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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

Η κειέηε δηαθξίλεηαη ζε  ηέζζεξα θεθάιαηα.  

Δηδηθφηεξα  

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα εηθφλα γηα ηε παγθφζκηα επξσπατθή θαη 

ειιεληθή λαπηηιία, νη ελέξγεηεο ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη νη πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο 

λαπηηιίαο. Αθφκα παξνπζηάδεηαη ε ζηάζε ηεο ρψξαο καο απέλαληη ζηα αηπρήκαηα, νη 

δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη θαλνληζκνί λαπηηθήο αζθάιεηαο, νη εμειίμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη 

ζηε λαππεγηθή ηερλνινγία θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο ζεκαζία. 

  

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ε αζθάιεηα ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ γηα ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ θαη ηε πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο 

εμεηάδεηαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζε ζρέζε κε ηα λαπηηθά αηπρήκαηα θαη ε αζθάιεηα 

ζηειέρσζεο ησλ πινίσλ.  

 

ην ηξίην θεθάιαην ππνινγίδνληαη νη απψιεηεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο απφ λαπηηθά 

αηπρήκαηα θαη  ζην ηέηαξην θεθάιαην ηεο κειέηεο καο γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ δείθηε 

GOSS γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. 

 

Η κειέηε, νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα. 
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ABSTRACT 

The study is divided in four chapters.  

More specifically  

The first chapter presents a picture of the global, European and Greek shipping, the 

actions of the EU, as well as the prospects of Greek shipping. It also presents the attitude 

of Greece towards accidents, the international conventions and maritime safety 

regulations, the developments in the shipbuilding technology and their economic 

importance. 

  

The second chapter analyzes the safety in the marine environment for the safe operation 

of ships and the protection of marine environment. It also examines the human factor in 

relation to maritime accidents and the safety crewing of ships.  

 

In the third chapter is calculated the loss of human life from maritime accidents and the 

fourth chapter of our study is application of the indicator GOSS by the Greek data. 

 

The study ends with conclusions. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ θαζεγεηή κνπ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ 

κνπ παξείρε θαηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο πηπρηαθήο κνπ κειέηεο, θαζψο επίζεο θαη 

ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ. 

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απνηεινχλ ζήκεξα έλαλ ρψξν, ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη 

έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ, θαη ζηνπο θφιπνπο ηνπ νπνίνπ εμππεξεηείηαη 

έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο παγθφζκηαο θίλεζεο αγαζψλ θαη αλζξψπσλ. Οη ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αεξνκεηαθνξέο θαη ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο απνηεινχλ 

ην παγθφζκην δίθηπν κεηαθνξψλ. Η ζέζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ ζην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζθεληθφ θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αθνχ νη δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρνληαη ζηηο κεηαθνξέο κέζσ ζαιάζζεο αιιά θαη νη δηεζλείο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί (ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ζηηο αεξνκεηαθνξέο) έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 

ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο απηήο.  

Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζήκεξα θαηέρνπλ ην ζεκαληηθφηεξν κεξίδην ζηηο κεηαθνξέο 

παγθνζκίσο θαη απνηεινχλ ην 70% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαθνξψλ κεηαμχ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ.  

Λφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο γηα ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, είλαη πξνθαλέο φηη δελ έρνπκε λα θάλνπκε πηα κε έλα απιφ δίθηπν αιιά κε 

έλα πνιχπινθν ζχζηεκα αιιά θαη κε κηα ελ δπλάκεη πςεινχ θηλδχλνπ βηνκεραλία.  

Η πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο έγθεηηαη ζηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα ρψξν ζηνλ νπνίν ν 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ηφζν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ φζν θαη ζηελ 

εμέιημε ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ εδψ, λα αλαθέξνπκε ηνπο δηάθνξνπο «παίθηεο» πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ. Οη θπξηφηεξνη 

ινηπφλ θνξείο, άλεπ ζεηξάο ζεκαληηθφηεηαο, πνπ απαξηίδνπλ ην ζθεληθφ ηεο λαπηηιίαο 

είλαη:  

 Η Δπξσπατθή Έλσζε  

 Ο ΙΜΟ  

 Σα λαππεγεία  

 Σα εξγαηηθά ζπλδηθάηα  

 Οη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί  

 Οη λαπισηέο  

 Οη λενγλψκνλεο  

 Οη πινηνθηήηεο  
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 Σν πιήξσκα  

 Οη δηαρεηξηζηέο  

 Οη Ληκεληθέο αξρέο  

 Σα θξάηε-ζεκαίαο  

 

Η παξνπζία ηφζσλ πνιιψλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζην ρψξν ησλ ζαιαζζίσλ 

κεηαθνξψλ, θαζηζηά απφ κφλε ηεο ηε Ναπηηιία κηα πςεινχ θηλδχλνπ βηνκεραλία. Όπσο 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηα ζπκθέξνληα αιιά θαη νη νηθνλνκηθέο επηδηψμεηο ηνπ 

θάζε θνξέα κπνξεί λα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ησλ ππνινίπσλ, κε απνηέιεζκα λα 

αθνινπζνχληαη δηαδηθαζίεο πνπ κφλν πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο δε πξνζθέξνπλ.  

Σέινο έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο είλαη ε ζέζπηζε 

θαλνληζκψλ πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο αιιά θαη ε εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο. Αλ θαη ε δεκηνπξγία θαη ζέζπηζε θαλνληζκψλ απνηειεί έλα πνιχ παιηφ ζέκα γηα ηε 

λαπηηιηαθή θνηλφηεηα, παξαηεξείηαη κεγάιε δπζθνιία ζην λα γίλεη απνδεθηφ έλα εληαίν 

παγθνζκηνπνηεκέλν ζχζηεκα θαλνληζκψλ. Απηφ νθείιεηαη βέβαηα, φπσο πξναλαθέξακε, 

ζηελ χπαξμε πνιιψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (φπσο π.ρ. νη πινηνθηήηεο) πνπ 

πξνζπαζψληαο λα απνθχγνπλ ηνπο δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο αιιά θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηάθνξσλ απζηεξψλ θαλνληζκψλ αζθάιεηαο, αληηδξνχλ ζηελ δεκηνπξγία 

ελφο παγθνζκηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο ε πξνζπάζεηα ηεο θάζε ρψξαο λα κελ 

απεκπνιήζεη ηα δηθαηψκαηα ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζηπλφκεπζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ 

θαλνληζκψλ επηηείλεη ην πξφβιεκα. Σν απνηέιεζκα είλαη λα έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο 

ππεξβνιηθφο αξηζκφο θαλνληζκψλ, πνπ ζπλήζσο ν έλαο ππεξθαιχπηεη ηνλ άιινλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε ζχγρπζεο παξά ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο 

αζθάιεηαο.
1
 

                                                
1
 Βαλδψξνο Γ. (1990) «Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο λαπηηιίαο», Πάηξα   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

1.1.Ζ ΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ 

 

Η Διιάδα, φληαο µία παξαδνζηαθά λαπηηιηαθή ρψξα, έρεη πξνρσξήζεη ζηελ 

πηνζέηεζε ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ πνηνηηθή θαη ηελ αζθαιή 

ζαιάζζηα κεηαθνξά, πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκίζεη ην λενιφγηφ ηεο θαη αθνινχζσο, λα ην 

θαηαζηήζεη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ ζε φξνπο πνηφηεηαο. Έηζη, ινηπφλ, ηα ειιεληθά 

πινία νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο, ηνλ νπνίν 

έρεη ήδε ππνγξάςεη θαη απνδερηεί ε ειιεληθή λαπηηιηαθή θνηλφηεηα.  

 

χκθσλα µε ηελ Δγθχθιην (Δγθχθιηνο Ι.5.Μ./ΟΟ5/11/95 Κεθάιαην 10 ηνπ Γ.Κ..Α.Γ  

10) ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, θάζε εηαηξεία ζα πξέπεη λα θαζηεξψζεη 

δηαδηθαζίεο, πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ην πινίν ζπληεξείηαη, ζπκθσλά µε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ θαη µε φπνηεο πξνζζεηέο απαηηήζεηο µπνξεί λα 

θαζηεξσζνχλ απφ ηελ εηαηξεία. Αθνινχζσο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

απαηηήζεσλ απηψλ, ε εηαηξεία πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη δηελεξγνχληαη επηζεσξήζεηο ζε 

θαηάιιεια ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλαθέξεηαη νπνηαδήπνηε µε ζπµµφξθσζε µε ηελ 

πηζαλή ηεο αηηία (αλ είλαη γλσζηή), γίλνληαη θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη 

ηέινο, ηεξνχληαη αξρεία φισλ ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ. ηελ νπζία, δειαδή, 

αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο 

θαηάζηαζεο ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ε θάηη ηέηνην απνηειεί 

ηελ βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

Γηα λα εμαζθαιηζζεί, φκσο, ε δηαξθήο θαιή θαηάζηαζε θαη ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζθάθνπο, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ δηαηάμεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζθεπψλ ηνπ 

πινίνπ, ζα πξέπεη λα θαζνξηζζεί έλα πξφγξαµµα ζπληεξήζεσο, πνπ ζα πινπνηείηαη θαη 

ζα ειέγρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηα νπνία ζε θακηά πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξα απφ εθείλα ησλ πξνβιεπφκελσλ επηζεσξήζεσλ, πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο λενγλψκνλεο.  

Έηζη, ινηπφλ, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα θαζηεξψζεη δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ 
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πξνζδηνξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ νπνίσλ ε μαθληθή 

βιάβε κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Αθνινχζσο, ε .Α.Γ. 

ζα πξέπεη λα νξίζεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα, πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

αμηνπηζηίαο απηψλ ησλ εμνπιηζκψλ ή ησλ ζπζηεκάησλ αληίζηνηρα. Σα κέηξα απηά ζα 

πξέπεη θπξίσο λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ εθεδξηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ 

εμνπιηζκψλ ή αθφκα ησλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία δελ βξίζθνληαη ζε ζπλερή 

ρξήζε. Παξάιιεια µε ηελ ηήξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, νη επηζεσξήζεηο, πνπ 

νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζα πξέπεη λα 

ελζσκαησζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ιεηηνπξγηθήο ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ.  

Όζνλ αθνξά ζην ζχζηεκα ηεο πξνγξαµµαηηζµέλεο ζπληήξεζεο (Planned 

Maintenance System), ην νπνίν ζα απνθαζίζεη λα εθαξκφζεη θάζε εηαηξεία, ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε εθηέιεζε ησλ απαξαηηήησλ εξγαζηψλ (ζπληήξεζε, επηζθεπέο, 

επηζεψξεζε) θαηά πξνγξαµµαηηζµέλν, αζθαιή, ζπλεπή θαη πξνδηαγεγξαµµέλν ρξνληθά 

ηξφπν. Δπηπξφζζεηα, ην ζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη: Σν ζθάθνο θαη νιφθιεξε 

ηε κεηαιιηθή θαηαζθεπή ηνπ, ηελ θχξηα κεραλή, ηηο ειεθηξνγελλήηξηεο θαη ηα βνεζεηηθά 

κεραλήκαηα, ηα ζσζηηθά θαη ππξνζβεζηηθά κέζα ηνπ πινίνπ, ην ξαδηνλαπηηιηαθφ 

εμνπιηζκφ, ην κεραληζκφ πεδαιηνπρίαο, ηα κεραλήκαηα δηαρείξηζεο θνξηίνπ (Cargo-

handling gear), ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ηα ζπζηήκαηα αληιηψλ θαη 

ζσιελψζεσλ θπηψλ θαη εξµαηηζµνχ, ηνλ εμνπιηζκφ πξφζδεζεο θαη αγθπξνβνιηάο, ηηο 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πινίνπ θαη ηέινο, ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ.  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο αλαθνξηθά µε ηηο ζπληεξήζεηο ησλ 

πινίσλ ηεο βξίζθεηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο, ε νπνία σζηφζν 

επεξεάδεηαη θαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο απφ ηνπο ππάξρνληεο θαλνληζκνχο θαη 

ην είδνο ηνπ εμνπιηζκνχ. Έηζη, ινηπφλ, µία εηαηξεία ελδέρεηαη λα αθνινπζήζεη ηνπο 

αθφινπζνπο ηξεηο ηχπνπο ζπληήξεζεο:  

 

α) Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε (Preventive maintenance) 

Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε δηελεξγείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πνπ 

αλάινγα µε ην είδνο ηνπ κεραλήκαηνο κπνξεί λα είλαη: Ηκεξνινγηαθά δηαζηήκαηα 

(Calendar intervals) (π.ρ. θάζε 2 κήλεο) ή ψξεο ιεηηνπξγίαο (Operating hours) (π.ρ. θάζε 

2.000 ψξεο).  
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Όζνλ αθνξά ζηελ πξψηε θαηεγνξία, ε εθινγή ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

πνπ ζα ππαρζνχλ ζε απηή, γίλεηαη µε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο εηαηξείαο, ηνπο θαλνληζκνχο 

ησλ λενγλσκφλσλ θαη ηα θνηλψο απνδεθηά πξφηππα ηεο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο.  

Αληηζηνίρσο, ε εθινγή ησλ κεραλεκάησλ, πνπ ζα ππαρζνχλ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία 

(ζπληήξεζε µε βάζε ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο), θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηεο 

εηαηξείαο θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εθάζηνηε κεραλήκαηνο.  

 

β) Δλδεηθηηθή ζπληήξεζε (Indicative maintenance) 

 

Ο ελ ιφγσ ηξφπνο ζπληήξεζεο δελ δηελεξγείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, αιιά φηαλ παξνπζηαζηεί θζνξά ηνπ πιηθνχ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ 

κεραλήκαηνο, πέξαλ θάπνηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ, πνπ έρεη πηνζεηεζεί µε βάζε ηηο 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηελ εκπεηξία ηεο εηαηξείαο, ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νενγλψκνλα 

θαη ηεο Αξρήο, πνπ παξαθνινπζεί ην πινίν θαη ηέινο, ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ηέηνηνπ είδνπο «επηηξεπηά» φξηα είλαη δπλαηφλ λα ηεζνχλ γηα ην πάρνο ηνπ 

πιηθνχ, ηελ αληνρή, ηε ζεξκνθξαζία θιπ.  

γ) Δπηζθεπή 

 

 Ο ηξφπνο, µε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη επηζθεπέο ησλ κεραλεκάησλ κεηά απφ 

ελδερφκελε βιάβε ή δεκηά, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη µε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα. Η 

έλλνηα ηεο επηζθεπήο ζπµπεξηιαµβάλεηαη ζην θεθάιαην ηεο ζπληήξεζεο, επεηδή 

ζεσξείηαη φηη µε ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη αληηθαηάζηαζε κέξνπο ή φινπ ελφο 

κεραλήκαηνο ή κίαο ζπζθεπήο θαη ζπλεπψο, µε ηνλ ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη ε θαιή 

θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ.  

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη θάζε εηαηξεία ην ζχζηεκα πξνγξαµµαηηζµέλεο 

ζπληήξεζεο, πνπ έρεη επηιέμεη ζα πξέπεη αλαπφθεπθηα λα θαζηεξψζεη θαη επηζεσξήζεηο 

ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα ή ψξεο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ πινίνπ (π.ρ. Τπνπινίαξρνο, 

Α' Μεραληθφο θιπ.). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη νπνηαδήπνηε µε ζπµµφξθσζε, ζα 

πξέπεη απηή λα αλαγξάθεηαη καδί µε ηελ πηζαλή ηεο αηηία, εθφζνλ είλαη γλσζηή. Η 

έλλνηα ηνπ φξνπ «µε ζπµµφξθσζε» ζηελ πεξίπησζε απηή θαιχπηεη: Σε δεκηά, ηε 
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βιάβε, ην ειάηησκα θαη ηέινο, ηελ νπνηαδήπνηε αλσκαιία ζηε ιεηηνπξγία ζπζθεπήο, 

εμνπιηζκνχ, ζθάθνπο ή κεραλήκαηνο. Φπζηθά, εθφζνλ δηαπηζησζνχλ νη νπνίεο 

αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ κεραλψλ ηνπ πινίνπ, ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ φιεο νη θαηάιιειεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο είηε απφ ην πινίν, είηε απφ 

ηελ εηαηξεία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εθθξεκφηεηαο. Με ηνλ φξν «θαηάιιειεο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο» λννχληαη νη δηάθνξεο επηζθεπέο πνπ γίλνληαη επί ηνπ πινίνπ, ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα αλάινγα µε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην ζχζηεκα πνπ ππέζηε βιάβε γηα 

ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ε πεξίπησζε βιάβεο 

εμνπιηζκνχ, πνπ είλαη βαζηθφο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ (π.ρ. αληιία ππξθαγηάο 

αλάγθεο), ε δηνξζσηηθή ελέξγεηα ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα θαη λα µελ αλαβιεζεί γηα 

κεηαγελέζηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε εηήζηα επηζεψξεζε. 
2
 

 

 

1.2.Ζ ΚΟΗΝΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ  

Η χπαξμε Κνηλνηηθήο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο είλαη κηα αλαγθαηφηεηα. Η Δ.Δ. ζεσξεί 

ζθφπηκν γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ εκπνξίνπ ηεο λα κελ εμαξηάηαη ζε ππεξβνιηθφ 

βαζκφ απφ ηηο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη νηθνλνκηθνί αληαγσληζηέο ηεο, 

δεδνκέλνπ φηη απηνί ππφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ελεξγήζνπλ 

αλάινγα κε ηα καθξνπξφζεζκα εκπνξηθά ηνπο ζπκθέξνληα.  

