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συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας κύριο Τζαννάτο Ερνέστο για την πολύ µεγάλη 
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Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ειδικούς αλλά και εκείνους που 

ασχολούνται µε το θέµα της εφαρµογής των κανόνων του Κώδικα ISM στις 

ναυτιλιακές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις και οργανισµούς στην Ελλάδα και 

προσέφεραν σηµαντικές πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζονται αυτά 

τα µέτρα αλλά και τις επιπτώσεις που φέρουν στο συγκεκριµένο κλάδο.  

Επιπλέον θα ήθελα να δηλώσω ότι είµαι ευγνώµων στο προσωπικό των 

διαφόρων εταιριών και οργανισµών που ασχολούνται µε αυτού του είδους την 

θεµατολογία, για την απεριόριστη παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις µορφές και 

οικονοµικές επιπτώσεις στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις στην Ελληνική αγορά από την 

εφαρµογή του Κώδικα ISM.  

Τέλος, θα επιθυµούσα να αποστείλω τις ευχαριστίες µου στα µέλη της 

οικογενείας µου αλλά και τους φίλους µου οι οποίοι όλο αυτόν τον καιρό της 

προετοιµασίας της συγκεκριµένης εργασίας αλλά και έρευνας µε στήριξαν σε 

υπέρτατο βαθµό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ξεχωριστά τη Μαριέττα, για την 

πολύτιµη βοήθεια και συµπαράστασή της και τον Γιώργο, που έφυγε. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Ο σκοπός του ISM Κώδικα είναι να παρέχει ένα διεθνές πρότυπο για την 

ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης. Ο 

στόχος είναι να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, για την πρόληψη της ζηµίας ή απώλειας 

ανθρώπινης ζωής, και για την αποφυγή ζηµιών στο περιβάλλον, και στην ιδιοκτησία. 

Ο Kώδικας καθιερώνει την ασφάλεια διαχείρισης των στόχων και απαιτεί ένα 

σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας (SMS) που θα συσταθεί από οποιοδήποτε 

πρόσωπο που έχει αναλάβει την ευθύνη για τη λειτουργία του πλοίου. Η συλλογή των 

στοιχείων ολοκληρώθηκε µέσω βιβλιογραφικής έρευνας και εύρεσης σχετικών 

πληροφοριών αναφορικά µε τις διατάξεις και νοµοθετηµένους θεσµούς του Κώδικα. 

Στη παρούσα φάση η ναυτιλία καθοδηγείται κυρίως από αυστηρή νοµοθεσία του 

Κώδικα και της κάθε χώρας. Μελλοντικά η περιβαλλοντική εκπαίδευση όλων των 

εµπλεκοµένων στη ναυτιλία, από τις χώρες και τους επιχειρηµατίες µέχρι τα 

κατώτερα πληρώµατα, θα πρέπει να γίνει απαραίτητη για να αναπτύξουν όλοι 

οικολογική συνείδηση και να µάθουν να προστατεύουν το περιβάλλον.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ISM – ΚΩ∆ΙΚΑΣ – ISO – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ  

ABSTRACT  

The purpose of the ISM Code is to provide an international standard for the 

safe management and operation of the ships and the prevention of pollution. The 

objectives are to secure the safety, the prevention of injuries or losses of human lives 

and the prevention of damages to the environment or to the property. The Code 

establishes the proper implementation of the objectives and demands a safety 

management system that will be imposed by whoever is responsible for the operation 

of the ship. The relative data was collected by bibliographical research and 

information about the clauses and statutory institutions of the ISM code. At the time 

being, the shipping industry is guided mainly by the strict legislation of the Code and 

that of each country. In the future environmental education of everyone involved in the 

shipping industry, from the countries to the rating on the ships, should become 

necessary so that they will develop ecological awareness and learn how to protect the 

environment.  

KEY WORDS: ISM – CODE – ISO – SAFETY POLLUTION  



 6 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η ελληνική εµπορική ναυτιλία υπήρξε πηγή οικονοµικής στήριξης της 

ελληνικής οικονοµίας. Το ναυτιλιακό συνάλλαγµα και εισόδηµα, καρπός µόχθου και 

πολλών κινδύνων, αποτέλεσε το σταθερό µοχλό οικονοµικής, κοινωνικής και 

πολιτιστικής ανάπτυξης για όλη την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια η διεθνής ναυτιλία 

αλλά και ακτοπλοΐα βρίσκεται σε περίοδο ριζικών αλλαγών. Πολλές χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκοντας να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν τη θέση τους σε 

αυτή, επέλεξαν την πολιτική των ειδικών νηολογίων και των σηµαιών ευκαιρίας, 

ανατρέποντας τις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού. Ταυτόχρονα οι τεχνολογικές 

εξελίξεις στη ναυσιπλοΐα δηµιουργούν νέες συνθήκες.  

Στο χώρο της θάλασσας, η ελληνική ναυτιλία κατέχει εξέχουσα διεθνώς θέση. 

Εάν δε συµπεριληφθούν στα υπό ελληνική σηµαία πλοία και τα υπό ξένη σηµαία 

ελληνόκτητα πλοία, τότε η ναυτιλία της Ελλάδας είναι η µεγαλύτερη στον κόσµο. Εάν 

λάβουµε επίσης υπόψη ότι το µεγαλύτερο µέρος του διεθνούς εµπορίου από πλευράς 

όγκου διακινείται διαµέσου της θάλασσας, τότε είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τον 

ρόλο που διαδραµατίζει η Ελληνική Εµπορική Ναυτιλία στην ανάπτυξη του διεθνούς 

εµπορίου.  

Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό εάν αναλογισθεί κανείς την σηµασία και την 

συµβολή της Ελληνικής Εµπορικής Ναυτιλίας που θα είχε στην οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας, εάν αυτή δεν υπήρχε, δεδοµένου ότι το µέγεθος 

του ελληνικού εµπορικού στόλου δεν δικαιολογείται από τον µικρό πληθυσµό της 

Ελλάδας καθώς επίσης και από το µικρό όγκο των εµπορικών της συναλλαγών 

(Χαρλαύτη Τζελίνα, 2001). Ο τοµέας της ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας και 

ακτοπλοΐας, αναπτύσσεται δυναµικά και αυτοδύναµα µε την έννοια ότι δεν αντλεί 

πόρους της εθνικής οικονοµίας.  

Στις βιοµηχανικές και ναυτιλιακές χώρες των αναπτυγµένων χωρών και σε 

αντίθεση µε την Ελλάδα, οι ναυτιλιακές επενδύσεις δεν αντιπροσωπεύουν παρά µικρό 

ποσοστό των συνολικών εθνικών επενδύσεων. Στη Μεγάλη Βρετανία, για 

παράδειγµα, οι ναυτιλιακές επενδύσεις υπολογίζεται ότι αναλογούν στο 68% των 

συνολικών ακαθάριστων επενδύσεων στη βιοµηχανία και στη τριτογενή παραγωγή, 

ενώ το ποσοστό αυτό µειώνεται ακόµα περισσότερο στο σύνολο των ακαθάριστων 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (Γουλιέλµος Μ. Αλέξανδρος, 2003).  
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Η προσφορά της εµπορικής ναυτιλίας στη διαµόρφωση του εθνικού 

εισοδήµατος είναι σηµαντική, γιατί γίνεται µε τις ευνοϊκότερες για το κοινωνικό 

σύνολο συνθήκες. Η θυσία στην οποία υποβάλλεται το κοινωνικό σύνολο για την 

παραγωγή του εθνικού εισοδήµατος που προέρχεται από τη ναυτιλία, ισούται µε τις 

δαπάνες λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών διοίκησης της εµπορικής ναυτιλίας και 

των λιµένων. Το σύνολο σχεδόν του καθαρού εθνικού εισοδήµατος που παράγεται 

στο εξωτερικό προέρχεται από την εµπορική ναυτιλία. Από την άλλη πλευρά το 

µεγαλύτερο µέρος των εσόδων της ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας δαπανάται στο 

εξωτερικό:  

� Για νέες επενδύσεις µε αγορά νέων ή µεταχειρισµένων πλοίων  

� Για κάλυψη του κόστους κίνησης των πλοίων και για αγορά υπηρεσιών µε 

ασφάλιση, ναύλωση, πρακτόρευση, επισκευή, συντήρηση, κ.λ.π., που είτε δε 

µπορούν να προσφερθούν από την ελληνική οικονοµία, είτε πρέπει αναγκαστικά 

να αγοραστούν στο εξωτερικό, αφού εκεί δραστηριοποιείται το ελληνικό πλοίο  

 

Παρόλα αυτά, η συµβολή της εµπορικής ναυτιλίας και ακτοπλοΐας στην 

εξωτερική ισορροπία της οικονοµίας και στη διαµόρφωση του ακαθάριστου εθνικού 

εισοδήµατος υποτιµάται εξαιτίας τριών παραγόντων :  

� Οι αγοραπωλησίες συναλλάγµατος που γίνονται µέσω τραπεζών, επηρεάζονται 

εάν το εθνικό νόµισµα σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο είναι υπερτιµηµένο ή όχι 

έναντι των ξένων νοµισµάτων.  

� Ένα µεγάλο µέρος των χρηµάτων που στέλλονται από τους ναυτικούς στις 

οικογένειες τους, κατατάσσονται στην κατηγορία του µεταναστευτικού 

συναλλάγµατος.  

� Οι αποταµιεύσεις ναυτικών από το εξωτερικό που επενδύονται σε ακίνητα 

εντάσσονται στην κατηγορία "Κίνηση κεφαλαίου" ανεξάρτητα από την 

πραγµατική τους προέλευση. Μόνο τα ποσά που προέρχονται από λογαριασµούς 

καταθέσεων σε συνάλλαγµα σε ελληνικές τράπεζες εντάσσονται στην κατηγορία 

των άδηλων πόρων, χωρίς όµως να αποκλείεται η περίπτωση να χαρακτηρίζονται 

και ως µεταναστευτικό συνάλλαγµα (Συλλογικό Έργο (2008).  
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Ωστόσο για πολλούς οι οποίοι ασχολούνται µε την εµπορική ναυτιλία και  

ακτοπλοΐας, πιστεύουν πως τα νέα µέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία µε 

τον ΙΜΟ (International Maritime Organization) και σχετικά µε τους ρύπους των 

πλοίων στην θάλασσα, καθιστούν λιγότερη εφικτή την ανάπτυξη των ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων αφού θέτουν σηµαντικά εµπόδια και κυρίως έξοδα στη λειτουργία αλλά 

και στα δροµολογία πλοίων εντός των συνόρων σε κάθε χώρα.  
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 : Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

1.1 Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

Ο κλάδος της Ναυτιλίας είναι ένας από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόµενους 

κλάδους της οικονοµίας. Πρόκειται για έναν κλάδο ο οποίος τα τελευταία είκοσι (20) 

χρόνια περίπου παρουσιάζει µεγέθη και ρυθµό επέκτασης, ανάλογο εκείνων των 

ρυθµών των πιο αναπτυγµένων χωρών τόσο της Ευρώπης όσο και των χωρών της 

Ανατολής. Συγκεκριµένα, ο κλάδος της Ναυτιλίας στη χώρα µας θεωρείται ιδιαιτέρως 

σηµαντικός αφού ως γνωστόν η Ελλάδα είναι µια κατεξοχήν ναυτιλιακή χώρα λόγο 

της δοµής και της γεωγραφικής της θέσης. Στην Ελλάδα γίνεται αναφορά στις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις και στη γενικότερη δράση τους τόσο στον ελληνικό χώρο 

όσο και παγκοσµίως σε καθηµερινή βάση, όπως επίσης και στη συµβολή τους στην 

ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας. Παράλληλα, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι µιλούν 

για τα προβλήµατα που εντοπίζονται στην εργασιακή απασχόληση των ατόµων στη 

ναυτιλία και έχουν εστιαστεί στα προβλήµατα αυτά.  

Τα τελευταία χρόνια ο ναυτιλιακός κλάδος, σε παγκόσµιο επίπεδο, 

διαφοροποιείται από τα παραδοσιακά µοντέλα και ευθυγραµµίζεται µε τις πλέον 

σύγχρονες δοµές διοίκησης επιχειρήσεων. Έτσι, η διοικητική «οµπρέλα» κάθε 

σύγχρονου ναυτιλιακού οργανισµού χρειάζεται να ελέγχει συνεχώς όλες τις πτυχές 

του, όπως τα operations, τις ναυλώσεις, την χρηµατοοικονοµική διοίκηση, την 

ασφάλεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον, τις ναυτικές πολιτικές και διατάξεις, 

µεταξύ άλλων. Παράλληλα µε την πρόοδο αυτή όµως, έχει δηµιουργηθεί και η 

ανάγκη για την παραγωγή, αλλά και για την διάχυση ειδικευµένης γνώσης γύρω από 

όλα τα επίπεδα διοίκησης και διαχείρισης µίας ναυτιλιακής εταιρίας.  

1.1.1 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

Με την πάροδο της τελευταίας δεκαετίας της χιλιετίας, η ναυλαγορά συνέχισε 

µε λίγες εποχιακές εξαιρέσεις, την ανοδική της πορεία τόσο στα ξηρά όσο και στα 

υγρά φορτία. Η σταθερή οικονοµική ανάπτυξη των παραδοσιακών βιοµηχανιών 

καθώς και η άνοδος οικονοµιών της Άπω Ανατολής ώθησαν σε έναν κύκλο καλών 

εργασιών µε µακριά διάρκεια.  
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Ο Έλληνας πλοιοκτήτης συνεχίζει και την τελευταία δεκαετία του αιώνα να 

συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κυρίως στις µεταφορές χύδην φορτίο. Το 95% του 

ελληνικού στόλου αποτελείται από πλοία που εξειδικεύονται στο χύδην φορτίο. Στα 

παραπάνω ποσοστά περιλαµβάνονται και τα πλοία που ικανοποιούν τις ανάγκες των 

ξένων εταιριών τακτικών γραµµών. Μόνο το 5% είναι πλοία που απασχολούνται στις 

κρουαζιέρες στην επιβατηγό ναυτιλία και την ακτοπλοΐα. Η εµπορική ναυτιλία ανήκει 

στον τριτογενή τοµέα της οικονοµίας και αποτελεί τον σηµαντικότερο φορέα του 

κλάδου των µεταφορών και επηρεάζει άµεσα την εθνική οικονοµία.  

Στη σηµερινή λεγόµενη «διαδικασία παγκοσµιοποίησης» ένας κλάδος της 

οικονοµίας ο οποίος έχει τα απαραίτητα εχέγγυα να επιβιώσει και να διακριθεί είναι ο 

ναυτιλιακός. Μια σύγχρονη επιχείρηση της θάλασσας έχει παγκόσµια ακτινοβολία 

λόγω της φύσεως του αντικειµένου εργασιών που περιλαµβάνει ναυπηγήσεις στην 

Ανατολική Ασία, χρηµατοδότηση από τη Βόρειο Ευρώπη και διαχείριση από την 

Ελλάδα. Συνεπώς δεν πρέπει να αναµένεται απαισιόδοξη προοπτική για τις Ελληνικές 

εταιρίες.  

H Ελλάδα παραµένει η µεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναµη του κόσµου και δεν 

κινδυνεύει άµεσα να χάσει αυτή την πρωτιά, αν και τα τελευταία χρόνια, το µερίδιό 

της στον παγκόσµιο στόλο µειώνεται ελαφρώς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 

∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη UNCTAD 

(United Nations Conference on Trade and Development) που περιλαµβάνονται στην 

ετήσια έκδοση της, Θαλάσσιες Μεταφορές-Review οf Maritime Transport 2007. H 

Ελλάδα συνεχίζει να ελέγχει το µεγαλύτερο εµπορικό στόλο του κόσµου, ο οποίος 

αποτελούνταν την 1η Ιανουαρίου 2007 από 3.084 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 

170,181 εκατ. dwt. To µερίδιό του σε σχέση µε τον παγκόσµιο στόλο (dwt) ανερχόταν 

στο 17,39%, ελαφρώς µειωµένο σε σύγκριση µε το 2006 που ήταν 18,02%, το 2005 

που ήταν 18,48% και το 2004 που ήταν στο 20,26% (United Nations Conference on 

Trade and Development).  
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Σχήµα Νο.1 Ανάπτυξη Ελληνικού Στόλου ΠΗΓΗ: Loyd’s Register of Shipping – Fairplay  

Επιπρόσθετα, ο αδυσώπητος ανταγωνισµός ενδέχεται να επιφέρει 

ανακατατάξεις στους κόλπους των σηµερινών οργανισµών και ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων. Οι προκλήσεις είναι µεγάλες και είναι πλέον του γεγονότος ότι στην 

περίπτωση της Ελλάδος, η ναυτιλία θα προσελκύσει και νέους επιχειρηµατίες οι 

οποίοι προσδοκούν παγκόσµια αναγνώριση και διαθέτουν τα πλεονεκτήµατα αυτά 

που είναι ικανά για την πρόοδο τους. ∆ιαχρονικά άλλωστε, ανεξαιρέτως των 

εσωτερικών συνθηκών, µία επιχειρηµατική µειονότητα εφεύρισκε τη δίοδο να ανοίξει 

τα φτερά της και να διακριθεί µακριά από την εν πολλοίς µίζερη κατάσταση στο 

Ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Εάν κάτι µπορεί να θεωρείται βέβαιο και στον 

αιώνα που διανύουµε, είναι ότι κάτι ανάλογο θα συµβεί και τώρα.  

1.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ν.Ε.Ε.) ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ 

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

Από το έτος 1936 και συγκεκριµένα την 30η Σεπτεµβρίου έως και σήµερα, το 

Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) έχει επιτελέσει σηµαντικότατη λειτουργία 

µε δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται από συνέπεια του ρόλου του ως 

επίσηµος σύµβουλος της Κυβέρνησης σε ναυτιλιακά θέµατα και τα οποία πάντα είχαν 

ως στόχο την προάσπιση και προώθηση των συµφερόντων αυτών. Μεγάλο µέρος των 

προβληµάτων που αποτέλεσαν αντικείµενο συζήτησης στον ναυτιλιακό κόσµο, 

αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν αναλόγως από το συγκεκριµένο επιµελητήριο. 
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Επιχειρώντας κάποιος µια ιστορική αναδροµή στην λειτουργία του Ναυτικού 

Επιµελητηρίου, θα διακρίνει κάποιες άκρως ενδιαφέρουσες µαρτυρίες για τα 

γεγονότα που χαρακτηρίστηκαν ως σταθµοί στην Ελληνική Ναυτική οικογένεια 

καθώς και στην συντελούµενη θεαµατική άνοδο των Ελλήνων εφοπλιστών στην 

παγκόσµια ναυτιλιακή κοινότητα.  

Το έτος 1936 όπου και ιδρύθηκε το Ν.Ε.Ε., προσλαµβάνεται ο δικηγόρος 

Γεώργιος ∆ανιόλος, ο οποίος και συντάσει τον πρώτο κανονισµό του επιµελητηρίου 

και ο οποίος αποτελείται από 40 άρθρα. Από τα πρώτα θέµατα που τέθηκαν υπό 

συζήτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Ε.Ε. στο πρώτο έτος λειτουργίας, ήταν η 

ανάγκη για ίδρυση του ναυτασφαλιστικού οργανισµού µε την υποστήριξη 

εφοπλιστικών κεφαλαίων και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Εκείνη την περίοδο 

συγκεκριµένα ο Ελληνικός στόλος απαριθµούσε 600 ατµόπλοια τα οποία είχαν ολική 

χωρητικότητα 1,8 εκατµµύρια κόρους και 715 ιστιοφόρα 56 χιλιάδων κόρων 

αντίστοιχα (www.express.grnews/shipping/22918oz_2008051022918.php3-212k, 

2006).  

Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της τότε Ελληνικής ναυτιλίας που 

προέκυψε, ήταν η χαµηλή ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών φορτηγών πλοίων 

έναντι άλλων κρατών –σηµαιών και η οποία οφειλόταν στην έλλειψη προτιµήσεων 

της ελληνική σηµαίας για διεθνείς µεταφορές και για λόγους παλαιότητας και 

ακαταλληλότητας των πλοίων για εµπορεύµατα τα οποία έχρηζαν πολυτιµότητος και 

ευπάθειας. Σχετικά µε την κρατική υποστήριξη του Ν.Ε.Ε., θα πρέπει να αναφερθεί 

πως αυτή κρίνεται ανύπαρκτη λόγω της δυσαναλογίας του όγκου των φορτηγών 

πλοίων και των µεταφορικών αναγκών όπου το Ελληνικό κράτος δεν µπορούσε να 

εφαρµόσει µια πολιτική προστασίας της σηµαίας του. Ως εκ τούτου, οι εφοπλιστές οι 

οποίοι κατείχαν φορτηγά πλοία, πάλευαν µόνοι τους εναντίον των ανταγωνιστών τους 

µε αποτέλεσµα να παραµένουν εκτός της ναυλοµεσιτικής αγοράς. Ο ρόλος λοιπόν  
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του Ν.Ε.Ε. κρίνεται ιδιαιτέρως σηµαντικός, αφού καλούταν να αναθεωρήσει την όλη  

κατάσταση και να βοηθήσει την Ελληνική Ναυτιλία.  

Η κυκλική ροή η οποία παρατηρήθηκε στην ναυλοµεσιτική αγορά και 

ακτοπλοΐας αργότερα την δεκαετία του 1970, αποτέλεσε χαρακτηριστικό σηµείο της 

ναυτιλιακής ζωής την εποχή εκείνη και πολλές από τους περιόδους ευφορίας και 

κρίσης που ακολούθησαν, οφείλονταν στην παγκόσµια οικονοµική ύφεση και την 

πετρελαϊκή κρίση. Το έτος 1977 είναι η χρονιά όπου στην προεδρία του Ν.Ε.Ε. 

ανέρχεται ο Γεώργιος Χανδρής µε Γραµµατέα τον Παύλο Σαρλή. Οι δύο τους µε 

στόχο την αναβαθµίση των υπηρεσιών του Ν.Ε.Ε., προχωρούν στην τροποποίηση της 

νοµοθεσίας του Νόµου 989 του 1979. Καταργούν την Γενική Συνέλευση και ορίζουν 

ως ανώτατο όργανο του επιµελητηρίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το οποίο 

διευρύνουν σε 32µελές. Η δεκαετία του 1980 ξεκινά µε τις καλύτερες προοπτικές και 

ο ναυτικός στόλος ο οποίος φέρει την Ελληνική σηµαία ανέρχεται σε 3.920 πλοία 

συνολικής χωρητικότητας 42,7 εκατοµµύρια κόρους (www.express.gr/news/shipping/ 

22918oz_2008051022918.php3 212k, 2006).  

Την καλή όµως αυτή περίοδο ευφορίας διαδέχεται µια από τις χειρότερες και 

πλέον παρατεταµένες κρίσεις που γνώρισε ποτέ η Ελληνική ναυτιλία και ακτοπλοΐας 

και η οποία είχε ως αποτέλεσµα την υπερπροσφορά πλοίων και χωρητικότητας αλλά 

και τη διεθνή οικονοµική ύφεση. Στην περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας τα πλοία τα 

οποία είναι παροπλισµένα, µεταφέρουν την εικόνα της κρίσης και οι ναυτιλιακές 

αγορές όλων των κρατών συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας λαµβάνουν 

ισχυρότατο πλήγµα. Το µόνο θετικό από όλη αυτήν την κρίση, είναι ο ενεργός ρόλος 

του Ν.Ε.Ε. µε σκοπό την στήριξη των Ελλήνων πλοιοκτητών και τις ενέργειες που 

κατέβαλε για ανανέωση του Ελληνικού στόλου.  
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 : ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΗΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τρόποι µε τους οποίους 

ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την συγγραφή αυτής 

της πτυχιακής εργασίας. Η συλλογή των στοιχείων ολοκληρώθηκε µέσω 

βιβλιογραφικής έρευνας και εύρεσης σχετικών πληροφοριών αναφορικά µε τις 

διατάξεις και νοµοθετηµένους θεσµούς του Κώδικα ISM και πως θα πρέπει να 

διεξάγεται η αποτελεσµατικότερη χρήση του από την πλευρά των ναυτιλιακών 

γραφείων καθώς και στα πλοία, τα οποία ταξιδεύουν στις θάλασσες και όπου 

συγκεκριµένα οι κανονισµοί αυτοί έχουν ως σκοπό την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, ανθρώπινων ζωών και πλοιων.  

