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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 10 ηνπ ISM 

Code ζρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, φζν θαη ηελ πθηζηάκελε  

πξαθηηθή ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, επηρεηξεί λα εμάγεη 

θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζε φηη αθνξά ζην βαζκφ απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα 

Αζθαινχο Γηαρείξηζεο θαη ζηελ επίδξαζή ηνπ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αζθάιεηαο επί ηνπ 

πινίνπ, ηε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο.  

Αξρηθά γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή αλαθνξηθά κε ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

πηνζέηεζεο ηνπ Κψδηθα ηελ 21-6-1994, ζηε πλδηάζθεςε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ 

Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (SOLAS). Παξάιιεια, πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη 

ζέζπηζήο ηνπ, θπξίσο ε αχμεζε ηεο αλεζπρίαο γηα ηελ θαθήο πνηφηεηαο δηνίθεζε ζηε λαπηηιία 

θαη ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ζην έκςπρν 

δπλακηθφ (ην αηχρεκα Herald of Free Enterprise ην 1987 ήηαλ βαζηθά εθείλν πνπ ππξνδφηεζε ηηο 

εμειίμεηο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα αζθαιέζηεξεο κεηαθνξέο, ελψ 

αθνινχζεζαλ ην 1989 ην Exxon Valdez θαη ην 1990 ην Scandinavian Star). 

ηφρνο ηνπ ISM Code είλαη ε θαζηέξσζε ελφο δηεζλνχο πξνηχπνπ δηαρείξηζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ πινίσλ κέζσ ηεο ζέζπηζεο ελφο ζπλφινπ ιεηηνπξγηθψλ θαλφλσλ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο. Πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ελφο 

πζηήκαηνο Αζθαινχο Γηαρείξηζεο (Safety Management System – SMS) γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ πινίνπ ηφζν κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο ηεο ζεκαίαο, φζν θαη κε ηνπο ζπληζηψκελνπο απφ ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, ηηο 

αξκφδηεο Κξαηηθέο Αξρέο θαη ηνπο Νενγλψκνλεο ζρεηηθνχο Κψδηθεο, Πξφηππα ή  Οδεγίεο. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη θαη εξκελεχεηαη ην άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα, ην νπνίν αμηψλεη ηε 

ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο. 

Πξνβιέπεηαη, ζπγρξφλσο, ν θαζνξηζκφο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο ησλ απαξαίηεησλ δηαζηεκάησλ 

επηζεψξεζεο, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε αλαθνξάο ηπρφλ βιάβεο,  αλάιεςεο δηνξζσηηθήο δξάζεο 

θαη ηήξεζεο αξρείνπ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηζεψξεζεο-ζπληήξεζεο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε 

αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ εληνπηζκνχ «θξίζηκνπ» εμνπιηζκνχ θαη ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ 

βειηίσζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. Σέινο, πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ησλ αλαθεξφκελσλ 

επηζεσξήζεσλ θαη κέηξσλ ζην πιάλν ιεηηνπξγηθήο ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ. 
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Γεδνκέλνπ φηη ην άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο 

ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν ζρεδηαζκφο ελφο πζηήκαηνο 

Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαηά έλα 

πξνγξακκαηηζκέλν, αζθαιή, ζπλεπή θαη πξνδηαγεγξακκέλν ρξνληθά ηξφπν, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη αθελφο ε αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ, αθεηέξνπ ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 

πθηζηάκελνπο θαλφλεο. Σν ζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ θαζηέξσζε 

δηαζηεκάησλ ζπληήξεζεο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεζφδσλ θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ επηζεσξήζεσλ, 

θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηεο επηζεψξεζεο θαη ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ κέηξεζεο, ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο-επηζεψξεζεο απφ θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ηελ ηήξεζε αξρείνπ γηα ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο.  

ε φηη αθνξά ζηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ βάζεη ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξαηίζεληαη ζην Γ’Κεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ζε γεληθέο γξακκέο, απφ 

ην 2000 θαη κεηά παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ISM Code 

ειιείςεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ειιείςεσλ απηψλ θαηέρεη ην άξζξν 10 «πληήξεζε ηνπ 

πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ». Πξφθεηηαη, κάιηζηα, γηα ηδηαίηεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηα νπνία 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο, δεδνκέλνπ φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαηαιήγνπλ ζε θξάηεζε ηνπ πινίνπ 

(Action Code 30).  

Όπσο δηαπηζηψλεηαη, νη ειιείςεηο απμάλνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο ηνπ πινίνπ, ελψ 

εηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία ησλ bulk carriers απηέο πνιιαπιαζηάδνληαη κεηά ηα 10 έηε ιφγσ ηεο 

αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο ζπληήξεζεο ηεο εηαηξείαο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο νξγάλσζεο ηνπ ειέγρνπ ηνπ εθάζηνηε πιάλνπ ζπληήξεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ 

εθαξκνγήο ηνπ.  

Παξά, σζηφζν, ηα φπνηα πξνβιήκαηα ή θελά πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζε φηη αθνξά 

ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο, ν ηειεπηαίνο έρεη ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ πινίνπ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο, ρσξίο, βεβαίσο, απηφ λα εμαιείθεη ηελ αλάγθε ζπλερνχο πξνζπάζεηαο θαη 

δέζκεπζεο απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Οη ξίδεο ηνπ «Γηεζλνχο Κψδηθα Γηαρείξηζεο γηα ηελ Αζθαιή Λεηηνπξγία ησλ Πινίσλ θαη 

ηελ Πξνζηαζία ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο» εληνπίδνληαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, 

φηαλ άξρηζε λα απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε αλεζπρία γηα ηελ θαθήο πνηφηεηαο δηνίθεζε ζηε 

λαπηηιία. Σα ζεκαληηθά ιάζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο πνπ απνθαιχθζεθαλ θαηά ηελ 

δηεξεχλεζε λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, θαζψο θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ην 

έκςπρν δπλακηθφ, νδήγεζαλ ην 1987 ηνλ Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ (IMO) ζηε δηακφξθσζε 

ελφο λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα αζθαιέζηεξεο κεηαθνξέο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηεο απφθαζεο 

Α 596 (15), ε νπνία πξνέβιεπε ηελ αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηφζν ζρεηηθά κε ηελ 

δηνίθεζε επί ηνπ πινίνπ, φζν θαη ζηελ μεξά γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηβαηεγψλ ro-ro ζθαθψλ. 

Ο ISM Code δηακνξθψζεθε κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ «Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ 

Γηαρείξηζεο γηα ηελ Αζθαιή Λεηηνπξγία ησλ Πινίσλ θαη ηελ Πξνζηαζία ηνπ Θαιάζζηνπ 

Πεξηβάιινληνο» πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ IMO ην 1989 κε ηελ απφθαζε Α 647 (16), θαζψο 

θαη εθείλσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ δχν ρξφληα αξγφηεξα κε ηελ απφθαζε Α 680 (17), γηα λα θηάζεη 

ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή σο «Γηεζλήο Κψδηθαο Γηαρείξηζεο γηα ηελ Αζθαιή Λεηηνπξγία ησλ 

Πινίσλ θαη ηελ Πξνζηαζία ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο» (ISM Code – International Safety 

Management Code) κε ηελ απφθαζε Α 741 (18).
(1) 

Ο Κψδηθαο απηφο πηνζεηήζεθε ζηε 

ζπλδηάζθεςε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα 

(SOLAS)  ηελ 21-6-1994 θαη ελζσκαηψζεθε ζην λέν ηεο θεθάιαην ΗΥ. Ζ ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα μεθίλεζε γηα ηα επηβαηεγά θαη ηα επηβαηεγά ηαρχπινα ζθάθε απφ ηελ 1-

7-1998, φπσο θαη γηα ηα πεηξειαηνθφξα, ηα ρεκηθά δεμακελφπινηα, ηα πγξαεξηνθφξα, ηα 

θνξηεγά κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ (bulk carriers) θαη ηα ηαρχπινα θνξηεγά άλσ ησλ 500 GRT., 

ελψ γηα ηα ππφινηπα θνξηεγά πινία άλσ ησλ 500 GRT., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πισηψλ 

εμεδξψλ εμφξπμεο πεηξειαίνπ, απφ ηελ 1-7-2002. Δπηπιένλ, κε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ν Κψδηθαο εθαξκφδεηαη γηα ηα επηβαηεγά νρεκαηαγσγά πινία πνπ εθηεινχλ 

δξνκνιφγηα απφ θαη πξνο ιηκέλεο θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. απφ ηελ 1- 7-1996, ελψ εηδηθά γηα ηα 

επηβαηεγά νρεκαηαγσγά πνπ είλαη λενινγεκέλα ζηελ Διιάδα θαη εθηεινχλ ηαθηηθά δξνκνιφγηα 

κεηαμχ ειιεληθψλ ιηκέλσλ ε ηζρχο ηνπ μεθηλά απφ ηελ 1-1-1998. 
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ηφρνο ηνπ ISM Code είλαη ε θαζηέξσζε ελφο δηεζλνχο πξνηχπνπ δηαρείξηζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ πινίσλ κέζσ ηεο ζέζπηζεο ελφο ζπλφινπ ιεηηνπξγηθψλ θαλφλσλ νη νπνίνη 

αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

ηελ νπζία πξνυπνηίζεηαη ε νξζή ηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ θαη θπξίσο ηεο 

STCW, ηεο MARPOL θαη ηεο SOLAS. Γελ κεηαβάιιεηαη θακία απφ ηηο κέρξη ζήκεξα 

αθνινπζνχκελεο απφ ην πινίν δηαδηθαζίεο, αιιά επηβάιιεηαη ε γξαπηή ηήξεζή ηνπο κε ηελ 

εθαξκνγή ελφο πζηήκαηνο Αζθαινχο Γηαρείξηζεο (Safety Management System – SMS), ην 

νπνίν ζα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ πινίσλ αθελφο κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ηελ 

εζσηεξηθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο, αθεηέξνπ κε ηνπο ζρεηηθνχο Κψδηθεο, Πξφηππα 

ή Οδεγίεο πνπ ζπληζηψληαη απφ ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, ηηο αξκφδηεο Κξαηηθέο Αξρέο θαη 

ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο Νενγλψκνλεο.
(2)

 

 

 

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχηεθε ην ζέκα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 ηνπ ISM Code, κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επίδξαζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ αζθάιεηαο επί ηνπ πινίνπ, ηεο κείσζεο ησλ αηπρεκάησλ θαη ηεο 

ελίζρπζεο ησλ πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα θαηαγξάςεη ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη αλαθνξηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ISM Code. Αλ αθνινπζνχληαη θαηά γξάκκα ηα φζα νξίδεη ν Κψδηθαο ζρεηηθά κε 

ηε ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ή εάλ απηφο έρεη αηνλήζεη ζηελ πξάμε θαη 

δηαπηζηψλνληαη παξαβηάζεηο. Καηά πφζν ηεξείηαη πηζηά εθ κέξνπο ησλ εηαηξεηψλ ην 

πξνβιεπφκελν χζηεκα Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο θαη πφζν απνηειεζκαηηθφ είλαη σο 

πξνο ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αζθάιεηαο ζην πινίν, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ θαη ηε 

κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Δάλ, ηέινο, θαηαβάιινληαη εηιηθξηλείο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο ηφζν ζην πινίν φζν 

θαη ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο, ή αλ πξφθεηηαη γηα κηα ππνηππψδε νξγάλσζε ρσξίο νπζηαζηηθή 

ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ.  
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Ζ δηεξεχλεζε φισλ απηψλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο θαη εξκελείαο ηνπ άξζξνπ 10 

«πληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ», ηεο θαηαγξαθήο ησλ εθάζηνηε εηαηξηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ηεο ζχγθξηζεο ησλ ηειεπηαίσλ κε ηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πεξηιακβάλεη ν Κψδηθαο Αζθαινχο Γηαρείξηζεο. Αξρηθά γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζε φηη 

αθνξά ζηελ πνξεία θαη ηα βήκαηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο πηνζέηεζεο ηνπ Κψδηθα Αζθαινχο 

Γηαρείξηζεο, ελψ, επίζεο, πξνζδηνξίδνληαη ηφζν νη ιφγνη ζέζπηζήο ηνπ, φζν θαη νη ζηφρνη πνπ 

θιήζεθε λα επηηχρεη. 

 

 

ΓΟΜΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

ην Α’Κεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαιχεηαη θαη εξκελεχεηαη ν Κψδηθαο Αζθαινχο 

Γηαρείξηζεο, δίλνληαο απνθιεηζηηθά έκθαζε ζην άξζξν 10 «πληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ» θαη παξαηίζεληαη νη νδεγίεο ησλ Νενγλσκφλσλ ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα 

πξνο ηνπο επηζεσξεηέο . Παξάιιεια, παξέρεηαη θαη κηα δηάθξηζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ 

ζπληήξεζεο. 

ην Β’Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα βήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ελφο πζηήκαηνο 

Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο (Planned Maintenance System). 

Σέινο, ην Γ’Κεθάιαην πεξηιακβάλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θπξίσο απφ Νενγλψκνλεο θαη 

MoUs, ηφζν αλαθνξηθά κε ηνλ ISM Code θαη ηηο εληνπηδφκελεο ζε απηφλ ειιείςεηο, φζν θαη, 

εηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ην άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα. 

Αθνινπζνχλ γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη ζρνιηαζκφο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη 

δχν Παξαξηήκαηα κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ ζπληήξεζεο κηαο εηαηξείαο θαη ηνλ νδεγφ 

αλάπηπμεο ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ ζπληήξεζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

1 Αλάπηπμε θαη εξκελεία ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ ISM Code 

 Ο Κψδηθαο Αζθαινχο Γηαρείξηζεο απνηειείηαη απφ 12 άξζξα ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 

 Άξζξν 1 – Γεληθά 

 Άξζξν 2 – Πνιηηηθέο Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 

 Άξζξν 3 – Δπζχλεο θαη Αξκνδηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο 

 Άξζξν 4 – Δπζχλεο θαη Αξκνδηφηεηεο ηνπ Δμνπζηνδνηεκέλνπ      

                        Πξνζψπνπ 

 Άξζξν 5 – Δπζχλεο θαη Αξκνδηφηεηεο ηνπ Πινηάξρνπ 

 Άξζξν 6 – Μέζα θαη Πξνζσπηθφ 

 Άξζξν 7 – Αλάπηπμε ρεδίσλ γηα ηελ Λεηηνπξγία ηνπ Πινίνπ 

 Άξζξν 8 – Πξνεηνηκαζία γηα Αληηκεηψπηζε Έθηαθηεο Αλάγθεο 

 Άξζξν 9 – Αλαθνξέο θαη Αλάιπζε Με-ζπκκνξθψζεσλ, Αηπρεκάησλ θαη  

                        Δπηθίλδπλσλ Πεξηζηαηηθψλ 

 Άξζξν 10 – πληήξεζε ηνπ Πινίνπ θαη ηνπ Δμνπιηζκνχ 

 Άξζξν 11 – Σεθκεξίσζε 

 Άξζξν 12 – Δπαιήζεπζε, Έιεγρνο, θαη Αμηνιφγεζε ηνπ SMS απφ ηελ  

                          Δηαηξεία. 

Σν δήηεκα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πξαγκαηεχεηαη ην άξζξν 10 ηνπ 

Kψδηθα. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ ISM Code αζρνιείηαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ, ησλ 

κεραλεκάησλ, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

1.1 Γηάθξηζε Μεζφδσλ πληήξεζεο 

 

 Μηα απφ ηηο πξσηαξρηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πινηνθηήηε θαη ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο είλαη 

ε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζθάθνπο, ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε 

ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο, θαζψο θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ ε ίδηα 

ζέηεη.  

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο πθηζηάκελεο 

κεζφδνπο θαη ηερλνινγίεο ζπληήξεζεο: 
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Α.Παξαδνζηαθέο Μέζνδνη πληήξεζεο 

 

ηε ζεκεξηλή δηεζλή αγνξά νη απαηηήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη θαηλνηνκίαο ζε φιν ην θάζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ 

λα επηβηψζνπλ ζην έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη απνθαζηζηηθήο 

ζεκαζίαο δεδνκέλνπ φηη ε ζπληήξεζε απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θέληξα θφζηνπο ησλ 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. Σν θφζηνο ζπληήξεζεο δηαθέξεη απφ θιάδν ζε θιάδν. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ην θφζηνο ζπληήξεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θπκαίλεηαη απφ 15% 

ζηηο ειαθξέο βηνκεραληθέο κνλάδεο έσο 40% ζηηο βαξηέο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Όζνλ αθνξά ζηηο κεζφδνπο ζπληήξεζεο, νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηαθξίλνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: 

 Γηνξζσηηθή πληήξεζε (Corrective Maintenance), θαηά ηελ νπνία ν εμνπιηζκφο 

επηζθεπάδεηαη κφλν εάλ παξνπζηαζηεί θάπνηα βιάβε. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη ε 

πην άκεζε, σζηφζν ελδέρεηαη λα κεηαηξαπεί ζηελ πην αθξηβή κνξθή ζπληήξεζεο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκφο είλαη παιηφο ή ζεσξείηαη «θξίζηκνο». Οη θχξηεο 

δαπάλεο πνπ ζπλεπάγεηαη πεξηιακβάλνπλ ηε δηαηήξεζε πςεινχ απνζέκαηνο 

αληαιιαθηηθψλ, ην πςειφ εξγαηηθφ θφζηνο απνθαηάζηαζεο (ππεξσξίεο, 

κεηάθιεζε εμσηεξηθψλ εηδηθψλ), ηνπο κεγάινπο λεθξνχο ρξφλνπο θαη ηε κηθξή 

δηαζεζηκφηεηα ηεο παξαγσγηθήο εγθαηάζηαζεο.  

 

 Πξνιεπηηθή πληήξεζε (Preventive Maintenance), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο εληάζζνληαη ζε έλα ρξνληθά πξνγξακκαηηδφκελν 

πιαίζην, είηε βάζεη ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο, είηε βάζεη ηνπ 

ζπλνιηθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ πξνκήζεηα απηνχ. Ο θαζνξηζκφο ησλ 

δηαζηεκάησλ ζπληήξεζεο γίλεηαη θπξίσο κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ ή, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, κε βάζε ηελ ηήξεζε 

αξρείσλ ζηελ εγθαηάζηαζε, επηηξέπνληαο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζρεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε λεθξνχο ρξφλνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ παξαγγειία ησλ 

απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ ζην θαηάιιειν ρξνληθφ δηάζηεκα. Βαζηθά 

κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ απνηεινχλ αθελφο ε ζπρλή 
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δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηηο 

πξνδηαγεγξακκέλεο κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πξφσξσλ αζηνρηψλ, αθεηέξνπ 

ην γεγνλφο φηη ηα επηβαιιφκελα δηαζηήκαηα επηζθεπήο δελ ζπκπίπηνπλ ή 

θαζπζηεξνχλ ρσξίο ιφγν ηνλ ζπλνιηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο. 

 

Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ ζπληήξεζεο νδήγεζαλ ζηελ 

αλάπηπμε ελφο ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ γηα ηελ ζηαδηαθή κεηαηφπηζε ησλ 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο απφ εξγαζίεο επηζθεπήο-απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε δηαδηθαζίεο 

πξφιεςεο-πξφβιεςεο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

 

Β.Οιηθή Παξαγσγηθή πληήξεζε (Total Productive Maintenance) 

 

Ο φξνο Οιηθή Παξαγσγηθή πληήξεζε θαιχπηεη έλα ζχλνιν κεζφδσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ζπλνιηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο: 

 Μεγηζηνπνίεζε ηεο Οιηθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ (Overall 

Equipment Effectiveness) 

 Καζηέξσζε ελφο πεξηεθηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο 

(Planned Maintenance System), ην νπνίν θαιχπηεη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα δσήο 

ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Δκπινθή ζην πξφγξακκα φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ εμνπιηζκφ (αγνξά, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε) 

 πκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξηζε 

 Πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ θαηάιιεισλ θηλήηξσλ. 

Παξάιιεια ιακβάλεηαη ππφςε έλα ζχλνιν παξακέηξσλ φπσο ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ν πεξηνξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ, ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ην ζσζηφ πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο κεζφδνπ απηήο έλα κεγάιν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζπληήξεζεο αλαηίζεηαη ζην ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ηκήκα (Απηφλνκε 
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πληήξεζε), ελψ ηα παξαδνζηαθά ηκήκαηα ζπληήξεζεο αλαιακβάλνπλ ηελ εθπφλεζε θαη 

ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε 

κεζνδεπκέλεο ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα βήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

 

Πίνακας1. Δλδεηθηηθά βήκαηα εθαξκνγήο ελόο ζπζηήκαηνο Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο ζηα πιαίζηα 

ελόο ζπζηήκαηνο Οιηθήο Παξαγσγηθήο πληήξεζεο 

 

ΒΖΜΑ                                                         ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

1. Δθηίκεζε εμνπιηζκνχ-                         1. Πξνεηνηκαζία-αλαβάζκηζε «θαξηέισλ» εμνπιηζκνχ 

    Καηαλφεζε θαηάζηαζεο                      2. Δθηίκεζε εμνπιηζκνχ (Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο, 

                                                                      πξνηεξαηφηεηεο, επηινγή εμνπιηζκνχ Π) 

                                                                 3. Καηεγνξηνπνίεζε βιαβψλ 

                                                                 4. Καηαλφεζε θαηάζηαζεο (Αξηζκφο-ζπρλφηεηα- 

                                                                     ζνβαξφηεηα βιαβψλ-λεθξψλ ρξφλσλ, θνζηνιφγηα,  

                                                                     ζπρλφηεηεο δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο) 

                                                                 5. Θέζπηζε ζηφρσλ-Γεηθηψλ ζπληήξεζεο 

2. Αλαζηξνθή επηδείλσζεο                     1. Δθαξκνγή βαζηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο, 

    δηφξζσζε αδπλακηψλ                               απνκάθξπλζε παξαγφλησλ επηδείλσζεο (Τπνζηήξημε  

                                                                     «Απηφλνκεο» ζπληήξεζεο) 

                                                                 2. Δθαξκνγή εζηηαζκέλσλ δξάζεσλ γηα δηφξζσζε 

                                                                     αδπλακηψλ εμνπιηζκνχ 

                                                                 3. Θέζπηζε κέηξσλ γηα απνθπγή παξφκνησλ ζεκαληηθψλ  

                                                                     βιαβψλ εμνπιηζκνχ 

                                                                 4. Θέζπηζε βειηηψζεσλ γηα απνθπγή αζηνρίαο  

                                                                     δηεξγαζηψλ 

3. Αλάπηπμε ππνινγηζηηθνχ                    1. Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ βιαβψλ 

    ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο                     2. Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ζπληήξεζεο 

                                                                     εμνπιηζκνχ (ηζηνξία εμνπιηζκνχ, πξνγξακκαηηζκφο 

                                                                     ζπληήξεζεο, επηζεψξεζεο, θ.η.ι..) 

                                                                 3. Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ θνζηνιφγεζεο 

                                                                 4. Γεκηνπξγία-δηαζχλδεζε ινηπψλ πιεξνθνξηαθψλ 

                                                                     ζπζηεκάησλ (αληαιιαθηηθά, ζρέδηα, πξνζσπηθφ, 

                                                                      θ.η.ι..) 

4. Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο                        1. Πξνεηνηκαζία εγθαηάζηαζεο γηα πεξηνδηθή  

    πεξηνδηθήο (πξνιεπηηθήο)                       ζπληήξεζε (θαζνξηζκφο εθεδξηθψλ κνλάδσλ- 

    ζπληήξεζεο                                             γξακκψλ, αληαιιαθηηθψλ, νξγάλσλ κέηξεζεο,  

                                                                     ιηπαληηθψλ, θ.η.ι..) 

                                                                 2. Πξνεηνηκαζία ινγηθνχ δηαγξάκκαηνο πεξηνδηθήο 

                                                                     ζπληήξεζεο 

                                                                 3. Δπηινγή εμνπιηζκνχ γηα έληαμε ζε Π, δεκηνπξγία  

                                                                     ζρεδίνπ ζπληήξεζεο 

                                                                 4. Πξνεηνηκαζία-αλαβάζκηζε πξνηχπσλ (πιηθά, 

                                                                     εξγαζία, επηζεψξεζε, παξαιαβή, θ.η.ι..) 

5. Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο                        1. Δηζαγσγή ζπζηήκαηνο δηαγλσζηηθήο εμνπιηζκνχ 

    πξνβιεπηηθήο ζπληήξεζεο                      (εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, αγνξά νξγάλσλ, θ.η.ι..) 

                                                                 2. Πξνεηνηκαζία ινγηθνχ δηαγξάκκαηνο πξνβιεπηηθήο 

                                                                     ζπληήξεζεο 

                                                                 3. Δπηινγή εμνπιηζκνχ γηα έληαμε ζην πξφγξακκα 
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                                                                 4. Αλάπηπμε ζχλζεησλ δηαγλσζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

6. Αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο              1. Γεληθή απνηίκεζε (Γηνηθεηηθή επάξθεηα, πεξηνρή 

    ζπληήξεζεο                                             εθαξκνγήο) 

                                                                2. Απνηίκεζε αχμεζεο αμηνπηζηίαο εμνπιηζκνχ 

                                                                3. Απνηίκεζε αχμεζεο ζπληεξεζηκφηεηαο 

                                                                4. Απνηίκεζε κείσζεο θφζηνπο 

 
Πεγή: Η.Α.Αλησληάδεο, χγρξνλεο Μέζνδνη πληήξεζεο Βηνκεραληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, 1997, ζ.61 

 

 

 

Γ.Πξνβιεπηηθή πληήξεζε (Predictive Maintenance) 
 

 

Απηή ε κέζνδνο ζπληήξεζεο απνηειεί κηα θηινζνθία ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε κηα νπζηαζηηθή 

εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ελζαξξχλνληαο ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπληήξεζεο κφλν φηαλ ε ηειεπηαία ην απαηηεί. Ζ 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ έρεη ζεκαληηθά νθέιε, φπσο ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

ζπληήξεζεο, ησλ θαηαζηξνθψλ ησλ κεραλψλ, ησλ απνζεκάησλ αληαιιαθηηθψλ, ηνπ λεθξνχ 

ρξφλνπ ησλ κεραλψλ θαη ηνπ θφζηνπο ππεξσξηψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ 

κεραλψλ, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ θεξδψλ.  

Ζ πξνβιεπηηθή ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ηερληθψλ κέηξεζεο ζπλνδεπφκελσλ 

απφ θαηάιιειεο δηαγλσζηηθέο κεζνδνινγίεο: 

  Σερληθέο Μέηξεζεο 

Ζ ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία ησλ Σερληθψλ Μέηξεζεο απνζθνπεί ζηελ δηάγλσζε βιαβψλ 

ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ηερλνινγίεο, ε 

επξχηεξα δηαδεδνκέλε απφ ηηο νπνίεο είλαη ε Μέηξεζε Κξαδαζκψλ θαη Θνξχβσλ. 

πκπιεξσκαηηθέο κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ ηελ Σξηβνινγηθή Αλάιπζε, ηνπο Τπέξερνπο, ηε 

Θεξκνγξαθία, ηα Ραδηνγξαθήκαηα, ηε Μέηξεζε Αθνπζηηθήο Δθπνκπήο, κεζφδνπο 

Γηλνξεπκάησλ θαη Γηεηζδπηηθψλ-Μαγλεηηθψλ Τγξψλ, θαζψο θαη Γηαγλσζηηθέο κεζφδνπο 

Ζιεθηξνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ. 

