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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ αζθάιεηα ζηελ λαπηηιία, ε νπνία ζπρλά 

απεηιείηαη απφ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο γηα ην ίδην ην πινίν, ηνπο αλζξψπνπο ελ πισ 

αιιά θαη ην ίδην ην θνξηίν. Παξνπζηάδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ξχζκηζεο θάπνησλ 

αξρψλ πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα απνηξέπνπλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαη λα 

δηαηεξνχλ ζε επαξθή επίπεδα ηνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο. 

Αξρηθά, κειεηάηαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο πνπ παίδεη ε κεζνδνινγία 

GoalBasedStandardsζηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ πινίσλ θαη 

αλαιχεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζε πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ θαη πεηξειαηνθφξα. 

Δλ ζπλερεία, εμεηάδεηαη ε κεζνδνινγία FormalSafetyAssessment, ε νπνία έρεη σο 

ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο βαξχηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζνδνινγίαο, κειεηάηαη ε εθαξκνγή ηεο ζε πινία κε πςειφ θίλδπλν αηπρήκαηνο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε δεμακελφπινηα κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ. 

Δλ θαηαθιείδη, εμεηάδνληαη ηπρφλ ειιείςεηο ησλ ελ ιφγσ κεζνδνινγηψλ θαη 

παξνπζηάδνληαη κειινληηθά δεηήκαηα ηα νπνία ρξήδνπλ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζεο θαη 

ελεκέξσζεο. 

Λέξειρ – Κλειδιά: Αζθάιεηα, Θαιάζζην Πεξηβάιινλ, Μεζνδνινγία, 

GoalBasedStandards, Πεηξειαηνθφξα, FormalSafetyAssessment, Γεμακελφπινηα 
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ABSTRACT 
The subject essay deals with the sea safety, which is threatened by perils for the 

vessel, people on board and the cargo itself. Recorded the necessity of setting 

principles which will be able to prevent dangerous situations and maintain a sufficient 

level of safety. 

Firstly, we study the importance of Goal Based Standards methodology in defining 

standards for the design and construction of ships and we analyze the application of 

the methodology in bulk carriers. Furthermore, we explore the Formal Safety 

Assessment methodology which aims to identify, evaluate and face sea threats. For 

better understanding of subject methodology, we analyze its application to LNG 

carriers which bare higher level of risk. 

In conclusion, we investigate said methodologies for any failing and we present some 

future issues which may need further evaluation and update. 

Key words: Safety, Marine Environment, Methodology, GoalBasedStandards, Bulk 

Carrier, FormalSafetyAssessment, LNG Carrier 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 
Με ην πέξαζκα ησλ εηψλ θαη ηελ αθφινπζε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, απμάλεηαη 

παξάιιεια θαη ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ. Έλαπζκα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε ηεξάζηηα αμία πνπ δηαδξακαηίδεη ε αζθάιεηα θαη ε 

πξνζπάζεηα ηήξεζήο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο.  

ηφρνο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη ζεκαληηθέο, σο πξνο ηελ ηήξεζε ηεο 

αζθαιείαο, κεζνδνινγίεο. πγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαη βήκα πξνο βήκα νη 

κεζνδνινγίεο GoalBasedStandards θαη FormalSafetyAssessment, νη νπνίεο 

δηακνξθψλνπλ έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ. εκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ελεξγεηηθή πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ 

International Maritime Organization (ΗΜΟ), ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηε ζσζηή ηήξεζε 

ησλ θαλνληζκψλ ησλ παξαπάλσ κεζνδνινγηψλ απφ φια ηα θξάηε κέιε. Γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αμίαο θαη ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ησλ κειεηψκελσλ 

κεζνδνινγηψλ, κειεηάηαη ε εθαξκνγή ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο. 

πγθεθξηκέλα, ζην 1
ο
κεθάλαιοθαηαγξάθεηαη ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο αζθάιεηαο 

θαη πξνζδηνξίδεηαη ν θίλδπλνο πνπ ειινρεχεη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαπνιέκεζε ηνπ θηλδχλνπ, αλαιχνληαη νη κνξθέο ηνπ θαη νη ρψξνη πνπ 

παξακνλεχεη. Αθνινπζεί ε αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Αζθαιείαο (SafetyManagementSystem). 

ην 2
ο
κεθάλαιο γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ δηαδξαζηηθφ ξφιν πνπ παίδεη ν νξγαληζκφο 

ΗΜΟ ζηελ ηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ζην λαπηηιηαθφ ρψξν, θαζψο ε λαπηηιία, σο θαη' 

εμνρήλ δηεζλήο δξαζηεξηφηεηα,απαηηεί δηεζλείο θαλφλεο κε παγθφζκηα αλαγλψξηζε 

θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή. 

Αθνινπζεί αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο GoalBasedStandardsζην 3
ο
 κεθάλαιο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηαζθεπή πινίσλ, ψζηε 

λα είλαη αζθαιή θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα δσήο. Μέζα απφ κία ηζηνξηθή αλαζθφπεζε, κειεηάηαη ε 

γέλλεζε θαη ε εμέιημε ηνπ ζεζκνχ θαηά ην πέξαζκα ησλ εηψλ. 

Ζ κεζνδνινγία αλαπηχζζεηαη ζην 4
ο
 κεθάλαιο, φπνπ αλαιχνπκε βήκα πξνο βήκα 

ηελ εθαξκνγή ηεο. πγθεθξηκέλα, ιφγνο γίλεηαη γηα ηνλ σο πξνο αλαδήηεζε ζηφρν, 

ηηο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη, ηελ επαιήζεπζε ηεο ζπκκφξθσζεο, 
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ηνπο θαλφλεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ  θαηαζθεπή λέσλ πινίσλ θαη γηα ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ θιάδνπ. 

εκαληηθφ ξφιν, φκσο, δηαδξακαηίδεη θαη ε κεζνδνινγία FormalSafetyAssessment, 

γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο ζην 5
ο
 κεθάλαιο. Μειεηάκε ηα πξψηα βήκαηα ηεο ελ 

ιφγσ κεζνδνινγίαο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Μεγάιε Βξεηαλίαπξψηε εθάξκνζε θαη 

αλέπηπμε ηε κεζνδνινγία έσο θαη ζήκεξα. 

Πεξαηηέξσ αλαιχνπκε ηελ έλλνηα ηεο κεζνδνινγίαο FormalSafetyAssessment ζην 6
ο
 

κεθάλαιο, φπνπ κέζα απφ κία βήκα πξνο βήκα εμέηαζήο νδεγνχκαζηε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα κηα δνκεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγία, κε ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο δσήο, ηεο πγείαο, ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηνπζηψλ, κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ νθέινπο θαη 

θφζηνπο. 

ΜειεηψληαοηηοκεζνδνινγίεοGoalBasedStandardsθαηFormalSafetyAssessment, 

ζπκπεξαίλνπκεφηη ραξαθηεξίδνληαη απφ θνηλά ζηνηρεία, θαζψο θαη νη δχν έρνπλ σο 

ζηφρν ηε ζέζπηζε νξζνινγηθήο θαη δηαθαλήο βάζεο σο πξνο ηε δηαθχιαμε θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ζπκπέξαζκα 

ην νπνίν αλαιχεηαη ζην 7
ο
 κεθάλαιο. 

Ζ κεζνδνινγία GoalBasedStandards παίδεη, ινηπφλ, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ 

θαζνξηζκφ πξνηχπσλ γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ πινίσλ. ην 8
ο
 κεθάλαιο εξεπλάκε 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο GoalBasedStandards ζε πινία κεηαθνξάο «ρχδελ» 

θνξηίνπ  θαη πεηξειαηνθφξα, θαζψο πξφθεηηαη θαη γηα ηνλ πξψην ηνκέα φπνπ 

εγθξίζεθε θαη μεθίλεζε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ην 2010. 

Αλαιφγσο, ζην 9
ο
 κεθάλαιοκειεηάκε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο 

FormalSafetyAssessmentζηνληνκέα ησλ πγξαεξηνθφξσλ πινίσλ. Πξφθεηηαη γηα 

εηδηθφ ηχπν εκπνξηθψλ πινίσλ, δεμακελφπινηα ηα νπνία κεηαθέξνπλ πγξνπνηεκέλα 

αέξηα, δειαδή θπζηθφ αέξην ζε πγξή κνξθή κε απνηέιεζκα λα ειινρεχνπλ πςεινχο 

θηλδχλνπο. Έηζη, ηα κέηξα αζθαιείαο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ιακβάλνληαη ζε απηά ζα 

πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα ζρνιαζηηθνί. 

