
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

στην 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» 

 

Βενέτη Ερμίνα 
 

Διπλωματική εργασία 

που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως μέρος των 

απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην 

Ναυτιλία 

 

Πειραιάς 

Μάϊος 2012 



 

2 
 

2 

 

Το άτομο το οποίο εκπονεί την Διπλωματική Εργασία φέρει ολόκληρη την ευθύνη 

προσδιορισμού της δίκαιης χρήσης του υλικού, η οποία ορίζεται στην βάση των εξής 

παραγόντων: του σκοπού και χαρακτήρα της χρήσης (εμπορικός, μη κερδοσκοπικός ή 

εκπαιδευτικός), της φύσης του υλικού, που χρησιμοποιεί ( τμήμα του κειμένου, 

πίνακες, σχήματα, εικόνες ή χάρτες), του ποσοστού και της σημαντικότητας του 

τμήματος, που χρησιμοποιεί σε σχέση με το όλο κείμενο υπό copyright, και των 

πιθανών συνεπειών της χρήσης αυτής στην αγορά ή στη γενικότερη αξία του υπό 

copyright κειμένου. 

 

 

 

Βενέτη Ερμίνα 

 

 



 

3 
 

3 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εγκρίθηκε από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή 

που ορίσθηκε από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου 

Πειραιώς σύμφωνα με τον Κανονισμλό Λειτουργίας του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ναυτιλία. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής ήταν: 

 

1. Σαμιώτης Γεώργιος 

2. Παζαρζής Μιχαήλ 

3. Τζαννάτος Ερνέστος 

 

Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα. 



 

4 
 

4 

 

Περιεχόμενα 

Περίληψη - Abstract ..................................................................................................... 6 

Εισαγωγή ...................................................................................................................... 7 

1. Η παγκόσμια ναυτιλία και η ανάγκη ύπαρξης Ναυτιλιακών Εγγράφων ................ 8 

1.1 Συνοπτική παρουσίαση του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος της Ναυτιλίας ........ 8 

    1.2 Διεθνείς οργανισμοί και ναυτιλία ...................................................................... 11 

     1.3 Η ανάγκη για Ναυτιλιακά Έγγραφα ................................................................... 13 

1.4 Τα Ναυτιλιακά Έγγραφα ως Δημόσια βεβαιωτικά έγγραφα ............................... 16 

1.5 Τήρηση, φύλαξη και ανανέωση ναυτιλιακών εγγράφων.......................................17 

1.6 Ηλεκτρονικά ναυτιλιακά έγγραφα.........................................................................19 

2. Κατάλογος Πιστοποιητικών – Εγγράφων που απαιτούνται επί του πλοίου ......... 23 

I. Έγγραφα-Πιστοποιητικά σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Ναυτικού Δικαίου.................................................................................................... 23 

II. Πιστοποιητικά που προβλέπονται από τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης 

(International Safety Management Code – ISMC) ................................................... 27 

      

ΙΙΙ.Πιστοποιητικά που προβλέπονται από τον Διεθνή Κώδικα για την ασφάλεια των 

πλοίων και των Λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS) .................................................. 28 

IV Πιστοποιητικά που απορρέουν από τη Σύμβαση για τον Καθορισμό των Γραμμών 

Φόρτωσης (International Load Line Convention. ..................................................... 29 

V Πιστοποιητικά που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση MARPOL 73/78 ............ 30 

     VI Προαιρετικά Πιστοποιητικά κατά τις διατάξεις των κωδίκων IMDG και IBC ... 36 

VII Διεθνές Πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης από λύμματα (International 

Sewage Pollution Prevention Certificate – ISPPC) ................................................... 38 

VIII Πιστοποιητικά που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση STCW/78 .................. 39 

IX Ημερολόγια και Βιβλία Πλοίου .......................................................................... 40 

Χ Άλλα Βιβλία και Ημερολόγια Πλοίου .................................................................. 44 



 

5 
 

5 

3. Αναθεωρημένος Κατάλογος Πιστοποιητικών και Εγγράφων κατά τον IMO ...... 51 

4. Συμπεράσματα - Προτάσεις .................................................................................... 72 

5. Βιβλιογραφία ........................................................................................................... 75 

6. Παράρτημα.............................................................................................................. 77 



 

6 
 

6 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εργασία αυτή εξετάζει την θεσμοθέτηση και εφαρμογή των ναυτιλιακών εγγράφων 

και πιστοποιητικών, απαραίτητων και προαιρετικών, που πρέπει να τηρούνται επί των 

πλοίων και ιδιαίτερα των δεξαμενόπλοιων. Τα έγγραφα αυτά έχουν υπαγορευτεί μέσω 

Διεθνών Συμβάσεων, όπου η ασφάλεια, η ποιότητα και η αποτελεσματική λειτουργια 

της θαλάσσιας μεταφοράς και εμπορίου αποτέλεσαν τα σημαντικότερα σημεία 

αναφοράς. Εξετάζοντας το ενδιαφέρον αυτό θέμα, αποσαφηνίζουμε την σημασία των 

εγγράφων αυτών καθώς και το υπόβαθρο της έκδοσής τους. Τα δεδομένα 

συγκεντρώθηκαν από νομικά βιβλία ναυτικού δικαίου, εκθέσεις διεθνών ναυτιλιακών 

οργανισμών και ναυτιλιακές εταιρίες. Η εργασία περιλαμβάνει λεπτομερή παρουσίαση 

των εγγράφων αυτών και ταυτόχρονα εξετάζει τα διαθέσιμα περιθώρια βελτίωσης των 

διαδικασιών σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο της εποχής μας. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation examines the enactment and application of vessels’ documents and 

certificates, required and optional, which must be carried on board every vessel and 

especially tankers. These maritime documents have been dictated throughout several 

international conventions, where security, quality and effective operation of sea 

transport and trading were the main points of interest. By examining this interesting 

topic, I clarify the importance of these documents and the background of their issuance. 

Data used have been collected by maritime law books, maritime organizations’ reports 

and shipping companies. This dissertation contains a detailed presentation of these 

documents and certificates, as well as investigates simultaneously the available margins 

for improvement of the procedures in accordance with the technological progress of our 

days. 
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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία αναλύει το ρόλο και τη σημασία των ναυτιλιακών εγγράφων και 

των πιστοποιητικών, τα οποία με βάση το διεθνές και εθνικό θεσμικό πλαίσιο, είναι 

υποχρεωμένο να φέρει κάθε εμπορικό πλοίο. Γίνεται διεξοδική αναφορά σε όλα τα 

βασικά έντυπα που αφορούν το σύνολο των πλοίων, με ειδική αναφορά στην 

περίπτωση των δεξαμενοπλοίων σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Διεθνούς  Θαλασσίου 

Οργανισμού (International Maritime Organisation – IMO) και των συστάσεων της 

Επιτροπής Θαλάσσιας ασφάλειας (Maritime Safety Committee), της Επιτροπής 

Διευκόλυνσης (Facilitation Committee) και της  Επιτροπής Προστασίας του  

Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Marine Environment Protection Committee).  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του 

διεθνούς περιβάλλοντος της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι λόγοι ύπαρξης των ναυτιλιακών εγγράφων, η νομική και ουσιαστική 

σημασία τους καθώς και  ο ρόλος του πλοιάρχου στη συμπλήρωση και τη διαφύλαξη 

τους. Επίσης, γίνεται αναφορά στις περιορισμένες πρωτοβουλίες υιοθέτησης 

ηλεκτρονικών ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών. Στη συνέχεια γίνεται 

αναλυτική αναφορά στα έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται επί όλων των 

κατηγοριών πλοίων, διαχωρισμένα ανάλογα με τη διεθνή (ή εθνική) σύμβαση από την 

οποία απορρέουν καθώς ο διαχωρισμός αυτός κρίθηκε ως πλέον λειτουργικός και 

σαφής. Το τρίτο κεφάλαιο  αναφέρεται στον αναθεωρημένο κατάλογο Πιστοποιητικών 

και Εγγράφων που απαιτούνται επί των πλοίων, σύμφωνα με τις σχετικές  διατάξεις του 

ΙΜΟ, και γίνεται ειδική αναφορά στα πιστοποιητικά που συνδέονται με πλοία 

μεταφοράς αργού πετρελαίου, παραγώγων, χημικών ουσιών καθως και επικινδύνων 

φορτίων. Τα συμπεράσματα από την ανάλυση παρουσιάζονται στο τέταρτο κεφάλαιο , 

ενώ στο παράρτημα επισυνάπτονται πραγματικά υποδείγματα από πιστοποιητικά 

δεξαμενόπλοιου, καθώς κα σχετικές οδηγίες από τον Αμερικανικό και Γερμανικό 

Νηογνώμωνα. 
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- Κεφάλαιο 1 - 

 Η παγκόσμια ναυτιλία και η ανάγκη για την ύπαρξη Ναυτιλιακών Εγγράφων. 

 

1.1. Συνοπτική παρουσίαση του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος της Ναυτιλίας 

 

Η παγκόσμια Ναυτιλιακή βιομηχανία είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του 90% 

περίπου του παγκόσμιου εμπορίου και αποτελεί  τη ζωτική δύναμη της παγκόσμιας 

οικονομίας καθώς,χωρίς τη θαλάσσια μεταφορά, το διηπειρωτικό εμπόριο, η μεταφορά 

πρώτων υλών και οι εισαγωγές/εξαγωγές προϊόντων σε λογικές τιμές θα ήταν απλά 

αδύνατη. Η λειτουργία και η διαχείριση του παγκόσμιου στόλου εμπορικών πλοίων 

δημιουργεί  σε παγκόσμιο επίπεδο ένα ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο από US $380 δις. 

αντιπροσωπεύοντας το 5% της παγκόσμιας οικονομίας
2
.  Με βάση τα στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ναυτιλιακός τομέας συνεισφέρει κατά 3-5% στο ακαθάριστο 

προϊόν της ΕΕ
1
 καθώς και οι συναφείς τομείς, παρέχουν απασχόληση σε περίπου 5 

εκατομμύρια άτομα, ενώ ο συνολικός αριθμός ναυτικών από τα 27 μέλη της Ε.Ε., 

ξεπέρασε τα 204.000.  

H ναυτιλία είναι υπεύθυνη για το 90 % του εμπορίου της Ευρώπης και το 40 % όλων 

των εσωτερικών συναλλαγών σε χιλιομετρικούς τόνους
2
. Διεθνώς δραστηριοποιούνται 

περίπου 50,000 εμπορικά πλοία, μεταφέροντας κάθε είδους φορτίο. Ο παγκόσμιος 

στόλος κατανέμεται σε περισσότερα από 150 κράτη και απασχολεί περισσότερους από 

ένα εκατομμύριο ναυτικούς κάθε εθνικότητας. Επιπλέον, ανάμεσα στο 1992 και στο 

2007, το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο αυξήθηκε από 18,235 δις τονομίλια
3
 σε 32,932 

δις τονομίλια, αύξηση περίπου 80%, ενώ το 2009 μεταφέρθηκαν περίπου 8,2 

                                                             
1 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/facts_fig_en_bat_060523.pdf 
2 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/thematic_factsheets/shipping_el.pdf 
3
 Τονομίλι είναι μονάδα μέτρησης μεταφορικού έργου ισοδύναμη με τη μεταφορά φορτίου βάρους 

ενός τόνου σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου.  

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/facts_fig_en_bat_060523.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/thematic_factsheets/shipping_el.pdf
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δισεκατομμύρια τόνοι φορτίου
4
. Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζεται η κατανομή 

του διεθνούς θαλασσίου εμπορίου ανά κατηγορία φορτίου. 

 

 

Κατανομή του παγκόσμιο θαλάσσιου εμπορίου ανά είδος φορτίου 

 

 

 

Πηγή: UNCTAD Maritime Transport Review 2009 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Ναυτιλία είναι η ασφαλέστερη και η 

πιο φιλική προς το περιβάλλον μορφή εμπορευματικής μεταφοράς και σε σύγκριση με 

                                                             
4
 http://www.unctad.org/en/docs/rmt2010_en.pdf. σελ. 6 

http://www.unctad.org/en/docs/rmt2010_en.pdf
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τις χερσαίες μεταφορές της αναλογεί ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό στη ρύπανση του 

θαλασσίου περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς πηγές. Κατά τα τελευταία 15 χρόνια έχει 

γίνει σημαντική βελτίωση στην φιλικότητα της ναυτιλίας προς το περιβάλλον κυρίως 

μέσα από τον περιορισμό του όγκου του πετρελαίου που χύνεται στη θάλασσα, παρά 

την τεράστια ανάπτυξη του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Σε ότι αφορά την 

κατανάλωση ενέργειας, η ναυτιλία έχει επίσης προβάδισμα σε σχέση με την 

κατανάλωση ενέργειας των άλλων μέσω μεταφοράς. Οι συνεχείς τεχνολογικές 

βελτιώσεις στο σχεδιασμό των ναυτικών μηχανών, στα κύτη και στις προπέλες των 

πλοίων και η αύξηση του μεγέθους των πλοίων έχουν οδηγήσει στην αποδοτικότερη 

ενεργειακή διαχείριση  και στη μείωση των εκπομπών CO2. 

 

 

Συγκριτική κατανάλωση καυσίμου ανά μεταφορικό έργο 

Πηγή: NTM (Swedish Network for Transport and the Environment) 
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1.2. Διεθνείς Οργανισμοί και Ναυτιλία 

 

Η παρουσία ρητών κανόνων στον τομέα της ναυτιλίας συνδυάσθηκε με την ανάπτυξη 

διεθνών οργανισμών με αντικείμενο την ρύθμιση των θαλάσσιων μεταφορών. Ο 

διεθνής χαρακτήρας των θαλάσσιων μεταφορών και οι πρακτικές που εμφανίσθηκαν 

στην αγορά (π.χ. νηολόγηση πλοίων σε κράτη χωρίς ναυτιλιακή παράδοση), οδήγησαν 

στην αναζήτηση διεθνών ρυθμίσεων. Στο παρελθόν, τα Ηνωμένα Έθνη (United 

Nations) πήραν σημαντικές αποφάσεις είτε άμεσα (π.χ. UN Convention on the Law Of 

the Sea - UNCLOS), είτε μέσω εξειδικευμένων αντιπροσωπειών, όπως η UNCTAD 

(United Nations Conference on Trade and Development). Σήμερα ο ρόλος της 

UNCTAD έχει περιορισθεί σημαντικά. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO – 

International Labour Organisation) έχει υιοθετήσει, από το 1920, περισσότερες από 30 

διεθνείς συμβάσεις (με υποχρεωτική εφαρμογή μετά την επικύρωση τους από τα κράτη 

μέλη του ILO) και 25 μη-υποχρεωτικές συστάσεις που ρυθμίζουν και ασχολούνται 

αποκλειστικά με τους όρους απασχόλησης της ναυτεργασίας.  Πλέον, κυρίαρχο 

ρυθμιστικό ρόλο έχει αναπτύξει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO International 

Maritime Organisation) που ιδρύθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη αρχικά ως 

συμβουλευτικός οργανισμός σε τεχνικά θέματα θαλάσσιας ασφάλειας, αλλά στην 

συνέχεια επικράτησε ως ο κύριος μηχανισμός προώθησης ρυθμίσεων για την θαλάσσια 

ασφάλεια, την πρόληψη ρύπανσης των θαλασσών, την ποιότητα των πληρωμάτων των 

πλοίων, και τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τις ανεπιθύμητες 

περιβαλλοντικές επιδράσεις της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Τα κράτη-σημαίας που 

είναι μέλη του ΙΜΟ ανέρχονται σε 166. Υπάρχουν επίσης 30 συνεργαζόμενοι 

κυβερνητικοί οργανισμοί και 63 μη-κυβερνητικοί διεθνείς οργανισμοί 

(συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ) με συμβουλευτική ιδιότητα
5
. Τέλος, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει και αυτή αναπτύξει σημαντικές ρυθμιστικές παρεμβάσεις με κύριους 

άξονες τη διαμόρφωση των ορών ανταγωνισμού, το άνοιγμα των επιμέρους αγορών του 

συστήματος θαλασσίων μεταφορών, τη ρύθμιση των  παραμέτρων της ναυτιλίας που 

                                                             
5 Pallis, A.A. (2007), Regulating Maritime Transportation in Europe, in: Theodoropoulos S. (ed) 

Regulatory Policies: Special Issues, Gutenberg: Athens, pp. 33-54, (in Greek). 
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εγγυώνται την θαλάσσια ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της δράσης 

των διεθνών οργανισμών και ιδιαιτέρα του ΙΜΟ) και τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις για 

την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών στα πλαίσια μιας γενικότερης βελτίωσης του 

συνόλου των μεταφορικών συστημάτων. 

 

Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν μια οικονομική δραστηριότητα στρατηγικής 

σημασίας για τις εθνικές οικονομίες. Παράλληλα, είναι ένας ‘δύσκολος’ οικονομικός 

τομέας, η οργάνωση του οποίου χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σημαντικής 

αβεβαιότητας. Για την επίτευξη της αρτιότερης οργάνωσης του συστήματος έχει 

αναπτυχθεί ένα ευρύ σύνολο ρυθμιστικών πολιτικών. Η δέσμευση για την ασφάλεια 

στη διαχείριση των πλοίων είναι διαχρονικά μεγαλύτερη από κάθε άλλη βιομηχανία 

καθώς η ναυτιλία ήταν από τους πρώτους τομείς που υιοθέτησαν και εφάρμοσαν διεθνή 

πρότυπα ασφάλειας, κυρίως υπό την αιγίδα του ΙΜΟ.  Οι παρακάτω κανονισμοί έχουν 

υιοθετηθεί από τον International Maritime Organization (και τον International Labour 

Organization) σχετικά με την ασφάλεια και την αποφυγή της ρύπανσης. Επιπλέον, 

πολλοί άλλοι οργανισμοί  έχουν υιοθετήσει ακόμα περισσότερες και πιο εξειδικευμένες 

συμβάσεις ( OPA 90, E.U. regulations). Οι βασικές διεθνείς ναυτιλιακές συμβάσεις 

είναι: 

 S.O.L.A.S. (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974) Θέτει τα 

βασικά ελάχιστα standards για την ασφαλή κατασκευή των πλοίων και το βασικό 

εξοπλισμό ασφάλειας (π.χ. προστασία από φωτιά, έκρηξη, ασφαλή ναυσιπλοΐα, 

σωστικά μέσα, ασυρμάτους) που πρέπει να μεταφέρεται στο πλοίο. Η SOLAS 

επιβάλλει έναν αριθμό από τακτικούς ελέγχους του πλοίου (επιθεωρήσεις - ship 

surveys) και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών συμμόρφωσης από το κράτος 

της σημαίας 

 MAR.POL. (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 

1973/1978 – Marine Pollution) περιέχει τις απαιτήσεις για την αποφυγή της 

θαλάσσιας ρύπανσης, είτε από τη λειτουργία, είτε από ατύχημα του πλοίου. Πιο 

συγκεκριμένα η MARPOL αναφέρεται στην αποφυγή ρύπανσης από πετρέλαιο, 

χημικά, επικίνδυνα φορτία, σεντινόνερα, σκουπίδια, ατμοσφαιρικούς ρύπους και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένους περιορισμούς (π.χ. διπύθμενα πλοία) 
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 CO.L.R.EG (Convention on the International Regulations for Preventing 

Collisions at Sea, 1972). Είναι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας της ναυτιλίας και 

αναφέρεται στους τρόπους αποφυγής συγκρούσεων. 

 LOADLINE (International Convention on Loadlines, 1966) καθορίζει το ελάχιστο 

επιτρεπτό ελεύθερο όγκο φόρτωσης ανάλογα με την εποχή του χρόνου και την 

κατηγορία του πλοίου. 

 I.S.P.S. (The International Ship and Port Facility Security Code, 2002) 

Περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά συστήματα διασφάλισης της ασφάλειας των πλοίων 

και των λιμενικών εγκαταστάσεων 

 Ο I.S.M. (The International Safety Management Code, 1993) καθορίζει τις 

διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και χωρίς ατυχήματα 

διαχείριση μιας ναυτιλιακής επιχείρησης, με την καταγραφή όλων των ενεργειών 

και τους συνεχείς ελέγχους από τους νηογνώμονες. Βασικό στοιχείο είναι η ύπαρξη 

και διατήρηση μιας αποτελεσματικής διαδικασίας επικοινωνίας ανάμεσα στο πλοίο 

και στην εταιρεία που το διαχειρίζεται από την ξηρά. 

 S.T.C.W. (International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers, 1978/1995) καθορίζει τα βασικά κριτήρια 

αξιολόγησης που πρέπει να πληροί ένας ναυτικός. 

 ILO 147 (The ILO Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976) 

αφορά στις εθνικές συμβάσεις εργασίας (ώρες εργασίας, ιατρική επιτήρηση των 

ναυτικών καθώς και τις συνθήκες εργασίας τους) οι οποίες ανανεώθηκαν με το 

MLC, 2006 (The ILO Maritime Labour Convention, 2006). 