 Γηαγλσζηηθέο Μεζνδνινγίεο 

Ζ απαίηεζε γηα ζσζηή εξκελεία ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ κέηξεζεο κε ζηφρν ηε δηάγλσζε 

ηεο βιάβεο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζρεηηθψλ 

κεηξήζεσλ. Οη κεζνδνινγίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ Παξαθνινχζεζε Λεηηνπξγηθψλ Παξακέηξσλ 

(πρ. SCADA Systems), Μεζφδνπο Δπεμεξγαζίαο ήκαηνο, αιιά θαη «Απηφκαηεο» Μεζφδνπο 
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Γηάγλσζεο ( Reference Model Based Diagnosis, Expert Systems, Neural Networks, Fuzzy 

Logic). 

 

Γ.πληήξεζε βάζεη Δθηίκεζεο Δπηθηλδπλφηεηαο (Risk Based Maintenance) 

 

Βαζηθφο ζηφρνο ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ε αλάπηπμε ελφο πνζνηηθνχ θξηηεξίνπ γηα ηελ 

επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο ζε κεγάιεο, πεξίπινθεο εγθαηαζηάζεηο, ην 

νπνίν θαζνξίδεηαη πξαθηηθά απφ ηνλ Παξάγνληα Δπηθηλδπλφηεηαο νξηδφκελν σο εμήο: 

Π.Δ. = (Δπίπησζε Αζηνρίαο) * (Πηζαλφηεηα Δκθάληζεο) 

 

Οη ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη ζε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνπλ 

Αλάιπζε κνξθψλ αζηνρίαο, επηπηψζεσλ θαη θξηζηκφηεηαο (FMECA, Failure Mode, Effects and 

Criticality Analysis), Αλάιπζε δέληξσλ αζηνρηψλ (FTA, Fault Tree Analysis) θαη Αλάιπζε 

δέληξσλ πκβάλησλ (ETA, Event Tree Analysis).
(3)

 

 

 

1.2 Δξκελεία ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα 

 

 ηελ παξάγξαθν 10.1 ηνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο λα δηαζθαιίζεη 

φηη νη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ζρεηηθνχο 

θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο, θαζψο θαη κε ηπρφλ πξφζζεηεο αμηψζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ ίδηα. Καηά 

ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δηεζλείο ζπκβάζεηο, νη θαλνληζκνί ηνπ 

θξάηνπο ηεο ζεκαίαο θαη ησλ Νενγλσκφλσλ, νη απαηηήζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, θαζψο θαη 

πιεξνθνξίεο βάζεη πξνεγνχκελσλ αζηνρηψλ, δεκηψλ, ειαηησκάησλ θαη βιαβψλ.  

Τπάξρνπλ δηάθνξα απνδεθηά ζπζηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ. Ζ επηινγή εμαξηάηαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πινίσλ θαη ηελ θηινζνθία ηεο 

εηαηξείαο. Δθείλν πνπ ηειηθά έρεη ζεκαζία είλαη ην εθάζηνηε ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά. Ο επηζεσξεηήο ζα πξέπεη λα βξεη έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπληήξεζεο θαη αξρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπληήξεζεο. Ζ εηαηξεία νθείιεη λα αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο ηνπιάρηζην γηα ηα εμήο: 
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 Δμνπιηζκφ αζθαιείαο, λαπαγνζσζηηθφ, ππξφζβεζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο 

κφιπλζεο 

 Δμνπιηζκφ πινήγεζεο θαη επηθνηλσλίαο 

 χζηεκα πεδαιίνπ θαη ζρεηηθά ζπζηήκαηα 

 Κχξηεο θαη βνεζεηηθέο κεραλέο 

 Δμνπιηζκφ ειιηκεληζκνχ 

 Γνκή ηνπ ζθάθνπο, ησλ δηαρσξηζηηθψλ ηνηρσκάησλ, ησλ δεμακελψλ, ππεξδνκή 

θ.η.ι.. 

 σιελψζεηο θαη βαιβίδεο 

 Δμνπιηζκφ θφξησζεο/εθθφξησζεο 

 Αλνίγκαηα, πφξηεο, θαιχκκαηα αεξαγσγψλ θαη άιια πδαηνζηεγή ζεκεία 

 πζηήκαηα αδξαλνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ ρψξσλ ηνπ θνξηίνπ 

 πζηήκαηα αλίρλεπζεο θσηηάο, θαπλνχ, δηαξξνήο αεξίνπ θαη πςειήο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ζπζηήκαηα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο 

 πζηήκαηα εξκαηηζκνχ θαη δηαρσξηζκνχ 

 πζηήκαηα δηάζεζεο απνβιήησλ 

Σν ζχζηεκα ζπληήξεζεο κπνξεί λα πνηθίιεη απφ έλα απιφ ζχζηεκα card index κέρξη έλα 

πιήξσο κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα, αλάινγα κε ηελ εηαηξεία. ηελ επηινγή απηή ζεκαληηθφ 

ξφιν δηαδξακαηίδεη ηφζν ε ειηθία θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πινίνπ, φζν θαη ε θηινζνθία ηεο 

εηαηξείαο. Οπνηνδήπνηε ζχζηεκα θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί ε εηαηξεία νθείιεη λα εμαζθαιίζεη 

αθελφο φηη ε ζπληήξεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο κεζφδνπο, αθεηέξνπ φηη 

ηεξνχληαη αξρεία πνπ ην απνδεηθλχνπλ. 

Ζ παξάγξαθνο 10.2.1 πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο λα θαζνξίζεη ηα απαξαίηεηα 

δηαζηήκαηα επηζεσξήζεσλ, ελψ, ζπγρξφλσο, απαηηεί απφ απηήλ θαη ηελ αηηηνιφγεζε ηεο 

επηινγήο ηνπο. 

ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα επί ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα 

πξνγξακκαηίδνληαη επίζεκεο ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο ησλ κεραλψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο 

δνκηθήο επζηάζεηαο ηνπ πινίνπ. 

ηελ παξάγξαθν 10.2.2 αλαθέξεηαη φηη ηπρφλ βιάβεο πνπ δελ κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ 

άκεζα (ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ ή πιηθψλ), ή ησλ νπνίσλ ε επηζθεπή κπνξεί λα αλαβιεζεί ρσξίο λα 

επεξεαζηεί ε αζθάιεηα ηνπ πινίνπ ή ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα θαηαγξάθνληαη ζε κηα 
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ιίζηα πνπ ζα αλαλεψλεηαη δηαξθψο θαη ζα είλαη δηαζέζηκε ηφζν ζηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο φζν 

θαη ζηελ εηαηξεία. 

Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε ζρεδίαζε ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ εθάζηνηε 

ππεπζχλσλ ηφζν ζηελ μεξά φζν θαη επί ηνπ πινίνπ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ θαη ηηο θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο δξάζεηο. 

Σα βαζηθά ζηνηρεία κηαο απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο ειαηησκάησλ ή 

αζηνρηψλ απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.
(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Πεγή: IACS, A Guide to Managing Maintenance, 2001, ζ.5 

 

  

Διάγραμμα 1. Γηαδηθαζία Γηνξζσηηθήο Γξάζεο 

ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΣΖ ΑΗΣΗΑ 

ΠΡΟΣΑΖ ΛΤΔΧΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

ΑΠΟΓΟΥΖ 

ΜΗΑ 

ΑΠΟΡΡΗΦΖ 

ΟΛΧΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ 

ΔΚΣΗΜΖΖ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ 

ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
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Ζ παξάγξαθνο 10.2.3 νξίδεη φηη ε εηαηξεία νθείιεη λα αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο δηνξζσηηθήο 

δξάζεο γηα βιάβεο πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα απφ ην πιήξσκα, απνβιέπνληαο 

ζηε κείσζε ή απνθπγή ηεο πηζαλφηεηαο επαλεκθάληζήο ηνπο. 

Ο θαηάινγνο ησλ ηαθηηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην πινίν ζα 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο θαη ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο. 

ηελ παξάγξαθν 10.2.4 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ηήξεζεο αξρείσλ γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηζεψξεζεο θαη ηεο ζπληήξεζεο, ηηο βιάβεο, ηα ειαηηψκαηα θαη ηηο 

ζρεηηθέο δηνξζσηηθέο δξάζεηο, σο απφδεημε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ SMS (Safety 

Management System). 

Ζ παξάγξαθνο 10.3 πξνβιέπεη ηελ επζχλε ηεο εηαηξείαο ζε φηη αθνξά ζηελ αλάπηπμε, 

εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ πζηήκαηνο Αζθαινχο Γηαρείξηζεο, δηαδηθαζηψλ εληνπηζκνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ηερληθψλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία κηα μαθληθή αζηνρία ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε 

επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Απαηηείηαη ε πξφβιεςε εηδηθψλ κέηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ηαθηηθήο δνθηκήο εθεδξηθψλ δηαηάμεσλ θαη εμνπιηζκνχ ή ηερληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο. 

Ο θαηάινγνο ησλ εμαξηεκάησλ ή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «θξίζηκα» 

πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ. Κάπνηα παξαδείγκαηα αληηθεηκέλσλ 

πνπ ππφθεηληαη ζε επηζεψξεζε θαη δνθηκή είλαη ηα εμήο: 

i. πλαγεξκνί θαη δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο 

ii. σζηή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο θαπζίκσλ 

iii. σζηή ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο θνξηίνπ 

iv. Δμνπιηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο (EPIRB, θνξεηφ VHF, θ.η.ι.) 

v. Δμνπιηζκφο αζθαιείαο (θνξεηνί αληρλεπηέο αεξίνπ  CO2, θ.η.ι.) 

vi. Γνθηκέο ησλ πεδαιίσλ εθηάθηνπ αλάγθεο, ησλ γελλεηξηψλ, ησλ αληιηψλ 

ππξθαγηάο, ησλ ηειέγξαθσλ, θ.η.ι. 

vii. Δμνπιηζκφο ππξφζβεζεο θαη λαπαγνζσζηηθφο εμνπιηζκφο. 

 

Σέινο, ζηελ παξάγξαθν 10.4 νξίδεηαη φηη νη αλαθεξφκελεο ζηελ 10.2 επηζεσξήζεηο φπσο 

θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ 10.3 κέηξα, ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζην πιάλν ιεηηνπξγηθήο 

ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ. 



 25 

Αο ζεκεησζεί φηη ε εηαηξεία νθείιεη επίζεο λα ιακβάλεη ππφςε ηα αθφινπζα θαηά ηελ 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπληήξεζεο: 

i. Σηο ππνδείμεηο ζπληήξεζεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

εμνπιηζκνχ 

ii. Σν ηζηνξηθφ ηνπ εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αζηνρηψλ, ειαηησκάησλ θαη 

βιαβψλ, θαζψο θαη ηελ αληίζηνηρε δηνξζσηηθή δξάζε 

iii. Σα απνηειέζκαηα επηζεσξήζεσλ απφ ηξίηα κέξε 

iv. Σελ ειηθία ηνπ πινίνπ 

v. Δμνπιηζκφ ή ζπζηήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «θξίζηκα» 

vi. Σηο επηπηψζεηο κηαο αζηνρίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

πινίνπ.
(5)

 

 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαηεζνχλ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη νη 

νδεγίεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζρεηηθά κε ην άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ 

ηνπο επηζεσξεηέο ηνπ IACS θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο. 

ηελ παξάγξαθν 10.1 αλαθέξεηαη ε αμίσζε ηεο χπαξμεο απηψλ απνδείμεσλ γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ηφζν ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο φζν 

θαη ζην πινίν είλαη ηα εμήο: 

 Σεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο γηα ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο επί ηνπ πινίνπ 

 Δπηβεβαίσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ 

απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ. 

Σα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 10.2.1 απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο, είλαη ηα αθφινπζα: 

 Αλαθνξέο επηζεσξήζεσλ ηνπ πινίνπ απφ πξνζσπηθφ ηνπ πινίνπ θαη/ή 

επηζεσξεηέο ηεο εηαηξείαο ζηα πξνβιεπφκελα απφ ην πιάλν ζπληήξεζεο 

δηαζηήκαηα  

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ επηζεψξεζεο, φπσο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ζπληήξεζεο. 
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Χο απνδείμεηο επξηζθφκελεο επί ηνπ πινίνπ αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 

 Αλαθνξέο επηζεσξήζεσλ ηνπ πινίνπ 

 Αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ 

 Απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ θαη επηζεσξήζεσλ. 

Ζ παξάγξαθνο 10.2.2 απαηηεί ηελ αλαθνξά νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ ειαηηψκαηνο θαη/ή 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο, φπσο θαη ηεο πηζαλήο ηνπ αηηίαο εάλ απηή 

είλαη γλσζηή. ην ζεκείν απηφ ν Κψδηθαο αλαθέξεηαη ζε δεκίεο, ειαηηψκαηα, δπζιεηηνπξγίεο 

θαη αλεπάξθεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πινίν θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ. 

Σν πιήξσκα, ζηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ, ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ άκεζε αλαθνξά ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ δηφξζσζή ηνπο ζε θαζνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Παξαδείγκαηα απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Απφδεημε απφ αλαθνξέο βιαβψλ απφ ην πινίν 

 Αλάιπζε ησλ βιαβψλ θαη εληνπηζκφο ησλ αηηίσλ 

 Αλάιπζε ηνπ γελεζηνπξγνχ αηηίνπ, εάλ ζεσξείηαη απαξαίηεην. 

Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πινίν παξαηίζεληαη ηα εμήο: 

 Αλαθνξά βιαβψλ 

 Αλάιπζε ηεο βιάβεο θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ αηηίσλ 

 Αλάιπζε ηνπ αξρηθνχ αηηίνπ. 

ηελ παξάγξαθν 10.2.3 νξίδεηαη φηη ζηα πιαίζηα ηνπ SMS θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

πιήξσκα αδπλαηεί λα επηζθεπάζεη κηα βιάβε, ε νπνία επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ ή ηηο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηα δηαζέζηκα κέζα θαη πιηθά, ζα πξέπεη λα 

ζεζπηζηνχλ νδεγίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ αηφκνπ ζηελ εηαηξεία πεξί ηεο θχζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ή θαη γηα ηελ απνζηνιή πξνηάζεσλ δηνξζσηηθήο ή πξνιεπηηθήο δξάζεο. 

Χο παξαδείγκαηα ζηνηρείσλ απφ ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 Λίζηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 

πινίν 

 Έιεγρνο, παξαθνινχζεζε θαη πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 
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Παξαδείγκαηα απνδείμεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζην πινίν πεξηιακβάλνπλ: 

 Λίζηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ  

 Έιεγρνο, παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή ησλ αληαιιαθηηθψλ 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

ηελ παξάγξαθν 10.2.4 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ αξρείσλ ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. 

Χο παξαδείγκαηα απνδείμεσλ πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ηφζν ζηα γξαθεία φζν θαη ζην 

πινίν αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

 ηνηρεία φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ εγγξάθσλ. 

Ζ παξάγξαθνο 10.3 νξίδεη φηη ε δνθηκή θαη ε ζπληήξεζε εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

ζπζηεκάησλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζα πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζπληήξεζεο ηεο εηαηξείαο. 

Παξαδείγκαηα ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα γξαθεία ζπληζηνχλ ηα εμήο: 

 ηνηρεία αλαγλψξηζεο ηέηνηνπ είδνπο εμνπιηζκνχ 

 Αξρεία επηζεσξήζεσλ θαη δνθηκψλ 

Παξαδείγκαηα απνδείμεσλ επξηζθφκελσλ επί ηνπ πινίνπ είλαη ηα παξαθάησ: 

 Αξρεία επηζεσξήζεσλ θαη δνθηκψλ 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο ηθαλφηεηαο δνθηκήο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

εμνπιηζκνχ ηέηνηνπ είδνπο 

 Καηάζηαζε ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ.
(6)

 

 

Δθηφο απφ ην άξζξν 10 ηνπ ISM Code, αλαθνξά ζηε ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ γίλεηαη θαη ζε άιια άξζξα: 

1.2 ηόρνη: εμεηάδνληαη νη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο ζε φηη αθνξά ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ησλ δηαδηθαζηψλ ζπληήξεζεο ζηελ επίηεπμή ηνπο. 

4 Δμνπζηνδνηεκέλα πξόζωπα: δίλεηαη έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεπζχλσλ 

πξνθεηκέλνπ αθελφο γηα ηελ δηαηήξεζε κηαο απνδνηηθήο ξνήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηε 

ζπληήξεζε κεηαμχ γξαθείνπ θαη πινίσλ, αθεηέξνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ πφξσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπληήξεζεο επί ηνπ πινίνπ. 
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6 Πόξνη θαη πξνζωπηθό: εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο παξέρεη επαξθείο 

πφξνπο γηα άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε, θαζψο θαη αλ ε επζχλε επηζεψξεζεο θαη 

ζπληήξεζεο έρεη αλαηεζεί ζε ηθαλά θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

9 Αλαθνξέο θαη αλάιπζε αηπρεκάηωλ θαη επηθίλδπλωλ ζπκβάληωλ: αμηνινγείηαη ην 

θαηά πφζν ηα δηάθνξα αηπρήκαηα θαη πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθέξνληαη θαη 

δηεξεπλφληαη ζσζηά θαη εάλ ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα. 

11 Σεθκεξίωζε: δίλεηαη βάξνο ζηνλ νξζφ έιεγρν ηεο παξνπζίαζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη 

δηαλνκήο ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο εγγξάθσλ θαη άιισλ απαξαίηεησλ 

εγγξάθσλ. 

12 Δπαιήζεπζε, έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε ηεο εηαηξείαο: εμεηάδεηαη αλ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ απνινγηζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο, απφ κέξνπο ηφζν ηεο 

εηαηξείαο, φζν θαη ηνπ πινίνπ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ απφδνζε ηνπ πινίνπ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, θαζψο θαη θαηά πφζν ν απνινγηζκφο απηφο ζπκβάιιεη ζε βειηηψζεηο  

ζε φηη αθνξά ζηε ζπληήξεζε.
(7)

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

1 Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηεο ζπληήξεζεο. ρεδηαζκφο Planned Maintenance 

Systems 

 

 ηφρνο κηαο ππεχζπλεο εηαηξείαο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ 

απνθαζηζζέλησλ απφ ηελ ίδηα δηαδηθαζηψλ ζπληήξεζεο ηφζν επί ηνπ πινίνπ, φζν θαη ζηα 

γξαθεία ηεο. Ζ εηαηξεία δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ ζε 

απηέο πνπ απζηεξά απαηηνχληαη απφ ηηο Αξρέο, ηνπο Νενγλψκνλεο ή άιια ελδηαθεξφκελα κέξε 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηνδηθψλ αμηνινγήζεσλ. χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ISM Code 

εθείλε είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα ηελ θαζεκεξηλή ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζθάθνπο, ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηελ 

αζθαιή θαη πεξηβαιινληηθψο νξζή ιεηηνπξγία ηνπ. Δπηπξνζζέησο, έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν 

ζχζηεκα ζπληήξεζεο απνηειεί κηα ζεκαληηθή επέλδπζε. 

 Αληηζέησο, ε δηαρείξηζε ηεο ζπληήξεζεο επί ηνπ πινίνπ ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά σο 

απνθιεηζηηθά ηερληθφ δήηεκα πνπ δελ ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξφιεςε ηεο 
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κφιπλζεο, φπσο ηα γπκλάζηα θαη νη αζθήζεηο. Θεσξείηαη πεξηζζφηεξν σο αξκνδηφηεηα ηνπ 

ηερληθνχ πξνζσπηθνχ παξά σο ππφζεζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνζψπσλ, κε απνηέιεζκα λα 

ζπληζηά ην ιηγφηεξν αλεπηπγκέλν θαη αζζελέζηεξν ζηνηρείν ζε πνιιά ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο. 

Απηφ, φκσο, απμάλεη ηνλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ, απψιεηαο δσήο θαη δεκίαο ζε πεξηνπζία ή ζην 

πεξηβάιινλ θαη ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πςειφ θφζηνο ιφγσ επηζθεπψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

θαζπζηεξήζεσλ, δπζθνιεχνληαο ηελ πηζηνπνίεζε θαηά ISM Code θαη απμάλνληαο ηελ 

πηζαλφηεηα θξαηήζεσλ απφ ηηο ιηκεληθέο αξρέο. Γελ είλαη εμάιινπ ηπραίν ην γεγνλφο φηη νη 

πεξηζζφηεξεο θξαηήζεηο πινίσλ ιφγσ πξνβιεκάησλ ζηα ζπζηήκαηα αζθαινχο δηαρείξηζεο 

αθνξνχλ ζηε ζπληήξεζε, φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ISM Code. 

         ηφρνο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ πινίνπ, 

ησλ κεραλεκάησλ, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη απηφ απνηειεί 

πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζθάθνπο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Απαηηείηαη, επνκέλσο, ν ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο πνπ ζα πινπνηείηαη 

θαη ζα ειέγρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ηφζν ε 

αζθαιήο θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, φζν θαη ε ζπκκφξθσζε κε 

ηνπο πθηζηάκελνπο θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο. Ζ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ ζα εμαξηεζεί απφ 

ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πινίσλ ηεο. Σν ζχζηεκα κπνξεί λα 

είλαη είηε ειεθηξνληθφ, είηε φρη, ή θαη ζπλδπαζκφο ησλ δχν, ελψ ην επίπεδν ηεο επηηήξεζεο απφ 

ηελ μεξά πνηθίιεη απφ εηαηξεία ζε εηαηξεία. Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά θαη θαηά ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί ηελ εηαηξεία.  

         Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ην χζηεκα Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο πνπ 

εθαξκφδεη κηα εηαηξεία, νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ 

(ζπληήξεζε, επηζθεπέο, επηζεψξεζε) θαηά έλα πξνγξακκαηηζκέλν, αζθαιή, ζπλεπή θαη 

πξνδηαγεγξακκέλν ρξνληθά ηξφπν θαη ζα πξέπεη λα θαιχπηεη: 

 Σν ζθάθνο θαη νιφθιεξε ηε κεηαιιηθή θαηαζθεπή ηνπ 

 Σελ θχξηα κεραλή, ηηο ειεθηξνγελλήηξηεο θαη ηα βνεζεηηθά κεραλήκαηα 

 Σα ζσζηηθά θαη ππξνζβεζηηθά κέζα 

 Σν ξαδηνλαπηηιηαθφ εμνπιηζκφ 

 Σν κεραληζκφ πεδαιηνπρίαο 

 Σα κεραλήκαηα ρεηξηζκνχ ηνπ θνξηίνπ (cargo-handling gear) 
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 Σα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

 Σνλ εμνπιηζκφ πξφζδεζεο θαη αγθπξνβνιίαο 

 Σα ζπζηήκαηα αληιηψλ θαη ζσιελψζεσλ θπηψλ θαη έξκαηνο 

 Σηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πινίνπ 

 Σνλ ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ. 

 

 Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Καζηέξσζε δηαζηεκάησλ ζπληήξεζεο 

 Καζνξηζκφ ησλ κεζφδσλ θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ επηζεσξήζεσλ 

 Πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηεο επηζεψξεζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ κέηξεζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί 

 Καζνξηζκφ θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ απνδνρήο (επηηπρία/απνηπρία) 

 Αλάζεζε ηεο επζχλεο ησλ δηαδηθαζηψλ επηζεψξεζεο ζε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ 

 Αλάζεζε ηεο επζχλεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζε αξκφδηνπο 

 αθή θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ κεραληζκψλ αλαθνξάο. 

 

 

Κελά πληήξεζεο 

 

 Σα θελά ζπληήξεζεο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ αθφινπζσλ παξακέηξσλ: 

 Σηο ππνδείμεηο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

 Σηο ηερληθέο  ζπληήξεζεο 

 Σελ πξαθηηθή εκπεηξία ζε φηη αθνξά ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ησλ 

κεραλεκάησλ ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηζηνξηθψλ ηάζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ, ζηε θχζε θαη ζην ξπζκφ ησλ αζηνρηψλ 

 Σνλ βαζκφ ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (ζπλερφκελε ρξήζε, δηαθνπηφκελε ιεηηνπξγία, 

εθεδξηθή ρξήζε ή ρξήζε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο) 

 Σνπο πξαθηηθνχο ή ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο (πρ. εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα κφλν ζε δεμακελή) 
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 Σα δηαζηήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο, ηεο ζχκβαζεο ή ησλ 

Νενγλσκφλσλ 

 Σελ αλάγθε ηαθηηθψλ δνθηκψλ ησλ εθεδξηθψλ δηαηάμεσλ. 

 

 

Δπηζεσξήζεηο 

 

 Οη δηαδηθαζίεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζεσξήζεσλ νθείινπλ λα πεξηιακβάλνπλ ηα 

εμήο: 

 Κξηηήξηα απνδνρήο (επηηπρία/απνηπρία, αλζεθηηθφηεηα) 

 Υξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ γηα κεηξήζεηο θαη δνθηκέο κε ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ 

αθξίβεηαο 

 Βαζκνλφκεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηα θαηάιιεια επίπεδα 

Χο παξαδείγκαηα ηχπσλ επηζεψξεζεο θαη δνθηκψλ, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα αθφινπζα: 

νπηηθή, θξαδαζκνί, πίεζε, ζεξκνθξαζία, θνξηίν, water tightness. 

 

 

Μέζνδνη Δπηζεψξεζεο 

 

Όπνπ απαηηείηαη, δεκηνπξγνχληαη ιίζηεο ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ζε 

ζπγθεθξηκέλα δηαζηήκαηα. Οη ιίζηεο απηέο κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζηηο ππνδείμεηο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ.
(8)

 

 

 

2 Δίδε αξρείσλ πνπ ηεξνχληαη 

 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ζπληήξεζεο ηεο εηαηξείαο 

απαηηείηαη λα γίλεη αλαθνξά ζηελ αθνινπζνχκελε απφ ηελ εηαηξεία πνιηηηθή ζπληήξεζεο, θαζψο 

θαη ζηνλ ζθνπφ πηνζέηεζεο απηήο ηεο πνιηηηθήο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεχζπλνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ πινίνπ ζε φηη αθνξά ζην ζέκα 
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ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ζθάθνπο, ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Παξάιιεια, απαηηείηαη ε 

ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ ζπληήξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο, ησλ 

ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ ζπληήξεζεο (εκεξνινγηαθά δηαζηήκαηα ή ψξεο ιεηηνπξγίαο) γηα θάζε 

κεράλεκα, εμνπιηζκφ, ζχζηεκα ή κέξνο ηνπ ζθάθνπο, θαζψο θαη ησλ νξίσλ ηεο απνδεθηήο 

θαηάζηαζεο. ην ίδην ζεκείν ζα πξέπεη λα εμεγεζνχλ κε ιεπηνκέξεηεο ηφζν νη επηζεσξήζεηο πνπ 

έρεη θαζηεξψζεη ε εηαηξεία γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο, φζν θαη ηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα επηζεψξεζεο γηα θάζε θαηεγνξία εμνπιηζκνχ. Σέινο, ζα πξέπεη λα 

πεξηγξαθεί ε αθνινπζνχκελε απφ ηελ εηαηξεία δηαδηθαζία γηα ηηο επηζθεπέο θαη ηνλ δεμακεληζκφ 

ηνπ πινίνπ, θαζψο θαη γηα ηα αληαιιαθηηθά (spare parts) (αίηεζε, απνγξαθή, απνζήθεπζε, 

έιεγρνο). 

         Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο εληχπσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδεηρηεί ρξήζηκνο θαηά ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο είλαη: 

 Καηάινγνο απνγξαθήο φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ (list of pieces/equipment) γηα θάζε θαηεγνξία 

(ζθάθνπο, κεραλήο, αζθάιεηαο, θνξηίνπ, λαπζηπινΐαο, αζπξκάηνπ θ.η.ι..) 

 Πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ ζπληήξεζεο θαη επηζεψξεζεο γηα θάζε θαηεγνξία πιηθψλ 

 Έληππα επηζεψξεζεο/ζπληήξεζεο θάζε πιηθνχ, εμνπιηζκνχ, κεραλήκαηνο, φπνπ ζα 

απεηθνλίδνληαη κε ζαθήλεηα νη εκεξνκελίεο επηζεψξεζεο, ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ζε 

απηέο ηηο εκεξνκελίεο, νη παξαηεξήζεηο θαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ, θαζψο 

θαη ν ππεχζπλνο ηεο δηαδηθαζίαο 

 Έληππα επηζεψξεζεο ειέγρνπ θαηάζηαζεο (condition check lists) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ην Σερληθφ Σκήκα ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ πεξηνδηθή επηζεψξεζε ηνπ πινίνπ 

 Έληππα ηππνπνηεκέλσλ αλαθνξψλ βιαβψλ, ζθαικάησλ ή δεκηψλ πνπ αλαθαιχπηνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ ή επηζεσξήζεσλ 

 Έληππα ηππνπνηεκέλσλ αλαθνξψλ βιαβψλ ,ζθαικάησλ ή δεκηψλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα κε πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζεσξήζεσλ 

 Πίλαθαο αληαιιαθηηθψλ.
(9)

 

Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαδηθαζίεο, ηα αξρεία πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ κπνξνχλ, επίζεο, λα ζεσξεζνχλ σο 

βάζε δεδνκέλσλ απφ ηελ νπνία είλαη δπλαηφ λα εμαρζνχλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν δηνίθεζεο. Γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηεο ζσζηήο αλάιπζεο αξρείσλ ζρεηηθψλ κε 

επηζεσξήζεηο, βιάβεο, αζηνρίεο θαη δηνξζσηηθέο δξάζεηο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ πιεξνθνξίεο 
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ηθαλέο λα ππξνδνηήζνπλ αιιαγέο ζε φηη αθνξά ζηελ επηζεψξεζε θαη ζηα δηαζηήκαηα 

ζπληήξεζεο, πεξηνξίδνληαο ηηο άζθνπεο εξγαζίεο θαη κεηψλνληαο ηε ζπρλφηεηα ησλ αζηνρηψλ. Ζ 

ίδηα αλάιπζε ελδέρεηαη, αθφκα, λα δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ηάζεσλ ή επαλαιακβαλφκελσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη καθξνπξφζεζκεο ιχζεηο. 

 

 

3 Δληνπηζκφο θαη δνθηκέο «θξίζηκνπ» εμνπιηζκνχ  

 

ε θάζε πινίν είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη εμνπιηζκφο ή ζχζηεκα, ζην νπνίν κηα μαθληθή 

ιεηηνπξγηθή βιάβε  ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Κξίλεηαη, επνκέλσο, 

απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ πξνψζεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηέηνηνπ είδνπο εμαξηεκάησλ, φπσο 

πξνβιέπεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 10.3 ηνπ ISM Code. 
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 Έιεγρνο Ναη Όρη 

1 Λακβάλνπκε αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο λέεο θαη ηξνπνπνηεκέλεο 

ξπζκίζεηο ησλ Νενγλσκφλσλ, ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη ηνπ Κξάηνπο; 

  

2 Γίλεηαη έιεγρνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε φινπο ηνπο ππνρξεσηηθνχο 

θαλφλεο, θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ Κσδίθσλ θαη 

Πξνηχπσλ; 

  

3 Δπηζεσξνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα γξαθεία 

ηεο εηαηξείαο θαη πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο; 

  

4 Έρνπλ αλαηεζεί νη δηαδηθαζίεο επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο ζε θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ; 

  

5 Τπάξρνπλ κεραληζκνί ειέγρνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ δηαδηθαζηηθψλ θαη ηερληθψλ εγγξάθσλ; 

  

6 Έρνπλ ιεθζεί κέηξα πνπ λα απαγνξεχνπλ ηε ρξήζε απαξραησκέλσλ εγγξάθσλ;    

7 Τπάξρεη θάπνην ζχζηεκα γηα ηελ αλαθνξά ειαηησκάησλ, αηπρεκάησλ θαη 

επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ; 

  

8 Έρεη πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα ν ηχπνο θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ αλαθεξφκελσλ 

ειαηησκάησλ θαη πεξηζηαηηθψλ; 

  

9 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο δηνξζσηηθήο δξάζεο θαη επαιήζεπζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο; 

  

10 Δίλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ βάζεη ησλ αξρείσλ επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο; 

  

11 Έρνπλ θαζνξηζηεί φια ηα απαξαίηεηα θελά ζπληήξεζεο;   

12 Έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη κέζνδνη επηζεψξεζεο θαζψο θαη ν ηχπνο θαη ε αθξίβεηα ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ επηζεψξεζεο θαη κέηξεζεο; 

  

13 Έρνπλ θαζνξηζηεί θαηάιιεια θξηηήξηα απνδνρήο;   

14 Έρνπλ θαζνξηζηεί φια ηα απαξαίηεηα θελά ζπληήξεζεο;   

15 Σεξνχληαη επαξθή αξρεία επηζεψξεζεο-ζπληήξεζεο γηα ηελ απφδεημε ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηηο ππνρξεσηηθέο ξπζκίζεηο; 

  

16 Έρεη εληνπηζηεί ν «θξίζηκνο» εμνπιηζκφο;   

17 Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο γηα εξγαζία ψζηε λα εθηηκάηαη ν θίλδπλνο θαηά 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηζεψξεζεο-ζπληήξεζεο θαη λα γίλνληαη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη; 

  

18 πκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αλαθνξέο ηνπ Πινηάξρνπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιπηηθή 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε; 

  

 

 

Πεγή: IACS, A Guide to Managing Maintenance, 2001, ζ.10 

 

 

Πίνακας 2. Λίζηα Βαζηθώλ ηνηρείσλ Διέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο πληήξεζεο 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ηαηηζηηθά ηνηρεία 

 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηνλ ISM Code γεληθφηεξα φζν θαη ζην άξζξν 

10 ηνπ Κψδηθα (ζπληήξεζε) είλαη πεξηνξηζκέλα θαη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνπο Νενγλψκνλεο 

θαη ηα MoUs.  

 

 ηαηηζηηθά ζηνηρεία Νενγλωκόλωλ 

1 Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηνλ ISM Code αληιείηαη απφ ηελ 

«Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005» ηνπ NK.  

 

1.1 ISM Non-compliant Ships 

1.1.1 Σαμηλφκεζε πινίσλ βάζεη ηνπ νξγαληζκνχ έθδνζεο SMC 

Καηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξηνο-Γεθέκβξηνο 2005 ν NK θαηέγξαςε ηελ χπαξμε 96 ζπλνιηθά 

πινίσλ ζηα νπνία είραλ δνζεί νδεγίεο απφ ην PSC ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε δηνξζσηηθήο δξάζεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ειιείςεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ISM Code (ISM Non-compliant ships), 

γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη κηα ζεκαληηθή κείσζε ζε ζχγθξηζε κε ην 2004 (150 πινία). Απφ ηα 96 

απηά πινία, ηα 81 δηέζεηαλ «Πηζηνπνηεηηθά Αζθαινχο Γηαρείξηζεο – Safety Management 

Certificate, SMC» απφ ηνλ NK, κε 67 απφ ηα 81 πινία λα έρνπλ ηαμηλνκεζεί απφ ηνλ NK θαη 14 

απφ άιινπο Νενγλψκνλεο. Σα ππφινηπα 15 εθ ησλ 96 πινίσλ, έρνπλ ηαμηλνκεζεί απφ ηνλ NK 

αιιά δηαζέηνπλ SMC πνπ έρεη εθδνζεί απφ άιιν Νενγλψκνλα. 

Ο Πίλαθαο θαη ην Γηάγξακκα 1.1.1α δείρλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ κε ειιείςεηο ζηνλ 

ISM Code βάζεη ηνπ νξγαληζκνχ έθδνζεο SMC απφ ην 2001 έσο ην 2005. 
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Πίνακας και Διάγραμμα 1.1.1α. Πινία κε ειιείςεηο ζηνλ ISM ηαμηλνκεκέλα βάζεη ηνπ 

νξγαληζκνύ έθδνζεο SMC 2001-2005 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.1 

 

Οη ειιείςεηο ζηνλ ISM Code γηα ηα 96 πινία έθηαζαλ ην 2005 ηηο 158, γεγνλφο πνπ δείρλεη 

ζεκαληηθή κείσζε ζε ζχγθξηζε κε ην 2003 (491 πεξηπηψζεηο) θαη ην 2004 (250 πεξηπηψζεηο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.1.1β. πλνιηθόο αξηζκόο ISM ειιείςεσλ 2002-2005 

        Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.1 
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1.1.2 Σαμηλφκεζε πινίσλ βάζεη θξάηνπο ζεκαίαο 

Σα θξάηε ζεκαίαο ησλ 81 πινίσλ κε ειιείςεηο ζηνλ ISM Code θαη SMC απφ ηνλ NK θαη 

ην αληίζηνηρν πνζνζηφ κε ζπκκφξθσζεο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.1.2α θαη ην Γηάγξακκα 

1.1.2α. Όπσο πξνθχπηεη, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξνπζηάδεη ε Σατιάλδε, ελψ αθνινπζνχλ ηα 

λεζηά Marshall, ε Μαιαηζία θαη ην Υνλγθ Κνλγθ. 

(πνζνζηφ κε ζπκκφξθσζεο = αξηζκφο πινίσλ κε ειιείςεηο/αξηζκφο πινίσλ κε SMC ηνπ 

NK*100) 

 

Πίνακας 1.1.2α. Πινία κε ειιείςεηο ζηνλ ISM ηαμηλνκεκέλα βάζεη ηνπ Κξάηνπο ηεο ζεκαίαο 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.2 
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Διάγραμμα 1.1.2α. Πνζνζηό ησλ πινίσλ κε ISM ειιείςεηο ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη ηνπ Κξάηνπο ηεο 

ζεκαίαο (2005) (%) 

*Σα δεδνκέλα αθνξνχλ κφλν ζε θξάηε κε πεξηζζφηεξα απφ 30 πινία κε SMC ηνπ NK. 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.2 

 

ηνλ Πίλαθα 1.1.2β θαη ην Γηάγξακκα 1.1.2β θαίλεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πινίσλ κε 

ειιείςεηο ζηνλ ISM θαη SMC ηνπ NK ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη ηνπ θξάηνπο ζεκαίαο γηα ηα έηε 

2002-2005. Όπσο παξαηεξείηαη, ν Παλακάο παξνπζηάδεη κηα κείσζε ηεο ηάμεσο πεξίπνπ ηνπ 

38% ζε ζρέζε κε ην 2004. ηε ηγθαπνχξε, ηελ Κχπξν, ηε Μάιηα θαη ηε Ληβεξία ν αξηζκφο ησλ 

πινίσλ έρεη κεησζεί επίζεο δξαζηηθά, ελψ θαη ζην Υνλγθ Κνλγθ ζεκεηψζεθε ζρεηηθή κείσζε. 

Αληίζεηα, ε Σατιάλδε παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε. 
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Πίνακας 1.1.2β. Αξηζκόο πινίσλ κε ISM ειιείςεηο θαη SMC ηνπ NK (2002-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.3 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.1.2β. Αξηζκόο πινίσλ κε ISM ειιείςεηο θαη SMC ηνπ NK (2002-2005) 

                      Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.3 
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Ο Πίλαθαο 1.1.2γ  θαη ην Γηάγξακκα 1.1.2γ δείρλεη ην πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ησλ πινίσλ 

κε ειιείςεηο ζηνλ ISM Code γηα ηα έηε 2002-2005. Όπσο θαίλεηαη, ε Σατιάλδε ρεηξνηέξεπζε 

παξά ηελ πξφζθαηξε βειηίσζε ην 2004, ε Μαιαηζία παξνπζηάδεη ηάζε αχμεζεο, ελψ ην Υνλγθ 

Κνλγθ, ε Κχπξνο θαη ε Σνπξθία βξίζθνληαη αθφκε πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν, αλ θαη ηα ζρεηηθά 

κεγέζε βειηηψλνληαη ζπλερψο. Ζ ηγθαπνχξε, ν Παλακάο θαη ε Μάιηα θηλνχληαη θάησ απφ ηνλ 

κέζν φξν, ελψ ε Ληβεξία παξνπζηάδεη δξαζηηθή κείσζε ησλ πινίσλ κε ειιείςεηο, θαζψο απφ ην 

5,3% πνπ βξηζθφηαλ ην 2004 έρεη θαηέβεη ζην 0,5%. 

 

Πίνακας 1.1.2γ. Πνζνζηό ησλ πινίσλ κε ειιείςεηο ζηνλ ISM Code (%)(2002-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.4 
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Διάγραμμα 1.1.2γ. Πνζνζηό πινίσλ κε ISM ειιείςεηο θαη SMC ηνπ NK (%)(2002-2005) 

*Σα δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ κφλν θξάηε κε πεξηζζφηεξα απφ 30 πινία κε SMC ηνπ NK. 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.4 

 

1.1.3 Σαμηλφκεζε πινίσλ βάζεη ηνπ ηχπνπ 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο πινίσλ κε SMC ηνπ NK (3774 πινία) κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε 

δηάθνξνπο ηχπνπο πινίσλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.1.3. Σν πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ησλ 

πινίσλ κε ειιείςεηο γηα φια ηα πινία κε SMC ηνπ NK έρεη βειηησζεί απφ 4,4% πνπ ήηαλ ην 

2002 ζε 2,1% ην 2005. Απφ ην πνζνζηφ απηφ ην 3,4% αθνξά ζηα «bulk carriers», ην 2,2% ζε 

«other cargo ships», ην 0,7% ζηα «oil tankers», ελψ γηα ηα «chemical tankers» θαη ηα «gas 

carriers» ην πνζνζηφ είλαη κεδεληθφ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ oil 

tankers, ελψ ε δεχηεξε θαηεγνξία πινίσλ (other cargo ships) εκθαλίδεη επίζεο κεησηηθή ηάζε, αλ 

θαη παξακέλεη πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν. Όζνλ αθνξά ζηα bulk carriers, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηνλ κέζν φξν. 
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Πίνακας 1.1.3. Πινία κε ISM ειιείςεηο ηαμηλνκεκέλα βάζεη ηνπ Σύπνπ Πινίνπ(2002-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.1.3α. Πνζνζηό πινίσλ κε SMC ηνπ NK ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη ηνπ Σύπνπ Πινίνπ (%) 

(2005) 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.5 
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Διάγραμμα 1.1.3β. Πνζνζηό πινίσλ κε ISM ειιείςεηο ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη ηνπ Σύπνπ 

Πινίνπ(2003-2005) 

   Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.5 

 

1.1.4 Σαμηλφκεζε πινίσλ βάζεη ηεο ειηθίαο 

Ο αξηζκφο ησλ πινίσλ κε ειιείςεηο ζηνλ ISM Code θαη ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ πινίσλ κε SMC ηνπ NK, ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη ηεο ειηθίαο γηα ηα έηε 2002-2005 θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 1.1.4 θαη ζην Γηάγξακκα 1.1.4α.   

 

Πίνακας 1.1.4. Πινία κε ISM ειιείςεηο θαη SMC ηνπ NK ηαμηλνκεκέλα βάζεη ηεο ειηθίαο(2002-

2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.6 
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Διάγραμμα 1.1.4α. Πνζνζηό πινίσλ κε ISM ειιείςεηο θαη SMC ηνπ NK ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη ηεο 

ειηθίαο (%)(2002-2005) 

*Πνζνζηφ = Α/Β*100 (%) 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.6 

 

ε γεληθέο γξακκέο, φζν απμάλεηαη ε ειηθία ηνπ πινίνπ ηφζν απμάλεη θαη ην πνζνζηφ ηεο 

κε ζπκκφξθσζεο κε ηνλ ISM. Σν 2005 ην πνζνζηφ ησλ πινίσλ ειηθίαο άλσ ησλ 10 εηψλ 

ππεξέβαηλε ηνλ κέζν φξν, ελψ βξηζθφηαλ ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα (5,5%) θαη γηα ηα πινία 

ειηθίαο 20-24 εηψλ. ην Γηάγξακκα 1.1.4β απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ησλ πινίσλ 

κε ειιείςεηο ζηνλ ISM Code ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη ηεο ειηθίαο γηα ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

πινίσλ. Όπσο πξνθχπηεη, ην πνζνζηφ γηα ηα «bulk carriers» απμάλεηαη ζεκαληηθά φηαλ ε ειηθία 

ηνπ πινίνπ ππεξβαίλεη ηα 10 έηε, ελψ αχμεζε παξαηεξείηαη θαη γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ «other 

cargo ships» θαη ησλ «oil tankers» ζε ειηθίεο άλσ ησλ 15 εηψλ, θαζψο θαη ζε πινία ειηθίαο 20-

24 εηψλ. Οη αξηζκνί εμαξηψληαη απφ ηελ πνιηηηθή ζπληήξεζεο πνπ αθνινπζεί θάζε εηαηξεία γηα 

ηα πινία θαη ηνλ εμνπιηζκφ αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηελ ειηθία ηνπο. 
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Διάγραμμα 1.1.4β. Πνζνζηό πινίσλ κε ISM ειιείςεηο ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη ηεο ειηθίαο γηα ηξεηο 

ηύπνπο πινίσλ κε SMC ηνπ NK(2005) 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.6 

 

1.1.5 Σαμηλφκεζε πινίσλ βάζεη νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 

Ο αξηζκφο ησλ πινίσλ κε ειιείςεηο ζηνλ ISM Code θαη ην πνζνζηφ ηνπο επί ησλ πινίσλ κε 

SMC ηνπ NK ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη ηεο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.1.5 

θαη ην Γηάγξακκα 1.1.5. 

 

Πίνακας 1.1.5. Αξηζκόο πινίσλ κε ISM ειιείςεηο ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη Οιηθήο 

Χσξεηηθόηεηαο(2002-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.7 
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Διάγραμμα 1.1.5. Πνζνζηό πινίσλ κε ISM ειιείςεηο θαη SMC ηνπ NK ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη 

Οιηθήο Χσξεηηθόηεηαο 2002-2005 (%) 

*Πνζνζηφ = Α/Β*100 (%) 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.7 

 

Σν 2005 ην πνζνζηφ ησλ πινίσλ κε ειιείςεηο ζηνλ ISM Code, νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 60-

80.000 ηφλλσλ, ήηαλ ηδηαίηεξα πςειφ (5 πινία, 3,9%), ελψ ζε πινία ρσξεηηθφηεηαο 10-50.000 

ηφλλσλ, ην 68% ησλ νπνίσλ ήηαλ bulk carriers, ππεξέβαηλε ηνλ κέζν φξν. ε φηη αθνξά ζηα 

πινία κε ειιείςεηο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 60-80.000 ηφλλσλ, απηά αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

bulk carriers, ηχπνπ Panamax ρσξίο εμνπιηζκφ ρεηξηζκνχ θνξηίνπ, ηξία εθ ησλ νπνίσλ 

παξνπζίαδαλ πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο (άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζρεηηθά 

κε ηα πινία νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 10-20.000 ηφλλσλ (22 πινία, 3,0%), 59% απφ απηά αλήθαλ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ bulk carriers, 64% είραλ ειηθία άλσ ησλ 20 εηψλ, ελψ επίζεο 64% 

εκθάληζαλ πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο (ISM Code 10). Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ, ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη εηαηξείεο πνπ δηαρεηξίδνληαη bulk carriers κεγάιεο ειηθίαο νθείινπλ λα 

βειηηψζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ ζπληήξεζεο. 
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1.1.6 Σαμηλφκεζε πινίσλ βάζεη έμη πεξηνρψλ θαη βάζεη ηνπ Port State 

ηνλ Πίλαθα 1.1.6α θαη ην Γηάγξακκα 1.1.6α παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ πινίσλ κε 

ειιείςεηο ζηνλ ISM Code βάζεη έμη πεξηνρψλ ηνπ θφζκνπ. ε ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν 

ρξφλν, νη αξηζκνί ζε φηη αθνξά ζηελ Αζία θαη ζηε Βφξεην Ακεξηθή εκθαλίδνπλ πησηηθή ηάζε, 

ελψ ζηελ Χθεαλία παξνπζηάδνπλ αχμεζε. 

  

Πίνακας 1.1.6α. Αξηζκόο θαη πνζνζηό πινίσλ κε ISM ειιείςεηο ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη έμη 

πεξηνρώλ (2003-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.1.6α. Πνζνζηό πινίσλ βάζεη πεξηνρήο (2003-2005) 

          Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.8 
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Ο Πίλαθαο θαη ην Γηάγξακκα 1.1.6β δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ κε ειιείςεηο βάζεη ηνπ 

Port State. 

 

Πίνακας 1.1.6β. Αξηζκόο πινίσλ κε ISM ειιείςεηο ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη ηνπ Port State (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.1.6β. Αξηζκόο πινίσλ κε ISM ειιείςεηο βάζεη ηνπ Port State (2005) 

   Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.8 
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Ο αξηζκφο ησλ πινίσλ κε ειιείςεηο βάζεη ηνπ Port State γηα ηα έηε 2002-2005 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.1.6γ θαη ζην Γηάγξακκα 1.1.6γ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πινίσλ 

απηψλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην 2004, θπξίσο ζηελ Ηαπσλία, ζηηο ΖΠΑ, ζηελ 

Κνξέα θαη ζην Υνλγθ Κνλγθ. Αληίζεηα ζηελ Απζηξαιία παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα 

ζπγθξηλφκελνο κε άιιεο πεξηνρέο. 

 

Πίνακας 1.1.6γ. Αξηζκόο πινίσλ κε ISM ειιείςεηο ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη ηνπ Port State (2002-

2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.9 
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Διάγραμμα 1.1.6γ. Αξηζκόο πινίσλ κε ειιείςεηο ζηνλ ISM βάζεη ηνπ Port State(2002-2005) 

                Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.10 
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1.2 Αλάιπζε ειιείςεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ISM Code 

 

1.2.1 Σαμηλφκεζε ειιείςεσλ βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κψδηθα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2005, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ειιείςεσλ 

ζηνλ ISM γηα ηα 96 πινία έθηαλε ηηο 158 πεξηπηψζεηο (Πίλαθαο 1.2.1α). Ο κέζνο φξνο ειιείςεσλ 

αλά πινίν ήηαλ 1,65/πινίν, πνζνζηφ ίζν πεξίπνπ κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2004 (Γηάγξακκα 1.2.1α). 

 

Πίνακας 1.2.1α. Αξηζκόο ειιείςεσλ ησλ πινίσλ κε αλεπάξθεηα ζηνλ ISM (2002-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.2.1α. Αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ISM αλά πινίν (2002-2005) 

              Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.11 
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Ο αξηζκφο ησλ ειιείςεσλ ζηνλ ISM Code θαηά ην 2005 ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη ησλ άξζξσλ 

ηνπ Κψδηθα, θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.2.1β θαη ζην Γηάγξακκα 1.2.1β. Όπσο παξαηεξείηαη, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ειιείςεσλ θαηέρεη ην άξζξν 10 «πληήξεζε» (68 πεξηπηψζεηο ζε ζχλνιν 

158 πεξηπηψζεσλ). 

 

Πίνακας 1.2.1β. Αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ΙSM βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.11 
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Διάγραμμα 1.2.1β. Αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ISM βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα (2005) 

 

               Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.11 
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1.2.2 Σαμηλφκεζε ειιείςεσλ βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κψδηθα γηα ηα έηε 2002-2005 

Ο αξηζκφο ησλ ειιείςεσλ ζηνλ ISM Code ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κψδηθα 

γηα ηα έηε 2002-2005 παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.2.2 θαη ζην Γηάγξακκα 1.2.2. 

 

Πίνακας 1.2.2. Αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ISM βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα 2002-2005 

 

 

 

 

 

 

 

      Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.2.2. Αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ISM βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα 2002-2005 

      Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.12 
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ε γεληθέο γξακκέο, παξά ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ 

ISM Code ειιείςεσλ ζε ζχγθξηζε κε ην 2004, ην άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα «πληήξεζε» 

εμαθνινπζεί λα θαηαιακβάλεη πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 43% ηνπ ζπλφινπ. Χζηφζν, 

παξαηεξείηαη κηα ηάζε κείσζεο, ε νπνία πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηελ  πξνζεθηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ επηζεσξήζεσλ ηνπ Port State Control. Καηά ζπλέπεηα, νη εηαηξείεο νθείινπλ λα 

βειηηψζνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ εθάζηνηε πιάλνπ ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ θαη ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο 

ηνπ, θαζψο επίζεο θαη λα δηαηεξήζνπλ θαιή επηθνηλσλία κε ην πινίν γηα ηελ άκεζε 

απνθαηάζηαζε θαη αλάιεςε δηνξζσηηθήο δξάζεο έλαληη πηζαλψλ ειιείςεσλ θαη αζηνρηψλ πνπ 

εληνπίδνληαη απφ ην PSC. 

 

1.2.3 Σαμηλφκεζε ειιείςεσλ βάζεη ηνπ Port State 

Ο Πίλαθαο 1.2.3  παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ειιείςεσλ ζηνλ ISM Code ηαμηλνκεκέλσλ 

βάζεη ηνπ Port State. πλνιηθά ην 2005 παξαηεξείηαη κηα κείσζε ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν 

ρξφλν. πγθεθξηκέλα, ζην Tokyo MoU αμηφινγε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειιείςεσλ 

ζεκεηψζεθε ζηελ Ηαπσλία (απφ 54 ζε 25), ζην Υνλγθ Κνλγθ (απφ 16 ζε 2), ζηελ Κίλα (απφ 8 ζε 

3) θαη ζηελ Κνξέα (απφ 11 ζε 1). Μείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 16% ζε ζχγθξηζε κε ην 2004 

παξαηεξήζεθε θαη ζην Paris MoU, παξά ηελ χπαξμε εζσηεξηθψλ δηαθπκάλζεσλ, ελψ θαη ζηηο 

ΖΠΑ νη ειιείςεηο απφ 13 ην 2004 πεξηνξίζηεθαλ ζε 5. Σα απνηειέζκαηα απηά απνδίδνληαη ζηελ 

νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ISM Code.  
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Πίνακας 1.2.3. Αξηζκόο  ειιείςεσλ ζηνλ ISM ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη ηνπ Κξάηνπο ηνπ PSC (2002-

2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.13 
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1.2.4 Διιείςεηο ζηνλ ISM Code βάζεη ηνπ θξάηνπο ηνπ Port State Control 

Ο Πίλαθαο 1.2.4 παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ειιείςεσλ ζηνλ ISM ηαμηλνκεκέλσλ βάζεη 

ησλ άξζξσλ ηνπ Κψδηθα, θαζψο θαη εθείλσλ πνπ νδήγεζαλ ζε θξάηεζε ηνπ πινίνπ (Action 

Code 30), ζε νρηψ Port States (Απζηξαιία, Ηαπσλία, Ηηαιία, Ζλ.Βαζίιεην, Γεξκαλία, Βέιγην, 

Οιιαλδία, Ηλδία). ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη ειιείςεηο πνπ πξνθάιεζαλ θξάηεζε ηνπ πινίνπ 

γηα θάζε θξάηνο (ζηελ Ηαπσλία θαη ηελ Οιιαλδία δελ ππήξμαλ θξαηήζεηο). 