Παξά ηα ηεξάζηηα βήκαηα θαη ηε κεγάιε πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζην θνκκάηη ηεο αζθάιεηαο ζην λαπηηιηαθφ θιάδν, χπαξρεη έλαο αξηζκφο 
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δεηεκάησλ, ηα νπνία ρξήδνπλ πεξαηηέξσ πξνζνρήο. Γηα απηά γίλεηαη ιφγνο ζην 10
ο
 

κεθάλαιο φπνπ παξαζέηνπκε θάπνηεο κειινληηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

πινπνηεζνχλ ψζηε λα νδεγεζνχκε ζηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε εμαζθάιηζεο 

ηεο απνηξνπήο ηνπ θηλδχλνπ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ησλ βεκάησλ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ κεζνδνινγηψλ ζην 

ρψξν ηεο Ναπηηιηαθήο Βηνκεραλίαο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο: Ο ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΕΝΝΟΙΑ ΣΗ AΥΑΛΕΙΑ 
Ζ αζθάιεηα είλαη, αδηακθηζβήηεηα, έλα θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζαιάζζησλ, θαη 

φρη κφλν, ελεξγεηψλ. Σν ερζξηθφ πεξηβάιινλ πνιχ ζπρλά ειινρεχεη θηλδχλνπο γηα ην 

ίδην ην πινίν, ηνπο αλζξψπνπο ελ πισ αιιά θαη ην θνξηίν. Δίλαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη 

φινη νη εκπιεθφκελνη ζην ρψξν ζέηνπλ σο θχξην ζηφρν λα απνηξαπνχλ νη παξαπάλσ 

θίλδπλνη. Δίλαη απαξαίηεηε ε ξχζκηζε θάπνησλ αξρψλ πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαηεξήζνπλ ζε επαξθή επίπεδν ηνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο.  

Δηδηθφηεξα, ε αζθάιεηα θαη ε πνηφηεηα είλαη ζηφρνη πνπ απαζρφιεζαλ ηελ 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Αξρηθά, απηφ 

εκθαλίζζεθε ζε ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο πνπ ελζσκαηψλνπλ πςειφ θίλδπλν ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο είλαη ηα ρεκηθά πινία, θαη, ζηαδηαθά, ζην ζχλνιν ηεο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. Ωζηφζν, θάπνηα λαπηηθά αηπρήκαηα πνπ έγηλαλ, 

θαλέξσζαλ φηη ε πξαγκαηνπνίεζε  απηψλ ησλ ζηφρσλ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί  

κέζσ ηεο πηνζέηεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ζε 

εζεινληηθή βάζε, θαζψο ζα ππάξρνπλ νξηζκέλεο πνπ ζα πξνηάζζνπλ ην ηδησηηθφ ηνπο 

φθεινο αδηαθνξψληαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ. Οη απψιεηεο αλζξψπηλσλ δσψλ θαη ε ξχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη δείρλνπλ φηη νη κεραληζκνί ησλ 

αγνξψλ απνηπγράλνπλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε δηαθνξά 

κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θαη 

ζπλεπψο ππάξρεη αλάγθε ξχζκηζεο. 

Όκσο, ζήκεξα, βξηζθφκαζηε θνληά ζην λα γίλεη ε Ναπηηιία ν ρψξνο φπνπ νη 

θαλνληζκνί ζα είλαη έλα βήκα πην κπξνζηά απφ ηα αηπρήκαηα (Kontovas, 2005). 

Απηφ γίλεηαη κε κειέηεο πνπ εθηηκνχλ ην ξίζθν γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη πξαθηηθέο 

ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Οη κειέηεο απηέο ρξεζηκνπνηνχλ κία λέα κέζνδν ζην 

λαπηηιηαθφ ρψξν, γλσζηή σο «Goal Based Standards», ε βάζε αλάπηπμεο ηεο νπνίαο 

βαζίζηεθε ζηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ θαηαζθεπήο λέσλ πινίσλ κε ζθνπφ λα 

παξακείλνπλ αζθαιή θαη θηιηθά σο πξνο ην πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο δσήο εάλ ζπληεξεζνχλ ζσζηά.  

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο Goal Based Standards, λα ηα ζπγθξίλεη-παξαιιειίζεη κε ηα βήκαηα 

ηεο κεζνδνινγίαο «Σππηθή Απνηίκεζε Αζθάιεηαο» (Formal Safety Assessment, 
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FSA) θαη ελ ηέιεη λα παξνπζηαζηεί πψο ηα παξαπάλσ πξνζαξκφδνληαη ζε έλα 

ειιεληθφ ιηκεληθφ ζηαζκφ. 

1.1 Ανάπηςξη ενόρ ολοκληπωμένος ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ Αζθαλείαρ 

Έλαο αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ ζηε ρεκηθή - πεηξνρεκηθή βηνκεραλία θαη ηηο 

ππξεληθέο βηνκεραλίεο, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία αχμεζε ηελ δεκφζηα θαη 

πνιηηηθή πίεζε γηα ηελ βειηίσζε αζθαιείαο γηα λα πξνζηαηεχεη ηνπο αλζξψπνπο θαη 

ην πεξηβάιινλ. Καηά ηελ εμέιημε ηεο πξνζέγγηζεο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πξφιεςε θηλδχλνπ θαη απψιεηαο, είλαη ζαθέο φηη έρεη ππάξμεη κηα απμαλφκελε 

θίλεζε πξνο ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, ζε αληίζεζε κε πεξηζζφηεξεο ηερληθέο 

ιχζεηο. Ο ιφγνο γηα απηήλ ηελ εμειηθηηθή ηάζε είλαη απιή. Αλ θαη ηα πξφηππα 

ζρεδηαζκνχ θαηαζθεπήο θαη ε ηερληθέο ιχζεηο έρνπλ βειηησζεί, κεγάια αηπρήκαηα 

εμαθνινπζνχλ λα ζπκβαίλνπλ σο ζπλάξηεζε ησλ απνηπρηψλ ζην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο αζθαιείαο
1
. Ζ αλάιπζε ησλ ππνθείκελσλ αηηηψλ ηεο απνηπρίαο πεγάδεη 

φρη απφ ηελ απνηπρία ηεο πξψηεο γξακκήο ηερληθψλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ησλ 

αλζξψπσλ, αιιά απφ ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζσζηά. Οη θχξηνη ζηφρνη ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο είλαη λα παξέρνπλ δηαβεβαίσζε φηη: 

1) Οη θίλδπλνη εληνπίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη. 

2) Οη θαηάιιεινη έιεγρνη είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη απηνχο ηνπο 

θηλδχλνπο. 

3) Ζ δηαρεηξηζηηθή γξακκή ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επζχλε γηα ηα θαζήθνληα πνπ 

δηαζθαιίδνπλ φηη νη έιεγρνη είλαη απνηειεζκαηηθνί αλά πάζα ζηηγκή.  

1.2 Πποζδιοπιζμόρ κινδύνων 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ είλαη ην πξψην θαη κε πνιινχο ηξφπνπο ην πην 

ζεκαληηθφ βήκα αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ. Ζ αγλφεζε ηνπ θηλδχλνπ ή ε εθηίκεζε απφ 

έλα αλαθξηβέο κνληέιν πηζαλφλ λα εηζάγεη ζθάικαηα ζην ζπλνιηθφ ξίζθν. Ο ζηφρνο 

ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ είλαη λα παξάγεη, σο εθ‘ ηνχηνπ, κηα πιήξεο ιίζηα 

φισλ ησλ θηλδχλσλ. Ο θαηάινγνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 

πξνβιέςηκνπο θηλδχλνπο, αιιά ζα πξέπεη επίζεο λα απνθεχγεηαη ε δηπιή 

θαηακέηξεζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ ίδην θίλδπλν ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 

ηίηινπο. Γηα λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ θηλδχλσλ θαη ζπλεπεηψλ, είλαη ζθφπηκν λα 

                                                           
1Safety Management System (SMS) 
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μεθηλήζνπκε κε ηνλ νξηζκφ ελφο θηλδχλνπ. Γηα παξάδεηγκα έλαο θίλδπλνο είλαη κηα 

θπζηθή θαηάζηαζε ή έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζεη 

βιάβε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξαπκαηηζκψλ, ζαλάησλ θαη πιηθψλ δεκηψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηηο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε γείσζε ελφο θαξαβηνχ είλαη 

ζρεηηθή ζπλέπεηα ηνπ θηλδχλνπ δειαδή κηα βιάβε ζηελ πινήγεζε ηνπ θαξαβηνχ. 

Οκνίσο, θαη ην καλνπβξάξηζκα ηνπ πινίνπ πνπ ζεσξείηαη κηα επηθίλδπλε 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα απνηειέζεη κία απνηπρία, θαη λα νδεγήζεη ζε κηα ιίζηα απφ 

αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα.   

1.3 Ανάλςζη Κινδύνος 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ, θπξίσο σο πξνο ηα ιηκάληα, απεηθνλίδεηαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα θαη ζεσξείηαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα ηελ εθπξνζψπεζε ή ηελ 

ηαπηνπνίεζε θηλδχλσλ θαη ηεο δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Όληαο θαηαλνεηή ζε 

φια ηα επίπεδα, είλαη κηα πξνζέγγηζε ζηελ νπνία ππνζέηνπκε φηη ν θάζε εηδηθφο 

θίλδπλνο κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κία ε πεξηζζφηεξεο απεηιέο πνπ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα νδεγήζνπλ ζε έλα επηθίλδπλν αηχρεκα ή λα μεθηλήζνπλ έλα 

πεξηζηαηηθφ. Μηα απεηιή, ινηπφλ, κπνξεί λα γίλεη ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο θαη απηφ 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.   
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Γεληθφο Κίλδπλνο Πεξηγξαθή πγθεθξηκέλνο Κίλδπλνο  

χγθξνπζε  Αιιειεπηδξάζεηο κε έλα 

θηλνχκελν ή έλα ζηαζεξφ 

αληηθείκελν, ή ζχγθξνπζε 

κε έλα ζθάθνο 

χγθξνπζε θαθψλ,  

Δπηπηψζεηο Διιηκεληζκνχ, 

Υηχπεκα ζηηο απνβάζξεο 

(Berths). 

Οηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε 

ηνπο θηλδχλνπο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ πινίνπ 

Κίλδπλνη πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο/ελέξγεηεο ή 

θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

πινίνπ 

Πιεκκχξεο, 

Φφξησζε/Τπεξθφξησζε, 

Απνηπρία πξφζδεζεο 

αιπζίδαο. 

Πινήγεζε Πηζαλή απφθιηζε ηνπ 

πινίνπ απφ ηελ 

πξνβιεπφκελε δηαδξνκή ή 

ην θαζνξηζκέλν θαλάιη  

θάικα Πινήγεζεο, 

θάικα Πηιφηνπ, Με 

ηήξεζε ησλ δηαηαγψλ απφ 

αλσηέξνπο. 

Διηγκνί Αδπλακία ηνπ θαπεηάληνπ 

λα θξαηήζεη ην ζθάθνο 

ζηελ πξνθαζνξηζκέλε 

πνξεία ηνπ πινίνπ 

Λάζε ειηγκνχ, ζθάικα 

ειιηκεληζκνχ/απνζχλδεζε 

απφ ηελ απνβάζξα(berth). 

Φσηηά/ Έθξεμε Ππξθαγηά ή έθξεμε εληφο 

ηνπ πινίνπ/ζθάθνπο ή ζην 

ιηκάλη ην νπνίν έρεη 

πξνζδεζεί. 

Ππξθαγηά ζηελ δεμακελή 

θνξηίνπ, ππξθαγηά ζε 

θαηάιπκα, θσηηά ζην 

κεραλνζηάζην, άιιεο 

ππξθαγηέο. 

Απψιεηα Φνξηίνπ Απειεπζέξσζε θαη 

δηαζπνξά επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ 

Απειεπζέξσζε ησλ 

εχθιεθησλ πιηθψλ, 

Έθιπζε ηνμηθψλ πιηθψλ. 

Ρχπαλζε Απειεπζέξσζε πιηθνχ πνπ 

κπνξεί λα είλαη βιαβεξφ 

γηα ην πεξηβάιινλ.  

Απειεπζέξσζε πεηξειαίνπ, 

Άιιεο απειεπζεξψζεηο 

επηθίλδπλνπ θνξηίνπ. 

Πεξηβαιινληηθή 

θαηαζηξνθή 

Ο θαηξφο πάληα ππεξβαίλεη 

ηα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ 

ηνπ ζθάθνπο ή αθφκα θαη 

ηα θξηηήξηα ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ ιηκαληνχ.  

Αθξαία Καηξηθά θαηλφκελα, 

ή θξηηήξηα ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ ιηκαληνχ, ηζρπξά 

ξεχκαηα.  

 

1.1 Πίνακαρ απεικόνιζηρ ζσέζηρ ηςσαίων γεγονόηων με ζςγκεκπιμένοςρ 

κινδύνοςρ 

 

Αθνινπζεί αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηεη «ζθάικα πινήγεζεο». Ο ελ ιφγσ 

θίλδπλνο κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ηνλ θαπεηάλην, δίλνληαο κηα αθαηάιιειε εληνιή κε 

απνηέιεζκα ην πιήξσκα ηνπ πινίνπ λα εθηειέζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε εληνιή. Οη 

ζπλέπεηεο ελφο ιάζνπο πινήγεζεο κπνξεί λα απνβνχλ κνηξαίεο θαη λα νδεγήζνπλ 

αθφκα θαη ζε δηαξξνή ή θαη απψιεηα δσήο. Οη ελδερφκελεο πεγέο απφ ηηο νπνίεο 

κπνξεί λα πξνθχςεη ν θίλδπλνο ιαλζαζκέλεο πινήγεζεο είλαη : 
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1) Ο θαπεηάληνο 

2) Ο αξκφδηνο Πινίαξρνο 

3) Καθφο έιεγρνο ηνπ ιηκαληνχ 

4) Αλεπαξθέο Πιάλν Σαμηδηνχ 

Γηα νπνηνδήπνηε εκπφδην κπνξεί λα ππάξρνπλ εζσηεξηθνί ή εμσηεξηθνί παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κίαο εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο δηαδηθαζίαο 

(εληφο ιηκαληνχ ή εληνιέο αλσηέξσλ εληφο πινίνπ). Ο θαπεηάληνο ή ν αξκφδηνο 

πινίαξρνο κπνξεί,γηα παξάδεηγκα,λα κελ έρεη επίγλσζε φηη έλα «θαθφ πεδάιην ζην 

πινίν» κπνξεί λα απνβεί κνηξαίν, ή κπνξεί λα ηειέζεη «ζθάικα θξίζεσο». Απηνί νη 

παξάγνληεο ή αζηνρίεο κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ σο «παξάγνληεο θιηκάθσζεο» 

θαη θάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο κπνξνχλ λα ειέγρνληαη απφ ηνπο 

«παξάγνληεο ειέγρνπ θιηκάθσζεο».Γηα ηελ απνηξνπή ηεο θιηκάθσζεο, είλαη 

αλαγθαία πάληα ε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ. 

πγθεθξηκέλα, ηα κέηξα κεηξηαζκνχ ηεο θιηκάθσζεο ησλ ζπλεπεηψλ, θαη εηνηκφηεηαο 

απέλαληη ζε θάπνηα έθηαθηε αλάγθε, θαζψο θαη ηα κέηξα ειέγρνπ ηεο θιηκάθσζεο 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζηακαηήζνπλ ηελ αιπζίδα γεγνλφησλ δηάδνζεο γηα λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο θιηκάθσζεο. ην ελ ιφγσ, ινηπφλ, παξάδεηγκα ηνπ 

θηλδχλνπ απφ ζθάικα πινήγεζεο, ην πινίν κπνξεί λα θαηεπζπλζεί καθξηά απφ ηελ 

αθηή θαη λα απνθχγεη ηελ γείσζε. Σα ξπκνπιθά, επίζεο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Κάζε κέηξν απνθαηάζηαζεο κπνξεί λα ζπλδεζεί 

άκεζα κε έλαλ ε πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο αζηνρίαο, ή παξάγνληεο θιηκάθσζεο. Γηα 

παξάδεηγκα ε ξπκνχιθεζε κπνξεί λα απνβεί κνηξαία εάλ ππάξρνπλ δπζκελείο άλεκνη 

ή ζαιάζζηα ξεχκαηα. Γίλεηαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζαθέο φηη ηα κέηξα ειέγρνπ 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξφιεςε ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνηπρηψλ. Απηφ ην κνληέιν 

είλαη ην πην θαηάιιειν γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη κέηξσλ 

θαηά ησλ επαθφινπζσλ βιαβψλ. 
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1.2 Διάγπαμμα ανάλςζηρ κινδύνων από ενδεσόμενο ζθάλμα πλοήγηζηρ 

  

Κίνδυνοσ Πλοιγθςθσ 

Ακατάλλθλθ 

διαταγι από 

τον 

Καπετάνιο 

φάλμα 

εκτζλεςθσ 

εντολϊν 

Γείωςθ 

πλοίου 

Απϊλεια 

ηωισ 

Λάκοσ ζλεγχοσ 

από το λιμάνι, ι 

ςφάλμα 

Καπετάνιου  

Διαρροι 

υνζπεια
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2ο: Διεθνόσ Ναυτιλιακόσ Οργανιςμόσ (ΙΜΟ) 
Ζ λαπηηιία, σο θαη' εμνρήλ δηεζλήο δξαζηεξηφηεηα,αιιά θαη ε ηήξεζε αζθάιεηαο 

ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο απαηηνχλ δηεζλείο θαλφλεο κε παγθφζκηα 

αλαγλψξηζε θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή. Ο Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (ΗΜΟ), 

είλαη θαη ν κφλνο αξκφδηνο Γηεζλήο Οξγαληζκφο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηε 

λαπηηθή αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αζθάιεηα 

λαπζηπινΐαο θαη ηε ιήςε κέηξσλ έλαληη έθλνκσλ ελεξγεηψλ ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ.Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ν ΗΜΟ πξνβαίλεη 

ζηελ πηνζέηεζε Γηεζλψλ πκβάζεσλ θαη Κσδίθσλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξαθηλεί θαη 

ελζαξξχλεη ηα θξάηε-κέιε απηνχ λα πξνβνχλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζηελ επηθχξσζε - 

ελζσκάησζε ηνπο ζηελ έλλνκε ηάμε ηνπο θαη ζηε ζπλαθφινπζε εθαξκνγή ηνπο 

(Wang, 2001). 

Ο νξγαληζκφο ΗΜΟ ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ κε αλεπηπγκέλεο θαη ηδηαίηεξα 

απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαη δεζκεπηηθέο δπλάκεηο ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο Υψξεο-κέιε. 

Οη εθδφζεηο ηνπ, SOLAS
2
 θαη MARPOL

3
, πνπ αθνξνχλ ε πξψηε ηελ αζθάιεηα ζηε 

λαπζηπινΐα θαη ε δεχηεξε ζηε πξνζηαζία απφ ηε ξχπαλζε ζηε Θάιαζζα, παξέρνπλ 

δεζκεπηηθνχο θαλφλεο γηα φιεο ηηο λέεο θαηαζθεπέο πινίσλ πνπ ηζρχνπλ παγθνζκίσο. 