 

1.3. Η ανάγκη για Ναυτιλιακά Έγγραφα 

Μέσα σε ένα τόσο διεθνοποιημένο και ρυθμιζόμενο περιβάλλον, και για τη 

διευκόλυνση της λειτουργίας των εμπορικών πλοίων, τη διασφάλιση των συμφερόντων 

των πλοιοκτητών, των ναυλωτών, ασφαλιστών, του πληρώματος και γενικά των 

επιβαινόντων στο πλοίο, του Δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων (NAT κλπ.), καθώς 

και κάθε τρίτου πού εξαρτά κάποιο έννομο συμφέρον από την εκμετάλλευση του 

πλοίου, όπως και για την απόδειξη συμμορφώσεως στους διεθνείς κανόνες, καθώς και 
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την απόδειξη ορισμένων καταστάσεων, γεγονότων και ενεργειών στο πλοίο, 

προβλέπεται (ΚΙΝΔ - ΚΔΝΔ — Διεθνείς Συμβάσεις κλπ.) η τήρηση ορισμένων 

έγγραφων και βιβλίων τα όποια ό πλοίαρχος πρέπει πάντοτε να έχει πάνω στο πλοίο. Τα 

ειδικά αυτά βιβλία και έγγραφα καλούνται γενικά Ναυτιλιακά έγγραφα. 

Η Διεθνής Κοινότητα με τη συνομολόγηση των Δ.Σ. SOLAS, LOAD-LINE, MARPOL 

αποσκοπεί στο να διασφαλίσει αφ' ενός πλοία ικανά που να παρέχουν ασφάλεια στον 

άνθρωπο και στα μεταφερόμενα φορτία και αφ' ετέρου την προστασία του θαλασσίου 

περιβάλλοντος. Κάθε πλοίο σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς είναι 

υποχρεωμένο να φέρει τα κατάλληλα πιστοποιητικά, τα οποία πρέπει να είναι αμέσως 

διαθέσιμα στο πλοίο για κάθε έλεγχο σε κάθε στιγμή. Στα πλαίσια της ελληνικής 

Ναυτιλίας, και προκειμένου η λειτουργία του πλοίου ως εθνική μονάδα 

πλουτοπαραγωγικής πηγής για την Ελληνική οικονομία να είναι εύρυθμη, παραγωγική, 

ανταγωνιστική, αλλά και ταυτόχρονα ασφαλής ως προς το σκάφος και ως προς το 

πλήρωμα, η Πολιτεία καθιέρωσε με κανόνες δικαίου (Νόμους - Κώδικες, Διατάγματα 

και Υπουργικές Αποφάσεις) τα ναυτιλιακά έγγραφα, βιβλία και πιστοποιητικά, που 

πρέπει υποχρεωτικά να φέρει κάθε πλοίο υπό Ελληνική σημαία. Η υποχρεωτική φύση 

και ο χαρακτήρας των εγγράφων αυτών απορρέει από τις διεθνείς συμβάσεις και τις 

εθνικές διατάξεις που τα καθιέρωσαν, ενώ η τήρησή τους είναι δεσμευτική και σε 

καμία περίπτωση η υιοθέτησή τους δεν αποτελεί «στοιχείο της δυνητικής 

προαιρέσεως
6
». Για την έκδοση και διατήρηση σε ισχύ αυτών των πιστοποιητι-

κών/εγγράφων κάθε πλοίο υποβάλλεται σε μια σειρά επιθεωρήσεων και ελέγχων από 

ειδικευμένο προσωπικό, τους επιθεωρητές (Surveyors). Μετά τις επιθεωρήσεις και τους 

ελέγχους του απαιτούμενου εξοπλισμού και των οργάνων του πλοίου και εφόσον αυτά 

βρεθούν σε ικανοποιητική κατάσταση και καταλληλότητα, το κάθε πιστοποιητικό 

εκδίδεται ή/και ανανεώνεται αναλόγως.  

Μια μορφή κατηγοριοποίησης των ναυτιλιακών εντύπων είναι σε α) έντυπα ταυτότητας 

(Έγγραφο Εθνικότητας) β) έντυπα που υπόκεινται σε αρχική έκδοση και περιοδικές 

ανανεώσεις (πιστοποιητικό καταμετρήσεως, ασφάλειας ναυσιπλοΐας, γραμμής 

φορτώσεως καθώς και τα καθοριζόμενα από τις διατάξεις προστασίας θαλάσσιου 

περιβάλλοντος από ρύπανση) και γ) τα πάσης φύσεως βιβλία που εκδίδονται αρχικά 

                                                             
6
 Μ. Μαλέρμπας, «Ναυτικά Έγγραφα Πλοίων», Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα, 1999, σελ. 37  
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όταν το πλοίο τεθεί σε λειτουργία και ανανεώνονται συνεχώς εφ' όσον τελειώσουν οι 

σελίδες του
7
. Εντούτοις, η συνηθέστερη κατηγοριοποίηση των ναυτικών εγγράφων 

είναι εκείνη που βασίζεται στο συμφέρον πού κυρίως διασφαλίζουν, και διακρίνει τα 

Ναυτιλιακά/Ναυτικά έγγραφα σε τρεις βασικές κατηγορίες
8
: 

 

 Αυτά πού αναφέρονται στο πλοίο. 

"Έγγραφο εθνικότητας, πρωτόκολλο καταμετρήσεως, πρωτόκολλο γενικής επί-

θεωρήσεως, πιστοποιητικά ασφάλειας πλοίου, πιστοποιητικό γραμμής φορτώ-

σεως, πιστοποιητικό υποθηκών και κατασχέσεων, πιστοποιητικό μυοκτονίας, 

ημερολόγια (γέφυρας, μηχανής, ασυρμάτου), βιβλίο πετρελαίου. 

  Αυτά που αναφέρονται στο πλήρωμα. 

 Ναυτολόγιο, ποινολόγιο, βιβλίο συσσιτίου. 

  Αυτά πού αναφέρονται στο φορτίο. 

 Ναυλοσύμφωνο, φορτωτική, δηλωτικό φορτίου. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι συχνά είναι δυνατό να υπάρξει σύγχυση με τη χρήση του όρου 

ναυτικά/ναυτιλιακά έντυπα, έγγραφα ή ναυτικά βιβλία. Ο Κ.Δ.Ν.Δ. αναφέρει 

ενδεικτικά κάποια βασικά ναυτιλιακά έγγραφα (όπως αυτά που αναφέρθηκαν 

συνοπτικά παραπάνω και θα αναλυθούν στη συνέχεια), χωρίς όμως να αποκλείει τη 

δυνατότητα να ορισθούν και άλλα με νέα Προεδρικά Διατάγματα. Επίσης ορίζει, ποια 

είναι η αποστολή και η σημασία της τήρησης καθενός απ' αυτά.  

Από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Ν.Δ. (άρθρα 46-53) για τα ναυτιλιακά έγγραφα, 

προκύπτει ότι απ' αυτά το ναυτολόγιο, το ημερολόγιο γέφυρας, το ημερολόγιο μηχανής, 

το ημερολόγιο ασυρμάτου, το ποινολόγιο και το βιβλίο πετρελαίου, χαρακτηρίζονται 

από τον ίδιο το νομοθέτη ως βιβλία, πράγμα που επιβάλλει και η ίδια η φύση τους, διότι 

καθένα από αυτά πραγματικά αποτελεί πολυσέλιδο τόμο, βιβλιοδετημένο έτσι ώστε να 

αντέχει σε μακροχρόνια χρήση. Επομένως αυτά είναι τα ναυτιλιακά βιβλία. Αντίστοιχα, 

το έγγραφο εθνικότητας, το πιστοποιητικό καταμέτρησης, τα πιστοποιητικά ασφαλείας, 

το πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης, χαρακτηρίζονται ως ναυτιλιακά έγγραφα, διότι 

                                                             
7 Μ. Μαλέρμπας, «Ναυτικά Έγγραφα Πλοίων», Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα, 1999, σελ. 38 
8
 Γ. Σπαρτιώτης και Γ. Μαργέτης, «Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου», Τεχνικές Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου, 

Αθήνα 1997, σελ. 26 
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αυτός ο χαρακτηρισμός ανταποκρίνεται καλύτερα στη φύση τους ως έντυπα που κατά 

κανόνα έχουν μία ή δυο σελίδες.  

 

Επίσης, πρέπει να τονισθεί ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες εντύπων  / εγγράφων 

που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη ναυτιλία όπως το βιβλίο υπερωριών, τα 

φορτωτικά και τελωνειακά έγγραφα. Τα τελωνειακά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 86 

του Τελωνειακού Κώδικα είναι το δηλωτικό φορτίου, το δηλωτικό εφοδίων πλοίου, το 

δηλωτικό ειδών πληρώματος και το βιβλίο ατελειών. Τα έγγραφα αυτά όμως 

αναφέρονται απλά για λόγους πληρότητας και δεν αποτελούν το πεδίο εστίασης της 

παρούσας εργασίας. 

 

 

1.4. Τα Ναυτιλιακά Έγγραφα ως Δημόσια βεβαιωτικά έγγραφα. 

 

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, τα ναυτιλιακά έγγραφα και πιστοποιητικά κάθε πλοίου 

υπό ελληνική σημαία, χαρακτηρίζονται ως δημόσια βεβαιωτικά έγγραφα, καθώς 

εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου (ή τους εκάστοτε από αυτό 

εξουσιοδοτημένους νομίμως οργανισμούς)  και  γιατί προβλέπονται και καθορίζονται 

από την σχετική νομοθεσία ως διατετιμημένα έντυπα (εκτός εκείνων που αναφέρονται 

στο φορτίο). Με Υπουργική Απόφαση ή Προεδρικό Διάταγμα Όλα τα ναυτιλιακά 

έγγραφα, βιβλία και πιστοποιητικά κατά το άρθρο 13 παρ.3 του Ποινικού Κώδικα 

«αποτελούν γραπτά προορισμένα ή πρόσφορα να αποδείξουν γεγονός έχον έννομη 

σημασία και σημεία προορισμένα να αποδείξουν τοιούτο γεγονός». Επίσης, τα 

ναυτιλιακά έγγραφα των πλοίων αποτελούν δημόσια έγγραφα διότι συντάσσονται με 

τους νόμιμους τύπους από δημοσίους υπαλλήλους και όργανα που ασκούν δημόσια 

υπηρεσία και λειτούργημα, μέσα στα όρια της αρμοδιότητας τους. 

 

Έτσι λοιπόν ενέργειες όπως η σφράγιση των βιβλίων κατά σελίδα και θεώρηση στην 

τελευταία σελίδα (με το κατάλληλο χαρτόσημο) από την Λιμενική ή Προξενική Αρχή 

καθώς και ο έλεγχος και η θεώρηση όλων των ναυτιλιακών εγγράφων από τις 
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υπηρεσίες αυτές πραγματοποιείται υπό την έννοια του δημόσιου εκδοθέντος εγγράφου
9
. 

Ως εκ τούτου έχουν τα ναυτιλιακά έγγραφα και βεβαιωτικό χαρακτήρα αφού από τη 

φύση και τη σύνταξη τους περιλαμβάνουν βεβαίωση και δήλωση αντίληψης και 

γεγονότος για κάποιο ναυτικό, τεχνικό ή άλλο θέμα.  

 

Λόγω αυτού του χαρακτήρα τους (και καθ' όσον εξ’ αυτών διακυβεύονται τα έννομα 

συμφέροντα των πλοιοκτητών, των μελών του πληρώματος ή και τρίτων μερών όπως 

φορτωτών, ναυλωτών, επιθεωρητών, Δημοσίων Αρχών κλπ)., απαγορεύεται αυστηρώς 

οποιαδήποτε αλλοίωση, πλαστογραφία, φθορά, καταστροφή ή απώλεια, ενώ 

οποιοσδήποτε προβεί σε ανάλογες παράνομες ενέργειες επί των ναυτιλιακών εγγράφων 

(είτε από δόλο είτε από αμέλεια) υπόκειται στις νόμιμες συνέπειες και κυρώσεις που 

προβλέπονται από τις σχετικές  διατάξεις του Ποινικού Κωδικός ιδιαίτερα σε ότι αφορά 

την πλαστογραφία. Ο νόμος προβλέπει την περίπτωση ανταποδείξεως, σε τέτοια 

περίπτωση όμως κάθε τρίτος που επιχειρεί να προσβάλει την αλήθεια των γραφομένων 

στα ναυτιλιακά έντυπα, φέρει το βάρος της αποδείξεως των ισχυρισμών του. 

 

1.5. Τήρηση, φύλαξη και ανανέωση ναυτιλιακών εγγραφών. 

 

Κατά το άρθρο 114 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, παρ. 1 « ο πλοίαρχος 

συντάσσει το ημερολόγιο γέφυρας, επιμελείται δε όπως τηρούνται κανονικώς και 

ευρίσκονται επί του πλοίου και πάντα τα άλλα κεκανονισμένα βιβλία και έγγραφα». Οι 

εγγραφές στο ημερολόγιο πλοίου πρέπει να είναι καθαρογραμμένες. Δεν επιτρέπονται 

οι διαγραφές, τα σβησίματα ή εγγραφές στα περιθώρια ή ανάμεσα στις γραμμές, ενώ 

κάθε αναγκαία συμπλήρωση πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη εγγραφή και ή διόρθωση 

των σφαλμάτων να γίνεται με παρένθεση και υπογράμμιση των διαγραφομένων λέξεων. 

Όπως προαναφέρθηκε, oι προφυλάξεις και οι υποχρεώσεις πού επιβάλλονται από το 

νόμο για την καλή τήρηση του ημερολογίου είναι δικαιολογημένες, γιατί οι έγγραφες 

πού έχουν θεωρηθεί αρμοδίως, αποτελούν απόδειξη των γεγονότων πού περιγράφουν.  

 

                                                             
9
 Ο.π. σελ. 39. 
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Πέραν του Ημερολογίου Γέφυρας, κατά τον ΚΙΝΔ ορίζεται ότι ο πλοίαρχος 

«επιμελείται» ότι τηρούνται κανονικά και ευρίσκονται σε κάθε στιγμή επί του πλοίου 

και το σύνολο των άλλων βιβλίων και πιστοποιητικών, ανεξάρτητα με το αν δεν είναι ο 

ίδιος υπεύθυνος για τη συμπλήρωση τους (π.χ. στην περίπτωση των βιβλίων 

ραδιοεπικοινωνιών, μηχανής, πετρελαίου, επιθεωρήσεως και γυμνασίων, την ευθύνη 

για την τήρηση και σύνταξη των οποίων φέρουν οι αντίστοιχα οριζόμενοι αξιωματικοί 

του πλοίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ειδικές επί μέρους διατάξεις και τις 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των αξιωματικών). 

 

Παρόλα αυτά, ο πλοίαρχος διατηρεί την ευθύνη για τα αναγραφόμενα στα έντυπα και 

βιβλία αυτά, είναι υποχρεωμένος να τα ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα και να 

βεβαιώνει ενυπόγραφα, καθώς αποτελεί το άτομο το οποίο συγκεντρώνει την ανώτατη 

εξουσία αλλά και την ανώτατη ευθύνη για κάθε τι που συμβαίνει επί του πλοίου και σε 

όλους τους χώρους αυτού. Ο πλοίαρχος επίσης ευθύνεται αποκλειστικά για την 

ανανέωση των ημερολογίων και βιβλίων του πλοίου, οφείλει να διατηρεί εντός του 

πλοίου επαρκές απόθεμα, φροντίζοντας έγκαιρα για την θεώρηση των νέων βιβλίων 

από Λιμενική Αρχή ή υποχρεούται να φροντίζει για τον έγκαιρο εφοδιασμό αυτών από 

Λιμενική Αρχή όταν αυτό είναι απαραίτητο. Εδικά δε σε ότι αφορά το Έγγραφο 

Εθνικότητας, το πιστοποιητικό καταμέτρησης, τα πάσης φύσης πιστοποιητικά 

ασφαλείας και MARPOL του πλοίου και το πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης, την 

αποκλειστική ευθύνη και επιμέλεια φέρει ο πλοίαρχος κάθε πλοίου υπό Ελληνική 

σημαία, ο οποίος οφείλει να τα διατηρεί στο γραφείο του σε άριστη κατάσταση ώστε να 

επιδεικνύει τα πρωτότυπα τους στις Ελληνικές και ξένες Αρχές ενώ δεν επιτρέπεται η 

έκδοση φωτοαντιγράφων
10

.  

 

Ο έλεγχος της ύπαρξης στο πλοίο των ναυτιλιακών εγγράφων και βιβλίων διενεργείται 

από τη Λιμενική ή Προξενική Αρχή και από τη Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων 

του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. Ο πλοίαρχος υποχρεούται μετά τον κατάπλου του πλοίου στο λιμένα, 

να παρουσιαστεί, μέσα σε 24 ώρες, στη Λιμενική ή Προξενική Αρχή, προσκομίζοντας 

για θεώρηση το ναυτολόγιο και το ημερολόγιο, καθώς και κάθε άλλο ναυτιλιακό 

έγγραφο και βιβλίο, που θα ζητήσει η Αρχή.  

                                                             
10

 Ο.π. σελ. 41. 
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Η μη έγκαιρη προσκόμιση των ναυτιλιακών εγγράφων και βιβλίων για θεώρηση στη 

Λιμενική ή Προξενική Αρχή, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του πλοιάρχου. Ο 

πλοίαρχος πλοίου, ανεξάρτητα με τη σημαία που αυτό φέρει, δηλαδή αν είναι ελληνική 

ή ξένη, υποχρεουται, πριν διενεργήσει τον απόπλου του πλοίου που διοικεί, να 

προσκομίσει στη Λιμενική Αρχή για έλεγχο τα ναυτιλιακά έγγραφα και να εφοδιαστεί 

με τη σχετική άδεια απόπλου. Σε διαφορετική περίπτωση, τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον δυο (2) μηνών. Στο άρθρο 235 παρ. 1ζ του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού 

Δικαίου ορίζεται ότι ο πλοίαρχος που δε φέρει στο πλοίο τα ναυτιλιακά έγγραφα και 

βιβλία που ορίζονται από το νόμο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες. Επίσης 

πλοίαρχος, ο οποίος σε ώρα κινδύνου του πλοίου ή εγκατάλειψης αυτού, παραμελεί να 

διασώσει τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι 

(6) μηνών και με χρηματική ποινή. 

 

1.6. Ηλεκτρονικά Ναυτιλιακά Έντυπα 

 

Όπως θα γίνει αντιληπτό από την περεταίρω ανάλυση, ό όγκος των πιστοποιητικών, 

βιβλίων και ημερολογίων που τα πλοία είναι υποχρεωμένα να διατηρούν και να φέρουν 

είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το IMO document 

FAL.2/Circ.87 MEPC/Circ.426 MSC/Circ.1151 (17/12/2004) για τον «Αναθεωρημένο 

κατάλογο Πιστοποιητικών και εγγράφων που απατούνται επί του πλοίου» ("Revised 

List of Certificates and Documents Required to be Carried On Board Ships"), 

απαιτούνται τουλάχιστον 67 διαφορετικά πιστοποιητικά μόνο για τη συμμόρφωση με 

τις διατάξεις των συμβάσεων του οργανισμού. 

 

Επιπλέον, ή ίδια η φύση της θαλάσσιας μεταφοράς δημιουργεί κινδύνους τόσο για την 

ασφάλεια όσο και για τη διατήρηση της καλής κατάστασης των εντύπων αυτών. Τα 

ναυτιλιακά έντυπα υπογράφονται και ελέγχονται από ένα πολύ μεγάλο αριθμό 

προσώπων (προσωπικό πλοίου και εταιρείας, επιθεωρητών Port state, κράτους σημαίας, 

νηογνωμόνων, φορτωτών κτλ) σε συνθήκες πίεσης χρόνου αλλά και με μεγάλη 
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γεωγραφική διασπορά, η οποία είναι συνώνυμη με τη λειτουργία του πλοίου. Επιπλέον, 

καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο και βάρος επί του πλοίου, ενώ η διατήρηση τόσο 

μεγάλου όγκου εγγράφων δε συμβαδίζει με τις σύγχρονες τάσεις για περιβαλλοντικά 

φιλικές πρακτικές (μείωση απορριμμάτων, ανακύκλωση, μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου κτλ.). Τα έντυπα πιστοποιητικά και βιβλία είναι επιπλέον ευάλωτα σε 

πλαστογραφήσεις. 

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, διάφοροι εμπλεκόμενοι στο διεθνές εμπόριο, έχουν 

προτείνει τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η ενιαία 

μορφή, η ταχύτητα ανταλλαγής δεδομένων και η σύμπλευση με περιβαλλοντικά φιλικές 

πρακτικές. Σχετικές εφαρμογές έχουν ήδη προταθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 

2000, με στόχο να επιτρέπουν στους ομολόγους εταίρους του διεθνούς εμπορίου  τη 

διαχείριση όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την αποστολή και το εμπόριο των 

πλωτών φορτίων με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου των φορτωτικών και 

των πιστοποιητικών ποιότητας, της ποσότητας και της καταγωγής του φορτίου. Οι 

εφαρμογές αυτές προσπαθούν να γεφυρώσουν το κενό που υπάρχει σχετικά με την 

υπογραφή εγγράφων στο διεθνές εμπόριο με την δημιουργία και πιστοποίηση της 

ηλεκτρονικής υπογραφής, γεγονός το οποίο θα αποφέρει σημαντική μείωση του χρόνου 

μεταφοράς των εγγράφων με αποτέλεσμα τη μείωση κόστους και ρίσκου. Οι πελάτες 

στους οποίους απευθύνεται συμπεριλαμβάνουν πλοιοκτήτες, πετρελαϊκές εταιρίες, 

εμπορικά πλοία, τράπεζες, πράκτορες πλοίων
11

, κτλ. Σχετικές ενέργειες προωθούνται 

τόσο από portals ναυλώσεων, από τη Bimco, από τράπεζες και άλλους φορείς που 

εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο. Εντούτοις, οι παραπάνω ενέργειες δεν αφορούν τα 

έντυπα που προηγουμένως ορίσαμε ως ναυτιλιακά έντυπα πλοίων. 