Από τις αντίστοιχες πηγές που αφορούν στο συγκεκριµένο αντικείµενο 

µελέτης, εξάχθηκαν χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τη χρήση του Κώδικα ISM 

και πως µπορεί να βοηθήσει στη προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά το 

σηµαντικότερο συµπέρασµα είναι ποιες είναι οι ενέργειες εκείνες που πρέπει να 

διεξάγονται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τα πλοία που ταξιδεύουν, µε στόχο 

την σωστή εφαρµογή του Κώδικα και την τήρηση εγγράφων απαραίτητα για την 

χρήση του. Επίσης στην αναζήτηση συµπληρωµατικών πληροφοριών βοήθησαν 

κάποιες σηµειώσεις από βιβλία και πληροφορίες από το διαδίκτυο, τα οποία έχουν 

γραφτεί και παρουσιαστεί από άλλους συγγραφείς πρωτύτερα.  

Θα πρέπει να αναφερθεί πως η συλλογή πληροφοριών και δεδοµένων 

αποτελούν τα κύρια στοιχεία µιας έρευνας και καταγραφής αυτής, σχετικά µε την 

µελέτη ενός φαινοµένου ή γεγονότος όπως και στην συγκεκριµένη περίπτωση 

(Saunders et all, 2005). Επιπλέον µπορούν να χαρακτηριστούν ως πρωτογενή στοιχεία 

για την έρευνα ενός θέµατος, αφού παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για αυτή αλλά 

και τις υποθέσεις που µπορούν να γίνουν. Οι πληροφορίες και τα δεδοµένα σε αυτήν 

την συγκεκριµένη φάση µπορούν να τροφοδοτήσουν την σχεδιαστική διαδικασία του 

πλάνου που θα παρουσιαστεί στην συγκεκριµένη έρευνα και πτυχιακή εργασία. Σε 

αυτό το πλάνο µπορούν να αναφέρονται ξεκάθαρα ο τρόπος µε τον οποίο 

πραγµατοποιήθηκε η συλλογή των πληροφοριών και πώς τεκµηριώνονται µέσα στην 

µελέτη και εργασία.  

Η έρευνα η οποία διεξήχθει στην συγκεκριµένη µελέτη, βοήθησε τον φοιτητή 

στην κατανόηση του θέµατος της πτυχιακής του εργασίας αλλά και στα καθηµερινά 
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γεγονότα που συνδέονται άµεσα µε το θέµα που παραθέτει. Οι άνθρωποι διεξάγουν 

κάποια έρευνα για να συλλέξουν αποτελέσµατα µε ένα συστηµατικό τρόπο και 

εποµένως να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους (Saunders et all, 2005). Κάθε 

ακαδηµαϊκή έρευνα απαιτεί µια “µεθοδολογία” προκειµένου να αναλύσει τα 

αποτελέσµατα. Αυτή αποτελείται από τρόπους και µεθόδους παραγωγής και 

ανάλυσης δεδοµένων έτσι ώστε οι διάφορες θεωρίες να δοκιµαστούν και να γίνουν 

αποδεκτές είτε να απορριφθούν. Εποµένως η µεθοδολογία η οποία χαρακτηρίζεται ως 

πρωταρχική, σχετίζεται τόσο µε την λεπτοµερή έρευνα µέσω της οποίας συλλέγονται 

τα δεδοµένα καθώς και µε τις πιο γενικές φιλοσοφικές απόψεις. Ο τρόπος που 

σκεφτόµαστε σχετικά µε την ανάπτυξη των γνώσεων µας, επηρεάζει σηµαντικά τον 

τρόπο µε τον οποίο διεξάγουµε την έρευνα (Zikmund W.G., 2000).  

2.1 ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

Λόγω της βιβλιογραφικής φύσης της συγκεκριµένης εργασίας, ένα είδος 

µεθοδολογίας δευτερευούσης έρευνας χρησιµοποιείται για να οδηγήσει στα 

αποτελέσµατα τα οποία επιθυµεί ο φοιτητής. Ένας αριθµός µεθόδων εµπλέκεται, 

προκειµένου να τον καταστήσει ικανό να επιτύχει µια µεγαλύτερη κατανόηση των 

πηγών που χρειάζεται για την ανάλυση των σκέψεων του σχετικά µε το θέµα που 

ερευνά. Αυτό είναι αναγκαίο µέσα σε µια έρευνα και µελέτη, καθώς τα αποτελέσµατα 

τα οποία συλλέγονται από µια συγκεκριµένη περιοχή µπορούν να είναι περισσότερο 

αποτελεσµατικά από εκείνα που προέρχονται από κάπου αλλού. Κάθε µέθοδος 

συλλογής δεδοµένων έχει τόσο πλεονεκτήµατα όσο και µειονεκτήµατα.  

Ο συνδυασµός λοιπόν µεθόδων συλλογής πληροφοριών και δεδοµένων, βοηθά 

σηµαντικά στο να µειωθούν τα µειονεκτήµατα που µπορούν να παρουσιαστούν στην 

έρευνα και τα οποία ο συγγραφέας θέλει να ελαχιστοποιήσει. Βέβαια όπως θα 

αποδειχτεί και στην συνέχεια και όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, η έρευνα και 

µελέτη του συγκεκριµένου θέµατος βασίζεται καθαρά σε βιβλιογραφική έρευνα και 

συλλογή σχετικών στοιχείων αναφορικά µε τις διατάξεις και νοµοθετηµένους 

θεσµούς του Κώδικα ISM και πως θα πρέπει να διεξάγεται η ορθή χρήση από µέρους 

των ναυτιλιακών γραφείων και των πλοίων που ταξιδεύουν στις θάλασσες και όπου 

συγκεκριµένα οι κανονισµοί αυτοί έχουν ως σκοπό την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και των ανθρώπινων ζωών.  

2.2 ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  

Ως ∆ευτερεύοντα δεδοµένα περιγράφονται εκείνα στα οποία οι πληροφορίες 
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συλλέγονται και καταγράφονται από κάποιον άλλον νωρίτερα και για σκοπούς οι 

οποίοι είναι διαφορετικοί από εκείνους του συγγραφέα (Saunders et all, 2000). Τα 

δευτερεύοντα δεδοµένα παρέχουν την βάση για ένα καλό ιστορικό πληροφοριών, 

θέτοντας ικανό το φοιτητή να καταλάβει το αντικείµενο εργασίας του καθώς και να 

παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για στήριξη των θεωριών από την πρωταρχική 

έρευνα. Είναι ευνόητο λοιπόν ότι µπορεί ευκολότερα κάποιος να βρει δευτερεύωντα 

δεδοµένα για την έρευνα του, αφού αυτά έχουν γραφτεί προηγουµένως και έχουν 

εκδοθεί σε κάποια έντυπο τύπο ή στο διαδίκτυο. Τα περιοδικά και ο έντυπος τύπος 

είναι πρωταρχική φιλολογική πηγή για κάθε πληροφορία. Τα άρθρα σε αυτά είναι 

ικανοποιητικά πρoσβάσιµα και αναφέρονται σε ποικίλα θέµατα της καθηµερινότητας 

(Zikmund W.G., 2000).  

Επιπλέον τα βιβλία αλλά και τα άρθρα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν σε αυτήν 

την συλλογή πληροφοριών και προτάσεων, παρείχαν πληροφορίες οι οποίες έδωσαν 

στον φοιτητή την ευκαιρία να αναπτύξει αναλυτικά τις θέσεις του στην συγκεκριµένη 

έρευνα. Πάντα τα βιβλία αποτελούν µια αξιόπιστη µέθοδο συλλογής πληροφοριών, 

καθώς έχουν γραφτεί για ένα συγκεκριµένο σκοπό και παρέχουν συγκροτηµένη 

σκέψη και ανάπτυξη αντικειµένου.  

Το σηµαντικότερο όµως πλεονέκτηµα των δευτερογενών στοιχείων αφορά το 

µικρό κόστος και το σύντοµο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για τη συλλογή τους. 

Αν οι πληροφορίες που απαιτούνται είναι διαθέσιµες µε τη µορφή δευτερογενών 

στοιχείων, ο ερευνητής απλά χρειάζεται να προστρέξει στην πηγή τους, να τα 

εντοπίσει και να τα συγκεντρώσει. Αυτό συνήθως απαιτεί µικρό χρονικό διάστηµα και 

µικρό κόστος. Ακόµη και στην περίπτωση που υπάρχει κάποια χρέωση για τη χρήση 

τους, το κόστος είναι πολύ µικρότερο από αυτό που θα απαιτείτο για να συγκεντρώσει 

η εταιρία τα στοιχεία αυτά. Πρέπει όµως να έχουµε υπόψη µας ότι όταν 

χρησιµοποιούνται δευτερογενή στοιχεία, είναι πολλές φορές αναγκαίο να γίνουν 

υποθέσεις και παραδοχές ώστε να καταστεί δυνατή η όσο αποτελεσµατικότερη χρήση 

τους. Ο αποφασιστικός παράγοντας εδώ είναι η χρησιµοποίηση “λογικών” υποθέσεων 

και παραδοχών. 
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2.2.1 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

Παρά την σπουδαιότητα αλλά και την χρησιµότητα που παρουσιάζουν τα 

δευτερογενή δεδοµένα στην διεκπεραίωση και συλλογή στοιχείων, εµφανίζουν τρία  

(3) σηµαντικά προβλήµατα :  

� ∆ιαθεσιµότητα : Για συγκεκριµένα προβλήµατα είναι δυνατόν να µην υπάρχουν 

δευτερογενή δεδοµένα..  

� Ακρίβεια: Ελλείψεις και µεθοδολογικές λεπτοµέρειες που τις περισσότερες φορές 

δεν αναφέρονται καθόλου.  

� Επάρκεια: Μπορεί να υπάρχουν δευτερογενή δεδοµένα τα οποία είναι διαθέσιµα 

και αρκετά ακριβή, αλλά να µην επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του 

συγγραφέα ή ερευνητή ενός θέµατος.  

 

2.2.2 ΠΗΓΕΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

Οι πηγές των δευτερογενών δεδοµένων, χαρακτηρίζονται ως εσωτερικές και 

εξωτερικές. Ως εσωτερικές αναφέρονται εκείνες οι οποίες περιλαµβάνουν 

πληροφορίες και στοιχεία σχετικά µε τις υποχρεώσεις των ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

για την εφαρµογή του ISM Κώδικα και ως εξωτερικές χαρακτηρίζονται εκείνες που 

παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες και στοιχεία που έχουν δηµοσιευθεί νωρίτερα σε 

διάφορες µελέτες ή παρέχονται επί πληρωµή από διαφόρους οργανισµούς έρευνας, τις 

διάφορες κλαδικές µελέτες και δηµοσιεύσεις Οργανισµών και Υπουργείων.  
 

2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

Τα στοιχεία που συλλέγονται από τον φοιτητή παράγουν ποιοτικά δεδοµένα, 

τα οποία αναλύονται και επεξεργάζονται από το άτοµο αυτό. Οι απαντήσεις που 

προσφέρονται σε αυτόν και σε συνδυασµό µε τις πηγές που ο ίδιος έχει επιλέξει για 

να τεκµηριώσει την έρευνα του, θα τον βοηθήσουν στην συνέχεια να εκτιµήσει σωστά 

τα γεγονότα και τις πηγές αυτές και να καταλήξει στα συµπεράσµατα του. Θα 

προχωρήσει έτσι µε αυτό τον τρόπο στην καταγραφή των απόψεων του αλλά και του 

τι πραγµατικά συµβαίνει µε το θέµα που θέλει να αναλύσει εις βάθος.  
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 : ΤΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ISM  

3.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ISM  

  

Αποτελεί γεγονός πως η θαλάσσια ρύπανση δεν είναι κάτι το νέο καθώς µόλις 

πρόσφατα έχει προσελκύσει την κοινή γνώµη. Αυτή η ευαισθησία του κοινού 

δηµιουργήθηκε ουσιαστικά µετά το έτος 1967 και από την εκτεταµένη κάλυψη από τα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης του ατυχήµατος του πολύ µεγάλου πετρελαιοφόρου Torrey 

Canyon. H θαλάσσια ρύπανση και γενικότερα η ρύπανση του περιβάλλοντος, φέρει 

τις ρίζες της στους αρχαίους Έλληνες. Φυσικά πολλές από  τις σηµερινές νοµοθεσίες 

και κανονισµούς έχουν προέλθει κατευθείαν από τους αντίστοιχους της ιστορίας, 

όπως για παράδειγµα η έννοια της τεχνητής αλλαγής κλίµατος έχει προέλθει από τις 

γραφές του Θεόφραστου και αποτέλεσε βέβαια τη βάση για τις πρώτες πολιτικές 

προστασίας των  δασών από τις Βρεττανικές αποικίες.  

Στα σχήµατα Νο. 1 και 2, απεικονίζονται οι πηγές θαλάσσιας ρύπανσης και 

θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο και οι οποίες θεωρούνται άκρως διαφωτιστικές 

για την γενικότερη κατάσταση ρύπανσης.  

ΠΗΓΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

44%

33%

12

10%
1 Απόβλητα από τη στερία

Ατμοσφαιρικές ρυπογόνες

ουσίες

Θαλάσσιες μεταφορές

Θαλάσσιοι σκουπιδότοποι

Εκμετάλευση και παραγωγή

πετρελαίου
 

Σχήµα Νο.2 ΠΗΓΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΗΓΗ: GESAMP Report and Studies 
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ΠΗΓΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
48,19%

1,61%

9,24%
4,26%

48,19%

0,02%

Ναυτιλία

Σταθμοί παραγωγής πετρελαίου

Παραγωγή πετρελαίου στη στεριά

Ναυτιλία (μικρότερα πλοία)

Φυσικές Διαρροές

Απροσδιόριστες πηγές

 

Σχήµα Νο.3 ΠΗΓΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΗΓΗ: GESAMP 

Report and Studies 

 
Είναι αλήθεια πως το συνολικό ποσό πετρελαίου που µεταφέρετται 

καθηµερινά από τα λιµάνια των παραγωγών χωρών στις διάφορες χώρες 

κατανάλωσης, εκτιµάται ότι ξεπερνάει τους 100 εκατοµµύρια τόνους. Το συνολικό 

ποσό πετρελαίου που απορρίπτεται στη θάλασσα κυµαίνεται µεταξύ 700 χιλιάδων και 

4.2 εκατοµµυρίων τόνων κάθε χρόνο. Παρά το γεγονός βέβαια ότι η ποσότητα 

πετρελαίου που µεταφέρεται δια θαλάσσης έχει αυξηθεί σηµαντικά, το συνολικό ποσό 

πετρελαίου που εισέρχεται στη θάλασσα από πλοία έχει περικοπεί κατά 60% από το 

1981 (ΙΜΟ). Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία δε, από την παραπάνω ποσότητα, πάνω 

από το 60% οφείλεται στις λειτουργικές διαδικασίες των πλοίων όπως για παράδειγµα 

από νερά µολυσµένα µε πετρέλαιο που χύνονται στη θάλασσα από τις µηχαανές όλων 

των πλοίων και µόλις το 20% από ατυχήµατα πετρελαιοφόρων.   

H ∆ιεθνής Ναυτιλιακή Οργάνωση (ΙΜΟ) δηµιούργησε από  την αρχή της 

λειτουργίας της το έτος 1959 έναν αριθµό από συγκεκριµένες συµβάσεις για την 

καταπολέµηση της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλοία, όπου είτε αυτή οφείλεται στην 

κανονική λειτουργία τους είτε σε ναυτικά ατυχήµατα. Οι πλέον σηµαντικές από αυτές 

τις συµβάσεις είναι η διεθνής σύµβαση για την καταπολέµηση της ρύπανσης από τα 

πλοία γνωστή ως MARPPOL 73/78 (ΙΜΟ) και ο πλέον πιο σύγχρρονος, διεθνής 

κώδικας ασφαλούς διαχείρισης των πλοίων ή Κώδικας ISM όπως είναι γνωστός στο 
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ναυτιλιακό κόσµο.  

O Κώδικας ISM αποτελεί µια αλλαγή στη στάση µας απέναντι στο πρόβληµα 

της ρύπανσης από τα πλοία (MARPOL – Pollution Prevention – BIMCO Bulleting 

Review 2004). Είναι αλήθεια πως στο παρελθόν, οποιαδήποτε στιγµή συνέβαινε ένα 

ατύχηµα η ευθύνη ουσιαστικά «έπεφτε» πάντοτε στο πλοίο και οι προσπάθειες των 

υπευθύνων επικεντρώνονταν στην καλύτερη βελτίωση του σχεδιασµού των πλοίων, 

των συστηµάτων του, έτσι ώστε να καταστήσουν το πλοίο ασφαλέστερο. Ουσιαστικά 

αυτός ήταν ο στόχος της σύµβασης MARPOL 73/78 και των τροποποιήσεών της, 

όπως για παράδειγµα µε την εισαγωγή διπλών τοιχωµάτων σε όλα τα πετρελαιοφόρα 

µετά την προσάραξη του Exxon Valdez το έτος 1989.  

Εντούτοις, µετά την πανωλεθρία του πλοίου The Herald of Free Enterprise και 

ακόµα πιο πρόσφατα του Estonia, η έµφαση αµέσως µεταφέρθηκε από το πλοίο στους 

ανθρώπους που το επανδρώνουν και το διαχειρίζονται και ο Κώδικας ISM είναι 

βέβαια µια αντανάκλαση αυτής της συγκεκριµένης έµφασης. Στο σηµείο αυτό θα 

πρέπει να προστεθεί ότι τη σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα στην αποφυγή 

ατυχηµάτων έχει αναγνωριστεί από την HELMEPA ήδη από τις πρώτες ηµέρες της 

λειτουργίας της το έτος 1982, ενώ αναγνωρίστηκαν πολύ αργότερα από τον ∆ιεθνή 

Ναυτικό Οργανισµό το έτος 1989 και από την Αµερικανική Ακτοφυλακή µόλις το 

1995 (MARPOL – Pollution Prevention – BIMCO Bulleting Review 2004).  

Ο Κώδικας ISM αναπτύχθηκε από τον ∆ιεθνή Ναυτικό Οργανισµό ως µια 

απάντηση στις αλλεπάληλες πιέσεις που δεχόταν από την κοινωνία ως αποτέλεσµα 

της απώλειας των διαφόρων ανθρώπινων ζωών και της µόλυνσης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος από τα γνωστά ατυχήµατα όπως αυτό του Exxon Valdez, του Braer, 

του Sea Empress, του The Herald of Free Enterprise, του Estonia και άλλων πλοίων. Ο 

σκοπός του Κώδικα ISM είναι η παροχή ενός παγκόσµιου προτύπου µε σκοπό την 

ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων και για την αποφυγή της ρύπανσης στις 

θάλασσες.  

Αντικειµενικοί στόχοι του Κώδικα είναι να επιτύχει µε ασφάλεια στη 

θάλασσα, την αποφυγή οποιασδήποτε ανθρώπινης βλάβης ή απώλειας ζωής και 

αποφυγή ζηµιάς στο θαλάσσιο περιβάλλον και σε ξένη ιδιοκτησία (Parker., J., 2001).  

Όπως πάντως έχει αναφερθεί, ο «κρυµµένος» στόχος του πάντως είναι να 
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ελαττώσει σηµαντικά και όσον γίνεται περισσότερο τα ανθρώπινα λάθη, τις πρόχειρες 

αποφάσεις, οι οποίες οδηγούν είτε έµµεσα είτε άµεσα σε απώλειες ή ρύπανση και 

αυτό το γεγονός σκοπεύει να το πετύχει µε την εφαρµογή διαβεβαίωσης ποιότητας και 

αρχές ασφαλούς διοίκησης.  

Αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός πως ο Κώδικας ISM εισάγει συγκεκριµένες 

απαιτήσεις σε µια ναυτιλιακή εταιρία όπως ένα Σύστηµα Ασφαλούς ∆ιοίκησης 

(SMS), την ύπαρξη µιας πολιτικής της εταιρίας για θέµατα ασφάλειας και µόλυνσης, 

ένα καθορισµένο πρόσωπο υπεύθυνο για τα θέµατα ασφάλειας και παρεµπόδισης της 

ρύπανσης, τη δηµιουργία κάποιων σχεδίων εκτάκτου ανάγκης, συντήρηση των 

πλοίων, την εκπαίδευση του πληρώµατος και τέλος την διεξαγωγή ελέγχου ότι το 

σύστηµα δουλεύει σωστά και αποτελεσµατικά. Κάθε ναυτιλιακή εταιρία έχει την 

υποχρέωση να αναπτύσει, υλοποιεί και συντηρεί ένα Σύστηµα Ασφαλούς ∆ιοίκησης 

των πλοίων της, οποιουδήποτε τύπου. Αυτό θα πρέπει να είναι δοµηµένο και 

τεκµηριωµένο σύστηµα το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα στο προσωπικό της 

ναυτιλιακής εταιρίας να υλοποιήσει την πολιτική ασφάλειας των πλοίων της καθώς 

και της προστασίας του περιβάλλοντος.  

Θα πρέπει να αναφερθεί πως σηµαντικότατη είναι και η θέση του 

καθοριζόµενου προσώπου ο οποίος θα έχει και την ευθύνη της υλοποίησης του 

συγκεκριµένου συστήµατος. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να έχει άµεση πρόσβαση 

και στο διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι αν το 

καθοριζόµενο πρόσωπο γνωρίζει ότι απλά υπάρχει κάποιο πρόβληµα, θα θεωρηθεί ότι 

και όλη η εταιρία γνωρίζει για το πρόβληµα.  

Ως εκ τούτου, δικαιολογίες από µέρους των στελεχών όπως «δεν είναι δική 

µου αρµοδιότητά» ή «κανείς δεν µου είχε πει τίποτα για το θέµα» (MARPOL – 

Pollution Prevention – BIMCO Bulleting Review 2004) δεν µπορούν πλέον να τις 

επικαλεστούν οι διάφοροι διευθυντές των τµηµάτων στις ναυτιλιακές έπειτα από 

κάποιο σοβαρό ατύχηµα. Η κυβέρνηση της κάθε χώρας ή ένας αντίστοιχος 

οργανισµός που έχει καθορίσει η κυβέρνηση µιας χώρας θεωρείται υπεύθυνη µε 

σκοπό να επαληθεύει την συµµόρφωση της εταιρίας µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις 

του Κώδικα ISM. Μαζί µε έναν συστηµατικό έλεγχο κάθε πέντε χρόνια σε κάθε 

ναυτιλιακή εταιρία και τύπο πλοίου, η κάθε κυβέρνηση θα απονέµει διπλώµατα 

συµµόρφωσης και ασφαλούς διοίκησης σε όσους περάσουν µε επιτυχία τους ελέγχους 
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που απαιτεί ο Κώδικας.  

3.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΩ∆ΙΚΑ ISM ΚΑΙ ISO 9002 9003 9004  

Ο ορισµός ο οποίος αποδίδεται στη ποιότητα υπηρεσιών, βασίζεται στην 

υπόθεση ότι η ποιότητα καθορίζεται από τις επιθυµίες των πελατών, είτε επιχειρήσεις 

είτε ιδιώτες. Τα άτοµα έχουν διαφορετικές επιθυµίες και ανάγκες, κάτι που 

συνεπάγεται και διαφορετικά επίπεδα ποιότητας για τις διάφορες υπηρεσίες που 

λαµβάνουν. Σύµφωνα µε τον συγκεκριµένο ορισµό, η ποιότητα ορίζεται ως 

καταλληλότητα για συγκεκριµένη χρήση. ∆υο προϊόντα ή υπηρεσίες µπορεί να είναι 

κατάλληλες για χρήση, αλλά µόνο το ένα θα καλύπτει καλύτερα και πιο 

αποτελεσµατικά τις προσωπικές και εταιρικές ανάγκες (Evans and Linsday, 2005).  