 

Η αλάγθε εληνπίδεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο: 

 

 Οηθνλνκηθή αλεμαξηεζία: Σν επξσπατθφ εκπφξην επηδηψθεη λα δηαζθαιίζεη 

αζθαιείο θαη απνηειεζκαηηθέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ βηνκεραληψλ θαη ε νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ηεο 

Δπξψπεο ζπλνιηθά. Η νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί απφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ θνηλνηηθνχ ζηφινπ απφ ηελ Δ.Δ. Ο ζηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο 

                                                
2 Γεσξγαληφπνπινο Δι. – Γ.Π. Βιάρνο (2003) « Ναπηηιηαθή Οηθνλνκηθή», 2

ε
 έθδνζε Δθδφζεηο 

Σδέτ Σδέτ Διιάο-Πεηξαηάο , ζει. 194-196 
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δελ επηβάιιεη απφ κφλνο ηνπ κέηξα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζεκαηψλ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο.  

 ηξαηησηηθέο αλάγθεο: Όηαλ ππάξρνπλ ζηξαηησηηθέο αλάγθεο ε θνηλνηηθή 

λαπηηιία κπνξεί λα θαλεί πνιχ ρξήζηκε θαη κηα άκεζε θηλεηνπνίεζε ηεο κπνξεί λα 

δεηεζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε δπζρεξψλ θαηαζηάζεσλ. Ωζηφζν εθηφο απφ ηα 

θαηάιιεια πινία ηα νπνία απαηηνχληαη, είλαη αλαγθαίν λα ππάξρνπλ θαη έκπεηξνη 

λαπηηθνί πνπ λα επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 πλεηζθνξά ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία: Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

επηρεηξήκαηα ηνπ θνηλνηηθνχ ζηφινπ αθνξά ηελ γεληθφηεξε επξσζηία ηεο θνηλνηηθήο 

νηθνλνκίαο. εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηεινχλ νη 

ρεξζαίεο επελδχζεηο. Απηέο παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο θαη βέιηηζηνπ θφζηνπο 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ελψ νη ζπλαθείο ηνκείο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηηο 

καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηνπ λαπηηιηαθνχ ηνκέα ηεο Δ.Δ. 

 

Οη ιφγνη πνπ θάλνπλ ηελ λαπηηιία ηφζν ζεκαληηθή γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη 

πνιινί. Πέξα απφ ηνπο θαζαξνχο νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εζληθή αζθάιεηα.  

 

Η ζεκαζία ηεο λαπηηιίαο γηα ηελ Δ.Δ. κπνξεί λα ηνληζηεί κέζα απφ ηηο εμήο 

παξαηεξήζεηο: 

 

 Η Δ.Δ. θαιχπηεη ην 1/3 ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ θαη ην 1/7 ησλ 

παγθφζκησλ εμαγσγψλ κέζσ ζαιάζζεο  

 Σα θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. κεηαθέξνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ηνπο κε πινία ππφ ζεκαίεο ηνπο. 

 Η Δ.Δ. απνηειεί κηα πεξηνρή κε πνιχ κεγάιεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη 

είλαη ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε εκπνξηθή πεξηνρή ηνπ θφζκνπ κε ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ λα αληηπξνζσπεχεη ηηο ζπλαιιαγέο  

 Σν 90% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ εκπνξίνπ γηα ηελ Δ.Δ. κε 

ηξίηεο ρψξεο θαη ην 25% ζρεδφλ ηνπ φγθνπ ησλ εζσηεξηθψλ επξσπατθψλ ζπλαιιαγψλ 
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δηαθηλείηαη κέζσ ζαιάζζεο. Ο ηνκέαο ηεο λαπηηιίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ 

Δ.Δ. ηφζν ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο φζν θαη ηνπ ζπλαιιάγκαηνο πνπ 

δεκηνπξγεί.  

 

Οη ξπζκνί αχμεζεο ηνπ εκπνξίνπ ηεο Έλσζεο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη ηδηαίηεξα 

κάιηζηα κε νξηζκέλεο πεξηνρέο, κπνξνχλ άλεηα λα ραξαθηεξηζηνχλ θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζαλ εληππσζηαθνί. 

 

Σελ ζεκεξηλή επνρή ην 90% ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Έλσζεο κεηαθέξεηαη κε 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ελψ ην ππφινηπν 10% κε φια ηα άιια κεηαθνξηθά κέζα. 

Δπίζεο ην 30% ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ κεηαθέξεηαη κέζσ ζαιάζζεο, ελψ 

αλακέλεηαη ζεκαληηθή επέθηαζε ηνπ θαηά ηα επφκελα ρξφληα, ιφγσ ηεο 

ζρεδηαδφκελεο πξνψζεζεο ησλ αθηνπιντθψλ κεηαθνξψλ 
3
  

 

Η πνξεία πξνο ηελ ράξαμε ηεο Δληαίαο Κνηλνηηθήο Ναπηηιηαθήο πνιηηηθήο πέξαζε 

απφ δηάθνξα ζηάδηα. ηηο ηδξπηηθέο ζπλζήθεο ηεο ΔΟΚ κφλν ην άξζξν 84 

αλαθεξφηαλ ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία, εηδηθφηεξα δε ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, θαη 

φξηδε φηη ζηε δηακφξθσζε θαλφλσλ γηα κηα Κνηλή Πνιηηηθή Μεηαθνξψλ εμαηξνχληαη 

νη ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο.  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 έγηλαλ νη πξψηεο ελέξγεηεο γηα κηα Κνηλή 

Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή. Η δεθαεηία ηνπ 1970 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο πξψηεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ  πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη απηφ δηφηη 

ζπλέβεζαλ αξθεηά αηπρήκαηα δεμακελφπινησλ ζηα θνηλνηηθά χδαηα.  

 

Η Δπηηξνπή επηδίσθε λα δηαηεξήζεη κηα ελεξγφ ζέζε ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηθήο 

αζθάιεηαο θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν νδήγεζε α) ζηελ αλάπηπμε θαη ζπλεξγαζία ελφο 

                                                
3 Βιάρνο, Γ. Π., 2000, «Γηεζλήο λαπηηιηαθή πνιηηηθή», ηακνχιεο, ζει. 378-382 
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ζπζηήκαηνο ιηκεληθνχ ειέγρνπ ζηα επξσπατθά χδαηα, γηα ηα εκπνξηθά πινία 

ρακειψλ πξνδηαγξαθψλ, β) ζηελ έξεπλα κε ζθνπφ ηελ θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο 

ζρεηηθφ κε ηελ αζθάιεηα κε άκεζε εθαξκνγή ηηο πεξηνρέο θνληά ζηηο αθηέο ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη γ) ζηελ ρξήζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηεο Κνηλφηεηαο κε ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

 

Η δεθαεηία ηνπ ‟90 εγθαηληάδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε κηαο απφθαζεο απφ ην πκβνχιην 

ησλ Τπνπξγψλ ζρεηηθά κε ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ νρεκαηαγσγψλ θαη 

επηβαηεγψλ πινίσλ ιφγσ θαη ησλ πξνεγνχκελσλ αηπρεκάησλ απηνχ ηνπ ηχπνπ 

πινίσλ ζηα Δπξσπατθά χδαηα.  

 

Η ζνβαξή ζπξξίθλσζε ηνπ Κνηλνηηθνχ ηφινπ απνηέιεζε αηηία αλεζπρίαο γηα ηα 

θξάηε – κέιε ηεο Κνηλφηεηαο, γεγνλφο πνπ επέβαιε ηελ αλάγθε γηα ιήςε 

ζπληνληζκέλσλ κέηξσλ θαη γηα δπλακηθή πνιηηηθή, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπεί απηή ε 

ηάζε. 

 

Σν πιαίζην δξάζεο ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο ζα πξέπεη λα πιεξεί 

νξηζκέλα θξηηήξηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ δχν βαζηθνχο παξάγνληεο:  

 

1. Σελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εληαίαο Δζσηεξηθήο Αγνξάο ζην 

πλεχκα ηεο νπνία πξνβιέπεηαη ε απειεπζέξσζε νιφθιεξνπ ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ 

εκπνξίνπ απφ θάζε είδνπο εκπφδηα θαη ηελ δηαζθάιηζε ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ 

ρσξίο δηαθξίζεηο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ησλ θξαηψλ – κειψλ. 

2. Σν γεγνλφο φηη ε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε Δληαία Κνηλνηηθή Αγνξά 

δελ κπνξεί ιφγσ ηεο θχζεο λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ αληίζηνηρε αγνξά, ζηελ νπνία 

ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ην θηιειεχζεξν πιαίζην πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο.  
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Οη πιένλ πξφζθαηεο εμειίμεηο ζε ζέκαηα λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, απνηεινχλ απφξξνηα ζπλερψο δηεξγαζηψλ ζε δηάθνξα επίπεδα 

ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ θαη ζεζκψλ θαη απνηππψλνληαη ζην ςήθηζκα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. 

 

Σν ςήθηζκα απηφ εηζάγεη κηα λέα νπηηθή ζε ζέκαηα λαπηηιίαο θαη  ηεο ζηξαηεγηθήο 

πνπ αθνινπζείηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Πξνεηνηκάζζεθε κε ζηφρν λα 

επαλαδηαηππψζεη ηελ Κνηλνηηθή Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή θαη λα ζέζεη επξχηεξνπο 

ζηφρνπο γηα ηελ εγθαζίδξπζε θνηλψλ λαπηηιηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ.  

 

Η Δπηηξνπή έρνληαο γλψζε ηεο αλαγθαηφηεηαο επηηπρνχο έληαμεο ηεο Κνηλφηεηαο 

ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ έθαλε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ζηηο πξνηάζεηο ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ βηνκεραληθή πνιηηηθή ην 1990 θαη ην 1994. Παξάιιεια κε ηηο 

παξαπάλσ εμειίμεηο επηδηψρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ε δεκηνπξγία ελφο forum 

λαπηηιηαθψλ βηνκεραληψλ. Σν forum απηφ θέξλεη καδί ηνπ δηνηθεηηθνχο θνξείο θαη 

φια ηα κέξε ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο κε ζηφρν λα ππάξρεη αληαιιαγή απφςεσλ 

πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ησλ λαπηηιηαθψλ βηνκεραληψλ.  

 

Η Δπηηξνπή ζε ζέκαηα αζθαιείαο πξνηείλεη ηα εμήο: 

 

1. Σελ εμάιεηςε ησλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ, 

ηνπιάρηζηνλ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πξνο ή απφ ηνπο ιηκέλεο 

ηεο Δ.Δ.  

2. Να πηνζεηεζεί κηα πνιηηηθή ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ 

θαλφλσλ. Η πνιηηηθή απηή είλαη αλαγθαίν λα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο ζεκαίεο ζηελ 

κεγαιχηεξε δπλαηή έθηαζε.  
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πλεπψο ζα πξέπεη λα ζεζπίζνπλ θξηηήξηα γηα πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά θαη πγηή 

λενιφγηα. Θα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο ζεκαίαο θαη 

λα επηβιεζνχλ ζε παγθφζκην επίπεδν.
4
 

 

1.3.Ζ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΝΑΤΣIΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ,  Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

ηνλ ηνκέα ηεο Αζθάιεηαο (Safety) έρεη γίλεη αληηιεπηφ φηη ηα πινία κεηαθέξνπλ 

πνιιέο θνξέο πνιχηηκα (ζρέζε αμίαο/βάξνπο), βαξηά (ζρέζε βάξνπο/φγθνπ) θαη 

επηθίλδπλα θνξηία. Σα πινία αληηκεησπίδνπλ ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο, φπσο ηε δχλακε ησλ 

θπκάησλ κέζα ζηνπο σθεαλνχο, ηηο ππθλέο νκίριεο, ηνπο θξπθνχο πθάινπο θαη ηηο 

δηάθνξεο μέξεο. Πξφζζεηα ππάξρεη πάληνηε ε πεξίπησζε ηεο κεραληθήο βιάβεο θαη ηνπ 

αλζξψπηλνη ιάζνπο, πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηφζν ηηο δσέο ησλ λαπηηθψλ φζν θαη ην πινίν 

θαη ην θνξηίν. Δίλαη άξαγε ην αλζξψπηλν ιάζνο απνηέιεζκα θφπσζεο; Σν ιάζνο απηφ, 

φκσο, κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν φιεο ηηο δσέο ζην πινίν, θαζψο θαη ην ίδην ην πινίν.  

Οη ελδνγελείο θίλδπλνη ηεο λαπηηιηαθήο εξγαζίαο βέβαηα αληηκεησπίδνληαη κε έλα 

αλζεθηηθφ πινίν (hull),κε έλα θαινζπληεξεκέλν κεραλνζηάζην ζχζηεκα πξφσζεο, 

θαζψο θαη κε ηα ζχγρξνλα βνεζήκαηα ηεο λαπζηπινΐαο απνηειεζκαηηθά, θαη η' άηνκα 

πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ λα είλαη έκπεηξα θαη γλψζηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. χγρξνλεο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πηζηεχνπλ φηη µε πξνζεθηηθφ management θαη εθηεηακέλε 

εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ, κπνξνχλ νη λαπηηθνί λα βειηηψζνπλ ηφζν ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο 

φζν θαη ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

χγρξνλεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο έρνπλ ήδε ζπζηήζεη ηα ιεγφκελα Safety Audit 

Sections, θαη ηα Safety Departments, ηνλ ή ηνπο DP As, ηα νπνία αζρνινχληαη µε ηελ 

αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ αηφκσλ ηνπ Γξαθείνπ θαη ηνπ Πινίνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ ελεκέξσζε, θαη ηε ζπλερή ελίζρπζε ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πνηνηηθψλ κηιηψλ ειεχζεξσλ αηπρεκάησλ. Σν πιήξσκα πξέπεη λα ιχλεη 

ηα πξνβιήκαηα φηαλ παξνπζηάδνληαη, χζηεξα απφ πξνεηνηκαζία, έηζη ψζηε λα 

πεξηνξίδνληαη νη ζπλέπεηεο ησλ πξνβιεκάησλ φηαλ δεκηνπξγνχληαη. Ο αξρηθφο ζηφρνο 

πξέπεη, θπζηθά, λα είλαη ε Πξφιεςε.  

                                                
4 Βιάρνο, Γ. Π. (2000) «Γηεζλήο λαπηηιηαθή πνιηηηθή», ηακνχιεο, ζει. 390-410 
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Οξηζκέλεο λνκνζεζίεο επηβάιινπλ κέηξα, φπσο ην US Customs Sea Carriers Initiative, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε (ρξήζε/δηαθίλεζε) ησλ λαξθσηηθψλ ζηα πινία. Πξφβιεκα 

ππάξρεη θαη γηα ηε ρξήζε αιθνφι, ε νπνία πξέπεη λα ειέγρεηαη µε εηδηθέο αλαπλεπζηηθέο 

ζπζθεπέο απφ ηηο πνηνηηθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πξέπεη λα 

έρνπλ απζηεξέο πνιηηηθέο θπξίσο ελαληίνλ ησλ λαξθσηηθψλ.  

Πξφζζεηα, νη Πινίαξρνη νθείινπλ λα ζπµµεηέρνπλ ζην AMVER  

(Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System), πξάγκα πνπ απμάλεη ηελ 

πηζαλφηεηα έξεπλαο θαη δηάζσζεο ηφζν ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ φζν θαη ησλ 

πιεξσκάησλ άιισλ πινίσλ πνπ ηπρφλ ζα ρξεηαζηνχλ βνήζεηα.  

Πνηνηηθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο είλαη εθείλεο πνπ ζέβνληαη ην Θαιάζζην Πεξηβάιινλ. 

Μηα ξχπαλζε είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θάζε ζηηγκή. Έλα θζαξκέλν θηβψηην oil-

drip (παμηκάδη), έλα gasket (ζπιινγήο ζηαγφλσλ πεηξειαίνπ) πνπ δελ βηδψζεθε θαιά, 

µηα μεραζκέλε sea-valve (βαιβίδα ζαιάζζεο), κπνξνχλ εχθνια λα νδεγήζνπλ ζε µηα 

δηαξξνή (leak). Αιιά θαη φζνλ αθνξά ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, έλαο ιαλζαζκέλνο 

ρεηξηζκφο, µηα ιάζνο εληνιή, µηα ιάζνο ελέξγεηα ελφο λαπηηθνχ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

µηα ζνβαξή θαηαζηξνθή. Ο θίλδπλνο είλαη πάληα παξψλ, εηδηθφηεξα ζηα πινία πνπ 

κεηαθέξνπλ πεηξέιαην.  

Η πξφιεςε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο πξέπεη λα είλαη κέιεκα ηεο πνηνηηθήο 

λαπηηιηαθήο εηαηξείαο, εηδηθφηεξα κέζα απφ ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη κηαο 

ζπλεηδεηήο πξνζπάζεηαο ηεο δηνίθεζεο. Πξέπεη νη λαπηηθνί λα γλσξίδνπλ, ζε πεξίπησζε 

αλάγθεο (emergency), πψο αθξηβψο πξέπεη άκεζα λ' αληηδξάζνπλ. Γηα λα ην γλσξίδνπλ 

απηφ ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε µε ζηφρν, φπσο είπακε ήδε, ηελ πξφιεςε ή ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ κηαο αζηνρίαο.  

Οη πνηνηηθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηηο δηαηάμεηο γηα ην 

πεξηβάιινλ, λα έρνπλ learning by doing (ε πείξα δειαδή λα πξνζζέηεη ζηε γλψζε), θαη 

λα πηνζεηνχλ πξαθηηθέο βειηησκέλσλ κεζφδσλ απνθπγήο ηεο ξχπαλζεο, ηφζν ζηε 

ιεηηνπξγηθή πξάμε φζν θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ λαπηηθψλ πνπ 

πξνζθέξεηαη απφ ηελ εηαηξεία.  

Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ είλαη αλαγθαία. Απαηηείηαη ζπλερήο θαη 

αδηάιεηπηε πξνζνρή ζε φια εθείλα ηα ζεκεία ηνπ πινίνπ πνπ ππφθεηληαη ζε µεραληθέο 

θζνξέο ή απνηπρίεο (failures) πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ξχπαλζε.  
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πλήζσο ε επαηζζεζία ησλ εηαηξεηψλ γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ εθδειψλεηαη θαη 

µε ηελ χπαξμε incinerators (ζχζηεκα θαχζεο απνξξηµµάησλ) ελ πισ, θαζψο θαη µε µηα 

πεξηεθηηθή δηνίθεζε θαη πξαθηηθή ησλ απνξξηµµάησλ ησλ πινίσλ. Σα πινία µηαο 

πνηνηηθήο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο δελ επηβαξχλνπλ πνηέ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ.  

Η πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα έρεη πξνηεξαηφηεηα, λα είλαη ζηελ 

πξψηε γξαµµή ηνπιάρηζην απφ ην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη µε ην Quality Assurance 

(Πηζηνπνίεζε ηεο Πνηφηεηαο), ην νπνίν νθείιεη λα έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ αλζξψπσλ ηνπ πινίνπ. Σν ζχζηεκα 

απηφ επηηπγράλεηαη µε ηελ απνζηνιή θαη ζπκπιήξσζε θαη επηζηξνθή απφ ην πινίν 

εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ quality monitoring (παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ 

νδεγηψλ γηα ηελ πνηφηεηα). Έλα παξφκνην ζχζηεκα έγηλε ηψξα ππνρξεσηηθφ µέζα απφ 

ηνλ ISM Code .  

Δπαηζζεζία ζηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε ζρέζε ηεο 

λαπηηιηαθήο εηαηξείαο µε νξγαληζκνχο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ε Διιεληθή 

Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο (HELMEPA) θαη µε ηε ιήςε ησλ 

Green Awards. Πνηνηηθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο είλαη εθείλεο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

εθαξκφζνπλ ηηο νδεγίεο ηεο HeImepa θαη λα ηηο θάλνπλ επξέσο γλσζηέο ζηα πιεξψκαηα 

ησλ πινίσλ ηνπο. Δπίζεο, ηα πιεξψκαηα απηψλ ησλ εηαηξεηψλ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζε 

εηδηθά ζεκηλάξηα ηεο Helmepa.  

ηηο πνηνηηθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο νη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα αηζζάλνληαη φηη 

έρνπλ ηελ θνηλσληθή θαη αλζξσπηζηηθή επζχλε λα βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ θαη παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο. 
5
 

 

 

                                                
5 Α.Μ. Γνπιηέικνο, Κ.Β. Γθηδηάθεο (2005) «Έιεγρνο Πνηφηεηαο ζηε Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε θαη 
ζην Πινίν» Δθδφζεηο ηακνχιεο , ζει. 62-65 



 22 

1.4.ΓΗΔΘΝΖ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

(INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE)  

Οη δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηφζν 

ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ φζν θαη ζην έκςπρν λαπηεξγαηηθφ δπλακηθφ ψζεζαλ ηνλ 

Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ ζηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα 

αζθαιέζηεξεο κεηαθνξέο.  

 

Η αμία απηνχ ηνπ Κψδηθα έγθεηηαη ζην φηη θαζηεξψλεη έλα δηεζλέο πξφηππν γηα ηελ 

δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ κε ηελ ζέζπηζε ελφο ζπλφινπ ιεηηνπξγηθψλ 

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

δηαρεηξίζηξηαο εηαηξίαο φζν θαη ησλ πινίσλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηήλ θαη αλαθέξνληαη 

ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο.  

 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Κψδηθα ζπλίζηαηαη ζηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ, ζηελ 

απνθπγή ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, ζηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο θαη ζηελ απνθπγή 

ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Η θαηλνηνκία πνπ εηζάγεη ν θψδηθαο αθνξά 

ζηηο γξαπηέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη πηζηά θαη αθνξνχλ θάζε ζηάδην 

ηεο κεηαθνξάο φπσο: 

 

 ρεδηαζκφο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο  

 ρεδηαζκφο ηαμηδηνχ 

 Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ 

 Αληαιιαγή ζηνηρείσλ κε ηνπο πινεγνχο  

 Δπηθνηλσλία  πινίνπ – γξαθείνπ – λαπισηψλ 

  Γηαδηθαζίαο νιηθνχ ειέγρνπ απν ηνλ πινίαξρν θιπ 
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Οπζηαζηηθά ν θψδηθαο δελ κεηαβάιιεη θακία απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχζε κέρξη 

ζήκεξα θάζε πινίν αιιά επηβάιιεη ηελ γξαπηή ηήξεζε ηνπο κε ηελ εθαξκνγή ελφο 

πζηήκαηνο Αζθαινχο Γηαρείξηζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηαζθαιίδνληαη: 

 

 Η ζπκκφξθσζε ησλ ππφ εθκεηάιιεπζε πινίσλ κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη 

ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηεο ζεκαίαο  

 Η ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζρεηηθνχο Κψδηθεο Πξφηππα ή Οδεγίεο πνπ 

ζπληζηψληαη απφ ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο  

 Η εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Αζθαινχο Γηαρείξηζεο ην νπνίν δελ ζπλίζηαηαη 

ζε κηα γεληθή αλαθνξά ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε 

εηαηξία αιιά εθαξκφδεηαη θαηά ηνκείο κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο  

 

Μηα εηαηξία γηα λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε θαη απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη πεηζζεί γηα ηα νθέιε πνπ ζα 

απνθνκίζεη. Σα νθέιε απηά κπνξεί λα είλαη ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 

 Λήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θαη‟ 

επέθηαζε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ  

 Μεγαιχηεξν βαζκφο ζπκκφξθσζεο θαη ελαξκφληζεο κε ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο 

ζπλζήθεο θαη θαλφλεο  

 Τηνζέηεζε κηαο ζεηξάο κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ θαζψο θαη γηα ηελ απνζφβεζε δεκηψλ ή απσιεηψλ 

ζηα πινία, ζηνλ εμνπιηζκφ ή ζην θνξηίν ηνπο  

 Μεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εηαηξίαο  

 Δθηέιεζε ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο κε πςειφηεξν βαζκφ αζθάιεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο κε απφξξνηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εηαηξίαο  

 Αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ εμαζθαιίδνπλ έγθαηξε 

αλαγλψξηζε ηπρφλ ζθαικάησλ, πξνβιεκάησλ θαη παξαιείςεσλ ηφζν ζην πινίν 

φζν θαη ζηελ εηαηξία. 
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Σν πεξηερφκελν ηνπ θψδηθα θαηαλέκεη νξηζκέλεο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ζε φια ηα 

κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο. Έηζη πξνβιέπνληαη 

ηφζν νη επζχλεο φζν θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο εηαηξίαο, φζν θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ζηα 

κέζα θαη ζην πξνζσπηθφ, ζηνλ πινίαξρν θαη ζην θαηάιιειν εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, 

ην νπνίν είλαη ζπλνιηθά ππεχζπλν γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηηο θαηαζηάζεηο αλάγθεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζε θάζε πινίν 
6
 

 

 

1.5. ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

Πξσηεχνπζα ζέζε θαηέρεη ε χκβαζε γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα (Convention on 

Safety at Sea, SOLAS, 1974) ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1980. Αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα ηα 

νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε θνξηία, κεραλήκαηα, ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξφβιεςε 

θαη εμνπδεηέξσζε ππξθαγηψλ, εμαξηήκαηα γηα ζσζίβηα θαη λαπζηπινΐαο θηι. 
7
 

Η SOLAS 1974 απνηειεί ηελ θχξηα ζχκβαζε γηα ηελ αμηνπιντα ησλ πινίσλ 

(seaworthiness of ships) θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θάπνηνο φηη αιιεινζπκπιεξψλεηαη 

µε ηε ζχκβαζε MARPOL 73/78 φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο.  

χκθσλα µε ηε ζχκβαζε ε δηθαηνδνζία αλήθεη ζην θξάηνο ηεο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ, 

αιιά θαη ην παξάθηην θξάηνο έρεη έλα βαζκφ ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ αιινδαπά 

πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία θάπνηνπ ζπµβαιιφµελνπ θξάηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ιηκάληα ηνπ. Όηαλ έλα εκπνξηθφ πινίν δελ ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζχκβαζεο, νη 

αξκφδηεο Αξρέο ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο κπνξνχλ λα παίξλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε 

λα µελ επηηξαπεί ν απφπινπο, εθηφο εάλ ν πξννξηζκφο ηνπ πινίνπ είλαη θάπνην ιηκάλη 

γηα επηζθεπέο ρσξίο λα πξνθαιείηαη θίλδπλνο ζην πινίν θαη ην πιήξσκα.  

Σν έηνο 1978, ζηε ζπλδηάζθεςε ηνπ IΜΟ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεμακελφπινησλ θαη 

ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο (TSSP), πηνζεηήζεθε ην πξσηφθνιιν ηεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα µε ην νπνίν θαζηεξψλνληαη: α) Σν ζχζηεκα Αδξαλνχο Αεξίνπ (Inert Gas 

                                                
6 Βιάρνο Γ. Π.( 2006) «Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή», ηακνχιεο, ζει. 240-243 
7 Βιάρνο Γ.Π.(2007) «Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή», Δθδφζεηο ηακνχιεο, ζει. 99-105 
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System) έλα αέξην (φπσο ην άδσην ή ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή µείγµα αεξίσλ) πνπ 

πεξηέρεη αλεπαξθή πνζφηεηα νμπγφλνπ, ψζηε λα γίλεηαη αδχλαηε ε θαχζε ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ β) Δπηπξφζζεηα Ραληάξ θαη γ) Γηπιή δπλαηφηεηα πινήγεζεο 

(emergency steering gear).
8
 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ έηνπο 1983 θαζηεξψζεθε ν Γηεζλήο Κψδηθαο γηα ηελ 

Καηαζθεπή θαη ηνλ Δμνπιηζκφ ησλ Πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ Δπηθίλδπλα Υεκηθά Υχκα 

(International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk 1971) θαη ν Γηεζλήο Κψδηθαο γηα ηελ Καηαζθεπή  

θαη ηνλ Δμνπιηζκφ ησλ Πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ Ρεπζηνπνηεµέλα Αέξηα Υχκα 

(International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Lίquefied 

Gases in Bulk 1975), γλσζηνί θαη σο IBC θαη IGC codes, νη νπνίνη ζεσξoχvηαη 

ππνρξεσηηθνί γηα ηα θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε.  

Αθνινχζεζαλ νη ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηα έηε 1988, 1989 θαη 1990 πνπ 

αλαθέξνληαη ζε πινία Ro Ro, ζε ζέκαηα επζηάζεηαο γηα πινία γεληθνχ θνξηίνπ πάλσ 

απφ 100 κέηξα κήθνο θαη ην πην ζεκαληηθφ, ζηελ θαζηέξσζε ηνπ Παγθφζκηνπ 

πζηήκαηνο Ναπηηιηαθψλ Κηλδχλσλ θαη Αζθάιεηαο (Global Maritime Distress and 

Safety System), νη νπνίεο ηέζεθαλ ζε ηζρχ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1992. 

Σέινο, έρνπκε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ εηψλ 1991 θαη 1992 πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα 

πξνζηαζίαο απφ ππξθαγηά πινήγεζεο (pilot operations) θαη πξνρσξνχλ ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ θεθαιαίνπ VI θάλνληαο ππνρξεσηηθφ ηνλ Γηεζλή Κψδηθα γηα ηελ 

Αζθαιή Μεηαθνξά ηηεξψλ Υχκα (International Code for the Safe Carriage of Grain in 

Bulk).  

Σν 2002, θαηά ηε Γηπισκαηηθή Γηάζθεςε επί ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνµέα ηεο 

λαπηηθήο αζθάιεηαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε ζχκβαζε νη 

νπνίεο είραλ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο λαπηηθήο αζθάιεηαο επί ηνπ πινίνπ αιιά θαη ζε 

πεξηνρέο δηαζχλδεζεο πινίνπ-ιηµέλνο. Μεηαμχ άιισλ, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο 

δεκηνχξγεζαλ έλα λέν θεθάιαην ζηε SOLAS ην νπνίν αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ λαπηηθή 

αζθάιεηα θαη ην νπνίν θαη πεξηέρεη θαη ηνλ Γηεζλή Κψδηθα γηα ηελ Αζθάιεηα ζην Πινίν 

θαη ζην Ληκάλη (InternationaI Ship and Port FaciIity Security Code -ISPS Code). Ο 

Κψδηθαο απηφο πεξηέρεη ιεπηνκεξείο -ζρεηηθά µε ηελ αζθάιεηα- αμηψζεηο γηα 

                                                
8 Βιάρνο Γ.Π.(2007) «Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή» Δθδφζεηο ηακνχιεο, ζει. 99-105 
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Κπβεξλήζεηο, ιηκεληθέο αξρέο θαη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζε µία ππνρξεσηηθή ελφηεηα 

(Part Α) θαζψο θαη µία ζεηξά απφ θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο ζρεηηθά µε ηηο αμηψζεηο ζε 

µία µε ππνρξεσηηθή ελφηεηα (Part Β). Σα µέηξα απηά ηέζεθαλ ζε ηζρχ ηελ 1ε Ινπιίνπ 

ηνπ 2004.  

Καηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2006, ζπκπεξηιήθζεθε ζην ζρεηηθφ µε ηελ 

λαπηηθή αζθάιεηα- Κεθάιαην V ηεο SOLAS έλαο λένο θαλνληζκφο ζρεηηθά µε ην 

ζχζηεκα LRΙΣ (Long Range Identification and Tracking Systems), ην νπνίν ζα είλαη 

ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο εμήο ηχπνπο πινίσλ: 
9
 

 

 επηβαηεγά πινία, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηαρύπινα,  

 πινία κεηαθνξάο θνξηίσλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ηαρχπινσλ ζθαθψλ 

ρσξεηηθφηεηαο 300 θφξσλ θαη πάλσ,  

 παξαζαιάζζηεο κνλάδεο γεψηξεζεο.  

 

Ο θαλνληζκφο SOLAS γηα ην LRΙΣ δελ δεκηνπξγεί νχηε επηβεβαηψλεη θαηλνχξηα 

δηθαηψκαηα ησλ Κξαηψλ ζε πινία πέξα απφ απηά πνπ ππφθεηληαη ζηε δηεζλή λνκνζεζία. 

πγθεθξηκέλα, ε χκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ γηα ηε Ννκνζεζία ηεο Θάιαζζαο 

(UNCLOS), νχηε αιιάδεη ή επεξεάδεη ηα δηθαηψκαηα, ηε δηθαηνδνζία, ηα θαζήθνληα θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο ησλ Κξαηψλ πνπ ζπλδένληαη µε ηελ UNCLOS.  

Ο θαλνληζκφο απηφο θαζηεξψλεη µία πνιχπιεπξε ζπκθσλία γηα λα κνηξάδνληαη LRΙΣ 

πιεξνθνξίεο γηα αζθάιεηα θαη έξεπλα θαη ζσζηηθνχο ζθνπνχο, αλάκεζα ζε SOLAS 

Δξγνιαβηθέο Κπβεξλήζεηο, ψζηε λα εθπιεξσζνχλ νη λαπηηθέο αλάγθεο γηα αζθάιεηα θαη 

άιια ζπκθέξνληα ηέηνησλ Κπβεξλήζεσλ. Γηαηεξεί ην δηθαίσκα ησλ ζεκαηψλ θξαηψλ λα 

πξνζηαηεχνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πινία πνπ δηθαηνχληαη λα αλπςψζνπλ ηε ζεκαία ηνπο, 

φπνπ αξκφδεη, ελψ επηηξέπεη ζε παξάθηηα Κξάηε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα πινία 

πνπ απνπιένπλ απφ ηηο αθηέο ηνπο.  

Σα LRIT πιεξνθνξηαθά πινία ππνρξενχληαη λα εθπέκπνπλ ζπµπεξηιαµβάλνληαο ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ πινίνπ, ηε ζέζε ηνπ θαη ηελ εµεξνµελία θαη ψξα ηεο ζέζεο. Γελ ζα 

ππάξρεη ζρέζε µεηαμχ LRIT θαη AIS (Automatic Identification Systems). Έλαο απφ ηνπο 

πην ζεκαληηθνχο δηαρσξηζκνχο µεηαμχ LRIT θαη AIS, εθηφο απφ ηελ έθηαζή ηνπο πνπ 
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είλαη εκθαλήο, είλαη φηη, ελψ ην AIS είλαη έλα ζχζηεκα εθπνκπήο, δεδνκέλα πνπ 

απνξξένπλ απφ ην LRIT ζα είλαη δηαζέζηκα µφλν ζηνπο παξαιήπηεο πνπ δηθαηνχληαη λα 

ιακβάλνπλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο θαη εγγπήζεηο πνπ αθνξνχλ ην απφξξεην απηψλ ησλ 

δεδνκέλσλ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο ξπζκηζηηθέο παξνρέο.  