 

Ο ίδιος ο Παγκόσμιος Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει αντιμετωπίσει το θέμα σε επίπεδο 

προβληματισμού κατά την 32
η
 συνεδρίαση της Επιτροπής Διευκόλυνσης (22/04/2005). 

Στα πρακτικά της συνεδρίασης αναφέρεται ότι οι Προτεινόμενες Δράσεις κατά το 

προσάρτημα 1.1.1 της FAL Convention προτρέπουν τις δημόσιες αρχές να αντιληφθούν 

τις διευκολύνσεις που παρέχει η εισαγωγή συστημάτων αυτόματης διαχείρισης και 

                                                             
11

 http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id=134949&nt=108&lang=1 και 
http://www.safety4sea.com/page/1895/9/maritime-companies-move-to-e-documents 

http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id=134949&nt=108&lang=1
http://www.safety4sea.com/page/1895/9/maritime-companies-move-to-e-documents
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αποστολής δεδομένων και προτείνει τη δημόσια διαβούλευση με άλλους φορείς για το 

θέμα. Προτείνει την απλοποίηση των διαδικασιών και των πληροφοριακών απαιτήσεων 

και την προώθηση της επίτευξης συμβατότητας με άλλες σχετικές πλατφόρμες. Σε μία 

τέτοια περίπτωση, θα ήταν δυνατός ο έλεγχος των πιστοποιητικών και εγγράφων του 

πλοίου από τους αρμόδιους επιθεωρητές, απλά και μόνο με την εισαγωγή του ονόματος 

ή/και του IMO number σε προκαθορισμένο σημείο σε κάποια βάση δεδομένων με 

διασφαλισμένη αξιοπιστία και ακρίβεια. Παράλληλα επισημαίνει το εύλογο ερώτημα 

σχετικά με το κατά πόσο θα πρέπει να διατηρούνται τα απαραίτητα πιστοποιητικά σε 

έντυπη μορφή επί του πλοίου από τη στιγμή που θα υπάρχει δυνατότητα on line 

πρόσβασης από τους δικτυακούς τόπους των οργανισμών που τα εκδίδουν. Επιπλέον, η 

επιτροπή αναγνωρίζει ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης δεν μπορεί να καλύψει 

το σύνολο των πιστοποιητικών που απαιτούνται επί του πλοίου
12

. 

 

Αν και θα περίμενε κανείς ότι θα υπήρχε κάποια συνέχεια στις προσπάθειες αυτές, η 

μόνη επίσημη αναφορά του IMO υφίσταται στη μορφή των πρακτικών της 35
ης

 

συνεδρίασης της Επιτροπής Διευκόλυνσης (16/01/2009), η οποία αναφέρεται στην 

ανάγκη αναθεώρησης της FAL Convention με την προοπτική να αντιμετωπισθούν 

επαρκώς οι νέες ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας και να εκσυγχρονιστούν οι 

κείμενες διατάξεις λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην ηλεκτρονική ανταλλαγή 

πληροφοριών και δεδομένων. Η ίδια επιτροπή θεωρεί ότι η ηλεκτρονική πρόσβαση στα 

πιστοποιητικά και έντυπα του πλοίου αποτελεί ένα επιθυμητό αλλά μακροπρόθεσμο 

στόχο. Επίσης, προτείνει την εφαρμογή απλούστερων διαδικασιών με βάση τις οποίες 

ένα πλοίο θα μπορεί να διατηρεί ηλεκτρονικά αντίγραφα των πιστοποιητικών, ώστε να 

μπορεί να τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πλαίσια της σχετικής επικοινωνίας πριν τον 

κατάπλου σε κάποιο λιμένα. Ταυτόχρονα η επιτροπή του ΙΜΟ επιφυλάσσεται να 

προβεί σε διεξοδικότερη ανάλυση των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των 

ευκαιριών και των απειλών που συνοδεύουν ένα τέτοιο σύστημα.  

 

Εξαίρεση αποτελεί η σημαία της Λιβερίας, η οποία με απόφαση της την 24/09/200813 

προχώρησε στην έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και εγγράφων κατ’ αντιστοιχία 

                                                             
12

 http://www.pepen.gr/pagesgr/IMO%20FAL%2032%20ICS%20submission%20on%20ship%20certificates.pdf 
13

 http://www.liscr.com/liscr/Portals/0/Deputy%20Commissioner.pdf 

http://www.pepen.gr/pagesgr/IMO%20FAL%2032%20ICS%20submission%20on%20ship%20certificates.pdf
http://www.liscr.com/liscr/Portals/0/Deputy%20Commissioner.pdf
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των σχετικών υποδειγμάτων εντύπων πιστοποιητικών των SOLAS, MARPOL και 

άλλων συμβάσεων και αφορούν το Πιστοποιητικό Νηολόγησης, Πιστοποιητικά σχετικά 

με τον κώδικα ISM και ISPS, Πιστοποιητικό Ραδιοεπικοινωνιών, Πιστοποιητικά με 

βάση τη Σύμβαση Αστικής Ευθύνης, Γενικό Πρωτόκολλο επιθεώρησης, και τη 

σύμβαση για την Αστική Ευθύνη κατά την πετρέλευση. Η ηλεκτρονική υπογραφή και η 

σφραγίδα στα πιστοποιητικά και έγγραφα αυτά θεωρούνται έγκυρα ως πρωτότυπα. Τα  

πιστοποιητικά και τα έγγραφα μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και πρέπει να 

προστατεύονται από παραποίηση ή αλλοίωση. Η ημερομηνία έκδοσης και λήξης μπορεί 

να αναφέρεται είτε δακτυλογραφημένα είτε χειρόγραφα κατά το χρόνο της έκδοσης του 

ηλεκτρονικού πιστοποιητικού από εξουσιοδοτημένο  Επιθεωρητή ή Ελεγκτή της 

Λιβερίας. Επίσης, επιτρέπεται τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά που έχουν τυπωθεί σε 

έγχρωμη εκτύπωση  να διατηρούνται επί του πλοίου και να θεωρούνται έγκυρα 

πρωτότυπα. 
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- Κεφάλαιο 2 - 

Κατάλογος Πιστοποιητικών και Εγγράφων που απαιτούνται επί όλων 

των κατηγοριών πλοίων. 

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα ναυτιλιακά πιστοποιητικά , έντυπα και 

βιβλία όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του ΚΔΝΔ και του ΚΙΝΔ καθώς και 

από τις διεθνείς ναυτιλιακές συμβάσεις MARPOL 73/75, SOLAS 79, ISPS, τη διεθνή 

σύμβαση για τον καθορισμό των Γραμμών Φόρτωσης και τα παραρτήματά τους. Ειδική 

αναφορά γίνεται στις διατάξεις του Κώδικα Μεταφοράς Επικινδύνων Φορτίων IMDG 

και IBC Codes. 

 

Ι. Έγγραφα και πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρα του Κώδικα Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. 

 

1. Έγγραφο Εθνικότητας
14

 (certificate of registry) 

 

Το έγγραφο αυτό πιστοποιεί την εθνικότητα του πλοίου (και όχι την κυριότητα αυτού). 

Περιλαμβάνει τα κύρια χαρακτηριστικά του πλοίου (όνομα, χωρητικότητα, αριθμός και 

λιμάνι νηολόγησης, μήκος, ισχύς μηχανής, στοιχεία πλοιοκτήτη ή πλοιοκτήτριας 

εταιρείας κ.α..), καθώς και άλλα στοιχεία όπως ορίζονται από την νομοθεσία κάθε 

χώρας. Για τα Ελληνικά πλοία τα παραπάνω καθορίζονται στο ΠΔ. 402/95, Με αυτό 

βεβαιώνεται ότι το εμπορικό πλοίο με τα περιγραφόμενα στο έγγραφο στοιχεία, 

καταχωρήθηκε στα Ελληνικά νηολόγια και επιτρέπεται να φέρει την Ελληνική σημαία. 

Το έγγραφο Εθνικότητας αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως χώρας, μεγέθους και 

κατηγορίας πλοίου, φυλάσσεται και φέρεται πάντοτε στο πλοίο, στο γραφείο του 

                                                             
14

 Δεληγιάννης, Χ.Α., Εγχειρίδιο Ναυτολογίας, Ποινικό & Πειθαρχικό Δίκαιο στη Ναυτική Εργασία, Mg 
Books, J&J Hellas,  2007, σελ. 45-50. 
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πλοιάρχου, εκτός από την περίπτωση που ζητήθηκε από Λιμενική Αρχή για έλεγχο. 

Είναι δε από τα σπουδαιότερα ναυτιλιακά έγγραφα. Αν το Ελληνικό πλοίο απολεστεί ή 

αλλάξει σημαία και διαγραφεί από τα Ελληνικά νηολόγια το έγγραφο εθνικότητας 

αυτού επιστρέφεται στην Λιμενική Αρχή νηολόγησης (άρθρο 53 ΚΑΝΑ). Το ελληνικό 

πλοίο χάνει την ελληνική του Ιθαγένεια, όταν ή κυριότητά του περιέλθει, με 

οποιοδήποτε τρόπο (συμβατικό, κληρονομικό κλπ.), σε αλλοδαπούς σε ποσοστό πάνω 

από το 50%. Επίσης όταν το πλοίο καταλειφθεί από δυνάμεις εμπόλεμης χώρας και 

κηρυχθεί «καλή λεία», ή όταν δημευθεί από ξένο κράτος για παράβαση των νόμων του.  

 

H απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας συνεπάγεται για το πλοίο τα έξης
15

: 

 Διαγραφή του από το ελληνικό νηολόγιο και αφαίρεση του δικαιώματος να 

φέρει την ελληνική σημαία. 

 Άρση της έννομης προστασίας από το ελληνικό δίκαιο. 

 Απώλεια των προνομίων πού δίνονται στα πλοία με ελληνική σημαία. 

Η διαφορά του από τα άλλα πιστοποιητικά που αναλύονται στη συνέχεια είναι ότι 

αυτό έχει τη νομική πιστοποίηση της «ταυτότητος» του πλοίου η οποία προκύπτει από 

την εκάστοτε βούληση του πλοιοκτήτη, ενώ τα υπόλοιπα πιστοποιητικά  απορρέουν 

από την πιστοποίηση τεχνικού και ναυτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Διεθνούς και Εθνικής ναυτιλιακής κοινότητας. 

 

2.  Πιστοποιητικό Καταμέτρησης (certificate of measurement). 

 

Το πιστοποιητικό καταμέτρησης περιλαμβάνεται στα ναυτιλιακά έγγραφα με τα οποία 

εφοδιάζονται τα πλοία με Ελληνική σημαία (άρθρο 46 § 1 β του Κ.Δ.Ν.Δ.). Το 

πιστοποιητικό Καταμέτρησης δείχνει τις διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος), τη 

χωρητικότητα (ολική, καθαρή) του πλοίου, έτος ναυπήγησης καθώς επίσης το είδος και 

την ισχύ των κινητηρίων μηχανών του (είδος, υλικό κατασκευής, αριθμό, τύπο 

μηχανών, ιπποδύναμη κλπ.), το έτος κατασκευής κ.α. και εκδίδεται από την αρχή 

                                                             
15

 Γ. Σπαρτιώτης και Γ. Μαργέτης, «Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου», Τεχνικές Εκδόσεις Ιδρύματος 
Ευγενίδου, Αθήνα 1997, σελ. 26. 
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Νηολόγησης του πλοίου. Σκοπός της καταμέτρησης του πλοίου είναι η εξακρίβωση 

των διαστάσεων αυτού και της χωρητικότητας του. 

 

3. Διεθνές πιστοποιητικό καταμέτρησης (International Tonnage Certificate 1969).  

Αυτό προβλέπεται από το άρθρο 7 της Διεθνούς Σύμβασης περί καταμετρήσεως και 

εκδίδεται για πλοία των οποίων η ολική και καθαρά χωρητικότητα υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης αυτής. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από 

την Αρχή ή από οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό που αυτή έχει εξουσιοδοτήσει. Αν η 

γλώσσα που χρησιμοποιείται για την σύνταξη του κειμένου του πιστοποιητικού δεν 

είναι η Αγγλική ούτε η Γαλλική, το κείμενο θα περιλαμβάνει μετάφραση σε μία από τις 

γλώσσες αυτές. 

 

4. Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ελληνικών πλοίων, Πρωτόκολλο γενικής 

επιθεωρήσεως (certificate of sea worthiness) 

 

Ένα πλοίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκπληρώσει τον ουσιώδη προορισμό 

του, εάν δεν διαπιστωθεί ότι είναι ικανό προς ναυσιπλοΐα και εφοδιασμένο με τα 

κατάλληλα πιστοποιητικά ασφαλείας. Χορηγείται από την «Επιθεώρηση Εμπορικών 

Πλοίων» μετά την αρχική τακτική ή έκτακτη επιθεώρηση του πλοίου με την οποία 

διαπιστώνεται και βεβαιώνεται ή αξιοπλοΐα του. Η αξιοπλοΐα των πλοίων με Ελληνική 

σημαία, τα οποία δεν εφοδιάζονται με πιστοποιητικά της Δ.Σ SOLAS στον τομέα 

ασφάλειας κατασκευής, μηχανών, εξαρτισμού, ραδιοεπικοινωνιών, πιστοποιείται με το 

πιστοποιητικό Ασφάλειας Επιβατηγού Πλοίου, το πιστοποιητικό Ασφάλειας ταχύπλοου 

επιβατηγού πλοίου και δυναμικώς υποστηριζόμενου σκάφους (άρθρο 9 ΠΔ 103/99)και 

το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΒΔ 542/68) το οποίο περιλαμβάνει το: 

- Πιστοποιητικό Ασφάλειας Κατασκευής Φ/Γ πλοίου (Cargo Ship Safety 

Construction Certificate).  

Εκδίδεται μετά από τη διενέργεια αρχικής επιθεώρησης ή επιθεώρησης ανανέωσης σε 

κάθε πλοίο άνω των 500 κόρων ολικής χωρητικότητας (κοχ), που συμμορφώνεται με 
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τις σχετικές απαιτήσεις των Κεφ. ΙΙ-1, Π-2 (εκτός εκείνων που αφορούν στα συστήματα 

και μέσα πυρασφάλειας και τα σχέδια ελέγχου πυρκαγιάς) και με όποιες άλλες σχετικές 

απαιτήσεις του κανονισμού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται για χρονική περίοδο που 

θα καθορίζεται από την αρχή που το εκδίδει, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε 

έτη με ετήσια θεώρηση. 

 

-  Πιστοποιητικό ασφάλειας εξαρτισμού Φ/Γ πλοίου (Cargo Ship Safety 

Equipment Certificate)  

 

Εκδίδεται μετά τη διενέργεια αρχικής επιθεώρησης ή επιθεώρησης ανανέωσης σε πλοίο 

άνω των 500 κοχ, που συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις των Κεφ. Π-1, Π-2, 

III και V και όποιες άλλες σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (Καν. 12 § a-iii ΚΔΝΔ).. 

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται για χρονική περίοδο που θα καθορίζεται από την αρχή 

που το εκδίδει, αλλά δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη με ετήσια θεώρηση. Σε αυτό 

αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός (Total number) επιβαινόντων (πλήρωμα - επιβάτες), 

που μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια το πλοίο. 

 

- Πιστοποιητικό ασφάλειας Ραδιοεπικοινωνιών (Gargo Ship Safety Radio 

Certificate).  

Όσα πλοία υπάγονται στις διατάξεις της SOLAS και εγκαθιστούν ραδιοεγκατάσταση 

GMDSS εφοδιάζονται με πιστοποιητικό ασφάλειας Ραδιοεπικοινωνιών. Το 

πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά τη διενέργεια αρχικής επιθεώρησης ή επιθεώρησης 

ανανέωσης σε Φ/Γ πλοίο που συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις του Κεφ. IV 

και όποιες άλλες σχετικές απαιτήσεις των κανονισμών αυτών {Καν. 12 (α)-(ιν)}. 

Εκδίδεται για χρονική περίοδο που θα καθορίζεται από την αρχή που το εκδίδει και θα 

αναγράφεται πάνω σ' αυτό, αλλά δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη με ετήσια θεώρηση  
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ΙΙ. Πιστοποιητικά που προβλέπονται από τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς 

Διαχείρισης (International Safety Management Code - I.S.M.C.). 

 

Σύμφωνα με τη σύμβαση SOLAS 1974 (Καν. 4 Κεφ. IX, ISM Code παράγραφος 13) η 

εταιρεία και τα πλοία που αυτή διαχειρίζεται ελέγχονται από το κράτος ή τους 

αναγνωρισμένους οργανισμούς (νηογνώμονες) και εφόσον διαπιστώνεται ή σωστή 

λειτουργία του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και η συμμόρφωση με τις α-

παιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (Δ.ΚΑ.Δ.) χορηγούνται τα 

παρακάτω πιστοποιητικά: 

 

1). Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Document of Compliance). Το πιστοποιητικό αυτό 

αφορά στην εταιρεία που διαχειρίζεται πλοίο ή πλοία. Αντίγραφο αυτού θα τηρείται στο 

πλοίο και θα επιδεικνύεται από τον πλοίαρχο όποτε ζητείται για έλεγχο. 

2). Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης (n.A.A.)-(Safety Management Certificate- 

S.M.C.) για κάθε υπόχρεο πλοίο. 

 

Η ισχύς των παραπάνω πιστοποιητικών είναι μέχρι πέντε έτη με την προϋπόθεση ότι 

υπόκεινται σε επιθεωρήσεις, ως εξής: α) για το πιστοποιητικό Συμμόρφωσης 

(Document of Compliance) ετήσια επιθεώρηση με περιθώριο τρεις μήνες πριν ή μετά 

την ημερομηνία επετείου και β) για το Safety Management Certificate η ενδιάμεση 

θεώρηση θα γίνει μεταξύ δεύτερης και τρίτης επετείου. Στις επιθεωρήσεις αυτές 

επιβεβαιώνεται η συνέχεια της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος ασφαλούς 

διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά μπορεί να ανακληθούν όταν διαπιστωθεί ότι δεν 

συμμορφώνονται με τους υποχρεωτικούς κανόνες και κανονισμούς ή/και δεν 

εκδηλώνεται σε εύλογο χρόνο διορθωτική ενέργεια για αποκατάσταση της 

παρατήρησης που διαπιστώθηκε κατά την επιθεώρηση ή/και δεν υποβλήθηκε αίτηση 

για ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών.  
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ΙΙΙ. Πιστοποιητικά που προβλέπονται από τον Διεθνή Κώδικα για την ασφάλεια 

των πλοίων και των Λιμενικών εγκαταστάσεων (I.S.P.S) 

 

1) Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου (International or Interim Interna-

tional Ship Security Certificate). Έκδοση ή θεώρηση.  

 

To πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά την αρχική ή περιοδική επιθεώρηση Πλοίου είτε 

από την Αρχή είτε από αναγνωρισμένο οργανισμό ασφάλειας εκ μέρους της Αρχής. 

Ένα συμβαλλόμενο κράτος μπορεί, κατόπιν αιτήσεως της Αρχής, να διατάξει την 

επιθεώρηση κάποιου πλοίου και, εάν πεισθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κώδικα, 

να προβεί στην έκδοση ή να εξουσιοδοτεί για" την έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού 

Ασφάλειας για το πλοίο και όπου κρίνεται σκόπιμο, να θεωρεί ή να εξουσιοδοτεί την 

θεώρηση αυτού του πιστοποιητικού στο πλοίο, σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα. 

Αντίγραφο του πιστοποιητικού και αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης αποστέλλονται 

το συντομότερο δυνατόν στην αιτούσα Αρχή.  

 

2) Σχέδιο ασφάλειας πλοίου και τηρούμενα αρχεία (Ship Security Plan and 

associated records) 

 

Σε κάθε υπόχρεο πλοίο σύμφωνα με τη Solas 1974, 2002 τροποποίηση XI-2/9, ISPS 

Code Τμήμα 9 και 10,  θα υπάρχει σχέδιο ασφαλείας πλοίου εγκεκριμένο από την αρχή 

και θα τηρούνται αρχεία για δραστηριότητες που καλύπτει το σχέδιο ασφαλείας πλοίου, 

τουλάχιστον για την ελάχιστη περίοδο που ορίζεται. Τα τηρούμενα αρχεία πρέπει να 

αναφέρονται:  

 στην εκπαίδευση,  

 γυμνάσια και ασκήσεις,  

 σε απειλές για την ασφάλεια και σε θέματα που θέτουν σε κίνδυνο την 

ασφάλεια,  

 σε ανακοινώσεις σχετικές με την ασφάλεια του πλοίου,  

 σε εσωτερικούς ελέγχους και επανεξέταση των σχετικών με την ασφάλεια 

δραστηριοτήτων,  
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 σε περιοδική αξιολόγηση του σχεδίου ασφαλείας,  

 σε περιοδική επανεξέταση του σχεδίου,  

 σε εφαρμογή οποιωνδήποτε τροποποιήσεων,  

 σε συντήρηση, βαθμονόμηση και δοκιμή εξοπλισμού ασφαλείας του πλοίου.  