Ο ορισµός αυτός της ποιότητας βασίζεται στην έννοια της αξίας. Με τον όρο 

αξία αναφέρεται κανείς στη σχέση ανάµεσα στη χρηστικότητα ή στην ικανοποιήση 

που λαµβάνει ο πελάτης και στην τιµή. Με βάση αυτόν τον ορισµό, ποιοτική είναι µια 

υπηρεσία ταυτόχρονα η οποία είναι εξίσου χρηστική όσο ένα άλλο ανταγωνιστικό 

προϊόν ή υπηρεσία, η τιµή της όµως είναι χαµηλότερη από αυτά (µεγαλύτερη 

ικανοποίηση σε χαµηλότερη τιµή). Έτσι, ένας πελάτης µπορεί να αγοράσει µια 

υπηρεσία η οποία δεν είναι κάποιας γνωστής µάρκας ή επιχείρησης, εκπληρώνει όµως 

το σκοπό του σε τιµή χαµηλότερη από το ανταγωνιστικό επώνυµο προϊόν και 

υπηρεσία αντίστοιχα. Ο ανταγωνισµός µε βάση την αξία ήταν µια από τις βασικές 

επιχειρηµατικές στρατηγικές στις αρχές της δεκαετίας του ΄80.  

Ένας τελευταίος ορισµός της ποιότητας υπηρεσιών, ορίζει την ποιότητα ως το 

επιθυµητό αποτέλεσµα σχεδιαστικών και κατασκευαστικών πρακτικών. Με άλλα 

λόγια, ποιότητα ορίζεται η συµµόρφωση στις δίαφορες προδιαγραφές. Προδιαγραφές, 

είναι οι στόχοι και οι ανοχές, τα οποία καθορίζονται από τους σχεδιαστές – 

κατασκευαστές των αγαθών. Στόχοι είναι τα ιδανικά χαρακτηριστκά που θέλουµε να 

έχουν τα προϊόντα και τα οποία χαρακτηριστικά προσπαθούµε να επιτύχουµε.  

Οι ανοχές υπάρχουν διότι οι σχεδιαστές αναγνωρίζουν πως είναι πολύ 

δύσκολο να επιτυγχάνουµε τα ιδανικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών καθ’όλη τη 

διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Η συµµόρφωση στς προδιαγραφές είναι ένας 

βασικός ορισµός της ποιότητας διότι παρέχει και έναν τρόπο µέτρησής της. Εάν, όµως 
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οι προδιαγραφές δεν σχετίζονται µε χαρακτηριστικά τα οποία είναι σηµαντικά για τον 

καταναλωτή, τότε δεν έχουν κανένα απολύτως νόηµα (Evans and Linsday, 2005).  

Αναφερόµενοι πιο συγκεκριµένα στο θαλάσσιο περιβάλλον και την επιβολή 

του Κώδικα ISM και στη σχέση του µε το ISO 9002, θα µπορούσε να αναφερθεί πως 

η διασφάλιση της ποιότητας των θαλάσσιων υπηρεσιών που προσφέρονται από 

κάποια ναυτιλιακή επιχείρηση, πραγµατοποιείται ουσιαστικά από τα συστήµατα 

διασφάλισης ISO και τα οποία βελτιώνουν τη θέση της επιχείρησης. Τα συστήµατα 

αυτά είναι γνωστά ως ISO: 9002, 9003 και 9004. Θα πρέπει να αναφερθεί πως η 

εισαγωγή ενός συστήµατος ISO από έναν ναυτικό οργανισµό ή επιχείρηση, µπορεί να 

κοστίζει, ουσιαστικά όµως προσφέρει σηµαντικότατα αποτελέσµατα.  

Στην σηµερινή οικονοµία των θαλάσσιων υπηρεσιών, ολοένα και 

περισσότερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τη πιστοποίηση της σειράς ISO 

9004 ως επιχειρησιακό εργαλείο και προκειµένου να πιστοποιηθούν αλλά και να 

εφαρµόσουν σωστά των Κώδικα ISM. Μέσω της χρήσης των κατάλληλων 

δηλωµένων ποιοτικών στόχων, των ερευνών της ικανοποίησης των πελατών και των 

καθορισµένων µε σαφήνεια διεργασιών βελτίωσης, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις µε την 

χρησιµοποίηση του ISO 9004 αυξάνουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά 

τους. Αυτή τη στιγµή, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός διεθνών και εθνικών προτύπων 

των οποίων στόχος είναι να διαταχτεί και να συστηµατοποιηθεί η εφαρµογή των 

συστηµάτων ποιοτικής διαχείρισης σε σχέση µε µια ευρεία ποικιλία των λειτουργιών 

και των διαδικασιών, όπως η βελτίωση της ποιότητας στις παρεχόµενες υπηρεσίες 

(ISO 9004), η περιβαλλοντική επίδραση (ISO 14000), η επαγγελµατική ασφάλεια 

(OHSAS 18001), η εταιρική κοινωνική ευθύνη (SA 8000) και διάφορα άλλα (Viadiu, 

2006).  

Το ISO 9004 αποτελεί µια οικογένεια προτύπων για τα συστήµατα ποιοτικής 

διαχείρισης. Το ISO 9004 “δηµιουργήθηκε” από τον διεθνή οργανισµό ISO (The 

International Organization for Standardization), τον διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης – 

Πιστοποίησης και περιλαµβάνει τους επιµέρους οργανισµούς Τυποποίησης και 

Πιστοποίησης . Η τυποποίηση µπορεί να καθοριστεί ως µια δραστηριότητα που 

στοχεύει στην οργάνωση των εφαρµογών και των διαδικασιών, οι οποίες 

πραγµατοποιούνται επανειληµµένα στους τοµείς της ναυτιλίας, της βιοµηχανίας, της 

τεχνολογίας και φυσικά της οικονοµίας.  
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Η τυποποίηση «συλλήφθηκε» αρχικά στην αρχή του εικοστού αιώνα, ως ένα 

µέσο για τον περιορισµό της αντιοικονοµικής ποικιλοµορφίας των συστατικών, των 

µερών και των προµηθειών προκειµένου να ευνοηθεί η ανταλλαξιµότητα τους, η 

οποία στη συνέχεια θα διευκόλυνε τη µαζική παραγωγή, την επισκευή και την 

συντήρηση των προϊόντων και των υπηρεσιών.  

Μερικές από τις απαιτήσεις του ISO 9004 (που είναι ένα από τα πολλά 

πρότυπα στην οικογένεια του ISO 9000) και όπου το συγκεκριµένο αποτελεί τη βάση 

του Κώδικα ISM, περιλαµβάνουν τα ακόλουθα :  

� Ένα σύνολο διαδικασιών που καλύπτουν όλες τις βασικές εργασίες µέσα στην 

ναυτιλιακή επιχείρηση  

� ∆ιαδικασίες ελέγχου που εξασφαλίζουν πως είναι αποτελεσµατικοί  

� ∆ιατήρηση των επαρκών αρχείων αναφορικά µε τις απαιτήσεις εφαρµογής του 

Κώδικα  

� Ελέγχοντας την παραγωγή για τυχόν ατέλειες, µε την κατάλληλη διορθωτική 

«δράση» όπου είναι απαραίτητο  

� Μεµονωµένες διαδικασίες και ποιοτικό σύστηµα για την αποτελεσµατικότητα της 

επιχείρησης  

� ∆ιευκόλυνση της συνεχούς βελτίωσης.  

 

3.3 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ 

ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

Σύµφωνα µε την διεθνή νοµοθεσία σχετικά µε την εφαρµογή του Κώδικα 

ISM, τα πλοία εκείνα που δεν διέθεταν τα συγκεκριµένα διπλώµατα δεν επιτρέποταν 

να αποπλεύσουν µετά την 1η Ιουλίου του έτους 1998. Όπως είχε αναφέρει και ο 

Γενικός Γραµµατέας του ∆ιεθνούς Ναυτικού Οργανισµού, το συγκεκριµένο 

πιστοποιητικό απαίτησε µια ουσιαστική αλλαγή στη στάση πολλών τοµέων της 

βιοµηχανίας της ναυτιλίας και τα πλεονεκτήµατα ήταν τεράστια για τις ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις (MARPOL – Pollution Prevention – BIMCO Bulleting Review 2004). 

Σύµφωνα µε το Institute Chartered Shipbrokers, η εγκατάσταση ενός Συστήµατος 

Ασφαλούς ∆ιαχείρισης Πλοίων (SMS) επιφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα για µια 

εταιρία :  
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� Βελτίωση στην συνείδηση ασφάλειας και στις ικανότητες διοίκησης του 

προσωπικού για ασφάλεια  

� ∆ηµιουργία µια κουλτούρας ασφάλειας που καλλιεργεί µια συνεχόµενη βελτίωση 

σε θέµατα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος,  

� Μεγαλύτερη εµπιστοσύνη από τη µεριά των πελατών  

� Βελτιωµένο ηθικό της εταιρίας  

 

Η οικονοµία χρηµάτων και ευνοϊκά ασφάλιστρα βέβαια, θα έρθουν σε 

µακροπρόθεσµη βάση. Το γεγονός αυτό κυρίως οφείλεται στις καινοτόµες λύσεις τις 

οποίες έχουν αναγκαστεί να εισάγουν οι πολυάριθµες ναυτιλιακές εταιρίες ανά τον 

κόσµο ως απάντηση στην αυστηρή νοµοθεσία του Κώδικα (Parker., J., 2001). 

Εντούτοις, ο Κώδικας ISM εµπίπτει και ο ίδιος στις ίδιες κριτικές που έγιναν για το 

BS7750, την "οικολογική διοίκηση" και την "∆ιοίκηση Ολικής Οικολογικής 

Ποιότητας" (Parker., J., 2001) όπου αναφέρονται τα ακόλουθα :  

� ∆εν προσδιορίζονται οι βασικές απαιτήσεις οικολογικής απόδοσης.  

� Τα πρότυπα σχεδιάζονται µε σκοπό να επιβραβεύσουν τα αποδοτικά συστήµατα 

ασφαλούς διοίκησης πλοίων και συστήµατα διοίκησης προστασίας του 

περιβάλλοντος αντί για αποδοτική ασφαλή διοίκηση πλοίων και διοίκηση 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

� Επίσης, ο έλεγχος που διεξάγεται εστιάζει στο σύστηµα, στις διαδικασίες, στην 

τεκµηρίωση και στη διοίκηση αντί για την πραγµατική καταστροφή που γίνεται 

στο περιβάλλον. Τα διάφορα διπλώµατα και πιστοποιητικά απλώς υπάρχουν στον 

τοίχο και ξεχνιούνται έως ότου οι ελεγκτές να έρθουν πάλι.  

� Τα συστήµατα διοίκησης για το περιβάλλον δηµιουργούν µια επιπρόσθετη 

γραφειοκρατία που επιφέρει ισχυρές κριτικές στο κατά πόσο τα διάφορα 

πλεονεκτήµατα τους υπερτερούν του κόστους των εταιριών.  

 

Σύµφωνα µε κριτικές που έχουν πραγµατοποιηθεί για τον Κώδικα ISM όλα 

αυτά τα χρόνια παρουσίας στην Ελληνική και διεθνή αγορά, µπορεί κάποιος να πει 

πως οι έλεγχοι που µπορούν να πραγµατοποιηθούν για την προστασία του 

περιβάλλοντος, ταξινοµούνται αντίστοιχα σε πέντε επίπεδα ως ακολούθως (Parker., J., 
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2001):  

• Επίπεδο 1ο: Έλεγχος συµµόρφωσης, όπου ελέγχεται αν η εταιρία απλώς 

συµµορφώνεται µε τους υπάρχοντες νόµους. Ο τρόπος εξέτασης θεωρείται 

στατικός.  

• Επίπεδο 2ο: Έλεγχος συστηµάτων. Πέραν των ελέγχων του 1
ου 

επιπέδου, 

ελέγχονται και το σύστηµα διοίκησης για την προστασία του περιβάλλοντος 

καθώς και οι διάφοροι αυτοκαθοριζόµενοι στόχοι που έχει θέσει η εταιρία όπου 

και στην περίπτωση αυτή ο τρόπος εξέτασης θεωρείται στατικός.  

• Επίπεδο 3ο: Περιβαλλοντικός έλεγχος. Επιπλέον των ελέγχων του προηγούµενου 

επιπέδου ελέγχονται επίσης και οι άµεσες επιδράσεις στο θαλάσσιο, εναέριο και 

στεριανό περιβάλλον, σχέδια για την αντιµετώπιση κινδύνου και διάφορα άλλα 

όπου και σε αυτήν την περίπτωση ο τρόπος εξέτασης θεωρείται στατικός.  

• Επίπεδο 4ο: Οικολογικός έλεγχος µε αναγνώριση της σηµασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος. Μέτρηση και των έµµεσων επιδράσεων πάνω του καθώς και πιο 

διαχρονικών συνεπειών. Στη περίπτωση αυτή ο έλεγχος εξέτασης θεωρείται 

δυναµικός.  

• Επίπεδο 5ο: Έλεγχος για βιωσιµότητα. Παρατηρείται να υπάρχει ισότητα και 

µελλοντικότητα, ίσα δικαιώµατα, θεώρηση γενικότερων κοινωνικών και ηθικών 

ζητηµάτων και αντιµετώπιση του ολικού προβλήµατος. Ο τρόπος εξέτασης και 

στη περίπτωση αυτή είναι δυναµικός.  

 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, ο Κώδικας ISM φαίνεται να βρίσκεται στο 

δεύτερο επίπεδο και σε ότι αφορά τους ελέγχους που επιβάλλει, καλύπτοντας έτσι και 

κάποιες από τις απαιτήσεις του τρίτου επιπέδου. Οι συγκεκριµένες αυτές κατηγορίες 

ελέγχου χρησιµοποιούν επίσης στατικούς τρόπους εξέτασης, δηλαδή επικεντρώνονται 

στις άµεσες και εύκολα µετρήσιµες επιδράσεις στο περιβάλλον, εξετάζουν αν το 

σύστηµα και η εταιρία υπακούουν στο νόµο και λαµβάνουν χώρα περιοδικά κάθε 

πέντε χρόνια, όπως και επιβάλεται. Εντούτοις δεν υποχρεώνει µια ναυτιλιακή εταιρία 

να εξετάσει τις άµεσες συνέπειες στη θάλασσα, στον αέρα και στη στεριά, οι οποίες 

προέρχονται από τη λειτουργία των πλοίων της (Botterill, Gr., J., 2003). Σε αντίθεση, 

ο οικολογικός έλεγχος ή ένας έλεγχος για βιωσιµότητα θεωρείται πολύ πιο 

κατάλληλος για την εξέταση αυτών των συνεπειών.  

Στους συγκεκριµένους ελέγχους ο τρόπος εξέτασης θεωρείται να είναι 
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δυναµικός, πράγµα που σηµαίνει ότι λαµβάνονται υπόψιν πως τα οικοσυστήµατα δεν 

είναι στάσιµα αλλά µεταβάλλονται συνεχώς µε την πάροδο του χρόνου, λαµβάνονται 

επίσης υπόψιν τα συσσωρευµένα αποτελέσµατα της οικολογικής καταστροφής καθώς 

και οι µακροπρόθεσµες συνέπειες στο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και οι επιδράσεις 

της επιχείρησης τόσο στις αναπτυσσόµενες και υπανάπτυκτες χώρες, στις µέρες µας 

αλλά και στο µέλλον. Αναφέρονται επίσης σε πιο ευρεία οικολογικά θέµατα όπως την 

ανάγκη να εκτιµά ο άνθρωπος όλα τα ζώντα πλάσµατα, να προστατεύεται η 

ποικιλοµορφία της ζωής και να δίνεται έµφαση στην οµαλή συµβίωση µε τη φύση.  

Τα συστήµατα της διοίκησης για το περιβάλλον δεν µπορούν να θεωρηθούν 

ότι όποια επιχείρηση τα υιοθετήσει θα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή του 

ανταγωνισµού κα έτσι σιγά σιγά θα αποτελέσουν ένα µέσο επιβίωσης. Ο ΟΟΣΑ, στην 

Αναφορά του για τη Ναυτιλία το έτος 2005, υποστηρίζει ότι εκείνοι οι εφοπλιστές που 

χρησιµοποιούν τα καλύτερα συστήµατα ασφαλείας και προστασίας του 

περιβάλλοντος στα πλοία τους µειονεκτούν κατά $7,500 τη µέρα για ένα πλοίο 

γενικού φορτίου 30,000 τόννων και κατά $9,500 τη µέρα για ένα 40,000 τόννων 

τάνκερ (Botterill, Gr., J., 2003). Για το λόγο αυτό η αποτελεσµατική εφαρµογή του 

Κώδικα ISM θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιµη για την επιτυχία του.  

3.4 ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΥ ISM  

Σίγουρα η εφαρµογή ενός διεθνούς Κώδικα όπως ο ISM, επιβάλει 

συγκεκριµένα κόστη στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, επιφέρει όµως ταυτόχρονα και 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα ως προς την ασφαλή λειτουργία των πλοίων στις θάλασσες 

αλλά και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ένα από αυτά τα 

πλεονεκτήµατα είναι και η οµαδική κινητοποίηση της επιστηµονικής κοινότητας όλα 

αυτά τα χρόνια και η οποία θεωρείται εντυπωσιακή µε απώτερο σκοπό τον έλεγχο και 

την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις θαλάσσιες µεταφορές. Εξίσου 

σηµαντική και εντυπωσιακή όµως κρίνεται και η συµβολή των µη κυβερνητικών 

οργανώσεων στην προσπάθεια αυτή.  

Μέσω της ύπαρξης και θεσµοθέτησης του Κώδικα ISM, υπάρχουν στις µέρες 

µας πολλές δραστήριες οργανώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι οποίες προτείνουν 

συνεχώς σειρά µέτρων τα οποία µπορούν να περιορίσουν τον αυθαίρετο χαρακτήρα 

της µη αξιόπιστης ναυσιπλοΐας, ενώ συγχρόνως µπορούν και µειώνουν σηµαντικά τις 
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πιθανότητες µιας εκτεταµένης θαλάσσιας ρύπανσης. Τα προγράµµατα που έχουν 

αναπτύξει κάποιες από αυτές τις θαλάσσιες και µη οργανώσεις αναφέρονται στην 

ακτοπλοΐα, στα εµπορικά πλοία και εν συνέχεια στα τουριστικά σκάφη και τα λιµάνια 

ανά τον κόσµο.  

Ο στόχος της κάθε µιας οργάνωσης είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή νέας 

νοοτροπίας και πρακτικής µέσω των οδηγιών του Κώδικα ISM η οποία θα έχει ως 

αποτέλεσµα τον περιορισµό της επιβάρυνσης που προκαλείται στα θαλάσσια 

οικοσυστήµατα από τις ατλαντικές και ακτοπλοϊκές δραστηριότητες, δεδοµένης της 

µεγάλης κίνησης επιβατηγών πλοίων στις ελληνικές και διεθνείς θάλασσες (ΥΕΝ, 

Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας).  

Η κάθε µια από αυτές τις ναυτικές και µη οργανώσεις ξεκίνησαν ουσιαστικά 

την πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος τους µε κάποια ναυτιλιακή επιχείρηση 

µόλις εµφανίστηκε ο Κώδικας, µε απώτερο στόχο να δηµιουργήσουν ένα πρότυπο για 

το σύνολο των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην διεθνή ακτοπλοΐα και 

εµπορική ναυτιλία. Η αναγκαιότητα βέβαια για µια αειφόρο διαχείριση των πλοίων 

που διαπλέουν τις διεθνείς θάλασσες επιτάσσεται τόσο από την αυξηµένη κυκλοφορία 

τους, όσο βέβαια και από τις µικρές πολιτείες που µεταφέρουν τα εµπορικά και 

επιβατηγά πλοία, όπου συχνά ο αριθµός των επιβατών ξεπερνάει τον πληθυσµό ενός 

νησιού.  

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί πως σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες 

οργανώσεις, τα πλοία τα οποία εφαρµόζουν το πρωτόκολλο τους µέσω του Κώδικα, 

δεσµεύονται να ακολουθούν συγκεκριµένες αειφόρες πρακτικές σε τοµείς όπως η 

χρήση µη τοξικών υφαλοχρωµάτων και σχετικών υλών, στην ενηµέρωση του 

πληρώµατος και των επιβατών καθώς και στην εγκατάσταση σε κάθε πλοίο και 

ανάλογα φυσικά µε τον τύπο του πλοίου και όσο το δυνατόν περισσότερων 

ανανεώσιµων συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ηλιακής ή αιολικής, µε 

απώτερο σκοπό να καταναλίσκεται µικρότερη ποσότητα υγρών καυσίµων για τη 

λειτουργία των ηλεκτρογεννητριών του.  

Είναι σηµαντικό επίσης να σηµειωθεί πως ένα σύστηµα διοίκησης για το 

περιβάλλον, όπως αυτό που επιβάλλει ο Κώδικας ISM, έχει καταφέρει να επιτύχει 

βιωσιµότητα στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που το εφαρµόζουν και έχει δηµιουργήσει 

µια περιβαλλοντική ηθική σε κάθε εταιρία. Αυτό έχει σηµάνει µια αλλαγή στις αξίες 
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και την κουλτούρα της κάθε επιχείρησης, κάνοντας τα µέλη της να διακρίνουν την 

εταιρία και τις συνέπειες των πράξεών της από µια ολική σκοπιά, τον κόσµο ως ένα 

ζωντανό σύστηµα και να λάβουν υπόψη τους και τις µελλοντικές γεννεές (Botterill, 

Gr., J., 2003). Ο συγκεκριµένος Κώδικας επίσης για να επιτύχει κάτι τέτοιο, έχει 

παρουσιάσει δύο σκέλη.  

Το ένα είναι εκείνο που αφορά στην ασφάλεια των πλοίων και το άλλο εκείνο 

που αναφέρεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Υπάρχει όµως και ο 

κίνδυνος σε τέτοιες περιπτώσεις, οι εταιρίες να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους 

στα ζητήµατα ασφάλειας αφήνοντας την προστασία του περιβάλλοντος σε δεύτερη 

µοίρα (Botterill, Gr., J., 2003). Ο Κώδικας όµως έχει φροντίσει να εφαρµόζονται 

εξίσου καλά και τα δύο σκέλη και χωρίς το ένα από τα δύο να υπερτερεί του άλλου 

δηµιουργώντας προβλήµατα στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.  

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί πως ο Κώδικας ISM βοήθησε τη βιοµηχανία 

της ναυτιλίας να αναπτυχθεί αφού είχε µείνει πολύ πίσω σε σχέση µε άλλες 

βιοµηχανίες και σε ότι αφορά τη σύσταση αναφορών προόδου για την προστασία του 

περιβάλλοντος (Parker., J., 2001). Ενώ το 2000, µόνο µια από τις δέκα ναυτιλιακές 

εταιρίες που υπήρχαν έκανε απογραφή των συνεπειών των πλοίων της στο 

περιβάλλον, σήµερα σχεδόν το 90% των περιπτώσεων πραγµατοποιεί κάτι τέτοιο. Το 

γεγονός αυτό σηµαίνει πως όλες οι ναυτιλιακές εταιρίες έχουν αναπτύξει πλέον µια 

οικολογική πολιτική κι αυτή επειδή την επιβάλλει ο Κώδικας ISM.  
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4O : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ISM 

ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ  

4.1 Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ISM ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ  

Έχουν περάσει σχεδόν 11 χρόνια µετά την υιοθέτηση του Κώδικα ISM δηλαδή 

του ∆ιεθνή Κώδικα Ασφαλούς ∆ιαχείρισης Πλοίων, και ο υποχρεωτικός αυτός 

Κώδικας δηµιουργεί κάποιες νέες απαιτήσεις για τη ναυτιλία προκαλώντας µεγάλες 

συζητήσεις και ερωτηµατικά για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των ποντοπόρων πλοίων 

στις θάλασσες διεθνώς. Ο ∆ιεθνής Κώδικας ΙSPS ∆ιεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια 

των Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων από έκνοµες ενέργειες – Ιnternational 

Ship and Port Facility Security Code ήρθε να προστεθεί στη ναυτιλιακή βιοµηχανία το 

∆εκέµβριο του έτους 2002 µε σκοπό τη χρήση του στα πλοία και τις λιµενικές 

εγκαταστάσεις.  