Πίνακας 1.2.4. Αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ISM βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα γηα θάζε PSC(2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ISM Deficiencies: ζπλνιηθφο αξηζκφο ειιείςεσλ ζηνλ ISM πνπ εληνπίδνληαη απφ ην  

  PSC 

  Ship detained: ζπλνιηθφο αξηζκφο ειιείςεσλ ζηνλ ISM πνπ εληνπίδνληαη απφ ην PSC  

  κε Action Code 30 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.15  
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1.2.4.1 Απζηξαιία  

Πίνακας 1.2.4.1. Αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ISM βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα γηα ηελ Απζηξαιία 

(2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.2.4.1. Διιείςεηο ζηνλ ISM πνπ νδήγεζαλ ζε θξάηεζε πινίσλ ζηελ Απζηξαιία 

ηαμηλνκεκέλεο βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα (2005) 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code, 2005, ζ.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code, 2005, ζ.16 
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1.2.4.2 Ηηαιία 

Πίνακας 1.2.4.2. Αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ISM βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα γηα ηελ Ιηαιία 

(2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.2.4.2. Διιείςεηο ζηνλ ISM πνπ νδήγεζαλ ζε θξάηεζε πινίσλ ζηελ Ιηαιία 

ηαμηλνκεκέλεο βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα (2005) 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code, 2005, ζζ.16-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code, 2005, ζζ.16-17 
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1.2.4.3 Ζλ.Βαζίιεην 

Πίνακας 1.2.4.3. Αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ISM βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα γηα ην Ηλ.Βαζίιεην 

(2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.2.4.3. Διιείςεηο ζηνλ ISM πνπ νδήγεζαλ ζε θξάηεζε πινίσλ ζην Ηλ.Βαζίιεην 

ηαμηλνκεκέλεο βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα (2005) 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code, 2005, ζ.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code, 2005, ζ.17 
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1.2.4.4 Γεξκαλία 

Πίνακας 1.2.4.4. Αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ISM βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα γηα ηε Γεξκαλία 

(2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.2.4.4. Διιείςεηο ζηνλ ISM πνπ νδήγεζαλ ζε θξάηεζε πινίσλ ζηε Γεξκαλία 

ηαμηλνκεκέλεο βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα (2005) 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code, 2005, ζζ.17-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code, 2005, ζζ.17-18 
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1.2.4.5 Βέιγην 

Πίνακας 1.2.4.5. Αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ISM βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα γηα ην Βέιγην 

(2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.2.4.5. Διιείςεηο ζηνλ ISM πνπ νδήγεζαλ ζε θξάηεζε πινίσλ ζην Βέιγην 

ηαμηλνκεκέλεο βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα (2005) 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code, 2005, ζζ.18-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code, 2005, ζζ.18-19 
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1.2.4.6 Ηλδία 

Πίνακας 1.2.4.6. Αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ISM βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα γηα ηελ Ιλδία 

(2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.2.4.6. Διιείςεηο ζηνλ ISM πνπ νδήγεζαλ ζε θξάηεζε πινίσλ ζηελ Ιλδία 

ηαμηλνκεκέλεο βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα (2005) 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code, 2005, ζ.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code, 2005, ζ.19 
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1.3 Διιείςεηο ζηνλ ISM Code θαη Action Codes 

ηνλ Πίλαθα 1.3α ηαμηλνκνχληαη νη 158 ειιείςεηο αλάινγα κε ηα άξζξα ηνπ Κψδηθα 

(θάζεηε ζηήιε) θαη ηνλ Action Code (νξηδφληηα ζηήιε). εκεηψλεηαη φηη ν Action Code απνηειεί 

κηα ηππνπνηεκέλε δξάζε ηνπ PSC θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο ελφο πινίνπ, κέζσ ηεο 

νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη ε ελέξγεηα ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνβεί απηφ.  Όπσο πξνθχπηεη, 36 

πεξηπηψζεηο (23% ηνπ ζπλφινπ) αθνξνχλ ζε θξάηεζε πινίνπ (Action Code 30), γεγνλφο πνπ 

δείρλεη κηα κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2004 (55 πεξηπηψζεηο θξάηεζεο). Έμη πεξηπηψζεηο (4%) 

απαηηνχλ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ πινίνπ (Action Code 17), ελλέα 

πεξηπηψζεηο (6%) πξνυπνζέηνπλ δηφξζσζε ηεο ζνβαξήο κε-ζπκκφξθσζεο (Major non-

conformity) πξηλ ηελ αλαρψξεζε (Action Code 19), 92 πεξηπηψζεηο (58%) απαηηνχλ δηφξζσζε 

εληφο ηξηψλ κελψλ (Action Code 18) θαη 3 πεξηπηψζεηο (2%) απαηηνχλ απνθαηάζηαζε κέζα ζε 

14 εκέξεο (Action Code 16). Όζνλ αθνξά ζην άξζξν 10 «πληήξεζε», απφ ηηο 68 ειιείςεηο νη 3 

εκπίπηνπλ ζηνλ Action Code 16, κία αθνξά ζηνλ Action Code 17, 41 ζηνλ Action Code 18, 4 

ζηνλ Action Code 19 θαη 14 ζηνλ Action Code 30, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζε ησλ 

εηαηξεηψλ γηα έξεπλα θαη αλάιπζε ηνπ αξρηθνχ αηηίνπ, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ απνηξνπή 

επαλεκθάληζεο ηεο βιάβεο.    
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Πίνακας 1.3α. Διιείςεηο ζηνλ ISM βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα θαη ηνπ Action Code (2004-

2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.3α. Αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ISM βάζεη ηνπ Action Code (2004- 2005) 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.20 
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ειιείςεηο ζην άξζξν 10 ηνπ ISM Code «πληήξεζε ηνπ 

πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ» κε βάζε ηνλ Action Code, γηα ηα έηε 2004, 2005. 

 

Πίνακας 1.3β. Αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ISM βάζεη ηνπ Action Code γηα ην άξζξν 10 (2004-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.3β. Αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ISM βάζεη ηνπ Action Code γηα ην άξζξν 10 (2004-

2005) 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control regarding the ISM Code 2005, ζ.21 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη ειιείςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα έρνπλ 

κεησζεί ζε ζχγθξηζε κε ην 2004, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ έρεη απμεζεί. Σν PSC απαηηεί ζπλήζσο 

«δηφξζσζε εληφο ηξηψλ κελψλ» (Action Code 18:41), ή «θξάηεζε ηνπ πινίνπ» (Action Code 

30:14). Γη’απηφ ην ιφγν, νη εηαηξείεο νθείινπλ λα δίλνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο επί ηνπ πινίνπ, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ 

αζθαιείαο. Οη πεξηζζφηεξεο ειιείςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ISM πνπ θαηαιήγνπλ ζε «θξάηεζε 

πινίνπ», πξνέξρνληαη απφ παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ ή ηνπ 

Κξάηνπο ηεο ζεκαίαο, ελψ ε κε πεξηνδηθή δνθηκή θαη έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ ή νη 

ραιαζκέλνη αεξαγσγνί ησλ δεμακελψλ έξκαηνο, εκπίπηνπλ ζηνλ Action Code 18. 
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1.4 πκπεξάζκαηα 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά, ε νπνία απνηειεί ηελ έβδνκε εηήζηα αλαθνξά ζην Port State 

Control ζρεηηθά κε ηνλ ISM Code απφ ηνλ ClassNK, ζπλνςίδεη ηα ππφ θξάηεζε πινία θαη ηηο 

ειιείςεηο ζηνλ Κψδηθα θαη αθνξά ζε φινπο ηνπο ηχπνπο πινίσλ κε SMC απφ ηνλ NK θαηά ην 

2005. 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη, ν αξηζκφο ησλ πινίσλ κε ειιείςεηο ζηνλ ISM Code έρεη κεησζεί ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2004, πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο ζηαζεξήο θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

Κψδηθα απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Οη ειιείςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα 

«πληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ» παξακέλνπλ ζε πςειά επίπεδα, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά αλαγθαία ηελ αλάιεςε δηνξζσηηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ θαη 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ επί ηνπ πινίνπ. 

Απφ ηα δεδνκέλα πξνθχπηεη ην γεγνλφο φηη φζν απμάλνληαη ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

SMS, ηφζν πεξηνξίδνληαη νη ζρεηηθέο κε ηνλ ISM Code ειιείςεηο. ε φηη αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο 

ησλ tankers θαη ησλ gas carriers, δεηήζεθε απφ ηηο δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

πξφγξακκα «Tanker Management and Self Assessment-TMSA», ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηνλ 

OCIMF «Oil Companies International Marine Forum» θαη πξνσζεί, αξρηθά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

SMS ησλ εηαηξεηψλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ απφδνζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα, ηελ αλάπηπμε 

ελφο βειηησκέλνπ ζπζηήκαηνο αζθαινχο δηαρείξηζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αμηνινγήζεσλ, επηηπγράλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ ζρεηηθψλ ειιείςεσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, δηαπηζηψλεηαη αχμεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ειιείςεσλ φζν 

απμάλεηαη θαη ε ειηθία ηνπ πινίνπ, ελψ γηα ηελ θαηεγνξία ησλ bulk carriers απηά απμάλνληαη 

κεηά ηα 10 έηε ιφγσ ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο ζπληήξεζεο ηεο εηαηξείαο. 

Σέινο, ζε φηη αθνξά ζηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηα πξνθχπηεη φηη ηα ζρεηηθά κηθξά bulk carriers 

θαη πινία κεηαθνξάο θνξηίνπ (1-20.000 ηφλλσλ), θαζψο θαη ηα bulk carriers ηχπνπ Panamax, 

παξνπζηάδνπλ θπξίσο ειιείςεηο ζηε ζπληήξεζε, γεγνλφο πνπ ππνρξεψλεη ηηο αληίζηνηρεο 

εηαηξείεο ζε ζηελφηεξν έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ. 
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2 Annual Report on Port State Control related to ISM Code ηνπ ClassNK 2006 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά αθνξά ζε πινία πνπ δηαζέηνπλ SMC 

απφ ηνλ NK. 

 

2.1 Σαμηλφκεζε ησλ ειιείςεσλ ζηνλ ISM Code βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κψδηθα 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ISM ειιείςεσλ νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ζηηο 

αλαθνξέο ηνπ PSC θαηά ηα έηε 2003-2006, θαζψο θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο κε βάζε ηα επηκέξνπο 

άξζξα ηνπ Κψδηθα, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.1. 

 

Πίνακας 2.1. πλνιηθόο αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ISM θαη θαηαλνκή ηνπο βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ 

Κώδηθα (2003-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν                                        Απαηηήζεηο γηα 

 

1 πκκφξθσζε κε ππνρξεσηηθνχο θαλφλεο, θ.η.ι.. 

2 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

3 Δπζχλεο θαη Αξκνδηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο 

4 Δμνπζηνδνηεκέλα Πξφζσπα 

5 Δπζχλεο θαη Αξκνδηφηεηεο ηνπ Πινηάξρνπ 

6 Μέζα θαη Πξνζσπηθφ 

7 Αλάπηπμε ρεδίσλ γηα ηε Λεηηνπξγία ηνπ Πινίνπ 

8 Πξνεηνηκαζία γηα αληηκεηψπηζε Έθηαθηεο Αλάγθεο 

9 Αλαθνξέο θαη Αλάιπζε Παξαηππηψλ, Αηπρεκάησλ θαη  Δπηθίλδπλσλ πκβάλησλ 

10 πληήξεζε ηνπ Πινίνπ θαη ηνπ Δμνπιηζκνχ 

11 Σεθκεξίσζε 

12 Έιεγρνο, Αλαζεψξεζε θαη Αμηνιφγεζε ηεο Δηαηξείαο 

13 Πηζηνπνίεζε θαη πεξηνδηθφο Έιεγρνο 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control related to ISM Code on Ships with SMC issued by      

           ClassNK 2006, ζ.9 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ειιείςεσλ έρεη απμεζεί ζε 283 

ην 2006 απφ 158 πνπ ήηαλ ην 2005, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηνχ ηνπ αξηζκνχ 

εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ νη ειιείςεηο πνπ αθνξνχλ ζην άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα «πληήξεζε 

ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ». 

 

2.2 Σαμηλφκεζε ησλ ειιείςεσλ βάζεη ηνπ Port State θαη ησλ άξζξσλ ηνπ Κψδηθα 

ηνλ Πίλαθα 2.2 παξνπζηάδνληαη νη ειιείςεηο ζηνλ ISM Code θαη νη θξαηήζεηο πινίσλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζηηο αλαθνξέο ηνπ PSC ην 2006 βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κψδηθα θαη ηνπ Κξάηνπο 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηνλ έιεγρν. ηηο παξελζέζεηο παξαηίζεηαη ν αξηζκφο ησλ θξαηήζεσλ. 

 

Πίνακας 2.2. Αξηζκόο ειιείςεσλ ζηνλ ISM θαη θξαηήζεηο αλά θξάηνο ηνπ PSC βάζεη ησλ άξζξσλ 

ηνπ Κώδηθα (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control related to ISM Code on Ships with SMC issued by 

ClassNK 2006, ζ.10    
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Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ειιείςεσλ ζηνλ ISM θαηαγξάθεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

επηζεσξήζεσλ ηνπ PSC νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ ζηελ Απζηξαιία. Αθνινπζεί ε Ηαπσλία, ην 

Ζλ.Βαζίιεην, νη ΖΠΑ, ε Κίλα, ην Υνλγθ Κνλγθ, ε Κνξέα θαη ε Γεξκαλία. ε φηη αθνξά ζηηο 

ειιείςεηο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε θξάηεζε ηνπ πινίνπ, ε Απζηξαιία θαηέρεη θαη πάιη ηελ πξψηε 

ζέζε, κε ην Ζλ.Βαζίιεην, ηηο ΖΠΑ, ηελ Κνξέα, ηελ Κίλα, ην Υνλγθ Κνλγθ θαη ηε Γεξκαλία λα 

αθνινπζνχλ. 

Οη ειιείςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ, φπσο θαη νη θξαηήζεηο (25 θξαηήζεηο ζε ζχλνιν 109 πξνβιεκαηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ). 

 

2.3 Σαμηλφκεζε ειιείςεσλ βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κψδηθα θαη ησλ Action Codes 

Ζ θαηαλνκή ησλ ειιείςεσλ ζηνλ ISM κε βάζε ηα άξζξα ηνπ Κψδηθα θαη ηνπο Action 

Codes παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.3 θαη ζην Γηάγξακκα 2.3.  
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Πίνακας 2.3. Καηαλνκή ησλ ειιείςεσλ ζηνλ ΙSM βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα θαη ηνπ 

Action Code (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control related to ISM Code on Ships with SMC issued by 

ClassNK 2006, ζ.11    
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Διάγραμμα 2.3. Καηαλνκή ησλ ειιείςεσλ ζηνλ ISM βάζεη ησλ άξζξσλ ηνπ Κώδηθα (2005-2006) 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control related to ISM Code on Ships with SMC issued by 

ClassNK 2006, ζ.11    

 

Όπσο θαίλεηαη θαη εδψ, ζην ηκήκα «πληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ» 

εληνπίδνληαη νη πεξηζζφηεξεο ειιείςεηο (109 ζε ζχλνιν 283). ε φηη αθνξά ζηνπο Action Codes, 

54 πεξηπηψζεηο εκπίπηνπλ ζηνλ Action Code 18 (δηφξζσζε ηεο βιάβεο εληφο ηξηψλ κελψλ), 25 

πεξηπηψζεηο ζηνλ Action Code 30 (θξάηεζε πινίνπ) θαη 16 ζηνλ Action Code 17 (απνθαηάζηαζε 

ηεο βιάβεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ πινίνπ). 

Γηαθξίλνληαη ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο ειιείςεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άξζξν 10 ηνπ 

Κψδηθα: 

 Δληνπηζκφο ζνβαξήο βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο ζηελ θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκφ ή 

ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο (πρ. ζσζίβηα ιέκβνο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεραλήο θαη ηνπ κεραληζκνχ πεδαιηνχρεζεο, αληιία 

ππξφζβεζεο κε ζαιαζζηλφ λεξφ θαη ζχζηεκα ππξφζβεζεο κε CO2, θαηαζθεπή 

ζθάθνπο θαη κεραληζκφο δηαρσξηζκνχ ιπκκάησλ) 

 Βιάβεο ζηελ θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκφ, ηα ζπζηήκαηα ή ηα εμαξηήκαηα 

αζθαιείαο, πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πιεξψκαηνο (πρ. 

ζε πνιιέο αλαθνξέο ηνπ PSC θαηαγξάθεηαη φηη νη ππξνζβεζηήξεο δελ 

ιεηηνπξγνχζαλ) 

 Με δηεμαγσγή ησλ πεξηνδηθψλ επηζεσξήζεσλ ή ησλ δνθηκψλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 

ησλ ζπζηεκάησλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο ή ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 
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Safety Management System (SMS) (πρ. δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ, 

έιεγρνο κπαηαξηψλ) 

 Παξάιεηςε αλαθνξάο ζηελ εηαηξεία ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ ή κε θαηαγξαθή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ επηζεψξεζεο θαη επηζθεπήο επί ηνπ πινίνπ ζχκθσλα κε ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ην SMS δηαδηθαζία. 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη απνζπάζκαηα απφ αλαθνξέο επηζεσξήζεσλ ηνπ PSC πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζηελ Απζηξαιία, ηελ Ηαπσλία, ην Ζλ.Βαζίιεην, ηηο ΖΠΑ, ηελ Κίλα, ην Υνλγθ 

Κνλγθ, ηελ Κνξέα θαη ηελ Γεξκαλία θαηά ην 2006, θαη νη νπνίεο πεξηέρνπλ πεξηγξαθή ησλ 

ειιείςεσλ ζηνλ ISM Code, θαζψο θαη πξνβιεκάησλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ θαη ζηνλ 

εμνπιηζκφ. 
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2.3.1 Απζηξαιία 

 

Πίνακας 2.3.1 Αλαθνξά Δπηζεώξεζεο ηνπ PSC (Απζηξαιία)(2006) 
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Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control related to ISM Code on Ships with SMC issued by 

ClassNK 2006, ζζ.14-15    
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2.3.2 Ηαπσλία 

 

Πίνακας 2.3.2 Αλαθνξά Δπηζεώξεζεο ηνπ PSC (Ιαπσλία)(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control related to ISM Code on Ships with SMC issued by 

ClassNK 2006, ζ.15    
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2.3.3 Ζλ.Βαζίιεην 

 

Πίνακας 2.3.3 Αλαθνξά Δπηζεώξεζεο ηνπ PSC (Ηλ.Βαζίιεην)(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control related to ISM Code on Ships with SMC issued by 

ClassNK 2006, ζ.16  
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2.3.4 ΖΠΑ 

 

Πίνακας 2.3.4 Αλαθνξά Δπηζεώξεζεο ηνπ PSC (ΗΠΑ)(2006) 
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Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control related to ISM Code on Ships with SMC issued by 

ClassNK 2006, ζζ.16-17   

 

 

 

 

 



 80 

2.3.5 Κίλα 

 

Πίνακας 2.3.5 Αλαθνξά Δπηζεώξεζεο ηνπ PSC (Κίλα)(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control related to ISM Code on Ships with SMC issued by 

ClassNK 2006, ζ.18   
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2.3.6 Υνλγθ Κνλγθ 

 

Πίνακας 2.3.6 Αλαθνξά Δπηζεώξεζεο ηνπ PSC (Χνλγθ Κνλγθ)(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control related to ISM Code on Ships with SMC issued by 

ClassNK 2006, ζζ.18-19  
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2.3.7 Κνξέα 

 

Πίνακας 2.3.7 Αλαθνξά Δπηζεώξεζεο ηνπ PSC (Κνξέα)(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control related to ISM Code on Ships with SMC issued by 

ClassNK 2006, ζζ.19  
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2.3.8 Γεξκαλία 

 

Πίνακας 2.3.8 Αλαθνξά Δπηζεώξεζεο ηνπ PSC (Γεξκαλία)(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control related to ISM Code on Ships with SMC issued by 

ClassNK 2006, ζζ.19-20  
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3 Annual Report on Port State Control ηνπ ClassNK 2007 

3.1 Αλάιπζε ειιείςεσλ πνπ νδήγεζαλ ζε θξάηεζε πινίνπ 

Σν 2006 αλαθέξζεθαλ 754 ειιείςεηο επηθίλδπλεο γηα ηελ αμηνπινΐα ηνπ πινίνπ, ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε 280 

θξαηήζεηο πινίσλ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 3.1α, φπνπ 

παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ISM Code ειιείςεσλ ζε ζχγθξηζε κε ην 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.1α. Διιείςεηο αλά θαηεγνξία (NK)(2007) 

 

 Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control 2007, ζ.18 
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ην Γηάγξακκα 3.1β εκθαλίδνληαη νη πην ζπρλά αλαθεξφκελεο ειιείςεηο πνπ πξνθαινχλ 

θξάηεζε ηνπ πινίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.1β. Πην ζπρλά αλαθεξόκελεο ειιείςεηο (NK)(2007) 

 

 Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control 2007, ζ.19 
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Ο Πίλαθαο 3.1 παξνπζηάδεη ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ ISM Code θαη ηηο αληίζηνηρεο ειιείςεηο. ε φηη αθνξά ζηελ θαηεγνξία «πληήξεζε ηνπ 

πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ», παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ειιείςεσλ (απφ 19 ην 2005 ζε 27 ην 

2006). Σα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ πεξηιακβάλνπλ αλεπαξθή εθαξκνγή ηνπ SMS εθ 

κέξνπο ηνπ πιεξψκαηνο, απνπζία αλαθνξψλ ζπληήξεζεο ζην πινίν θαη έιιεηςε πιάλνπ 

ζπληήξεζεο. 

 

Πίνακας 3.1. Διιείςεηο ζρεηηδόκελεο κε ηνλ ISM Code (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control 2007, ζ.21 
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3.2 Αλάιπζε ειιείςεσλ πνπ νδήγεζαλ ζε θξάηεζε πινίνπ βάζεη ηνπ Port State 

ηνπο παξαθάησ Πίλαθεο εκθαλίδνληαη νη πην θνηλέο ειιείςεηο πνπ πξνθάιεζαλ θξάηεζε 

πινίσλ αμηνινγεκέλσλ απφ ηνλ NK θαηά ηε δηάξθεηα επηζεσξήζεσλ ηνπ PSC απφ ηα 15 θχξηα 

Port States. Δδψ παξαηίζεληαη κφλν φζνη Πίλαθεο πεξηιακβάλνπλ αλαθνξά ζε ειιείςεηο 

ζρεηηδφκελεο κε ηνλ ISM Code. 

 

3.2.1 Απζηξαιία 

Πίνακας 3.2.1. Απζηξαιία (2004-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control 2007, ζ.25 

 

Σν 2006 παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ειιείςεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα 

«πληήξεζε πινίνπ θαη εμνπιηζκνχ» (απφ 3 ην 2005 ζε 5 ην 2006). 



 88 

3.2.2 Κνξέα 

Πίνακας 3.2.2. Κνξέα (2004-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control 2007, ζ.26 

 

Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, δηαπηζηψλεηαη αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηε 

ζπληήξεζε ειιείςεσλ, απφ 2 πνπ ήηαλ ην 2005 ζε 4 ην 2006. 

 

3.2.3 Ζλ.Βαζίιεην 

Πίνακας 3.2.3. Ηλ.Βαζίιεην (2004-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πεγή: ClassNK, Annual Report on Port State Control 2007, ζ.28 

 

Σν 2006 παξαηεξείηαη κηα κηθξή αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηε ζπληήξεζε ειιείςεσλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν (απφ 3 ην 2005 ζε 4 ην 2006). 
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Κάλνληαο κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ ρσξψλ, ε κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηνλ ISM Code ειιείςεσλ παξαηεξείηαη ζηελ Απζηξαιία (απφ 3 πνπ ήηαλ ην 2005 

αλήιζαλ ζε 10 ην 2006), ελψ, ζε φηη αθνξά ζηνλ ηχπν ηεο έιιεηςεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

πληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, παξαηεξείηαη επίζεο ζρεηηθή αχμεζε (απφ 3 ην 2005 

ζε 5 ην 2006). Αχμεζε, αλ θαη κηθξφηεξε, ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ISM ειιείςεσλ παξνπζηάδεη θαη 

ε Κνξέα (απφ 2 ην 2005 ζε 6 ην 2006), ελψ δηπιαζηάζηεθαλ θαη νη ειιείςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ζπληήξεζε (απφ 2 ην 2005 ζε 4 ην 2006). Σέινο, ζε φηη αθνξά ζην Ζλ.Βαζίιεην, ην 2006 νη 

ζρεηηθέο κε ηνλ ISM ειιείςεηο παξέκεηλαλ ζηα επίπεδα ηνπ 2005, σζηφζν παξαηεξείηαη κηα 

κηθξή αχμεζε ζηηο ειιείςεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα (απφ 3 ην 2005 ζε 4 ην 

2006). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο, νη ζρεηηθέο κε ηε 

ζπληήξεζε ειιείςεηο αθνινπζνχλ αλνδηθή πνξεία, θάηη πνπ δεκηνπξγεί εξσηήκαηα γηα ην εάλ 

θαη θαηά πφζν εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα. 

 

 

ηαηηζηηθά ηνηρεία ηωλ MoUs 

1 Paris MoU 

Οξηζκέλα γεληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ ISM Code αληινχληαη θαη απφ ηηο 

εηήζηεο αλαθνξέο ησλ MoUs. Σέηνηα ζηνηρεία εληνπίδνληαη ζε δχν εηήζηεο αλαθνξέο ηνπ Paris 

MoU. 

 

1.1 Annual Report 2004 

ηνλ Πίλαθα 1.1 παξνπζηάδνληαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο ειιείςεσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

επηζεσξήζεηο/πινία θαηά ηα έηε 2002-2004. Όπσο θαίλεηαη, ην 2004 θαηαγξάθεθαλ 2.794 

ειιείςεηο ζηνλ ISM Code, δειαδή παξαηεξείηαη κηα κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 21% ζε ζρέζε κε ην 

2002, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα. Δάλ, σζηφζν, 

ζπγθξίλεη θαλείο ηα πνζνζηά απηά κε ηα αληίζηνηρα ησλ πξψησλ ρξφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα 

(1998-1999), παξαηεξεί κηα θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ISM 

ειιείςεσλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ επηκνλή νξηζκέλσλ πινηνθηεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

πινία ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο, αδηαθνξψληαο γηα ηνπο δηεζλείο θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο. 

