλδχλνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη πινηνθηήηεο ζα 

πιεξψλνπλ εηζθνξέο κφλν ζε έλα θνξέα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κεηψλνληαο ηηο 

δαπάλεο ηνπο θαη ζα ηνπο παξέρνληαη πςειά επίπεδα θάιπςεο. Σέινο, ζεσξψ πσο 

ιφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη κέρξη ηε ζηηγκή ηεο αλάθακςεο, ζα 

εληαζνχλ ηα θαηλφκελα κε ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφηππα αζθαιείαο, θαζψο ε 

πηνζέηεζή ηνπο δελ είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ζηελ παξνχζα ζπγθπξία πνπ ν 

λαχινο είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο. Αλ κάιηζηα απμεζνχλ νη απαηηήζεηο κε λέα κέηξα 

αζθαιείαο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ παιηψλ, πεξηζζφηεξα θαηλφκελα κε ζπκκφξθσζεο 

ζα παξαηεξεζνχλ ζέηνληαο ην πεξηβάιινλ ζε θίλδπλν. Δπνκέλσο, θξίλσ αλαγθαία 

ηελ επηβνιή νηθνλνκηθά απνδεθηψλ αιιά θαη απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηα 

λαπηηθά αηπρήκαηα, γηα ηα νπνία είλαη ππεχζπλνη νη δηεζλείο νξγαληζκνί. Ζ ξχζκηζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζε επίπεδν παξνρήο 

αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηνπο λαπηηθνχο, απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εκθάληζεο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ.   
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