Εκείνη την εποχή ήταν πολλοί οι εκπρόσωποι της ναυτιλίας οι οποίοι 

αντιµετώπισαν µε σκεπτικισµό τη µονοµερή εφαρµογή από τα πλοία των µέτρων τα 

οποία σκόπευαν στη δηµιουργία ενός µοντέλου λειτουργίας των ναυτιλιακών 

εταιρειών και µε απώτερο στόχο την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, 

τη στιγµή όπου η γνωστή αλυσίδα της ευρύτερης ναυτιλίας περιλαµβάνει εκείνα τα 

λιµάνια, τους τερµατικούς σταθµούς, τους νηογνώµονες, τα ναυπηγεία, τους 

προµηθευτές καυσίµων, τους κατασκευαστές ναυτικού τύπου εξοπλισµού, τα P & I 

Clubs και λοιπούς οργανισµούς, όλους δηλαδή αυτούς που επηρεάζουν µε κάποιο 

τρόπο την ασφαλή λειτουργία των πλοίων.  

Από τους βασικότερους όµως κρίκους της αλυσίδας οι οποίοι δέχθηκαν 

επικρίσεις για τη µη ορθή και άµεση εφαρµογή ενός παρόµοιου µοντέλου λειτουργίας 

ήταν πλοία παντός τύπου, η λειτουργία, ο εξοπλισµός και η συντήρηση των οποίων 

συνδέονται σε άµεσο βαθµό µε την ασφάλεια της ναυσιπλοίας τους και την 

προστασία του περιβάλλοντος στην κάθε περιοχή που ταξιδεύουν. Η εφαρµογή του 

Κώδικα ΙSM στους φορείς διαχείρισης των πλοίων και της εφαρµογής του Κώδικα σε 

αυτά, θεωρήθηκε άστοχη σε πολλές περιπτώσεις αφού το ζητούµενο εκείνη την εποχή 

ήταν η βελτίωση της λειτουργίας των πλοίων ιδιαίτερα µετά τις τραγωδίες του 

Estonia, του Herald of Free Enterprise.  

Ο Κώδικας ISΜ έχει ως πεδίο εφαρµογής όχι µόνο τα φορτηγά πλοία διεθνών  

πλόων άνω των 500 κοχ. και όλα τα επιβατηγά πλοία επίσης διεθνών πλόων, αλλά και 
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τις λιµενικές εγκαταστάσεις στις οποίες καταπλέουν τα παραπάνω πλοία. Ο Κώδικας, 

θεωρείται προϊόν της πολιτικής συναίνεσης των κρατών µελών που συµµετέχουν στις 

εργασίες του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού, συµπεριλήφθηκε στις 

τροποποιήσεις της SOLAS έτσι ώστε να καταστεί υποχρεωτικός και να αποτελεί 

πλέον ένα νέο πλαίσιο µε σκοπό την αναγνώριση και διαχείριση των απειλών κατά 

της ασφάλειας πλοίων µε στόχο τον περιορισµό του κινδύνου και των πιθανών 

επιπτώσεων από κάποιο ατύχηµα (Botterill, Gr., J., 2003).  

Για να θεωρείται όµως ο Κώδικας πως εφαρµόζεται σωστά από τις 

ναυτιλιακές εταιρίες στα πλοία, υπάρχουν κάποιες βασικές υποχρεώσεις των φορέων 

διαχείρισής τους και οι οποίες είναι οι εξής (MARPOL – Pollution Prevention – 

BIMCO Bulleting Review 2004):  

� H διενέργεια Αξιολόγησης Ασφάλειας της εγκατάστασης σύµφωνα µε τους όρους 

που θέτει ο Κώδικας ISPS, µε απώτερο αντικειµενικό στόχο τον προσδιορισµό 

των πιθανών απειλών και των ευαίσθητων σηµείων στα οποία το κάθε πλοίο είναι 

ευάλωτο αλλά και την ανεύρεση τρόπων και µεθόδων εξάλειψης αυτών των 

αδυναµιών.  

Ουσιαστικά πρόκειται για µια συγκεκριµένη µελέτη εκτίµησης των µέτρων 

και του κόστους υλοποίησης αυτών για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα στη 

βάση των ιδιαιτεροτήτων θέσης και λειτουργίας των πλοίων παντός τύπου. Η 

παραπάνω Αξιολόγηση διεξάγεται από αναγνωρισµένους από την Αρχή του κράτους 

όπως το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, τους Οργανισµούς Ασφαλείας (ΑΟΑ) οι 

οποίοι βέβαια θα πρέπει να πληρούν κάποιους συγκεκριµένους όρους και 

προϋποθέσεις οι οποίοι αναφέρονται λεπτοµερώς στον Κώδικα.  

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα, παρατηρούνται αιχµές κυρίως από τον 

περιοδικό τύπο του εξωτερικού και οι οποίες εξαπολύθηκαν για την καθυστέρηση της 

συµµόρφωσης των πλοίων των Ελλήνων εφοπλιστών, ωστόσο η προετοιµασία των 

πλοίων αυτών έχει ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα και εκτιµάται ότι στην ουσία 

αξιοποιείται ο εκπονηµένος σχεδιασµός θωράκισης της ασφάλειάς τους κατά τη 

διάρκεια ταξιδιών τους στις διάφορες θάλασσες (MARPOL - Pollution Prevention – 

BIMCO Bulleting Review 2004).  

Οι πιθανές απειλές στις ζωτικές λειτουργίες ενός πλοίου, είναι εκείνες οι 

οποίες πρέπει να αξιολογηθούν και να περιλαµβάνουν για παράδειγµα δολιοφθορές, 
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βλάβες µηχανών, διαρροή πετρελαίου, λαθρεµπόριο και διάφορες άλλες βλαβερές 

επιπτώσεις για το περιβάλλον. Η µελέτη που γίνεται µέσω του Κώδικα στα πλοία, δεν 

έχει στατικό χαρακτήρα αλλά πρέπει να διεξάγεται περιοδικά λαµβάνοντας ωστόσο 

υπόψιν τις τυχόν αλλαγές στην υποδοµή αλλά και τη λειτουργία της εγκατάστασης 

και συνεκτιµώντας τα υπάρχοντα διαθέσιµα µέτρα ασφαλείας ή τον εγκατεστηµένο 

εξοπλισµό ελέγχου και παρακολούθησης, το σχεδιασµό κατάσβεσης πυρκαγιάς στη 

µηχανή του πλοίου, αντιµετώπισης περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας, το 

σχεδιασµό παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων των πλοίων και διάφορα άλλα 

σηµαντικά γεγονότα επί του πλοίου.  

� Η κατάρτιση Σχεδίου Ασφάλειας Λειτουργίας Πλοίου, µε βάση την Αξιολόγηση 

Ασφαλείας το οποίο καλύπτει αποτελεσµατικά τη διασύνδεση πλοίου και λιµένα, 

προβλέποντας τρία επίπεδα ασφαλείας.  

Τα όρια της κάθε λιµενικής εγκατάστασης που προσεγγίζει ένα πλοίο και 

επεκτείνονται από τη διεπαφή πλοίου και λιµένα έως και µια νοητή περίµετρο 

ασφαλείας η οποία περιλαµβάνει τις περιοχές εκείνες στις οποίες λαµβάνει χώρα ο 

χειρισµός του πλοίου, τη φόρτωση /εκφόρτωση φορτίου, τις ζώνες περιορισµένης 

πρόσβασης και τις ζώνες όπου γίνεται η από-επιβίβαση επιβατών στα λιµάνια. Οι 

ζώνες περιορισµένης πρόσβασης αποτελούν ουσιαστικά τις περιοχές εκείνες µιας 

εγκατάστασης οι οποίες προσδιορίζονται από τον διαχειριστή της ως ουσιαστικές για 

την ασφάλεια των λειτουργιών, του ελέγχου, των εργασιών χειρισµού φορτίου όπως 

για παράδειγµα τα κέντρα επικοινωνιών, τα αντλιοστάσια, οι δεξαµενές και το δίκτυο 

σωληνώσεων που τις εξυπηρετεί σε κάθε λιµάνι, οι χώροι αποθήκευσης επικίνδυνων 

φορτίων, οι χώροι παρακολούθησης κλειστών συστηµάτων στα λιµάνια µε σκοπό την 

ασφαλή παραµονή των πλοίων (Parker., J., 2001).  

Το επίπεδο ασφάλειας 1 είναι το επίπεδο εκείνο για το οποίο τηρούνται πάντα 

και συστηµατικά τα ελάχιστα µέτρα προστασίας και ετοιµότητας του πλοίου σε 

κίνδυνο, το επίπεδο 2 χαρακτηρίζει τα πρόσθετα και κατάλληλα µέτρα ασφάλειας τα 

οποία διατηρούνται για µια χρονική περίοδο ως αποτέλεσµα ενός αυξηµένου 

κινδύνου και το επίπεδο 3 σηµαίνει πρακτικά εκείνο για το οποίο τα περαιτέρω µέτρα 

θα διατηρηθούν για µια περιορισµένη χρονικά περίοδο και όταν ένα γεγονός 

ασφάλειας των µεταφορών είναι πιθανό και επικείµενο να συµβεί στα πλοία.  

Το Σχέδιο για τα πλοία και εφαρµογή του Κώδικα, προβλέπει όχι µόνο τον 
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σωστό τρόπο αντιµετώπισης ενός περιστατικού που δύναται να θέσει σε κίνδυνο το 

πλοίο που είναι ελλιµενισµένο σε ένα λιµάνι ή ταξιδεύει στη θάλασσα, αλλά 

συγχρόνως µπορεί να οργανώνει το µηχανισµό πρόληψης προσδιορίζοντας τους 

αναγκαίους πόρους, ανθρώπινο δυναµικό και µέσα για τον έλεγχο και επιτήρηση των 

ζωνών περιορισµένης πρόσβασης και γενικά όλα τα κρίσιµα σηµεία της 

εγκατάστασης. Θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα (Bloor, 

M., Thomas, M. and Lane, T., 2000):  

� Μέτρα ή και εξοπλισµό αποφυγής µη εξουσιοδοτηµένης µεταφοράς επικίνδυνων 

ουσιών, όπλων και συσκευών που προορίζονται για χρήση ενάντια σε ανθρώπους, 

πλοία και εγκαταστάσεις  

� ∆ιαδικασίες ανταπόκρισης στις απειλές ασφάλειας, εκκένωσης σε περίπτωση 

απειλών ή παραβιάσεων της ασφάλειας  

� ∆ιαδικασίες αναφοράς έκνοµων γεγονότων κατά της ασφάλειας των µεταφορών  

� ∆ιαδικασίες εκτέλεσης ενεργειών σε περίπτωση που ενεργοποιείται το σύστηµα 

αναγγελίας ασφάλειας ενός πλοίου που βρίσκεται εντός της λιµενικής 

εγκατάστασης  

� ∆ιορισµό του Υπεύθυνου Ασφαλείας για εφαρµογή των απαιτήσεων του Κώδικα 

επί του πλοίου. Ουσιαστικά ορίζεται ένας Υπεύθυνος Ασφαλείας (DPA – 

Designated Person Ashore) ο οποίος θα µπορεί να έχει παράλληλα καθήκοντα για 

άλλους ρόλους και εργασίες επί του πλοίου, υπό τον όρο ότι είναι πλήρως ικανός 

να φέρει σε πέρας το έργο που του έχει ανατεθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του 

Σχεδίου σύµφωνα µε προπαρασκευή για τη διενέργεια της αρχικής ή άλλης 

περιοδικής Αξιολόγησης Ασφάλειας επί του πλοίου, εξασφάλιση µιας επαρκούς 

εκπαίδευσης του προσωπικού στο πλοίο και που έχει ρόλο την ασφάλεια πάνω σε 

αυτό, την υποβολή έκθεσης προς τις αντίστοιχες υπεύθυνες αρχές και τήρηση των 

στοιχείων οι οποίες σκιαγραφούν τα περιστατικά που έθεσαν σε κίνδυνο το πλοίο.  
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4.2 Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ISM ΣΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  

Ο σκοπός του ISM Κώδικα για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις είναι να παρέχει 

ένα διεθνές πρότυπο µε στόχο την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων 

καθώς και την πρόληψη της ρύπανσης. Μια σειρά από πολύ σοβαρά ατυχήµατα που 

σηµειώθηκαν κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τα οποία προκλήθηκαν από 

ανθρώπινα λάθη, είναι εκείνα τα οποία στάθηκαν καθοριστικά ώστε οι ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τον Κώδικα µε σκοπό την διαχείριση προβληµάτων και 

βλαβών στα πλοία τα οποία θα µπορούσαν να προκαλέσουν ρύπανση. Ο σκοπός της 

κάθε εταιρίας ήταν η σωστή ανάπτυξη, η υλοποίηση και η αξιολόγηση της ασφάλειας 

και πρόληψης της ρύπανσης, σύµφωνα µε τις ορθές πρακτικές του Κώδικα για τις 

επιχειρήσεις και τα γραφεία. Ο στόχος των γραφείων ήταν να εξασφαλιστεί η 

ασφάλεια, για την πρόληψη της ζηµίας ή απώλειας ανθρώπινης ζωής, και για την 

αποφυγή ζηµιών στο περιβάλλον, ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην 

ιδιοκτησία.  

Το έτος 1998, ο κώδικας ISM κατέστη υποχρεωτικός για όλες τις ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις. Ο κώδικας καθιερώνει για αυτές την ασφάλεια διαχείρισης των στόχων 

τους ως προς τις ενέργειες στα γραφεία και απαιτεί ένα σύστηµα διαχείρισης της 

ασφάλειας (SMS) το οποίο θα συσταθεί από τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο, 

όπως ο διαχειριστής ή ναυλωτής και ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη για τη 

λειτουργία του πλοίου από το γραφείο.  

Στην ουσία βέβαια, ο Κώδικας υποστηρίζει ότι η προστασία της ασφάλειας 

των πλοίων από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τα γραφεία τους, είναι µια 

δραστηριότητα διαχείρισης κινδύνων, η οποία έχει ως σκοπό να καθορίζει ποιά είναι 

τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, ποιά η αξιολόγηση των κινδύνων και πώς εκείνη 

πρέπει να διεξάγεται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Ο σκοπός του Κώδικα για τις 

ναυτιλιακές είναι να παρέχει ένα τυποποιηµένο, συνεκτικό πλαίσιο για την 

αξιολόγηση του κινδύνου, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις και τα γραφεία να 

αντισταθµίσουν τις µεταβολές στην οποιαδήποτε απειλή µε αλλαγές στην ευπάθεια 

των πλοίων και των λιµενικών εγκαταστάσεων αντίστοιχα, µέσω προσδιορισµού των 

κατάλληλων επιπέδων ασφαλείας και τα αντίστοιχα µέτρα ασφάλειας. Ο Κώδικας 

ISM βασίζεται σε γενικές αρχές και στόχους διότι υπάρχουν πολύ µεγάλες 

διαφοροποιήσεις από εταιρία σε εταιρία και διότι τα πλοία λειτουργούν κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες, ανάλογα µε το είδος του πλοίου. Έτσι λοιπόν ο Κώδικας 
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περιέχει γενικούς όρους και έννοιες για ευρεία εφαρµογή και δεν αναφέρει τι πρέπει 

να κάνουν οι ναυτιλιακές εταιρίες, αλλά τι πρέπει να ικανοποιούν. Ο Κώδικας ISM 

είναι µέρος της σύµβασης SOLAS, ώστε η συµµόρφωση να είναι υποχρεωτική για 

όλες τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.  

4.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ISM ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Η θάλασσα αποτελεί από πάντα έναν από τους συνηθέστερους τρόπους 

µεταφοράς εµπορευµάτων και ανθρώπων καθώς πρόκειται για ανθρώπινη, 

οικονοµική και πολιτισµική δραστηριότητα που µετρά χιλιάδες χρόνια ιστορίας κι 

έχει συµβάλει αποφασιστικά στη διαµόρφωση αυτού που ονοµάζουµε ανθρώπινος 

πολιτισµός. Εδώ και µερικές δεκαετίες η ανθρωπότητα, υπό το βάρος σηµαντικών 

θαλάσσιων ατυχηµάτων µε οδυνηρές επιδράσεις στο περιβάλλον και εξαιτίας της 

ανάδυσης µιας νέας φιλοσοφίας για την ανάπτυξη, έθεσε τις θαλάσσιες µεταφορές 

στο πλαίσιο νοµοθεσιών, κανονισµών, περιορισµών και οδηγιών, στόχος των οποίων 

είναι ο όσο το δυνατόν µεγαλύτερος περιορισµός του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος 

της ναυτιλίας.  

Αναφορικά µε τις θαλάσσιες µεταφορές, θα πρέπει να σηµειωθεί πως στις 

µέρες µας, διέρχονται από τα ευρωπαϊκά λιµάνια κάθε χρόνο 2 δισεκατοµµύρια τόνοι 

εµπορευµάτων, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 90% περίπου του εξωτερικού εµπορίου 

και στο 41% του ενδοκοινοτικού. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί πως το 35% του 

ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης προέρχεται από τοµείς που έχουν σχέση µε τη 

θάλασσα, ενώ η Κοινότητα διαθέτει 1.200 λιµένες (www.yen.gr). Η µεγάλη χρήση 

των θαλάσσιων οδών δικαιολογείται καθώς µε την εκτροπή των εµπορευµατικών 

ροών από την ξηρά προς τη θάλασσα µειώνεται το συνολικά παραγόµενο µεταφορικό 

έργο των οδικών µέσων µε αποτέλεσµα τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

του συστήµατος των εµπορευµατικών µεταφορών. Επιτυγχάνεται έτσι µια σηµαντική 

µείωση του κινδύνου κυκλοφοριακής συµφόρησης στους οδικούς άξονες, 

δηµιουργώντας παράλληλα τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός πιο 

αποτελεσµατικού και βιώσιµου µεταφορικού συστήµατος.  

Επιπρόσθετα το ειδικό εξωτερικό κόστος στο οποίο συνυπολογίζονται µια 

σειρά από παράγοντες όπως ο θόρυβος και οι ρύποι, στις οδικές µεταφορές, 

διαµορφώνεται στο 0,024 και στη ναυτιλία µικρών αποστάσεων 0,004 (www.euro-

info.gr). Με το τρόπο αυτό γίνεται σαφές ότι ο ρόλος της ναυτιλίας για την Ευρώπη 
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αλλά και για τη χώρα µας ειδικότερα αναβαθµίζεται διαρκώς και αποτελεί τον 

κινητήριο µοχλό των µεταφορών, άρα και της οικονοµίας. Άλλωστε οι Έλληνες, µε τη 

µακρά παράδοση στη ναυτιλία, τον ελληνόκτητο στόλο ο οποίος υπολογίζεται στο 

8,4% του παγκόσµιου σε αριθµό πλοίων (3.397, από αυτά τα 536 είναι 

πετρελαιοφόρα), στο 16,1% της παγκόσµιας µεταφορικής ικανότητας και το 13,7% 

της παγκόσµιας χωρητικότητας, έχουν κάθε ενδιαφέρον για την ενίσχυση του 

µεταφορικού ρόλου της ναυτιλίας (www.yen.gr). Η ναυτιλία όµως δεν παύει να είναι 

µια ρυπογόνος διαδικασία και η οποία προκαλεί ανεπανόρθωτες ζηµιές στο 

περιβάλλον.  

Ουσιαστικά η νοµοθεσία του Κώδικα ISM θεωρείται το µεγάλο «κλειδί» για 

την κατανόηση των εξελίξεων, αλλά και την ανάπτυξη νέων πολιτικών στην 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις µεταφορές. Η ελληνική νοµοθεσία 

υπό το πρίσµα της εφαρµογής αλλά και της συνδροµής του Κώδικα ISM για την 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, κρίνεται 

ικανοποιητική και µάλιστα αρκετά αυστηρή. Όµως αποτελεί γεγονός ότι µεγάλος 

αριθµός παραβάσεων δεν παραπέµπεται στη δικαιοσύνη, ενώ πολλές φορές δεν 

υπάρχει βεβαιότητα για το δράστη και κατά συνέπεια το δικαστήριο δεν οδηγείται σε 

καταδικαστική απόφαση. Χαρακτηριστικά, το 2006 διαπιστώθηκαν 338 παραβάσεις 

για ρύπανση από τα οποία εντοπίσθηκαν µόνο τα 216 περιστατικά (48 από 

πετρελαιοειδή, 83 από λύµατα και 85 από απορρίµµατα). Το συνολικό χρηµατικό 

πρόστιµο δεν ξεπέρασε τα 800.000 ευρώ (ΥΕΝ, Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας).  

Η διαµόρφωση µιας σωστά συγκροτηµένης στρατηγικής προστασίας του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος και σαφώς µια τριακονταετία πριν την εφαρµογή του 

Κώδικα ISM ξεκινάει στη χώρα µας τη δεκαετία του 1970. Σηµαντικότερος νόµος 

είναι εκείνος του 743/1977 «Περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος» που 

καθιερώνει όµως την υποκειµενική ευθύνη ως προϋπόθεση αποκατάστασης ζηµιών 

από ρύπανση. Με το νόµο του 1650/1986 όµως καθιερώνεται και το κριτήριο της 

αντικειµενικής ευθύνης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά ο 743 

δεν παρακάµπτεται παρά µόνο από τη νοµολογία. Ωστόσο το ρυθµιστικό πλαίσιο 

κινείται στο πλαίσιο του µέσου όρου των ευρωπαϊκών χωρών και η ποιότητα του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος συγκαταλέγεται µεταξύ των κορυφαίων. Η Ελλάδα βέβαια 

τηρεί µια µετριοπαθή και ρεαλιστική στάση µε σκοπό τη στήριξη της ναυτιλίας, χωρίς 

αυτό να σηµαίνει αδιαφορία και έκπτωση προστασίας σχετικά µε τη θάλασσα, όπως 
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τονίζουν συνεχώς οι ειδικοί.  

Η ατµοσφαιρική ρύπανση όµως η οποία προκαλείται από τα καύσιµα των 

πλοίων αποτελεί το µέγιστο πρόβληµα για την υγεία των παράκτιων πληθυσµών 

γενικότερα και όχι µόνο. Απαιτούνται ρυθµίσεις οι οποίες θα επιβάλλουν 

οικολογικότερα καύσιµα, εφαρµογή τεχνικών εξοικονόµησης ενέργειας, καθώς και 

αποθείωση των καυσίµων στα διυλιστήρια. Ο ΙΜΟ (International Maritime 

Organization) παρέχει στους ενδιαφερόµενους ένα πλέγµα λύσεων και προτάσεων για 

την καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων του 

Κώδικα ISM.  

Το έτος 2005 σε µια προσπάθεια ενίσχυσης περαιτέρω του Κώδικα, τέθηκε σε 

ισχύ το παράρτηµα 6 της MARPOL το οποίο υποχρεώνει όλα τα συµβαλλόµενα µέρη 

να εφαρµόσουν µια σειρά περιορισµών ή απαγόρευσης εκποµπών συγκεκριµένων 

αέριων ρύπων, όχι όµως και αυτών που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

Αναµένεται οργανωµένη και συστηµατική διαδικασία αναθεώρησης ορισµένων εκ 

των κανονισµών και στα επόµενα χρόνια. Η Οδηγία 2005/33 ορίζει ότι από το έτος 

2010 όλα τα εµπορικά πλοία που θα βρίσκονται ελλιµενισµένα σε κοινοτικούς 

λιµένες είτε να χρησιµοποιούν καύσιµο µε χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο είτε να 

συνδέονται µε εξωτερική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, µηδενίζοντας έτσι τις 

εκποµπές τους κατά τη διάρκεια του ελλιµενισµού τους (ΙΜΟ Regulations).  

Στη ναυτιλία οφείλεται περίπου το 4,5% των αερίων που εκπέµπονται και 

συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και προβλέπεται αύξηση των ρύπων 

κατά 75% µέχρι το 2020, οπότε και η προερχόµενη από τον θαλάσσιο χώρο 

ατµοσφαιρική ρύπανση θα έχει ισοσκελίσει την αντίστοιχη χερσαία ρύπανση εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.euroinfo.gr). Για τους λόγους αυτούς η Συνέλευση 

του ΙΜΟ εξέδωσε το έτος 2003 ένα σχετικό ψήφισµα αναφορικά µε τις πολιτικές και 

πρακτικές για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από πλοία. 