Ο θαλνληζκφο πξνβιέπεη µηα ζηαδηαθά εηζαγφκελε εθαξκνγή πξνγξάµµαηνο γηα 

πινία θαηαζθεπαζκέλα πξηλ απφ ηελ αλαµελφµελε εµεξνµελία εθαξκνγήο 1 Ιαλνπαξίνπ 

2008 θαη µηα απαιιαγή γηα πινία πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή 

Α1 απφ ηελ απαίηεζε λα εθπέκπνπλ LRIT πιεξνθνξίεο, αθνχ ηέηνηα πινία ήδε αλήθνπλ 

ζηνλ AIS. Δπίζεο αλαγλσξίδεη πνηεο αξρέο µπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε LRIT 

πιεξνθνξίεο.  

Δπίζεο πηνζεηήζεθαλ «Σα απνδνηηθά ζηάληαξληο θαη νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο γηα 

ην LRIT» θαη µηα MSC απφθαζε γηα «Ρπζκίζεηο γηα ηελ επίθαηξε θαζηέξσζε ηεο 

ηαπηνπνίεζεο µαθξάο ηζρχνο θαη ην αληρλεπηηθφ ζχζηεκα».  

Σέινο, άιιεο λέεο ηξνπνπνηήζεηο, νη νπνίεο ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ ηελ 1ε Ινπιίνπ ηνπ 

2010 είλαη νη αθφινπζεο:
10

 

Οη Σξνπνπνηήζεηο ζην Κεθάιαην III- Ναπαγνζσζηηθέο ζπζθεπέο θαη ξπζκίζεηο. 

ηνλ θαλνληζκφ 7 - Προσωπικές νασαγοσωστικές σσσκεσές, νη ηξνπνπνηήζεηο 

πξνζζέηνπλ µηα θαηλνχξηα απαίηεζε γηα βξεθηθά ζσζίβηα. Γηα επηβαηηθά πινία ζε 

ηαμίδηα πνπ δηαξθνχλ ιηγφηεξν απφ 24 ψξεο, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη έλα πιήζνο 

βξεθηθψλ ζσζίβησλ ίζν µε ην 2,5% ηνπιάρηζηνλ ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ ζην 

πινίν· θαη γηα επηβαηηθά πινία ζε ηαμίδηα 24 σξψλ θαη πάλσ, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη 

βξεθηθά ζσζίβηα γηα θάζε βξέθνο ζην πινίν. Μία πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζε ζρεηίδεηαη 

µε ηελ παξνρή ζσζίβησλ γηα µεγαιχηεξνπο επηβάηεο θαη θαζνξίδεη φηη, αλ ηα ζσζίβηα 

γηα ηνπο ελήιηθεο πνπ παξέρνληαη δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα άηνκα µε πεξηθέξεηα 

ζηήζνπο µέρξη θαη 1750 mm, ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζην πινίν έλα επαξθέο 

πιήζνο θαηάιιεισλ αμεζνπάξ πνπ λα µπνξνχλ λα εμαζθαιηζηνχλ γηα απηά ηα άηνκα.  

 Σξνπνπνηήζεηο ζην Κεθάιαην IV - Ραδηνεπηθνηλσλίεο  

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζρεηίδνληαη µε ηελ παξνρή ξαδηνεμνπιηζµνχ, ζηνλ Καλνληζκφ 7, λα 

απαηηείηαη απφ ηα πινία λα έρνπλ έλα ΔΡΙRΒ ηθαλφ λα εθπέκπεη ζπλαγεξκφ θηλδχλνπ 

µέζνπ ηεο πνιηθήο δνξπθνξηθήο ππεξεζίαο πνπ είλαη ζε ηξνρηά (CΟΡΑS-SΑRSΑT) ε 
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πνπ ιεηηνπξγεί ζηε µπάληα ησλ 406 ΜΗz θαη, ζηνπο Καλνληζκνχο 9 θαη 10, λα 

μεθαζαξίδεηαη φηη ε εθθίλεζε ζπλαγεξκψλ θηλδχλνπ απφ πινίν ζηελ μεξά µπνξεί λα 

γίλεη µέζσ ηεο γεσζηαηηθήο δνξπθνξηθήο ππεξεζίαο Inmarstat µέζσ επίγεηνπ 

ζηαζκνχ πινίνπ.  

 Ο Σξνπνπνηήζεηο ζην Κεθάιαην V - Αζθάιεηα λαπζηπινΐαο  

Η Σξνπνπνίεζε πξνζζέηεη µηα θαηλνχξηα παξάγξαθν ζηνλ Καλνληζκφ 22 - Ορατότητα 

ναστιλιακής γέυσρας πνπ επηηξέπεη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ έξµαηνο ζηε ζάιαζζα, µε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θαπεηάληνο έρεη απνθαζίζεη φηη είλαη αζθαιέο λα γίλεη θαη 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ θάζε ηνκέα ή µεησµέλα νξηδφληηα πεδία νξαηφηεηαο εμαηηίαο ηεο 

επηρείξεζεο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη δηαηεξείηαη ζπλέρεηα έλα θαηάιιειν 

παξαηεξεηήξην. Η επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί ζχκθσλα µε ην πιάλν 

δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ έξκα ηνπ πινίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπζηάζεηο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ έξµαηνο. Η εθθίλεζε θαη ν ηεξµαηηζµφο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη 

λα θαηαγξαθνχλ ζην αξρείν λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πινίνπ.  

 Ο Σξνπνπνηήζεηο ζηνλ Γηεζλή Κώδηθα γηα πζηήκαηα Πξνζηαζίαο από 

Φσηηά (FSS Code)  

Οη ηξνπνπνηήζεηο αληηθαζηζηνχλ ην θείκελν ηνπ Κεθαιαίνπ 5 Μόνιμα σσστήματα 

πσρόσβεσης µε αέρια µε αλαζεσξεκέλν θείκελν.  

Ο Σξνπνπνηήζεηο ζην Γηεζλή Κψδηθα γηα Ναπαγνζσζηηθέο πζθεπέο (LSA Code)  

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζπµπεξηιαµβάλνπλ ηελ απαίηεζε φηη φιεο νη λαπαγνζσζηηθέο 

ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα αληέρνπλ ζηνηβαγκέλα µία θιίκαθα ζεξκνθξαζίαο αέξα απφ 

30°C µέρξη +65°C θαη νη πξνζσπηθέο λαπαγνζσζηηθέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα 

ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε θιίκαθα ζεξµνθξαζίαο αέξα απφ -15°C κέρξη +40°C. 

Σν ρξψκα ησλ λαπαγνζσζηηθψλ ζπζθεπψλ πιένλ θαζνξίδεηαη λα είλαη «δηεζλνχο ή 

έληνλνπ θνθθηλσπνχ πνξηνθαιί, ή έλα ζπγθξηηηθά αξθεηά νξαηφ ρξψκα ζε φια ηα 

κέξε πνπ ζα βνεζήζεη ηνλ εληνπηζκφ ζηε ζάιαζζα". Σν ππάξρνλ κέξνο 2.2 ζηηο 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ζσζίβηα αλαζεσξείηαη θαη αληηθαζίζηαηαη. Πεξαηηέξσ 

ηξνπνπνηήζεηο ζρεηίδνληαη κε πξνδηαγξαθέο γηα ζηνιέο βχζηζεο θαη πξνζηαηεπηηθέο 

ζηνιέο.  
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 Ο Σξνπνπνηήζεηο ζηηο Οδεγίεο γηα ηελ εμνπζηνδόηεζε νξγαληζκώλ πνπ 

ελεξγνύλ εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο (Απόθαζε Α.739(18) 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο νδεγίεο, πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο ζχκθσλα κε ην SOLAS 

θεθάιαην ΥI-1, πξνζζέηνπλ κηα θαηλνχξηα παξάγξαθν 2-1 πνπ απαηηεί ηε 

ρξεζηκνπνίεζε κφλν απνθιεηζηηθψλ εξεπλεηψλ θαη αθξναηψλ γηα έξεπλεο θαη 

πηζηνπνίεζε, αλ θαη νη ξάδην-έξεπλεο κπνξνχλ λα αλαζέζνπλ ππεξγνιαβία ζε κε 

απνθιεηζηηθνχο εξεπλεηέο. 
11

 

 

      1.5.1. ΤΜΒΑΔΗ 

 

1. H SOLAS 1974 απνηειεί ηελ θχξηα ζχκβαζε γηα ηελ αμία ησλ πινίσλ θαη κπνξεί 

λα ππνζηεξίμεη θάπνηνο φηη αιιεινζπκπιεξψλεηαη κε ηελ ζχκβαζε MARPOL 

73/78 φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. χκθσλα κε ηελ ζχκβαζε ε δηθαηνδνζία αλήθεη ζην 

θξάηνο ηεο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ αιιά θαη ην παξάθηην θξάηνο έρεη έλα βαζκφ 

ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ αιινδαπά πινία πνπ θέξνπλ ηελ ζεκαία θάπνηνπ 

ζπκβαιιφκελνπ θξάηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ιηκάληα ηνπ. Όηαλ έλα εκπνξηθφ 

πινίν δελ ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζχκβαζεο, νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ παξάθηηνπ 

θξάηνπο κπνξνχλ λα παίξλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα κελ επηηξαπεί ν 

απφπινπο, εθηφο εάλ ν πξννξηζκφο ηνπ πινίνπ είλαη θάπνην ιηκάλη γηα επηζθεπέο 

ρσξίο λα πξνθαιείηαη θίλδπλνο ζην πινίν θαη ην πιήξσκα. Σν 1978 ζηελ 

ζπλδηάζθεςε ηνπ ΙΜΟ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεμακελφπινησλ θαη ηελ πξφιεςε 

ηεο ξχπαλζεο, πηνζεηήζεθε ην πξσηφθνιιν ηεο ζχκβαζεο κε ην νπνίν 

θαζηεξψλνληαη α)ην ζχζηεκα αδξαλνχο αεξίνπ, έλα αέξην πνπ πεξηέρεη αλεπαξθή 

πνζφηεηα νμπγφλνπ ψζηε λα γίλεηαη αδχλαηε ε θαχζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, β) 

επηπξφζζεηα ξαληάξ θαη γ) δηπιή δπλαηφηεηα πινήγεζεο.
 
 

2. ύκβαζε γηα ηνπο θαλνληζκνύο Απνθπγήο ύγθξνπζεο ζηελ Θάιαζζα, ε 

νπνία πηνζεηήζεθε ην 1977 θαη αλαθέξεηαη ζηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζηελ ζάιαζζα. Αξγφηεξα ν ΙΜΟ πηνζέηεζε κηα λέα ζχκβαζε πνπ 
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αθνξνχζε ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο θηλήζεηο ελφο πινίνπ ζε ζρέζε κε άιια πινία, 

εηδηθά φηαλ ε νξαηφηεηα είλαη κηθξή, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαζηέξσζε ερεηηθψλ θαη θσηεηλψλ ζεκάησλ. Η ζχκβαζε 

θαζηεξψλεη ηηο ππνρξεσηηθέο πνξείεο ησλ πινίσλ εηδηθά ζε ζαιάζζηεο νδνχο πνπ 

ππάξρεη ζπρλή θπθινθνξία θαη δηψξπγεο.  

3. ύκβαζε Γηεζλνύο Ναπηηιηαθνύ Γνξπθνξηθνύ Οξγαληζκνύ ε νπνία ηέζεθε ζε 

ηζρχ ην 1979 κε ζθνπφ λα βειηηψζεη ηηο λαπηηιηαθέο επηθνηλσλίεο απφ 

επηρεηξεκαηηθή ζθνπηά θαη λα εληζρχζεη ηελ αζθάιεηα κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο Παγθφζκην Ναπηηθφ χζηεκα Κηλδχλνπ. Μέζσ ηεο ζχκβαζεο απηήο 

ηδξχζεθε ν Γηεζλήο Γνξπθνξηθφο Οξγαληζκφο πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα σο 

αλεμάξηεην φξγαλν. Σν 1992 μεθίλεζε ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ελψ 

ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ γηα φια ηα πινία εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 

1999. Μέζσ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνβιέπεηαη ε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

ζσζηηθψλ ζπλεξγείσλ, αθνχ ράξε ζην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα ζα γλσξίδεη θαλείο 

ακέζσο ηελ ζέζε ηνπ πινίνπ ην νπνίν θηλδπλεχεη. 

4. ύκβαζε Πξνηύπσλ Πηζηνπνηεηηθώλ Δθπαίδεπζεο θαη Σήξεζεο Φπιαθώλ 

ησλ Ναπηηθώλ ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1984. Οη πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο ηέηνηαο ζχκβαζεο ζπλάληεζαλ ηελ αληίδξαζε ησλ 

πινηνθηεηψλ αιιά θαη ησλ ζπλδηθάησλ. Μέρξη ην 1978 ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

Δξγαζίαο είρε πξνρσξήζεη ζηελ ίδξπζε δχν ζπκβάζεσλ δειαδή ηεο χκβαζεο 

γηα ηελ Ιθαλφηεηα ησλ Αμησκαηηθψλ θαη ηελ χκβαζε γηα ηα Πηζηνπνηεηηθά 

Ιθαλφηεηαο ησλ Ναπηηθψλ. Η ζχκβαζε απηή πξνάγεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ SOLAS 

αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θψδηθα αζθαινχο δηαρείξηζεο  

5. ύκβαζε Ναπηηιηαθήο Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 

1985. Η ζχκβαζε απηή ζρεδηάζηεθε γηα λα βειηηψζεη ην ππάξρνλ δίθηπν έξεπλαο 

θαη δηάζσζεο κεηά απφ θάπνην αηχρεκα ζηελ ζάιαζζα θαη απηφ επεηδή θξίζεθε 

αλαγθαίν λα εγθαηαζηαζεί έλα αμηφινγν δίθηπν ξαδηνεπηθνηλσληψλ γηα ηελ ηαρεία 

κεηάδνζε ησλ ζεκάησλ πινίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. 

6. ύκβαζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εκπνξεπκάησλ ε νπνία εθαξκφζηεθε ην 1977. 

Η ζχκβαζε απηή απνθάζηζε λα ζέζεη δηεζλείο θαλνληζκνχο πνπ λα δηεπθνιχλνπλ 
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ηηο δηαδηθαζίεο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο αιιά θαη έλα πςειφ επίπεδν 

αζθάιεηαο. 

7. Γηεζλήο Ναπηηιηαθόο Κώδηθαο Δπηθίλδπλσλ Φνξηίσλ ν νπνίνο έγηλε 

απνδεθηφο σο ην βαζηθφ εγρεηξίδην δηεζλψλ νδεγηψλ γηα ηελ κεηαθνξά 

επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ζηελ ζάιαζζα θαη πξνηείλεηαη λα πηνζεηεζεί απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

8. ύκβαζε γηα ηηο γξακκέο θόξησζεο πνπ πηνζεηήζεθε ην 1966 θαη έζεζε 

νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε ην κέγηζην βχζηζκα πνπ πξέπεη λα έρεη έλα 

πινίν γηα ηελ θφξησζε κέρξη ηνπ έμαιια ηνπ. 

9. ύκβαζε γηα ηελ κέηξεζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ησλ πινίσλ ε νπνία 

ππνγξάθηεθε ην 1969 θαη εθαξκφζηεθε ην 1982. Η ζχκβαζε εθαξκφδεηαη ζε φια 

ηα εκπνξηθά πινία εθηφο ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ θαη απηψλ θαη απηψλ πνπ ε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπο δελ μεπεξλά ηνπο 24 ηφλνπο. Δπίζεο ε ζχκβαζε απηή δελ 

πεξηιακβάλεη ηνλ πινπ ζηα εζσηεξηθά χδαηα ησλ θξαηψλ κειψλ αιιά θαη ζε 

θιεηζηέο ζάιαζζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε Μαχξε Θάιαζζα, ε Καζπία θαη νη 

κεγάιεο ιίκλεο.  

10. ύκβαζε γηα ηα επηβαηεγά πινία πνπ εκπιέθνληαη ζε εηδηθά ηαμίδηα ε νπνία 

εθαξκφζηεθε ην 1974 θαη είρε ππνγξαθεί απφ 7 θξάηε. Η ζχκβαζε απηή έρεη λα 

θάλεη κε ηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ κεγάιν αξηζκφ επηβαηψλ  γηα 

ηαμίδηα αλαςπρήο θαη ππεξπφληηα.  

11. ύκβαζε γηα ηελ κεηαθνξά ησλ επηβαηώλ θαη ησλ απνζθεπώλ ηνπ δηα 

ζαιάζζεο ε νπνία εθαξκφζηεθε ην 1987 θαη πξνέβιεπε φηη ν κεηαθνξέαο 

ζεσξείηαη ππεχζπλνο γηα φπνηα δεκηά ή απψιεηα ππνζηεί ν επηβάηεο  

12. ύκβαζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αιηεπηηθώλ πινίσλ ε νπνία εθαξκφζηεθε ην 

1984 θαη αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ επζηάζεηα θαη ηηο 

ξαδηνεπηθνηλσλίεο ησλ λέσλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ κήθνπο 24 κέηξσλ θαη 

πεξηζζφηεξν. 