 

Το Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου εκδίδεται για χρονική περίοδο η οποία 

ορίζεται από την Αρχή και η οποία δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

 

IV. Πιστοποιητικά που απορρέουν από τη Σύμβαση για τον Καθορισμό των 

Γραμμών Φόρτωσης (International Load Line Convention) 

 

1) Διεθνές Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης (International Load Line 

Certificate).  

 

Με το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνεται, ότι το πλοίο πληροί τους όρους της Διεθνούς 

Συμβάσεως περί γραμμής φόρτωσης και αφορά όλα τα πλοία που εκτελούν διεθνείς 

πλόες και υπάγονται στις διατάξεις της Σύμβασης. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται 

ύστερα από επιθεώρηση του πλοίου και ισχύει για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε έτη 

από την ημερομηνία αρχικής επιθεώρησής του. Μετά την λήξη της πενταετίας 

διενεργείται περιοδική επιθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις της 

αρχικής επιθεώρησης.  

 

2. Διεθνές πιστοποιητικό Απαλλαγής Γραμμής Φόρτωσης (International Load 

Line Exemption Certificate).  

Εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον 

τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 της Σύμβασης, μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή 

από την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης αυτής. Η αρχή που χορήγησε την 

απαλλαγή οφείλει να γνωστοποιήσει στο ΙΜΟ τους λόγους και τα χαρακτηριστικά 

στοιχεία της απαλλαγής που χορηγήθηκε. 
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V. Πιστοποιητικά που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση MARPOL 73/78  

 

1. Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από πετρέλαιο. (International Oil 

Pollution Prevention Certificate - I.O.P.P.C.).  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 5 του παραρτήματος I της ΔΣ. MARPOL 

73/78, κάθε Φ/Γ με ολική χωρητικότητα μεγαλύτερη των 400 κόρων και Δ/Ξ με ολική 

χωρητικότητα άνω των 150 κόρων, που εκτελούν διεθνείς πλόες και προσεγγίζουν σε 

λιμάνια ή τερματικούς σταθμούς που βρίσκονται στη δικαιοδοσία ενός μέλους της 

σύμβασης, θα πρέπει να φέρει το Ι.O.P.P.C. Αυτό συνοδεύεται υποχρεωτικά από 

συμπλήρωμα (SUPPLEMENT), στο οποίο καταγράφεται ο εξοπλισμός του πλοίου. 

Υπάρχουν δύο τύποι συμπληρώματος, η «φόρμα Α» για πλοία εκτός Δ/Ξ και η «φόρμα 

Β» για Δ/Ξ. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από αρχική επιθεώρηση και έχει 

πενταετή ισχύ με ετήσια θεώρηση. Η ετήσια θεώρηση διενεργείται μαζί με τα πι-

στοποιητικά της SOLAS και Γραμμής Φόρτωσης. Πλοία χωρών που δεν είναι μέλη της 

Δ.Σ, πρέπει να φέρουν I.O.P.P.C. OF COMPLIANCE (συμμόρφωσης), γιατί 

διαφορετικά δεν γίνονται δεκτά στα λιμάνια χωρών-μελών που έχουν υπογράψει τη 

συνθήκης. 

2. Πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο (Oil Pollution Prevention 

Certificate-O.P.P.C.)  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 479/84, όλα τα Ελληνικά πλοία άνω των 400 κοχ και 

τα Δ/Ξ άνω των 150 κοχ, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά εσωτερικούς πλόες, καθώς 

και όλα τα υπό Ελληνική σημαία πλοία 100-400 κοχ και τα Δ/Ξ κάτω των 150 κοχ, 

ανεξάρτητα από τους πλόες που εκτελούν, πρέπει να εφοδιάζονται μετά από 

επιθεώρηση με το πιστοποιητικό O.P.P.C., το οποίο εκδίδεται από τους 

αναγνωρισμένους οργανισμούς. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει μέχρι πέντε έτη με 

ετήσια θεώρηση. Δεξαμενόπλοια με Ελληνική σημαία με χωρητικότητα κάτω των 

εκατό πενήντα (150) κ.ο.χ.
16

, αντί του ανωτέρου πιστοποιητικού είναι δυνατόν για τη 

                                                             
• 16 Ο κόρος (register ton) είναι μονάδα μέτρησης όγκου με την οποία γίνεται η μέτρηση 

της χωρητικότητας ενός πλοίου. Ένας κόρος αντιστοιχεί σε 100 κυβικά πόδια ή 2,83 κυβικά μέτρα.  
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καταγραφή του εξοπλισμού προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, ο οποίος 

προβλέπεται στα άρθρα 5,6,7 του ιδίου Π.Δ., να χρησιμοποιείται το Πρωτόκολλο 

Γενικής Επιθεωρήσεως (Π.Γ.Ε.) αυτών.  

 

3. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου για την αντιμετώπιση Ρύπανσης από 

πετρέλαιο (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan-S.O.P.E.P.)  

Κάθε πετρελαιοφόρο ολικής χωρητικότητας 150 κόρων και πάνω θα φέρει σχέδιο έ-

κτακτης ανάγκης αντιμετώπισης ρύπανσης από πετρέλαιο, το οποίο θα είναι εγκε-

κριμένο από την Αρχή. Το σχέδιο αυτό θα είναι σύμφωνο με τις οδηγίες που 

καταρτίθηκαν από τον Οργανισμό και γραμμένο στη γλώσσα της εργασίας του 

πλοιάρχου και των αξιωματικών. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

•  τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τον πλοίαρχο ή τα άλλα άτομα που 

έχουν την ευθύνη του πλοίου να αναφέρουν ένα περιστατικό ρύπανσης από 

πετρέλαιο, όπως απαιτείται στο άρθρο 8 και το πρωτόκολλο I της Σύμβασης, που 

βασίζεται στις οδηγίες που καταρτίζονται από τον οργανισμό, 

• τον κατάλογο των Αρχών ή ατόμων που πρέπει να κληθούν στην περίπτωση ενός 

περιστατικού ρύπανσης από πετρέλαιο, 

• τη λεπτομερή περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν αμέσως από τα άτομα 

του πλοίου για τη μείωση ή τον έλεγχο της απόρριψης πετρελαίου ως συνέπεια του 

περιστατικού και 

• τις διαδικασίες καθώς και το κέντρο επαφής επί του πλοίου για το συντονισμό της 

δράσης με τις εθνικές και τοπικές αρχές στην καταπολέμηση της ρύπανσης. 

Το Σχέδιο έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης της Ρύπανσης από Πετρέλαιο των 

υπόχρεων Ελληνικών πλοίων, καταρτίζεται από τους ενδιαφερόμενους και θεωρείται 

από τις Λιμενικές Αρχές, τη Δ.Ε.Π. ή τους αναγνωρισμένους νηογνώμονες. Για τις 

Ηνωμένες Πολιτείες, αντί του SOPEP, απαιτείται το Vessel Respond Plan «V.R.P.», 

ενώ για την διέλευση της διώρυγας Παναμά απαιτείται το P.C. SOPEP. 
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4. Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης για τη μεταφορά χύδην υγρών 

επιβλαβών ουσιών (International Pollution Prevention Certificate For the 

Carriage of Noxious Liquid Substance in Bulk).  

Σύμφωνα με την Δ.Σ. MARPOL 73/78 Annex II, κανονισμός 11 και 12Α τα πλοία που 

μεταφέρουν χύδην επικίνδυνες υγρές χημικές ουσίες και προσεγγίζουν λιμάνια ή 

τερματικούς σταθμούς που ανήκουν στη δικαιοδοσία άλλων χωρών της σύμβασης, θα 

πρέπει να φέρουν το ανωτέρω πιστοποιητικό (N.L.S.C.). Εναλλακτικά, το 

πιστοποιητικό αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από το Διεθνές πιστοποιητικό 

καταλληλότητας για μεταφορά επικίνδυνων χύδην χημικών. Η ισχύς του δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη των πέντε ετών και θα πρέπει να υπόκειται σε ετήσια θεώρηση. 

 

5. Διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας για μεταφορά χύδην επικίνδυνων χη-

μικών  (Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk ή 

International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in 

Bulk).  

 

Με αυτό εφοδιάζονται τα χημικά Δ/Ξ που μεταφέρουν επικίνδυνα χύδην χημικά  και 

εκτελούν διεθνείς πλόες. Για τα χημικά Δ/Ξ το πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

μεταφορά επικίνδυνων φορτίων χύμα και το Διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

την μεταφορά χύδην φορτίων εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα χύδην 

χημικών  (Bulk Chemical Code) και του Διεθνούς Κώδικα χύδην Χημικών 

(International Bulk Chemical Code) αντίστοιχα, και έχουν την ίδια ισχύ και 

αναγνωρίζονται όπως το Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης από την ρύπανση για 

μεταφορά χύδην επικίνδυνων υγρών ουσιών.Η ισχύς του δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη των πέντε ετών και θα πρέπει να υπόκειται σε ετήσια θεώρηση. 
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6. Διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά χύδην υγροποιημένων 

αερίων (International Certificate for Carriage of Liquefied Gases,in Bulk).  

Με αυτό εφοδιάζονται τα πλοία μεταφοράς χύδην υγροποιημένων αερίων. Το 

πιστοποιητικό ισχύει για χρονική περίοδο μέχρι 5 έτη, που καθορίζεται από την 

εκδούσα αρχή. Θεωρείται δε σε ετήσια βάση, με περιθώριο θεώρησης τρεις μήνες πριν 

ή μετά την ημερομηνία έκδοσης. 

 

7. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης από επικίνδυνες 

υγρές ουσίες (Shipboard Marine Pollution Emergency plan for noxious liquid 

Substances).  

Σύμφωνα με την ΔΣ MARPOL 73/78 (Annex II, regulation 16), κάθε πλοίο 150 κοχ και 

άνω που μεταφέρει επικίνδυνο χύδην υγρό φορτίο και εκτελεί πλόες σε λιμάνια ή 

τερματικούς σταθμούς θα εφοδιάζεται με το εν λόγω πιστοποιητικό το οποίο θα έχει 

εγκριθεί από την αρχή. 

 

8. Πιστοποιητικό ασφαλίσεως αστικής ευθύνης για ζημιές από ρύπανση από 

πετρελαιοειδή - Certificate of insurance or other financial security in respect of 

civil liability for oil pollution damage (C.L.C.).  

Από τις διατάξεις του παραρτήματος I της ΔΣ MARPOL 73/78 προκύπτει ότι κάθε Δ/Ξ, 

που μεταφέρει πάνω από 2000 τόνους «μαύρων» προϊόντων του πετρελαίου (ακάθαρτο 

πετρέλαιο, πετρέλαιο ατμοποίησης, βαρύ πετρέλαιο Μ.Ε.Κ.) ή ορυκτέλαια, 

υποχρεούται να φέρει το πιστοποιητικό αυτό. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την αρχή 

Νηολόγησης του πλοίου και αποδεικνύει, ότι το πλοίο είναι ασφαλισμένο για τυχόν 

κινδύνους ρύπανσης. Στο πιστοποιητικό περιέχονται τα στοιχεία του πλοίου, του 

πλοιοκτήτη, το είδος της ασφάλειας, τα στοιχεία και η έδρα του ασφαλιστή, καθώς και 
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χρόνος ισχύς του και μ' αυτό βεβαιώνεται ότι υπάρχει σε ισχύ ασφάλιση ή άλλη 

χρηματική εξασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης. 

 

9. Πιστοποιητικό ασφάλισης αστικής ευθύνης για ζημιά από ρύπανση πετρελαίου 

κίνησης. 

 

Όλα τα πλοία με ελληνική σημαία ολικής χωρητικότητας πάνω από 1000 κοχ, 

ανεξάρτητα από τους πλόες που εκτελούν καθώς και πλοία με ξένη σημαία  ολικής 

χωρητικότητας πάνω από 1000 κοχ πρέπει να εφοδιάζονται με πιστοποιητικό 

ασφάλισης αστικής ευθύνης για ζημιά από ρύπανση πετρελαίου κίνησης. Μ' αυτό 

πιστοποιείται ότι αντίστοιχη ασφάλιση ή άλλη χρηματική ασφάλεια (όπως εγγύηση 

τράπεζας η συναφούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος) βρίσκεται σε ισχύ για την 

κάλυψη ζημιάς από ρύπανση. Εκδίδεται από την αρχή νηολόγησης του πλοίου και  

συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους που το εκδίδει. Αν η 

γλώσσα που χρησιμοποιείται δεν είναι η αγγλική, η γαλλική, ή η ισπανική θα πρέπει να 

περιλαμβάνει μετάφραση και σε μια από αυτές τις γλώσσες. Το πιστοποιητικό πρέπει 

να  φυλάσσεται επί του πλοίου, να διατίθεται και επιδεικνύεται από τον Πλοίαρχο ή τον 

αρμόδιο αξιωματικό, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Ένα αντίγραφο του 

πιστοποιητικού κατατίθεται στη αρχή νηολόγησης του πλοίου ή στις αρχές που το 

εκδίδουν ή  το επικυρώνουν.  

 

10. Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης του αέρα.  

 

Η έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης του αέρα αφορά κάθε πλοίο 

ολικής χωρητικότητας 400 και άνω, καθώς επίσης πλατφόρμες και εξέδρες εξόρυξης 

πετρελαίου οι οποίες εκτελούν ταξίδια σε ύδατα που βρίσκονται στην κυριαρχία η 

δικαιοδοσία άλλων μερών που έχουν προσυπογράψει το πρωτόκολλο 6 της MARPOL 

78. Το πιστοποιητικό εκδίδεται ύστερα από επιθεώρηση και η ισχύς του δεν υπερβαίνει 

τα πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης με ετήσια θεώρηση. Τα υπόχρεα πλοία όταν 

βρίσκονται σε λιμάνι άλλου Μέρους του Πρωτοκόλλου υπόκεινται σε επιθεωρήσεις για 



 

35 
 

35 

να διαπιστωθεί ότι ο πλοίαρχος ή το πλήρωμα είναι κατηρτισμένοι και γνώστες των 

διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται επί του πλοίου σχετικά με την πρόληψη 

ρύπανσης του αέρα από πλοία.  

 

11. Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης από την ρύπανση για μεταφορά χύδην 

επιβλαβών υγρών ουσιών. 

 

Το πιστοποιητικό των υπόχρεων Ελληνικών πλοίων, εκδίδεται ύστερα από επιθεώρηση 

από την Αρχή ή από εξουσιοδοτημένους οργανισμούς. Η ισχύς του δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη των πέντε ετών και θα πρέπει να υπόκειται σε ετήσια θεώρηση. 

 

12. Διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά υγροποιημένων 

αερίων χύμα (International Certificate for Carriage of Liquefied Gases in Bulk).  

Με αυτό εφοδιάζονται τα πλοία που μεταφέρουν χύδην υγροποιημένα αέρια. Το 

πιστοποιητικό ισχύει για τη χρονική περίοδο, που καθορίζεται από την εκδούσα αρχή, 

που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη. Το πιστοποιητικό των υπόχρεων Ελληνικών 

πλοίων, εκδίδεται ύστερα από επιθεώρηση από την Αρχή ή από τους 

εξουσιοδοτημένους οργανισμούς.  

 

13. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης από επικίνδυνες 

υγρές ουσίες (Shipboard Marine Pollution Emergency plan for noxious liquid 

Substances).  

Σύμφωνα με την ΔΣ MARPOL 73/78, Annex II, regulation 16, κάθε πλοίο 150 κοχ και 

άνω που μεταφέρει επικίνδυνες υγρές ουσίες χύμα και εκτελεί πλόες σε λιμάνια ή 

τερματικούς σταθμούς θα εφοδιάζεται με το εν λόγω πιστοποιητικό και το οποίο θα έχει 

εγκριθεί από την αρχή. 
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VI. Προαιρετικά Πιστοποιητικά κατά τις διατάξεις των κωδίκων IMDG και IBC 

Codes. 

 

1. Δηλωτικό μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων (Multimodal Dangerous Goods 

Form – IMDG Code, BLG Product Data Reporting Form – IBC Code). 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 της Απόφασης MEPC.156(55) της Επιτροπής 

Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC) του IMO, που υιοθετήθηκε την 13η 

Οκτωβρίου 2006, το αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ τέθηκε διεθνώς σε ισχύ την 1η 

Ιανουαρίου 2010. Τα υπόχρεα πλοία με ελληνική σημαία μετά την ημερομηνία αυτή, 

πρέπει να συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών του νέου 

Παραρτήματος ΙΙΙ, καθόσον η χώρα μας με τον Ν.1269/82 έχει ήδη κυρώσει το 

Παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ. MARPOL 73/78 - Κανονισμοί για την πρόληψη της ρύπανσης 

από επιβλαβείς ουσίες που μεταφέρονται δια θαλάσσης από πλοία σε συσκευασμένη 

μορφή. Ειδικότερα, προκύπτει η υποχρέωση, με μέριμνα του φορτωτή (shipper), κάθε 

πλοίο, το οποίο μεταφέρει επιβλαβείς ουσίες να φέρει μία ειδική κατάσταση ή 

δηλωτικό (signed certificate or declaration), το οποίο θα αναφέρει τις επιβλαβείς ουσίες 

και τη θέση τους στο πλοίο
17

. Αντίστοιχες διατάξεις περιέχονται στον Διεθνή κώδικα 

για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν χύδην επικίνδυνα φορτία 

– IBC Code.  

Κατά το ΠΔ 68/2005 - ΦΕΚ 101/Α'/27.4.2005, σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με 

την μεταφορά δια θαλάσσης χύδην στερεών επικίνδυνων φορτίων , θα χρησιμοποιείται 

η ακριβής τεχνική ονομασία των φορτίων (και όχι εμπορικές ονομασίες). Επίσης, κάθε 

πλοίο που μεταφέρει χύδην στερεά επικίνδυνα είδη, θα διαθέτει ειδικό κατάλογο ή 

δηλωτικό που θα αναφέρει τα επικίνδυνα είδη που μεταφέρονται στο πλοίο καθώς και 

την θέση τους. Αντί του ειδικού αυτού καταλόγου ή του δηλωτικού, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί λεπτομερές σχέδιο στοιβασίας στο οποίο αναφέρεται η κλάση και 

καθορίζεται η θέση όλων των επικίνδυνων φορτίων που μεταφέρονται με το πλοίο. 

                                                             
17

 http://www.naftikachronika.gr/index.asp?pid=1&ArticleID=3639&lang=gr&cat=23 

http://www.naftikachronika.gr/index.asp?pid=1&ArticleID=3639&lang=gr&cat=23
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Αντίγραφο αυτών των εγγράφων θα είναι διαθέσιμο , προ απόπλου , για το πρόσωπο ή 

οργανισμό που έχει προς τούτο ορισθεί από την Λιμενική Αρχή. Ειδικά όμως στα 

πλαίσια του IBC Code, αναφέρεται ρητά ότι η σχετική φόρμα είναι προαιρετική και 

μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της βιομηχανίας. 

Τα φορτωτικά έγγραφα που συνοδεύουν τα επικίνδυνα φορτία είναι όμοια με εκείνα 

που απαιτούνται για τις άλλες κατηγορίες εμπορευμάτων, πρέπει, όμως, απαραίτητα να 

αναγράφεται σ’ αυτά το ορθό τεχνικό όνομα κάθε επικίνδυνης ουσίας και η κατηγορία 

στην οποία ανήκει, ώστε να προλαμβάνεται οποιαδήποτε παρανόηση σχετικά με τη 

φύση της. Στις φορτωτικές ή σε ξεχωριστή δήλωση, ο φορτωτής οφείλει να βεβαιώσει 

ότι τα επικίνδυνα εμπορεύματα έχουν τη σωστή σήμανση και συσκευασία, ότι φέρουν 

επιγραφές και ότι είναι σε κατάλληλη κατάσταση για μεταφορά. Οι φορτωτές, οι 

ναυτικοί πράκτορες, οι αντιπρόσωποι του πλοίου, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις γενικά, ή 

οι οδηγοί φορτηγών οχημάτων, πρέπει να παραδίδουν σχετική αίτηση και τα αντίστοιχα 

έγγραφα στην οικεία Λιμενική Αρχή φόρτωσης των επικινδύνων ειδών τουλάχιστον 

προ 24ώρου από την έναρξη φόρτωσης. Οι παραπάνω αρμόδιοι (εκτός του φορτωτή) ή 

οι παραλήπτες φορτίου πρέπει να παραδίδουν τα έγγραφα στην οικεία Λιμενική Αρχή 

εκφόρτωσης των επικίνδυνων ειδών τουλάχιστον προ 24ώρου από την έναρξη 

εκφόρτωσης. Η αντίστοιχη αίτηση – δήλωση μπορεί να σταλεί στη Λιμενική Αρχή με 

τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιότυπο εξαιρουμένης της περίπτωσης των 

εκρηκτικών και μη περιλαμβανομένης στην εξαίρεση της κατηγορίας 1.4S. Όταν οι 

φορτώσεις ή εκφορτώσεις στο / από το πλοίο γίνονται μέσω φορτηγίδας θα 

περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος φορτοεκφόρτωσης στη στήλη «συμπληρωματικών 

πληροφοριών» των αιτήσεων. 