∆ιεξάγεται µια γενική αναφορά σε µελλοντικά ανώτατα όρια εκποµπών και 

καθίσταται αναγκαία η αξιολόγηση τεχνικών και λειτουργικών λύσεων, λαµβάνοντας 

υπόψη και τους µηχανισµούς της αγοράς. Εξελίξεις όµως δεν υπάρχουν κάτι που 

αποκαλύπτει την επιφυλακτικότητα των κρατών να προσθέσουν νέους 

περιβαλλοντικούς περιορισµούς στον άκρως ανταγωνιστικό τοµέα των διεθνών 

θαλάσσιων µεταφορών. Άρα βρισκόµαστε ακόµα σε διερευνητική βάση.  
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Στη ναυτιλία υπάρχουν βέβαια ιδιαιτερότητες, όπως σε ποιο κράτος θα πρέπει 

να προσµετρούνται οι εκποµπές αερίων κάθε πλοίου για παράδειγµα. Στο κράτος 

σηµαίας, στο κράτος της έδρας του πλοιοκτήτη, στο κράτος εξαγωγέα των 

εµπορευµάτων, στο κράτος που τα εισάγει, ή στο κράτος στο οποίο έγινε η προµήθεια 

καυσίµου, διερωτούνται πολλοί επίσης. Είναι επίσης αρκετοί εκείνοι που έχουν 

τονίσει πως ο κλοιός στα θέµατα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης «σφίγγει» όλο και 

περισσότερο γύρω από τη ναυτιλία µε τα νέα µέτρα. Μπαίνει ουσιαστικά στο 

στόχαστρο και χρειάζεται µια ρύθµιση γιατί η κλιµατική αλλαγή είναι ένα πάρα πολύ 

σοβαρό θέµα που δεν έχουν ακόµη αντιληφθεί στο σύνολό του οι άνθρωποι.  

Βέβαια η ενέργεια που καταναλώνει ένα µεσαίου µεγέθους πλοίο 

δροµολογίων ακτοπλοΐας αντιπροσωπεύει περίπου το 12% αυτής που καταναλώνεται 

για το ίδιο µεταφορικό έργο µε οδική µεταφορά και το 22% αυτής που καταναλώνεται 

µε σιδηροδροµική. Οπότε, έχει υπολογισθεί ότι κοστίζει το ίδιο να µεταφερθεί ένα 

αυτοκίνητο από την Ιαπωνία στο Βέλγιο µέσω θαλάσσης, µε το να µεταφερθεί από το 

Βέλγιο στην Ελβετία δια ξηράς. Φυσικά όµως, αν και οι επιδόσεις της ναυτιλίας 

θεωρούνται πολύ καλές σε σχέση µε τα άλλα µέσα, δεν παύει η συνεισφορά της στο 

φαινόµενο του θερµοκηπίου να είναι πολύ µεγάλη και να µετριέται σε εκατοµµύρια 

τόνους.  

4.4 ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ISM  

O νέος «πονοκέφαλος» που έχει προκύψει στους ακτοπλόους και στους 

εφοπλιστές που λειτουργούν πλοία στις διάφορες γραµµές των νησιών καθώς και στις 

διεθνείς θάλασσες, είναι η αλλαγή των καυσίµων στα πλοία τους και προµένου εκείνα 

να είναι σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις και νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

του Κώδικα ISM σχετικά µε την µείωση ρύπων στο περιβάλλον. Στην Ελλάδα 

συγκεκριµένα, οι συζητήσεις στην Ευρωπαϊκής Ένωση που κατέληξαν σε οδηγία για 

τους αέριους ρύπους των πλοίων επηρεάζει φυσικά και την ακτοπλοΐα. Hδη τα 

οικονοµικά επιτελεία των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων έχουν υπολογίζουν ότι οι 

επιπτώσεις από την εφαρµογή των κανονισµών του Κώδικα, θα επιδεινώσουν 

περισσότερο την οικονοµική κατάσταση των εταιριών που ήδη δοκιµάζονται από τις 

αλλεπάλληλες αυξήσεις των καυσίµων και ελαιολιπαντικών εντός της χώρας 

(www.yen.gr).  
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Εµπειρογνώµονες επί του θέµατος έχουν σηµειώσει ότι στα περισσότερα 

πλοία που λειτουργούν εντός των Ελληνικών θαλασσών, θα πρέπει να τοποθετηθούν 

ειδικά φίλτρα, το κόστος των οποίων δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο, ενώ όσον 

αφορά τα ναυτιλιακά καύσιµα εκείνα θα πρέπει να γίνεται εφοδιασµός µε εκείνα που 

έχουν τη χαµηλότερη δυνατή πρόσµιξη θειούχων, τα οποία είναι σίγουρα ακριβότερα. 

Γεγονός είναι πάντως ότι τα οικονοµικά επιτελεία των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων 

προβληµατίζονται πλέον αν το σύστηµα που έχει επιλεγεί από το υπουργείο για τον 

υπολογισµό των αυξήσεων στους βασικούς ναύλους µε βάση το κόστος των 

καυσίµων µπορεί επίσης να καλύψει το άνοιγµα των προϋπολογισµών χρήσης των 

πλοίων δεδοµένων και των ανελαστικών δαπανών στην προκειµένη περίπτωση και 

για την προστασία του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

Στον προβληµατισµό των επιτελικών στελεχών της ακτοπλοΐας, επίσης 

έρχεται να προστεθεί και η µορφή ουσιαστικά απροθυµίας των αρµοδίων του 

υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας να επανεξετάσουν το θέµα των υπέρ τρίτων 

εισφορών των οποίων οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις έχουν ζητήσει την κατάργησή 

τους, αφού εκείνες προσθέτουν επί των βασικών ναύλων επιβάρυνση της τάξης του 

32% ως αντίτιµο υπηρεσιών που δεν απολαµβάνει ο επιβάτης. ∆εδοµένων βέβαια των 

αυξήσεων των καυσίµων αλλά και του επιπρόσθετου κόστους εκ της εφαρµογής των 

κανονισµών µε σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι 

εφόσον δεν καταργηθούν οι υπέρ των τρίτων αυξήσεις που θα προκύψουν για τα 

εισιτήρια της ακτοπλοΐας, τότε σίγουρα θα υπάρχει σοβαρό πρόβληµα στις 

οικονοµικές λειτουργίες των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων.  

Αποτελεί επίσης γεγονός πως το επίπεδο του ανταγωνισµού της Ελληνικής 

ναυτιλιακής αγοράς έχει απασχολήσει έντονα τους άµεσα εµπλεκόµενους φορείς 

καθώς από την ψήφιση του κανονισµού 3577/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 7 

∆εκεµβρίου του 1992, ο οποίος υποχρεώνει τα κράτη / µέλη να τερµατίσουν τις 

πρακτικές καµποτάζ που τυχόν ακολουθούν από την 1η Ιανουαρίου του 1993 και να 

εφαρµόσουν αρχές ελεύθερης κυκλοφορίας στην παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες 

µεταφορές µε σκοπό την ελεύθερη αγορά αλλά και την εισαγωγή επιχειρήσεων οι 

οποίες θα λειτουργούν πλοία νεότερης τεχνολογίας και φιλικά προς το περιβάλλον. 

Από την άµεση εφαρµογή του κανονισµού είχαν εξαιρεθεί οι χώρες της Πορτογαλίας, 

η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα µε την τελευταία να είχε ορίσει ως καταληκτική 

ηµεροµηνία εφαρµογής του κανονισµού όσον αφορά τις τακτικές γραµµές επιβατικών 
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µεταφορών και πορθµείων καθώς και για τις µεταφορές που εκτελούν σκάφη κάτω 

των 650GT την 1η Ιανουαρίου του έτους 2004 (www.yen.gr).  

Στην Ελλάδα βέβαια ο κανονισµός αριθµού 3577/99, εφαρµόζεται µέσω του 

Νόµου 2932/2001 και ο οποίος προέβλεπε την απελευθέρωση του τοµέα των 

θαλασσίων µεταφορών από την 1η Νοεµβρίου 2002 αντί της 1ης Ιανουαρίου του 

2004 που είχε αρχικά οριστεί. Η επίσπευση του χρόνου άρσης του καµποτάζ ξεκίνησε 

ουσιαστικά νωρίτερα για τους εξής λόγους:  

� Την έγκαιρη µετάβαση στο νέο θεσµικό πλαίσιο του Κώδικα ISM  

� Την ανάγκη εκσυγχρονισµού και βελτίωσης του επιπέδου των παρεχοµένων 

υπηρεσιών της ναυτιλίας  

� Την εισαγωγή και λειτουργία πλοίων νεότερης τεχνολογίας µε συµβατότητα 

λειτουργίας φιλική προς το περιβάλλον και χρησιµοποίηση καυσίµων που 

προκαλούν ελάχιστη ρύπανση στο περιβάλλον σύµφωνα µε το Κώδικα  

 

Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι η ύπαρξη ή όχι υγιούς ανταγωνισµού δεν 

εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από τον αριθµό των δραστηριοποιούµενων 

εταιρειών αλλά και από τον αριθµό των πλοίων που θεωρούνται νεότερης τεχνολογίας 

και είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Μια αγορά µε πολλές σωστές ναυτιλιακές 

εταιρίες δεν εγγυάται απαραιτήτως συνθήκες ανταγωνισµού όπως περιπτώσεις καρτέλ 

ή άλλων συµφωνιών και αντιανταγωνιστικών πρακτικών µεταξύ τους αλλά 

τουλάχιστον µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά στη προστασία του περιβάλλοντος. 

Από την άλλη µεριά όµως, µια βασική παράµετρος για το χαρακτηρισµό µιας αγοράς 

είναι και η δυνατότητα της «εύκολης» εισόδου ή και εξόδου από αυτήν.  

Για παράδειγµα στην Ελλάδα σήµερα στις περισσότερες από τις γραµµές που 

εξυπηρετούνται από µια µόνο ακτοπλοϊκή εταιρία δεν υφίστανται εµπόδια εισόδου 

για άλλες εταιρίες αλλά ούτε και πλοίων που θεωρούνται νέας αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας. Ο αριθµός των εταιρειών ή του αριθµού των πλοίων που 

δραστηριοποιούνται σε κάθε γραµµή υπαγορεύεται κυρίως από το µέγεθος του 

µεταφορικού έργου της ίδιας την γραµµής και λιγότερο από το αν εκείνα θεωρούνται 

φιλικά προς το περιβάλλον και προκαλούν λιγότερο πρόβληµα στο περιβάλλον.  
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Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι παρά τις σπουδαίες και ίσως γενναίες τοµές 

της ακτοπλοΐας παρεχόµενες από το κράτος, ακόµη και σήµερα υπάρχουν διάφορες 

επισηµάνσεις και διαµαρτυρίες σχετικά µε τη διατήρηση του ελέγχου από το κράτος 

µεγάλου µέρους της λειτουργίας του πλοίου όπως σύνθεση πληρωµάτων και 

υποχρεωτική 10µηνη επάνδρωση αλλά και χρήση καυσίµων νέας τεχνολογίας µε 

σκοπό να µην προκαλούν πρόβληµα στο περιβάλλον. Είναι γεγονός ότι ο κρατικός 

παρεµβατισµός έστω και µικρότερος πλέον από το παρελθόν δε συνδράµει καθόλου 

στη δηµιουργία και τη διατήρηση του ανταγωνισµού ως προς τον σεβασµό των 

ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων στο περιβάλλον, συνεπώς οι επιχειρήσεις στο 

συγκεκριµένο κλάδο είναι υποχρεωµένες να πληρώσουν αυτές τις αλλαγές από µόνες 

τους.  

Το γεγονός βέβαια ότι στην Ελλάδα λειτουργεί ο ανταγωνισµός σε ένα 

συγκεκριµένο αριθµό γραµµών, δεν σηµαίνει ότι το σύνολο του αρχιπελάγους 

εξυπηρετείται αποτελεσµατικά και ικανοποιητικά και κυρίως µε φιλικότητα προς το 

περιβάλλον. Μια σειρά παρεµβάσεων και αποφάσεων κρίνονται απαραίτητες 

προκειµένου να αντιµετωπιστεί συνολικά το πρόβληµα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων 

της νησιωτικής Ελλάδας καθώς και της µείωσης ρύπανσης σε αυτό. Οι παρεµβάσεις 

αυτές αφορούν το πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό και επιχειρηµατικό επίπεδο ως 

ακολούθως :  

� Στην Ελληνική Ακτοπλοϊκή αγορά και κυρίως στις γραµµές που παρατηρούνται 

ισχυρές συνθήκες ανταγωνισµού, λόγω της ύπαρξης δύο και πλέον εταιρειών σε 

αυτές, υπάρχει αναγκαιότητα συρρίκνωσης του αριθµού των ακτοπλοϊκών 

εταιρειών αφού υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα µπορούν να 

ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα τεχνολογίας για την περαιτέρω λειτουργίας 

τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα ένα νέο κύµα συγχωνεύσεων οι οποίες θα 

οδηγήσουν σε συγκέντρωση του κλάδου.  

� Η ωρίµανση της ευρωπαϊκής αγοράς θα οδηγήσει στο άµεσο µέλλον στη 

δηµιουργία περαιτέρω συγχωνεύσεων και συνεργασιών µεταξύ εταιρειών που θα 

δραστηριοποιούνται στις αγορές αυτές και µε σκοπό µια κοινή πολιτική 

εφαρµογής των νέων µέτρων.  

� Αναφορικά µε την περίπτωση συγχωνεύσεων ευρωπαϊκών ακτοπλοϊκών εταιρειών 

διαφορετικής εθνικότητας µε στόχο τη δηµιουργία µεγάλων σε όγκο εταιρειών και 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση και εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας, αναµένεται 
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µια σηµαντική σε χρόνο καθυστέρηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

περισσότερες Ευρωπαϊκές εταιρίες έχουν χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από 

τις εθνικές πολιτικές των θαλασσίων αγορών που εξυπηρετούν περιορίζοντας έτσι 

την δυνατότητα επέκτασής τους σε άλλες αγορές.  

� Η αλλαγή των εθνικών χαρακτηριστικών αυτών των εταιρειών έχει συντελεστεί 

βεβαίως σε µεγαλύτερο βαθµό στην Ευρώπη απ’ ότι στην Ελλάδα. Βέβαιον είναι 

επίσης ότι η ανάπτυξη των συγχωνεύσεων εταιρειών του κλάδου σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο θα προχωρήσει έστω και µε αργούς ρυθµούς και βεβαίως η δηµιουργία 

τους θα επιφέρει οικονοµίες κλίµακας οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµες και 

αξιοποιήσιµες σε νησιωτικές χώρες όπως αυτή της Ελλάδας.  

� Χρειάζεται επίσης ένας συνεχής σχεδιασµός των επιδοτούµενων γραµµών 

σύµφωνα µε τις ανάγκες των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών και περιφερειακών 

οικονοµιών µε σκοπό την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας και µείωσης ρύπων.  

� Οι αυξανόµενες απαιτήσεις των Ελλήνων χρηστών των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, 

αναµένεται να οδηγήσουν σε σταδιακή αύξηση του κόστους των επιχορηγήσεων 

σε µορφή κοινωνικών δαπανών, µε αποτέλεσµα να απαιτείται µια όσο το δυνατό 

πιο ορθολογιστική χρήση των πόρων αυτών από µέρους των επιχειρήσεων.  
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4.5 ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΑ ISM  

Ορισµένοι πλοιοκτήτες έχουν ήδη προχωρήσει και εγκαθιστούν τα συστήµατα 

αυτά και λαµβάνουν µέτρα είτε επειδή κάποιοι από τους προορισµούς τους είναι 

λιµάνια χωρών µε αυστηρή σχετική νοµοθεσία, όπως η Αµερική είτε βέβαια επειδή 

λαµβάνουν την πρωτοβουλία ώστε οι εταιρίες τους να έχουν περιβαλλοντικά φιλικό 

προφίλ σύµφωνα µε το Κώδικα. Γενικότερα παρατηρείται µια σηµαντική 

κινητικότητα τα δύο τελευταία χρόνια για αυτά τα συστήµατα και αυτό µας κάνει 

αισιόδοξους. Παλαιότερα βέβαια δεν υπήρχαν ούτε τα µέσα, αλλά ούτε η γνώση. 

Όµως, για να σταµατήσει το περιβάλλον να αποτελεί λεπτοµέρεια και να γίνει 

προτεραιότητα, θα πρέπει να υπάρχει µια εταιρία που θα µπορεί να προσφέρει 

ικανοποιητικές λύσεις στον κάθε πλοιοκτήτη.  

Η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση εξέδωσε µια πρόσφατη οδηγία που εισάγει από το 2012 

την ακτοπλοΐα στο εµπόριο ρύπων και σύµφωνα µε τις πρωτύτερες διατάξεις του 

Κώδικα ISM. Το επόµενο βήµα θα είναι σίγουρα η υπαγωγή και της ναυτιλίας, κάτι 

που θα είχε ήδη γίνει αν δεν υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις εντούτοις. Έως τότε 

βέβαια υπήρχε µια ενδιάµεση λύση, ένα πολύ χρήσιµο διαχειριστικό εργαλείο, 

προτεινόµενο από τον IMO και το οποίο παρέχει τις κατευθυντήριες γραµµές για το 

πώς θα σχεδιάσει κάποιος το πλοίο του, πώς θα το φορτώσει, τι δροµολόγιο θα 

ακολουθήσει, µε τι ταχύτητα θα πλεύσει.  

Αυτές οι παράµετροι βοηθούν ουσιαστικά στον υπολογισµό µε τον καλύτερο 

τρόπο της µικρότερης κατανάλωσης καυσίµου και κατ’ επέκταση της µείωσης των 

εκποµπών. Με το τρόπο αυτό, δηµιουργείται ένα συµβουλευτικό όργανο µε το οποίο 

εξοικονοµούνται χρήµατα και δεν βλάπτεται το φυσικό περιβάλλον. Αν ακολουθήσει 

κανείς τον παραπάνω σχεδιασµό τότε ίσως και να µπορεί να αποφευχθεί το καθεστώς 

περιορισµών της ακτοπλοΐας και τα οποία θα αποσκοπούν στην αντιµετώπιση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου. Θα πρέπει τέλος να σηµειωθεί πως η εφοπλιστική 

κοινότητα εξακολουθεί να αντιδρά στο περιεχόµενο της οδηγίας 2005/35/ΕΚ που 

ποινικοποιεί την ατυχηµατική ρύπανση, καθώς δεν συνάδει µε όσα προβλέπει η 

διεθνής σύµβαση Marpol.  
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 : ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΥµΠΕΡΑΣµΑΤΑ  

Σύµφωνα µε όλα όσα αναφέρθηκαν στα παραπάνω κεφάλαια, µπορεί να 

αναφερθεί µε σιγουριά πως ο βαθµός των αλλαγών επέφερε ο Κώδικας ISM στις 

διάφορες ναυτιλιακές εταιρίες εξαρτόνταν από το υπάρχον σύστηµα διοίκησης που 

κάθε ναυτιλιακή εταιρία είχε ήδη εγκατεστηµένο. Οι καλά οργανωµένες εταιρίες 

χρειάστηκαν λίγες τροποποιήσεις ενώ µικρές ή πρόχειρα οργανωµένες εταιρίες 

χρειάστηκαν πολλές αλλαγές για να µπορέσουν να συµβαδίσουν µε τις απαιτήσεις του 

Κώδικα ISM. Όσων αφορά, πάντως τις Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες, οι απαιτήσεις 

του Κώδικα δεν άλλαξαν σηµαντικά τον τρόπο που αυτές λειτουργούσαν (Bloor, M., 

Thomas, M. and Lane, T., 2000). Το σίγουρο πάντως είναι ότι καµία εταιρία δεν 

µπόρεσε να αποφύγει τις αλλαγές και παράλληλα να συνεχίσει να διεξάγει τις 

εργασίες της και µετά την 1η Ιουλίου του έτους 1998, όπου ο Κώδικας ISM είναι 

πλέον νόµος.  

Ο λόγος για τον οποίο η βιοµηχανία της ναυτιλίας είναι η πρώτη από τις 

βιοµηχανίες που εφαρµόζεται ένας παγκόσµιος νόµος και ο οποίος αφορά την 

προστασία του περιβάλλοντος, επαφίεται στο γεγονός πως ιστορικά, η ναυτιλία 

τιµωρείται εύκολα επειδή είναι µια βιοµηχανία που επενδύει σε κεφάλαια µε λίγους 

υπαλλήλους σε σύγκριση µε τα κεφάλαια που διακινεί (Parker., J., 2001).  

Ο λόγος επίσης όπου οι ναυτιλιακές εταιρίες δίσταζαν να υλοποιήσουν τον 

Κώδικα ISM οφείλεται στο µεγάλο επιπρόσθετο κόστος, χρόνο καθώς και την 

προσπάθεια που απαιτούνταν για να βάλουν τα πάντα σε µια τάξη, όπως απαιτούσε ο 

Κώδικας ISM τόσο στα γραφεία όσο και στα πλοία. Επιπρόσθετα, κάθε νέα αλλαγή 

δηµιουργούσε υποψίες, σκεπτικισµό και µια περιστασιακή επιθετικότητα µεταξύ του 

προσωπικού το οποίο είχε δουλέψει µε επιτυχία µε το παλιό σύστηµα. Άλλοι λόγοι 

που καθυστέρησαν ενδεχοµένως την άµεση εφαρµογή και ορθή χρήση του Κώδικα 

από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ήταν οι εξής :  
 
� Ο φόβος για αλλαγή και ιδιαίτερα από το προσωπικό µεγαλύτερης ηλικίας  

� Η έλλειψη εµπιστοσύνης στο ότι ο Κώδικας θα µπορούσε να εφαρµοστεί 

οµοιόµορφα σε όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας  

� Η έντονη ανησυχία ότι οι ασφαλιστές, φορτωτές, ναυλωτές, ελεγκτές κλπ. θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τον Κώδικα ως δικαιολογία για να "τιµωρήσουν" 

τους πλοιοκτήτες άδικα  

� Το επιπρόσθετο κόστος µε σκοπό να υλοποιηθεί ένα σύστηµα ασφαλούς 
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διοίκησης.  

Με τον τρόπο αυτό, οι περισσότεροι ανέβαλαν την υλοποίηση του Κώδικα 

µέχρις ότου υποχρεωθούν να το πράξουν. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι πέρα από 

τους θεσµούς που υπήρχαν, και οι δυνάµεις του ελεύθερου ανταγωνισµού εµπόδιζαν 

τις ναυτιλιακές εταιρίες στο να προχωρίσουν σε ριζικές αλλαγές οι οποίες θα έβαζαν 

την προστασία του περιβάλλοντος σε πρώτη θέση πάνω από κάθε οικονοµικό όφελος. 

Με αυτό το σκοπό, ένας καλός τρόπος για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα και να 

επιτευχθεί µια µακρόχρονη βελτίωση και προστασία της θάλασσας, ήταν να 

προσφερθούν τα σωστά οικονοµικά κίνητρα, όπως µειωµένο κόστος, σε όσες 

ναυτιλιακές εταιρίες και πλοία προστάτευαν το περιβάλλον.  

Βέβαια ένα "οµαλότερο" και ανταγωνιστικό περιβάλλον δεν θα υποχρέωνε 

ουσιαστικά τις ναυτιλιακές εταιρίες να "κόβουν τις άκρες" σε ότι αφορούσε θέµατα 

ασφαλείας και θαλάσσιας προστασίας µε σκοπό να καταφέρουν να κερδίσουν το 

ναύλο και να επιβιώσουν βραχυπρόθεσµα (Bloor, M., Thomas, M. and Lane, T., 

2000).  

Βέβαια µια "βιώσιµη ναυτιλία" µπορούσε και µπορεί να επιτευχθεί µέσω των 

τριών προσεγγίσεων της νοµοθεσίας, παροχή κινήτρων της αγοράς και µόρφωση και 

εκπαίδευση η οποία θα επαυξάνει την οικολογική συνείδηση των υπαλλήλων της. Στη 

παρούσα φάση η ναυτιλία καθοδηγείται κυρίως από αυστηρή νοµοθεσία του Κώδικα 

ISM και της κάθε χώρας. Ωστόσο η περιβαλλοντική εκπαίδευση θεωρείται 

απαραίτητη για να αναπτύξουν όλοι οικολογική συνείδηση και να µάθουν να σέβονται 

και να προστατεύουν το περιβάλλον.  