13. ύκβαζε γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο λαπηηιηαθήο θπθινθνξίαο ε νπνία 

εθαξκφζηεθε ην 1967 γηα φια ηα εκπνξηθά πινία εθηφο ησλ πνιεκηθψλ θαη ησλ 

ζθαθψλ αλαςπρήο. ηφρνη απηήο ηεο ζχκβαζεο είλαη α) ε απνθπγή ησλ άζθνπσλ 

θαζπζηεξήζεσλ ζηηο θηλήζεηο ησλ πινίσλ ζηα δηάθνξα ιηκάληα φηαλ ην εκπνξηθφ 
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πινίν είλαη έηνηκν πξνο θφξησζε ή εθθφξησζε θαη β) ε απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ εγγξαθψλ φηαλ ην εκπνξηθφ πινίν 

πεξηκέλεη νδεγίεο ή έρεη ζθνπφ λα αγθπξνβνιήζεη ζε έλα μέλν ιηκάλη  

14. ύκβαζε πεξί αζηηθήο επζύλεο γηα δεκηέο ξύπαλζεο από πεηξέιαην πνπ 

θαζηέξσζε ηελ αξρή ηεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηνπ πινηνθηήηε πεηξειαηνθφξσλ 

θαη πξνέβιεςε ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ησλ πινηνθηεηψλ 

πεηξειαηνθφξσλ. Η ζχκβαζε έρεη εθαξκνγή ζε πεξηπηψζεηο δεκηψλ ξχπαλζεο 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ δηαθπγή πεηξειαηνεηδψλ απφ έκθνξηα δεμακελφπινηα 

ζην έδαθνο 

15. ύκβαζε γηα ηελ ίδξπζε Γηεζλνύο Κεθαιαίνπ κε ζθνπό ηελ απνδεκίσζε ζε 

πεξηπηώζεηο ξύπαλζεο από πεηξέιαην κε θχξην ζηφρν ηελ παξνρή κηαο 

ζπκπιεξσκαηηθήο απνδεκίσζεο ζηα ζχκαηα ηεο ξχπαλζεο πνπ δελ εμαζθάιηζαλ 

επαξθή απνδεκίσζε 

16. ύκβαζε γηα ηελ αζηηθή επζύλε ζπλέπεηα δεκίαο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ 

κεηαθνξά ππξεληθώλ νπζηώλ ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1975 θαη κε βάζε απηή 

ηελ ζχκβαζε θαζηεξψλεηαη ε απνθιεηζηηθή επζχλε απηνχ πνπ ρεηξίδεηαη κηα 

ππξεληθή εγθαηάζηαζε θαη απαιιάζζεη ηνλ πινηνθηήηε απφ ελδερφκελε δεκία 

ιφγσ κεηαθνξάο ππξεληθψλ νπζηψλ, εθηφο εάλ είρε ηελ πξφζεζε λα πξνθαιέζεη 

ηελ δεκηά.  

17. ύκβαζε γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ παξάλνκσλ πξάμεσλ ελάληηα ζηελ 

αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1992 θαη ζηνρεχεη ζηνλ 

έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή γεγνλφησλ φπσο νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ελάληηα 

ζηα εκπνξηθά πινία.  

18. ύκβαζε γηα ηελ επηζαιάζζηα αξσγή ε νπνία ζηφρεπε ζηελ θαζηέξσζε 

γεληθψλ θαλφλσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηάζσζεο ηδηαίηεξα φηαλ αληηκεησπίδνληαη 

πεξηζηαηηθά αηπρεκάησλ δεμακελφπινησλ. Δηδηθφηεξα ε ζχκβαζε πηνζέηεζε ηελ 

ηδέα κηαο απμεκέλεο ακνηβήο πνπ πιεξψλεηαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο πινίσλ θαη 

θνξηίσλ θαη έλα είδνο ρξεκαηηθήο εμαζθάιηζεο ην νπνίν πιεξψλεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηνπο πινηνθηήηεο. 

19. ύκβαζε γηα ηελ Πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο ηεο ζάιαζζαο από ην πεηξέιαην ε 

νπνία εθαξκφζηεθε ην 1959 θαη απαγφξεπε ηελ απφξξηςε πεηξειαίνπ ή 
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κείγκαηνο πνπ πεξηέρεη πάλσ απφ 100 ppm ζε απφζηαζε ιηγφηεξν απφ 50 κίιηα 

απφ ηελ πιεζηέζηεξε αθηή θαη ζε νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηνρέο  

20. ύκβαζε πεξί πξόιεςεο ηεο ξύπαλζεο ηεο ζάιαζζαο από ηελ απόξξηςε 

θαηαινίπσλ θαη άιισλ νπζηώλ ε νπνία ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 1975 θαη νξίδεη 

σο dumping ηελ εζειεκέλε απφξξηςε απνβιήησλ ζηελ ζάιαζζα απφ πινία θαη 

αεξνπιάλα αιιά δηαρσξίδεη ηελ απφξξηςε απνβιήησλ πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ. 

21. ύκβαζε γηα ηελ ξύπαλζε ηεο ζάιαζζαο από ηα πινία ε νπνία πξνβιέπεη ζηελ 

πιήξε εμάιεηςε ηεο δηεζλνχο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ 

πεηξέιαην θαη άιιεο νπζίεο θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε άιισλ επηβιαβψλ νπζηψλ. 

Η επηθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ππήξμε ρξνλνβφξα ιφγσ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ 

δπζρεξεηψλ. Δπφκελν ήηαλ λα επηζπεπζηνχλ νη δηαδηθαζίεο επηθχξσζεο κε ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ πξσηνθφιινπ ην έηνο 1978. ηελ 53
ε
 ζχλνδν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

ΙΜΟ γηα ηελ ηξνπνπνίεζεο ηνπ παξαξηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ ξχπαλζε ζην 

πεξηβάιινλ  ηεο ζχκβαζεο MARPOL 73‟78. χκθσλα κε ηνλ πξψην θαλνληζκφ 

γηα ηα λέα δεμακελφπινηα πάλσ απφ 600 ηφλνπο ηζρχνπλ ηα εμήο: 

- Καηαζθεπή δεμακελφπινησλ κε δηπιφ ππζκέλα ή δηπιφ πεξίβιεκα 

- Καηαζθεπή δεμακελφπινησλ κε ελδηάκεζν θαηάζηξσκα 

- Οπνηνδήπνηε άιιν ελαιιαθηηθφ ζρέδην πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ίδην 

επίπεδν πξνζηαζίαο ελάληηα ζηελ ξχπαλζε απφ πεηξειαηνεηδή ζε 

πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ ή πξνζαξάμεσλ. 
12

 

 

 

1.6.ΣΑ ΝΑΤΣΗΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ-ΑΠΧΛΔΗΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΕΧΖ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα λαπηηθά αηπρήκαηα έρνπλ ειθχζεη ηελ πξνζνρή ηνπ δεκφζηνπ 

αηζζήκαηνο, αιιά θαη ησλ πνιηηηθψλ κεγάισλ ρσξψλ. Σν κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ 

ζπγθεληξψλεη ε θαηεγνξία ησλ δεμακελφπινησλ αθνχ ην απνηέιεζκα ελφο αηπρήκαηνο 

ηέηνηνπ πινίνπ κπνξεί, πέξα απφ ηα αλζξψπηλα ζχκαηα, λα πξνθαιέζεη κεγάιεο έθηαζεο 

ξχπαλζε ζην πεξηβάιινλ. Βέβαηα, ε ξχπαλζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, έρεη άκεζν 

                                                
12 Βιάρνο, Γ.Π. (2006) «Γηεζλήο λαπηηιηαθή πνιηηηθή», ηακνχιεο, ζει. 83-120 
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νηθνλνκηθφ αληίθηππν θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηεο Ναπηηιηαθήο. 
13

 

 

Γηάγξακκα 1: Οιηθέο απώιεηεο ζε αξηζκνύο 1980-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ην δηάγξακκα 1 παξαηεξείηαη πσο πξηλ απφ ην 2007 νη ζπλνιηθνί αξηζκνί 

απψιεηαο είραλ παξνπζηάζεη γεληθή πξνο ηα θάησ ηάζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ λεφηεξσλ 

εηψλ, αιιά ν ηειηθφο αξηζκφο ηνπ 2008 παξνπζηάδεη ζεκαληηθή κείσζε επηπιένλ απηήο 

ηεο γεληθήο ηάζεο. 

Απφ ηελ άπνςε ηεο ρσξεηηθφηεηαο (δηάγξακκα 4), ν αξηζκφο απψιεηαο γηα ην 2008 

αληηπξνζσπεχεη ην 0.05% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ πνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή βειηίσζε 

πέξα απφ ηνπο αξηζκνχο ηνπ 2006 (0.10%) θαη ηνπ 2007 (0.08%). 

 

                                                
13 Γεσξγαληφπνπινο Δι. –Γ.Π. Βιάρνο (2003) « Ναπηηιηαθή Οηθνλνκηθή» 2

ε
 έθδνζε Δθδφζεηο 

Σδέτ Σδέτ Διιάο-Πεηξαηάο , ζει. 161-167 
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Ο θαηξφο ζπλερίδεη λα είλαη ε ζεκαληηθφηεξε αηηία ησλ νιηθψλ απσιεηψλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ 42% ην 2008 ελψ ε δεκία κεραλεκάησλ αληηπξνζσπεχεη κφλν 6.5% 

ησλ νιηθψλ απσιεηψλ απφ ηελ αηηία (δηάγξακκα 5). 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζην θνηλσληθφ θφζηνο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο απφ ηελ 

ζθνπηά ησλ ρακέλσλ αλζξψπηλσλ δσψλ, ηφηε ην ζθεληθφ δηαθνξνπνηείηαη.  

Σα κεγαιχηεξα λαπηηθά αηπρήκαηα ζε αξηζκφ ρακέλσλ δσψλ, έρνπλ ζεκεησζεί ζε 

επηβαηεγά πινία, µε απνθνξχθσκα ην αηχρεκα ηνπ Δ/Γ-Ο/Γ «Dona Paz» (1987) µε ηελ 

απψιεηα πνιιψλ εθαηνληάδσλ αλζξσπίλσλ δσψλ. Δπίζεο, ε αχμεζε πνπ ζεκεηψλεηαη 

θαηά ηα έηε 1994 θαη 1996 είλαη απνηέιεζκα ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ ηνπ "Bukova" 

θαη ηνπ ''Estonia'' αληίζηνηρα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ έηνπο 1997 είλαη ζαθψο 

ελζαξξπληηθά, φπνπ ε µείσζε ησλ αηπρεκάησλ ζρεηίδεηαη µε ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζε 

ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ιήςε απζηεξφηεξσλ κέηξσλ, ηδηαίηεξα γηα ηα 

επηβαηεγά πινία. 
14

  

 

 

ην δηάγξαµµα 2 πνπ αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη νιηθέο απψιεηεο ζε 

ηνλάδ ηε ρξνληθή πεξίνδν 1980-2008. 

ην δηάγξακκα 3 παξνπζηάδνληαη ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ζπλήζσο 

αηπρήκαηα ζηα πινία, ζε έλαλ ρξνληθφ νξίδνληα δεθαεηίαο (1987-1997). 

ην δηάγξακκα 4 παξνπζηάδνληαη νη Οιηθέο απψιεηεο ζε πνζνζηφ ηνπ παγθνζκίνπ 

ζηφινπ ζηα έηε 1994-2008. 

Καη ζην δηάγξακκα 5 παξνπζηάδνληαη νη Οιηθέο απψιεηεο κε γλψκνλα ηηο αηηίεο πνπ ηηο  

πξνθαινχλ  ηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ εηψλ 1994-2008.

                                                
14 Γεσξγαληφπνπινο Δι. –Γ.Π. Βιάρνο (2003) « Ναπηηιηαθή Οηθνλνκηθή» 2

ε
 έθδνζε Δθδφζεηο 

Σδέτ Σδέτ Διιάο-Πεηξαηάο , ζει. 161-167 
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Γηάγξακκα 2: Οιηθέο απώιεηεο ζε ηνλάδ (Έηε 1980-2008) 
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Γηάγξακκα 3:Αηηίεο αηπρεκάησλ (Έηε 1987-1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Institute of London Underwriters, IUMI 1998 
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Γηάγξακκα 4: Οιηθέο απώιεηεο ζε πνζνζηό (%) (Έηε 1994-2008)
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Γηάγξακκα 5:Οιηθέο Απώιεηεο, Αηηίεο 1994-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπσο παξαηεξείηαη ζην δηάγξακκα 5,
 
ε πξνζάξαμε θαη ε πξφζθξνπζε/επαθή  

παξακέλνπλ νη βαζηθέο αηηίεο νιηθψλ απσιεηψλ θαζψο απνηεινχλ ην 18% θαη 16% 

αληίζηνηρα ηνπ ζπλφινπ κεηαμχ ησλ εηψλ 2004 θαη 2008. Ο θαηξφο, φκσο παξακέλεη ε 

ζεκαληηθφηεξε  αηηία ησλ νιηθψλ απσιεηψλ ζε φιν ην δηάζηεκα ηεο πεξηφδνπ 1994-

2004, παξφιν πνπ ηα πινία ελεκεξψλνληαη δηαξθψο γηα ηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο θαζψο 

ιφγσ ηεο ρξήζε ησλ ζπγρξφλσλ ζπζηεκάησλ απηέο νη κεηαβνιέο κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ κε κεγάιε αθξίβεηα . 

 

Βέβαηα, αλαγλσξίδνπκε ηηο γλσζηέο πηέζεηο ησλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ γηα 

γξήγνξε πξνζέγγηζε ζε θάπνην ιηκάλη, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζνχλ νη νηθνλνκηθνί φξνη 

ελφο ζπκβνιαίνπ ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, αγλνψληαο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη 
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απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν Πινίαξρνο είλαη ν µφλνο αξκφδηνο 

λα θαζνξίζεη ηελ δηαρσξηζηηθή γξαµµή αλάκεζα ζην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηεο 

εηαηξείαο, θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηελ αληνρή ηνπ πινίνπ ηνπ 

(ηελ νπνία γλσξίδεη θαιχηεξα απφ ηνλ θαζέλα). 
15

 

 

                                                
15 Γεσξγαληφπνπινο Δι. –Γ.Π. Βιάρνο (2003) « Ναπηηιηαθή Οηθνλνκηθή» 2

ε
 έθδνζε Δθδφζεηο 

Σδέτ Σδέτ Διιάο-Πεηξαηάο , ζει. 161-167 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

2.1.Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηελ ζπλνιηθή ζπµµεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ  

παξάγνληα ζην ζέκα ηεο αζθάιεηαο, ζα πξέπεη λα δνχκε ηελ πνζνζηηαία αλαινγία ηνπ 

ζην ζχλνιν ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ.  

Σν κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζπγθεληξψλεη ε θαηεγνξία ησλ δεμακελφπινησλ, αθνχ ην 

απνηέιεζκα ελφο αηπρήκαηνο ηέηνηνπ πινίνπ, πεξηέρεη ηνλ θίλδπλν, εθηφο απφ ηα 

αλζξψπηλα ζχκαηα, λα πξνθαιέζεη θαη κεγάιεο έθηαζεο ξχπαλζε ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ. Βέβαηα ε ξχπαλζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο έρεη άκεζν νηθνλνκηθφ 

αληίθηππν, θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηεο Ναπηηιηαθήο, φπσο είλαη ν 

Σνπξηζκφο. Απηφ πνπ θαηά ηελ γλψκε µαο επηβάιιεηαη λα γίλεη είλαη ε ζπλνιηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο, γηα λα πεξηνξηζηεί φζν είλαη δπλαηφλ ην θαηλφκελν ησλ 

λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε φρη απφ ηηο θάζε 

είδνπο ζπλέπεηεο ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, αιιά απφ ηηο αηηίεο πνπ ηα πξνθαινχλ θαη 

µάιηζηα απφ ηηο γελεζηνπξγέο. ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ, βιέπνπκε ηηο θπξηφηεξεο 

αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ζπλήζσο ηα λαπηηθά αηπρήκαηα, αιιά θαη ηηο πην ζπλεζηζκέλεο 

παξαηεξήζεηο ησλ επηζεσξεηψλ ηνπ Port State Control, ζρεηηθά µε ηηο ειιείςεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ ηα εκπνξηθά πινία.  

Με µηα πξψηε αλάιπζε παξαηεξνχκε φηη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο απνηεινχλ ην 33% ησλ 

ζπλνιηθψλ αηηίσλ, νη πξνζαξάμεηο ην 14%, νη ζπγθξνχζεηο µεηαμχ πινίσλ ην 12%, νη 

θάζε είδνπο ππξθαγηέο ην 20%, νη µεραληθέο βιάβεο ην 2%, ελψ ηα ππφινηπα θαη µε 

εμαθξηβσκέλα αίηηα, αλέξρνληαη ζην 19%. Αλ αλαιχζνπκε θάζε θαηεγνξία απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα αίηηα μερσξηζηά, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη αλ φρη ζε φιεο, ηνπιάρηζηνλ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ελέρεηαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο. 
16

 

Πξάγκαηη, ζην ζέκα ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα πινία 

ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα ηηο θαηξηθέο πξνβιέςεηο (ηδηαίηεξα ηα επηβαηεγά θαη ηα 

πνξζκεία), φπσο επίζεο θαη γηα ηηο θηλήζεηο ησλ ηξνπηθψλ θαηαηγίδσλ ή ησλ 

                                                
16 Γ.Π. Βιάρνο, Μ. Νηθνιατδεο (1999) «Βαζηθέο Αξρέο ηεο Ναπηηιηαθήο Δπηζηήκεο» Δθδφζεηο 
Σδέη  Σδέτ Διιάο. ει.262-264 
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επεξρφκελσλ ηπθψλσλ ή αθφκα θαη παγφβνπλσλ. Δίλαη ινηπφλ ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα  

ηνπ Πινηάξρνπ λα απνηξέςεη ηελ δίνδν ηνπ πινίνπ ηνπ ζε θαηξηθά αλαζθαιείο πνξείεο.  