 

Σε κάθε περίπτωση, στο προβλεπόμενο έγγραφο αναγράφονται υποχρεωτικά οι ουσίες 

που δύνανται να ρυπάνουν το θαλάσσιο περιβάλλον (Marine Pollutants), σε περίπτωση 

ατυχηματικής απόρριψης ή διαφυγής τους από το πλοίο. Τα υπόχρεα πλοία πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις μεταφοράς επιβλαβών ουσιών, 

δηλαδή ουσιών που θεωρούνται ρυπογόνες σύμφωνα με το Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα 

Επικινδύνων Φορτίων (IMDG Code) ή που πληρούν τα κριτήρια του προσαρτήματος 

της σχετικής απόφασης. Αντίγραφο των εν λόγω αποδεικτικών εγγράφων (Certificate or 
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Declaration), πρέπει να κατατίθεται πριν την αναχώρηση του πλοίου, σε πρόσωπο ή 

Οργανισμό που έχει καθοριστεί από αρμόδια Αρχή του Κράτους Λιμένα. Στο 

παράρτημα της εργασίας παρατίθενται τα υποδείγματα του BLG Product Data 

Reporting Form
18

 και του Multimodal Dangerous Goods form
19

 και της Αντίστοιχης 

φόρμας του GESAMP20. 

 

Στην περίπτωση που τα προϊόντα που θα μεταφερθούν είναι ραδιενεργές ουσίες, ο 

αποστολέας πριν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αποστολή τους θα πρέπει 

προηγουμένως να λάβει γραπτή δήλωση από τον παραλήπτη των ουσιών ότι πληροί 

όλες τις απαιτήσεις της Εθνικής Νομοθεσίας και της ΕΥΡΑΤΟΜ για θέματα 

αποθήκευσης, χρήσης και διάθεσης των συγκεκριμένων ουσιών. Η ισχύς της δήλωσης 

διαρκεί τρία έτη. Τα επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα δεν παραδίδονται προς 

μεταφορά ούτε φορτώνονται σε πλοίο αν δεν παραδοθεί στον πλοίαρχο ή τον το 

διαχειριστή του πλοίου δήλωση με τις ορθές τεχνικές ονομασίες των επικίνδυνων ή 

ρυπογόνων εμπορευμάτων, τους αριθμούς Ηνωμένων Εθνών (UN), εφόσον υπάρχουν, 

τις κλάσεις κινδύνου του Ι.Μ.Ο. σύμφωνα με τους κώδικες Ι.M.D.G., I.B.C. και I.G.C., 

τις ποσότητες αυτών και, στην περίπτωση που τα εμπορεύματα περιέχονται σε φορητές 

δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια, τα αναγνωριστικά τους στοιχεία.  

 

 

VII. Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης από Λύματα (International 

Sewage Pollution Prevention Certificate-I.S.P.P.C). Πιστοποιητικό πρόληψης της 

ρύπανσης από Λύματα . 

 

Το πιστοποιητικό αυτό, για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία, εκδίδεται μετά από 

επιθεώρηση και έχει πενταετή ισχύ με ετήσια ανανέωση. Εκδίδεται από την ΔΕΠ ή 

τους αναγνωρισμένους οργανισμούς (νηογνώμονες). Η ετήσια θεώρηση διενεργείται 

ομοίως με τα πιστοποιητικά της SOLAS και Γραμμής Φόρτωσης, (Κεφ. 4 και 5). Μετά 

το πέρας κάθε ετήσιας επιθεώρησης, το αρχικό πιστοποιητικό πρέπει να 

                                                             
18

 http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/ChemicalPollution/Pages/IBCCode.aspx 
19

 http://www.imo.org/Publications/IMDGCode/Pages/Default.aspx 
20 GESAMP (IMO/FAO/UNESCO-IOC/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of 

Marine Environmental Protection), 2002. Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure for Chemical Substances 
Carried by Ships. Rep. Stud. GESAMP No. 64, 126 pp 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/ChemicalPollution/Pages/IBCCode.aspx
http://www.imo.org/Publications/IMDGCode/Pages/Default.aspx
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οπισθογραφείται, διαφορετικά παύει να ισχύει και θεωρείται εκ νέου ισχυρό, μόνο μετά 

την διενέργεια νέας επιθεώρησης και σχετικής οπισθογράφησης αυτού. Η έκδοση των 

πιστοποιητικών ασφαλείας γίνεται μετά από πλήρη επιθεώρηση.  

VIII. Πιστοποιητικά που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση. STCW/78. 

 

Τα παρακάτω πιστοποιητικά είναι υποχρεωτικά και προβλέπονται από τη Διεθνή 

Σύμβαση για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης 

βαρδιών/υπηρεσιών των ναυτικών (STCW/78). 

 

19. Πιστοποιητικό ασφαλούς συνθέσεως (Minimum safe manning document). 

 

Με την απόφαση Α 481 του ΙΜΟ καθορίσθηκε ότι κάθε πλοίο, στο οποίο εφαρμόζεται 

η Δ.Σ. STCW/78 θα εφοδιάζεται με έγγραφο του Κράτους της σημαίας του, στο οποίο 

θα αναγράφεται η ελάχιστη ασφαλής σύνθεση (καταστρώματος, μηχανής). Επίσης ο 

εφοδιασμός με πιστοποιητικό ασφαλούς συνθέσεως ή ισοδύναμο που εκδίδεται από την 

αρμόδια Αρχή προβλέπεται με τον Κανονισμό 13 του Κεφ. V της Δ.Σ. SOLAS 74/78 

(2000 amendments) κανονισμός II-2/15.2.3, για κάθε πλοίο που εφαρμόζεται η 

σύμβαση. 

 

20. Πιστοποιητικό μυοκτονίας η απαλλαγής μυοκτονίας (deratting exemption 

certificate) 

 

Με σκοπό την πρόληψη μολυσματικών νόσων και την προστασία της δημόσιας υγείας 

εν γενει, τα πλοία υποχρεούνται από τον Υγειονομικό Κανονισμό να εκτελούν 

μυοκτονία σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και έκτακτα εφόσον παρουσιαστεί 

ανάγκη. Τα πιστοποιητικά μυοκτονίας ή εξαιρέσεως μυοκτονίας εκδίδονται 

αποκλειστικά από τις υγειονομικές υπηρεσίες,' το μεν πρώτο ύστερα από την διενέργεια 

της μυοκτονίας, ενώ το δεύτερο (πιστοποιητικό εξαιρέσεως μυοκτονίας), όταν το πλοίο 

διατηρείται σε τέτοια κατάσταση, ώστε ο αριθμός των τρωκτικών που υπάρχουν σ' αυτό 

να θεωρείται αμελητέος. Αρμόδιες αρχές για την διενέργεια της μυοκτονίας ή 
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εξαιρέσεως μυοκτονίας είναι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των λιμένων. Η εργασία της 

μυοκτονίας εκτελείται από ειδικά συνεργεία είτε εκ μέρους των Υγειονομικών Αρχών, 

είτε από ειδικούς εξουσιοδοτημένους οργανισμούς και υπηρεσίες. 

IX. Ημερολόγια και Βιβλία Πλοίου 

 

Το άρθρο 49, Κ.Ι.Ν.Δ., αναφέρει ότι ο πλοίαρχος πρέπει μέσα σε 24 ώρες από τον 

κατάπλου του πλοίου στο λιμένα (ακόμα και σε περίπτωση ναυαγίου), να προσκομίσει 

τα ημερολόγια του πλοίου και το ναυτολόγιο για θεώρηση στην αντίστοιχη Λιμενική ή 

Προξενική Αρχή. Σε συνδυασμό με το άρθρο 41 προκύπτει ότι τα ημερολόγια του 

πλοίου είναι: 

- το ημερολόγιο γέφυρας ή ημερολόγιο πλοίου,  

- το ημερολόγιο μηχανής, και 

- το ημερολόγιο ασυρμάτου. 

 

1. Ημερολόγιο Γέφυρας (deck log). 

 

Το ημερολόγιο Γέφυρας αποτελεί ναυτιλιακό έγγραφο των πλοίων με Ελληνική σημαία 

(ΚΔΝΔ, άρθρο 46 Παρ. 1), τηρείται από τον Πλοίαρχο και χρησιμεύει αφενός για την 

καθημερινή καταγραφή ναυτικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων και ενδείξεων 

και για την καταχώρηση γεγονότων, που αφορούν στο πλοίο, τη ναυσιπλοΐα, τους 

επιβαίνοντες και το φορτίο (άρθρο 48 ΚΔΝΔ). Συγκεκριμένα καταχωρούνται:  

α) κάθε γέννηση ή θάνατος που έλαβε χώρα επί του πλοίου, 

β) κάθε τραυματισμός ή άλλο ατύχημα που συνέβη σε μέλος του πληρώματος, επιβάτη 

ή άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο πλοίο, 

γ) κάθε βλάβη που προκλήθηκε στη μηχανή, στον ασύρματο, στον εξοπλισμό, στο 

φορτίο ή στο πλοίο γενικά, με αναφορά στον τρόπο αντιμετώπισης ή 

αποκατάστασης, 
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δ) κάθε άλλο ναυτικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τις συνέπειές του, με πλήρη περιγραφή 

των συνθηκών υπό τις οποίες συνέβη, 

ε) οι διαταγές που λαμβάνονται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και οι 

ενέργειες που γίνονται προς εκτέλεση αυτών, 

στ) οι αναφορές για την τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από εσωτερικούς 

και διεθνείς κανονισμούς σχετικά με τον έλεγχο της κατάστασης του πλοίου, τη 

γραμμή φόρτωσης, την εκτέλεση των γυμνασίων, τα σωστικά και πυροσβεστικά 

μέσα, 

ζ) οι ναυτολογήσεις και οι απολύσεις των μελών του πληρώματος, που γίνονται από τον 

πλοίαρχο, 

η) οι παραβάσεις των κανονισμών εργασίας στο πλοίο και τα μέτρα που ελήφθησαν στη 

συνέχεια. 

 

Οι εγγραφές γίνονται σε καθημερινή βάση και υπογράφονται από τον πλοίαρχο 

(άρθρο 41 ΚΙΝΔ). Η υποχρέωση να εφοδιαστεί το πλοίο με ημερολόγιο, αρχίζει από 

της εκδόσεως του ναυτολογίου και της ναυτολόγησης σ' αυτό του πλοιάρχου, ακόμη 

και αν δεν υπάρχει συγκρότηση πληρώματος και το πλοίο παραμένει αργούν στο λιμάνι 

χωρίς να επιχειρεί πλου. Το ημερολόγιο γέφυρας είναι διατιμημένο έντυπο του Ν.Α.Τ. 

και αποτελείται από 400 σελίδες. Χορηγείται από τη Λιμενική ή Προξενική Αρχή αφού 

πρώτα αριθμηθεί, μονογραφεί και σφραγιστεί. Στον Κανονισμό Εργασίας Ελληνικών 

Φορτηγών Πλοίων, με ολική χωρητικότητα πάνω από 800 κόρους, Β.Δ. 806/1970 

(ΦΕΚ 275/Α), άρθρο 19 παρ. 2, προβλέπεται η ύπαρξη "πρόχειρου ημερολογίου" 

γέφυρας. Αυτό τηρείται από τον αξιωματικό φυλακής γέφυρας και θεωρείται από τον 

πλοίαρχο καθημερινά.  

 

Η συμπλήρωση του ημερολογίου από τον πλοίαρχο, αρχίζει με την παραλαβή της 

πλοιαρχίας και αν το πλοίο ανοίγει ναυτολόγιο από το άνοιγμα (έκδοση) του, για το 

οποίο καταχωρείται και σχετική ημερολογιακή εγγραφή. Η υποχρέωση της τήρησης 

λήγει με το κλείσιμο του ναυτολογίου, χωρίς την έκδοση νέου. Το ημερολόγιο μόλις 

συμπληρωθεί και θεωρηθεί από Λιμενική Αρχή παραμένει, κατά την κρίση των 

πλοιοκτητών, στο αρχείο του πλοίου ή της εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 53 ΚΔΝΔ, 
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αν Ελληνικό πλοίο απολεστεί ή παύσει να έχει την Ελληνική εθνικότητα, τα ναυτιλιακά 

του έγγραφα, εκτός του ημερολογίου γέφυρας και του ποινολογίου παραδίδονται στην 

Λιμενική Αρχή νηολόγησης του πλοίου. 

 

2. Ημερολόγιο Μηχανής (engineer's log book). 

 

Το ημερολόγιο μηχανής αποτελεί απραίτητο ναυτιλιακό έγγραφο των πλοίων, τηρείται 

από τον Α’ Μηχανικό του πλοίου, υπό την εποπτεία του πλοιάρχου και χρησιμεύει για 

την καταγραφή γεγονότων που αφορούν στην κατάσταση και λειτουργία των μηχανών 

και βοηθητικών μηχανημάτων, την καύσιμο ύλη και την κατανάλωση αυτής (άρθρο 49 

ΚΑ.Ν.Α.). . Στον Κανονισμό Εργασίας στα ελληνικά φορτηγά πλοία άνω των 800 κ.ο.χ., 

Β.Δ. 806/70 (ΦΕΚ 275/Α), στο άρθρο 78, αναφέρεται το "πρόχειρο ημερολόγιο" 

μηχανής, το οποίο τηρεί ο αξιωματικός φυλακής μηχανής και θεωρεί καθημερινά ο Α’ 

μηχανικός. Το πρόχειρο ημερολόγιο μηχανής συμβουλεύεται ο πρώτος μηχανικός κατά 

τη σύνταξη του επίσημου ημερολογίου μηχανής. Το ημερολόγιο μηχανής είναι 

διατιμημένο έντυπο του Ν.Α.Τ. και περιλαμβάνει 100 φύλλα. Χορηγείται από τις 

Λιμενικές - Προξενικές Αρχές, αφού προηγουμένως αριθμηθεί και σφραγιστεί από την 

Αρχή που το χορήγησε. Ο Α’ Μηχανικός οφείλει να καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια 

για τη σωστλή τήρηση και λεπτομερή συμπλήρωση του ημερολογίου. Όλα τα πλοία με 

Ελληνική σημαία που έχουν πάνω από 10 κόρους καθαρή χωρητικότητα (ΚΚΧ), και τα 

οποία κινούνται με μηχανική δύναμη υποχρεούνται στην τήρηση Ημερολογίου μηχανής 

(άρθρο 1 Β.Α./11-2/ 31-3 1923, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΑ. 31 Ιουλίου/12 

Αυγούστου 1930).  

 

3. Βιβλίο Ραδιοεπικοινωνιών (τ. Ημερολόγιο Ασυρμάτου) 

Όλα τα πλοία που φέρουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά σταθμό Ραδιοεπικοινωνιών 

G.M.D.S.S. (Global Maritime Distress & Safety System), σύμφωνα με τις διατάξεις που 

ισχύουν κάθε φορά, πρέπει να είναι εφοδιασμένα και να τηρούν Ημερολόγιο 

Ραδιοεπικοινωνιών. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι λόγω της 

τεχνολογικής προόδου δε χρησιμοποιείται πια ο παραδοσιακός «ασύρματος» για την 

επικοινωνία, αλλά σύγχρονα δορυφορικά μέσα που καθιστούν την επικοινωνία μεταξύ 
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πλοίου και στεργιάς σαφώς ευκολότερη και ταχύτερη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της 

γης. Το εν λόγω λοιπόν βιβλίο έχει ουσιαστικά αντικαταστήσει το παλιό «Βιβλίο 

Ασυρμάτου», σύντομη περιγραφή του οποίου ακολουθεί προς απλή ενημέρωση. 

 

α) Ημερολόγιο Ασυρμάτου: 

 

Το ημερολόγιο ασυρμάτου προβλέπεται στον Κ.Ι.Ν.Δ., άρθρο 41 και στον Κ.Δ.Ν.Δ., 

άρθρα 46 και 50. Τηρείται από τον αξιωματικό ασυρμάτου του πλοίου και σε περί-

πτωση περισσοτέρων του ενός, από τον πρώτο ασυρματιστή. Την εποπτεία για την 

ακριβή τήρηση του ημερολογίου ασυρμάτου ασκεί ο πλοίαρχος. Σ' αυτό καταχωρούνται 

τα γεγονότα που αφορούν στη κατάσταση και λειτουργία του σταθμού ασυρμάτου 

(Α/Τ) και τα άλλα βοηθητικά μέσα τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης του πλοίου, π.χ. 

κλήσεις σε σήματα κινδύνου, βλάβες στα μηχανήματα του σταθμού ασυρμάτου, γε-

γονότα που αφορούν το προσωπικό ασυρμάτου, π.χ. ασθένεια ασυρματιστή, εφόσον δεν 

είναι δυνατή η αντικατάστασή του, καθώς και τα ραδιοτηλεγραφήματα που 

λαμβάνονται και αποστέλλονται. Το ημερολόγιο ασυρμάτου προσκομίζεται για 

θεώρηση στη Λιμενική - Προξενική Αρχή, εφόσον ζητηθεί. Είναι διατιμημένο έντυπο 

του Ν.Α.Τ. και χορηγείται από τη Λιμενική ή Προξενική Αρχή, αφού προηγουμένως 

αριθμηθεί, μονογραφηθεί και σφραγιστεί.  

 

 

 β) Ημερολόγιο Ραδιοεπικοινωνιών για τα πλοία που φέρουν σταθμό 

ραδιοεπικοινωνιών: 

 

Σύμφωνα με την απόφαση Υ.Ε.Ν. 1218.86/16-11996 (ΦΕΚ 19/Β), άρθρο 1, όλα τα 

πλοία που φέρουν σταθμό ραδιοεπικοινωνιών GMDSS, υποχρεωτικά σύμφωνα με τις 

διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά ή προαιρετικά, πρέπει να είναι εφοδιασμένα και να 

τηρούν ημερολόγιο ραδιοεπικοινωνιών. Αυτό τηρείται από τους υπεύθυνους χειριστές 

της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών. Πρόκειται για ένα διατιμημένο έντυπο του Ν.Α.Τ., 

σφραγίζεται και μονογράφεται κατά φύλλο από την Δ.Ε.Ε.Π. ή τη Λιμενική - 

Προξενική Αρχή. Στο ημερολόγιο αυτό, που φυλάσσεται στο χώρο διεξαγωγής των 
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ραδιοεπικοινωνιών, καταχωρείται λεπτομερώς κάθε συμβάν (περίληψη, ημερομηνία και 

ώρα του συμβάντος) και κάθε ανταπόκριση, σχετικά με: 

α) τα περιστατικά κινδύνου, επείγοντος περιστατικού και ασφαλείας που λαμβάνονται 

από τις συσκευές ραδιοεπικοινωνιών του πλοίου ή που αφορούν άμεσα το πλοίο, 

β) την υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

ασφάλεια της ναυσιπλοΐας γενικότερα, 

γ) τη λειτουργική κατάσταση και τυχόν βλάβες του ραδιοεξοπλισμού. 

Το ημερολόγιο ραδιοεπικοινωνιών θεωρείται από τον πλοίαρχο α) κάθε 15 ημέρες, 

όταν το πλοίο εκτελεί πλόες μεταξύ λιμένων εσωτερικού ή λιμένων εσωτερικού και 

εξωτερικού διάρκειας μικρότερης των 15 ημερών και β) κάθε μήνα, όταν το πλοίο 

εκτελεί πλόες λιμένων εξωτερικού. Το ημερολόγιο ραδιοεπικοινωνιών προσκομίζεται 

για θεώρηση στη Λιμενική - Προξενική Αρχή του λιμένα κατάπλου του πλοίου 

σύμφωνα με τις διατάξεις και οδηγίες που αφορούν τη θεώρηση του ημερολογίου 

γέφυρας. Το ημερολόγιο ραδιοεπικοινωνιών μετά τη συμπλήρωσή του υπογράφεται 

από τους χειριστές του, θεωρείται από τον πλοίαρχο και φυλάσσεται στο αρχείο του 

πλοίου. Είναι δεμένο έτσι ώστε να αντέχει σε μακροχρόνια χρήση και φέρει εξώφυλλα 

από σκληρό χαρτόνι, επενδυμένο με πλαστικό ή άλλο ανάλογο υλικό χρώματος 

πορτοκαλί. Έχει 100 φύλλα αριθμημένα από σελίδα με Α/Α. 1 μέχρι σελίδα με Α/Α. 

200. 

 

 

 

Χ. Άλλα βιβλία και Ημερολόγια Πλοίου 

 

1. Βιβλίο Επιθεωρήσεων και Γυμνασίων. 

 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ναυτιλιακό έγγραφο (άρθρο 46 § 1 ια ΚΑ.Ν.Α.), τηρείται από 

τον πλοίαρχο και χρησιμεύει για την αναγραφή των αποτελεσμάτων των 

διενεργούμενων γυμνασίων και εκτάκτων επιθεωρήσεων. Όλα τα υπό Ελληνική σημαία 
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Ε/Γ ολικής χωρητικότητας άνω των εκατό (100) κόρων και τα μη Επιβατηγά ολικής 

χωρητικότητας άνω των τριακοσίων (300) κόρων, υποχρεούνται στον εφοδιασμό και τη 

τήρηση του βιβλίου Επιθεωρήσεων και γυμνασίων (άρθρο 3 ΥΑ. 64572/'2/
1
79/124-79). 