Τέλος, η κάθε "πράσινη" ναυτιλιακή εταιρία θα πρέπει να βασιστεί στην αρχή 

πως "το µικρό είναι όµορφο" και "λίγα πλοία και καλά" κι όχι πολλά και παλιάς 

τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, χρειάζεται και µια "συστηµική" προσέγγιση διοίκησης των 

περιβαλλοντικών θεµάτων στην κάθε χώρα µε σκοπό την δηµιουργία περιβαλλοντική 

κουλτούρας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Παρατείθεται το Σύστηµα ασφαλούς ∆ιαχείρισης (Safety Management 

System) ναυτιλιακής εταιρίας η οποία επιθυµεί όλο της το προσωπικό να είναι 

εξοικειωµένο µε το περιεχόµενο του, µε σκοπό να βοηθήσει την εταιρία να επιτύχει 

τον αντικειµενικό της σκοπό. Οι πλοίαρχοι και οι επικεφαλείς των τµηµάτων είναι 

υπεύθυνοι για την διάθεση αυτού του manual σε όλο το προσωπικό όπως επίσης και 

για την ενθάρρυνση της χρησιµοποίησης του σαν σηµείο αναφοράς.  

Όλο το προσωπικό, υπάλληλοι του γραφείου καθώς και τα πληρώµατα των 

πλοίων που διαχειρίζεται η εταιρία, παροτρύνονται να προτείνουν τροποποιήσεις η 

βελτιώσεις στο manual ζητώντας από τον Πλοίαρχο ή τον αντίστοιχο υπεύθυνο του 

τµήµατός τους να συµπληρώσουν την αίτηση αλλαγής εγγράφου (Document Change 

Request) και να το προωθήσουν τµήµα Ασφαλούς ∆ιαχείρισης (Safety Management 

Section).  

Όλα τα τροποποιηµένα τµήµατα του manual της εταιρίας είναι εγκεκριµένα 

από τον DPA.  
 

1. Κανονισµός ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. (Safety and 

Environmental Protection Policy) 

Η εταιρία στοχεύει στη συνεχή διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας, 

αποτροπή ανθρώπινου ατυχήµατος ή απώλεια ζωής, αποφυγή περιβαλλοντολογικής 

καταστροφής και συγκεκριµένα στο θαλάσσιο περιβάλλον και ότι αυτό περικλείει. Γι’ 

αυτό το λόγο, θα δηµιουργήσει, θα εφαρµόσει και θα διατηρεί ένα Σύστηµα 

Ασφαλούς ∆ιαχείρισης το οποίο θα:  
 
� Παρέχει σύστηµα ασφαλούς διαχείρισης για την λειτουργία του πλοίου και ένα 

ασφαλές περιβάλλον εργασίας.  

� ∆ηµιουργεί µέτρα προφύλαξης κατά των γνωστών κινδύνων  

� Βελτιώνει συνεχώς την εµπειρία ασφαλούς διαχείρισης των υπαλλήλων το 

γραφείου και των πληρωµάτων, συµπεριλαµβάνοντας και την εκπαίδευσή τους για 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης σε σχέση µε την ασφάλεια και την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

� ∆ιασφαλίζει την συµµόρφωση µε τους υποχρεωτικούς κανονισµούς και 

ρυθµίσεις.  
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� Εφαρµόζει κατάλληλους κώδικες, οδηγίες και πρότυπα που έχουν εισηγηθεί από 

τον IMO, την σηµαία κρατών, νηογνώµονες και οργανισµούς της ναυτιλιακής 

βιοµηχανίας. Το σύστηµα Ασφαλούς ∆ιαχείρισης της περικλείει τα κάτωθι:  

� Τον κανονισµό ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.  

� ∆ιαδικασίες και οδηγίες για την διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των 

πλοίων και την προστασία του περιβάλλοντος, συµµορφώνοντας µε διεθνείς 

κανονισµούς και κανονισµούς από την εκάστοτε σηµαία.  

� ∆ιαδικασίες για την αναφορά ατυχήµατος και µη συµµόρφωσης (non-

conformities), για την ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις, για εσωτερικό 

έλεγχο και αναθεωρήσεις από το ∆ιοικητικό.  

� Καθορίζει τις βαθµίδες εξουσίας και τις γραµµές επικοινωνίας µεταξύ του 

γραφείου και του πληρώµατος των πλοίων.  

Όλοι οι εργαζόµενοι, στο γραφείο είτε στο πλοίο θα πρέπει να εκτελούν και να 

διατηρούν την εφαρµογή της πολιτικής για την ασφάλεια και περιβαλλοντική 

προστασία της εταιρίας.  
 

2. Σύστηµα Ασφαλούς διαχείρισης (Safety Management System – S.M.S)  

 

� Το Σύστηµα Ασφαλούς ∆ιαχείρισης της εταιρίας είναι τεκµηριωµένο µε βάση τα 

κάτωθι:  

� Εγχειρίδιο Πολιτικής Policy Manual  

� Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών – Procedures Manual  

� Εγχειρίδιο εκτέλεσης εργασιών – Work Instruction Manual  

� Εγχειρίδιο Φορµών Forms Manual  

� Εγχειρίδιο εγκυκλίων για την ασφαλή διαχείρηση – SMS Circulars  

 

2.1 Εγχειρίδιο Πολιτικής Policy Manual  

Το Εγχειρίδιο Ασφαλούς ∆ιαχείρισης καθορίζει την πολιτική που έχει 

εγκαθιδρύσει η Εταιρία και προάγει ένα συγκεκριµένο σηµείο αναφοράς για την 

εφαρµογή και διατήρηση του Συστήµατος Ασφαλούς ∆ιαχείρισης – S.M.S.  

 



 52 

2.2 Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών – Procedures Manual 

 

Αυτό το Εγχειρίδιο περιγράφει τις διαδικασίες µε την ακριβή σειρά που πρέπει 

να ακολουθείτε µε σκοπό να διασφαλιστεί ότι η ασφάλεια αλλά και η προστασία του 

περιβάλλοντος διατηρείται τόσο από το προσωπικό της εταιρίας όσο και από τα 

πληρώµατα των πλοίων. Αυτό το Εγχειρίδιο συµπεριλαµβάνει το σχετικό εδάφιο του 

εγχειριδίου πολιτικής, το οποίο καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις γραµµές 

επικοινωνίας καθώς και τη µορφή των διαδικασιών που καθορίζονται από το σχετικό 

διάγραµµα ροής.  

2.3 Εγχειρίδιο εκτέλεσης εργασιών – Work Instruction Manual  

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες οι οποίες δίνουν επαρκής πληροφόρηση 

για τις συγκεκριµένες επιφορτίσεις εργασιών των υπαλλήλων της εταιρίας καθώς και 

των πληρωµάτων των πλοίων. Οι ακόλουθες οδηγίες συµπεριλαµβάνονται :  
 
� Βάρδια Γέφυρας / Καταστρώµατος  

� Βάρδια Μηχανοστασίου  

� Προσωπικό  

� Ασφάλεια  

� ∆ιαρκείς εντολές Πλοιάρχου  

� ∆ιαδικασίες απροόπτων καταστάσεων στο πλοίοShip Contingency Plan  

� ∆ιαδικασίες απροόπτων καταστάσεων στην στεριά – Shore Contingency Plan  

� Εγχειρίδιο εκπαίδευσης της SOLAS – SOLAS Training Plan  

� Εγχειρίδιο εκπαίδευσης πυρκαγιάς  

 

2.4 Εγχειρίδιο Φορµών Forms Manual  

Εµπεριέχει τις φόρµες που πρέπει να συµπληρωθούν σύµφωνα µε το 

Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών.  
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2.5 Εγχειρίδιο εγκυκλίων για την ασφαλή διαχείριση – SMS Circulars  

Αυτό το αρχείο περιέχει τις εγκυκλίους τεχνικών και λειτουργικών 

καθηκόντων και αφορά τις διαδικασίες και τις οδηγίες των εργασιών που 

απευθύνονται για κάθε πλοίο ή τύπους πλοίων. Οι εγκύκλιοι εξυπηρετούν παρόµοιο 

σκοπό µε αυτόν των γενικών εντολών των διαδικασιών και εργασιών του SMS 

παρόλο που δεν αποτελούν µέρος του.  
 

2.6 ∆ιαδικασίες  

Τα παραπάνω έγγραφα χαρακτηρίζονται ως ‘’Ελεγχόµενα’’ (Controlled 

Documents) και η έκδοση, η διακίνηση και η τροποποίησή τους χαρακτηρίζονται από 

τις παρακάτω διαδικασίες: 
 
� SP021: Έκδοση και διανοµή Ελεγχόµενων Εγγράφων (Controlled Documents)  

� SP03: Τροποποίηση των Ελεγχόµενων Εγγράφων (Controlled Documents)  

� SP05: Έλεγχος εγγράφων τρίτων προσώπων.  

3. Οργανόγραµµα της Εταιρίας  

Περιγράφει την οργανική δοµή µέσα στην εταιρία και τα καθήκοντα του 

προσωπικού του γραφείου συµπεριλαµβάνοντας τα καθήκοντα για την δυνατή 

πραγµατοποίηση του SMS.  

3.1 Καθήκοντα και ∆ικαιοδοσίες της Εταιρίας  

Τα καθήκοντα και οι δικαιοδοσίες και ο αλληλοσχετισµός του προσωπικού της 

εταιρία και των πληρωµάτων των πλοίων που επιδρούν στο SMS καθορίζονται και 

περιγράφονται σε όλα τα µέρη της τεκµηρίωσης της Ασφαλούς ∆ιαχείρισης.  

Η εταιρία διασφαλίζει ότι το προσωπικό της έχει επαρκή προσόντα και 

εµπειρία για τα καθήκοντα και τις δικαιοδοσίες µε τα οποία έχουν επιφορτιστεί. Η 

τεκµηρίωση των καθηκόντων και δικαιοδοσιών του προσωπικού στοχεύει να 

διασφαλίσει ότι εκείνοι που εµπλέκονται στο Σύστηµα Ασφαλούς ∆ιαχείρισης, έχουν 

                                                           
1 SP: Safety Procedure  
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γνώση των προσδοκούµενων από αυτούς για την αποτελεσµατική λειτουργία του 

συστήµατος.  

Για τους ίδιους λόγους, η περιγραφή των εργασιών συµπεριλαµβάνεται στο 

Εγχειρίδιο διαδικασιών για όλο το προσωπικό συµπεριλαµβανοµένου τα άτοµα που 

ελέγχουν τις λειτουργίες και τις διαδικασίες για να αποτρέψουν την επανεµφάνιση µη 

συµµορφώσεως (non conformity), διενεργεί διορθωτικές πράξεις και πιστοποιεί την 

υλοποίηση των λειτουργιών τόσο στο γραφείο όσο και στα πλοία.  

Technical Department

Management

Crew 

Department

Supply 

Department

Operations 

Department

SMS SectionDPA

 

 

3.2 ∆ιεύθυνση – Management  

Η ∆ιεύθυνση είναι υπεύθυνη για τα κάτωθι:  
� ∆ιασφαλίζει ότι το Σύστηµα ασφαλούς ∆ιαχείρισης της Εταιρίας υλοποιείται 

ολοκληρωτικά.  

� Προάγει την ανάγκη για ασφαλείς και αβλαβείς για το περιβάλλον λειτουργίες.  

� Παρακινεί τους εργαζοµένους που έχει υπό την διαχείριση της προς ασφαλείς 

λειτουργίες και για την προστασία του περιβάλλοντος.  

� ∆ιασφαλίζει ότι επαρκείς πόροι παρέχονται και επαρκές προσωπικό µε ανάλογα 

προσόντα και εµπειρία την επανδρώνουν και εκπαιδεύονται όποτε είναι αυτό 

απαραίτητο, µε σκοπό να διατηρήσουν τα απαιτούµενα λειτουργικά επίπεδα.  

 

3.3 Designated Person Ashore D.P.A.  

Όπως προβλέπεται από τον κώδικα η εταιρία έχει αναθέσει σε ένα άτοµο να 

είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη των θεµάτων που αφορούν την ασφάλεια και την 

προασφάλιση ρύπανσης από την λειτουργία του κάθε πλοίου και διασφαλίζει ότι 

προβάλλονται επαρκείς πόροι και ενίσχυση από την Εταιρία. Ο D.P.A.έχει άµεση 

πρόσβαση στα υψηλότερα διοικητικά επίπεδα και λειτουργεί σαν σύνδεσµος µεταξύ 
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του προσωπικού του γραφείου της εταιρίας και του προσωπικού επί των πλοίων.  

Είναι υπεύθυνος να φέρει προς συζήτηση στη ∆ιοίκηση τα ακόλουθα θέµατα:  
� Ασφάλεια ΄Ανθρώπινης Ζωής, Ιδιοκτησίας Φορτίων και Πλοίου.  

� Προάσπιση του περιβάλλοντος από ρύπανση.  

� Σχηµατισµός και αναθεώρηση της πολιτικής της Εταιρίας, όπου αυτό χρειάζεται. 

� Κατάλληλη υλοποίηση αυτής της Πολιτικής µέσων σχετικών τµηµάτων της 

Εταιρίας.  

� Ανάλυση και αναθεώρηση των πληροφοριών που λαµβάνονται από τα πλοία και 

αφορά αυτή την πολιτική και πρόταση για αλλαγές όπου αυτές χρειάζονται.  

� Επάρκεια των πόρων τόσο από το Γραφείο όσο και από τα πλοία, µε το να 

παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη την επιτυχηµένη υλοποίηση της πολιτικής. 

 Ο D.P.A. είναι µέλος τη Οµάδας Έκτακτης Ανάγκης.  
 

3.4 Επικεφαλής των Τµηµάτων.  

Οι επικεφαλείς των τµηµάτων είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των 

απαιτήσεων του Συστήµατος Ασφαλούς ∆ιαχείρισης και διασφαλίζουν ότι το 

προσωπικό σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του τµήµατος κατανοούν και υλοποιούν την 

Πολιτική της Εταιρίας σε αυτά τα θέµατα.  

3.5 Τµήµα Operations  

α) Υπεύθυνο για την καθηµερινή λειτουργία των πλοίων συµπεριλαµβάνοντας 

την επίβλεψη αυτών σύµφωνα µε τις εµπορικές του υποχρεώσεις.  

β) Επιβλέπει και παρακολουθεί όλα τα ζητήµατα που συσχετίζονται µε το 

συγκεκριµένο τµήµα.  

γ) Να διατηρεί την Πολιτική της Εταιρίας και τις διαδικασίες που σχετίζονται 

µε αυτό το τµήµα.  

δ) Συµµετοχή και διοργάνωση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης υπό τις 

εντολές του D.P.A.  

ε) Επιλέγει και είναι υπεύθυνο για την εξοικείωση του Πλοιάρχου και του 

Υποπλοιάρχου µε τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του πλοίου προτού γίνει η 

πρόσληψή τους από το Τµήµα Πληρωµάτων (Crew Dept.).  

στ) Αναθεώρηση των όποιων αλλαγών που προτείνονται από τον Πλοίαρχο 

που επηρεάζουν την λειτουργική επάρκεια του πλοίου αναζητώντας τις όποιες πιθανές 
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λύσεις.  

ζ) ∆ιασφαλίζει ότι τα όργανα ναυσιπλοΐας και τηλεπικοινωνίας του πλοίου και 

τα φορητά όργανα ελέγχονται καταλλήλως σε µια αξιόπιστη κατάσταση λειτουργίας 

µε την συνεργασία του Τεχνικού Τµήµατος.  

η) Σε περίπτωση φορτίου ή stevedore αξιώσεων ή θεµάτων P&I, για να 

οργανώσει τις ενέργειες και να ακολουθήσουν σε συνεργασία µε τα νοµικά και 

τεχνικά τµήµατα σε περίπτωση ζηµίας stevedore.  

ι) Σε συνεργασία µε το Supply Dept. εξασφαλίζει ότι τα πλοία προµηθεύονται 

µε ενηµερωµένους χάρτες, Οδηγίες προς Ναυτιλοµένους και Nautical Publications.  

κ) Σε συνεργασία µε τα αρµόδια τµήµατα, για να εξασφαλίσει ότι το Cargo 

Gear του σκάφους συµπεριλαµβανοµένων των εξαρτηµάτων του όπως τα σχοινιά 

καλωδίων είναι σε καλή κατάσταση για τις κατάλληλες διαδικασίες φορτίου.  

λ) Σε συνεργασία µε τα αρµόδια τµήµατα για να εξασφαλίσουν ότι τα 

αµπάρια, τα καπάκια αµπαριών και η γραµµή φορτώσεως είναι κατάλληλα για 

ασφαλείς διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης.  

µ) Για να αξιολογήσουν τις αξιώσεις ταχύτητας, για καταστάσεις offhire. Τα 

αποτελέσµατα τέτοιας αξιολόγησης θα αναλυθούν και σε συνεργασία µε τα αρµόδια 

τµήµατα συµπεριλαµβανοµένου του νοµικού τµήµατος προκειµένου να 

ελαχιστοποιηθούν οι αξιώσεις.  

ν) Να προετοιµάσουν σε συνεργασία µε το Τεχνικό Τµήµα, ερωτηµατολόγια 

για τις νέες ναυλώσεις των πλοίων µαζί µε τα απαραίτητα πιστοποιητικά που πρέπει 

να υποβληθούν.  

ξ) Σε συνεργασία µε τον CSO (Company Security Officer), για να ενεργήσει 

αναλόγως για τα θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή ISPS στα πλοία και ειδικότερα για 

να ακολουθήσουν τις σχετικές εκθέσεις ISPS για τις λιµενικές αρχές, PFSO και την 

επαφή µε άλλα σκάφη.  

ο) Είναι πλήρως ενήµερος σχετικά µε τους κανονισµούς του ΙΜΟ / MARPOL 

/ της Σηµαίας / ISPS / ∆ιεθνής και Κανονισµούς ανά λιµάνι και κανόνες σχετικούς µε 

τα θέµατα OPS που προχωρήσουν µε τις απαραίτητες ρυθµίσεις στα σκάφη να είναι 

σε πλήρη συµµόρφωση.  

π) Αξιολόγιση των αρχείων του SMS/ των φορµών, τα deficiencies που 

επιβάλλονται από το PSC, τη σηµαία, την κλάση, το P&I, οι αντιπρόσωποι του 

γραφείου σχετικοί µε τα θέµατα του Ops. Dept. προχωρούν µε τις απαραίτητες 

διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες σύµφωνα µε τις διαδικασίες και την πολιτική 

της Εταιρίας.  
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ρ) Εξουσιοδοτηµένο προσωπικό για να διευθύνει τις επιθεωρήσεις του ISM 

και τις επιθεωρίσεις αξιοπλοίας σύµφωνα µε το σχετικό πρόγραµµα.  

3.6 Τεχνικό τµήµα  

α) Αρµόδιο για την επιθεώρηση και τα προληπτικά προγράµµατα συντήρησης. 

Είναι σε άµεση επαφή µε τα πλοία παρέχοντας υποστήριξη για τα τεχνικά θέµατα 

συµπεριλαµβανοµένης της διόρθωσης των ατελειών, των επισκευών, των τεχνικών 

προµηθειών (ανταλλακτικά) και του πλάνου συντήρησης.  

β) Συνεργασία µε τους Νηογνώµονες και µε την εκάστοτε σηµαία και µε τους 

αντιπροσώπους του γραφείου, διενεργεί επιθεωρήσεις, για τον κατάλληλο έλεγχο του 

όρου σκαφών.  

γ) Εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των πλοίων, αποτελεσµατικά και 

σύµφωνα µε την κλάση και τους διεθνείς κανόνες και τους κανονισµούς.  

δ) Γνωρίζει πλήρως και παρακολουθεί όλες τις σηµαντικές τεχνικές 

ανεπάρκειες σχετικές µε το hull, τα κύρια και βοηθητικά machineries, τους χώρος 

φορτίου, τα ανυψωτικά µηχανήµατα, τα µηχανήµατα της γέφυρας, τον εξοπλισµό 

ασφάλειας, τον εξοπλισµό ναυσιπλοΐας και επικοινωνίας και τον κρίσιµο εξοπλισµό 

καταστρώµατος. Συντονίζει, προγραµµατίζει, οργανώνει και ελέγχει τις σχετικές 

δραστηριότητες των επισκευών.  

ε) Έλεγχος και συντονισµός όλης της αλληλογραφίας των τεχνικών θεµάτων 

από και προς τα πλοία.  

στ) διεξάγει τις συνεντεύξεις του Α’ και Β΄ Μηχανικού και του Ηλεκτρολόγου 

ή και την εξοικείωση µε τα τεχνικά θέµατα, πριν από τη δέσµευση σε συνεργασία µε 

το τµήµα πληρώµατος.  

ζ) Παρακολουθεί την απόδοση των σκαφών από την άποψη της ταχύτητας,  

την κατανάλωση καυσίµων και λιπαντικών, και της λήψης διορθωτικών 

µέτρων όταν και όπως είναι απαραίτητα.  

η) Αξιολογεί τις απαιτήσεις για λιπαντικά.  

θ) Ελέγχει την κατάσταση (ποιότητα) των καυσίµων, των λιπαντικών, της 

ψύξης της κυρίας µηχανής και του ύδατος των λεβήτων αερίου µετά από την 

εργαστηριακή ανάλυση. Συµβουλεύοντας τους µηχανικούς των σκαφών των 

αποτελεσµάτων αναλόγως.  

ι) Παρακολουθεί και ελέγχει την κατάσταση σχετική µε την κλάση των πλοίων 

. Αρµόδιο για την αξιολόγηση οποιασδήποτε ατέλειας που επιβάλλεται ως σύσταση, 
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σηµείωση ή υπόµνηµα και παρακολουθεί την πρόοδο διόρθωσης.  

κ) Παρακολουθεί και ελέγχει τις επιθεωρήσεις της εκάστοτε σηµαίας των 

πλοίων. Αρµόδιο για την αξιολόγηση οποιασδήποτε ατέλειας που επιβάλλεται ως 

σύσταση, σηµείωση ή υπόµνηµα και παρακολουθεί την πρόοδο διόρθωσης.  

λ) Παρακολουθεί και ελέγχει, τις επιθεωρήσεις από τρίτα πρόσωπα. Αρµόδιο 

για την αξιολόγηση οποιασδήποτε ατέλειας που επιβάλλεται ως σύσταση, σηµείωση 

και και παρακολουθεί την πρόοδο διόρθωσης.  

µ) Αξιολογεί τα αρχεία του SMS / τις φόρµες, ανεπάρκειες που επιβάλλονται 

από το PSC, τη σηµαία, την κλάση, το P&I, και οι αντιπρόσωποι του γραφείου 

σχετικοί µε τα θέµατα του Τεχνικού τµήµατος συνεχίζοντας µε τις απαραίτητες 

διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες σύµφωνα µε τις διαδικασίες και την πολιτική 

της εταιρίας.  

ν) Παρακολουθεί και ελέγχει τις επιθεωρήσεις των πλοίων µε αντιπροσώπους 

από το γραφείο. Αρµόδιο για να αξιολογήσει τις ανεπάρκειες και το πλάνο 

συντήρησης και παρακολουθεί την πρόοδο για την διόρθωσή τους.  

ξ) Παρακολουθεί και ελέγχει το Πλάνο Συντήρησης των πλοίων – (Planned 

Maintenance System, PMS), σύµφωνα µε το SMS της εταιρίας και τις απαιτήσεις των 

κατασκευαστών.  

ο) Αρµόδιο για την επιθεώρηση πριν τον δεξαµενισµό των πλοίων 

προκειµένου να προετοιµαστεί η σχετική προδιαγραφή D/D σε συνεργασία µε το 

Operations και Supply Dept.  

π) Εξασφαλίζει ότι το SOPEP των πλοίων είναι κατάλληλο µε ενηµερωµένα 

σηµεία επαφής και άλλους απαραίτητους κανονισµούς του ΙΜΟ και της Μarpol. 

Αντίγραφο των επάνω σηµείων επαφής είναι διαθέσιµο και στο γραφείο.  