ε φηη αθνξά ην ζέκα ηεο πξνζάξαμεο, ζα πξέπεη λα δηαρσξίζνπκε δχν πεξηπηψζεηο: 

ε κία, φηαλ πξφθεηηαη γηα εθνχζηα (πξνο απνηξνπή ζνβαξφηεξσλ ζπλεπεηψλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηφζν ηνπ πινίνπ φζν θαη ηνπ θνξηίνπ),θαη ε άιιε φηαλ πξφθεηηαη γηα 

αθνχζηα. Καη ζηηο δχν φκσο πεξηπηψζεηο, κπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα φηη ν 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο δηαδξακαηίδεη ην βαζηθφηεξν ξφιν. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε 

αηχρεκα ιφγσ ζχγθξνπζεο, αλ εμαηξέζνπκε έλα κηθξφ πνζνζηφ πνπ νθείιεηαη ζε 

κεραληθέο βιάβεο ή απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο θαη αίηηα (''Act of God"), κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ νθείινληαη ζε θαθή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ λαπζηπινΐαο (κε εθαξκνγή ή πιεκκειήο εθαξκνγή ηνπ Γηεζλή Καλνληζκνχ 

Απνθπγήο πγθξνχζεσο).  

Όζνλ αθνξά ηηο ππξθαγηέο ζηα πινία, παξαηεξνχκε φηη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο 

δηαδξακαηίδεη ξφιν πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, αθνχ αθφκα θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

«απηαλάθιεμεο ηνπ θνξηίνπ» (ι.ρ. ζε ζηηεξά, θάξβνπλν), έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ 

Γηεζλή χκβαζε SOLAS '74, δηαδηθαζίεο θαη κέζνδνη γηα ηελ απνθπγή ηεο θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζή ηεο. Θα ιέγακε φκσο φηη ην ζέκα ηεο ππξθαγηάο είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

αληηκεησπηζηεί "ελ πισ", αθνχ ηα κέζα είλαη πεξηνξηζκέλα θαη ε βνήζεηα απφ ηελ μεξά 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αδχλαηε. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάδεηαη πνιχ θαιή εθπαίδεπζε 

ησλ πιεξσκάησλ ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ.  

ε φηη αθνξά ηα αηπρήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ κεραληθή βιάβε, κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη κε θαιή θαη πεξηνδηθή ζπληήξεζε θαζψο θαη κε ηελ ελδεδεηγκέλε 

ιεηηνπξγία, απηά κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ. Άξα, θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

λαπηηθψλ αηπρεκάησλ ν αλζξψπηλνο ξφινο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, ηδηαίηεξα δε 

απηφο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο επηινγέο ηνπ management θαη ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ζπκπίεζε 

ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο.  

Μέλεη ινηπφλ έλα πνζνζηφ αηπρεκάησλ γχξσ ζην 19%, απφ κε εμαθξηβσκέλεο αηηίεο, 

ζηηο νπνίεο φκσο κε βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη θαη 

εδψ ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο αλ δελ πξσηαγσληζηεί, ζίγνπξα ζα δηαδξακαηίδεη         

ζεκαληηθφ ξφιν. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη επφκελν φηη νη πξνζπάζεηεο ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο 

ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ζηελ πνηνηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, ζε 

φιεο ηνπ ηηο πηπρέο. Η πνηνηηθή αλαβάζκηζε, εμάιινπ ζα πξέπεη λα επεθηαζεί εθηφο ηνπ 

πινίνπ θαη ζην γξαθείν ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, θαη ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη 

ζηνπο επηθνξηηζκέλνπο επηζεσξεηέο (λενγλψκνλεο, port control, θιπ).  
17

 

 

 

2.2.Ο ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΝΑΤΣΗΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ  

 

Ο ξφινο ηνπ αλζξψπηλνπ «ζηνηρείνπ» ζηα λαπηηιηαθά αηπρήκαηα έρεη απαζρνιήζεη 

θαη ηελ ππνεπηηξνπή ηνπ ΙΜΟ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο. Σφζν ε MSC (δειαδή 

ε Δπηηξνπή Ναπηηιηαθήο Αζθάιεηαο) φζν θαη ε MEPC (Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο ηνπ 

Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο) έρνπλ απνθαζίζεη λα δηεπξχλνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ΙΜΟ 

ζε ζρέζε µε ηελ αζθάιεηα µέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο µε πεξηζζφηεξε επάξθεηα ηεο 

απφδνζεο ησλ αλζξψπσλ ζηηο λαπηηιηαθέο ιεηηνπξγίεο (maritime operations). Οξηζκέλνη 

(ΙΜΟ, Nav. 41/3, 16/6/95) πηζηεχνπλ φηη απαηηείηαη θαη ε εθπφλεζε λένπ θψδηθα γηα ηελ 

Αζθαιή Ναπζηπινΐα θαη λένπ ζπζηήκαηνο βάξδηαο ζηα πινία (απαηηείηαη θαη 

αλαζεψξεζε ηνπ θεθαιαίνπ 5 ηεο SOLAS) θάησ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν, φκσο, πξίζκα: 

απηφ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. ρεηηθά εξγαιεία έρνπλ αλαπηπρζεί ήδε (θνηλή νκάδα 

εξγαζίαο MSC/MEPC γηα ην Αλζξψπηλν ηνηρείν, annex 3, 4 MSC 65/wp. 7) γηα λα 

αλαγλσξηζηνχλ ηα ζέκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζηνηρείνπ. Ο λένο θψδηθαο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη:  

(1) Σνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη πιένλ απνηειεζκαηηθά ηαηξηάδνπλ, θαη έξρνληαη 

ζ' επαθή, µε ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ. Σνλ νξγαλσκέλν 

ηξφπν, ν νπνίνο ινγηθά ζα θαιχπηεη φιεο ηηο Κξίζηκεο Πιεπξέο ηεο Αλζξψπηλεο 

Απφδνζεο ζηελ Πξάμε, µέζα ζην δηαξθψο µεηαβαιιφµελν πεξηβάιινλ ηεο 

λαπζηπινΐαο.  

(2) Σελ επειημία πνπ ζα επηηξέςεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο πξνζζήθεο λέσλ 

                                                
17 Γ.Π. Βιάρνο, Μ. Νηθνιατδεο (1999) «Βαζηθέο Αξρέο ηεο Ναπηηιηαθήο Δπηζηήκεο» Δθδφζεηο 
Σδέη % Σδέτ Διιάο. ει.262-264 
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πξνηχπσλ θαη νδεγηψλ, φηαλ ηα δεηήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζε ζρέζε µε 

ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηηο βάξδηεο, αλαιπζεί, ζε ζπλάξηεζε µε ηα 

εξσηήκαηα:  

(α) Γηαηί έρνπµε λαπηηθά αηπρήκαηα 

(β) Με ηη ηξφπν ζα εµπνδίζνπµε ηελ επαλάιεςή ηνπο 

(3) Σε ζρεδίαζε ηνπ, ψζηε νη δηνηθήζεηο ηεο λαπηηιίαο ησλ θξαηψλ, νη λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο θαη νη αμησκαηηθνί ηνπ πινίνπ λα έρνπλ µηα πξαθηηθή αλαθνξά πνπ λα 

θαζνξίδεη ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ην πινίν.  

Ο λένο θψδηθαο λαπζηπινΐαο, φκσο, ζπκθσλά µε ηε γλψκε ησλ ΗΠΑ, ζα ήηαλ 

ειιηπήο αλ δελ πεξηειάβαλε έλα ηµήµα γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ πινίνπ (ειάρηζην πιήξσκα 

αλαγθαίν γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ). Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ ζέκα γηα 

ηε ιεηηνπξγία ησλ bulk carriers.  

 

2.3.Ζ ΑΦΑΛΖ ΣΔΛΔΥΧΖ ΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ 

 

Οη αξρέο γηα αζθαιή ζηειέρσζε ησλ πινίσλ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ ΙΜΟ 

Α481 (ΥΙΙ), πνπ πηνζεηήζεθε ζηηο 19/11/1981 απφ ηε πλέιεπζε.  

Η πλέιεπζε ηνπ ΙΜΟ µε βάζε ηνπ άξζξν 16(i) ηεο χκβαζεο γηα ηνλ (IΜΟ) θαη µε 

βάζε ην άξζξν 29(α) ζηελ ίδηα ζχκβαζε θαζνξίδεη φηη ε MSC κειεηά - κεηαμχ άιισλ - 

ηε ζηειέρσζε ησλ πινίσλ απφ πιεπξάο αζθαιείαο:  

 

1) Παξαηήξεζε φηη ε αζθαιήο ζηειέρσζε ηνπ πινίνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πξνζνληνχρσλ ή έκπεηξσλ λαπηηθψλ, πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

πινίνπ (ηνπ πιεξψκαηνο, επηβαηψλ, θνξηίνπ, πεξηνπζίαο ηξίησλ, πξνζηαζίαο 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο).  

2) Γηαπίζησζε ηε ζεκαζία ησλ απαηηήζεσλ ησλ ζρεηηθψλ µέζσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ 

ην ILO, IMCO/IMO, ITU (InternationaI Telecommunications Union) θαη WHO 

(World Health Organisation) γηα ηε λαπηηιηαθή αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, θαη εηδηθφηεξα ηε χκβαζε ηνπ ILO 147/1976 (Διάρηζηα 
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Δπίπεδα Πινίσλ) θαη ηε STCW/1978, θαη,  

3) ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε ηθαλφηεηα ησλ λαπηηθψλ λα δηαηεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο 

απαηηήζεηο εμαξηάηαη απφ ηε ζπλερή απφδνζή ηνπο κέζα απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο φπσο: 

εθπαίδεπζε, ψξεο εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο, επαγγεικαηηθή αζθάιεηα , πγεία θαη 

πγηεηλή θαη θαηάιιειε παξνρή ηξνθήο. 

Ο ΙΜΟ πηζηεχεη φηη ε δηεζλήο απνδνρή γεληθψλ αξρψλ ζαλ πιαίζην ησλ δηνηθήζεσλ 

ηεο Ναπηηιίαο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ αζθαιή ζηειέρσζε ησλ πινίσλ, ζα βειηίσλε 

ζεκαληηθά ηε λαπηηθή αζθάιεηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν ΙΜΟ θαζφξηζε λα ππάξρεη 

πάληνηε έλα έγγξαθν ζην πινίν, ην νπνίν εθδίδεη ε δηνίθεζε ηεο ζεκαίαο, πνπ θαζνξίδεη 

ηελ ειάρηζηε αζθαιή ζηειέρσζε ηνπ πινίνπ (θαη εθφζνλ ην πινίν ππάγεηαη ζηε 

ζχκβαζε STCW/78). Σν έγγξαθν απηφ ζ' αλαδεηείηαη θαη απφ ηνπο ειέγρνπο ζηα 

Ληκάληα. Η αζθαιήο ζηειέρσζε θαηά ηνλ ΙΜΟ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο:  

 

(1)  Να είλαη δπλαηή ε αζθαιήο θπιαθή λαπζηπινΐαο (Καλνληζκφο II/Ι STCW 1978) θαη 

ε δηαηήξεζε γεληθήο επηηήξεζεο/θχιαμεο ηνπ πινίνπ.  

(2)   Να είλαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιήο πξφζδεζε θαη απφδεζε ηνπ πινίνπ.  

(3) Να είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ζηεγαλψλ θιεηζηψλ ζσιελψζεσλ/ 

δηαηάμεσλ, θαη λα δηαηεξνχληαη απηά ζε απνηειεζκαηηθή θαηάζηαζε, θαζψο θαη λα 

είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε ελφο ηµήµαηνο ηθαλνχ ειέγρνπ ηεο δεκηάο.  

(4) Να είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο ηνπ πινίνπ, θαζψο 

θαη ησλ µέζσλ δηάζσζεο ηεο δσήο (ζσζηηθά), θαη λα είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε 

ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ, φπσο απηή απαηηείηαη λα γίλεηαη ελ πισ, λα είλαη 

δπλαηή ε ζπλάζξνηζε/ζπγθέληξσζε θαη απνβίβαζε ησλ επηβαηψλ, ηνπ ινηπνχ µε 

βαζηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ ππφινηπνπ πιεξψκαηνο.  

(5) Να είλαη δπλαηέο νη ιεηηνπξγίεο αζθαιείαο ηνπ πινίνπ φηαλ απηέο εθαξκφδνληαη ζε 

αθίλεηεο, ή πεξίπνπ αθίλεηεο, ζαιάζζηεο θαηαζθεπέο.  

(6) Να είλαη δπλαηή µία αζθαιήο κεραληθή βάξδηα ελ πισ (ζχκθσλα µε θαλνληζκφ III/I 

ηεο STCW 78) θαη ε γεληθή επηηήξεζε/θχιαμε ησλ ρψξσλ ηεο θχξηαο κεραλήο ή ησλ 

ειεθηξνκεραλψλ (βνεζεηηθά µεραλήµαηα).  

(7) Να είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε ζε αζθαιή θαηάζηαζε ηεο θχξηαο 

µεραλήο θαη ησλ ειεθηξνκεραλψλ (βνεζεηηθά µεραλήµαηα), ψζηε λα είλαη ην πινίν 
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ηθαλφ λα ππεξπεδήζεη ηνπο πξνβιέςηκνπο θίλδπλνπο ελφο ηαμηδηνχ.  

(8) Να είλαη δπλαηή ε δηαηήξεζε ησλ δηεπζεηήζεσλ, ζσιελψζεσλ, δηαηάμεσλ αζθαιείαο 

θαη ε θαζαξηφηεηα φισλ ησλ πξνζβάζηµσλ ρψξσλ µε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θίλδπλνπ 

ηεο θσηηάο.  

(9) Να είλαη δπλαηή ε παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο ελ πισ.  

Οξηζκέλεο ελ πισ ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε:  

(1)  Η ζπλερήο εθπαίδεπζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα φιν ην πιήξσκα πεξηιαµβαλνµέλεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ησλ µέζσλ ππξφζβεζεο, επείγνπζαο αλάγθεο, 

ζσζηηθψλ µέζσλ θαη ησλ δηεπζεηήζεσλ/ δηαηάμεσλ γηα εμαζθάιηζε ηεο 

ζηεγαλφηεηαο ηνπ πινίνπ.  

(2) Δμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο γηα εηδηθνχο ηχπνπο πινίσλ φπσο: 

µεηαθνξάο πεηξειαίνπ, ρεκηθψλ θαη πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ.  

(3) Δλζάξξπλζε ησλ λέσλ λαπηηθψλ γηα λ' απνθηήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη πείξα πνπ 

απαηηείηαη απφ ηελ 1978 STCW.  

(4) Καηάιιειε παξνρή ηξνθήο. Καη,  

(5) αλάγθε αλάιεςεο θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ αληηκεηψπηζεο επεηγνπζψλ αλαγθψλ. 

ηα δχν παξαξηήκαηα ηεο απφθαζεο δίλνληαη εθηελείο επεμεγήζεηο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζνπκε εδψ φηη ζηε Υψξα µαο ππάξρεη ε γλσζηή 

πνιπλνκία/πνιπαξρία θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ αζθαιή λαπζηπινΐα, νη νπνίεο 

ζα έπξεπε λα ζπγθεληξσζνχλ φιεο ζην ΤΔΝ ζε µία ή ην πνιχ δχν εληαίεο ππεξεζίεο. 

ηελ Διιάδα, νη Τπεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ αζθαιή λαπζηπινΐα είλαη: 

(α) ε Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Nαπζηπινΐαο, (β) ε Πινεγηθή Τπεξεζία, (γ) ε Τδξνγξαθηθή 

Τπεξεζία θαη (δ) ε Τπεξεζία Φάξσλ. Απφ απηέο, νη δχν πξψηεο ππάγνληαη ζην 

Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ελψ νη δχν ηειεπηαίεο ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν  

Δζληθήο Άκπλαο.  

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Πινεγηθήο Τπεξεζίαο δελ επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, γηαηί έρεη ζπζηαζεί εηδηθφ Κεθάιαην Πινεγηθήο Τπεξεζίαο ζην νπνίν 

ζπγθεληξψλνληαη ηα έζνδα απφ ηα πνζά πνπ θαηαβάιινπλ ηα πινία γηα ηελ παξνρή 

πινεγηθψλ ππεξεζηψλ ζε απηά. Γειαδή, αθνινπζείηαη ην ζχζηεκα επηβάξπλζεο ηνπ 

ρξήζηε γηα ηηο πξνζθεξφµελεο ππεξεζίεο θαη ε αξκφδηα Πινεγηθή Τπεξεζία θαιχπηεη 
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ηηο δαπάλεο ηεο απφ µφλε ηεο.  

Γηα ηελ Τπεξεζία Φάξσλ ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλα 

θνλδχιηα πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο, αιιά ηα πινία 

ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ εηζθνξέο - θαξηθά ηέιε - γηα ηηο παξερφµελεο ζε απηά 

ππεξεζίεο. Παξαηεξείηαη, δειαδή, θαη εδψ µεξηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο «user 

pays». Οη εηζθνξέο απηέο θαηαηίζεληαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη θαιχπηνπλ 

πεξίπνπ ην 60% ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Φάξσλ, ελψ ην 

ππφινηπν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο.  

Οη δαπάλεο ηψξα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο, 

αξκφδηαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζηνλ ειιεληθφ ζαιάζζην 

ρψξν, θαιχπηνληαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ρσξίο νη ρξήζηεο λα 

έρνπλ θακηά ζπµµεηνρή.  