Δηδηθφηεξα, ην 1998 θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 57.831 ειιείςεηο, νη 373 απφ ηηο νπνίεο 

ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ISM Code, αξηζκφο ζρεηηθά κηθξφο ζε ζχγθξηζε κε ηα επφκελα έηε.
(10)

 Σν 
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1999 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ειιείςεσλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα επηζεσξήζεσλ 

ζηα πινία αλήιζε ζε 60.670, ελψ αχμεζε παξαηεξήζεθε θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ 

Κψδηθα ειιείςεσλ, απφ 373 ζε 498. Όπσο δηαπηζηψλεηαη, ηα πινία κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζε φηη αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο αζθαινχο δηαρείξηζεο. ε πινία ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ, ν αξηζκφο ησλ ειιείςεσλ 

είλαη 6 θνξέο πςειφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε πινία ειηθίαο θάησ ησλ 5 εηψλ.
(11)

 

Πίνακας 1.1. Κύξηεο Καηεγνξίεο ειιείςεσλ ζε ζρέζε κε επηζεσξήζεηο/πινία (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Πεγή: Paris MoU on Port State Control, Annual Report 2004, ζ.33 
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1.2 Annual Report 2006 

Ο Πίλαθαο 1.2 παξνπζηάδεη, σο ζπλέρεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ζηελ εηήζηα αλαθνξά ηνπ 2004, 

ηηο ειιείςεηο ζηνλ ISM Code γηα ηα έηε 2004-2006. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ην 2006 ν αξηζκφο 

ηνπο αλέβεθε ζηηο 3.087, ζεκαηνδνηψληαο ηελ αληηζηξνθή ηεο κεησηηθήο ηάζεο πνπ είρε 

επηθξαηήζεη έσο ην 2004. 

Πίνακας 1.2. Κύξηεο Καηεγνξίεο ειιείςεσλ ζε ζρέζε κε επηζεσξήζεηο/πινία (2006) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Πεγή: Paris MoU on Port State Control, Annual Report 2006, ζ.45 
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2 Tokyo MoU 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Tokyo MoU ζρεηηθά κε ηνλ ISM Code είλαη επίζεο ιηγνζηά θαη 

πεξηέρνληαη ζηηο εηήζηεο αλαθνξέο ηνπ 2004 θαη ηνπ 2006. 

 

2.1 Annual Report 2004 

ηνπο παξαθάησ Πίλαθεο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ ειιείςεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

ISM Code θαηά ην 2004, θαζψο θαη κηα ζχγθξηζε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα (2002, 

2003). Όπσο θαίλεηαη, ην 2003 ππήξμε κηα ζρεηηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ (3.441 πεξηπηψζεηο), 

γηα λα ππνρσξήζεη θαη πάιη ην 2004 ζηηο 2.803. 

 

Πίνακας 2.1α. Καηεγνξίεο Διιείςεσλ (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Πεγή: Tokyo MoU, Annual Report on Port State Control in the Asia-Pacific Region 2004, ζ.29 
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Πίνακας 2.1β. ύγθξηζε ειιείςεσλ αλά θαηεγνξία (2002-2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Tokyo MoU, Annual Report on Port State Control in the Asia-Pacific Region 2004, ζ.43 
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2.2 Annual Report 2006 

Καη’αλαινγία ηεο εηήζηαο αλαθνξάο ηνπ 2004, νη πίλαθεο ηνπ 2006 παξνπζηάδνπλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ISM Code ειιείςεσλ. Σν 2005 παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

απφ 2.803 πνπ ήηαλ ην 2004 ζε 2.930, ελψ ην 2006 ν αξηζκφο κεηψλεηαη θαη πάιη ζηηο 2.830 

πεξηπηψζεηο, εμαθνινπζεί, σζηφζν, λα θπκαίλεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ην 2004. 

 

Πίνακας 2.2α. Καηεγνξίεο Διιείςεσλ (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Tokyo MoU, Annual Report on Port State Control in the Asia-Pacific Region 2006, ζ.28 
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Πίνακας 2.2β. ύγθξηζε ειιείςεσλ αλά θαηεγνξία (2004-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Πεγή: Tokyo MoU, Annual Report on Port State Control in the Asia-Pacific Region 2006, ζ.42 
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3 AMSA (Australian Maritime Safety Authority) 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηνλ ISM Code πνπ παξέρνληαη απφ ηελ AMSA 

πεξηνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3, φπνπ παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο θαη ην πνζνζηφ ησλ ζρεηηθψλ 

ειιείςεσλ θαηά ηα έηε 2000-2004, ην νπνίν αθνινπζεί κηα αλνδηθή ηάζε, θαη ζην Γηάγξακκα 3, 

ην νπνίν απεηθνλίδεη ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ειιείςεσλ πνπ νδήγεζαλ ζε θξάηεζε πινίνπ θαηά 

ην 2004. 

Πίνακας 3. ύλνια θαη πνζνζηά ησλ ειιείςεσλ αλά θαηεγνξία (2000-2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Πεγή: Australian Maritime Safety Authority (AMSA), 2004 Port State Control Report, ζ.13 
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Διάγραμμα 3. Ρπζκόο θξαηήζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία ειιείςεσλ (2004) 

Πεγή: Australian Maritime Safety Authority (AMSA), 2004 Port State Control Report, ζ.16 

 

Σέινο, παξαηίζεληαη δχν κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ, ε κία γηα ινγαξηαζκφ ησλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ ζηε Μαιαηζία θαη ε άιιε θαη’εληνιή ηεο MSC (Maritime Safety Committee), νη 

νπνίεο είλαη ελδεηθηηθέο ηεο ζεκαζίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ISM Code πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ αζθαιείαο θαη πξφιεςεο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο: 

 

Α. Αμηνιφγεζε ηνπ εθαξκνδφκελνπ απφ ηηο εηαηξείεο ζηε Μαιαηζία πιαηζίνπ αζθαινχο 

δηαρείξηζεο. 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

ηε ρξήζε Gap Analysis, ζπκκεηείραλ 46 λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. 

Απφ ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ζπλάγεηαη φηη ε επί ηνηο εθαηφ θαηά κέζν φξν 

ζπκκφξθσζε ηνπ πθηζηάκελνπ SMS ησλ εηαηξεηψλ κε ηα άξζξα ηνπ ISM Code είλαη 79,3%, ελψ 
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ε θαηά κέζν φξν δηαθνξά αλέξρεηαη ζην 20,7%. Καηά ζπλέπεηα, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί 

φηη παξά ην γεγνλφο φηη παξαηεξείηαη απφθιηζε κεηαμχ ηνπ SMS ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ ISM Code, ε νπνία θαιχπηεη φια ηα άξζξα ηνπ Κψδηθα, ζε γεληθέο γξακκέο 

δηαπηζηψλεηαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ. 

Δπηπιένλ, ζε φηη αθνξά ζηα άξζξα ηνπ ISM θαη ζηνλ βαζκφ απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο 

ηνπο απφ ην SMS ησλ εηαηξεηψλ, θαηαδεηθλχεηαη φηη ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% νη δηαδηθαζίεο 

είλαη γξαπηέο θαη θαιχπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κψδηθα, ελψ ζε πνζνζηφ πάλσ 

απφ 75% ην πξνζσπηθφ είλαη ελήκεξν γηα ηελ χπαξμή ηνπο θαη ηε ζχκθσλε κε ηνλ Κψδηθα 

εθαξκνγή ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο (πάλσ 

απφ 50%) ηνπ SMS ησλ εηαηξεηψλ εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISM Code, 

ρσξίο, βεβαίσο, λα απνθιείεηαη ε πηζαλφηεηα χπαξμεο ειιείςεσλ.
(12) 

 

Β. Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ ISM Code ζηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Ζ εξγαζία απηή μεθίλεζε κε πξσηνβνπιία ηεο MSC (Maritime Safety Committee) κεηά ηελ 

δεχηεξε θάζε εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα (1 Ηνπιίνπ 2002), κε ζηφρν ηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζήο 

ηνπ ζηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηε λαπηηιία. 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο επίδξαζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ISM Code ζηνλ ηνκέα 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζπζηάζεθε κηα νκάδα εηδηθψλ. 

ηηο ηξεηο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ε Οκάδα απηή, αληηκεησπίδνληαο δπζθνιίεο 

ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, απνθάζηζε λα βαζηζηεί ζε ππνθεηκεληθέο γλψκεο αηφκσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο λαπηηιίαο (ζηειέρε εηαηξεηψλ, πινίαξρνη, κεραληθνί), 

θαηαιήγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηεζζάξσλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ην πιήξσκα ηνπ πινίνπ, ην 

πξνζσπηθφ ζηελ μεξά, ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη ηηο θπβεξλήζεηο. 

Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο έδεημε φηη νη κεγάιεο επελδχζεηο ζε πξνζπάζεηα, αλζξψπηλνπο 

πφξνπο θαη ρξήκαηα πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ Κψδηθα αληηζηαζκίδνληαη απφ 

πνιιαπιά νθέιε απφ πιεπξάο αζθάιεηαο θαη απφδνζεο. Αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά ε κείσζε ησλ 

θξαηήζεσλ πινίσλ, ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ πινίνπ θαη εηαηξείαο, ε κείσζε ησλ 
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αηπρεκάησλ, ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη ησλ δεκηψλ ζην θνξηίν, θαζψο θαη ε θαιχηεξε 

νξγάλσζε ησλ ζπζηεκάησλ ζπληήξεζεο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη δχν δηαγξάκκαηα ηα νπνία 

απεηθνλίδνπλ ηηο απφςεηο ησλ πιεξσκάησλ ησλ πινίσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν ησλ 

πξαγκαηνπνηνχκελσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη, γεληθφηεξα, ησλ ζπλζεθψλ αζθάιεηαο πνπ 

επηθξαηνχλ.
(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4. Απόςεηο πιεξσκάησλ γηα ην επίπεδν ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ησλ 

επηθξαηνπζώλ ζπλζεθώλ αζθάιεηαο 2006 

 

Πεγή: IMO, Study on the Impact of the ISM Code and its Effectiveness in the Enhancement of Safety of 

Life at Sea and Protection of the Marine Environment, London, 2006 (MSC 81/17/1), ζζ.55-56 

 

πλνςίδνληαο, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ν ISM Code επεξέαζε ζεηηθά 

ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ επί ηνπ πινίνπ θαη βειηίσζε ηηο ζπλζήθεο αζθαιείαο. 

Δθείλν πνπ πξνθαιεί εληχπσζε ζηελ εξγαζία απηή είλαη ην γεγνλφο φηη δελ αλαθέξεηαη πνπζελά 

θάπνην πξφβιεκα, θελφ ή πξφηαζε γηα βειηίσζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κψδηθα. Αληηζέησο, ν ISM 

Code, ζε φηη αθνξά ζηε ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ, θξίλεηαη αξθνχλησο απνηειεζκαηηθφο.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ο ISM Code πξνζέθεξε κηα λέα πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο, ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο. ηφρν απεηέιεζε ε δηακφξθσζε 

θαη αλάπηπμε κηαο θνπιηνχξαο αζθαιείαο ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία, κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Ο Κψδηθαο 

απηφο αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ησλ αθνινπζνχκελσλ απφ ηελ εηαηξεία δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο 

εμαζθαιίδνπλ φηη ηφζν ζηα πινία φζν θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο μεξάο νη ζπλζήθεο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα έξγα πνπ άπηνληαη δεηεκάησλ αζθάιεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο ζρεδηάδνληαη, νξγαλψλνληαη, εθηεινχληαη θαη ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

δηάθνξνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο. 

Ζ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζπλερή 

αθνζίσζε, ηε δέζκεπζε θαη ηα θίλεηξα ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα θνξέσλ, ηφζν ζηα 

γξαθεία ηεο εηαηξείαο φζν θαη επί ηνπ πινίνπ. Θεσξείηαη, σζηφζν, αλακελφκελε θάπνηα 

δηαθνξνπνίεζε ζρεηηθά κε ην βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ δηνίθεζεο. 

ε φηη αθνξά ζηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ απφ ηε 

δηπισκαηηθή εξγαζία, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξαηέζεθαλ ζην Γ’Κεθάιαην, δείρλνπλ κηα 

παξνδηθή κείσζε ησλ ειιείςεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ISM Code θαηά ην 2005 ε νπνία, 

σζηφζν, αληηζηξέθεηαη ην 2006. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα παξνπζηάδεη ε θαηεγνξία ησλ 

bulk carriers ειηθίαο άλσ ησλ 10 εηψλ, ελψ αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ ειιείςεσλ απηψλ θαηέρεη ζηαζεξά ην άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα «πληήξεζε ηνπ 

πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ». Παξαηεξείηαη, βεβαίσο, κηα ηάζε κείσζεο, ε νπνία πηζαλφηαηα 

νθείιεηαη ζηελ πξνζεθηηθφηεξε θαη πην ππεχζπλε αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ζηε ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζεσξήζεσλ ηνπ Port 

State Control, σζηφζν ην ζρεηηθφ πνζνζηφ παξακέλεη ζε εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ ειιείςεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην άξζξν 10 ηνπ Κψδηθα θαηαιήγεη ζηελ θξάηεζε ηνπ πινίνπ (Action Code 30). 

Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ζεκαληηθφηαηα θαη ηδηαίηεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα, ηα νπνία ελδέρεηαη λα 
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επεξεάζνπλ ηελ αμηνπινΐα ηνπ πινίνπ, ηελ αζθάιεηα ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Κξίλεηαη, επνκέλσο, απαξαίηεηε ε ελεξγνπνίεζε ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο 

νθείινπλ λα δψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο θαη 

αλάιπζεο ηνπ αξρηθνχ αηηίνπ ησλ βιαβψλ θαη ησλ δπζιεηηνπξγηψλ, ηεο ιήςεο πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ θαη ηεο πξναγσγήο ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ή, ηνπιάρηζην, 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο επαλεκθάληζεο δεκηψλ. Δπηπιένλ, απαηηείηαη βειηίσζε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε, απφ ηελ πιεπξά ησλ εηαηξεηψλ, ηνπ ειέγρνπ ηνπ εθάζηνηε 

πιάλνπ ζπληήξεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ, θαζψο θαη δηαηήξεζε θαιήο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ πινίνπ θαη γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε δηνξζσηηθήο δξάζεο θαη ηελ 

άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο.    

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεσξείηαη αλακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ν ISM Code, παξά ηηο 

φπνηεο ειιείςεηο ή θελά πνπ ελδερνκέλσο παξνπζηάδεη, έρεη ζπκβάιιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε 

βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ πινίνπ, εληζρχνληαο, ζπγρξφλσο, ηηο πθηζηάκελεο πνιηηηθέο 

πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο. Οπσζδήπνηε ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζηελ πηνζέηεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ εξκελεία ηνπ Κψδηθα, κε ηελ 

αλάγθε αιιαγήο, ηφζν ζηηο εηαηξείεο φζν θαη ζηα πινία ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ, 

λννηξνπηψλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ απνηεινχλ πιένλ πάγηα πξαθηηθή, κε ηα γξαθεηνθξαηηθά 

εκπφδηα, κε ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία, ε νπνία δελ είλαη δηαζέζηκε ζε φια ηα θξάηε, θαζψο 

θαη κε ηε δπζθνιία εθαξκνγήο ηνπ απφ ηηο κηθξέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Οη ηειεπηαίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο, ππνρξεψλνληαη λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ 

ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο ππαιιήισλ, απμάλνληαο ηηο δηνηθεηηθέο ηνπο δαπάλεο θαη ράλνληαο ην 

αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα. Έλα επηπξφζζεην κεηνλέθηεκα ηνπ Κψδηθα είλαη φηη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθφηεηα θαη αζάθεηα, γεγνλφο πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ, γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ παξάγξαθν 10.3 ηνπ άξζξνπ 10, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο νξγάλσλ 

θαη εμνπιηζκψλ ηνπ πινίνπ δσηηθψλ γηα ηελ απνθπγή αζηνρηψλ, θξηηήξην πνπ ζεσξείηαη αζαθέο 

απφ ηνπο επηζεσξεηέο, δεδνκέλνπ φηη ειάρηζηα φξγαλα ελφο πινίνπ δελ ην ηθαλνπνηνχλ. 

Βεβαίσο, ν ISM Code πξνβιέπεη ηελ χπαξμε εηδηθά δηακνξθσκέλνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

πινίνπ Δγρεηξηδίνπ Αζθάιεηαο.
(14)  

ε γεληθέο γξακκέο, ε εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα έρεη αλαδείμεη αξθεηά 

αξλεηηθά ζηνηρεία, φπσο ε επηινγή αηφκσλ ρσξίο ηελ απαξαίηεηε πείξα γηα ηε ζέζε ηνπ 
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Δμνπζηνδνηεκέλνπ Πξνζψπνπ, ή ε έιιεηςε θαηαλφεζεο ηεο θηινζνθίαο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ζθνπνχ ηνπ ISM Code, ν νπνίνο έγθεηηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ πνπ 

νθείινληαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ αζηνρηψλ θαη ηεο δηφξζσζεο ησλ 

δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ ζην αξρηθφ ζηάδην, νχησο ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ κειινληηθέο 

απψιεηεο. Άιια αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί πεξηιακβάλνπλ ηελ έιιεηςε ή ηε κε 

νξζή δηεμαγσγή εθ κέξνπο ησλ εηαηξεηψλ ησλ απαηηνχκελσλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, ηελ 

παξάιεηςε θαηαγξαθήο ησλ αηπρεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ 

απνθιίζεσλ κεηαμχ απηνχ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα ραξηηά θαη απηνχ πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη 

ζην πινίν, θαζψο θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Κψδηθα ζαλ «ραξηνχξα», δειαδή 

ζαλ έλα ππεξβνιηθά νγθψδεο ζχζηεκα άλεπ νπζίαο.  

         Χζηφζν, αλαγλσξίδνληαο ηα δηαθαηλφκελα απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ Κψδηθα νθέιε, νη  

πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο είλαη πιένλ δηαηεζεκέλεο λα ππνζηνχλ ην πςειφ, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, θφζηνο πνπ πξνυπνζέηεη ε εθαξκνγή ηνπ. ε φηη αθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε απνδνρή ηνπ, ζα κπνξνχζαλ λα ζεκεησζνχλ ηα εμήο: 

 Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ISM Code ήηαλ ε κείσζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ 

κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα. Απηφ πξνυπνζέηεη ηε ιήςε κέηξσλ γηα 

ηελ απνθπγή αθελφο ησλ αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ εηζαγσγή ηεο ελεκέξσζεο, 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ηήξεζεο δηαδηθαζηψλ ζε πεξηφδνπο πίεζεο, αθεηέξνπ ησλ 

δεκηψλ ή απσιεηψλ ζηα πινία, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην θνξηίν ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη απψιεηεο ζε πιηθφ θαη πξνζσπηθφ, ελψ ε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ 

εθηειείηαη κε κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα. 

 Πξνβιέπεηαη ε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Βειηηψλεηαη ν ηξφπνο ζπληήξεζεο ησλ πινίσλ κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ζε δηαξθή εηνηκφηεηα 

ησλ νξγάλσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ζπλερψλ δνθηκαζηηθψλ ειέγρσλ 

θαη ηεο θαηαγξαθήο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ θαη δηαηήξεζήο 

ηνπ ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ απνθπγή ηεο ζχγρπζεο γηα ηελ απφδνζε επζχλεο κεηαμχ Γηνίθεζεο θαη Πινηάξρνπ. 

 Απμάλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο, θπξίσο κέζσ ηνπ θχξνπο πνπ απνθηά απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα 

 Βειηηψλεηαη ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο 

 Δμαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο φιεο ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο θαη θαλφλεο 



 103 

 Γηεπθνιχλεηαη ε αλαγλψξηζε θαη ε ιχζε πεξηνδηθψλ πξνβιεκάησλ, ηδίσο κέζσ ησλ 

αξρείσλ ζπληήξεζεο θαη αηπρεκαηηθψλ ζπκβάλησλ 

 Δληζρχεηαη ε νηθνλνκία κέζσ ηεο απφθηεζεο απφ ηελ εηαηξεία αληαγσληζηηθήο ζέζεο ζην 

εζληθφ θαη δηεζλέο εκπφξην.
(15)

 

         Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ηνπ ISM Code δελ έρεη αηνλήζεη. 

Ο Κψδηθαο ηεξείηαη πηζηά απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, θάηη πνπ 

απνδεηθλχεηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη απφ ηνλ αξηζκεηηθφ θαη πνηνηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ, 

δεδνκέλνπ φηη ζηφρνο δελ είλαη ε εμάιεηςε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο, πξάγκα αδχλαην, αιιά ε 

απνθπγή ηνπ ιάζνπο πνπ νθείιεηαη ζε άγλνηα. 

         Δηδηθφηεξα, ε νκαιή εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Αζθαινχο Γηαρείξηζεο ησλ εηαηξεηψλ 

εμαζθαιίδεηαη κέζσ κηαο ζεηξάο ειέγρσλ θαη δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ φπνπ απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. πγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα ειέγρεηαη ηνπιάρηζην κία θνξά ην ρξφλν απφ 

εζσηεξηθνχο ειέγρνπο, κία θνξά ην ρξφλν απφ εμσηεξηθνχο ειέγρνπο, θάζε δπφκηζη ρξφληα απφ 

ηνπο Νενγλψκνλεο, ελψ θάζε πέληε ρξφληα γίλεηαη αλαλέσζε θαη αξρηθφο έιεγρνο. Σαπηφρξνλα, 

πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη θαη επηζεσξήζεηο πάλσ ζην πινίν. Αλ ζε θάπνην πινίν δηαπηζησζεί 

βιάβε ή παξάιεηςε, ην PSC ζηξέθεηαη θαηά ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο. 

Δπνκέλσο, νη εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ηεξνχλ επαθξηβψο ην εθάζηνηε χζηεκα 

Αζθαινχο Γηαρείξηζεο, δεδνκέλνπ φηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ράλνπλ ηα αζθάιηζηξα θαη δε 

δηθαηνχληαη λα δηεθδηθήζνπλ απνδεκηψζεηο απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Δπηπιένλ, ην ηζηνξηθφ 

ησλ εηαηξεηψλ ειέγρεηαη ηαθηηθά απφ δηεζλείο νίθνπο, νη νπνίνη, ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο 

παξάβαζεο, δελ δέρνληαη νχηε ην πινίν ζην νπνίν εληνπίζηεθε ην πξφβιεκα, αιιά νχηε θαη 

παξφκνηα πινία ηεο ίδηαο εηαηξείαο ή ζπγαηξηθψλ ηεο. Σέινο, εηαηξείεο (πρ. κεηαθνξηθέο) νη 

νπνίεο ζπλεξγάδνληαη κε πινία ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο δηαηξέρνπλ θίλδπλν αθαίξεζεο ηεο 

άδεηαο, ελψ πινία πνπ έρνπλ ππνζηεί θξάηεζε ηνπιάρηζην δχν θνξέο κέζα ζε δχν ρξφληα δελ 

γίλνληαη δεθηά ζηα επξσπατθά ιηκάληα.  

Σειηθά, ν ISM Code απεηέιεζε έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εγθαζίδξπζεο ελφο δηεζλνχο πξνηχπνπ αζθαινχο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο. ηελ πξάμε, ν Κψδηθαο εηζήγαγε κηα απνδεηθηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

απνδεηθλχεηαη κε ζηνηρεία φηη νη πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο ηεξνχληαη πηζηά. Έηζη, ζε φηη αθνξά 

ζην άξζξν 10, πξνβιέπεηαη αθελφο ε ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο ηνπ εθάζηνηε Νενγλψκνλα θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 
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SOLAS αληίζηνηρα, αθεηέξνπ ε θαηαγξαθή ησλ ππεπζχλσλ γηα ηηο παξαπάλσ δξάζεηο, θαζψο 

θαη ηνπ βαζκνχ επζχλεο ηνπ θαζελφο. Γελ παχεη, σζηφζν, λα ρξεηάδεηαη ζπλερήο πξνζπάζεηα θαη 

δέζκεπζε απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ 

έρνπλ ηεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ην ζχζηεκα. Οη εηαηξείεο δελ ζα πξέπεη λα 

επαλαπαχνληαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε, αιιά, αληηζέησο, λα εξγάδνληαη δηαξθψο γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο δηεμαγσγήο νπζηαζηηθφηεξσλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ηεο ζπλερνχο 

ελεκέξσζεο/εθπαίδεπζεο ησλ πιεξσκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε, ην SMS πνπ πηνζεηεί ε 

εθάζηνηε εηαηξεία δελ πξέπεη λα είλαη απιψο αληηγξαθή ηνπ Κψδηθα, αιιά λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηηο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο πνπ 

επηθξαηνχλ ζε απηήλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  

Θεσξεηηθφ παξάδεηγκα Planned Maintenance System 

 

1 πληήξεζε 

1.1 Γεληθά 

 

 ε απηφ ην ηκήκα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη έλα ζρέδην ζπληήξεζεο κηαο εηαηξείαο βάζεη 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ISM Code, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο θαζηεξσκέλεο απφ ηελ ίδηα 

δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ, θαζψο θαη κε ηηο νδεγίεο-απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο. 

Οη δηαδηθαζίεο απηέο πεξηγξάθνπλ ηηο εξγαζίεο, ηηο απαηηήζεηο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ 

νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ειέγρνπ, μεθηλψληαο απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπο, θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπο. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε εηαηξεία έρεη θαζηεξψζεη: 

 Γηαδηθαζίεο ζπλήζνπο ζπληήξεζεο γηα ην ζθάθνο, ηα κεραλήκαηα θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ 

 Πξφγξακκα επηζεσξήζεσλ, ην νπνίν εθηειείηαη απφ θαηάιιεια πξνζνληνχρνπο 

θαη έκπεηξνπο αμησκαηηθνχο ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο αλάγθεο νπνηαζδήπνηε πηζαλήο ζπληήξεζεο ηνπ ζθάθνπο, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Πξφγξακκα επηζεσξήζεσλ, ην νπνίν εθηειείηαη απφ θαηάιιεια πξνζνληνχρνπο 

θαη έκπεηξνπο αξρηκεραληθνχο θαη αξρηπινηάξρνπο ηεο εηαηξείαο ζε θαζνξηζκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο αλάγθεο νπνηαζδήπνηε πηζαλήο 

ζπληήξεζεο ηνπ ζθάθνπο, ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Γηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ή δεκηψλ ζην ζθάθνο, ηα κεραλήκαηα θαη 

ηνλ εμνπιηζκφ 

Όπνηε ε εηαηξεία ην θξίλεη απαξαίηεην, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πξνβιεπφκελν φγθν 

εξγαζίαο θαη ηελ δπζθνιία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηεο ζπληήξεζεο, ελδέρεηαη λα απνζηείιεη 

«Δμσηεξηθή νκάδα ζπληήξεζεο» («riding team») ζην πινίν γηα ηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 
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1.2 Αξκνδηόηεηεο 

 

1.2.1 Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο είλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ, ηελ 

εθηέιεζε ησλ επηζθεπψλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ επηζεσξήζεσλ. 

 

1.2.2 Ο Σερληθφο Γηεπζπληήο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία. 