ρ) Εξασφαλίζει ότι οι εγκύκλιοι της εκάστοτε σηµαίας είναι ενηµερωµένοι και 

διαθέσιµοι στα πλοία. Εξασφαλίζει ότι τα τµήµατα του γραφείου γνωρίζουν τις 

σχετικές εγκυκλίους σηµαιών σχετικές µε τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους. Οι 

εγκύκλιοι συζητούνται και αξιολογούνται κατά τη διάρκεια των καθηµερινών 

συνεδριάσεων του γραφείου.  

σ) Αρµόδιο για την πραγµατοποίηση περιοδικών επιθεωρήσεων των πλοίων.  

τ) Ελέγχει και επιθεωρεί την κατάσταση και την ισχύ του LSA και FFA και 

πραγµατοποιεί τις σχετικές προµήθειες εγκαίρως.  

υ) Ελέγχει και εξασφαλίζει ότι ο εξοπλισµός ασφαλείας είναι σε καλή 

κατάσταση καθώς και για την εγκυρότητα κάνοντας σχετικές ρυθµίσεις για τις 

προµήθειες και τις ανανεώσεις εγκαίρως.  
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χ) Εξασφαλίζει ότι τα πλοία είναι εξοπλισµένα και παρεχόµενα από τις 

απαραίτητες προµήθειες και όργανα για τις δραστηριότητες καταστρώµατος και 

εργασίες όπως π.χ. εργασίες χάλυβα, καθαρισµός µε χηµικές ουσίες, επεξεργασία για 

την ψύξη και το ύδωρ λεβήτων, για να αποτρέψει τη διαρροή πετρελαίου (εξάρτηση 

κατά των διαρροών πετρελαίου).  

ψ) Γνωρίζοντας πλήρως τους νέους κανονισµούς από τον ΙΜΟ, την Μarpol 

και το Solas και τους κανόνες σηµαιών που είναι σε ισχύ, µε όλες τις απαραίτητες 

ρυθµίσεις στα πλοία που έχουν υπό την διαχείριση τους για να είναι σε πλήρη 

συµµόρφωση µε τις σχετικές απαιτήσεις.  

αα) Ελέγχει και παρακολουθεί τα αποθέµατα των πλοίων που είναι σχετικά µε 

τα θέµατα που ασχολείται το Τεχνικό Τµήµα.  

ββ) Έρευνα της αγορά και αξιολόγηση των αναφορών σχετικά µε τα τεχνικά 

θέµατα σχετικά µε τις προµήθειες, τις επισκευές, τη συντήρηση / λειτουργία, τις 

επιθεωρήσεις και D/D ακολουθώντας τις διαδικασίες και την πολιτική της Εταιρίας.  

γγ) Παρέχει την απαραίτητη βοήθεια στο τµήµα OPS για το ερωτηµατολόγιο 

που απαιτείται για τις νέες απασχολήσεις των σκαφών (πληροφορίες και 

πιστοποιητικά που απαιτούνται για να υποβληθούν).  

δδ) Παρέχει το κατάλληλο προσωπικό για να διευθύνει τις εσωτερικές 

επιθεωρήσεις του ISM των πλοίων σύµφωνα µε το σχετικό πρόγραµµα.  

 

3.7 Τµήµα Προµηθειών – Supply Department  

 
α) Αρµόδιο για τη ρύθµιση των προµηθειών του σκάφους µε προµήθειες, τις 

σχετικές δηµοσιεύσεις, γραφική και φάρµακα προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι 

επαρκείς προµήθειες παρέχονται για την ασφαλή, ελεύθερη και κατάλληλη λειτουργία 

του σκάφους και την υγιεινή του πληρώµατος.  

Συγκεκριµένες απαιτήσεις / προµήθειες όπως τα χρώµατα, Ναυτικές 

∆ηµοσιεύσεις, διαγράµµατα, Οδηγίες προς τους Ναυτιλοµένους, τις προµήθειες 

καταστρώµατος, τα σχοινιά καλωδίων/πρόσδεσης, τα σχοινιά καλωδίων εργαλείων 

φορτίου και τα εξαρτήµατα, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε εργαλείων 

απαραίτητων για το πλάνο συντήρησης του πλοίου, το πόσιµο νερό, το service των 

ιατρικών συσκευών και των εξαρτηµάτων οξυγόνου, το φορητό VHF για την 

εσωτερική επικοινωνία καταστρώµατος συµπεριλαµβανοµένου του VHF για τις 

οµάδες ασφάλειας και ISPS προµήθειες/ εργαλεία /εξοπλισµός αξιολογούνται σε 
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συνεργασία µε το OPS και το Tech. Dept.  

β) Πραγµατοποιεί έρευνα αγοράς και αξιολογεί τις αναφορές σχετικές µε τα 

θέµατα τµήµατος ανεφοδιασµού ακολουθώντας τις διαδικασίες και την πολιτική της 

εταιρίας.  

γ) Αξιολογεί τα αρχεία SMS, τις φόρµες, και τυχόν ανεπάρκειες που 

επιβάλλονται από το PSC, τη σηµαία, την κλάση, το P&I, οι αντιπρόσωποι του 

γραφείου σχετικοί µε τα θέµατα του Supply Dept συνεχίζουν µε τις απαραίτητες 

διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες σύµφωνα µε τις διαδικασίες και την πολιτική 

της εταιρίας.  

δ) Παρακολουθεί τα αποθέµατα των πλοίων που σχετίζονται µε τα θέµατα που 

ασχολείται το Supply Dept.  

ε) Σε συνεργασία µε το OPS και άλλα τµήµατα σχετικά, εξασφαλίζει ότι οι 

διαδικασίες για την αποστολή προϊόντων στα πλοία προγραµµατίζονται προσεκτικά 

ελαχιστοποιώντας τις δαπάνες και τις καθυστερήσεις.  

στ) Γνωρίζει πλήρως τους κανονισµούς του ΙΜΟ/ Μarpol/ Solas/ κλάσης των 

σηµαιών σχετικούς µε τα θέµατα του τµήµατος ανεφοδιασµού που συνεχίζουν µε τις 

απαραίτητες ρυθµίσεις στα πλοία που διαχειρίζονται ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης 

συµµόρφωση µε τις σχετικές απαιτήσεις.  

3.8 Τµήµα πληρωµάτων – Crew Dept.  

α) Αρµόδιο για την κατάλληλη και ικανοποιητική επάνδρωση των σκαφών το  

καταρτισµένο ποντοπόρο προσωπικό που απασχολείται µε από την εταιρία ή 

της επάνδρωσης µέσω πρακτόρων. Η ευθύνη επεκτείνεται στην παρατήρηση της 

συµβατικής συµµόρφωσης του επανδρώνοντας πράκτορα.  

β) Εξασφάλιση της αξιολόγησης µέσω συνεντεύξεως του Πλοιάρχου, 

Υποπλοιάρχου, Α’ Μηχανικού, Αξιωµατικούς Καταστρώµατος, ή/και εξοικείωση µε 

τα λειτουργικά και τεχνικά θέµατα πριν από τη δέσµευση σε συνεργασία µε τη το 

Τεχνικό και το Operations Dept.  

γ) Ελέγχει και παρακολουθεί τα πληρώµατα των πλοίων, οι οποίο πρέπει να 

ξεµπαρκάρει, συνεχίζοντας µε όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις εγκαίρως για τη 

συλλογή του νέου πληρώµατος που κάνει το σχετικό προγραµµατισµό, ο οποίος 

πρέπει να σταλεί στον σχετικό πράκτορα (manning agent).  

δ) Αξιολογεί τα µέλη του πληρώµατος που επιβιβάζονται στο πλοίο, σύµφωνα 

µε τις διαδικασίες της επιχείρησης και τις απαιτήσεις πολιτικής, του STCW και των 

εκάστοτε σηµαιών.  
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ε) Έλεγχος και παρακολούθηση όλων των αρχείων των πληρωµάτων 

συµπεριλαµβανοµένων των αξιολογήσεων που κρατούνται στο σχετικό αρχείο.  

στ) Εξασφαλίζει ότι το πλήρωµα των πλοίων έχει της κατάλληλες 

πιστοποιήσεις σύµφωνα µε το STCW και την εκάστοτε σηµαία  

ζ) Είναι πλήρως ενηµερωµένο σχετικά µε τους νέους κανονισµούς του STCW, 

της σηµαίας, του ΙΜΟ και του Solas σε θέµατα που σχετίζονται µε το τµήµα 

πληρώµατος, προχορώντας µε τις απαραίτητες ρυθµίσεις έτσι ώστε όλες οι νέες 

απαιτήσεις να εφαρµόζονται κατάλληλα και εγκαίρως στα πλοία.  

η) Αξιολογεί τις φόρµες και τα αρχεία του SMS, συµπεριλαµβανοµένων των 

αξιολογήσεων, των ανεπαρκειών/των παρατηρήσεων που επιβάλλονται από το PSC, 

σηµαία, P&I και τους αντιπροσώπους του γραφείου, σε θέµατα σχετικά µε το τµήµα 

πληρώµατος, προχωρώντας µε τις απαραίτητες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες και την πολιτική της εταιρίας.  

θ) Αξιολογεί τις φόρµες και τα αρχεία του SMS σχετικά µε τα ατυχήµατα, 

τραυµατισµούς, ιατρικά αρχεία και αρχεία του ILO, προχορώντας µε τις απαραίτητες 

διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες σύµφωνα µε τις διαδικασίες και την πολιτική 

της εταιρίας.  

ι) Είναι υπεύθυνο για την διευθέτηση των ενεργειών για την µεταφορά σε και 

από το πλοίο, των µελών του πληρώµατος, των αντιπροσώπων του γραφείου και των 

επισκευαστικών οµάδων.  
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3.9 Τµήµα προσωπικού – Personnel Dept.  

Αρµόδιο για την κατάλληλη και ικανοποιητική επάνδρωση του γραφείου µε το 

καταρτισµένο προσωπικό.  

3.10 SMS Dept.  

α) Αρµόδιο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εφαρµογής του SMS στο 

πλοίο και στο γραφείο σύµφωνα µε τις οδηγίες του DPA.  

β) Προγραµµατίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις του ISM στα 

πλοία και στο γραφείο σύµφωνα µε τις διαδικασίες της επιχείρησης και τις οδηγίες 

του DPA.  

γ) Αξιολόγηση και ανάλυση των αρχείων του SMS σε συνεργασία µε τα 

αρµόδια τµήµατα. 

δ) Αξιολόγηση της καθηµερινής – και περιοδικής αλληλογραφίας του 

γραφείου και των πλοίων που σχετίζεται µε το SMS. 

ε) Προσδιορίζει σε συνεργασία µε τα αρµόδια τµήµατα οποιαδήποτε ανάγκη 

της εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησης και των πληρωµάτων.  

Είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση, τα σεµινάρια, τα γυµνάσια µε τη 

συµµετοχή του γραφείου, µε στόχο την συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων του 

προσωπικού της επιχείρησης και των πληρωµάτων της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες και την πολιτική της εταιρίας.  

στ) Είναι πλήρως ενηµερωµένο σχετικά µε τους κανονισµούς του ΙΜΟ της 

Μarpol του Solas, της κλάσης των πλοίων και των εκάστοτε σηµαιών σχετικούς µε 

θέµατα του SMS, προχωρώντας στην συνέχεια µε όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις στο 

SMS της εταιρίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται έγκαιρα και κατάλληλα η εφαρµογή 

στο πλοίο και στο γραφείο.  

ζ) Υπεύθυνο για την διεξαγωγή των εσωτερικών επιθεωρήσεων του ISM.  
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4. Ευθύνες και Αρµοδιότητες του Πλοίαρχου 

Αυτό το τµήµα περιγράφει την ευθύνη και την αρχή του πλοιάρχου όσον 

αφορά το SMS της εταιρίας.  

4.1 Ευθύνες και αρµοδιότητες  

Κάθε Πλοίαρχος είναι αρµόδιος για:  

1. την εφαρµογή του συστήµατος ασφαλούς διαχείρισης της εταιρίας στο πλοίο  

2. την δραστηριοποίηση του πληρώµατος στην τήρηση της πολιτικής της 

εταιρίας,  

3. την έκδοση των κατάλληλων εντολών και των οδηγιών κατά τρόπο σαφή και 

απλό,  

4. τον έλεγχο της τήρησης των απαραίτητων απαιτήσεων του SMS,  

5. την αναθεώρηση του SMS και την αναφορά για τυχόν ανεπάρκειες στον DPA 

και την διοίκηση, 

Η διοίκηση παρέχει όλη την απαραίτητη βοήθεια στον Πλοίαρχο.  

Ο Πλοίαρχος έχει την εξαιρετικά σηµαντική εξουσία και την ευθύνη να λάβει 

τις αποφάσεις όσον αφορά την ασφάλεια και την πρόληψη ρύπανσης και να ζητήσει 

τη βοήθεια της επιχείρησης όπως και όπου µπορεί και είναι απαραίτητο.  

Για τις περαιτέρω λεπτοµέρειες δείτε την περιγραφή εργασίας του Πλοιάρχου 

στο εγχειρίδιο οδηγιών και την ακόλουθη σχετική διαδικασία:  

• SP 08: Εφαρµογή και αναθεώρηση SMS από την επιχείρηση  

5. Πόροι και προσωπικό  

Αυτό το τµήµα περιγράφει τις µεθόδους που εφαρµόζονται από την 

επιχείρηση για την επιλογή του προσωπικού και την παροχή επαρκών πόρων.  

5.1 Όλο το προσωπικό  

Όλο το προσωπικό τόσο επί ξηράς όσο και επί του σκάφους, που σχετίζονται 

µε το SMS της επιχείρησης είναι κατάλληλα και ικανά και έχουν γνώση του SMS ως 

προς τις ευθύνες και τις αρµοδιότητές τους.  
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5.2 Προσωπικό επί των Πλοίων  

5.2.1 Ο Πλοίαρχος  

Στην επιχείρηση απασχολούνται Πλοίαρχοι πλήρως καταρτισµένοι και 

κατάλληλοι για να ηγηθούν στα σκάφη στα οποία πρόκειται να οριστούν. Οι 

πλοίαρχοι είναι εκπαιδευµένοι προκειµένου να είναι πλήρως εξοικειωµένοι µε το 

SMS της επιχείρησης. Η επιχείρηση δίνει στους Πλοιάρχους την απαραίτητη 

υποστήριξη έτσι ώστε να εκτελούν µε ασφάλεια τα καθήκοντά τους.  

 

5.2.2 Το Πλήρωµα  

Η επιχείρηση προσλαµβάνει µέσω του γραφείου ή µέσω των πρακτόρων 

κατάλληλους, πιστοποιηµένους και ιατρικά κατάλληλους ναυτικούς σύµφωνα µε τις 

εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις.  

Τα κριτήρια και τα πρότυπα καθορίζονται έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι το 

πλήρωµα καλύπτει τις απαιτήσεις της επιχείρησης και λαµβάνουν υπόψη τον τύπο και 

τον φόρτο εργασίας και των δεξιοτήτων απαραίτητων για κάθε θέση και την επίσηµη 

γλώσσα εργασίας. Σύµφωνα µε τη σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ της επιχείρησης 

και των πρακτόρων επάνδρωσης των πλοίων, ο πράκτορας αναλαµβάνει την ευθύνη 

για την επιλογή των µελών του πληρώµατος που καλύπτουν τις απαιτήσεις της 

επιχείρησης.  

Η αξιολόγηση των µεµονωµένων µελών του πληρώµατος πραγµατοποιείται 

προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η επάνδρωση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις.  

Η επιχείρηση εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του σκάφους λαµβάνει τις 

πληροφορίες για το SMS και είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στην 

εκτέλεση των καθηκόντων τους σχετικών µε το SMS.  

 
5.2.3 Νέο προσωπικό ή προαγόµενο προσωπικό 

Όλο το νέο προσωπικό ή το προσωπικό που µεταφέρεται σε νέα θέση, πριν 

αναλάβουν τα καθήκοντά τους εκπαιδεύονται και ενηµερώνονται σχετικά µε την 

ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος από τον Πλοίαρχο ή τον σχετικό 

αντιπρόσωπο του γραφείου. Σαφείς οδηγίες και εντολές προσδιορίζονται, 
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τεκµηριώνονται και δίνονται.  

5.3 Εκπαίδευση  

5.3.1 Προσωπικό του Γραφείου  

Όλοι οι διευθυντές των τµηµάτων είναι αρµόδιοι για τον εντοπισµό των 

αναγκών της εκπαίδευσης του προσωπικού τους όσον αφορά τις απαιτήσεις του SMS. 

Ο DPA είναι αρµόδιος για την αξιολόγηση των αναγκών της εκπαίδευσης.  

5.3.2 Πλήρωµα  

Ο Πλοίαρχος µπορεί προτείνει για την εκπαίδευση του πληρώµατος που 

απασχολούνται µέσω του γραφείου. Σε αυτήν συµπεριλαµβάνονται τα µαθήµατα 

εµπέδωσης του SMS και οποιαδήποτε κατάρτιση σχετικά µε τις αιτήσεις του Solas 

και της Marpol.  

Ο Πλοίαρχος µπορεί προτείνει την εκπαίδευση του πληρώµατος που 

απασχολείται µέσω του πράκτορα που διαβιβάζεται στη συνέχεια στους εκάστοτε 

πράκτορες για τις περαιτέρω ενέργειές τους. Για το πλήρωµα που απασχολείται µέσω 

του γραφείου οι ανάγκες κατάρτισης αναθεωρούνται και αξιολογούνται από την 

επιχείρηση.  

5.4 Σχετικές διαδικασίες  

• SP07: Κατάρτιση.  

• SP11: Επάνδρωση µέσω του γραφείου.  

• SP12: Επάνδρωση µέσω των πρακτόρων.  

 

6. Ανάπτυξη του σχεδιασµού για τις διαδικασίες επί του πλοίου.  

Ο σκοπός αυτού του τοµέα είναι να περιγραφεί ο τρόπος µε τον οποίο η 

επιχείρηση προσδιορίζει και προγραµµατίζει τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και 

τα γεγονότα στην ξηρά και εν πλω για να εξασφαλίσει ότι όλες οι διαδικασίες 

λειτουργούν υπό τις ελεγχόµενες συνθήκες για να προστατεύσουν την ποιότητα της 

υπηρεσίας, η την πρόληψη σχετικά µε την ασφάλεια των πλοίων, των πληρωµάτων, 



 66 

του φορτίου και της ρύπανσης.  

6.1 Τεκµηριωµένες διαδικασίες, πλάνα και οδηγίες εργασιών.  

Η επιχείρηση έχει καθιερώσει τις διαδικασίες για την προετοιµασία των 

σχεδίων και τις οδηγίες για τις βασικές διαδικασίες επί του πλοίου σχετικά µε την 

ασφάλεια του σκάφους, του πληρώµατος, του φορτίου και της πρόληψης από 

ρύπανση. Οι διάφορες διαδικασίες που περιλαµβάνονται καθορίζονται και ορίζονται 

στο καταρτισµένο προσωπικό.  

6.1.1 Λειτουργική ασφάλεια  

Οι διαδικασίες και οι οδηγίες εργασίας καθιερώνονται για να διασφαλίσουν 

την ασφάλεια του φορτίου, του σκάφους και του πληρώµατος σύµφωνα µε τις εθνικές 

και διεθνείς απαιτήσεις. Οι σχετικές λίστες ελέγχου χρησιµοποιούνται για να 

βοηθήσουν στην εξασφάλιση ότι όλες οι διαδικασίες καλύπτονται από µια 

συγκεκριµένη λειτουργική φάση. Οι ακόλουθες δραστηριότητες τεκµηριώνονται:  
• γενικές δραστηριότητες,  

• πλοίο στο λιµένα,  

• πλοίο εν πλω.,  

• προετοιµασία για την αναχώρηση από τον λιµένα,  

• προετοιµασία για την άφιξη στο λιµένα,  

• στερεότυπες επικοινωνίες,  

• χειρισµός του φορτίου.  

• ∆ιαδικασίες ερµατισµού.  

 

6.1.2 Ειδικές διαδικασίες επί του πλοίου  

Οι ειδικές διαδικασίες επί του πλοίου θεωρούνται διαδικασίες όπου τα λάθη  

µπορούν να γίνουν εµφανή µόνο αφού έχουν δηµιουργηθεί επικίνδυνες καταστάσεις ή  

έχουν συµβεί τα ατυχήµατα.  
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Οι ακόλουθες ειδικές διαδικασίες έχουν προσδιοριστεί και οι οδηγίες και λίστες 

ελέγχου εργασίας εκδίδονται και τεκµηριώνονται:  

• εξασφάλιση της υδατοστεγούς ευστάθειας,  

• ασφάλεια πλοήγησης,  

• συντήρηση του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων,  

• διαδικασίες πετρέλευσης στο λιµένα,  

• διατήρηση της ευστάθειας,  

• ασφαλής στοιβασία του φορτίου,  

• ασφάλεια του σκάφους.  
 

6.1.3 Κρίσιµες διαδικασίες επί του πλοίου  

Οι κρίσιµες διαδικασίες επί του πλοίου είναι διαδικασίες όπου τα λάθη 

µπορούν αµέσως να προκαλέσουν ένα ατύχηµα ή µια επικίνδυνη κατάσταση για το 

σκάφος, το πλήρωµα ή το περιβάλλον. Οι οδηγίες εργασίας και λίστες ελέγχου για τις 

κρίσιµες διαδικασίες έχουν παρασχεθεί.  

Τα αρχεία αυτών των διαδικασιών θα διατηρηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες 

στα ελεγχόµενα έντυπα SMS αρχεία του σκάφους  

Οι ακόλουθες οδηγίες εργασίας για τις κρίσιµες διαδικασίες καταστρώµατος 

έχουν εκδοθεί και έχουν τεκµηριωθεί:  

• ναυσιπλοΐα σε περιορισµένα ύδατα  

• ναυσιπλοΐα σε περιοχές κυκλοφορίας υψηλής πυκνότητας  

• ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια µειωµένης ορατότητας.  

• διαδικασίες σε βαριές καιρικές συνθήκες.  

• φόρτωση/ εκφόρτωση των επικίνδυνων φορτίων.  

• κρίσιµες διεργασίες µηχανηµάτων.  

 

6.2 Σχετικές διαδικασίες  

SP02: Έκδοση και διανοµή των ελεγχόµενων εγγράφων  

7. Ετοιµότητα Έκτατης Ανάγκης  

Ο σκοπός αυτού του τοµέα είναι να περιγραφεί πώς η επιχείρηση παρέχει στον 

Πλοίαρχο την απαραίτητη υποστήριξη σε περίπτωση που µια κατάσταση έκτακτης 
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ανάγκης εµφανιστεί.  

7.1 Στην ξηρά: ο προσδιορισµός των διαδικασιών αφορά την ασφάλεια, την 

πρόληψη ρύπανσης και την ετοιµότητα έκτακτης ανάγκης.  

Όσον αφορά την ασφάλεια, τη πρόληψη ρύπανσης και τη προπαρασκευή 

έκτακτης ανάγκης οι απαραίτητες διαδικασίες, οι οδηγίες και τα µέτρα ελέγχου έχουν 

προσδιοριστεί και έχουν καθιερωθεί για να εξετάσουν τους κρίσιµους παράγοντες στη 

διαδικασία. Μεταξύ αυτών, οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης έχουν προετοιµαστεί για 

να καθορίζουν τους στόχους του προσωπικού, κατά την εµφάνιση µιας έκτακτης 

ανάγκης.  

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης από τη µεριά της ναυτιλιακής εταιρίας καθορίζει:  

• αρµόδιες αρχές που προειδοποιούνται  

• γυµνάσια να πραγµατοποιούνται στην εταιρία  

• ποιος λαµβάνει τις αποφάσεις  

• ποιος πραγµατοποιεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται  

• ποιος µιλά στους συγγενείς, τους πελάτες και τον Τύπο  

• ποιος επικοινωνεί µε το σκάφος, τον ασφαλιστή και τους επιθεωρητές.  

7.2 Εν πλω: προσδιορισµός των διαδικασιών σχετικών µε την  

ασφάλεια, την πρόληψη ρύπανσης και την ετοιµότητα έκτακτης ανάγκης.  