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη µε ηελ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία πνπ αζρνιείηαη µε ηελ έθδνζε 

θαη ελεκέξσζε ραξηψλ, βνεζεκάησλ θαη αγγειηψλ γηα ηνπο λαπηηινµέλνπο, ηεο νπνίαο 

ηα έζνδα πξνέξρνληαη απφ ηηο πσιήζεηο ησλ ραξηψλ. 
18

 

                                                
18 Γ.Π. Βιάρνο, Μ. Νηθνιατδεο (1999) «Βαζηθέο Αξρέο ηεο Ναπηηιηαθήο Δπηζηήκεο» Δθδφζεηο 
Σδέη % Σδέτ Διιάο. ει.160-167 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

 

3.1. Ο ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΑΠΧΛΔΗΧΝ  ΣΑ ΝΑΤΣΗΚΑ 

ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ-ΓΔΗΚΣΖ ΣΟΤ GOSS 

ηε παξνχζα ελφηεηα εμεηάδνπκε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλζξψπηλσλ απσιεηψλ ζηα 

λαπηηθά αηπρήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε ηνπ Goss ην 1991. H έξεπλα ηνπ Goss είλαη ε 

πξψηε πνπ έγηλε γηα λα ππνινγηζηεί ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ θαη ησλ ηξαπκαηηζκψλ ζηε 

ζάιαζζα ζε παγθφζκην επίπεδν θαζψο δελ ππήξραλ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ζε απηφ ην 

επίπεδν κέρξη ηφηε. Η κεζνδνινγία πνπ αθνινχζεζε θαη ε νπνία αθνινπζήζεθε πηζηά 

φπσο ζα δνχκε θαη ζηηο λέεο θφξκνπιεο, βειηηψζεηο ηνπ δείθηε ηνπ Goss παξαθάησ, 

βαζίζηεθε ζηελ ππφζεζε φηη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ αλζξψπηλσλ απσιεηψλ ζε 

λαπηηθνχο θαη ησλ πινίσλ πνπ ράζεθαλ δελ πξέπεη λα δηαθέξεη είηε νη ππνινγηζκνί 

έγηλαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν (ε έξεπλα ηνπ αλαθεξφηαλ ζε Βξεηαληθά πινία) είηε ζε 

παγθφζκην επίπεδν (ζην ζχλνιν ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ). Η έξεπλα ηνπ Goss βαζίζηεθε 

ζε δεδνκέλα απφ ην 1979 έσο ην 1988 θαη  αθνξνχλ ηα βξεηαληθά πινία. Η θφξκνπια 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε είλαη ε παξαθάησ:  

/d wg d ukgW L UK L                                                               (1) 

φπνπ dW ην πιήζνο ησλ αλζξψπηλσλ απσιεηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, wgL ην 

ζπλνιηθφ ηνλάδ πινίσλ πνπ ράζεθε ζε παγθφζκην επίπεδν, dUK  ην πιήζνο ησλ 

αλζξψπηλσλ απσιεηψλ ζε Βξεηαληθφ επίπεδν, ukgL  ην ζπλνιηθφ ηνλάδ πινίσλ πνπ 

ράζεθε ζε Βξεηαληθφ επίπεδν.  

Η εθηίκεζε πνπ έγηλε κε βάζε ηελ θφξκνπια απηή είλαη γηα έλα πιήζνο 13555 

αλζξψπηλσλ απσιεηψλ εηεζίσο ζε παγθφζκην επίπεδν. χκθσλα κε ηνλ ίδην κηα 

πηζαλφηαηα θαιχηεξε εθηίκεζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη αλ απμάλακε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη έξεπλα ηνπ αθνξνχζε πινία ρσξίο λα 



 49 

ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην ηνλάδ ηνπ πινίνπ, θαζψο ζπκπεξηιεθζήθαλ ζηελ έξεπλα πινία 

κε ηνλάδ θάησ ησλ 100 g.t.   

Μηα βειηίσζε ηεο θφξκνπιαο ηνπ Goss είλαη ε έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηνλ K.X.Li θαη 

εθδφζεθε απφ ηνπο Taylor & Francis ην 1998 βαζηδφκελνη θαη απηνί ζε  βξεηαληθά 

δεδνκέλα φπσο ζα δνχκε ζηελ επφκελε ελφηεηα. 
19

 

  

3.2.ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ GOSS-ΝΔΔ ΦΟΡΜΟΤΛΔ 

 

Ο Κ.Υ.Li ην 1998 βαζηδφκελνο θαη απηφο ζε  βξεηαληθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ηα έηε 

απφ ην 1962 έσο ην 1995 θαη πινία κε ηνλάδ άλσ ησλ 100 g.t. δεκηνχξγεζε δχν λένπο 

δείθηεο – θφξκνπιεο. Η κηα απφ απηέο έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή:  

d wgW C B L                                                    (2) 

ηε θφξκνπια απηή ην γξάκκα C αληηπξνζσπεχεη ηελ ζηαζεξά ηνπ κνληέινπ, δειαδή 

πφζνη λαπηηθνί ράζεθαλ ρσξίο λα ππάξμεη θάπνηα απψιεηα ζε ηνλάδ πινίνπ θαη ην 

γξάκκα Β αληηπξνζσπεχεη πφζνη λαπηηθνί ράλνληαη γηα θάζε ηνλάδ πινίνπ πνπ ράλεηαη. 

χκθσλα κε ηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε πνπ έγηλε ζηα Βξεηαληθά δεδνκέλα ε ζρέζε 

πήξε ηελ παξαθάησ κνξθή: 

45,97 0,0011d wgW L  

Σν πξνζαξκνζκέλν R
2
 = 0,246 θαη είλαη εμαηξεηηθά ρακειφ. Η εηήζηα κέζε πξφβιεςε ζε 

παγθφζκην επίπεδν πνπ δίλεη απηφ ην κνληέιν γηα ην πιήζνο ησλ αλζξψπηλσλ απσιεηψλ 

είλαη 1379 δσέο λαπηηθψλ. Σν δεχηεξν κνληέιν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ίδην πνπ 

δεκηνχξγεζε ην πξνεγνχκελν έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή:    

                                                
19

 Taylor & Francis, „Seamen‟s accidental deaths worldwide: a new approach‟, Marit.Pol.Mgmt., 

1998, Vol.25, No.2, 149-155.  
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2 2 2d wnW C B L                                                             (3) 

ηε θφξκνπια απηή ην γξάκκα C2 αληηπξνζσπεχεη ηελ ζηαζεξά ηνπ κνληέινπ, δειαδή 

πφζνη λαπηηθνί ράζεθαλ ρσξίο λα ππάξμεη θάπνηα απψιεηα πινίνπ θαη ην γξάκκα Β2 

αληηπξνζσπεχεη πφζνη λαπηηθνί ράλνληαη γηα θάζε ηνλάδ πινίνπ πνπ ράλεηαη (εδψ ε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή αθνξά ην πιήζνο ησλ πινίσλ πνπ ράλνληαη). χκθσλα κε ηελ 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε πνπ έγηλε ζηα Βξεηαληθά δεδνκέλα ε ζρέζε πήξε ηελ παξαθάησ 

κνξθή: 

2 11,85 7,7807d wnW L  

Σν πξνζαξκνζκέλν R
2
 = 0,507 είλαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη ζαθέζηαηα πςειφηεξν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ. Η εηήζηα κέζε πξφβιεςε ζε παγθφζκην επίπεδν πνπ δίλεη απηφ ην 

κνληέιν γηα ην πιήζνο ησλ αλζξψπηλσλ απσιεηψλ είλαη 2431 δσέο λαπηηθψλ. Σν δεχηεξν 

απηφ κνληέιν ζεσξείηαη θαιχηεξν ηνπ πξνεγνχκελνπ δηφηη φπσο είδακε έρεη θαιχηεξν 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ αιιά θαη επεηδή νη γξαθηθέο απεηθνλίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ν 

ζπγγξαθέαο  γηα ηα δεπγάξηα ¨πιήζνο απσιεηψλ ζε πινία – πιήζνο αλζξψπηλσλ 

απσιεηψλ¨ θαη ¨πιήζνο απσιεηψλ ζε ηνλάδ πινίσλ – πιήζνο αλζξψπηλσλ απσιεηψλ¨ 

δείρλνπλ εληνλφηεξε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ πξψηνπ δεπγαξηνχ θαη 

κηθξφηεξε έληαζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ δεχηεξνπ. 
20

 

                                                
20

 Taylor & Francis, „Seamen‟s accidental deaths worldwide: a new approach‟, Marit.Pol.Mgmt., 

1998, Vol.25, No.2, 149-155.  
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Γηάγξακκα 6: Θλεζηκόηεηα κεηαμύ ησλ Βξεηαλώλ λαπηηθώλ (1986-1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Stephen Roberts, MARIT.POL.MGMT., 2000, VOL.27, NO.3, 253-265 

 

Γηάγξακκα 7: Θλεζηκόηεηα κεηαμύ ησλ Βξεηαλώλ λαπηηθώλ (1986-1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Stephen Roberts, MARIT.POL.MGMT., 2000, VOL.27, NO.3, 253-265 
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Γηάγξακκα 8: ζάλαηνη Βξεηαλώλ λαπηηθώλ κε  νιηθέο απώιεηεο βξεηαληθώλ  πινίσλ ζε ηνλάδ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γηάγξακκα 9: ζάλαηνη Βξεηαλώλ λαπηηθώλ κε αξηζκό νιηθώλ απσιεηώλ βξεηαληθώλ πινίσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: K.X. LI,  MARIT.POL.MGMT., 1998, VOL.25, NO.2, 149-155 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

4.1.Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ GOSS ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

(ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ SPSS) 

ηελ ελφηεηα απηή εθαξκφδνπκε ηνπο δχν βειηησκέλνπο δείθηεο ηνπ Goss απφ ηελ 

έξεπλα ηνπ K.X.Li ην 1998, ζηα Διιεληθά δεδνκέλα. πγθεθξηκέλα εθαξκφδνπκε ηηο 

θφξκνπιεο 2 θαη 3 πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο. θνπφο καο ε δεκηνπξγία ησλ δχν 

κνληέισλ γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηελ εθηίκεζε ησλ αλζξψπηλσλ απσιεηψλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Δπίζεο δεηνχκελν είλαη λα επηβεβαησζεί φηη έλα απφ απηά ηα 

κνληέια είλαη θαιχηεξν ηνπ άιινπ, θάηη πνπ έγηλε θαη ζηα Βξεηαληθά δεδνκέλα.  Σα 

δεδνκέλα καο αθνξνχλ έηε απφ ην 1973 έσο ην 1997 θαη πινία κε ηνλάδ άλσ ησλ 100 g.t. 

Παξαθάησ βιέπνπκε ηελ ζηαηηζηηθή εθαξκνγή: 

 

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟ SPSS 

Γξακκηθή παιηλδξόκεζε 

ηελ ελφηεηα απηή αζρνινχκαζηε κε ηελ δεκηνπξγία δχν γξακκηθψλ κνληέισλ. Καη ζηα 

δχν κνληέια ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ν αξηζκφο ησλ ζαλάησλ γηα ηνπο Έιιελεο 

λαπηηθνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πινίν ηνπο ράζεθε. ην έλα  φκσο κνληέιν έρνπκε σο 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηνλ αξηζκφ ησλ Διιεληθψλ πινίσλ πνπ ράζεθε θαη ζην άιιν ην 

ζπλνιηθφ ηνλάδ πνπ ράζεθε. Παξαθάησ εκθαλίδνπκε ηα δχν απηά κνληέια. 
21

 

 

                                                
21

 Goss, R. O., Nicholls, C. and Pettit, S., 1991, Seamen‟s accidental deaths and injuries 

worldwide: a methodology and some estimates. Journal of navigation, 44 (2), 271 - 275 
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1
ν
 κνληέιν 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: Πιήζνο Διιεληθώλ πινίσλ πνπ ράζεθαλ 

Πίλαθαο 1:ύλνςε κνληέινπ(b)  

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,920(a) ,846 ,839 13,53289 1,480 

a Predictors: (Constant), No.of total loss ships GR  

b Dependent Variable: No.of total deaths GR  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ είλαη ίζνο κε 

0,846 πνπ ζεκαίλεη φηη ην 84,6% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

εμεγείηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε. Δπηπιένλ ν δείθηεο Durbin Watson είλαη ίζνο κε 1,48 πνπ 

ζεκαίλεη φηη δελ έρνπκε πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο.  

  

Πίλαθαο 2: Αλάιπζε δηαζπνξάο(b)  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23143,960 1 23143,960 126,374 ,000(a) 

Residual 4212,200 23 183,139   

Total 27356,160 24    

a Predictors: (Constant), No.of total loss ships GR  

b Dependent Variable: No.of total deaths GR  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην κνληέιν καο είλαη θαιφ δηφηη εμεγεί ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (0,00..<0,05).  

 

 

 

 

 

 



 55 

Πίλαθαο 3:πληειεζηέο ηνπ κνληέινπ(a)  

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Model B Std. Error Beta 

 

 

1 (Constant) 2,694 4,116  ,655 ,519 

No.of total loss 

ships GR 

1,288 ,115 ,920 11,242 ,000 

a Dependent Variable: No.of total deaths GR  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο γηα ηελ κεηαβιεηή πνπ 

αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ Διιεληθψλ πινίσλ πνπ ράζεθαλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

δηφηη 0,00<0.05. Γελ είλαη φκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε ζηαζεξά ηνπ κνληέινπ δηφηη 

0,519>0.05. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηξέρνπκε μαλά ην κνληέιν ρσξίο λα πεξηιακβάλεηαη 

ζηαζεξά ζε απηφ.  

 

Πίλαθαο 4:ύλνςε κνληέινπ (c,d)  

Model R R Square(a) Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,965(b) ,931 ,929 13,37078 1,412 

a For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the 

proportion of the variability in the dependent variable about the origin explained by 

regression. This CANNOT be compared to R Square for models which include an 

intercept.  

b Predictors: No.of total loss ships GR  

c Dependent Variable: No.of total deaths GR  

d Linear Regression through the Origin  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ είλαη ίζνο κε 

0,931 πνπ ζεκαίλεη φηη ην 93,1% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 
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εμεγείηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε. Δπηπιένλ ν δείθηεο Durbin Watson είλαη ίζνο κε 1,41 πνπ 

ζεκαίλεη φηη δελ έρνπκε πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο.  

 

 

Πίλαθαο 5:Αλάιπζε δηαζπνξάο(c,d)  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 58334,331 1 58334,331 326,295 ,000(a) 

Residual 4290,669 24 178,778   

Total 62625,000(b) 25    

a Predictors: No.of total loss ships GR  

b This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is 

zero for regression through the origin.  

c Dependent Variable: No.of total deaths GR  

d Linear Regression through the Origin  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην κνληέιν καο είλαη θαιφ δηφηη εμεγεί ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (0,00..<0,05).  

 

 

Πίλαθαο 6: πληειεζηέο(a,b)  

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Model B Std. Error Beta 

 

 

1 No.of total loss 

ships GR 

1,344 ,074 ,965 18,064 ,000 

a Dependent Variable: No.of total deaths GR  

b Linear Regression through the Origin  
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο γηα ηελ κεηαβιεηή πνπ 

αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ Διιεληθψλ πινίσλ πνπ ράζεθαλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

δηφηη 0,00<0.05. Γηα θάζε πινίν πνπ ράλεηαη έρνπκε απψιεηεο 1,344 δσψλ. (Βι. 

Παξάξηεκα Α) 

 

2
ν
 κνληέιν 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή: πλνιηθό ηνλάδ Διιεληθώλ πινίσλ πνπ ράζεθε 

 

Πίλαθαο 7:ύλνςε κνληέινπ (b)  

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,801(a) ,641 ,625 20,66390 ,699 

a Predictors: (Constant), Total loss ships (in g.t.) GR  

b Dependent Variable: No.of total deaths GR  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ είλαη ίζνο κε 

0,641 πνπ ζεκαίλεη φηη ην 64,1% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

εμεγείηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε. Δπηπιένλ ν δείθηεο Durbin Watson είλαη ίζνο κε 0,699 

πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπκε πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο.  

 

Πίλαθαο 8: Αλάιπζε δηαζπνξάο(b)  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17535,231 1 17535,231 41,066 ,000(a) 

Residual 9820,929 23 426,997   

Total 27356,160 24    

a Predictors: (Constant), Total loss ships (in g.t) GR  

b Dependent Variable: No.of total deaths GR  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην κνληέιν καο είλαη θαιφ δηφηη εμεγεί ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (0,00..<0,05).  
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Πίλαθαο 9:πληειεζηέο(a)  

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Model B Std. 

Error 

Beta 

 

 

1 (Constant) 9,190 6,056  1,518 ,143 

Total loss ships (in 

g.t) GR 

1,271E-04 ,000 ,801 6,408 ,000 

a Dependent Variable: No.of total deaths GR  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο γηα ηελ κεηαβιεηή πνπ 

αθνξά ην ζχλνιν ηνπ ηνλάδ ησλ Διιεληθψλ πινίσλ πνπ ράζεθαλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο δηφηη 0,00<0.05. Γελ είλαη φκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε ζηαζεξά ηνπ 

κνληέινπ δηφηη 0,143>0.05. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηξέρνπκε μαλά ην κνληέιν ρσξίο λα 

πεξηιακβάλεηαη ζηαζεξά ζε απηφ.  

 

Πίλαθαο 10: ύλνςε κνληέινπ (c,d)  

Model R R Square(a) Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,910(b) ,827 ,820 21,21738 ,663 

a For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the 

proportion of the variability in the dependent variable about the origin explained by 

regression. This CANNOT be compared to R Square for models which include an 

intercept.  

b Predictors: Total loss ships (in g.t) GR  

c Dependent Variable: No.of total deaths GR  

d Linear Regression through the Origin  
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ είλαη ίζνο κε 

0,827 πνπ ζεκαίλεη φηη ην 82,7% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

εμεγείηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε. Δπηπιένλ ν δείθηεο Durbin Watson είλαη ίζνο κε 0,663 

πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπκε πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο.  