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να παρέχει στους πλοιάρχους ένα επίσημο βοήθημα, 

που θα χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση των γυμνασίων και έκτατων επιθεωρήσεων. 

Στο βιβλίο καταχωρούνται όλα τα θέματα που αναφέρονται στην εκτέλεση γυμνασίων 

και επιθεωρήσεων στους τομείς ασφάλειας και ενδιαίτησης, των οποίων η καταγραφή 

στο ημερολόγιο γέφυρας δεν είναι πλέον απαραίτητη, παρά μόνον όταν αυτό 

επιβάλλεται από άλλους λόγους. Ειδικότερα σ' αυτό αναγράφονται με σαφήνεια και 

περιληπτικά: 

• Η εκτέλεση γυμνασίων και εκτάκτων επιθεωρήσεων. 

• Η διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας από πλευράς εκπαιδεύσεως και ικανότητας 

του πληρώματος να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του σε ότι αφορά την 

χρησιμοποίηση των μέσων ασφαλείας του πλοίου. 

• Η διαπίστωση ελλείψεων, ανωμαλιών, ζημιών, φθοράς ή καταστροφής εφοδίων, 

οργάνων, εξαρτισμού, εξαρτημάτων και γενικά εξοπλισμού ασφαλείας του πλοίου. 

• Η ανάγκη διενέργειας προμηθειών σε εφόδια ενδιαίτησης και ασφαλείας. 

• Η ανάγκη διενέργειας εργασιών συντήρησης και επισκευών προς διατήρηση των 

προβλεπόμενων επιπέδων ασφάλειας, υγιεινής και ενδιαίτησης. 

• Επίσης στην ειδική στήλη του βιβλίου αναγράφονται έκτακτα συμβάντα και 

περιστατικά που επηρεάζουν την ασφάλεια του πλοίου.  

 

2. Βιβλίο Πετρελαίου (oil record book). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κ.Δ.Ν.Δ., το βιβλίο πετρελαίου περιλαμβάνεται μεταξύ 

των ναυτιλιακών εγγράφων, με τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένο κάθε υπόχρεο με 

Ελληνική σημαία πλοίο. Όλα τα πλοία ολικής χωρητικότητας 400 κοχ. και άνω 

εφοδιάζονται υποχρεωτικά με Βιβλίο Πετρελαίου (ΜΕΡΟΣ Ι) και όλα τα 

πετρελαιοφόρα ολικής χωρητικότητας 150 κοχ. και άνω εφοδιάζονται υποχρεωτικά με 

Βιβλίο Πετρελαίου (ΜΕΡΟΣ Ι και ΙΙ) (Παράρτημα I καν/σμός 20 MARPOL 73/78). Το 

Βιβλίο πετρελαίου ΜΕΡΟΣ I, συμπληρώνεται από όλα τα πλοία (Δ/Ξ και μη) και 

αφορά τις εργασίες διαχείρισης πετρελαιοειδών χώρου μηχανοστασίου, ενώ το Βιβλίο 
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πετρελαίου ΜΕΡΟΣ II συμπληρώνεται μόνο από Δ/Ξ και αφορά τις λειτουργίες-

εργασίες φορτοεκφόρτωσης και ερματισμού. Τα πλοία είναι υποχρεωμένα να 

διατηρούν για τρία (3), τουλάχιστον, χρόνια τα βιβλία πετρελαίου στο πλοίου, μετά την 

τελευταία εγγραφή. Οι αποδείξεις για παράδοση καταλοίπων πρέπει να επισυνάπτονται 

στα σχετικά βιβλία πετρελαίου ή να είναι χωριστά, διαθέσιμα πάντα για έλεγχο. Το 

βιβλίο φυλάσσεται κατάλληλα, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο σε κάθε 

ζήτηση και ευρίσκεται στο πλοίο εκτός από την περίπτωση πλοίων που ρυμουλκούνται 

χωρίς πλήρωμα. Διατηρείται στο πλοίο για τρία χρόνια μετά την τελευταία εγγραφή σ' 

αυτό. 

- Βιβλίο Πετρελαίου ΜΕΡΟΣ I: 

Όλα τα πλοία «μη πετρελαιοφόρα» ολικής χωρητικότητας 400 κόρων και άνω και τα « 

πετρελαιοφόρα» 150 κ.ο.χ. και άνω εφοδιάζονται υποχρεωτικά με βιβλίο πετρελαίου 

ΜΕΡΟΣ I. Το βιβλίο συμπληρώνεται, όταν εκτελεσθούν μία ή περισσότερες από τις 

λειτουργίες/εργασίες στο χώρο του μηχανοστασίου του πλοίου, όπως μνημονεύονται 

παρακάτω: 

-ερματισμός ή καθαρισμός των δεξαμενών καυσίμων, 

-απόρριψη ακάθαρτου έρματος ή νερού καθαρισμού των δεξαμενών που αναφέρονται 

παραπάνω, 

-διάθεση βαρέων πετρελαιοειδών υπολειμμάτων, 

-απόρριψη στη θάλασσα ή διάθεση κατά διαφορετικό τρόπο του νερού των 

υδροσυλλεκτών που συσσωρεύτηκε στους χώρους μηχανοστασίου, παραλαβή καυ-

σίμων ή λιπαντικών, διάφορες άλλες παρόμοιες λειτουργικές εργασίες. 

γ-Κωδικοποίηση λειτουργιών/εργασιών. Όλες οι λειτουργίες-εργασίες που είναι δυνατό 

να εκτελεσθούν στο χώρο του μηχανοστασίου και κατά τη διάρκεια της παραλαβής 

καυσίμων και λιπαντικών του πλοίου, έχουν ταξινομηθεί σε εννέα (09) ομάδες, που 

χαρακτηρίζονται με τα αντίστοιχα κώδικα γράμματα (code letters) του λατινικού 

αλφαβήτου και έχουν ως εξής:  

(Α)  ερματισμός ή καθαρισμός των δεξαμενών καυσίμων, 

(Β)  απόρριψη του ακάθαρτου έρματος ή του νερού καθαρισμού από τις δεξαμενές 

καυσίμων που αναφέρονται στο παραπάνω τμήμα (Α), 

(C) συγκέντρωση και διάθεση των βαρέων υπολειμμάτων πετρελαίου, 
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(D)  μη αυτόματη απόρριψη στη θάλασσα ή κατά διαφορετικό τρόπο διάθεσης 

των νερών των υδροσυλλεκτών, που συσσωρεύονται στους χώρους του 

μηχανοστασίου, 

(Ε)  αυτόματη απόρριψη στη θάλασσα ή κατά διαφορετικό τρόπο διάθεση των νερών 

των υδροσυλλεκτών, που συσσωρεύονται στους χώρους μηχανοστασίου,  

(F) κατάσταση του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της απόρριψης πε-

τρελαίου, 

(G)  τυχαίες ή άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις απόρριψης πετρελαίου, 

(Η)  πετρέλευση ή παραλαβή λιπαντικών χύμα, 

(I)  πρόσθετες λειτουργικές διαδικασίες και γενικές παρατηρήσεις. 

 

Κάθε ομάδα των παραπάνω εργασιών περιλαμβάνει επιμέρους εργασίες, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται με τον Α.α (1,2,3..) (item numbers). 

 

- Βιβλίο Πετρελαίου ΜΕΡΟΣ II. 

Όλα τα πετρελαιοφόρα 150 κ.ο.χ και πάνω εφοδιάζονται υποχρεωτικά με βιβλίο 

πετρελαίου ΜΕΡΟΣ II. Επίσης τα πλοία αυτά εφοδιάζονται υποχρεωτικά και με βιβλίο 

πετρελαίου ΜΕΡΟΣ I. Το βιβλίο αυτό συμπληρώνεται όταν εκτελεσθούν μια ή 

περισσότερες από τις λειτουργίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το σύστημα 

φορτοεκφόρτωσης, ερματισμού, διαχείρισης ή διάθεσης του ακάθαρτου έρματος, των 

υγρών των υδροσυλλεκτών του αντλιοστασίου και λοιπές παρόμοιες, όπως αυτές 

μνημονεύονται παρακάτω:  

- φόρτωση πετρελαίου, 

- εσωτερική μεταφορά φορτίου πετρελαίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού,  

- εκφόρτωση φορτίου, 

- ερματισμός των δεξαμενών φορτίου και των δεξαμενών που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για καθαρό έρμα, 

- καθαρισμός των δεξαμενών φορτίου, περιλαμβανομένης και της πλύσης με αργό 

πετρέλαιο, 

- απόρριψη έρματος, εκτός εκείνου που είχε τοποθετηθεί στις δεξαμενές διαχωρι-

σμένου έρματος (segregated ballast tanks),  
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- απόρριψη νερού από τις δεξαμενές καταλοίπων (slop tanks), -κλείσιμο των 

απαραίτητων επιστομίων για να απομονωθούν οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για καθαρό έρμα, από τα δίκτυα σωληνώσεων φορτίου και 

αποστράγγισης, με το πέρας των εργασιών απόρριψης από τις δεξαμενές 

καταλοίπων, 

- κλείσιμο όλων των επιστομίων ή συναφών συσκευών με το πέρας των εργασιών 

απόρριψης από τις δεξαμενές καταλοίπων, -διάθεση των υπολειμμάτων. 

 

3. Βιβλίο Απορριμμάτων (Garbage Record Book).  

 

Όλα τα πλοία με ολική χωρητικότητα 400 κόρων και άνω και κάθε πλοίο το οποίο έχει 

πιστοποιηθεί να μεταφέρει πάνω από 15 άτομα, που πραγματοποιούν ταξίδια σε 

λιμάνια ή τερματικούς σταθμούς πέραν της ακτής στη δικαιοδοσία άλλων μερών της 

ΔΣ MARPOL 73/78 και κάθε μόνιμη και πλωτή εξέδρα που απασχολείται στην 

εξερεύνηση και εκμετάλλευση του πυθμένα της θάλασσας, υποχρεούνται να 

εφοδιάζονται και να τηρούν βιβλίο απορριμμάτων. Το βιβλίο απορριμμάτων αποτελεί 

ναυτιλιακό έγγραφο του υπόχρεου πλοίου και τηρείται από τον πλοίαρχο σύμφωνα με 

τις διατάξεις της ΔΣ MARPOL 73/78. Συμπληρώνεται υπεύθυνα από αξιωματικό 

καταστρώματος (Υπαρχος, Υποπλοίαρχος, Ανθυποπλοίαρχος) ο οποίος ορίζεται γι' 

αυτό από τον Πλοίαρχο, μετά από εκτέλεση μίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω 

εργασίες: 

♦ Απόρριψη απορριμμάτων στη θάλασσα, 

♦ διάθεση απορριμμάτων σε ευκολίες υποδοχής στη ξηρά, 

♦ διάθεση απορριμμάτων σε άλλα πλοία, 

♦ ολοκληρωμένη αποτέφρωση απορριμμάτων. 

Το βιβλίο πρέπει να φυλάσσεται στο πλοίο, να είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση και 

διατηρείται στο πλοίο, εκτός της περίπτωσης πλοίου χωρίς πλήρωμα που ρυμουλκείται, 

για δύο έτη μετά την τελευταία εγγραφή σ' αυτό. 
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4. Βιβλίο Επιτροπής Τροφίμων 

 

Στον Κανονισμό Εργασίας στα Ελληνικά Φορτηγά Πλοία με ολική χωρητικότητα άνω 

των 800 κόρων, Β.Δ. 806/1970 (ΦΕΚ 275/Α, άρθρο 101), προβλέπεται η τήρηση του 

Βιβλίου Επιτροπής Τροφίμων. Ο πλοίαρχος του πλοίου υποχρεούται να συγκροτεί και 

να λειτουργεί Επιτροπή Τροφίμων που αποτελείται από έναν αξιωματικό και ένα μέλος 

του πληρώματος, πρόσωπα τα οποία αλλάζουν κάθε εβδομάδα. Η Επιτροπή αυτή έχει 

καθήκον να παρίσταται στη ζύγιση και παράδοση των τροφίμων στο μάγειρα και να 

εξακριβώνει, αν αυτά είναι επαρκή, καλής ποιότητας και σύμφωνα με το 

εδεσματολόγιο και να τηρεί το Βιβλίο Επιτροπής Τροφίμων, καταχωρώντας τις όποιες 

παρατηρήσεις της και να θέτει αυτό υπόψη του πλοιάρχου, καθημερινά. Ο πλοίαρχος 

υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα στις διατυπούμενες παρατηρήσεις, καταχωρώντας 

σχετική εγγραφή στο βιβλίο αυτό. Το Βιβλίο Επιτροπής Τροφίμων προσκομίζεται, 

όπως και τα άλλα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου, στη Λιμενική ή Προξενική Αρχή 

του πρώτου λιμένα κατάπλου του πλοίου για θεώρηση. 

 

5. Βιβλίο Υποθηκών του πλοίου 

 

Ο Κ.Ι.Ν.Δ., στο άρθρο 42, ορίζει, ότι ο πλοίαρχος μεταξύ των άλλων ναυτιλιακών 

εγγράφων πρέπει να έχει στο πλοίο και το πιστοποιητικό για τις εγγεγραμμένες στο 

πλοίο υποθήκες και κατασχέσεις. Επίσης το Ν.Δ. 3899/1958 (ΦΕΚ 195/Α) για την 

προτιμώμενη ναυτική υποθήκη, στα άρθρα 15 και 17 προβλέπει το Βιβλίο Υποθηκών 

(για τα πλοία με ολική χωρητικότητα άνω των 500 κόρων), το οποίο ο πλοίαρχος πρέπει 

να έχει στο πλοίο μαζί με τα άλλα κεκανονισμένα ναυτιλιακά έγγραφα. Στο βιβλίο αυτό 

σημειώνεται αμέσως κάθε εγγραφή ή εξάλειψη απλής ή προτιμώμενης υποθήκης που 

γίνεται στο βιβλίο υποθηκών της Λιμενικής Αρχής. Η σημείωση περιέχει: 

α) τα στοιχεία του οφειλέτη και του δανειστή, 

β) τη χρονολογία της εγγραφής, 
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γ) το οφειλόμενο ποσό, 

δ) το χρόνο λήξης της οφειλής, 

ε) τη χρονολογία του εγγράφου της εξόφλησης στην περίπτωση εξάλειψης της 

υποθήκης. 

Επίσης ο πλοίαρχος πρέπει να έχει στο πλοίο επικυρωμένο από τον υποθηκοφύλακα 

αντίγραφο κάθε εγγράφου που οδηγεί στη σύσταση υποθήκης. 

 

6. Ποινολόγιο 

 

Ο Κ.Δ.Ν.Δ., στα άρθρα 46 και 51 αναφέρεται στο ποινολόγιο του πλοίου ως ναυτιλιακό 

έγγραφο. Το ποινολόγιο είναι βιβλίο που τηρείται από τον πλοίαρχο, ο οποίος ασκεί την 

πειθαρχική εξουσία στο πλοίο. Σ' αυτό καταχωρούνται οι πειθαρχικές ποινές που 

επιβάλλονται στα μέλη του πληρώματος από τον πλοίαρχο σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 268 Κ.Δ.Ν.Δ., οι λεπτομέριες τήρησης του 

ποινολογίου από τον πλοίαρχο των εμπορικών πλοίων και από τις Λιμενικές και 

Προξενικές Αρχές ρυθμίζονται με Π.Δ. Σε εκτέλεση αυτής της διάταξης εκδόθηκε το 

Π.Δ. 167/1976 (ΦΕΚ 61/Α) για την τήρηση του ποινολογίου από τους πλοιάρχους των 

Εμπορικών πλοίων και από τις Λιμενικές και Προξενικές Αρχές. Το άρθρο 1 αυτού του 

Π.Δ. προβλέπει ότι το ποινολόγιο τηρείται: 1) από τον πλοίαρχο των εμπορικών πλοίων 

που έχουν ολική χωρητικότητα μεγαλύτερη από 100 κόρους, 2) από τις Λιμενικές ή 

Προξενικές Αρχές. Επίσης καθορίζεται ότι οι πλοίαρχοι ή οι κυβερνήτες πλοίων κάτω 

των 100 κ.ο.χ. τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από αυτό το Π.Δ. και 

εγγράφουν στο ημερολόγιο του πλοίου τις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλουν στα μέλη 

του πληρώματος του πλοίου τους. Το ποινολόγιο του πλοίου είναι διατιμημένο έντυπο 

του Ν.Α.Τ., αποτελούμενο από πενήντα (50) φύλλα και χορηγείται από τις Λιμενικές 

και Προξενικές Αρχές αφού προηγουμένως θεωρηθεί.  
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- Κεφάλαιο 3 - 

Αναθεωρημένος Κατάλογος Πιστοποιητικών και Εγγράφων που απαιτούνται επί 

των πλοίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΙΜΟ
21

 

 

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Διεθνούς  Θαλασσίου Οργανισμού (International 

Maritime Organization – IMO) η επιτροπή Θαλάσσιας ασφάλειας (Maritime Safety 

Committee), η Επιτροπή Διευκόλυνσης (Facilitation Committee) και η επιτροπή 

Προστασίας του  Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Marine Environment Protection 

Committee), μετά από συνεχόμενες διαβουλεύσεις κατέληξαν σε μια σειρά από 

οδηγίες- ψηφίσματα
22

. Επιπλέον, λόγω των αναθεωρήσεων της Συνθήκης  SOLAS 

(1974) που εφαρμόζονται από την 01/01/2002, 01/07/ 2002, 01/01/2004 και 01/07/ 

2004 αντίστοιχα, και τα προσαρτήματα στη συνθήκη MARPOL 73/78, 01/08/ 2002, το 

νέο κεφάλαιο Προσάρτημα IV της ίδιας συνθήκης (27/08/ 2003), ο κατάλογος των 

απαραίτητων πιστοποιητικών και εγγράφων αναθεωρήθηκε για να περιλαμβάνει τις 

αλλαγές αυτές. Έτσι, στα πλαίσια της δράσης του ΙΜΟ, ο οργανισμός κάλεσε τα κράτη 

μέλη του να ενσωματώσουν τον κατάλογο αυτό στις εθνικές τους νομοθεσίες και να 

λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να τον επιβάλλουν. Ο κατάλογος αυτός βέβαια, 

περιλαμβάνει αποκλειστικά τα πιστοποιητικά και έγγραφα τα οποία έχουν προκύψει 

από τις διαβουλεύσεις του ΙΜΟ και δεν περιλαμβάνει πιστοποιητικά ή έγγραφα που 

απαιτούντα από άλλους διεθνείς οργανισμούς και κυβερνητικές ή άλλες κρατικές 

αρχές.  

Οι σχετικές οδηγίες του ΙΜΟ αναφέρονται σε όλα τα εμπορικά πλοία, αν και  

εξειδικεύονται περαιτέρω στην περίπτωση επιβατηγών πλοίων, ταχυπλόων (εμπορικών 

ή επιβατηγών), πυρηνοκίνητων πλοίων, εξεδρών άντλησης πετρελαίου. Ο ακόλουθος 

                                                             
21

 I:\CIRC\FAL\02\87.doc, FAL.2/Circ.87 MEPC/Circ.426 MSC/Circ.1151 

 
22 FAL.2/Circ.35-MEPC/Circ.207-MSC/Circ.593,FAL.2/Circ.42-MEPC/Circ.303, 

MSC/Circ.704 (21/09/1995) και την FAL/Circ.90-MEPC/Circ.368-MSC/Circ.946 (03/07/2000).   
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πίνακας περιλαμβάνει το σύνολο των πιστοποιητικών και εγγράφων τα οποία είναι 

υποχρεωμένα να φέρουν όλα τα πλοία, πλην των ειδικών άνωθεν κατηγοριών. Στο 

πλαίσιο αυτό, όλα τα πλοία (συμπεριλαμβανομένων και των δεξαμενοπλοίων για τα 

οποία υπάρχουν ρητές συγκεκριμένες διατάξεις) είναι υποχρεωμένα να διατηρούν τα 

παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά σε πρωτότυπη μορφή: 

 

1 Για όλους τους τύπους πλοίων 

 

Σχετική Συνθήκη 

 International Tonnage Certificate (1969) 

Διεθνές Πιστοποιητικό Καταμέτρησης 

 

Το Διεθνές Πιστοποιητικό Καταμέτρησης (1969) 

εκδίδεται για κάθε πλοίο το οποίο ξεπερνά τα όρια 

καθαρής και ολικής χωρητικότητας όπως αυτά 

καθορίζονται από τη άρθρο 7 της σχετικής σύμβασης. 