Οη θαλφλεο απηνί αλαβαζκίδνληαη ηαθηηθά αλάινγα κε ηελ αλάπηπμε ηεο λαππεγηθήο 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ησλ λενγλσκφλσλ. Όινη νη 

λαππεγνί θαη ηα λαππεγηθά γξαθεία ππνρξενχληαη λα λαππεγνχλ ηα πινία ζχκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο.Σαπηφρξνλα, ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη ηνκείο λαπηηθήο 

ππνδνκήο, φπσο ην ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ λαπηψλ, αιιά θαη ηελ 

ζσζηή δηαρείξηζε φισλ ησλ ηχπσλ θνξηίσλ, απφ πεηξέιαην κέρξη ηα πιένλ 

επηθίλδπλα θνξηία. Απηφ γίλεηαη δπλαηφ κε ηελ ρξήζε απζηεξψλ κέηξσλ, 

πξνδηαγξαθψλ θαη δηαδηθαζηψλ (King, 2005). 

Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν είλαη ε πλέιεπζε, ε νπνία απνηειείηαη απφ 140 θξάηε κέιε. 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα έξγα ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ δηάθνξεο επηηξνπέο θαη ππνεπηηξνπέο φπσο ε Δπηηξνπή 

Ναπηηθήο Αζθάιεηαο (MSC) θαη ηελ Δπηηξνπή ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

(MEPC). πλεηζθνξέο ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΗΜΟ πξνέξρνληαη απφ 

θάζε θξάηνο-κέινο αλάινγα θπξίσο γηα ηελ πνζφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ηεο ζηφινπ. Σν 

                                                           
2International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 
3International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 
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2003 ε ζπκβνιή πνζνζηψλ ρσξψλ ζηελ πξψηε δεθάδα (ζπλνιηθά 59.39% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ) θαίλνληαη παξαθάησ ζην ζρήκα
4
: 

 

Πεγή: (Kontovas, 2005) 

 

Οη ζθνπνί ηνπ Οξγαληζκνχ, νη νπνίνη ζπλνςίδνληαη ζην άξζξν 1 (α) ηεο ηδξπηηθήο 

ζχκβαζεο, είλαη «λα παξέρεη ην κεραληζκφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Κπβεξλήζεσλ ζην 

πεδίν ησλ θπβεξλεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηερληθά 

ζέκαηα πάζεο θχζεσο θαη αθνξνχλ ηε λαπζηπινΐα ζην δηεζλέο εκπφξην». Δπίζεο «λα 

ελζαξξχλεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ πηνζέηεζε ησλ πςειφηεξσλ δπλαηψλ πξνηχπσλ ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

λαπζηπινΐαο ηελ  πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο». Ο Οξγαληζκφο 

έρεη επίζεο ηελ αξκνδηφηεηα λα αζρνιεζεί κε δηνηθεηηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνχο απηνχο. 

Πξψην κέιεκα ηνπ ΗΜΟ ήηαλ λα πηνζεηήζεη κηα λέα έθδνζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο 

γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (SOLAS), ε ζεκαληηθφηεξε 

απφ φιεο ηηο ζπλζήθεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα. Απηφ 

επηηεχρζεθε ην 1960 θαη ν ΗΜΟ, ζηε ζπλέρεηα, γχξηζε ηελ πξνζνρή ηνπ ζε ζέκαηα 

                                                           
4 Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρείαθαηαξηίδνληαη απφηνΖλσκέλν πλέδξηνΔζλψλγηα ην 

Δκπφξηνθαη ηελ Αλάπηπμε(UNCTAD) θαηέρνπλ σο βάζεηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη 

απφηελ LLOYD'SREGISTER-Fairplay. (UNCTAD, 2003) 

Panama

Liberia

Bahamas

Greece

Malta

Japan

U.K.

Cyprus

USA

Norway
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φπσο ε δηεπθφιπλζε ηεο δηεζλνχο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο, ε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ην ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ πνπ 

αλαζεσξήζεθε. 

Αλ θαη ε αζθάιεηα ήηαλ θαη παξακέλεη ε πην ζεκαληηθή επζχλε ηνπ ΗΜΟ, έλα λέν 

πξφβιεκα άξρηζε λα αλαδχεηαη – ε ξχπαλζε. Ζ αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ πεηξειαίνπ 

πνπ κεηαθέξεηαη δηα ζαιάζζεο θαη ην κέγεζνο ησλ πεηξειαηνθφξσλ δεκηνπξγνχζαλ 

αλεζπρίεο θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ Torrey Canyon ην1967, θαηά ηελ νπνία 120.000 

ηφλνη πεηξειαίνπ ρχζεθαλ ζηε ζάιαζζα, θαηέδεημε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ εηψλ ν ΗΜΟ εηζήγαγε κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ ησλ πεηξειαηνθφξσλ θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Αληηκεησπίδνπλ επίζεο ηελ πεξηβαιινληηθή 

απεηιή πνπ πξνθαιείηαη απφ ζπλήζεηο εξγαζίεο φπσο ν θαζαξηζκφο ησλ δεμακελψλ 

πεηξειαίνπ ή ε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ηνπ κεραλνζηαζίνπ σο κεγαιχηεξε απφ φηη 

ηελ απεηιή ξχπαλζεο απφ αηχρεκα (Tsai, 2008). 

Σν πην ζεκαληηθφ απφ φια απηά ηα κέηξα ήηαλ ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Πξφιεςε 

ηεο Ρχπαλζεο απφ Πινία ηνπ 1973, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ 

1978
5
. Ζ χκβαζε δελ θαιχπηεη κφλν ηελ ηπραία ξχπαλζε απφ ην πεηξέιαην, αιιά 

επίζεο ηε ξχπαλζε απφ ρεκηθέο νπζίεο, ηα εκπνξεχκαηα ζε ζπζθεπαζκέλε κνξθή, 

απνρέηεπζε, ζθνππίδηα θαη ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. 

Ο ΗΜΟ επίζεο επηθέληξσζε ην έξγν ηνπ ζηε ζέζπηζε ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

παξνρή απνδεκηψζεσλ ζε φζνπο ππέζηεζαλ νηθνλνκηθέο δεκίεο, σο απνηέιεζκα ηεο 

ξχπαλζεο. Γχν ζπλζήθεο πηνζεηήζεθαλ, ην 1969 θαη ην 1971, νη νπνίεο επέηξεπαλ 

ζηα ζχκαηα ηεο ξχπαλζεο απφ ην πεηξέιαην λα ιάβνπλ απνδεκίσζε πνιχ πην απιά 

θαη γξήγνξα απφ φηη πξηλ. Καη νη δχν ζπλζήθεο ηξνπνπνηήζεθαλ ην 1992 θαη μαλά ην 

2000, κε ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα ζχκαηα ηεο 

ξχπαλζεο. Έλαο αξηζκφο άιισλ λνκηθψλ ζπκβάζεσλ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηφηε, 

δεδνκέλνπ φηη, νη πεξηζζφηεξεο αθνξνχλ ζέκαηα επζχλεο θαη απνδεκίσζεο. 

Δπίζεο ην 1970 έλα παγθφζκην ζχζηεκα αλαδήηεζεο θαη δηάζσζεο μεθίλεζε, κε ηελ 

ίδξπζε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Κηλεηήο & Γνξπθνξηθήο Δπηθνηλσλίαο (IMSO), ε 

                                                           
5MARPOL 73/78 
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νπνία έρεη βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ παξνρή δνξπθνξηθψλ θαη άιισλ  κελπκάησλ  

ζηα πινία. 

Σν παγθφζκην λαπηηιηαθφ ζχζηεκα θηλδχλνπ θαη αζθάιεηαο
6
 πηνζεηήζεθε ην 1988 

θαη άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ην 1992. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1999, ην GMDSS άξρηζε 

λα ιεηηνπξγεί πιήξσο, έηζη ψζηε ηψξα έλα πινίν πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν 

νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν λα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη νπζηαζηηθά βνήζεηα, αθφκε θαη 

αλ ην πιήξσκα ηνπ πινίνπ δελ έρεη ην ρξφλν λα δεηήζεη βνήζεηα απφ ηνλ αζχξκαην, 

θαζψο ην κήλπκα ζα δηαβηβάδεηαη απηνκάησο. 

Γχν πξσηνβνπιίεο γηα ηε δεθαεηία ηνπ 1990 είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζην βαζκφ 

πνπ αθνξνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζηε λαπηηιία. Σελ 1ε Ηνπιίνπ 1998 ν 

Γηεζλήο Κψδηθαο Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο ηίζεηαη ζε ηζρχ θαη άξρηζε λα 

εθαξκφδεηαη ζε επηβαηεγά πινία, ζε πεηξειαηνθφξα θαη ρεκηθά δεμακελφπινηα, ζε 

θνξηεγά πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ, κεηαθνξάο αεξίνπ θαη ζε θνξηεγά 

ηαρχπινα ζθάθε νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 500 θφξσλ θαη άλσ. Σέζεθε ζε ηζρχ θαη ζε 

άιια εκπνξηθά πινία θαη θηλεηέο ππεξάθηηεο κνλάδεο γεψηξεζεο νιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο 500 θφξσλ θαη άλσ, απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2002. 

Σελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 1997, νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 1995 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα 

πξφηππα εθπαίδεπζεο θαη έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ ησλ λαπηηθψλ ηέζεθαλ ζε ηζρχ. 

Γηα πξψηε θνξά δφζεθαλ ζην ΗΜΟ αξκνδηφηεηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δξάζεο 

θπβεξλήζεσλ κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηηο ππνρξέσζε λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηε χκβαζε (Willing, 2004). 