 

1.2.3 Σν Δμνπζηνδνηεκέλν Πξφζσπν (D.P.A.) παξέρεη, φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν, ηελ απαξαίηεηε 

εμσηεξηθή βνήζεηα θαη ηα απαηηνχκελα κέζα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ 

πνπ δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηα κέζα θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ πινίνπ. 

Δθφζνλ ζεσξείηαη απαξαίηεην, ην Δμνπζηνδνηεκέλν Πξφζσπν ζα ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο 

Αξρέο. 

 

1.2.4 Οη αξρηπινίαξρνη θαη νη αξρηκεραληθνί ηεο εηαηξείαο είλαη ππεχζπλνη γηα: 

 Σελ ηήξεζε αξρείνπ αλαθνξηθά κε: 

 Όια ηα απαξαίηεηα εθφδηα θαη αληαιιαθηηθά ζε εηήζηα βάζε 

 Σα εθφδηα ρξσκάησλ ζε ηξηκεληαία βάζε 

 Σα απνζέκαηα ιηπαληηθψλ ζε κεληαία βάζε. 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ζηα θαζνξηζκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ηνπ ιέβεηα κέζσ εγθεθξηκέλνπ εληχπνπ 

δνθηκψλ πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Α’Μεραληθφ θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ Σερληθφ 

Γηεπζπληή 

 Σνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ιηπαληηθψλ θάζε έμη κήλεο 

 Σελ ζπλνιηθή ηερληθή επνπηεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ αλσηέξσ 

εξγαζηψλ. 
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1.2.5 Ο Πινίαξρνο επζχλεηαη επί ηνπ πινίνπ γηα: 

 Σελ ζπλνιηθή ζπληήξεζε ηνπ ζθάθνπο 

 Σελ απνζηνιή ησλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ ηνπ ζηα αξκφδηα 

ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο θαη ζην Δμνπζηνδνηεκέλν Πξφζσπν 

 Σελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

 Σελ δηαζθάιηζε ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ απαξαίηεησλ εληχπσλ ζπληήξεζεο θαη 

επηζεψξεζεο. 

Ο Πινίαξρνο ζα ελεκεξψλεη ακέζσο ηνλ αξκφδην Γηεπζπληή (Operations ή Σερληθφ) θαη ην 

Δμνπζηνδνηεκέλν Πξφζσπν αθελφο γηα νπνηαδήπνηε βιάβε, δπζιεηηνπξγία ή δεκηά ηνπ 

ζθάθνπο, ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία 

ησλ επηβαηλφλησλ θαη ηηο δηαηάμεηο πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο, θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα 

επηζθεπαζηεί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ πινίνπ, αθεηέξνπ γηα νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο (πρ. αληαιιαθηηθά, εξγαιεία, ηερληθή 

βνήζεηα, θα).  

  

1.2.6 Ο Α’Μεραληθφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ηνκέα αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ απνζηέιινληαο ηηο απαηηνχκελεο πεξηνδηθέο 

αλαθνξέο, κέζσ ηνπ Πινηάξρνπ, πξνο ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο. 

 

1.2.7 Ο Τπνπινίαξρνο επζχλεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο 

θαηαζηξψκαηνο θαη πεξηνρήο θνξηίνπ θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ απηψλ απνζηέιινληαο ηηο απαηηνχκελεο πεξηνδηθέο αλαθνξέο, κέζσ ηνπ 

Πινηάξρνπ, πξνο ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο.  
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1.3 Γηαδηθαζία  

 

1.3.1 Δθαξκνγή 

Σν πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ αθνξά: 

 ηα κεραλήκαηα κεραλνζηαζίνπ θαη θαηαζηξψκαηνο ηα νπνία είλαη νπζηαζηηθά γηα ηελ 

αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

πινίνπ 

 ηα ζσζηηθά θαη ππξνζβεζηηθά κέζα 

 ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ζπζθεπέο λαπζηπινΐαο 

 ηε κεηαιιηθή θαηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηαζθεπή γεληθά 

(ζπγθεθξηκέλα: δεμακελέο θνξηίνπ, θχηε, πξσξαία θαη πξπκλαία δεμακελή 

δπγνζηαζκίζεσο, ηηο δεμακελέο έξκαηνο θαη ηα δηπχζκελα, ηα δηαρσξηζηηθά θξεάηηα, ηα 

εμσηεξηθά θαηαζηξψκαηα, ηελ εμσηεξηθή κεηαιιηθή θαηαζθεπή θαη ηνπο ρψξνπο 

κεραλνζηαζίνπ) 

 ηηο ζπζθεπέο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ θνξηίνπ. 

 

1.3.2 Πξνγξακκαηηζκέλε πληήξεζε (Π..)  

1.3.2.1 Σν πξφγξακκα ζπληήξεζεο θάζε πινίνπ εηνηκάδεηαη απφ ηνλ αξρηπινίαξρν θαη ηνπο 

αξρηκεραληθνχο ηεο εηαηξείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή Operations ηνπ πινίνπ, κε βάζε 

ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: 

 Σηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηελ εκπεηξία ηεο εηαηξείαο γηα ηηο Κχξηεο 

Μεραλέο/Ζιεθηξνκεραλέο 

 Σηο πεξηνδηθέο αλαθνξέο ηνπ Α’Μεραληθνχ θαη ηνπ Τπνπινηάξρνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ, ζπζηεκάησλ, ζπζθεπψλ, εμνπιηζκνχ 

 Σηο αλαθνξέο επηζεψξεζεο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ θαηάινγν εξγαζηψλ 

πνπ ζπληάζζεη 

 Σηο δπλαηφηεηεο ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ην πινίν 

 Σνπο θαλνληζκνχο ηεο δηεζλνχο θαη εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ηνπο θαλφλεο ησλ 

Νενγλσκφλσλ θαη ηα πξφηππα ηεο δηεζλνχο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο. 
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Βάζεη ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ, ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο 

ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

i. Υξνληθά δηαζηήκαηα εθηέιεζεο εξγαζηψλ κε βάζε ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο 

ii. Υξνληθά δηαζηήκαηα εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

Σν έληππν Μ 025 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ νδεγφο απφ ηνλ Α’Μεραληθφ. 

 

Οπνηνδήπνηε θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλήθεη ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, 

ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε θαη επαλεθηίκεζε απφ ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή γηα ζθνπνχο επίηεπμεο 

θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ, αιιά θαη ιφγσ αιιαγήο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Αξρήο θαη ησλ 

Νενγλσκφλσλ. 

 

1.3.2.2 Ο παξαθνινπζψλ ην πινίν αξρηπινίαξρνο-αξρηκεραληθφο ζπληάζζεη αλαιπηηθφ θαηάινγν 

εξγαζηψλ γηα ηνπο δχν επφκελνπο ηνπιάρηζηνλ κήλεο, κε βάζε είηε ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο είηε ηηο 

πεξηνδηθέο αλαθνξέο, ηνλ νπνίν πξνσζεί ζηνλ Πινίαξρν θαη ηνλ Α’Μεραληθφ αληίζηνηρα, έλα 

ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απφ ην πιήξσκα ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν 

εμσηεξηθφ ζπλεξγείν. Δπηπιένλ, ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ιεπηνκεξή αλαθνξά παξαθνινχζεζεο 

ηελ νπνία πξνσζεί γηα αμηνιφγεζε καδί κε ηνλ θαηάινγν εξγαζηψλ ζηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή. Ο 

θαηάινγνο εξγαζηψλ θαηαξηίδεηαη βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηεο αθνινπζνχκελεο 

πξαθηηθήο ηεο εηαηξείαο. 

Σν πξφγξακκα δείρλεη ηηο εκεξνκελίεο γηα εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο θαη ηα ζρεηηθά κέξε ηεο. 

Ο Πινίαξρνο ή ν Α’Μεραληθφο κέζσ ηνπ Πινηάξρνπ, ιακβάλνληαο ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο, 

ζα βεβαηψλεηαη κεηά απφ εμέηαζε φηη φια ηα αληαιιαθηηθά θαη εξγαιεία πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ είλαη δηαζέζηκα επάλσ ζην πινίν. 

ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο αληαιιαθηηθψλ ή εξγαιείσλ, ν ππεχζπλνο αμησκαηηθφο ζα αλαθέξεη 

ακέζσο ζηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή (έληππν Μ 000), κέζσ ηνπ Πινηάξρνπ, ηελ πνζφηεηα ησλ 

απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ, δειψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ εξγαζία πνπ πξφθεηηαη λα 

εθηειεζηεί. 

Με ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ν ππεχζπλνο αμησκαηηθφο 

ζα αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο, ηα αληαιιαθηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηηο κεηξήζεηο πνπ ιήθζεθαλ, θαζψο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ζα 
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βνεζήζεη ην Σερληθφ ηκήκα λα εθηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο ή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

ρεηηθφ έληππν Μ 001. 

 

1.3.2.3 Ο Σερληθφο Γηεπζπληήο, ζπιιέγνληαο θαη αμηνινγψληαο ζην ηέινο θάζε κήλα φια ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία, εμαζθαιίδεη φηη ην πινίν ζπληεξείηαη ζχκθσλα κε ηα θαζηεξσκέλα 

πξφηππα. 

Οη αλαθνξέο ησλ κεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη, ζα ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα έληππα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην εδάθην 3 ηνπ παξφληνο. 

Οπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ δελ αλήθεη ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο, αιιά εθηειείηαη κεηά απφ 

αλαθνξά βιάβεο, ζα γλσζηνπνηείηαη ζην πινίν κε ην έληππν Μ 002, σο κε πξνγξακκαηηζκέλε 

εξγαζία ζπληήξεζεο. 

 

1.3.2.4 Ο παξαθνινπζψλ ην πινίν αξρηπινίαξρνο-αξρηκεραληθφο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Πινίαξρν 

θαη ηνλ Α’Μεραληθφ γηα: 

 Να πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλήζεο ζπληήξεζε ρξσκαηηζκνχ 

 Να εμαζθαιηζηεί ε ζπληήξεζε ηνπ ζθάθνπο 

 Να πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ 

 Να πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

1.3.2.5 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο πέξαλ ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πιεξψκαηνο θαη νη νπνίεο δελ 

επεξεάδνπλ δπζκελψο θαη άκεζα ηελ αμηνπινΐα ηνπ πινίνπ: 

 Καηαρσξνχληαη ζηνλ θαηάινγν εξγαζηψλ θαη απνζηέιινληαη ζηνλ παξαθνινπζνχληα ην 

πινίν αξρηκεραληθφ, ή 

 αλαβάιινληαη κέρξη λα δηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα κέζα ζην πινίν, ή 

 πξνζηίζεληαη ζηνλ θαηάινγν εξγαζηψλ ηνπ επφκελνπ δεμακεληζκνχ, αλαιφγσο ηεο 

εθηηκήζεσο ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή. 
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1.3.2.6 Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ηίζεληαη κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ή 

επηζεψξεζεο κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ, ζθάθνπο ή δηακεξηζκάησλ δελ είλαη κεγαιχηεξα απφ 

εθείλα πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί απφ ηνπο θαλνληζκνχο ησλ Νενγλσκφλσλ ή ηνπο ππνρξεσηηθνχο 

θαλνληζκνχο ηεο Αξρήο. 

Διιείςεηο ζηε δηαδηθαζία ζπληήξεζεο πνπ επεξεάδνπλ δπζκελψο ηελ αμηνπινΐα ηνπ πινίνπ, 

αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ εδαθίνπ 1.3.3 ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ. 

 

1.3.3 Δπηζθεπέο 

1.3.3.1 Ζ εηαηξεία έρεη θαζηεξψζεη δηαδηθαζίεο αλαθνξάο βιαβψλ θαη δεκηψλ ηνπ ζθάθνπο θαη 

ησλ κεραλεκάησλ σο αθνινχζσο: 

i. Βιάβεο/ζθάικαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζεσξήζεσλ 

ii. Βιάβεο/ζθάικαηα ιφγσ παξαηήξεζεο θαθήο ιεηηνπξγίαο ή δεκηψλ. 

Υξεζηκνπνηνχληαη αληίζηνηρα ηα έληππα αλαθνξψλ Μ 003 θαη Μ 004, ηα νπνία πξνσζνχληαη 

άκεζα πξνο ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή. Αληίγξαθα θξαηνχληαη επί ηνπ πινίνπ ζε μερσξηζηφ θάθειν. 

 

1.3.3.2 Οξηζκέλεο απφ ηηο βιάβεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην πινίν επηζθεπάδνληαη κε ηα ππάξρνληα 

επ’απηνχ κέζα, ελεκεξψλνληαο πξνεγνπκέλσο ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή (βι.1.3.3.4) κε Fax ή 

Telex. 

 

1.3.3.3 ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν αξρηκεραληθφο ηνπ πινίνπ κεηά απφ εληνιή ηνπ Σερληθνχ 

Γηεπζπληή ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο πνπ εθηεινχληαη απφ ππεξγνιάβνπο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, ν αξρηκεραληθφο ζπληάζζεη ηνλ θαηάινγν εξγαζηψλ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ 

δίλεηαη ζηνλ Α’Μεραληθφ θαη ζην ζπλεξγείν πνπ ζα εθηειέζεη ηηο επηζθεπέο. 

 

1.3.3.4 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ησλ ππεξγνιάβσλ 

απφ ηνλ αξρηκεραληθφ ηεο εηαηξείαο, ην έξγν ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο 

αλαιακβάλεη ν Α’Μεραληθφο θαη ν Τπνπινίαξρνο ηνπ πινίνπ αλάινγα κε ηνλ ηνκέα 

αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ζ αξκνδηφηεηα θαηαλέκεηαη βάζεη ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο θαη κεηά απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πινηάξρνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπκβνπιεπζεί ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή 

(πιελ πεξηπηψζεσλ αλάγθεο), ν νπνίνο ζα δψζεη θαη ηηο νδεγίεο πξνο ηνλ Πινίαξρν θαη ηα 

ζπλεξγεία. 
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ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ππεχζπλνο αμησκαηηθφο πξέπεη λα ηεξεί ιεπηνκεξέο αξρείν. Δπηπιένλ 

κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ζπληάζζεη ιεπηνκεξή αλαθνξά, ζε εκεξήζηα βάζε, γηα άκεζε 

ελεκέξσζε ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή.  

 

1.3.3.5 Οη νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο 

πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νδεγηψλ ζε κηα επηζθεπή ιακβάλνληαη 

ππφςε: 

 Οη αλαθνξέο ηνπ Πινηάξρνπ 

 Οη αλαθνξέο ηνπ Α’Μεραληθνχ 

 Οη αλαθνξέο ηνπ Τπνπινηάξρνπ 

 Οη αλαθνξέο αηπρεκάησλ/ζπκβάλησλ 

 Οη ζεκεηψζεηο ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή 

 Οη παξαηεξήζεηο επηζεψξεζεο ηεο Αξρήο 

 Οη ζπζηάζεηο ηνπ Νενγλψκνλα 

 Οη αλαθνξέο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 Οη αλαθνξέο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ (P&I), εθφζνλ ππάξρνπλ 

 Οη αλαθνξέο ειέγρνπ ησλ μέλσλ ιηκεληθψλ Αξρψλ. 

 

1.3.3.6 Οη πξνδηαγξαθέο επηζθεπήο, κφιηο εγθξηζνχλ απφ ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξνθήξπμε γηα ηε ιήςε πξνζθνξψλ απφ ζπλεξγεία επηζθεπήο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηξνπνπνηεζνχλ κε βάζε ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην 

θφζηνο εθηέιεζεο ησλ επηζθεπψλ. 

 

1.3.3.7 Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη επηζθεπέο, ν παξαθνινπζψλ αξρηκεραληθφο ή, ειιείςεη απηνχ, ν 

ππεχζπλνο αμησκαηηθφο: 

 Δπηζεσξεί, ειέγρεη θαη εγθξίλεη ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηειηθέο 

πξνδηαγξαθέο σο νδεγφ 

 Τπνγξάθεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζέηεη εκεξνκελία γηα λα απνδείμεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ έγθξηζε ηεο εξγαζίαο πνπ επηηειέζζεθε 

 Ζ επηζθεπή πνπ έγηλε επηζεσξείηαη απφ επηζεσξεηή θιάζεσο ή ηεο Αξρήο, εθφζνλ 

ππάξρεη ζρεηηθή απαίηεζε ησλ θαλνληζκψλ ηεο θιάζεσο ή ηεο Αξρήο αληίζηνηρα. 



 113 

1.3.4 Παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ πληήξεζεο/Δπηζθεπψλ 

1.3.4.1 Ο ππεχζπλνο αμησκαηηθφο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη φηη φιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή 

επηζθεπήο εθηεινχληαη θαηά ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν. 

 

1.3.4.2 Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ν αξρηκεραληθφο ή ν αξρηπινίαξρνο ηεο εηαηξείαο επζχλεηαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο επηζθεπήο πνπ έρεη αλαιάβεη έλα ζπλεξγείν, ψζηε απηή λα νινθιεξσζεί 

ηθαλνπνηεηηθψο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο/ζπκθσλία. 

 

1.3.4.3 ε θάζε πεξίπησζε, ν ππεχζπλνο αμησκαηηθφο ή αξρηκεραληθφο/αξρηπινίαξρνο ζα 

θνηλνπνηεί ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζε θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή κε 

γξαπηή αλαθνξά (Fax, Telex, Σειεγξ. ή Σαρπδξνκείν) ή κέζσ ηειεθψλνπ. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή κε γξαπηή αλαθνξά. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επηζθεπήο ζηέιλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν αλαθνξά «κε πξνγξακκαηηζκέλεο 

ζπληήξεζεο» (επηζθεπήο) πξνο ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή ρξεζηκνπνηψληαο ην έληππν Μ 005. 

 

1.3.4.4 ρφιηα γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθηειεζζείζαο απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο εξγαζίαο 

δηαβηβάδνληαη ζηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή θαη θαηαρσξνχληαη ζηνλ πίλαθα ησλ εγθεθξηκέλσλ 

πξνκεζεπηψλ, αθνινπζψληαο ηελ πξαθηηθή φηη θαλέλα ζρφιην δελ θαηαρσξείηαη εθφζνλ ε 

εξγαζία είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ελψ αληηζέησο ηίζεληαη ζρφιηα εθφζνλ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο. 

 

1.3.5 ρεδηαζκφο 

1.3.5.1 Καηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα λα εμαζθαιηζηεί φηη φια ηα πινία επηζεσξνχληαη απφ 

έλα ηνπιάρηζην αξρηκεραληθφ/αξρηπινίαξρν ηεο εηαηξείαο δχν ηνπιάρηζην θνξέο ην ρξφλν 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην εδάθην 2.2.3. 

 

1.3.6 Γεμακεληζκφο/εκαληηθέο Δπηζθεπέο 

1.3.6.1 Ο δεμακεληζκφο θάζε πινίνπ θαη νη ζεκαληηθέο επηζθεπέο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε: 

 Σηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο 

 Σηο ηερληθέο απαηηήζεηο 

 Σηο απαηηήζεηο ηεο Αξρήο/Κιάζεσο. 
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1.3.7 Πξνδηαγξαθέο Γεμακεληζκνχ/εκαληηθψλ Δπηζθεπψλ 

1.3.7.1 Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ δεμακεληζκνχ θαη ησλ ζεκαληηθψλ επηζθεπψλ ζπληάζζνληαη απφ ην 

Σερληθφ Σκήκα κε βάζε ην ρξεζηκνπνηνχκελν έληππν πξνδηαγξαθψλ ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν 

ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε: 

 Σηο απαηηήζεηο ηεο Αξρήο/Κιάζεσο 

 Σηο απαηηήζεηο ησλ λαπισηψλ 

 Σηο αλαθνξέο ηνπ αξρηκεραληθνχ 

 Σηο αλαθνξέο βιαβψλ ηνπ Πινηάξρνπ/Α’Μεραληθνχ/Τπνπινηάξρνπ. 

 

1.3.7.2 Οη πξνδηαγξαθέο είλαη κηα πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηείηαη λα εθηειεζζνχλ καδί 

κε ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη πξνεηνηκάδνληαη απφ ηνλ αξρηκεραληθφ ηνπ πινίνπ ζε 

ζπλελλφεζε κε ην λαππεγφ ηεο εηαηξείαο εθφζνλ απαηηείηαη. 

 

1.3.7.3 Οη πξνδηαγξαθέο ειέγρνληαη απφ ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνζππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην ζαλ έλδεημε εγθξίζεσο. 

 

1.3.7.4 Οη πιήξεηο πξνδηαγξαθέο ππνβάιινληαη σο πξνζθνξά ζε έλαλ αξηζκφ εγθεθξηκέλσλ 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ κνλάδσλ (ή εξγνιάβσλ επηζθεπήο) ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή ζχκθσλα 

κε ην εδάθην 1.3.7.5. 

 

1.3.7.5 Σν ζρεηηθφ έληππν αξ. Μ 006 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχληαμε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ δεμακεληζκνχ. 

 

1.3.7.6 Οη ζπκπιεξσκέλεο επηζηξεθφκελεο πξνζθνξέο ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο επίζεο 

θαη κε πξνεγνχκελεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη μερσξηζηά επαθή κε θάζε λαππεγείν ή 

επηζθεπαζηηθή κνλάδα θαη αξρίδνπλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο, έηζη ψζηε λα ιεθζεί ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά. Ζ ηειηθή επηινγή γίλεηαη πάληα κε βάζε: 

 Σελ ηηκή 

 Σελ εκπεηξία 

 Σε ζέζε 

 Σν ρξνλνδηάγξακκα 
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1.3.7.7 Ο αξρηκεραληθφο ηνπ πινίνπ ζα εμεηάζεη ηηο ηειηθέο πξνζθνξέο φισλ ησλ λαππεγείσλ 

(επηζθεπαζηηθψλ κνλάδσλ) θαη, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή, ζα επηιέμεη ην 

λαππεγείν (επηζθεπαζηηθή κνλάδα) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

 

1.3.7.8 Οη ηειηθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ηκήκα ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηεο 

εηαηξείαο θαη ηνπ λαππεγείνπ, αιιά είλαη δηαηππσκέλεο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αιιάδνπλ 

εχθνια αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. 

 

1.3.7.9 Σν λαππεγείν ή ε επηζθεπαζηηθή κνλάδα ελεκεξψλεηαη πάληνηε γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην 

χζηεκα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο πξηλ απφ ηελ άθημε ηνπ πινίνπ ζηα λαππεγεία. 

 

1.3.7.10 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ φινη νη πξνκεζεπηέο πιηθψλ 

ή ππεξεζηψλ ζπκπιεξψλνληαο ην έληππν Μ 007 «Αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ Τιηθψλ/παξνρήο 

Τπεξεζηψλ» (“Quality Questionnaire for Suppliers of Products and/or Services”). 

 

1.3.8 Γηαπίζησζε  

1.3.8.1 Ο Σερληθφο Γηεπζπληήο, ν αξρηκεραληθφο θαη νη αμησκαηηθνί ηνπ πινίνπ είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηε δηαπίζησζε ηήξεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπψλ θαη δεμακεληζκνχ, φπσο 

απηέο πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην 3.3.7. 

 

1.3.9 Μέηξα Αζθάιεηαο 

1.3.9.1 Καηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζην λαππεγείν ή ηελ επηζθεπαζηηθή κνλάδα 

ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή εθξήμεσο, θαηαθιχζεσο θαη 

νπνηνπδήπνηε άιινπ αηπρήκαηνο. 

 

1.3.9.2 Ο ππεχζπλνο ηνπ λαππεγείνπ ή ν ππεξγνιάβνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο φηη ην πινίν είλαη πιήξσο απαιιαγκέλν επηθίλδπλσλ αεξίσλ θαη 

φηη έρεη εθνδηαζηεί κε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ απαιιαγήο απφ επηθίλδπλα αέξηα ην νπνίν είλαη 

κνλίκσο αλαξηεκέλν θνληά ζηε ζθάια επηβίβαζεο ή ζε άιιν ρψξν ελδηαίηεζεο. 

Ο ππεχζπλνο ηνπ λαππεγείνπ ή ν ππεξγνιάβνο είλαη αξκφδηνο λα δηαηεξήζεη ην πινίν ειεχζεξν 

αεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη φιεο ηηο ζεξκέο εξγαζίεο κε αζθάιεηα. 
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1.4 πληήξεζε θξίζηκνπ εμνπιηζκνύ 

 

1.4.1 Γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ αμηφπηζηε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 

επάλσ ζην πινίν πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θξίζηκα, ε εηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο δνθηκήο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. 

Μεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκψλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη: 

 Ο κεραληζκφο πεδαιηνπρίαο έθηαθηεο αλάγθεο 

 Ζ αληιία ππξθαγίαο έθηαθηεο αλάγθεο 

 Ζ ειεθηξνγελλήηξηα αλάγθεο 

 Οη κεραληζκνί δηαθνπήο θαη νη πξνεηδνπνηεηηθνί ζπλαγεξκνί έθηαθηεο αλάγθεο ησλ 

θχξησλ κεραλψλ θαη ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ 

 Ζ αληιία κεηάγγηζεο θαπζίκνπ 

 Ζ αληιία ιηπάλζεσο θχξηαο κεραλήο 

 Ζ αληιία ςχμεσο θχξηαο κεραλήο 

 Σν IGS (Inert Gas System-χζηεκα Αδξαλνχο Αεξίνπ) 

 

1.4.2 Ζ ζπληήξεζε/δνθηκέο ηνπ θξίζηκνπ εμνπιηζκνχ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο πνπ πεξηγξάθεθε ζην εδάθην 1.3.2 απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

 

1.5 Αξρείν – Σεξνύκελα ζηνηρεία 

 

1.5.1 Σα αθφινπζα ζηνηρεία Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο ή κε Πξνγξακκαηηζκέλεο 

πληήξεζεο ηεξνχληαη ζην Σερληθφ Σκήκα ηεο εηαηξείαο, κε επζχλε ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή, 

ρξεζηκνπνηνχκελα σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία: 

Γηα θάζε πινίν ηεξνχληαη μερσξηζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηα αθφινπζα: 

 Μεηαιιηθή θαηαζθεπή 

 Κχξηα κεραλή 

 Ζιεθηξνκεραλέο 

 Βνεζεηηθνί ιέβεηεο 

 Μεραληζκφο πεδαιηνπρίαο 
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 Δμνπιηζκφο λαπζηπινΐαο/ηειεπηθνηλσληαθφο 

 Δμνπιηζκφο αζθάιεηαο 

 Αλαθνξέο επηζεψξεζεο Πινηάξρνπ, Α’Μεραληθνχ, Τπνπινηάξρνπ 

 Αλαθνξέο επηζεψξεζεο Αξρηπινηάξρνπ/Αξρηκεραληθνχ 

 Πίλαθαο εξγαζηψλ Α΄Μεραληθνχ/Τπνπινηάξρνπ 

 Απνηειέζκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 Αλαθνξέο δεμακεληζκνχ/επηζθεπψλ Αξρηκεραληθνχ 

 Αλαθνξέο ζπκβάλησλ 

 Απνηειέζκαηα επηζεψξεζεο ηεο Αξρήο 

 Απνηειέζκαηα επηζεψξεζεο θιάζεσο 

 Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Ληκεληθψλ Αξρψλ. 