Αν η γλώσσα σύνταξης του κειμένου αυτού δεν είναι 

η αγγλική ή η γαλλική, το κείμενο αυτό θα πρέπει να 

περιλαμβάνει μετάφραση σε μια τουλάχιστον από 

αυτές τις γλώσσες 

 

Tonnage Convention,  

άρθρο 7 

 International Load Line Certificate 

Διεθνές Πιστοποιητικό Γραμμών Φόρτωσης 

 

Το πιστοποιητικό αυτό καθορίζει τα ανώτατα 

επιτρεπτά όρια φόρτωσης ανάλογα με τα σχεδιαστικά 

– κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του πλοίου και τις 

περιοχές, αλλά και τις χρονικές περιόδους εκτέλεσης 

του ταξιδιού. Το πιστοποιητικό αυτό αποδίδεται μετά 

τον έλεγχο και την επιβεβαίωση της αρμόδιας αρχής 

ότι η χάραξη των γραμμών φόρτωσης ανταποκρίνεται 

στους κανονισμούς της σύμβασης. Το πιστοποιητικό 

εκδίδεται με ισχύ 5 ετών από την ημερομηνία της 

LL Convention, 

άρθρο 16; 

1988 LL Protocol, 

άρθρο 18 
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αρχικής επιθεώρησης του σκάφους. 

 

 International Load Line Exemption Certificate 

Διεθνές Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από τις Γραμμές 

Φόρτωσης 

 

Το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται από  τα πλοία που 

εξαιρούνται (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις) από τις 

ρυθμίσεις της προηγούμενης σύμβασης, σύμφωνα με 

το άρθρο 6 of the Load Line Convention και τις 

τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου 1988 LL. Η αρχή 

που χορηγεί την εξαίρεση πρέπει να κοινοποιεί στον 

ΙΜΟ τους λόγους και τα χαρακτηριστικά στοιχεία της 

απαλλαγής που χορηγήθηκε. 

 

LL Convention, 

άρθρο 6; 

1988 LL Protocol, 

άρθρο 18 

 Intact stability booklet 

Εγχειρίδιο Σταθερότητας 

 

Κάθε εμπορικό πλοίο μήκους άνω των 24 μέτρων 

πρέπει να διατηρεί το σχετικό εγχειρίδιο στη διάθεση 

του πλοιάρχου ώστε αυτός να μπορεί να λαμβάνει 

άμεσες και ορθές αποφάσεις σχετικά με την ευστάθεια 

του πλοίου υπό διαφορετικές συνθήκες φόρτωσης. 

 

SOLAS 1974, 

κανονισμοί II-1/22 

and II-1/25-8; 1988 

LL Protocol, 

κανονισμός 10 

 Damage control plans and booklets 

Σχέδια και εγχειρίδια ελέγχου ζημιών 

 

Τα σχέδια και εγχειρίδια θα πρέπει να βρίσκονται 

μόνιμα επί του πλοίου και να απεικονίζουν τις αντοχές 

κάθε στεγανού διαμερίσματος και καταστρώματος, 

των ανοιγμάτων των κυτών, τα μέσα κλεισίματος 

αυτών και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς τους καθώς 

SOLAS 1974, 

κανονισμοί II-1/23, 

23-1, 25-8; 

MSC/Circ.919 
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και τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης 

περιπτώσεων κατάκλισης ύδατος. Τα πιστοποιητικά 

αυτά πρέπει να κοινοποιούνται και τους αξιωματικούς 

του πλοίου. 

 

 Minimum safe manning document 

Πιστοποιητικό ελάχιστης ασφαλούς συνθέσεως 

 

Κάθε πλοίο το οποίο υπόκειται στις διατάξεις του 

κεφαλαίου 1 της SOLAS, θα εφοδιάζεται με 

έγγραφο του Κράτους Σημαίας του, στο οποίο θα 

αναγράφεται η ελάχιστη ασφαλής σύνθεση 

(καταστρώματος και μηχανής). 

 

SOLAS 1974 

(προσαρτήματα 

2000), κανονισμός 

V/14.2 

 Fire safety training manual 

Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Αντιμετώπισης 

Πυρκαγιάς 

 

Το εγχειρίδιο αυτό θα πρέπει να είναι γραμμένο στη 

γλώσσα εργασίας του πλοίου και αντίγραφό του θα 

πρέπει να βρίσκεται στις καμπίνες και τους 

κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. Το εγχειρίδιο θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τις οδηγίες και τις 

πληροφορίες που απαιτούνται από τον κανονισμό II-

2/15.2.3.4.  

 

SOLAS 1974 

(προσαρτήματα 

2000), 

κανονισμός II-

2/15.2.3 

 Fire Control plan/booklet 

Σχέδιο – Εγχειρίδιο Ελέγχου Πυρκαγιάς 

 

Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι μονίμως σε κοινή 

έκθεση ώστε να καθοδηγούν τους αξιωματικούς του 

πλοίου, αναφέροντας με σαφήνεια τους σταθμούς 

SOLAS 1974 

(προσαρτήματα 

2000), κανονισμός 

II-2/15.2.4 
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ελέγχου κάθε καταστρώματος, τις λεπτομέρειες των 

μηχανισμών ανίχνευσης και συναγερμού, τις 

πυροσβεστικές διατάξεις και συσκευές. Εναλλακτικά, 

και σύμφωνα με τη Διοίκηση της σημαίας του 

πλοίου, οι άνωθεν πληροφορίες μπορούν να 

περιλαμβάνονται σε κατάλληλο επικαιροποιημένο 

εγχειρίδιο το οποίο θα διανέμεται σε κάθε 

αξιωματικό, ενώ αντίγραφό του θα διατηρείται ανά 

πάσα στιγμή σε άμεσα προσβάσιμο σημείο επί του 

πλοίου. Κάθε αλλαγή επί του σχεδίου θα πρέπει να 

καταγράφεται το συντομότερο δυνατό. Αντίγραφο 

των σχεδίων αντιμετώπισης και ελέγχου πυρκαγιάς 

ή/και του εγχειριδίου  θα πρέπει να βρίσκεται σε 

μόνιμη αποθηκευτική θέση και αδιάβροχη προστασία 

στο εξωτερικό μέρος του ακομοδεσίου, προκειμένου 

να είναι προσβάσιμο από πυροσβεστικό προσωπικό 

εκτός του πλοίου (άλλα πλοία ή χερσαίες 

πυροσβεστικές υπηρεσίες). 

 

 On board training and drills record 

Αρχείο Γυμνασίων και Ασκήσεων επί του πλοίου 

 

Το πιστοποιητικό αυτό καταγράφει τη διενέργεια 

των απαιτούμενων Γυμνασίων αντιμετώπισης 

πυρκαγιάς επί του πλοίου κατά τις διατάξεις των 

κανονισμών III/19.3 and III/19.5. 

 

SOLAS 1974 

(προσαρτήματα 

2000), κανονισμός 

II-2/15.2.2.5 

 Fire safety operational booklet 

Βιβλίο Ασφαλούς διαχείρισης  

 

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες και οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση 

SOLAS 1974 

(προσαρτήματα 

2000), κανονισμός 

II-2/16.2 
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του πλοίου, τη διαχείριση φορτίου σε σχέση με τους 

κινδύνου πυρκαγιάς και την πυρασφάλεια. Το 

εγχειρίδιο αυτό θα πρέπει να είναι γραμμένο στη 

γλώσσα εργασίας του πλοίου και αντίγραφό του θα 

πρέπει να βρίσκεται στις καμπίνες και τους 

κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. Το εγχειρίδιο θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τις οδηγίες και τις 

πληροφορίες που απαιτούνται από τον κανονισμό II-

2/15.2.3. 

 

 Certificates for masters, officers or ratings 

Πιστοποιητικό Πλοιάρχων, Αξιωματικών και 

βαθμοφόρων 

 

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται,  υπό τις κείμενες 

διατάξεις του κράτους σημαίας,  προς τα άτομα τα 

οποία πληρούν τις απατήσεις ηλικίας, υπηρεσίας, 

φυσικής και υγειονομικής κατάστασης, τυπικών 

προσόντων, εκπαίδευσης, και εξετάσεων σε συμφωνία 

με τις διατάξεις της σύμβασης STCW 1978. Τα 

πιστοποιητικά πρέπει να είναι διαθέσιμα σε 

πρωτότυπη μορφή επί του πλοίου στο οποίο τα 

υποκείμενα άτομα υπηρετούν. 

 

STCW 1978, άρθρο 

VI, 

κανονισμός I/2; 

STCW Code, 

section A-I/2 

 International Oil Pollution Prevention Certificate 

Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης της ρύπανσης 

από πετρέλαιο 

 

Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται μετά από 

επιθεώρηση και διαπίστωση της συμφωνίας με τις 

διατάξεις της σύμβασης MARPOL 73/78 (κανονισμός 

4 Παραρτήματος I),για κάθε δεξαμενόπλοιο 150 

MARPOL 73/78, 

Προσάρτημα I, 

κανονισμός 5 
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κόρων ολικής χωρητικότητας (gross tonnage) και άνω 

και για κάθε άλλο πλοίο 400 κόρων ολικής 

χωρητικότητας (gross tonnage) και άνω το οποίο 

διεξάγει ταξίδια μεταξύ λιμένων ή και υπεράκτιων 

τερματικών σταθμών (offshore terminals) υπό τις 

διατάξεις της MARPOL 73/78. Το πιστοποιητικό 

συνοδεύεται από το Αρχείο Κατασκευής και 

Εξοπλισμού Πλοίων – εκτός δεξαμενοπλοίων (Form 

A) ή από το Αρχείο Κατασκευής και Εξοπλισμού 

Δεξαμενοπλοίων, ανάλογα με την περίπτωση. Το 

πιστοποιητικό αυτό ισχύει για πέντε έτη με ετήσια 

επιθεώρηση. 

 

 Oil Record Book 

Αρχείο (βιβλίο) Πετρελαίου 

 

Κάθε δεξαμενόπλοιο ολικής χωρητικότητας (gross 

tonnage) έως 150 κόρων και κάθε άλλο πλοίο 400 

κόρων ολικής χωρητικότητας (gross tonnage) και άνω 

πρέπει να διαθέτει Βιβλίο Πετρελαίου, Part I 

(Διαδικασίες Λειτουργίας Μηχανοστασίου). Κάθε 

Δεξαμενόπλοια άνω των 150 τόνων ολικής 

χωρητικότητας θα πρέπει επιπλέον να διαθέτει Βιβλίο 

Πετρελαίου, Part II (Διαδικασίες διαχείρισης φορτίου, 

έρματος). 

 

MARPOL 73/78, 

Προσάρτημα I, 

κανονισμός 20 

 Shipboard Oil Pollution Emergency Plan 

Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του πλοίου για την 

αντιμετώπιση της ρύπανσης από πετρέλαιο 

 

Κάθε δεξαμενόπλοιο 150 κόρων ολικής 

χωρητικότητας (gross tonnage) και άνω και για κάθε 

MARPOL 73/78, 

Προσάρτημα I, 

κανονισμός 26 
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άλλο πλοίο 400 κόρων ολικής χωρητικότητας (gross 

tonnage) και άνω θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με 

το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του πλοίου για την 

αντιμετώπιση της ρύπανσης από πετρέλαιο, 

εγκεκριμένο από την Αρχή διοίκησης της Σημαίας. 

Το σχέδιο καταρτίζεται από τους ενδιαφερομένους 

και επιθεωρείται από τις Λιμενικές Αρχές, τη 

σημαία και τους αναγνωρισμένους – 

εξουσιοδοτημένους νηογνώμονες. 

 

 

 

 International Sewage Pollution Prevention 

Certificate 

Διεθνές Πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης 

από Λύματα 

 

Το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από την αρχική 

επιθεώρηση ή την επιθεώρηση ανανέωσης σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του κανονισμού 4 του  

Προσαρτήματος IV της MARPOL 73/78. Έχει 5ετή 

ισχύ με ετήσια επιθεώρηση. 

 

MARPOL 73/78, 

Προσάρτημα IV, 

κανονισμός 5; 

MEPC/Circ.408 

 Garbage Management Plan 

Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων 

 

Κάθε πλοίο 400 κόρων ολικής χωρητικότητας (gross 

tonnage) και άνω και κάθε πλοίο πιστοποιημένο για τη 

μεταφορά περισσοτέρων των 15 ατόμων, θα πρέπει 

να είναι εφοδιασμένο με το Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων το οποίο το πλήρωμα υποχρεούται να 

ακολουθεί. 

MARPOL 73/78, 

Προσάρτημα V, 

κανονισμός 9 
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 Voyage data recorder system-certificate of 

compliance 

Σύστημα καταγραφής δεδομένων ταξιδίου – 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης 

 

Το σύστημα αυτό και όλοι οι αισθητήρες που το 

αποτελούν υπόκεινται σε ετήσια δοκιμή που θα 

ελέγχει και θα επιβεβαιώνει την ακρίβεια, τη διάρκεια 

και την δυνατότητα ανάκτησης των καταγεγραμμένων 

στοιχείων. Αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης το οποίο θα δηλώνει την ημερομηνία 

και την επίδοση του συστήματος, πρέπει να 

διατηρείται επί του πλοίου. 

 

SOLAS 1974, 

κανονισμός V/18.8 

 Document of Compliance 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης  

 

Το πιστοποιητικό αυτό αφορά στην εταιρεία που 

διαχειρίζεται το πλοίο, κατά τις διατάξεις του κώδικα 

ασφαλούς διαχείρισης (ISM Code). Αντίγραφο του 

πρέπει να βρίσκεται από το πλοίο και θα επιδεικνύεται 

από τον Πλοίαρχο όποτε ζητείται για έλεγχο. Η ισχύς 

του πιστοποιητικού είναι 5ετής  με την προϋπόθεση 

ότι υπόκειται σε ετήσιες επιθεωρήσεις. 

 

SOLAS 1974, 

κανονισμός IX/4; 

ISM Code, 

παράγραφος 13 

 Safety Management Certificate 

Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης 

 

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται για κάθε πλοίο από 

την Αρχή Διοίκησης (σημαία) ή από οργανισμό 

αναγνωρισμένο από αυτή και πιστοποιεί ότι η εταιρεία 

SOLAS 1974, 

κανονισμός IX/4; 

ISM Code, 

παράγραφος 13 
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και το προσωπικό επί του πλοίου λειτουργούν σε 

συμφωνία με το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης της 

ασφάλειας. Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι 5ετής  

με την προϋπόθεση ότι υπόκειται σε ενδιάμεση 

επιθεώρηση μεταξύ της δεύτερης και τρίτης επετείου. 

Στις επιθεωρήσεις αυτές επιβεβαιώνεται η συνέχεια 

της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος. 

 

 International Ship Security Certificate (ISSC) or 

Interim International Ship Security Certificate 

Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου 

(Θεώρηση ή έκδοση)
23

 

 

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά την αρχική ή 

περιοδική επιθεώρηση του Πλοίου από την Αρχή 

Διοίκησης (σημαία) ή από οργανισμό ασφαλείας 

αναγνωρισμένο από αυτή. Η επιθεώρηση εξετάζει τη 

συμμόρφωση του πλοίου με τις διατάξεις ασφαλείας 

που προβλέπονται στα κεφάλαια ΧΙ-2 της SOLAS και 

το Τμήμα A του ISPS Code. Αν η γλώσσα σύνταξης 

του κειμένου αυτού δεν είναι η αγγλική, η γαλλική ή η 

ισπανική το κείμενο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 

μετάφραση σε μια τουλάχιστον από αυτές τις γλώσσες 

 

SOLAS 1974 (2002 

προσαρτήματα), 

κανονισμός XI-

2/9.1.1; 

ISPS Code part A, 

section 19 and 

appendices. 

 Ship Security Plan and associated records 

Σχέδιο Ασφαλείας Πλοίου και τηρούμενα αρχεία 

 

Σε κάθε πλοίο θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο ασφαλείας  

πλοίου εγκεκριμένο από την αρχή διοίκησης  και θα 

τηρούνται αρχεία για δραστηριότητες που καλύπτει το 

SOLAS 1974 (2002 

προσαρτήματα), 

κανονισμός XI-2/9; 

ISPS Code part A, 

sections 9 and 10 

                                                             
23

 Πηγή: Δεληγιάννης Χ.Α. «Εγχειρίδιο Ναυτολογίας, Ποινικό & Πειθαρχικό Δίκαιο στη Ναυτική Εργασία», MG 
Books , 2

η
 έκδοση, Πειραιάς, 2007. 
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σχέδιο ασφαλείας του πλοίου. Τουλάχιστον για την 

ελάχιστη περίοδο που ορίζει η Αρχή. Τα τηρούμενα 

αρχεία πρέπει να αναφέρονται: 

- Στην εκπαίδευση, γυμνάσια και ασκήσεις 

- Σε απειλές για την ασφάλεια  

- Σε θέματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια,  

- Σε ανακοινώσεις σχετικές με την ασφάλεια του 

πλοίου 

- Σε εσωτερικούς  ελέγχους και επανεξέταση των 

σχετικών με την ασφάλεια δραστηριοτήτων 

- Σε περιοδική αξιολόγηση του σχεδίου ασφαλείας, 

- Σε εφαρμογή των οποιονδήποτε τροποποιήσεων 

- Σε συντήρηση, βαθμονόμηση και δοκιμή εξοπλισμού 

του πλοίου, περιλαμβανομένης της δοκιμής του 

συστήματος συναγερμού του πλοίου. 

Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις απαραίτητες 

ενέργειες για τη συμμόρφωση με τα 3 επίπεδα 

Ασφάλειας που ορίζει ο Κώδικας ISPS. 
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 Continuous Synopsis Record (CSR) 

Αρχείο Συνεχών Συνόψεων 

 

Κάθε πλοίο που υπόκειται στις διατάξεις του 

κεφαλαίου 1 της SOLAS 1974, θα εφοδιάζεται με το 

Αρχείο Συνεχούς Συνόψεως, το οποίο παρέχει ένα 

αρχείο με το ιστορικό του πλοίου σχετικά με τις 

πληροφορίες που απαιτούντα από τη σύμβαση. 

 

SOLAS 1974 (2002 

προσαρτήματα), 

κανονισμός XI-1/5 

 Certificate of insurance or other financial security 

in respect of civil liability for oil pollution damage 

Πιστοποιητικό Ασφάλισης ή άλλης 

Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης έναντι αστικής 

ευθύνης για τη ρύπανση από πετρέλαιο 

 

Το πιστοποιητικό αυτό είναι υποχρεωτικό για κάθε 

πλοίο που μεταφέρει περισσότερους από 2.000 τόνους 

πετρελαίου ως φορτίο χύδην. Εκδίδεται από τις 

αρμόδιες αρχές η το κράτος σημαίας μετά τη 

διαπίστωση της συμμόρφωσης με το άρθρο VII, 

παράγραφος 1, της Σύμβασης για την Αστική Ευθύνη 

the (CLC Convention). 

 

CLC 1969, 

άρθρο VII 

 Certificate of insurance or other financial security 

in respect of civil liability for oil pollution damage 

 

Το πιστοποιητικό αυτό επιβεβαιώνει ότι η Ασφάλιση 

ή άλλη Χρηματοοικονομική Εξασφάλιση βρίσκεται σε 

ισχύ, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της  Σύμβασης 

CLC Convention 1992, και εκδίδεται για κάθε πλοίο 

που μεταφέρει περισσότερους από 2.000 τόνους 

CLC 1992, 

άρθρο VII 
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πετρελαίου ως φορτίο χύδην. Το πιστοποιητικό 

εκδίδεται εφόσον η Αρμόδια Αρχή έχει διαπιστώσει 

τη συμμόρφωση με τις  απαιτήσεις του άρθρου VII, 

παράγραφος 1, της ανωτέρω συμβάσεως.  

 Enhanced survey report file 

Εμπλουτισμένο Αρχείο Αναφορών Ελέγχων 

 

Τα φορτηγά πλοία και τα Δεξαμενόπλοια πρέπει να 

φέρουν ένα αρχείο Αναφορών Ελέγχων και όλα τα 

σχετικά έντυπα σύμφωνα με τις παραγράφους 6.2 και 

6.3 του Προσαρτήματος A και B της απόφασης A.744 

(18) – Οδηγίες για το ενισχυμένο πρόγραμμα 

επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια ελέγχων φορτηγών 

πλοίων και. 

 

SOLAS 1974 

(προσάρτημα 2002), 

κανονισμός XI-1/2; 

απόφασηA.744(18) 

 Record of oil discharge monitoring and control 

system for the last ballast voyage 

Αρχείο Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου 

απόρριψης πετρελαίου για το τελευταίο ταξίδι υπό 

έρμα. 

 

Υπό τις διατάξεις των παραγράφων (4), (5), (6) και (7) 

των κανονισμών 15 του Προσαρτήματος I της 

συνθήκης MARPOL 73/78, κάθε δεξαμενόπλοιο άνω 

των 150 τόνων ολικής χωρητικότητας θα πρέπει να 

εφοδιάζεται με το σχετικό πιστοποιητικό, κατάλληλα 

εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή. Το σύστημα αυτό  

θα περιλαμβάνει καταγραφικούς μηχανισμούς που θα 

παρέχουν ένα συνεχές ιστορικό των απορριπτόμενων 

λίτρων ανά ναυτικό μίλι και τη συνολική 

απορριπτόμενη ποσότητα, ή την περιεκτικότητα σε 

πετρέλαιο και το ρυθμό απόρριψης. Το αρχείο αυτό θα 

MARPOL 73/78, 

Προσάρτημα I, 

κανονισμός 15(3)(a) 
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πρέπει να είναι σαφές ως προς τις ημερομηνίες και θα 

διατηρείται για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 3 

ετών. 