 
Οι κρίσιµοι παράγοντες στη διαδικασία σχετική µε την ασφάλεια, την 

πρόληψη ρύπανσης και την προπαρασκευή έκτακτης ανάγκης στο σκάφος έχουν 

προσδιοριστεί και τα µέτρα ελέγχου παρέχονται.  

Οι διαδικασίες περιγράφονται έτσι ώστε να λαµβάνουν υπόψη όλους εκείνους 

τους κρίσιµους παράγοντες κατά την έκτατη ανάγκη, λαµβάνοντας υπόψη ότι κάθε 

διαφορετικός τύπος πλοίου και φορτίου έχουν άλλους κρίσιµους παράγοντες. Το 

προσωπικό είναι εκπαιδευµένο, γνωρίζει και ελέγχει όλους τους κινδύνους που 

περιλαµβάνονται στη λειτουργία και στην εξέταση των καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης.  

Όσον αφορά τη ρύπανση πετρελαίου, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης ρύπανσης 

πετρελαίου (SOPEP) αποτελεί τη βάση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και των 

διαδικασιών απρόοπτου. Το SOPEP για κάθε σκάφος έχει εγκριθεί από τις αρχές 

κράτους σηµαίας ή άλλες οργανώσεις που εγκρίνονται από τη σηµαία.  

7.3 Σχέδιο έκτακτης ανάγκης  

Προκειµένου να προσδιορίσουν, να περιγράψουν και να ανταποκριθούν στις 
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πιθανές διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, οι ακόλουθες διαδικασίες έκτακτου ανάγκης 

έχουν αναγνωριστεί:  

• Εγκατάλειψη πλοίου  

• Ρύπανση από πετρέλαιο  

• Πυρκαγιά  

• Αποτυχία κύριας µηχανής  

• Αποτυχία πηδαλιουχίας  

• ∆ιακοπή ρεύµατος  

• Σύγκρουση  

• Άνθρωπος στη Θάλασσα  

• Τραυµατισµός/ ασθένεια ατόµου  

• Μετατόπιση φορτίου  

• Πειρατεία  

• ∆ιάσωση πλοίου  

• Πληµµύρα  

• Ζηµία από δυσµενής καιρικές συνθήκες  

• ∆ιαδικασίες αναζήτησης και διάσωσης  

• Προσάραξη  
 

Είναι σηµαντικό τα σχέδια έκτακτης ανάγκης της εταιρίας και του πλοίου να 

είναι κατάλληλα προσαρµοσµένα στο προσωπικό.  

 

7.3.1 Σχέδιo έκτακτης ανάγκης απο ξηράς Shore based emergency plans 

Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης της ξηράς περιλαµβάνουν τα εξής:  

• καθήκοντα προσωπικού  

• καθιέρωση µιας οµάδας έκτακτης ανάγκης  

• διαδικασίες δράσης  

• επικοινωνία µεταξύ του πλοίου και της οµάδας της ξηράς  

• διαθεσιµότητα των στοιχείων του πλοίου  

• εµπλεκόµενα µέρη που πρέπει να ενηµερωθούν  

• µέθοδοι ανταπόκρισης  

• ειδοποίηση µε τη οικογένεια του προσωπικού των πλοίων  
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• επαφή µε τον Τύπο  
 

7.3.2 ∆ιαδικασίες έκτακτης ανάγκης πλοίουShipboard emergency procedures 

 
Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης του πλοίου περιλαµβάνουν τα εξής:  

• καθήκοντα και ευθύνες του προσωπικού του πλοίου  

• µέθοδοι επικοινωνίας και ανταπόκρισης  

• αίτηση για βοήθειας  

• ειδοποίηση της εταιρίας και των αρµόδιων αρχών  

• επικοινωνία µεταξύ του σκάφους και της ξηράς  
 

7.4 Γυµνάσια έκτακτης ανάγκης – Emergency Drills 

Οι διαδικασίες για τα γυµνάσια έκτακτης ανάγκης στο γραφείο και στα πλοία 

έχουν καθιερωθεί και εφαρµόζονται. Κατά τη διάρκεια των εσωτερικών 

επιθεωρήσεων θα ελέγχεται ότι όλο το προσωπικό επιχείρησης έχει την ικανότητα για 

να ανταποκριθεί στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  

7.5 Σχετικές διαδικασίες  

• SP13: Γυµνάσια έκτακτης ανάγκης ακτών  

• SP14: Επί των γυµνασίων έκτακτης ανάγκης  

 

8. Εκθέσεις και ανάλυση των ατυχηµάτων µησυµµορφώσεως και των 

επικίνδυνων περιστατικών  

Αυτό το τµήµα περιγράφει τις µεθόδους και τις ευθύνες για την επεξεργασία 

των µησυµµορφώσεως, των ατυχηµάτων και των επικίνδυνων περιστατικών.  

Όλες οι παραπάνω καταστάσεις αντιµετωπίζονται µε έναν συστηµατικό τρόπο 

που περιλαµβάνει τον προσδιορισµό, την αξιολόγηση του προβλήµατος και τις 

άµεσες λύσεις, την εφαρµογή της απαραίτητης διορθωτικής / προληπτικής δράσης.  

 

8.1 Μη-συµµορφώσεις, Non-Conformities  

Οι µησυµµορφώσεις στην εφαρµογή του SMS µπορούν να προσδιοριστούν 

µέσω των εσωτερικών επιθεωρήσεων ή από την εφαρµογή SMS.  

Όλες οι µησυµµορφώσεις προσδιορίζονται, καταγράφονται και η διορθωτική / 

προληπτική δράση αποφασίζεται µε βάση αυτές. Αυτές οι ενέργειες ακολουθούνται 

προκειµένου να ελεγχθεί ότι η εφαρµογή SMS είναι αποτελεσµατική. Τα N/Cs 

αναλύονται και αξιολογούνται από το SM τµήµα σε συνεργασία µε DPA και τους 

επικεφαλής των τµηµάτων και παρέχουν ένα εργαλείο για να ελέγξουν του SMS της 

επιχείρησης.  

8.2 Ατυχήµατα και επικίνδυνα περιστατικά  
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Όλα τα ατυχήµατα και τα επικίνδυνα περιστατικά κάθε πλοίου αναφέρονται 

αµέσως. Οι εκθέσεις περιλαµβάνουν την περιγραφή του γεγονότος, των πιθανών 

αιτιών, των συνεπειών στους ανθρώπους, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας του 

πλοίου καθώς και των προληπτικών διορθωτικών ενεργειών που λαµβάνονται. Τα 

ατυχήµατα και τα επικίνδυνα περιστατικά αξιολογούνται και αναλύονται από SM 

τµήµα σε συνεργασία µε DPA και τους επικεφαλής των τµηµάτων που 

περιλαµβάνονται. Οι διορθωτικές ενέργειες ακολουθούνται και ερευνώνται από το 

SM τµήµα σε συνεργασία µε τα σχετικά τµήµατα.  

 

8.3 Σχετικές διαδικασίες  

 
• SP09: Μη συµµόρφωση και διορθωτικές ενέργειες  

• SP10: Ατυχήµατα και επικίνδυνα περιστατικά  

 
9. Συντήρηση του πλοίου και του εξοπλισµού  

Ο σκοπός αυτού του τµήµατος είναι να περιγραφούν οι µέθοδοι που 

διατηρούνται µε τις οποίες τα πλοία της εταιρίας συµµορφώνονται µε τους σχετικούς 

κανόνες και τους κανονισµούς καθώς και µε την πολιτική της εταιρίας σχετικά µε την 

προληπτική συντήρηση, τις επισκευές και τις σχετικές έρευνες.  

9.1 Επιθεώρηση και δοκιµή  

Οι επιθεωρήσεις της εταιρίας, τρίτων και η δοκιµές γίνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα για κάθε πλοίο. Οποιεσδήποτε ζηµίες / ατέλειες αναφέρονται, αναλύονται 

και οι κατάλληλες επισκευές γίνονται. Τα αρχεία αυτών των δραστηριοτήτων 

αρχειοθετούνται από το τεχνικό τµήµα. Τα αρµοδία τµήµατα της εταιρίας 

ενηµερώνονται περαιτέρω.  

9.2 Προγραµµατισµένη συντήρηση  

Ο προγραµµατισµός της συντήρησης εκδίδεται από τα σχετικά τµήµατα που 

αναθεωρούν τις εκθέσεις των δραστηριοτήτων συντήρησης.  

9.3 Κρίσιµοι εξοπλισµός και συστήµατα  
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Η εταιρία έχει προσδιορίσει τους εξοπλισµούς και τα συστήµατα των οποίων η 

ξαφνική λειτουργική αποτυχία µπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτοί 

είναι οι ακόλουθοι:  

1. λέµβοι διάσωσης  

2. σωστικές σχεδίες  

3. αντλία πυρκαγιάς έκτακτης ανάγκης  

4. κύριο σύστηµα κατάσβεσης µε σταθερό σύστηµα του CO2 ή αφρού  

5. σύστηµα σεντινών µηχανής.  

6. αναπνευστικές συσκευές  

7. EPIRB  

8. SART  

9. συναγερµοί  

10. σηµαντήρας καπνού Manoverboard 

11. ανιχνευτές καπνού  

12. φορητά VHF  

13. σήµα κινδύνου  

14. γέφυρα τηλέγραφων/ER  

15. πηδαλιουχίας πηδαλιουχία έκτακτης ανάγκης  

16. καπόνια  

17. αεροσυµπιεστής έκτακτης ανάγκης  

18. συσκευές κλεισίµατος δεξαµενών καυσίµων E/R  

19. γεννήτρια έκτακτης ανάγκης  

Τα συγκεκριµένα µέτρα στοχεύουν στην προώθηση της αξιοπιστίας του 

εξοπλισµού ή του συστήµατος. Τα αρχεία της εφαρµογής τίθενται στην διάθεση των 

σχετικών τµηµάτων για την ανάλυση και την αρχειοθέτηση.  

9.4 Επισκευές  

Οι επισκευές αναλαµβάνονται σύµφωνα µε την προδιαγραφή και τον 

προγραµµατισµό που εκδίδονται από το τεχνικό τµήµα. Οι σχετικά εκθέσεις και τα 

αρχεία επισκευής περιέχουν τα εξής:  
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• µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την επισκευή  

• οποιεσδήποτε παρατηρήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της επισκευής  

• οποιαδήποτε απόκλιση από τα πρότυπα που καθορίζονται για τις επισκευές  
 

Αυτές οι εκθέσεις τίθενται στην διάθεση του τεχνικού τµήµατος για την 

ανάλυση και την αρχειοθέτηση.  

9.5 Ανταλλακτικά και υλικά  

Τα ανταλλακτικά και τα υλικά ζητούνται, παραγγέλνονται, παραδίδονται, 

ελέγχονται και αποθηκεύονται στο πλοίο. Τα αρχεία ανταλλακτικών διατηρούνται στο 

πλοίο και επίσης στο τεχνικό τµήµα της εταιρίας. Οι ενηµερωµένοι κατάλογοι των 

ανταλλακτικών και των υλικών είναι επίσης διαθέσιµοι στο πλοίο και στην εταιρία.  

9.6 Ασφάλεια και εξοπλισµός ελέγχου της ρύπανσης  

Η συντήρηση της ασφάλειας και του εξοπλισµού ελέγχου της ρύπανσης 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις σχετικά οδηγίες και τα σχέδια.  

9.7 Σχετικές διαδικασίες  

• SP15: Συντήρηση/ επιθεωρήσεις  

• SP16: ∆ιόρθωση των ατελειών  

• SP17: Κλάση και επιθεωρήσεις  

• SP18: ∆εξαµενισµός  

• SP19: Ανεφοδιασµός προµηθειών/ ανταλλακτικών  

 

10. Αρχειοθέτηση  

Αυτό το τµήµα περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο όλα τα έγγραφα, σχετικά 

µε το SMS της εταιρίας ελέγχονται προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι µόνο τα 

ενηµερωµένα έγγραφα κρατιούνται διαθέσιµα στην κατάλληλη θέση από τους 

κατόχους όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο διαδικασιών, SP 02. Τα έγγραφα και τα 
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στοιχεία αποθηκεύονται επίσης στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της εταιρίας, και 

προστατεύονται σύστηµα αντιγράφων ασφάλειας. Περιγράφει επίσης τον 

προσδιορισµό και τη συντήρηση των µέτρων ασφάλειας.  

10.1 Έλεγχος της αρχειοθέτησης  

Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία εξωτερικά ή εσωτερικά που υποστηρίζουν το SMS 

ελέγχονται κατά η διάρκεια όλων των σταδίων της έκδοσης τους, αποθηκεύονται και 

είναι διαθέσιµα όποτε απαιτούνται.  

Όλοι οι κάτοχοι των ελεγχόµενων εγγράφων είναι αρµόδιοι για την ενηµέρωση των 

αρχείων τους.  

Το SM τµήµα διατηρεί ένα κύριο αρχείο όλης της τεκµηρίωσης σχετικής µε το 

SMS. Τα ελεγχόµενα έγγραφα της εταιρίας είναι:  

• Εγχειρίδιο της πολιτικής της εταιρίας  

• εγχειρίδιο διαδικασιών  

• βάρδια γέφυρας/ καταστρώµατος  

• βάρδια µηχανής  

• προσωπικό  

• ασφάλεια  

• µόνιµες οδηγίες  

• σχέδιο απρόοπτης κατάστασης πλοίου  

• σχέδιο απρόοπτης κατάστασης ξηράς  

• εγχειρίδιο εκπαίδευσης SOLAS  

• εγχειρίδιο συγκεκριµένων λειτουργιών και διαδικασιών  

• εγχειρίδιο πυρκαγιάς  

• εγκύκλιοι SMS •  

 

10.1.1 Εγχειρίδιο της πολιτικής της εταιρίας  
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Το SM τµήµα της εταιρίας είναι αρµόδιο για την έκδοση και τη διανοµή του 

εγχειριδίου που περιγράφει τα µέτρα της εταιρίας σχετικά µε το ISM κώδικα.  

Οι ακόλουθες πληροφορίες δίνονται στην µπροστινή σελίδα του εγχειριδίου:  
• ελεγχόµενο/ µηελεγχόµενο  

• όνοµα και θέση του κατόχου του εγχειριδίου  

• όνοµα και υπογραφή του συντάκτη  

• υπογραφή του εγκεκριµένου προσώπου που εγκρίνει την πολιτική της 

εταιρίας.  

Σε κάθε σελίδα του εγχειριδίου, οι ακόλουθες πληροφορίες έχουν περιληφθεί 

στην κεφαλίδα:  
 
• κεφάλαιο, αριθµός που αναφέρεται στον πίνακα περιεχοµένων  

• ζήτηµα επιστολή που δείχνει το σχετικό ζήτηµα  

• ηµεροµηνία της έκδοσης ένδειξη της ηµεροµηνίας της έκδοσης  

• αναθεώρηση δείχνει τον αριθµό αναθεώρησης  

• ηµεροµηνία ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής αναθεώρησης  

• σελίδα αριθµός σελίδων συνολικών αριθµών σελίδων. 

 Ο πίνακας περιεχοµένων δηλώνει τις ακόλουθες πληροφορίες:  

• κεφάλαιο, αριθµός κεφαλαίων που περιγράφονται  

• περιγραφή τίτλος του θέµατος που περιγράφεται  

 

Tο τµήµα σε συνεργασία µε τον DPA υπογράφει τις αναθεωρήσεις για την 

αποδοχή. Το SM ή/και οι εσωτερικοί ελεγκτές θα ελέγξουν ότι τουλάχιστον µία φορά 

το χρόνο το εγχειρίδιο συµµορφώνεται µε την πραγµατικότητα της συγκεκριµένης 

περιόδου.  

Η ενηµέρωση των εγχειριδίων εν πλω πραγµατοποιείται και επιβεβαιώνεται 

από τον Πλοίαρχο. Κατά τη διάρκεια των εσωτερικών επιθεωρήσεων, οι εσωτερικοί 

ελεγκτές είναι αρµόδιοι για τον έλεγχο εάν το εγχειρίδιο πολιτικής είναι πλήρως 

ενηµερωµένο µε τις πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις κατά την διάρκεια του ελέγχου και 

ότι οι άκυρες σελίδες έχει αφαιρεθεί και έχει καταστραφεί. Επιπλέον, το εγχειρίδιο 
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πολιτικής αναθεωρείται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Management 

Review.  

Κάθε υπάλληλος µπορεί να προτείνει µια προσθήκη ή µια αλλαγή ενός 

κεφαλαίου ή µιας παραγράφου. Το HOD και ο Πλοίαρχος είναι αρµόδιοι για να 

συµπληρώσουν το αίτηµα και να το παραδώσουν στο SM τµήµα, υποστηριζόµενο 

από επιχειρήµατα. Το SM τµήµα θα ελέγξει και εάν η πρόταση είναι απαραίτητη, 

εφικτή, και είναι µέσα στις απαιτήσεις του ISM κώδικα, το SM τµήµα θα 

ακολουθήσει τη σχετική διαδικασία τροποποιήσεων.  

 

10.1.2 Εγχειρίδιο διαδικασιών  

∆εδοµένου ότι οι διαδικασίες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του S.M.S. έχουν ως 

σκοπό να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους που θα τις εφαρµόσουν.  

Όλες οι διαδικασίες θα έχουν ένα τυποποιηµένο σχήµα. Τα εξής πρέπει να 

εµφανιστούν σε κάθε σελίδα:  
• όνοµα επιχείρησης (λογότυπο εφόσον ενδείκνυται).  

• τίτλος διαδικασίας  

• αριθµός διαδικασίας  

• αριθµός αναθεώρησης  

• αποτελεσµατική ηµεροµηνία της τρέχουσας αναθεώρησης  

• αριθµός σελίδων και συνολικός αριθµός σελίδων  

 

Εκτός από τα ανωτέρω το ακόλουθο περιεχόµενο εµφανίζεται σε κάθε σελίδα 

αντίστοιχα.  

Στην µπροστινή σελίδα:  

• παράγραφος 1: σκοπός  

• παράγραφος 2: πεδίο της εφαρµογής  

• παράγραφος 3: αναφορές  

• παράγραφος 4: συντµήσεις  
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Στη δεύτερη σελίδα:  

• παράγραφος 5: ∆ιαδικασία µε µορφή διαγράµµατος ροής. Οι αριθµοί 

αναφοράς αναφέρονται στις ουσιαστικές πρόσθετες πληροφορίες που δίνονται στην 

τρίτη σελίδα, εάν είναι απαραίτητο.  

Στην τρίτη σελίδα:  

• παράγραφος 6: Κείµενο της διαδικασίας κάτω από τους αριθµούς αναφοράς 

που δίνονται στη δεύτερη σελίδα, εδώ δίνεται τις πρόσθετες πληροφορίες των 

διάφορων βηµάτων εάν είναι απαραίτητο.  

Στην τέταρτη σελίδα:  

• παράγραφος 7: Τεκµηρίωση που κρατιέται για να ελέγξει ότι τα βήµατα έχουν 
ακολουθηθεί  

Το εγχειρίδιο των διαδικασιών είναι δοµηµένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι 

διαδικασίες συµπεριλαµβάνονται κατά τρόπο λογικό και σαφή.  

Οι πληροφορίες που δίνονται για την µπροστινή σελίδα είναι ίδιες µε την 

αντίστοιχη σελίδα του εγχειριδίου πολιτικής. Η σελίδα περιεχοµένου δηλώνει τον 

αριθµό και τον τίτλο όλων των διαδικασιών.  

Η χειρωνακτική ενηµέρωση σύµφωνα µε τις πιό πρόσφατες αναθεωρήσεις 

πραγµατοποιείται µε τον ίδιο τρόπο µε την ενηµέρωση του πολιτικού εγχειριδίου.  

10.2 Έλεγχος των µέτρων ασφάλειας  

Όλα τα αρχεία σχετικά µε τη λειτουργία του παρόντος SMS και όλων εκείνων 

που παρέχουν τα στοιχεία για την πτυχή ασφάλειας της λειτουργίας της επιχείρησης 

ελέγχονται.  

Τα τµήµατα γραφείων και ο Πλοίαρχος, είναι αρµόδιοι για το σύστηµα 

αρχειοθέτησης που θα ακολουθήσουν προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι τα µέτρα 

ασφάλειας ταξινοµούνται και διατηρούνται κατά τρόπο τακτικό και ανακτήσιµο.  

Το σύστηµα αρχείων συµµορφώνεται µε τις νοµικές εθνικές ή διεθνείς 

απαιτήσεις σχετικά µε την περίοδο διατήρησης.  

Ακολούθως είναι µερικά από τα µέτρα ασφάλειας της επιχείρησης.  

• διορθωτικά και προληπτικά αρχεία δράσης  
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• εσωτερικές/εξωτερικές ISM επιθεωρήσεις  

• αρχεία διοικητικής αναθεώρησης  

• κατάρτιση, αρχεία γυµνασίων  

 
10.3 Σχετικές διαδικασίες 

SP02: Έκδοση και διανοµή των ελεγχόµενων εγγράφων SP03: Τροποποίηση των 

ελεγχόµενων εγγράφων SP04: Έλεγχος των µέτρων ασφάλειας SP05: Έλεγχος των 

εγγράφων τρίτων  

11. Επαλήθευση, αναθεώρηση και αξιολόγηση επιχείρησης  

Το σύστηµα Ασφαλούς ∆ιαχείρισης της επιχείρησης (SMS), όντας ακέραιο 

στα λειτουργικά συστήµατα της επιχείρησης, ελέγχεται, αναθεωρείται και 

αξιολογείται σε κανονική βάση στην ξηρά και σε κάθε πλοίο µέσω των εσωτερικών 

επιθεωρήσεων ασφάλειας.  

Ο σκοπός των εσωτερικών επιθεωρήσεων ασφάλειας είναι να καθοριστεί 

εάν τα καθορισµένα και τεκµηριωµένα συστήµατα και οι διαδικασίες 

αντιπροσωπεύουν επαρκώς τα πρότυπα που καθορίζονται από την επιχείρηση και 

ότι όλα τα συστήµατα λειτουργούν αποτελεσµατικά σε όλη την επιχείρηση 

σύµφωνα µε το διεθνή διοικητικό κώδικα ασφάλειας.  

Οι επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα που 

παρέχεται από το διοικητικό τµήµα ασφάλειας για να βοηθήσει τον 

προγραµµατισµό. Κάθε τοµέας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης υπόκειται 

στην επιθεώρηση τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. Αυτή η ελάχιστη απαίτηση 

υπόκειται στην αναθεώρηση στη συνεδρίαση της διοικητικής αναθεώρησης. Οι 

πρόσθετες εσωτερικές επιθεωρήσεις µπορούν να διεξαχθούν όταν και εάν 

προσδιορίζεται µια τέτοια ανάγκη.  

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις διεξάγονται σύµφωνα µε µια επίσηµη 

διαδικασία, και οι ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι από τις περιοχές ελεγχόµενες, όπου 

εφαρµόσιµος.  

Τα αποτελέσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων καταγράφονται µε τις 

εκθέσεις και µορφές µη συµµόρφωσης. Αυτοί υποπίπτουν επίσης στην αντίληψη 

του προσωπικού που έχει ευθύνη για ένα τµήµα ή ένα σκάφος. Τα διορθωτικά 

µέτρα που λαµβάνονται ενάντια στα συµπεράσµατα καταγράφονται στην έκθεση 
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µη συµµόρφωσης και η συνέχεια της διορθωτικής δράσης µέσα στις ηµεροµηνίες 

ορίου πραγµατοποιείται από το SM τµήµα.  

Η διοικητική αναθεώρηση πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία φορά το 

χρόνο από τους επικεφαλής των τµηµάτων και των βοηθών τους. Τα αποτελέσµατα 

των εσωτερικών επιθεωρήσεων, οποιεσδήποτε µησυµµορφώσεις και άλλες πτυχές 

συζητούνται προκειµένου να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής 

SMS για τη συντήρηση της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος στη 

λειτουργία των σκαφών.  

 

11.1 Σχετικές διαδικασίες  

- SP 01: ∆ιοικητική αναθεώρηση  

- SP 06: Ism επιθεωρήσεις  

- SP 09: Μη συµµόρφωση  