Ο Α’Μεραληθφο ππνρξενχηαη λα ζηέιλεη ην απφθνκκα ηνπ Ζκεξνινγίνπ Μεραλήο θάζε ηαμηδηνχ 

ζηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα ειέγμεη ηα αθφινπζα: 

 Σελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ιηπαληηθψλ, γιπθνχ λεξνχ, θ.η.ι.. 

 Σελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ γηα ηηο ζεξκαληηθέο κνλάδεο 

 Σηο ελαπνκέλνπζεο πνζφηεηεο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ κεηά ην ηειεπηαίν ηαμίδη. 

 

 

2 Δπηζεώξεζε/Γνθηκέο θάθνπο θαη εμνπιηζκνύ 

2.1 Γεληθά 

 

θνπφο ηνπ εδαθίνπ απηνχ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, 

πξνζνληνχρν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ επηζεσξεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην ζθάθνο θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ πινίνπ. Γηα λα απνδεηρζεί φηη νη επηζεσξήζεηο απηέο πξάγκαηη δηελεξγνχληαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπκπιεξψλνληαη έληππα, ζηα νπνία θαίλνληαη θαη φιεο νη βιάβεο ή 

παξαηεξήζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη καδί κε ηηο πηζαλέο ηνπο αηηίεο θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

πνπ έγηλαλ ή πξφθεηηαη λα γίλνπλ γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. Αληίγξαθα ησλ εληχπσλ απηψλ 

θπιάζζνληαη επάλσ ζην πινίν θαη ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο.  

Οη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην απηφ θαζνξίδνπλ ηηο ελέξγεηεο θαη ηνπο 

ειέγρνπο πνπ είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε 
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αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πιεξψκαηφο ηνπ, θαζψο θαη ε πιήξεο 

ζπκκφξθσζε κε ηηο θαζηεξσζείζεο ζην παξφλ εγρεηξίδην δηαδηθαζίεο. 

 

2.2 Αξκνδηόηεηεο 

 

2.2.1 Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο είλαη ν ηειηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ε εηαηξεία θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη 

αλαζέζεη ζε αξκφδηα άηνκα επάλσ ζην πινίν ηελ δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ επηζεσξήζεσλ 

ηνπ ζθάθνπο, ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ σο εμήο: 

 

2.2.2 Σν Δμνπζηνδνηεκέλν Πξφζσπν είλαη ππεχζπλν λα εμαζθαιίζεη φηη δηελεξγείηαη εζσηεξηθφο 

έιεγρνο ηνπ πινίνπ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ ππεχζπλν, εηδηθά 

εληεηαικέλν γη’απηφ ην ζθνπφ αξρηπινίαξρν/αξρηκεραληθφ ή Γηεπζπληή. Δπίζεο, επζχλεηαη γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ βιαβψλ θαη κε ζπκκνξθψζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επηζεσξήζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ νδεγηψλ ππφ ηε κνξθή 

αλαζεσξήζεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ, φπνπ θαη φπνηε απηφ θξηζεί απαξαίηεην κεηά απφ δηεξεχλεζε 

ηνπ ζπκβάληνο. 

 

2.2.3 Ο Σερληθφο Γηεπζπληήο είλαη αξκφδηνο λα εμαζθαιίζεη φηη ην πινίν, ν εμνπιηζκφο ηνπ, ηα 

κεραλήκαηά ηνπ θαη ε ηθαλφηεηα ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν απφ ηνλ ίδην ή ηνλ αξρηκεραληθφ πνπ 

παξαθνινπζεί ην πινίν. 

 

2.2.4 Ο Πινίαξρνο είλαη ππεχζπλνο λα εμαζθαιίζεη φηη ην πινίν, ν εμνπιηζκφο θαη ηα 

κεραλήκαηα επηζεσξνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη φηη ζπκπιεξψλεη πίλαθεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πινίνπ ζχκθσλα κε ηηο θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο, ηνπο 

νπνίνπο απνζηέιιεη ζηελ εηαηξεία. Δπηπιένλ, ελεκεξψλεη πάληνηε παξάιιεια θαη ην 

Δμνπζηνδνηεκέλν Πξφζσπν αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε αλσκαιία ή κε ζπκκφξθσζε 

δηαπηζηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο. 
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2.2.5 Ο Αμησκαηηθφο αζθαιείαο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηε δηαζθάιηζε, πάληνηε ππφ ηηο νδεγίεο 

ηνπ Πινηάξρνπ, ηεο δηελέξγεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ επηζεσξήζεσλ ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο 

θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δίλαη, επίζεο, ππεχζπλνο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ησλ γπκλαζίσλ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηζκέλα ζην ΑΓ ηεο εηαηξείαο.  

 

2.2.6 Ο Τπνπινίαξρνο (ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ηνλ Α’Μεραληθφ) επζχλεηαη γηα ηελ 

επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε ζε θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ ηκεκάησλ εθείλσλ ηνπ 

ζθάθνπο ή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή θνξηίνπ ή θαηαζηξψκαηνο. 

 

2.2.7 Ο Α’Μεραληθφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ επηζεσξήζεσλ, δνθηκψλ, ειέγρσλ 

θαη παξαηεξήζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα αθφινπζα έληππα, θαζψο θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη 

απνζηνιή ηνπο ζην Σερληθφ Σκήκα ηεο εηαηξείαο: 

 Μ 008: Αλαθνξά Μεληαίσλ Χξψλ Λεηηνπξγίαο Κ/Μ & Ζ/Ε                                                                           

“Running Hours Report” 

 Μ 009: Αλαθνξά Δπηζεψξεζεο Κχξηαο Μεραλήο θάζε ηξεηο κήλεο 

“Main Engine Report” 

 Μ 010: Αλαθνξά Δπηζεψξεζεο Κπιίλδξσλ Κχξηαο Μεραλήο φηαλ γίλεηαη εμάξκσζε 

εκβφισλ 

“Main Engine Inspection Reports – Piston and Rings Wear” 

 Μ 011: Λεπηνκέξεηεο Δλδεηθηηθψλ Καξηψλ Κχξηαο Μεραλήο θάζε δχν κήλεο 

“Details of Main Engine Indicator Cards” 

 Μ 013: Καηάινγνο Αληαιιαθηηθψλ Κχξηαο Μεραλήο θαη Ζ/Ε πνπ είλαη δηαζέζηκα επί 

ηνπ πινίνπ, θάζε ηξεηο κήλεο 

“List of Spare Parts Available on Board for Main Engine and Diesel Generator” 

 Μ 014: Έιεγρνο Νεξνχ Λέβεηα, θάζε κήλα 

“Boiler Water Test” 

 Δπηζεψξεζε κεραληζκνχ πεδαιίνπ θάζε ηξεηο κήλεο 

 Αλάιπζε ιαδηψλ θάζε έμη κήλεο 

 Μ 018: Αλαθνξά Megger test, θάζε ηξεηο κήλεο 

“Megger Test Report” 
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 Μ 019: Αλαθνξά Δπηζεψξεζεο ειεθηξηθψλ/ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, θάζε ηξεηο 

κήλεο 

“Electrical and Electronic Inspection Report”. 

 

2.2.8 Ο Πινίαξρνο έρεη αλαζέζεη ζηνλ Αμησκαηηθφ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ λα επηζεσξεί 

θαη λα ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ξαδηνλαπηηιηαθψλ νξγάλσλ ηνπ πινίνπ ζχκθσλα κε ην 

αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ εληχπνπ Μ 024. 

 

2.2.9 εκεηψλεηαη φηη απνηειεί ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο λα ελεκεξψζεη ηελ αξκφδηα Αξρή πνπ 

πηζηνπνίεζε ην χζηεκα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πινίν θξαηεζεί ζε 

θάπνην ιηκάλη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ή πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. 

 

 

2.3 Θεζκνζεηεκέλεο Δπηζεωξήζεηο θαη Δπηζεωξήζεηο Κιάζεο 

 

 Οη επηζεσξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη νη επηζεσξήζεηο 

θιάζεο πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ζηα πξνβιεπφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε ηα ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά λα παξακέλνπλ πάληνηε ζε ηζρχ. 

 Οη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη ζπζηάζεηο ζα απνθαζίζηαληαη κέζα ζην θαζνξηζκέλν απφ 

ηελ Αξρή ή ηνλ Νενγλψκνλα ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Ζ ιίζηα κε ηηο εθθξεκνχζεο παξαηεξήζεηο θάζε πινίνπ ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε 

ηνπ ειεγθηή. 

 

 

2.4 Δπηζεωξήζεηο Ληκεληθώλ Αξρώλ Ξέλνπ Κξάηνπο 

 

 Οη επηζεσξήζεηο ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ Ξέλνπ Κξάηνπο κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ φηαλ ην 

πινίν βξίζθεηαη ζην ιηκάλη απηνχ ηνπ θξάηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο Γηεζλείο 

πκβάζεηο SOLAS ή MARPOL θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ MoU. 
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 Μεηά ην πέξαο θάζε επηζεψξεζεο μέλεο Ληκεληθήο Αξρήο, ν επηζεσξεηήο πνπ δηελήξγεζε 

ηελ επηζεψξεζε παξαδίδεη ζηνλ Πινίαξρν ηνπ πινίνπ έληππν ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη 

φιεο νη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο πνπ βξέζεθαλ. 

 Σν έληππν ηεο επηζεψξεζεο ηεο μέλεο Ληκεληθήο Αξρήο θπιάζζεηαη ζηνλ θάθειν πνπ 

πεξηέρεη φια ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ απηνχ ζηέιλεηαη ζην Σερληθφ 

Σκήκα ηεο εηαηξείαο γηα ελεκέξσζε. 

 

 

2.5 Δπηζεωξήζεηο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξείαο/Ναπιωηώλ/P&I Clubs 

 

 Οη επηζεσξήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο δηελεξγνχληαη κφλν φηαλ θάηη ηέηνην απαηηεζεί απφ ηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ην λαπισηή ή ην Club θαη πάληνηε κε επηζεσξεηή ηνπ επηζπκνχληνο 

νξγαληζκνχ θαη παξνπζία επφπηε αξρηκεραληθνχ ηεο εηαηξείαο. 

 

 

2.6 Γηαδηθαζίεο Δπηζεώξεζεο πνπ δηελεξγνύληαη από ηελ εηαηξεία 

 

 Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία θαη ζπνπδαηφηεηα δηελέξγεηαο ησλ ηαθηηθψλ 

επηζεσξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ην πινίν ζπληεξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ θαη κε ηηο επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ 

θαζηεξσζεί απφ απηή. 

 

2.6.1 πληήξεζε Καηαζηξψκαηνο/θάθνπο 

Ο Πινίαξρνο καδί κε ηνλ Τπνπινίαξρν επηζεσξεί ηα ειαζκαηνπξγηθά ηνπ πινίνπ θάζε έμη κήλεο. 

Ζ επηζεψξεζε απηή έρεη γεληθφ ραξαθηήξα θαη απνβιέπεη θπξίσο ζηελ εθηίκεζε ηεο γεληθήο 

θαηάζηαζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζθάθνπο. 

 

Όπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην ζα ιακβάλνληαη θσηνγξαθίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο, νη 

νπνίεο ζα παξνπζηάδνληαη καδί κε ηελ έθζεζε επηζεψξεζεο πνπ ζπκπιεξψζεθε. 

ηνπο ζθνπνχο ηεο επηζεψξεζεο απηήο πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη πιεπξηθέο δεμακελέο 
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 Ζ πξσξαία δεμακελή δπγνζηαζκίζεσο 

 Οη δεμακελέο έξκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηππζκέλσλ 

 Οη πξπκλαίεο δεμακελέο δπγνζηαζκίζεσο 

 Σα δηαρσξηζηηθά θξεάηηα 

 Οη δεμακελέο/θχηε θνξηίνπ 

Οπνηαδήπνηε δεκηά ή θζνξά ζα αλαθέξεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία αλαθνξάο 

ηνπ εδαθίνπ 1.3.3 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

 

Καηά ηελ επηζεψξεζε απηή ειέγρεηαη παξάιιεια ε θαηάζηαζε ησλ αλνδίσλ θαη ηνπ coating ησλ 

δεμακελψλ, ζπκπιεξψλνληαο ηα ηκήκαηα 4 θαη 5 ηνπ εληχπνπ Μ 024. 

 

Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε επηζεψξεζεο ζα ιακβάλνληαη θαη ζα ηεξνχληαη φια ηα 

πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο. 

 

Θα ηεξείηαη έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ πνπ εθηειεί ηελ επηζεψξεζε θαη ηνπ 

αμησκαηηθνχ πνπ βξίζθεηαη ζην θαηάζηξσκα. 

 

Μεηξεηήο νμπγφλνπ, αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή θαη φινο ν αηνκηθφο εμνπιηζκφο αζθαιείαο ζα είλαη 

δηαζέζηκνο γηα άκεζε ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο. 

 

Πξηλ απφ ηελ είζνδν ζε θιεηζηφ ρψξν ζα ζπκπιεξψλεηαη ε θάξηα αζθαιείαο φπσο ην έληππν S 

001. 

 

Ο Πινίαξρνο έρεη αλαζέζεη επηπιένλ ζηνλ Τπνπινίαξρν ηε δηελέξγεηα θάζε έμη κήλεο δνθηκήο 

πηέζεσο ζηηο ζσιελψζεηο έξκαηνο/θνξηίνπ θαη ζηα ζεξκαληηθά ζηνηρεία ησλ δεμακελψλ θνξηίνπ. 

 

Σα ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα επηζεψξεζεο ζπκπιεξψλνληαη πάληνηε ζε δχν αληίηππα, ηα νπνία 

δηαλέκνληαη σο αθνινχζσο: 

 Σν πξσηφηππν ζηέιλεηαη ζην Σερληθφ Σκήκα 

 Σν αληίγξαθν ηεξείηαη ζην πινίν. 
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2.6.2 πζθεπέο & Δμνπιηζκφο Αζθαιείαο 

Ο Πινίαξρνο αλαζέηεη ζηνλ αμησκαηηθφ αζθαιείαο ηνπ πινίνπ λα επηζεσξεί θαη λα 

δνθηκάδεη ηηο ζπζθεπέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ 

εληχπνπ Μ 024 θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο επηζεψξεζεο ηα θαηαγξάθεη ζηε ζρεηηθή θάξηα 

ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ελ ιφγσ εγρεηξίδην. 

Οπνηαδήπνηε παξαηήξεζε αλαθέξεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαιπηηθά 

κλεκνλεχεηαη ζην παξαπάλσ εγρεηξίδην. Ζ αλαθνξά απηή εηνηκάδεηαη ζε δχν αληίγξαθα θαη 

δηαλέκεηαη σο αθνινχζσο θάζε ηξεηο κήλεο: 

 Σν πξσηφηππν απνζηέιιεηαη ζην Σερληθφ Σκήκα ηεο εηαηξείαο 

 Σν αληίγξαθν ηεξείηαη ζην πινίν. 

 

2.6.3 Υψξνη Φνξηίνπ 

Ο Τπνπινίαξρνο καδί κε ηνλ Α’Μεραληθφ ζα επηζεσξνχλ αλάινγα ηα ζπζηήκαηα, ηηο δηαηάμεηο 

θαη ηνλ εμνπιηζκφ ρψξνπ θνξηίνπ θάζε ηξεηο κήλεο. 

 

2.6.4 Σειεπηθνηλσληαθφο Δμνπιηζκφο θαη Δμνπιηζκφο Ναπζηπινΐαο 

Ο Πινίαξρνο καδί κε ηνλ Αζπξκαηηζηή επηζεσξνχλ θαη δνθηκάδνπλ ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ 

εμνπιηζκφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ λαπζηπινΐαο πξηλ ηνλ απφπινπ θαη θάζε κήλα, αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπ εμνπιηζκνχ, θαη θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζεψξεζεο ζην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ 

εληχπνπ Μ 024. 

Οπνηαδήπνηε παξαηήξεζε αλαθέξεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαιπηηθά 

κλεκνλεχεηαη ζην παξαπάλσ εγρεηξίδην. Ζ αλαθνξά απηή εηνηκάδεηαη ζε δχν αληίγξαθα θαη 

δηαλέκεηαη σο αθνινχζσο: 

 Πξσηφηππν απνζηέιιεηαη ζην Σερληθφ Σκήκα ηεο εηαηξείαο 

 Αληίγξαθν ηεξείηαη ζην πινίν. 

 

2.6.5 Δπηζεσξήζεηο Μεραλνζηαζίνπ 

Ο Α’Μεραληθφο επηζεσξεί ηνλ εμνπιηζκφ κεραλνζηαζίνπ θαη θαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ζηα 

αθφινπζα έληππα: 

 Μ 008: «Αλαθνξά Μεληαίσλ Χξψλ Λεηηνπξγίαο Κ/Μ θαη Ζ/Ε» 

“Running Hours Report” 
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 Μ 009: «Αλαθνξά Δπηζεψξεζεο Κ.Μ.», θάζε ηξεηο κήλεο 

“Main Engine Report” 

 Μ 010: «Αλαθνξά Δπηζεψξεζεο Κπιίλδξσλ Κ.Μ. φηαλ γίλεηαη εμάξκσζε εκβφισλ» 

“Main Engine Reports (Piston and Rings Wear)” 

 Μ 011: «Λεπηνκέξεηεο Δλδεηθηηθψλ Καξηψλ Κ.Μ.» θάζε δχν κήλεο 

“Details of Main Engine Indicator Cards” 

 Μ 013: «Καηάινγνο Αληαιιαθηηθψλ Κ.Μ. θαη Ζ/Ε πνπ είλαη δηαζέζηκα επί ηνπ πινίνπ» 

θάζε ηξεηο κήλεο 

“List of Spare Parts Available on Board for Main Engine and Diesel Generator” 

 M 014: «Έιεγρνο Νεξνχ Λέβεηα», θάζε κήλα 

“Boiler Water Test” 

 Δπηζεψξεζε κεραληζκνχ πεδαιίνπ, θάζε ηξεηο κήλεο 

 Αλάιπζε ιαδηψλ, θάζε έμη κήλεο 

 Μ 016: «Αλαθνξέο Σαμηδίσλ (Abstracts)», ζην ηέινο θάζε θπθιηθνχ ηαμηδηνχ 

“Engine Log Abstracts” 

 Μ 017: «Έιεγρνο Καηάζηαζεο ηνπ IGS», θάζε ηξεηο κήλεο 

“I.G.S. Safety Check List” 

 Μ 018: «Αλαθνξά Megger Test», θάζε ηξεηο κήλεο 

“Megger Test Report” 

 Μ 019: «Αλαθνξά Δπηζεψξεζεο Ζιεθηξηθψλ/Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ», θάζε ηξεηο 

κήλεο 

“Electrical and Electronic Inspection Report” 

 Σα έληππα επηζεψξεζεο ζπκπιεξψλνληαη εηο δηπινχλ θαη δηαλέκνληαη σο αθνινχζσο: 

 Πξσηφηππν ζην Σερληθφ Σκήκα 

 Αληίγξαθν ηεξείηαη ζην πινίν. 

 

2.6.6 Δθηίκεζε Απνδνηηθφηεηαο Πιεξσκάησλ 

Ο Πινίαξρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο αθνινπζψληαο 

ηελ θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία. 
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2.6.7 Έιεγρνο θαη Παξαθνινχζεζε ησλ Δληχπσλ Δπηζεψξεζεο 

Οη αλαθνξέο ησλ πεξηνδηθψλ επηζεσξήζεσλ απνζηέιινληαη ζην Σερληθφ Σκήκα ηεο εηαηξείαο 

γηα έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζθάθνπο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. Αλ ε 

αλαθνξά πεξηιακβάλεη παξαηεξήζεηο γηα δεκηέο ή κε ζπκκνξθψζεηο, ν Σερληθφο Γηεπζπληήο ή ν 

επφπηεο αξρηκεραληθφο ηνπ πινίνπ αλαιακβάλεη ακέζσο πξσηνβνπιία γηα δηνξζσηηθή ελέξγεηα. 

 

Μεηά ηνλ έιεγρν ν ππεχζπλνο ππνγξάθεη γηα λα δείμεη φηη έρεη ιάβεη γλψζε. Αλ απαηηείηαη άκεζε 

ελέξγεηα, επηθνηλσλεί (κέζσ Fax, Telex, Σειεγξ.) κε ηνλ Πινίαξρν ηνπ πινίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

δψζεη απνηειεζκαηηθή ιχζε. Αλ ε δηνξζσηηθή ελέξγεηα δελ είλαη άκεζε, απιά θαηαγξάθεηαη θαη 

ζεκεηψλεηαη ζηνλ Πίλαθα ησλ Δξγαζηψλ. 

 

Ο Πίλαθαο Δξγαζηψλ είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή θαη ηνπ επφπηε αξρηκεραληθνχ, 

ν νπνίνο ζηελ επφκελε επίζθεςή ηνπ επί ηνπ πινίνπ ιακβάλεη κέξηκλα: 

 Δίηε γηα έκκεζε δηνξζσηηθή ελέξγεηα 

 Δίηε γηα κεηαγελέζηεξε απνθαηάζηαζε ζε πην βνιηθφ ρξφλν θαη ηφπν 

 Δίηε γηα απνθαηάζηαζε θαηά ηνλ δεμακεληζκφ. 

Σηο αλαθνξέο γηα ηελ επηζεψξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο ειέγρεη ν ππεχζπλνο γηα ζέκαηα 

αζθαιείαο, ν νπνίνο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη απνθιίζεηο απφ ηα θαζνξηζκέλα πξφηππα 

ηεο εηαηξείαο: 

 Δηνηκάδεη αλαθνξά κε ζπκκφξθσζεο (ΑΜ) 

 Δλεκεξψλεη ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή ή ηνλ επφπηε ηνπ πινίνπ γηα απνθαηάζηαζε 

ε πεξίπησζε ζνβαξήο δεκηάο: 

 Δηνηκάδεη αλαθνξά κε ζπκκφξθσζεο (ΑΜ) 

 Δλεκεξψλεη ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή 

 Δλεκεξψλεη ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή ή ηνλ επφπηε ηνπ πινίνπ γηα απνθαηάζηαζε. 

 

2.6.8 Δπηζεσξήζεηο απφ ην Πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο 

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο αλαζέηεη ζηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή ή, κέζσ απηνχ, ζηνλ 

επφπηε αξρηκεραληθφ/αξρηπινίαξρν, λα επηζεσξεί ην πινίν ην αξγφηεξν θάζε έμη κήλεο. Μεηά 

απφ ηελ επηζεψξεζε ζπκπιεξψλεηαη ην έληππν Μ 024: «Έιεγρνο Καηάζηαζεο Πινίνπ» (Ship 
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Inspection Report), πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ή ζηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή, αλάινγα 

κε ην πνηνο δηελήξγεζε ηνλ έιεγρν. 

Σν ρξεζηκνπνηνχκελν έληππν επηζεψξεζεο είλαη ηππνπνηεκέλν γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο 

θαη θαιχηεξεο εθαξκνγήο. Οπνηαδήπνηε δηνξζσηηθή ελέξγεηα θαηαγξάθεηαη ζε απηφ θαη 

ζπδεηείηαη κε ην Γεληθφ Γηεπζπληή/Σερληθφ Γηεπζπληή αληίζηνηρα. 

Μεηά ηε ιήςε ηεο αλαθνξάο απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, απηή ππνγξάθεηαη θαη ζηε 

ζπλέρεηα ν ηειεπηαίνο ιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θξαηψληαο ελήκεξν ηνλ 

Πινίαξρν. 

Όιεο νη αλαθνξέο επηζεψξεζεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ειέγρνληαη πξηλ αξρεηνζεηεζνχλ απφ ηνλ 

Γεληθφ Γηεπζπληή. 

 

 

2.7 Αληαιιαθηηθά  

 

2.7.1 Αίηεζε 

Ζ αίηεζε γηα αληαιιαθηηθά εηνηκάδεηαη απφ ηνλ Πινίαξρν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Α’Μεραληθφ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο θαη ηηο πηζαλέο αλάγθεο επηζθεπήο. 

 

Ο Σερληθφο Γηεπζπληήο θξνληίδεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο κε γλψκνλα πάληνηε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Ο Τπεχζπλνο Αληαιιαθηηθψλ θαη Δθνδίσλ θαη ην ελδηαθεξφκελν ηκήκα ηνπ πινίνπ ηεξνχλ 

αξρείν κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη αλά πάζα ζηηγκή πνηεο παξαγγειίεο έρνπλ ηθαλνπνηεζεί θαη 

πνηεο παξακέλνπλ αθφκε ζε εθθξεκφηεηα. 

 

2.7.2 Απνγξαθή θαη Απνζήθεπζε 

Ο Πινίαξρνο θαη ν Α’Μεραληθφο, αλάινγα κε ην ηκήκα ηνπ πινίνπ, ηεξνχλ αξρείν απνγξαθήο 

αληαιιαθηηθψλ ην νπνίν ελεκεξψλεηαη θάζε 12 κήλεο. ρεηηθφ είλαη ην έληππν Μ 013. 

Αληίγξαθα ηεξνχληαη ζην πινίν θαη ζην γξαθείν. 
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2.7.3 Έιεγρνο Αληαιιαθηηθψλ 

Ο Πινίαξρνο ή ν Α’Μεραληθφο, αλάινγα κε ην ηκήκα ηνπ πινίνπ, δηελεξγνχλ επηζεψξεζε φισλ 

ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ θάζε ηξεηο κήλεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ππάξρεη ζπλερήο 

παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο. ε πεξίπησζε έιιεηςεο ζεκαληηθψλ αληαιιαθηηθψλ ή δηαπίζησζεο 

χπαξμεο ειαηησκάησλ ζε απηά, ελεκεξψλεηαη ακέζσο ην ζρεηηθφ ηκήκα ηεο εηαηξείαο. 

 

 

2.8 Αλαθνξά βιαβώλ/δεκηώλ 

 

Ζ εηαηξεία έρεη θαζηεξψζεη δηαδηθαζίεο αλαθνξάο βιαβψλ θαη δεκηψλ ηνπ ζθάθνπο θαη ησλ 

κεραλεκάησλ σο αθνινχζσο: 

 Βιάβεο/ζθάικαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζεσξήζεσλ 

 Βιάβεο/ζθάικαηα ιφγσ παξαηήξεζεο θαθήο ιεηηνπξγίαο ή δεκηψλ. 

 

Υξεζηκνπνηνχληαη αληίζηνηρα ηα έληππα αλαθνξψλ Μ 003 θαη Μ 004, ηα νπνία πξνσζνχληαη 

πξνο ηνλ Σερληθφ Γηεπζπληή. Αληίγξαθα θξαηνχληαη επί ηνπ πινίνπ ζε μερσξηζηφ θάθειν. 