 

 Dedicated Clean Ballast Tank Operation Manual 

Εγχειρίδιο διαχείρισης Αποκλειστικών Δεξαμενών 

Καθαρού Έρματος 

 

Κάθε δεξαμενόπλοιο εφοδιασμένο με Αποκλειστικές 

Δεξαμενές Καθαρού Έρματος, κατά τις διατάξεις του 

κανονισμού 13(10) του Προσαρτήματος I της 

MARPOL 73/78 θα εφοδιάζεται με το σχετικό 

εγχειρίδιο το οποίο θα περιέχει λεπτομέρειες του 

συστήματος και των διαδικασιών διαχείρισης του, 

όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 2,  

κανονισμός 13A  του Προσαρτήματος I της MARPOL 

73/78. 

 

MARPOL 73/78, 

Προσάρτημα I, 

κανονισμός 13A 

 Crude Oil Washing Operation and Equipment 

Manual (COW Manual) 

Εγχειρίδιο Εξοπλισμού Έκπλυσης Δεξαμενών με 

αργό Πετρέλαιο 

 

Κάθε δεξαμενόπλοιο εφοδιασμένο με σύστημα 

έκπλυσης δεξαμενών με αργό πετρέλαιο θα διαθέτει 

ένα εγχειρίδιο με τις απαραίτητες λεπτομέρειες των 

διαχειριστικών διαδικασιών και του εξοπλισμού, όπως 

αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 2,  κανονισμός 

13Β  του Προσαρτήματος I της MARPOL 73/78. 

 

MARPOL 73/78, 

Προσάρτημα I, 

κανονισμός 13B 

 Condition Assessment Scheme (CAS) Statement of 

Compliance, CAS Final Report and Review Record 

MARPOL 73/78, 

Προσάρτημα I 
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Μέθοδος Αξιολόγησης Κατάστασης, Δήλωση 

Συμμόρφωσης και Τελική Αναφορά και Αρχείο 

Αναθεωρήσεων 

 

Η δήλωση συμμόρφωσης θα εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή σε κάθε δεξαμενόπλοιο το οποίο έχει 

επιθεωρηθεί και έχει βρεθεί συμμορφούμενο με τις 

απαιτήσεις της Μεθόδου Αξιολόγησης Κατάστασης 

(απόφαση MEPC.94(46) του ΙΜΟ). Επιπλέον, 

αντίγραφο της τελικής αναφοράς του CAS, 

επιθεωρημένο από την αρμόδια Αρχή  προκειμένου να 

εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης και 

ένα αντίγραφο του σχετικού αρχείου αναφορών θα 

πρέπει να διαφυλάσσεται επί του πλοίου, μαζί με τη 

Δήλωση Συμμόρφωσης. 

 

(προσάρτημα 2001 

(Απόφαση 

MEPC.95(46)), 

κανονισμός 13G; 

απόφασηMEPC.94(

46) 

 Hydrostatically Balanced Loading (HBL) 

Operational Manual 

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Υδροστατικά 

Ισορροπημένης Φόρτωσης 

 

Κάθε δεξαμενόπλοιο που υπόκειται στους 

κανονισμούς 13G(6)(b), και λειτουργεί σύστημα 

Υδροστατικά Ισορροπημένης Φόρτωσης θα πρέπει να 

φέρει το σχετικό εγχειρίδιο (απόφαση MEPC.64-36). 

 

MARPOL 73/78, 

Προσάρτημα I 

(2001 

προσαρτήματα 

(απόφασηMEPC.95

(46)), κανονισμός 

13G 

 Oil Discharge Monitoring and Control (ODMC) 

Operational Manual 

Εγχειρίδιο Παρακολούθησης και Ελέγχου 

Εκφόρτωσης Πετρελαίου 

 

Κάθε Δεξαμενόπλοιο με εγκατεστημένο σύστημα 

MARPOL 73/78, 

Προσάρτημα I, 

κανονισμός 15(3)(c) 
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Παρακολούθησης και Ελέγχου Εκφόρτωσης 

Πετρελαίου , θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τις 

κατάλληλες οδηγίες αναφορικά με τη διαχείριση του 

συστήματος, κατάλληλα εγκεκριμένες από την 

αρμόδια αρχή. 

 

 Subdivision and stability information 

Πληροφορίες Ευστάθειας και Υποτμημάτων 

 

Κάθε Δεξαμενόπλοιο το οποίο υπόκειται στον 

κανονισμό 25 - Προσάρτημα I της MARPOL 73/θα 

εφαρμόζεται με ένα εγκεκριμένο εγχειρίδιο 

πληροφοριών σχετικών με τη φόρτωση και τη διανομή 

του φορτίου με τρόπους που διασφαλίζουν την 

απαραίτητη συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί 

ευστάθειας μετά από δομική καταστροφή (ζημία). 

 

MARPOL 73/78, 

Προσάρτημα I, 

κανονισμός 25 

   

4 Επιπλέον των πιστοποιητικών που αναφέρονται 

στις ενότητες 1 και 3, κάθε πλοίο που μεταφέρει 

Επιβλαβείς Χημικές ουσίες σε υγρή χύδην μορφή, 

είναι υποχρεωμένο να διαθέτει τα κάτωθι 

πιστοποιητικά: 

 

 

   

 International Pollution Prevention Certificate for 

the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk 

(NLS Certificate) 

Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης για 

τη μεταφορά υγρών επιβλαβών ουσιών 

 

Σύμφωνα με την Δ.Σ. MARPOL 73/78 Annex II, 

MARPOL 73/78, 

Προσάρτημα II, 

κανονισμοί 11 and 

12A 
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κανονισμός 11 και 12Α τα πλοία που μεταφέρουν 

επιβλαβείς υγρές χημικές ουσίες χύμα και 

προσεγγίζουν λιμάνια ή τερματικούς σταθμούς που 

ανήκουν στη δικαιοδοσία άλλων χωρών της 

σύμβασης, θα πρέπει να φέρουν το ανωτέρω 

πιστοποιητικό (N.L.S.C.). Εναλλακτικά το 

πιστοποιητικό αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από το 

Διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας για μεταφορά 

επικίνδυνων χημικών χύδην. Για τα χημικά Δ/Ξ το 

πιστοποιητικό καταλληλότητας για μεταφορά 

επικίνδυνων φορτίων χύμα και το Διεθνές 

πιστοποιητικό καταλληλότητας για την μεταφορά 

φορτίων χύμα εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κώδικα χημικών χύμα (Bulk Chemical Code) και 

του Διεθνούς Κώδικα Χημικών χύμα (International 

Bulk Chemical Code) αντίστοιχα και έχουν την ίδια 

ισχύ και αναγνωρίζονται όπως το Διεθνές 

πιστοποιητικό πρόλησψης από την ρύπανση για τη 

μεταφορά επικίνδυνων χημικών χύδην. 
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 Cargo record book 

Βιβλίο Αρχείου Φορτίου 

 

Κάθε πλοίο υπαγόμενο στο Προσάρτημα II της 

MARPOL 73/78 είναι υποχρεωμένο να διαθέτει το 

Βιβλίο Αρχείου Φορτίου είτε ως τμήμα του γενικού 

αρχείου του πλοίου (ship's official log book ) ή με τη 

μορφή που καθορίζεται από το Παράρτημα IV της 

συνθήκης. 

 

MARPOL 73/78, 

Προσάρτημα II, 

κανονισμός 9 

 Procedures and Arrangements Manual (P & A 

Manual) 

Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Διευθετήσεων 

 

Κάθε πλοίο πιστοποιημένο να μεταφέρει επιβλαβείς 

υγρές ουσίες χύδην, θα πρέπει να διαθέτει το σχετικό 

πιστοποιητικό κατάλληλα θεωρημένο από την Αρχή 

της Σημαίας του. 

 

Απόφαση 

MEPC.18(22), 

κεφάλαιο 2; 

MARPOL 73/78, 

Προσάρτημα II, 

κανονισμοί 5, 5A 

και 8 

 Shipboard Marine Pollution Emergency Plan for 

Noxious Liquid Substances 

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση 

ρύπανσης από επικίνδυνες υγρές ουσίες 

Σύμφωνα με την ΔΣ MARPOL 73/78, Annex II, 

regulation 16, κάθε πλοίο 150 κοχ και άνω που 

μεταφέρει επικίνδυνες υγρές ουσίες χύμα και εκτελεί 

πλόες σε λιμάνια ή τερματικούς σταθμούς θα 

εφοδιάζεται με το εν λόγω πιστοποιητικό και το οποίο 

θα έχει εγκριθεί από την αρχή. 

 

MARPOL 73/78, 

Προσάρτημα II, 

κανονισμός 16 
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5 Επιπλέον των πιστοποιητικών που αναφέρονται 

στις ενότητες 1 και 3, κάθε δεξαμενόπλοιο που 

μεταφέρει Χημικές ουσίες σε υγρή χύδην μορφή, 

είναι υποχρεωμένο να διαθέτει τα κάτωθι 

πιστοποιητικά: 

 

 

   

 Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous 

Chemicals in Bulk / international Certificate of 

Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in 

Bulk 

(Διεθνές) πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

μεταφορά επικίνδυνων χημικών χύδην 

Με αυτό εφοδιάζονται τα υγραεριοφόρα πλοία που 

μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα. Το 

πιστοποιητικό ισχύει για τη χρονική περίοδο, που 

καθορίζεται από την εκδούσα αρχή, που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. Θεωρείται δε κάθε έτος, με 

περιθώριο θεώρησης τρεις μήνες πριν ή μετά την 

ημερομηνία επετείου. Το πιστοποιητικό των υπόχρεων 

Ελληνικών πλοίων, εκδίδεται ύστερα από επιθεώρηση 

από την Αρχή ή από τους εξουσιοδοτημένους 

οργανισμούς. Η ισχύς του δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη των πέντε ετών και θα πρέπει να 

υπόκειται σε ετήσια θεώρηση. 

 

BCH Code, section 

1.6; 

BCH Code όπως 

τροποποιήθηκε από 

την απόφαση 

MSC.18(58), 

section 1.6IBC 

Code, section 1.5; 

IBC Code όπως 

τροποποιήθηκε από 

την απόφαση 

MSC.16(58) και 

MEPC.40(29), 

section 1.5 

   

6 Επιπλέον των πιστοποιητικών που αναφέρονται 

στις ενότητες 1 και 3, κάθε πλοίο που μεταφέρει 

υγροποιημένα αέρια είναι υποχρεωμένο να διαθέτει 
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τα κάτωθι πιστοποιητικά: 

   

 Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied 

Gases in Bulk 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη μεταφορά 

υγροποιημένων αερίων χύδην 

Με αυτό εφοδιάζονται τα υγραεριοφόρα πλοία που με-

ταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα. Το πιστοποιητικό 

ισχύει για τη χρονική περίοδο, που καθορίζεται από 

την εκδούσα αρχή, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

πέντε έτη. Θεωρείται δε κάθε έτος, με περιθώριο 

θεώρησης τρεις μήνες πριν ή μετά την ημερομηνία 

επετείου. Το πιστοποιητικό των υπόχρεων Ελληνικών 

πλοίων, εκδίδεται ύστερα από επιθεώρηση από την 

Αρχή ή από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς. Η 

ισχύς του δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε 

ετών και θα πρέπει να υπόκειται σε ετήσια θεώρηση. 

 

 

GC Code, section 

1.6 

 International Certificate of Fitness for the Carriage 

of Liquefied Gases in Bulk 

Διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη 

μεταφορά υγροποιημένων αερίων χύδην 

 

 Με αυτό εφοδιάζονται τα υγραεριοφόρα πλοία που 

μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα. Το 

πιστοποιητικό ισχύει για τη χρονική περίοδο, που 

καθορίζεται από την εκδούσα αρχή, που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. Θεωρείται δε κάθε έτος, με 

περιθώριο θεώρησης τρεις μήνες πριν ή μετά την 

ημερομηνία επετείου. Το πιστοποιητικό των υπόχρεων 

IGC Code, section 

1.5; 

IGC Code όπως 

τροποποιήθηκε από 

την απόφαση 

MSC.17(58), 

section 1.5 



 

71 
 

71 

Ελληνικών πλοίων, εκδίδεται ύστερα από επιθεώρηση 

από την Αρχή ή από τους εξουσιοδοτημένους 

οργανισμούς. Η ισχύς του δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη των πέντε ετών και θα πρέπει να υπόκειται 

σε ετήσια θεώρηση. 

 

   

8 Επιπλέον των πιστοποιητικών που αναφέρονται 

στις ενότητες 1, 2 και 3, κάθε πλοίο που μεταφέρει 

επικίνδυνα φορτία είναι υποχρεωμένο να διαθέτει 

τα κάτωθι πιστοποιητικά: 

 

   

 Document of compliance with the special 

requirements for ships carrying dangerous goods 

Έγγραφο Συμμόρφωσης με τις ειδικές απαιτήσεις 

για τα πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες 

 

Το πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται για τα φορτία 

που εμπίπτουν στις κλάσεις 6.2 και 7 καθώς και για 

φορτία μεταφερόμενα σε περιορισμένες ποσότητες 

(εκτός των  στερεών επικίνδυνων χύδην φορτίων). 

SOLAS 1974, 

(προσαρτήματα 

2000), κανονισμός 

II-2/19.4 
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- Κεφάλαιο 4 - 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι η πολυπλοκότητα της δομής και της 

λειτουργίας της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, αντανακλάται άμεσα στο θεσμικό 

πλαίσιο που καθορίζει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και έγγραφα τα οποία τα εμπορικά 

πλοία υποχρεούνται να φέρουν. Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάσθηκαν 84 

διαφορετικά πιστοποιητικά και έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται από τις τελευταίες 

σχετικές διατάξεις του ΙΜΟ, χωρίς να περιλαμβάνουν έγγραφα τα οποία αφορούν στην 

εμπορική λειτουργία του πλοίου (φορτωτικές, εγγυητικές επιστολές κτλ.) η σε 

πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας όπως η σειρά των πιστοποιήσεων κατά ISO (ISO 

9000 - Quality management, ISO 14000 - Environmental management, ISO 26000 - 

Social responsibility). Η πληθώρα των πιστοποιητικών αυτών προστίθεται σε έναν 

ανάλογα μεγάλο αριθμό πιστοποιητικών και εγγράφων που οι διαχειρίστριες ναυτιλιακές 

εταιρείες υποχρεούνται να διατηρούν στα γραφεία τους, αυξάνοντας περαιτέρω το 

κόστος και την πολυπλοκότητα της ναυτιλιακής διαχείρισης. 

Οι προσπάθειες για την απλοποίηση των ναυτιλιακών εγγράφων έχουν ήδη ξεκινήσει 

στα πλαίσια της επιτροπής για τη Διευκόλυνση του Θαλασσίου Εμπορίου του IMO 

(ΙΜΟ FAL Committee - 1965), εντούτοις οποιαδήποτε προσπάθεια συνεπάγεται την 

προηγούμενη εναρμόνιση, αλλαγή και επικαιροποίηση του δαιδαλώδους θεσμικού 

πλαισίου και των διεθνών συμβάσεων που τα επιβάλλουν μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει το γεγονός ότι οι 

εκάστοτε τοπικές και κεντρικές αρχές έχουν εφαρμόσει πολύπλοκες δέσμες κανονισμών 

σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές (συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών θεμάτων, 

τη μετανάστευση, την υγεία, τα ναρκωτικά, την καραντίνα, την προστασία του 

περιβάλλοντος και της ασφάλειας) πολλές εκ των οποίων είναι ασύνδετες μεταξύ τους
24

.  

Αυτό έχει ως συνέπεια ένα πλοίο που επισκέπτεται διάφορες χώρες να πρέπει να 

συμπληρώνει  πολλές φόρμες που ποικίλουν από λιμάνι σε λιμάνι και συχνά 

απαιτούν τις ίδιες πληροφορίες, με αποτέλεσμα την αύξηση της πολυπλοκότητας, 

                                                             
24
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πιθανές καθυστερήσεις και σπατάλη εργατοωρών ειδικά σε σύγκριση με τις απαιτήσεις 

τεκμηρίωσης της διεθνούς αεροπορικής βιομηχανίας που απατούν πολύ 

λιγότερα έγγραφα. 

Η έλευση του Διαδικτύου έχει δημιουργήσει νέα εργαλεία ιδιαίτερα προς την 

απλοποίηση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωσης των εμπορικών 

συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ("e-commerce") ειδικότερα, ανατρέπει εκ βάθρων 

τον τρόπο με τον οποίο οι βιομηχανίες συναλλάσσονται εστιάζοντας στην ταχύτητα την 

ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα. Εντούτοις, η επιτυχής μετάβαση από το χαρτί 

στο ηλεκτρονικό επιχειρείν απαιτεί μια καλά οργανωμένη υποδομή τόσο σε τεχνικό όσο 

και σε νομικό επίπεδο. Η βιομηχανία της τεχνολογίας των πληροφοριών καλείται να 

δημιουργήσει συμβατά ηλεκτρονικά συστήματα, μέσω των οποίων τα ενδιαφερόμενα 

μέρη μπορούν να συναλλάσσονται αποτελεσματικότερα. Για να γίνει αυτό, απαιτούνται 

μέτρα που θα συμβάλλουν στη δημιουργία ηλεκτρονικών μέτρων ασφαλείας για την 

προστασία των επικοινωνιών και των συναλλαγών.  Δεδομένης της πολυπλοκότητας των 

θαλάσσιων συναλλαγών, η ναυτιλιακή βιομηχανία και τα θεσμικά της όργανα πρέπει να 

καθορίσουν το ρόλο τους κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης αλλά και τα πρότυπα 

που θα ρυθμίζουν μια τέτοια ηλεκτρονική αγορά στο μέλλον. Θέματα προστασίας και 

εμπιστευτικότητας είναι εξαιρετικά σημαντικά δεδομένου ότι όλες οι πληροφορίες των 

συναλλαγών θα πρέπει να καταγράφονται και να τηρούνται σε μια κεντρική τοποθεσία. 

Δεδομένου του διεθνούς χαρακτήρα της ναυτιλίας, μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί 

στην τοπική νομοθεσία της χώρας του κράτους σημαίας ενώ κάθε προσπάθεια 

εναρμόνισης θα πρέπει και να ενσωματώνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την ασφάλεια 

των συναλλαγών.  

Ως απόρροια των παρπάνω, η τεχνολογική αυτή πρόοδος θα μπορούσε κατά τη γνώμη 

μας να χρησιμοποιηθεί άμεσα και στη ναυτιλία όσον αφορά στο κομμάτι των 

ναυτιλιακών εγγράφων. Είναι προφανές ότι η ηλεκτρονικοποίηση δε μπορεί να 

εφαρμοστεί σε όλα τα απαραίτητα ναυτιλιακά έγγραφα που πρέπει να τηρούνται επί του 

πλοίου, καθώς πολλά απο αυτά αφορούν έγγραφα λειτουργίας του τα οποία πρέπει να 

ενημερώνονται συνεχώς και πρέπει να φυλάσσονται επι αυτού. Αντιθέτως έγγραφα και 

πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρχές, τους νηογνόμωνες και τις σημαίες θα 

μπορούσαν κάλλιστα να υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή σε κάποια βάση δεδομενων 



 

74 
 

74 

έχοντας την ίδια ισχύ αυθεντικότητας και όντας εύκολα προσβάσιμα σε κάθε 

ενδιαφερόμενο. Με αυτό τον τρόπο θα διευκολυνόταν η δουλέια του port state control 

και των επιθεωρητών οι οποίοι θα μπορούσαν άμεσα να εξακριβώσουν αν το εκάστοτε 

πλοίο είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα έγγραφα πριν ανέβουν σε αυτό. Επίσης θα 

μειωνόταν κατά πολύ ο χρόνος παραμονής στα λιμάνια για διαδικαστικούς λόγους 

εφόσον τα έγγραφα θα ήταν διαθέσιμα ακόμα και 24 ώρες πριν την άφιξη του πλοίου. 

Και τέλος με τα ηλεκτρονικά έγγραφα θα περιοριζόταν αισθητά ο κίνδυνος ύπαρξης 

πλαστογραφίας, με τη προυπόθεση ότι η βάση δεδομένων διέπεται από ισχυρά μέτρα 

ασφαλείας. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, παρατηρούμε ότι η ναυτιλία είναι ένας τομέας του εμπορίου και 

της οικονομίας που αναπόφευκτα μεταβάλλεται άμεσα και έμμεσα και οφείλει να 

προσαρμόζεται στη περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Η ναυτιλία είναι ένας από τους λίγους 

κλάδους που λειτουργεί με κύριο άξονα και μέλημα εκτός του κέρδους, την 

«Ασφάλεια» είτε σε περιβαντολλογικό, σε εργασιακό ή σε λειτουργικό επίπεδο. Και ο 

στόχος αυτός είναι ο βασικός λόγος ύπάρξης της πληθώρας των εγγράφων και 

πιστοποιητικών που αναλύθηκαν στη παρούσα εργασία. Ελπίζουμε ότι στα επόμενα 

χρόνια θα βρεθούν και θα υιοθετιθούν νέα πλαίσια και φόρμουλες έτσι ώστε τα 

έγγραφα αυτά να συνεχισουν να θωρακίζουν την ασφάλεια και τη ποιότητα, αλλά 

ταυτόχρονα να μην αποτελούν τροχοπέδι στη λειτουργία του θαλασσίου εμπορίου λόγω 

πολυπλοκότητας. 
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