Νέεο ζπκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ εγθξίζεθαλ ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, πεξηιακβαλνκέλεο θαη κίαο ζρεηηθά κε ζχζηεκα 

πθαινρξσκαηηζκνχ
7
 θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ έξκαηνο

8
. 

ηε δεθαεηία ηνπ 2000 δφζεθε επίζεο έκθαζε ζηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα, ζέηνληαο 

ζε ηζρχ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 έλα λέν, νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αζθαιείαο γηα ηε 

δηεζλή λαπηηιία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απηνχ γηα ηηο  Ληκεληθέο Δγθαηαζηάζεηο 

                                                           
6Global Maritime Distress and Safety System, (GMDSS) 
7INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTI-

FOULING SYSTEMS ON SHIPS, 2001, (AFS 2001) 
8Ballast Water Management Convention, (BWM 2004). 
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(Κψδηθαο ISPS), κε ππνρξεσηηθή ηζρχ βάζεη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο SOLAS πνπ 

εγθξίζεθαλ ην 2002. 

Σν 2005, ν IMO πηνζέηεζε ηηο  ηξνπνπνηήζεηο ζηε χκβαζε γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ 

παξάλνκσλ πξάμεσλ (ΚΠΠ) θαηά ηεο αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο ηνπ  1988 θαη ηα 

ζρεηηθά πξσηφθνιια (2005 ΚΠΠ πξσηφθνιια), ηα νπνία κεηαμχ άιισλ, θαζηέξσζαλ 

ην δηθαίσκα ζε έλα θξάηνο κέινο λα επηβηβαζηεί ζε έλα πινίν πνπ θέξεη ηε ζεκαία 

ελφο άιινπ θξάηνπο κέινπο, φηαλ ην  πξψην έρεη βάζηκνπο ιφγνπο λα ππνπηεχεηαη φηη 

ην πινίν ή έλα άηνκν επί ηνπ πινίνπ, έρεη, ή πξφθεηηαη λα ζπκκεηέρεη  ζηελ ηέιεζε 

αμηφπνηλεο πξάμεο ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

Καζψο ηα εξγαιεία ηνπ IMO, ηέζεθαλ ζε ηζρχ θαη εθαξκφζζεθαλ, νη εμειίμεηο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηα δηδάγκαηα απφ αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ  νδήγεζαλ ζε αιιαγέο 

θαη λέεο ηξνπνπνηήζεηο πηνζεηήζεθαλ.  Ζ εζηίαζε ζηελ εθαξκνγή ζπλερίδεηαη, κε ην 

ηερληθφ πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο λα απνηειεί βαζηθφ ζθέινο ηνπ έξγνπ ηνπ ΗΜΟ. Δλ 

ησ κεηαμχ, νη πξψηνη έιεγρνη ππφ ηελ Δζεινληηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ  θξαηψλ κειψλ 

ηνπ ΗΜΟ είραλ νινθιεξσζεί ζηα ηέιε ηνπ 2006. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο: ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ–Ο ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΕΝΝΟΙΑ 

GOAL BASED STANDARDS 
Ο ζρεδηαζκφο ησλ πινίσλ είλαη κία πνιχπινθε θαη εμειηθηηθή δηαδηθαζία θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ. Δλψ παιαηφηεξα ε βαζηθή ηδέα θαηαζθεπήο πινίσλ ήηαλ ν 

θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο θξηηεξίσλ φπσο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ, ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπ  θαη ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ,  έρνπκε νδεγεζεί πιένλ ζε 

θαηλνηφκα  κνληέια θαηαζθεπήο ηνπο ηα νπνία καο δηαζθαιίδνπλ φηη ην πινίν 

ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο αζθαιέο, ηζρπξφ θαη αμηφπινν. ηφρνο είλαη ε αζθαιήο 

ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ, ε ηθαλφηεηα επηβίσζεο ηνπο ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο θαη ν θηιηθφο σο πξνο ην πεξηβάιινλ ζρεδηαζκφο ηνπο (Hoppe, 2005). 

Ζ έλλνηα ηνπ Goal Based Standards εηζήρζε ζην πιαίζην ηνπ ΗΜΟ θαηά ηελ 89ε 

ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2002 κε ηελ ππνβνιή πξφηαζεο απφ δχν 

θξάηε κέιε, ηηο Μπαράκεο θαη ηελ Διιάδα
9
, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ ηεξάζηην 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν ΗΜΟ ζηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ θαηαζθεπήο ησλ πινίσλ.  

ε θακία πεξίπησζε, φκσο, ν ΗΜΟ δελ αλαιακβάλεη ηνλ πιήξε ζρεδηαζκφ ησλ 

πινίσλ θαη ην ιεπηνκεξέο έξγν ησλ λενγλσκφλσλ. Αληηζέησο, ζέηεη νξηζκέλνπο 

βαζηθνχο θαλφλεο θαη πξφηππα θαηαζθεπήο ηνπο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ησλ πινίσλ λα ζπλδπάζνπλ κε θαηάιιειν ηξφπν ηηο επαγγεικαηηθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο κε ηα βαζηθά πξφηππα θαηαζθεπήο πινίσλ. 

Ζ βάζε αλάπηπμεο ηεο έλλνηαο ηνπ Goal Based Standards βαζίζηεθε ζηε δεκηνπξγία 

πξνηχπσλ θαηαζθεπήο λέσλ πινίσλ κε ζθνπφ λα παξακείλνπλ αζθαιή θαη θηιηθά σο 

πξνο ην πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δσήο εάλ ζπληεξεζνχλ 

ζσζηά (Kobyliński, 2007). Δπηπξφζζεηα, είλαη απαξαίηεηε ε εχθνιεπξνζβαζηκφηεηα 

ζην πινίν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζσζηή επηζεψξεζε θαη ε θαηάιιειε ζπληήξεζε 

φισλ ησλ κεξψλ ηνπ πινίνπ. 

Οη ηερληθέο εξγαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνηχπσλ θαηαζθεπήο πινίσλ άξρηζαλ 

θαηά ηελ 78ε ζχλνδν ηνπ ΗΜΟ ηνλ Μάην ηνπ 2004, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

πξνηάζεθαλ απφ ηηο Μπαράκεο, ηελ Διιάδα θαη ηε Γηεζλή Έλσζε Νενγλσκφλσλ 

πέληε βήκαηα δηακφξθσζεο ηνπ πξνηχπνπ θαηαζθεπήο λέσλ πινίσλ
10

.  

πγθεθξηκέλα: 

                                                           
9IMO document C 89/12/1 (Bahamas, Greece) – IMO Strategic Plan 
10Report of MSC 80, MSC 80/24, paragraph 6.38 
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 Tier I – ηφρνη 

Γηακφξθσζε ζηφρσλ πςεινχ επηπέδνπ πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη. 

 Tier II - Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

Γηακφξθσζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε 

ηνπο ζηφρνπο. 

 Tier III - Δπαιήζεπζε ηεο ζπκκφξθσζεο 

Δπαιήζεπζε φηη νη θαλφλεο θαη νη  θαλνληζκνί γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή 

ησλ πινίσλ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

παξαπάλσ. 

 Tier IV – Καλφλεο θαη θαλνληζκνί γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ 

πινίσλ 

ρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή ησλ πινίσλ, ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. 

 Tier V – Οη πξαθηηθέο θαη ηα πξφηππα ηνπ θιάδνπ 

Σα βηνκεραληθά πξφηππα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ πινίσλ. 

 

Πεγή: (Hoppe, 2006) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο: Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ GOALBASEDSTANDARDS 
H κεζνδνινγία Goal Based standard δελ πξνζδηνξίδεη ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

ζπκκφξθσζεο αιιά ζέηεη ζηφρνπο πνπ επηηξέπνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ 

επίηεπμή ηεο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε εθαξκφδνπλ ηέηνηνπο θαλνληζκνχο ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εληεηαικέλσλ ελεξγεηψλ θαη ηελ 

απαιιαγή ησλ λνκηθψλ επζπλψλ. Δάλ απηέο νη ελέξγεηεο, ζηελ ζπλέρεηα απνδεηρζνχλ 

αλεπαξθείο γηα λα εκπνδίζνπλ έλα κεηαγελέζηεξν αηχρεκα, ζπκπεξαίλεηαη φηη  νη 

θαλνληζκνί είλαη αλεπαξθείο θαη φρη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ ηνπο εθαξκφδνπλ. 

Οη ξπζκηζηηθνί θαλνληζκνί ηείλνπλ λα είλαη κηα απφζηαμε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ 

παξειζφληνο θαη, σο εθ‘ ηνχηνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ φιν θαη ιηγφηεξν ζρεηηθνί κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε λα δεκηνπξγήζεη πεξηηηνχο 

θηλδχλνπο ζε βηνκεραλίεο. Πξσηαξρηθφο, ινηπφλ, ζηφρνο είλαη λα εμαζθαιίδεηαη ε 

αζθάιεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη φρη ε ξπζκηζηηθή αξρή.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιχ πηζαλφλ νη ξπζκηζηηθνί θαλνληζκνί ηειηθά λα 

εκπνδίδνπλ ηελ βηνκεραλία απφ ηελ πηνζέηεζε κηαο πξνζέγγηζεο κε βάζε ηελ 

ηξέρνπζα βέιηηζηε πξαθηηθή. Δπνκέλσο ππάξρνπλ ζαθή πιενλεθηήκαηα ζηελ 

πηνζέηεζε κηαο πξνζέγγηζεο κε βάζε ην ζηφρν (Goal Based Approach) δίλνληαο 

κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηελ αλάπηπμε ηερληθψλ ιχζεσλ θαη ζηέγαζεο δηαθνξεηηθψλ 

πξνηχπσλ(Kontovas, Psaraftis, 2007). 