 

 

Πίλαθαο 11:Αλάιπζε δηαζπνξάο(c,d)  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 51820,748 1 51820,748 115,112 ,000(a) 

Residual 10804,252 24 450,177   

Total 62625,000(b) 25    

a Predictors: Total loss ships (in g.t) GR  

b This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is 

zero for regression through the origin.  

c Dependent Variable: No.of total deaths GR  

d Linear Regression through the Origin  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην κνληέιν καο είλαη θαιφ δηφηη εμεγεί ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (0,00..<0,05).  

 

Πίλαθαο 12: πληειεζηέο (a,b)  

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Model B Std. Error Beta 

 

 

1 Total loss ships 

(in g.t) GR 

1,491E-04 ,000 ,910 10,729 ,000 

a Dependent Variable: No.of total deaths GR  

b Linear Regression through the Origin  
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ν ζπληειεζηήο γηα ηελ κεηαβιεηή πνπ 

αθνξά ην ζπλνιηθφ ηνλάδ ησλ Διιεληθψλ πινίσλ πνπ ράζεθε είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο δηφηη 0,00<0.05. Γηα θάζε ηνλάδ πινίνπ πνπ ράζεθε  έρνπκε απψιεηεο 

0,0001491 δσψλ. Καιχηεξα γηα θάζε 10.000 ηνλάδ πινίνπ πνπ ράλεηαη έρνπκε απψιεηεο 

1,491 λαπηηθψλ. (Βι. Παξάξηεκα Β) 

 

 

 

                                        Πίλαθαο 13: Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε 

Μνληέιν R Adjusted 

R
2 

B TB Δηήζηνο κέζνο όξνο ζαλάησλ 

1 0,965 0,929 1,344 18,064 418 

2 0,910 0,827 0,0001491 10,729 166 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην πξψην κνληέιν κε αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή ην πιήζνο ησλ πινίσλ πνπ ράζεθαλ έρεη adjusted R
2
=92,9% ελψ ην δεχηεξν 

κνληέιν κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ην ζπλνιηθφ ηνλάδ ησλ πινίσλ πνπ ράζεθε έρεη 

adjusted R
2
=82,7%. Η αλσηεξφηεηα ηνπ πξψηνπ κνληέινπ θαίλεηαη θαη απφ ηα 

γξαθήκαηα παξαθάησ ζηα νπνία παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ πιήζνπο ησλ ζαλάησλ γηα ηνπο λαπηηθνχο κε ην πιήζνο ησλ πινίσλ πνπ 

ράζεθαλ παξά κεηαμχ ηνπ πιήζνπο ησλ ζαλάησλ γηα ηνπο λαπηηθνχο κε ην ζπλνιηθφ 

ηνλάδ πνπ ράζεθε.  Αθφκα ζχκθσλα κε ην πξψην κνληέιν θαίλεηαη φηη ν ζπλνιηθφο 

παγθφζκηνο κέζνο φξνο ζαλάησλ γηα ηνπο λαπηηθνχο είλαη 418 άηνκα ελψ κε βάζε ην 

δεχηεξν κνληέιν 166. 

πγθεθξηκέλα ηα κνληέια πνπ ππνινγίζακε έρνπλ ηελ παξαθάησ γξακκηθή κνξθή:  

               

                                        1
ν
 Μνληέιν: 1,344y x  

                                        2
ν
  Μνληέιν: 0,0001491y x  
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Γηάγξακκα 10: Γξαθηθέο Αλαπαξαζηάζεηο απσιεηώλ αλζξώπηλσλ δσώλ θαη ρακέλσλ 

πινίσλ ζε πιήζνο (Α)  θαη ζε ηνλάδ (Β) κεηαμύ 1973-1997 

 

Α. Μνληέιν 1. 
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Β. Μνληέιν 2. 

 

 

 

 

ηα παξαπάλσ ζρεδηαγξάκκαηα, παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο αλά ρξνληά (1973-1997) 

αλάκεζα ζηηο απψιεηεο αλζξψπηλσλ δσψλ  θαη ηηο αληίζηνηρεο εθηηκεζεηο ησλ κνληέισλ 

καο ζηα ειιεληθα δεδνκέλα, πξψηα κε κεηάβιεηε ησλ αξηζκφ ησλ πινίσλ θαη χζηεξα κε 

κεηάβιεηε ην ζπλνιηθφ ηνλάδ πνπ ράζεθε. 



 63 

 

Πίλαθαο 14:πλνιηθέο απώιεηεο πινίσλ θαη πιήζνο ζαλάησλ γηα ηνπο λαπηηθνύο 

Διιάδα   

Έηνο  Πιήζνο 

πινίσλ πνπ 

ράζεθαλ 

πλνιηθφ 

ηνλάδ πνπ 

ράζεθε 

Θάλαηνη 

λαπηηθψλ 

Δθηίκεζε κε 

βάζε ην 1
ν
 

κνληέιν γηα 

πιήζνο 

Θαλάησλ 

λαπηηθψλ 

Δθηίκεζε κε 

βάζε ην 2
ν
 

κνληέιν γηα 

πιήζνο 

Θαλάησλ 

λαπηηθψλ 

1973,00 30,00 79241,00 56,00 40 12 

1974,00 23,00 124112,0 47,00 31 19 

1975,00 26,00 182408,0 48,00 35 27 

1976,00 33,00 160180,0 35,00 44 24 

1977,00 47,00 215304,0 38,00 63 32 

1978,00 94,00 798545,0 130,00 126 119 

1979,00 72,00 516159,0 109,00 97 77 

1980,00 51,00 404121,0 64,00 69 60 

1981,00 63,00 606092,0 99,00 85 90 

1982,00 47,00 293768,0 54,00 63 44 

1983,00 42,00 414155,0 37,00 56 62 

1984,00 22,00 474888,0 24,00 30 71 

1985,00 27,00 362937,0 33,00 36 54 

1986,00 21,00 203899,0 13,00 28 30 

1987,00 10,00 254865,0 17,00 13 38 

1988,00 11,00 175726,0 17,00 15 26 

1989,00 4,00 2495,00 2,00 5 0 

1990,00 5,00 14959,00 36,00 7 2 

1991,00 3,00 80534,00 25,00 4 12 

1992,00 4,00 42873,00 2,00 5 6 

1993,00 9,00 21484,00 2,00 12 3 
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1994,00 11,00 70429,00 5,00 15 11 

1995,00 11,00 16725,00 21,00 15 2 

1996,00 7,00 34048,00 23,00 9 5 

1997,00 4,00 29597,00 2,00 5 4 

*Πεγή Διιεληθώλ δεδνκέλσλ: 

  ΜΗΝΙΑΙΟ  ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ,ΙΟΤΛΙΟ 1978,ΣΟΜΟ 23,ΣΔΤΥΟ VII 

  ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ, ΙΟΤΛΙΟ 1982,ΣΟΜΟ 27os,ΣΔΤΥΟ VII 

  ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ, ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 1987,ΣΟΜΟ 32os,ΣΔΤΥΟ I 

  ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ, ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 1992,ΣΟΜΟ 37os,ΣΔΤΥΟ I 

  ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ, ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 1995,ΣΟΜΟ 40os,ΣΔΤΥΟ I 

  ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ, ΙΟΤΛΙΟ 2000,ΣΟΜΟ 45os,ΣΔΤΥΟ VII 

  

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη εκθαλήο ε αλσηεξφηεηα ηνπ πξψηνπ κνληέινπ έλαληη 

ηνπ δεχηεξνπ θαζψο νη πξνβιέςεηο ζηελ πξνηειεπηαία ζηήιε είλαη ζαθψο πην θνληά  ζην 

πξαγκαηηθφ αξηζκφ ζαλάησλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο.  
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Πίλαθαο 15:Απώιεηεο πινίσλ ζε πιήζνο θαη ηνλάδ ζε παγθόζκην επίπεδν. Δθηίκεζε 

ηνπ αξηζκνύ ησλ ζαλάησλ γηα ηνπο λαπηηθνύο ζε παγθόζκην επίπεδν θαη κε ηα δύν 

κνληέια 

Έηνο  Πιήζνο πινίσλ 

πνπ ράζεθε ζε 

παγθφζκην 

επίπεδν 

πλνιηθφ ηνλάδ 

πινίσλ πνπ 

ράζεθε ζε 

παγθφζκην 

επίπεδν 

Δθηίκεζε κε βάζε 

ην 1
ν
 κνληέιν γηα 

πιήζνο Θαλάησλ 

λαπηηθψλ 

Δθηίκεζε κε βάζε 

ην 2
ν
 κνληέιν γηα 

πιήζνο Θαλάησλ 

λαπηηθψλ 

1962 249 491098 335 73 

1963 254 496805 341 74 

1964 249 558200 335 83 

1965 273 739047 367 110 

1966 312 822538 419 123 

1967 337 832803 453 124 

1968 326 760447 438 113 

1969 327 824978 439 123 

1970 352 612619 473 91 

1971 377 1030560 507 154 

1972 371 949336 499 142 

1973 363 919854 488 137 

1974 311 869658 418 130 

1975 336 995261 452 148 

1976 345 1156109 464 172 

1977 336 1073127 452 160 

1978 473 1710813 636 255 

1979 465 2210259 625 330 

1980 387 1804027 520 269 

1981 359 1238250 482 185 

1982 402 1631930 540 243 
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1983 340 1472611 457 220 

1984 327 2353941 439 351 

1985 307  413  

1986 265  356  

1987 219  294  

1988 231  310  

1989 211  284  

1990 188  253  

1991 321  431  

1992 260  349  

1993 262  352  

1994 214  288  

1995 225  302  

  Μέζνο όξνο 418 166 

Πεγή Παγθόζκησλ δεδνκέλσλ:Taylor & Francis, „Seamen‟s accidental deaths 

worldwide: a new approach‟, Marit.Pol.Mgmt., 1998, Vol.25, No.2, 149-155.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΔΡΔΤΝΑ 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

Η αλάιπζε καο αζρνιήζεθε φπσο είδακε κε δχν γξακκηθά κνληέια (ζπγθεθξηκέλα 

εθαξκφζακε απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε) ηα νπνία εθηηκνχλ ην πιήζνο ησλ ζαλάησλ 

γηα ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ πνπ ράλνληαη ην έλα 

( 1,344y x ) θαη ην ζπλνιηθφ ηνλάδ πινίσλ πνπ ράλεηαη ην άιιν ( 0,0001491y x ). Σν 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο θαη ζηα δχν κνληέια πνπ αλαθέξνπκε παξαπάλσ 

γηα ηνπο ζπληειεζηέο ηνπο είλαη ίζν κε α = 0,01. Κάησ απφ ηελ ππφζεζε φηη ε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ ζαλάησλ ησλ λαπηηθψλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πινίσλ ή ηνπ ηνλάδ 

πνπ ράλεηαη πξέπεη λα είλαη ίδηα είηε βξηζθφκαζηε ζην ηνπηθφ επίπεδν, δειαδή ζηελ 

Διιάδα, είηε ζε παγθφζκην επίπεδν εθηηκήζακε ηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ γηα ην ζχλνιν 

ησλ λαπηηθψλ ζε παγθφζκην επίπεδν κε βάζε ηα δχν κνληέια. Σν κνληέιν πνπ βαζίδεηαη 

ζηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ πνπ ράλνληαη εηεζίσο (adjusted R
2
=92,9%) δίλεη πην αθξηβείο 

πξνβιέςεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ πνπ αθνξά ηνπο λαπηηθνχο θαζψο ε ζρέζε ησλ 

δχν απηψλ κεηαβιεηψλ είλαη πην ηζρπξή έλαληη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζαλάησλ θαη ην ζπλνιηθφ ηνλάδ πνπ ράλεηαη εηεζίσο (adjusted R
2
=82,7%). 

Κάηη αληίζηνηρν είδακε θαη ζηελ έξεπλα ηoπ K.X.Li ην 1998 βαζηδφκελνο ζηα βξεηαληθά 

δεδνκέλα. Μάιηζηα ε πξφβιεςε ηνπ κνληέινπ καο είλαη φηη 418 λαπηηθνί εθηηκάηαη φηη 

ράλνληαη θάζε έηνο ζηελ ζάιαζζα θαηά κέζν φξν ζε παγθφζκην επίπεδν. Η πξφβιεςε 

απηή είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε ηεο πξφβιεςεο γηα 2431 λαπηηθνχο πνπ πεζαίλνπλ ζηελ 

ζάιαζζα ζε παγθφζκην επίπεδν θαη πνπ έθαλε ν K.X.Li ην 1998 βαζηδφκελνο ζηα 

βξεηαληθά δεδνκέλα. Η δηαθνξά είλαη πνιχ πηζαλφ λα νθείιεηαη ζε ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ αιιά θαη ζην φηη ηα Διιεληθά δεδνκέλα αθνξνχλ λεφηεξεο 

πεξηφδνπο κε κηθξφηεξα πνζνζηά αηπρεκάησλ ελψ δελ πεξηιακβάλνπλ θαζφινπ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 60 πνπ νη θαλνληζκνί αζθαιείαο δελ ήηαλ ηφζν απζηεξνί ζε ζρέζε κε ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ δηφηη νη απψιεηεο πινίσλ θαη ην πιήζνο ησλ 

ζαλάησλ αθνινπζνχλ κηα θζίλνπζα πνξεία θαζψο ηα ρξφληα πεξλνχλ παξφιν πνπ ην 

παγθφζκην εκπφξην έρεη αθνινπζήζεη κηα απμεηηθή πνξεία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.   
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 ΔΠΗΛΟΓΟ  

 

Η παξνχζα κειέηε εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ πεξίπησζε ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη. 

ηνπ παγθφζκηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ.  

 Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα κπνξέζνπκε λα πξνβνχκε ζε δηαπηζηψζεηο ήηαλ αλαγθαίν λα 

εμεηάζνπκε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γχξσ απφ ζέκαηα εκπνξηθήο 

λαπηηιίαο θαζψο επίζεο θαη ηηο ζπλδηαζθέςεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα απηφλ ηνλ 

ζθνπφ.  

Όζνλ αθνξά ηελ εκπνξηθή λαπηηιία ζηελ Δπξψπε, απφ ηελ κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε δηαπηζηψζακε φηη αλ θαη έρνπλ ιεθζεί νξηζκέλεο απνθάζεηο απφ ηελ 

ΔΔ θαη ε ΠΟΔ έρεη αζρνιεζεί σο έλα ζεκείν κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηεο 

λαπηηιίαο θαη εκπνξίνπ γεληθφηεξα, παξ‟ φι‟απηά ιφγσ δηαθφξσλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ ιήςε θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ, ε εκπνξηθή 

λαπηηιία δελ έρεη θαηαθέξεη λα αλαπηπρζεί ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο φζν αλακελφηαλ θαη απαηηνχληαη νξηζκέλεο πνιηηηθέο θαη 

ε άκεζε εθαξκνγή ηνπο. 

 Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζε αληίζεζε κε ηελ πνιηηηθή γηα ην πεξηβάιινλ,  

ε εκπνξηθή λαπηηιία κπνξεί λα επεξεαζηεί άκεζα απφ ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ 

πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ. Με άιια ιφγηα κηα απφθαζε γηα θνξνινγηθή ελαξκφληζε ή αιιαγέο 

ζηελ θνξνινγία ξχπαλζεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εκπνξηθή 

λαπηηιία ηεο Δπξψπεο θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

απνθπγή αηπρεκάησλ. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ κηα ζεκαληηθή δηαπίζησζε πνπ έγηλε ήηαλ φηη ην πεξηβάιινλ, ε 

αζθάιεηα θαη ε εκπνξηθή λαπηηιία έρνπλ άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα δηαθπιάμεη ηελ εκπνξηθή 

λαπηηιία. Δηδηθφηεξα ε πξνζηαζία θαη ε αζθάιεηα ησλ ζαιαζζψλ κέζσ ησλ νπνίσλ 

δηελεξγνχληαη νη κεηαθνξέο, απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν ζηφρν θαζφηη δηαθνξεηηθά ην 

ζαιάζζην εκπφξην δελ κπνξέζεη λα πξννδεχζεη θαη λα αλαπηπρζεί. 
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Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, φηη ππάξρεη ε αλάγθε αλαβάζκηζεο ηεο αξρήο ηεο πξφιεςεο γηα 

αζθάιεηα θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ελ γέλεη πεξηβάιινληνο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ φινη νη ηνκείο πνπ ζπληεινχλ ζηελ νκαιή θαη πνηνηηθή  

ιεηηνπξγία ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ. 

Δλ θαηαθιείδη, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην πςειφ επίπεδν θηλδχλσλ ζηελ λαπηηιία δελ 

νθείιεηαη ηφζν ζηελ απνπζία επαξθψλ πνιηηηθψλ αιιά ζηελ αλεπάξθεηα ή θαζπζηέξεζε 

εθαξκνγήο ηνπο.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Η εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαίλεηαη φηη δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  

 

 

 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residuals  

Dependent Variable: Number of total deaths GR 
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Απφ ηελ δηαζπνξά ησλ δεδνκέλσλ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα.  

 

 

Scatterplot 

Dependent Variable: Number of total deaths GR 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram 

Dependent Variable: Number of total deaths GR 
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Η εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαίλεηαη φηη δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  

 

 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residuals  

Dependent Variable: Number of total deaths GR 
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Απφ ηελ δηαζπνξά ησλ δεδνκέλσλ δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα. 

 

 

Scatterplot 

Dependent Variable: Number of total deaths GR 