 

 

4 Υξεζηκνπνηνύκελα Έληππα  

 

Μ 001: «Αλαθνξά Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο» 

 “Scheduled Maintenance Report” 

 

Μ 002: «Δληνιή Δθηέιεζεο Με Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο» 

 “Unscheduled Maintenance Work Order” 

 

Μ 003: «Αλαθνξά Βιαβψλ πνπ επξέζεζαλ θαηά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο» 

 “Reports of Defects found during Scheduled Inspections” 

 

Μ 004: «Αλαθνξά Εεκηάο» 

 “Report of Breakdown” 
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Μ 005: «Αλαθνξά Με Πξνγξακκαηηζκέλεο πληήξεζεο» 

 “Unscheduled Maintenance Report” 

 

Μ 006: «Οδεγφο χληαμεο Πξνδηαγξαθψλ Γεμακεληζκνχ θαη Δπηζθεπψλ» 

  “Dry-docking and Repairs Specification Format Guide” 

 

Μ 007: «Αμηνιφγεζε Πξνκεζεπηψλ Τιηθψλ/Παξνρήο Τπεξεζηψλ» 

 “Quality Questionnaire for Suppliers of Products and/or Services” 

 

Μ 008: «Αλαθνξά Χξψλ Λεηηνπξγίαο Κχξηαο Μεραλήο & Ζ/Ε» 

 “Running Hours Report” 

 

Μ 009: «Αλαθνξά Δπηζεψξεζεο Κχξηαο Μεραλήο» 

 “Main Engine Inspection” 

Μ 010: «Αλαθνξά Δπηζεψξεζεο Κπιίλδξσλ Κχξηαο Μεραλήο» 

   “Main Engine Reports (Piston and Rings Wear)” 

 

Μ 011: «Λεπηνκέξεηεο Δλδεηθηηθψλ Καξηψλ» 

  “Details of Main Engine Indicator Cards” 

 

Μ 013: «Καηάινγνο Αληαιιαθηηθψλ Κχξηαο Μεραλήο θαη Ζ/Ε πνπ είλαη δηαζέζηκα επί  

             ηνπ πινίνπ» 

  “List of Spare Parts Available on Board for Main Engine and Diesel Generator” 

 

Μ 014: «Έιεγρνο Νεξνχ Λέβεηα» 

  “Boiler Water Test” 

 

Μ 018: «Αλαθνξά Megger Test» 

  “Megger Test Report” 
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Μ 019: «Αλαθνξά Δπηζεψξεζεο Ζιεθηξηθψλ/Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ» 

  “Electrical and Electronic Inspection Report” 

 

Μ 024: «Έιεγρνο Καηάζηαζεο Πινίνπ» 

  “Ship Inspection Report Manual” 

 

Μ 025: «Πξνγξακκαηηζκέλε πληήξεζε Μεραλεκάησλ» 

  “Planned Maintenance Program of Machinery” 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI 

Οδεγφο ηνπ IACS γηα ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ manuals 

 

Ο νδεγφο απηφο παξέρεη ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα γηα ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ πξνο ην ρξήζηε 

ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, 

κέζσ ηεο εχθνιεο αλάθηεζεο θαη ρξήζεο πιεξνθνξηψλ. Αλ θαη δελ είλαη δηεμνδηθφο 

πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά απαηηνχκελα ζηνηρεία: 

  manual form, δειαδή ηελ δηάηαμε θαη παξνπζίαζε ηνπ manual 

  manual contents, δειαδή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην manual 

  manual structure, δειαδή ηε ινγηθή ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ηξφπν ζχλδεζήο 

ηνπο 

  manual presentation, δειαδή ηελ δηάηαμε θαη γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ   

manual. 

Ο φξνο «ηερληθφ manual πινίνπ» αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν πνπ παξέρεη 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη ην ηερληθφ manual είλαη εμαηξεηηθά κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ πινίνπ, ν ηνκέαο ηεο δεκηνπξγίαο θαηάιιεισλ εγρεηξηδίσλ ζεσξείηαη σο πεξηνρή 

κεγάιεο επζχλεο. Αο ζεκεησζεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο νδεγφο εθαξκφδεηαη ηφζν ζε εθηππσκέλα 

εγρεηξίδηα φζν θαη ζε εγρεηξίδηα ειεθηξνληθήο κνξθήο. 

Δίλαη πξνηηκφηεξν έλα εγρεηξίδην λα αθνξά ζε έλα κφλν κνληέιν ή κεηαβιεηή ηνπ 

εμνπιηζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξα κνληέια ή κεηαβιεηέο ζα πξέπεη 

λα δεκηνπξγεζνχλ μερσξηζηά ηκήκαηα γηα ην θαζέλα. 

 

 

1 Form and Format 

 

Η κνξθή ηνπ manual πεξηιακβάλεη ηε θπζηθή δηάηαμε θαη παξνπζίαζε ηνπ εγρεηξηδίνπ. 

 

Ο ιεπηνκεξήο πξνζδηνξηζκφο ηεο κνξθήο θαη ηεο δηάηαμεο ηνπ εγρεηξηδίνπ ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηνλ πξνζεθηηθφ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρεηξηζηψλ, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ 
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ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πιάλν 

ζπληήξεζεο. 

 

1.1 Form  

Ζ κνξθή ηνπ manual κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

 reference books (αληίγξαθα ζε ραξηί θαη/ή ειεθηξνληθέο εθδνρέο) 

 wall charts 

 label information 

Θεκειηψδεηο ιεηηνπξγηθέο νδεγίεο θαη πξνεηδνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη κε ηε 

κνξθή εηηθεηψλ ή δηαγξακκάησλ.  

 

1.2 Format – hard copies 

 

Σν εγρεηξίδην ζα πξέπεη λα είλαη ζε δηάηαμε Α4 (ή Α5 γηα εγρεηξίδηα ηζέπεο). 

 

1.2.1 Δλεκέξσζε ηνπ Manual 

Ο έιεγρνο ησλ εγγξάθσλ είλαη απαξαίηεηνο. Σα εγρεηξίδηα ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηψλνπλ ηηο φπνηεο βειηηψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο. 

 

1.3 Format – electronic version 

1.3.1 Γηάηαμε δεδνκέλσλ 

Ζ δεκηνπξγία ησλ εγρεηξηδίσλ δελ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κεηαηξνπέο κεηαμχ ησλ formats, 

δεδνκέλνπ φηη αιιαγέο κεηαμχ ζπληαθηψλ ή δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ ηνπ ίδηνπ ζπληάθηε 

ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε απψιεηα πεξηερνκέλνπ ή ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 

1.3.2 Δλεκέξσζε 

Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα νξγαλψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αλαλέσζή 

ηνπο. Ζ on-line ζχλδεζε επηηξέπεη ηελ άκεζε αλαλέσζε ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ πινίνπ ή ησλ ηεξκαηηθψλ. 
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2. Πεξηερφκελα 

 

Πεξηερόκελα ηνπ εγρεηξηδίνπ ζπληζηνύλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό. 

 

2.1 Γεληθά 

Ζ πιεξνθφξεζε ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβήο θαη νινθιεξσκέλε, ην θείκελν μεθάζαξν θαη 

πεξηεθηηθφ, νη πξνηάζεηο ζχληνκεο θαη απιέο θαη νη παξάγξαθνη κηθξέο. 

Οη ηερληθέο πεξηγξαθέο ζα γίλνληαη βάζεη ζπζηήκαηνο ή ιεηηνπξγηψλ θαη νη νδεγίεο ζα 

βαζίδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο. Οη πιεξνθνξίεο ζα νξγαλψλνληαη κε ηεξαξρηθφ θαη ζπλεπή ηξφπν 

κέζσ ηεο ρξήζεο επηθεθαιίδσλ, ελψ ζα ρξεζηκνπνηείηαη αξίζκεζε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζή 

ηνπο. 

Σέινο, ζα γίλεηαη ρξήζε εηθνλνγξάθεζεο (θσηνγξαθίεο, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα) γηα ηελ 

επεμήγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ νδεγηψλ. 

 

2.2 Καηεγνξίεο Πιεξνθνξηψλ 

Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο 

φπσο παξαθάησ: 

 θνπφο θαη ζρεδηαζκφο (ζε ηί ρξεζηκεχεη ην ζχζηεκα ή ν εμνπιηζκφο)  

 Υεηξηζκφο, εγθαηάζηαζε, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά (πψο πξνεηνηκάδεηαη γηα ρξήζε) 

 Σερληθή πεξηγξαθή (πψο ιεηηνπξγεί) 

 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο (πψο ρξεζηκνπνηείηαη) 

 Λίζηα ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ (πψο απνθαζίζηαηαη ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο) 

 Οδεγίεο ζπληήξεζεο (πψο δηαηεξείηαη ε ηθαλφηεηα ιεηηνπξγίαο) 

 Πιάλν ζπληήξεζεο (ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ) 

 Λίζηα κεξψλ (απφ ηί απνηειείηαη) 

 Οδεγίεο ηξνπνπνίεζεο (πψο γίλνληαη κεηαηξνπέο) 

 Οδεγίεο δηάζεζεο (πψο εμνπδεηεξψλεηαη) 

Ζ χπαξμε ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Όια ηα ηερληθά εγρεηξίδηα νθείινπλ απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο θαηεγνξίεο 

3-8. 
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2.3 Σερληθή Πεξηγξαθή 

ηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε θαη εμνηθείσζε ηνπ πιεξψκαηνο κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ. Ζ ηερληθή πεξηγξαθή ζπκβάιιεη ζηελ νξζή 

θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο εθ κέξνπο ηνπ 

πιεξψκαηνο. 

 

2.3.1 Σα πεξηερφκελα ζα πξέπεη λα εμεγνχλ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ, 

ηελ ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε άιια εμαξηήκαηα 

ζε έλα ζχζηεκα. Σν θείκελν ζα εληζρχεηαη απφ ζρέδηα θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο. 

Ζ πιεξνθφξεζε πεξηιακβάλεη: 

 Σερληθά δεδνκέλα, ζπλήζσο ζε πεξηιεπηηθή ή πηλαθνεηδή κνξθή, φπσο δηαζηάζεηο, 

βάξνο, απνζηάζεηο, ρσξεηηθφηεηα, πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο 

 Μέζα επαιήζεπζεο ηερληθψλ δεδνκέλσλ, φπσο εμνπιηζκφο κεηξήζεσλ θαη δνθηκψλ 

 Πξνηεηλφκελεο δνθηκέο, φξηα. 

 

2.3.2 Οη ηερληθέο πεξηγξαθέο ζα γίλνληαη βάζεη ζπζηήκαηνο ή ιεηηνπξγηψλ. Θεσξείηαη 

πξνηηκφηεξε ε ρξήζε εηθνλνγξαθεκέλσλ παξνπζηάζεσλ. Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα είλαη 

ηεξαξρηθά νξγαλσκέλεο ζε επίπεδα, ηα αλψηεξα εθ ησλ νπνίσλ ζα παξέρνπλ μεθάζαξε επνπηεία 

ηνπ θπξίσο ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ, ελψ ιεπηνκεξήο πιεξνθφξεζε γηα ηα 

ππνζπζηήκαηα ζα δίλεηαη ζηα θαηψηεξα επίπεδα κε ηε ρξήζε αξίζκεζεο. 

 

2.4 Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο 

ηφρν ησλ ιεηηνπξγηθψλ νδεγηψλ απνηειεί ε παξνρή νινθιεξσκέλεο πιεξνθφξεζεο θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα αζθαιή ιεηηνπξγία ππφ θαλνληθέο, εηδηθέο θαη επείγνπζεο ζπλζήθεο. ε απηέο 

ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη: 

 Βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

 Λεηηνπξγηθέο νδεγίεο 

 Αληηκεηψπηζε δπζιεηηνπξγηψλ. 
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2.4.1 Οη βαζηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνπλ ην απαξαίηεην ππφβαζξν ζηνλ ρξήζηε ψζηε λα θηλείηαη 

ζσζηά ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο 

ε πιεξνθφξεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

 Σνλ ζθνπφ, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ην απνηέιεζκα ησλ ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ θαη νξγάλσλ 

 Καλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ θαη εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο 

 Λεπηνκέξεηεο ησλ δνθηκψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ρεηξηζηήο πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηε 

ιεηηνπξγηθή απφδνζε 

 Όξηα θαη κέζνδνη απνηίκεζεο δπζιεηηνπξγηψλ 

 Δπηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ιάζε ή δπζιεηηνπξγίεο 

 Σπρφλ απαηηνχκελε νκαδηθή δξάζε ή άζθεζε. 

 

2.4.2 Οη ιεηηνπξγηθέο νδεγίεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ εμαληιεηηθέο ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά 

ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία, έλαξμε, ιεηηνπξγία θαη ηεξκαηηζκφ 

ελφο ζπζηήκαηνο ηφζν ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, φζν θαη ζε πεξίπησζε επείγνπζαο θαηάζηαζεο. 

 

2.4.3 Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία βαζκίδσλ ηεξαξρίαο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

νδεγηψλ. Οη νδεγίεο ησλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ ζα πεξηνξίδνληαη ζηα νπζηψδε ζηνηρεία ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Δίλαη ζεκηηή ε ρξήζε δηαγξακκάησλ ξνήο θαη πηλάθσλ 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ. Πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ζα αλαθέξνληαη 

ζην επφκελν επίπεδν νδεγηψλ ή ζηελ βαζηθή πιεξνθφξεζε. 

 

2.4.4 Οη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο νθείινπλ: 

 Να εκθαλίδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ 

 Να παξαηίζεληαη ζε κηα βήκα πξνο βήκα αθνινπζία 

 Να αλαγξάθνπλ ζηηο γξαθηθέο απεηθνλίζεηο θαη ζην αληίζηνηρν θείκελν νλφκαηα ίδηα κε 

εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εηηθέηεο ησλ εμαξηεκάησλ  

 Να θάλνπλ ρξήζε ηνπ Δλεζηψηα γηα ηηο πεξηγξαθέο θαη ηεο Πξνζηαθηηθήο γηα ηηο νδεγίεο. 

 

 

 



 135 

2.4.5 ε θάζε ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: 

 Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή πνπ ζα εμεγεί ηνλ ζθνπφ ηεο δηαδηθαζίαο 

 Έλαο θαηάινγνο ησλ θχξησλ εμαξηεκάησλ 

 Έιεγρνη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο 

 Βήκα πξνο βήκα νδεγίεο εθθίλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Λεηηνπξγηθνί πεξηνξηζκνί, έιεγρνη θαη πξνζαξκνγέο γηα αζθαιή θαη απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία 

 Πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο καδί κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

επηθίλδπλσλ ζπλεπεηψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη, θαζψο θαη ηπρφλ θξίζηκνη ρξνληθνί 

πεξηνξηζκνί. Οη πξνεηδνπνηήζεηο θαη νη πξνθπιάμεηο ζα αλαγξάθνληαη ζηελ ίδηα ζειίδα 

θαη ακέζσο πξηλ ην ζηάδην κε ην νπνίν ζρεηίδνληαη 

  Γξάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ. 

 

2.5 Καηάινγνο ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ 

Απαηηείηαη θαηαγξαθή ησλ πξνβιεπφκελσλ πηζαλψλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη πξνζδηνξηζκφο 

θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ δξάζεσλ. 

2.5.1 Οη δπζιεηηνπξγίεο θαη ηα ειαηηψκαηα ζα θαηαγξάθνληαη κε ινγηθή ζεηξά ζχκθσλα κε ηα 

ζπζηήκαηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ζηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη. Σα ειαηηψκαηα ζα εληνπίδνληαη απφ 

ελδείμεηο φπσο ζπλαγεξκνί, αζπλήζεηο ήρνη, θαπλφο ή άιια αληρλεχζηκα απνηειέζκαηα. 

 

2.5.2 ηνλ θαηάινγν ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζε θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο 

ηεο ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο. 

 

2.6 Γηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ 

Ζ δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο κηαο δπζιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη: 

 Γξάζεηο εθ κέξνπο ηνπ ρεηξηζηή 

 Δλέξγεηεο εθ κέξνπο ηεο νκάδαο ζπληήξεζεο 

 Γξάζεηο πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλν ρεηξηζκφ. 
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2.6.1 ηα πιαίζηα ηεο αληηκεηψπηζεο κηαο δπζιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ρεηξηζηή, πξνβιέπεηαη ε 

χπαξμε ζχληνκσλ νδεγηψλ άκεζεο παξέκβαζεο, θαζνδήγεζεο, θαζψο θαη δηαδηθαζηψλ 

αλίρλεπζεο, δηφξζσζεο θαη αλαθνξάο νπνηαζδήπνηε αζηνρίαο πξνθχπηεη, πεξηιακβαλνκέλσλ: 

 πλαγεξκψλ: ζθνπφο, ιεηηνπξγία, εγθαηάζηαζε αληρλεπηψλ θαη δεηθηψλ, ξπζκίζεηο, 

απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο ελέξγεηεο 

 Γηάγλσζε ειαηησκάησλ: πεξηνξίδεηαη ζηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο απφ ηνλ ρεηξηζηή 

εξγαζίεο, φπσο παξαηήξεζε δπζιεηηνπξγηψλ, αθχζηθσλ ζπκπησκάησλ θαη ελδείμεσλ, ή 

θαηαγξαθή ζπλαγεξκψλ θαη ζθαικάησλ 

 Γηνξζσηηθέο δηαδηθαζίεο: πεξηνξίδνληαη ζε εξγαζίεο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ 

ρεηξηζηή, φπσο απνδνρή ζπλαγεξκψλ, εθθίλεζε εθεδξηθψλ κεραλεκάησλ θαη 

ηεξκαηηζκφο εμαξηεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα. 

 

2.7 Οδεγίεο πληήξεζεο 

ηφρνο είλαη ν εθνδηαζκφο ηνπ ρξήζηε κε ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

2.7.1 Οη νδεγίεο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ψζηε ην πινίν θαη ν 

εμνπιηζκφο λα ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά γηα φζν δηάζηεκα πξνβιέπεηαη. Οη πιεξνθνξίεο 

αλαθέξνληαη ζηηο δεμηφηεηεο, ζηα πιηθά θαη ηα εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη ζηα δηάθνξα επίπεδα 

ζπληήξεζεο. 

 

2.7.2 Οη νδεγίεο πεξηιακβάλνπλ, επίζεο, ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ επηθίλδπλσλ ζπλζεθψλ πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ απαξαίηεησλ πξνθπιάμεσλ (έγγξαθεο 

άδεηεο, πξνεηδνπνηήζεηο, παξαθνινχζεζε). 

 

2.7.3 Ζ πιεξνθφξεζε ζα δηαρσξίδεηαη ζε ηνκείο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Δξγαζίεο ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πιεξψκαηνο 

 Δξγαζίεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ εηδηθνχο ζπληήξεζεο επί ηνπ πινίνπ 

 Δξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ ζε θαηάιιεια εμνπιηζκέλνπο 

ρψξνπο επηζθεπήο. 
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 2.7.4 Οη νδεγίεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ζπλήζεηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, επηζεσξήζεηο/δνθηκέο 

θαη δηάγλσζε ειαηησκάησλ. Γηαθαλνλίδνληαη βάζεη ηνπ πιάλνπ ζπληήξεζεο θαη παξνπζηάδνληαη 

κε ηε ζεηξά εθαξκνγήο ηνπο. 

 

2.8 Πιάλν πληήξεζεο 

ηφρνο είλαη ε παξνπζίαζε ζηνλ ρξήζηε νιφθιεξνπ ηνπ θχθινπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ζπληήξεζεο. 

 

2.8.1 Πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία θαηαιφγσλ κε φιεο ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζνξηζκέλα δηαζηήκαηα, ελψ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη παξαθνινχζεζε 

ζπλζεθψλ ή επηζεσξήζεηο. Οη θαηαγεγξακκέλεο εξγαζίεο θαη νη αληίζηνηρα απαηηνχκελεο 

δεμηφηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε εθείλεο πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηηο νδεγίεο 

ζπληήξεζεο. 

 

2.8.2 Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαηαγξάθνληαη ζην πιάλν ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ησλ δεμηνηήησλ 

θαη απηφ ξπζκίδεηαη βάζεη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ εξγαζηψλ. Κάζε εξγαζία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

ζηελ αληίζηνηρε νδεγία ζπληήξεζεο. 

 

2.8.3 Σν πιάλν ζπληήξεζεο θάζε επηκέξνπο εμαξηήκαηνο ή ζπζηήκαηνο ζα ζπγρσλεχεηαη ζην 

θχξην πιάλν πνπ αθνξά ζηε ζπληήξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

2.9 Καηάινγνο κεξψλ 

ηφρν απνηειεί ν εθνδηαζκφο ηνπ ρξήζηε κε έλα κέζν αλαγλψξηζεο θάζε ηκήκαηνο πνπ κπνξεί 

λα αλαθεξζεί θαηά ηε ιεηηνπξγία ή ζπληήξεζε ελφο εμαξηήκαηνο ή ζπζηήκαηνο. 

2.9.1 Ο θαηάινγνο ησλ κεξψλ πεξηέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ φισλ ησλ 

ηκεκάησλ, ησλ επηινγψλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ ζηνηρείσλ, αλαλεψζηκσλ ή φρη, κε ιεπηνκέξεηεο 

φζνλ αθνξά ζηελ πξνέιεπζε θαη ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο. 

 

2.9.2 Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη απεηθφληζε ηφζν ηνπ θάζε ηκήκαηνο, φζν θαη ηεο 

ζέζεο απηνχ. 
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3 Γνκή θαη Παξνπζίαζε 

3.1 Γνκή 

 

Η δνκή ηνπ εγρεηξηδίνπ αληηπξνζσπεύεη ηε ινγηθή ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ηξόπν ζύλδεζήο ηνπο. 

 

Ζ δνκή εθθξάδεηαη κέζσ ηεο δηάηαμεο θαη νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζην εγρεηξίδην. Ο 

ρεηξηζηήο, έρνληαο θαηαλνήζεη ηε ινγηθή ηεο δηάξζξσζεο ησλ δεδνκέλσλ, κπνξεί εχθνια λα 

εληνπίζεη θαη λα αλαθηήζεη ηε ζσζηή πιεξνθνξία. 

 

3.1.1 Ζ θσδηθνπνίεζε ηεο δνκήο ζην θείκελν κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ εθαξκνγήο κνληέισλ 

θνηλψλ επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ, είηε κε ρξήζε mark-up languages, νη νπνίεο έρνπλ ην ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο δνκήο απφ ηελ παξνπζίαζε. 

 

3.1.2 Καηεγνξίεο ρξεζηψλ 

Ζ εθάζηνηε απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε εμαξηάηαη απφ ην έξγν ησλ ρξεζηψλ, ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο, ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζρέδηα ζπληήξεζεο. Έηζη, 

παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηνλ ηχπν θαη ην επίπεδν ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ρξεηάδνληαη νη 

λαππεγνί, ην πιήξσκα ηνπ πινίνπ θαη ην πξνζσπηθφ ζηελ μεξά. 

ε πεξίπησζε πνπ ην εγρεηξίδην θαιχπηεη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ, απαηηείηαη ε 

νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε μερσξηζηά ηκήκαηα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο 

ηνπ θάζε ρξήζηε. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, νη πιεξνθνξίεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα 

δηαηππψλνληαη έηζη ψζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηέο απφ ηνπο ρξήζηεο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη. 

 

3.1.3 Δπίπεδα πιεξνθφξεζεο 

Σα πεξηερφκελα ηνπ εγρεηξηδίνπ ζα πξέπεη λα ηεξαξρνχληαη ζε επίπεδα, ψζηε λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε παξνπζίαζή ηνπο κε δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ ιεπηνκέξεηεο. Σν αλψηεξν επίπεδν ζα 

παξέρεη κηα πεξίιεςε ησλ ζπζηαηηθψλ, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ βαζηθψλ 

νδεγηψλ ή δεδνκέλσλ, ελψ πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ζα πεξηέρνληαη ζηα επίπεδα πνπ 

αθνινπζνχλ. 
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3.2 Παξνπζίαζε 

 

Με ηνλ όξν «παξνπζίαζε» απνδίδεηαη ε δηάηαμε θαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηνπ εγρεηξηδίνπ. 

  

Μέζσ ηεο παξνπζίαζεο απεηθνλίδεηαη ε δνκή ησλ πεξηερνκέλσλ. Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ (ζεκαζηνινγία θαη δνκή ησλ πεξηερνκέλσλ), κε 

ηελ ρξήζε, γηα παξάδεηγκα, αξηζκεκέλσλ ιηζηψλ ή εηθφλσλ γηα πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

θεηκέλνπ. 

 

3.2.1 Κείκελν 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη επαλάγλσζην ην θείκελν απαηηείηαη ε ζχληαμή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Θεσξείηαη 

πξνηηκφηεξε ε ρξήζε ζχληνκσλ πξνηάζεσλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο θάζε εληνιήο ζε κηα κφλν 

εξγαζία. 

 

3.2.2 Δηθνλνγξάθεζε 

Ζ ρξήζε εηθφλσλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ νπηηθή εμνηθείσζε ηνπ ρξήζηε κε ηα ζπζηήκαηα 

θαη ηα εμαξηήκαηα. Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ εμνπιηζκνχ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κέζσ 

θσηνγξαθηψλ ή γξαθηθψλ δηαγξακκάησλ. 

Σα γξαθηθά παξέρνπλ δπλαηφηεηα επνπηείαο: 

 ηνπ εζσηεξηθνχ 

 ηεο δηάηαμεο (ζέζε ησλ εμαξηεκάησλ θαη ηξφπνο ζχλδεζήο ηνπο ζην ζχζηεκα) 

 ησλ ζρεδίσλ ζχλδεζεο. 

 

3.2.3 Δμηζνξξφπεζε θεηκέλνπ θαη εηθφλσλ 

Πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο αλαινγίαο θεηκέλνπ-εηθφλσλ 

δηαδξακαηίδνπλ νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Ζ ρξήζε εηθφλσλ ζπληζηάηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πην γξήγνξε θαη μεθάζαξε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Σν θείκελν θαη ηα 

ζρήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζπκπιεξσκαηηθά. 
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3.2.4 Σερληθνί φξνη 

Οη φξνη θαη νη νξηζκνί ηνπο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζε έλα εηδηθφ ιεμηιφγην πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

θαη παξνπζίαζε ησλ κνλάδσλ, ηεο νξνινγίαο, ησλ ζπκβφισλ θαη ησλ ζπληνκνγξαθηψλ. 

Οη άγλσζηνη ζην πιήξσκα ηνπ πινίνπ ηερληθνί φξνη ζα εμεγνχληαη ζην θείκελν, ελψ ηα 

εμαξηήκαηα ζα αλαθέξνληαη κε ην φλνκά ηνπο. 

 

3.2.5 Παξαπνκπέο 

Οπνηαδήπνηε παξαπνκπή ζε πιεξνθνξία επξηζθφκελε ζε άιιν ζεκείν ηνπ εγρεηξηδίνπ ζα πξέπεη 

λα αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ ηεο παξαγξάθνπ, ηεο ζειίδαο, ηνπ ζρήκαηνο ή ηνπ πίλαθα. 

 

3.2.6 Πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο 

Ο ηξφπνο ρεηξηζκνχ ησλ πξνεηδνπνηήζεσλ θαη ησλ πξνθπιάμεσλ ζα εμεγείηαη ζηηο εηζαγσγηθέο 

ζειίδεο ηνπ εγρεηξηδίνπ. Πξνβιέπεηαη ε παξνρή ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ζηνλ 

ηξφπν ρεηξηζκνχ αθελφο γεληθψλ πξνθπιάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα νιφθιεξν ην θείκελν, αθεηέξνπ 

εηδηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ νη νπνίεο αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. 

Οη πξνεηδνπνηήζεηο θαη νη πξνθπιάμεηο ζα θαηαγξάθνληαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, μεθηλψληαο 

απφ ηελ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή. 
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