Δπηπιένλ, ν ζηφρνο κε βάζε πξνηχπσλ φπσο ην (Goal Based Standards) ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη ζεκέιην γηα ηελ κειινληηθή πξφνδν ησλ δηεζλψλ ξπζκηζηηθψλ πξνηχπσλ 

ζην ηνκέα ηεο λαπηηιίαο. Θα πξέπεη λα απνηειέζεη πξσηαξρηθφ ζηφρν θαηά ην νπνίν 

ε αζθάιεηα ελφο πινίνπ ζα κπνξεί λα επαιεζεχζεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ φπσο θαη λα πξνβιέςεη ηελ αζθάιεηα ηνπ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. θνπφο ηνπο 

δελ είλαη λα ζέζεη θαζνδεγεηηθέο απαηηήζεηο ή λα δψζεη ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο. Αιιά 

λα αλαπηχμεη δεζκεπηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν.  

ε θάζε ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο ή θαη ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα 

επαιεζεχεηαη φηη ε δνκή ηνπ πινίνπ ηαηξηάδεη κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο κεζνδνινγίαο 

βάζε ζηφρνπ(Goal Based Standards). ΣαπξφηππααπηάνξίδνληαηαπφηνλΗΜΟ 

(International Regulation of Ship construction). ηφρνο είλαη λα ηεζνχλ θάπνηα φξηα 

θαη θαλνληζκνί γηα έλα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Θα πξέπεη σζηφζν λα γίλεη 
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απνδεθηφ φηη ηα φξηα θαλνληζκψλ ζα πξέπεη λα αιιάδνπλ θαζψο ε ηερλνινγία θαη 

ηερλνγλσζία ζπλέρεηα εμειίζζεηαη φπσο θαη νη δεκφζηεο θαη πνιηηηθέο αληηιήςεηο.   

Ζ κεζνδνινγία Goal Based Standards βαζίδεηαη ζε πέληε βήκαηα δηακφξθσζεο ηνπ 

πξνηχπνπ θαηαζθεπήο λέσλ πινίσλ (Hoppe,2005): 

4.1. TierI – ηόσοι: 

Σα πινία πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ψζηε λα είλαη αζθαιή θαη 

θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα 

δσήο. Πξνυπφζεζε γηα ην παξαπάλσ είλαη ε θαηάιιειε ζπληήξεζε θάησ απφ ηελ 

θαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ζε άζηθηεο θαη 

θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο. 

πγθεθξηκέλα, αλαιχνληαο ηελ αζθάιεηα θαη θηιηθφηεηα σο πξνο ην πεξηβάιινλ 

ζεκαίλεη φηη ηα πινία πξέπεη λα έρνπλ επαξθή αληνρή, αθεξαηφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα 

γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο ηεο απψιεηάο ηνπο ή ηεο ξχπαλζεο γηα ην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ιφγσ αλεπάξθεηαο ζηε ζπληήξεζε, γεγνλφο ην νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε θαηάξξεπζε, κε απνηέιεζκα απψιεηα ή πιεκκχξεο 

ηκεκάησλ ηνπ πινίνπ.Δπηπξφζζεηα, ε θηιηθφηεηα σο πξνο ην πεξηβάιινλ έρεη σο 

πξνυπφζεζε ην πινίν λα έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ πιηθά γηα πεξηβαιινληηθά απνδεθηή 

δηάιπζε θαη αλαθχθισζε, ελψ ε αζθάιεηα αλαθέξεηαη ζηε δνκή ηνπ πινίνπ, ψζηε λα 

παξέρεηαη αζθαιήο πξφζβαζε, ή έμνδνο, επηζεψξεζε θαη ζσζηή ζπληήξεζε.  

Οξίδνληαη, επίζεο, ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο γηα ην 

πινίν ζε φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, γηα λα θαιπθζνχλ πξνυπνζέζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδηάκεζσλ θαηαζηάζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ εξγαζίεο 

ζρεηηθά κε ην θνξηίν θαη ην έξκα ζην ιηκάλη, ζηηο πισηέο νδνχο θαη ζηε ζάιαζζα.  

Έηζη, ινηπφλ, θαζνξίδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε δσή ηνπ ζρεδηαζκνχ, ε νλνκαζηηθή 

δειαδή πεξίνδνοφπνπ ην πινίν ζεσξείηαη φηη εθηίζεληαη ζε ιεηηνπξγηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ πινίν. Ωζηφζν, ε πξαγκαηηθή 

δηάξθεηα δσήο ηνπ πινίνπ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε, αλάινγα κε ην 

πξαγκαηηθέο ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ ζε φιν ηνλ θχθιν 

δσήο ηνπ. ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζην 

απνδεθηφ θαη κε απνδεθηφ επίπεδν θηλδχλνπ. 
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Πεγή: (Jan-ÅkeJönsson, November 2010) 

 

4.2. TierΘI – Λειηοςπγικέρ απαιηήζειρ: 

Οη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, αλ θαη ζε πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην, έρνπλ δηακνξθσζεί 

έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ ηξεηο νκάδεο: ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηηο 

ελδνυπεξεζηαθέο εθηηκήζεηο.  

ΥΔΓΗΑΜΟ 

4.1.1.Γηάξθεηα ζρεδηαζκνχ 

Ζ θαζνξηζκέλε δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ είλαη λα κελ είλαη ιηγφηεξν απφ 25 ρξφληα.  

4.1.2 Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο  

Σα πινία ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ θαη ηα καθξνρξφληα δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο ηεο ζάιαζζαο.  

4.1.3 Γνκηθή αληνρή  

Σα πινία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε θαηάιιεια πεξηζψξηα αζθαιείαο, ψζηε λα 

αληέρνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέοζπλζήθεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην ζρεδηαζκφηεο δσήο 

ηνπ πινίνπ θαη ηηοθαηάιιειεο ζπλζήθεο θφξησζεο γηα απηά.Ζ δνκηθή αληνρή ηνπ 

πινίνπ πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε βάζε ηελ επηηπρία κε παξακφξθσζεο. Οη 

ππνινγηζκνί ηεο απφιπηεοδχλακεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ απφιπηε ηθαλφηεηα 
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ησλ δνθψλ ηνπ πινίνπ θαη ηελ ηειηθή αληνρή ησλ πιαθψλ θαη εληζρπηηθψλ. Σα 

δνκηθά κέιε ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

είλαη ζπκβαηά κε ην ζθνπφ ηνπ ρψξνπ θαη λα εμαζθαιίδνπλ ζε έλα βαζκφ ηε δνκηθή 

ζπλέρεηα. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκέλα ψζηε λα 

δηεπθνιχλνπλ ηε θφξησζε / εθθφξησζε, ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε 

θίλδπλν ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ αζθάιεηα ηεο δνκήο ηνπ πινίνπ. 

4.1.4 Γηάξθεηα δσήο έσο ηελ θφπσζε  

Ζ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ πινίνπ πξηλ ηελ θφπσζε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 

ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα δσήο ηνπ πινίνπ θαη ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο.  

4.1.5 Αληνρή θαη δχλακε 

Σα πινία πξέπεη λα έηζη είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα έρνπλ επαξθή αληνρή απέλαληη 

ζηα θχκαηα θαη εζσηεξηθέο θνξηψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο δεκηάο, φπσο 

ζχγθξνπζε, πξνζάξαμε ή πιεκκχξεο. Οη ππνινγηζκνί ηεο δχλακεο θαη ηεο αληνρήο 

ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ απφιπηε ηθαλφηεηα απνζεκαηηθνχ ηεο 

δνθνχ ηνπ πινίνπ. 

4.1.6 Πξνζηαζία θαηά ηεο δηάβξσζεο  

Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαηά ηεο δηάβξσζεο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη ην πινίν ραξαθηεξίδεηαη απφ επαξθή  δνκηθή αληνρή, ε νπνία ζα 

κπνξεί λα δηαηεξεζεί θαζ 'φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ. Πξφζζεηα κέηξα γηα επηπιένλ 

πξνζηαζία θαηά ηεο δηάβξσζεο ηνπ πινίνπ είλαη νη δηάθνξεο επηθαιχςεηο, ε 

θαζνδηθή πξνζηαζία θαη άιια εληππσζηαθά ζχγρξνλα ζπζηήκαηα.  

Ζ επίζηξσζε ηνπ πινίνπ  ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαη λα δηαηεξείηαη ζχκθσλα κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, 

ηελ επηινγή ηεο επίζηξσζεο, ηελ εθαξκνγή θαη ζπληήξεζε. Όηαλ απαηηείηαη 

επίζηξσζε, ζα πξέπεη λα πξνθαζνξίδεηαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο επίζηξσζεο. Ζ 

πξαγκαηηθή δηάξθεηα δσήο, βέβαηα, κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ηνλ 

πξνζρεδηαζκφ, αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ. Οη 

επηζηξψζεηο πξέπεη λα επηιέγνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ 

πινίνπ, ηα πιηθά θαη ηελ εθαξκνγή άιισλ ζπζηεκάησλ πξφιεςεο ηεο δηάβξσζεο.  
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4.1.7 Γηαξζξσηηθψλ πιενλαζκφο 

Σα πινία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ζε πεξίπησζε κίαο 

ηνπηθήο βιάβεο απφ νπνηαδήπνηε δνκηθφ ζηνηρείν δελ ζα νδεγεζνχκε ζε άκεζε θαη 

επαθφινπζε απνηπρία φισλ ησλ ππφινηπσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, κε απνηέιεζκα ηελ 

απψιεηα ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ πινίνπ.  

4.1.8 ηεγαλφηεηα πινίνπ 

Σα πινία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζηεγαλφηεηα 

θαη ηελ αθεξαηφηεηα απέλαληη ζε θαθνθαηξίεο θαη γεληθφηεξεο θαθέο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

4.1.1  Καηαζθεπή πνηνηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

Σα πινία πξέπεη λα λαππεγνχληαη ζχκθσλα κε ειεγρφκελα θαη δηαθαλή πξφηππα 

παξαγσγήο πνηφηεηαο ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Οη δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο πνηφηεηαο ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, 

πξνδηαγξαθέο γηα ηα πιηθά, ηελ θαηαζθεπή, ηελ επζπγξάκκηζε, ηε ζπλαξκνιφγεζε, 

ηηο δηαδηθαζίεο ζπγθφιιεζεο, ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο θαη επίζηξσζε.  

4.1.2  Έξεπλα  

Θα πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα ζρέδην έξεπλαο γηα ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

πινίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηχπν θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ. Σν ζρέδην έξεπλαο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ απαηηήζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ 

θαλφλσλ θαηαζθεπήο κε ηαμηλφκεζε ησλ ζηφρσλ κε βάζε ηα παξαπάλσ πξφηππα. Σν 

ελ ιφγσ ζρέδην έξεπλαο ζα πξέπεη,επίζεο, λα εληνπίδεη ηνπ ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηε δηάξθεηα εξεπλψλ ζε φιε ηε δσή ηνπ πινίνπ.  
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IN-SERVICE ΕΖΣΖΜΑΣΑ  

4.1.1 πληήξεζε  

Σα πινία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε ζπληήξεζή ηνπο, ηδίσο απνθεχγνληαο ηε δεκηνπξγία πεξηνξηζκέλσλ 

ρψξσλ κε απνηέιεζκα λα απνηξέπνληαη νη θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο ζπληήξεζεο.  

4.1.2Πξνζβαζηκφηεηα δηάξζξσζεο 

Σν πινία ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα εμνπιίδνληαη κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξέρνπλ επαξθή κέζα γηα ηελ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο 

εζσηεξηθέο δνκέο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπλνιηθή επηζεψξεζε ηεο κέηξεζεο ηνπ 

πάρνπο ηνπο. 

4.3. Tier ΘΘI – Επαλήθεςζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ: 

Αλ θαη ππάξρεη κία γεληθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ΗΜΟ φηη έλα αμηφπηζην, 

δηαθαλέο θαη ειέγμηκν ζχζηεκα ειέγρνπ είλαη απαξαίηεην, κέρξη ζηηγκήο ην ζέκα ηνπ 

πψο αθξηβψο ζα ειεγρηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο δελ έρεη 

ζπδεηεζεί ιεπηνκεξψο θαη είλαη έλα απφ ηα κειινληηθά θαζήθνληα πξνο πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηεο. Οη πξνθαηαξθηηθέο απφςεηο 

απφ ηα θξάηε κέιε ηνπ ΗΜΟ δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ.  

εκεηψλεηαη φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, ν έιεγρνο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηα εμήο 

ηέζζεξα ζηάδηα:  

 Έιεγρνοφηη νη πεξηνξηζηηθνί θαλφλεο ησλ λενγλσκφλσλ είλαη ζχκθσλα  

κε ηα πξφηππα κε βάζε ην ζηφρν. 

 

 Δπαιήζεπζε φηη ν ζρεδηαζκφο ησλ κεκνλσκέλσλ πινίσλ ηθαλνπνηεί ηνπο 

θαλφλεο ησλ λενγλσκφλσλ. 

 

 Δπαιήζεπζε φηη ε θαηαζθεπή ησλ πινίσλ ηθαλνπνηεί ηνπο θαλφλεο ησλ 

λενγλσκφλσλ. 

 

 Δπαιήζεπζε φηη ην πινίν ζε φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ πιεξεί ηνπο ηζρχνληεο 

θαλφλεο.  
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Πεγή: (RistoJalonen, Kim Salmi, 2009) 

Απφ ηα ηέζζεξα απηά βήκαηα, ην λέν ζηνηρείν είλαη φηη νη θαλφλεο ησλ λενγλσκφλσλ 

ζα πξέπεη πιένλ λα πιεξνχλ ηαπξφηππα κε βάζε ηνπο ζηφρνπο. Ωζηφζν, ηνλίζηεθε 

επίζεο φηη, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 3νπ βήκαηνο (TierIII), ζα ήηαλ είλαη απαξαίηεην λα 

εμεηάζνπκε πξνζεθηηθά ην "πνηφο" ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη ηα βήκαηα 1 θαη 2 

έρνπλ εθπιεξσζεί (TierIandTierII).To 2o βήκα, γηα παξάδεηγκα, πεξηιακβάλεη 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο δηαθάλεηαο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα λαππεγεία θαη ηνπο ζρεδηαζηέο, δχν 

νληφηεηεο πνπ ν νξγαληζκφο ηνπ IMO δελ είρε παιαηφηεξα ζπκπεξηιάβεη ζην 

θαλνληζηηθφ ηνπ ζχζηεκα. 
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4.4. Tier IV – Κανόνερ και κανονιζμοί για ηο ζσεδιαζμό και ηην καηαζκεςή ηων 

πλοίων: 

Πεξηιακβάλνληαη ιεπηνκεξείο απαηηήζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ ΗΜΟ, ηηο 

εζληθέο δηνηθήζεηο θαη αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο θαη εθαξκφζηεθαλ απφ εζληθέο 

δηνηθήζεηο ή αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο γηα 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ πινίσλ, ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. 

4.5. Tier V – Οι ππακηικέρ και ηα ππόηςπα ηος κλάδος: 

Γίλεηαη ιφγνο γηα ηα βηνκεραληθά πξφηππα, ηνπο θψδηθεο ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο γηα ηε λαππεγηθή βηνκεραλία, ηε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ, ηε 

ζπληήξεζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επάλδξσζε, θ.ιπ., ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηνπο θαλφλεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

θαηαζθεπή ησλ πινίσλ. 

  



33 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5ο: ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ–Ο ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΕΝΝΟΙΑ 

FORMALSAFETYASSESSMENT 
Formal Safety Assessment (ή επίζεκε εθηίκεζε ηεο αζθάιεηαο) είλαη κηα δνκεκέλε, 

ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγία πέληε βεκάησλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζαιάζζηαο 

αζθάιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο δσήο, ηεο πγείαο, ηνπ 

ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηνπζηψλ κέζσ ηεο αλάιπζε θηλδχλσλ, ηεο 

αλάιπζεο θφζηνπο θαη νθέινπο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ δηαγξακκάησλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ
11

. 

Ζ πξψηε ρψξα πνπ εθάξκνζε θαη αλέπηπμε ηε κεζνδνινγία ηεο Formal Safety 

Assessment (FSA) ήηαλ ε Μεγάιε Βξεηαλία, χζηεξα απφ ζρεηηθή έξεπλα ηεο Δηδηθήο 

Δπηηξνπήο Ναπηηιηαθήο Σερλνινγίαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Βξεηαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

ην 1992. Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζπζηάζεηο, κεηαμχ άιισλ, ζηελ αλαθνξά ηεο 

Δπηηξνπήο αθνξνχζε ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο safety – case ζηα πινία 

(Bloomfield, 2001).  

Έηζη ν φξνο «Formal Safety Assessment» (FSA) απέθηεζε δνκή θαη ππφζηαζε ζηελ 

Μεγάιε Βξεηαλία, ε νπνία αλέιαβε απηή ηελ ππφζεζε µε ηδηαίηεξν δήιν θαη 

ελζνπζηαζκφ ζαλ κηα πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηεί ε έλλνηα ηεο αζθάιεηαο ζην ρψξν 

ηεο Ναπηηιίαο. 

Σν κήλπκα ηεο απήρεζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ ζπδήηεζε ππήξμε 

ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπδήηεζεο,  έγηλε ζαθέο φηη ε 

εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο Formal Safety Assessment ζα έρεη κεγάιν αληίθηππν 

ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο (Kontovas, 2005). 

Ζ ηδέα ηεο FSA μεθίλεζε απφ ηελ παξαδνρή ηνπ Λφξδνπ Carver φηη ε ζχγρξνλε 

επηζηήκε θαη ηερλνινγία δελ εθαξκφδεηαη επαξθψο ζε πνιινχο ηνκείο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο λαπηηιίαο. Ο φξνο FSA εηζήρζε απφ ηελ θπβέξλεζε 

ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο σο κηα δηαδηθαζία, πνπ πεξηέρεη  ηελ ρξήζε ηεο δηαρείξηζεο 

ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ηεο αλάιπζεο θφζηνπο-νθέινπο, φρη αηνµηθά ζε επίπεδν 

πινίνπ αιιά ζαλ  µηα βάζε ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ ΗΜΟ θαη ηεο 

                                                           
11

Penny, J., Eaton, A., Bishop, P., Bloomfield, R., "The Practicalities of Goal-Based Safety 

Regulation", Proc. Ninth 

Safety-critical Systems Symposium (SSS 01), Bristol, UK, 6-8 Feb, pp. 35-48, New York: 

Springer, ISBN: 

1-85233-411-8, 2001 
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εµπνξηθήο λαπηηιίαο γεληθά. Ζ Βξεηαλία ηζρπξίζζεθε φηη ε πηνζέηεζε ηεο FSA ζα 

επηηξέςεη ηα ζέµαηα αζθάιεηαο ζηνλ ΗΜΟ λα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα θαη έηζη νη 

εμαγφµελνη θαλνληζµνί λα είλαη απνηειεζµαηηθνί απφ πιεπξάο θφζηνπο θαη  µε ηελ 

αλαινγηθά ηζφπνζε επηθηλδπλφηεηα.   

Πξνο ην παξφλ ην θχξην ελδηαθέξνλ ηνπ ΗΜΟ σο πξνο ηε κεζνδνινγία ηεο FSA είλαη 

ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηερληθψλ ηεο FSA πάλσ ζηνπο θαλφλεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο 

ηνπ IMO θαη φρη ζηα κεκνλσκέλα πινία, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλαο λένο 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ζηνλ παγθφζκην ρψξν ηεο Ναπηηιίαο 

(Lois, 2004). 

Ζ Δπηηξνπή Ναπηηθήο Αζθάιεηαο (Maritime Safety Committee, MSC) ηνπ Γηεζλνχο 

Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (International Maritime Organization, IMO) ήδε απφ ην 

1997 ελέθξηλε θαηά ηελ 68ε πλεδξίαζε ηνπ ηελ κέζνδν ηεο FSA σο «κία δνκεκέλε 

θαη ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγία κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο λαπηηθήο αζθάιεηαο» 

Έλαο ηξφπνο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ιακβάλνληαη κέηξα πξηλ ζπκβεί κηα 

θαηαζηξνθή είλαη ε ρξήζε κίαο δηαδηθαζίαο γλσζηήο σο επίζεκε αμηνιφγεζε ηεο 

αζθάιεηαο. Απηφ έρεη πεξηγξαθεί σο «κηα νξζνινγηθή θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηα νθέιε ησλ επηινγψλ ηνπ ΗΜΟ γηα ηε κείσζε 

απηψλ ησλ θηλδχλσλ». Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε 

λέσλ  θαλνληζκψλ ή γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ κε ηα ππάξρνληα 

πξφηππα. Δπηηξέπεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

ζεκάησλ, φπσο ην αλζξψπηλν ζηνηρείν θαη κεηαμχ ηεο αζθάιεηαο θαη θφζηνπο. 

Μέζα απφ κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ζπκπεξαίλνπκε φηη ην πνζνζηφ ησλ αηπρεκάησλ 

ζηα πινία έρεη κεησζεί ζεκαληηθά. Ο κέζνο ξπζκφο απψιεηαο έρεη κεησζεί απφ 3% 

ηνπ ζηφινπ πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν αλά έηνο ζε 0,3% πνπ ππνινγίδεηαη ζήκεξα. 

Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ν ξπζκφο βειηίσζεο έρεη επηβξαδπλζεί. Μηα 

πηζαλή εμήγεζε γηα ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη φηη νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο έρνπλ 

εμαληιήζεη ηηο πηζαλέο πξνζεγγίζεηο ζην έξγν ηεο αζθάιεηαο θαη φηη λέεο πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ. Δίλαη επίζεο απηνλφεην φηη ε αζθάιεηα ζηε λαπηηιία είλαη κείδνλνο 

ζεκαζίαο δήηεκα θαη γηα ην θνηλφ εμίζνπ. πγθεθξηκέλα έρεη ππνινγηζηεί φηη 

πεξηζζφηεξεο απφ 1200 αλζξψπηλεο δσέο ράλνληαη θάζε ρξφλν εμαηηίαο αηπρεκάησλ 

ζηα πινία, ελψ ζπγρξφλσο ππνινγίδνληαη πάλσ απφ 400 απψιεηεο αλζξψπηλσλ δσψλ 
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ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ εξγαζία επί ηνπ ζθάθνπο θαη πάλσ απφ 550 απψιεηεο 

αλζξψπηλσλ δσψλ ζπζρεηηδφκελεο κε αζζέλεηεο (Lois, Wang, Wall, 2004). 

Σν επίπεδν θηλδχλνπ ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο εμαξηάηαη απφ δχν βαζηθνχο 

παξάγνληεο. Σελ πηζαλφηεηα ελφο αηπρήκαηνο θαη ηε πηζαλφηεηα ην ζθάθνο λα ραζεί. 

Οη ζπλέπεηεο ηεο απψιεηαο κπνξεί λα είλαη ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα, ξχπαλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη νηθνλνκηθέο απψιεηεο.  

 

 

 

  



36 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6ο: Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ FORMALSAFETYASSESSMENT 

Οξίδνληαο ηελ FSA νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη κηα δνκεκέλε θαη 

ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγία, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο δσήο, ηεο πγείαο, ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηνπζηψλ, κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ νθέινπο θαη θφζηνπο. Ζ FSA κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα λα βνεζήζεη ζηελ αμηνιφγεζε 

λέσλ θαλνληζκψλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ή ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ 

πθηζηάκελσλ θαη ησλ ελδερνκέλσο βειηησκέλσλ θαλνληζκψλ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζεκάησλ, φπσο ην 

αλζξψπηλν ζηνηρείν θαη κεηαμχ ηεο ζαιάζζηαο αζθάιεηαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην θφζηνο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. 

Ο ζθνπφο ηεο FSA είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα εξγαιείν πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ ΗΜΟ ή απφ άιιεο δηεζλείο θαη εζληθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα 

ηε δεκηνπξγία λέσλ ή ηελ αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαλνληζκψλ πνπ βαζίδνληαη 

ζε πηζαλφηεηεο θηλδχλνπ θαη ζπλέπεηεο, ζε θηλδχλνπο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

θφζηνπο, κε ζηφρν ηε ζχγθξηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. ηνρεχεη ζηε βειηίσζε 

ηεο ζαιάζζηαο αζθάιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηαζία ηεο δσήο, 

πεξηβάιινληνο θαη πεξηνπζηψλ. Θα κπνξνχζε επίζεο λα εθαξκνζηεί ζε θαηαζηάζεηο 

φπνπ ν θίλδπλνο πξέπεη λα πεξηνξηζηεί, αιιά νη απαηηνχκελεο απνθάζεηο δελ είλαη 

ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο θαη πξέπεη λα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ (Wang, 2000). 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο πξνθιήζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ νπνηαδήπνηε 

πξνζέγγηζε ησλ ζχγρξνλσλ ζαιάζζησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο. πγθεθξηκέλα θάζε 

πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο: 

 Πξνιεπηηθή σο πξνο ηελ πξφβιεςε ησλ θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο αληί λα 

πεξηκέλνπκε ζα πξέπεη λα ηνπο πξνβιέςνπκε 

 πζηεκαηηθή ρξεζηκνπνηψληαο κηα επίζεκε θαη δνκεκέλε δηαδηθαζία 

 Γηάθαλε θαη ζαθήο σο πξνο ην επίπεδν αζθάιεηαο πνπ επηηπγράλεηαη 

 Απνηειεζκαηηθή σο πξνο ην θφζηνο κέζσ ηεο εχξεζεο  ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο 

αζθάιεηαο (φζνλ αθνξά ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ) θαη ηνπ θφζηνπο γηα ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο κέζα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο επηινγέο ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ. 
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Ζ FSA απνηειείηαη απφ πέληε βήκαηα (Lois, Wang, Wall, Ruxton, 2004): 

 1. Πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ (θαηάινγνο φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζελαξίσλ απφ 

αηπρήκαηα κε πηζαλέο αηηίεο θαη απνηειέζκαηα) 

 2. Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ (αμηνιφγεζε ηνπ παξάγνληα θηλδχλνπ) 

 3. Δπηινγέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ (επηλφεζε ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ 

έιεγρν θαη ηε κείσζε ηνπ δηαπηζησκέλνπ θηλδχλνπ) 

 4. Αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ην φθεινο (πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ζε 

ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα γηα θάζε επηινγή ειέγρνπ ελφο θηλδχλνπ) 

 5. πζηάζεηο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ (πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ πνπ παξέρνληαη 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ). 

Με απιά ιφγηα, ηα κέηξα απηά κπνξεί λα επηζπλαθζνχλ ζε: 

 1. Ση κπνξεί λα πάεη ζηξαβά; = Αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ (κηα ιίζηα κε φια ηα 

ζρεηηθά ζελάξηα αηπρεκάησλ κε ηηο πηζαλέο αηηίεο θαη ηα απνηειέζκαηα) 

 2. Πφζν άζρεκα θαη πφζν πηζαλφ είλαη; = Δθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ (αμηνιφγεζε ησλ 

παξαγφλησλ ηνπ θηλδχλνπ) 

 3. Μπνξεί ην δήηεκα λα βειηησζεί; = Δπηινγέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ 

(επηλφεζε ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

εληνπίδνληαη) 

 4. Ση ζα θφζηηδε θαη πφζν θαιχηεξα ζα ήηαλ; = Δθηίκεζε θφζηνπο θαη νθέινπο 

(θαζνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θάζε επηινγήο 

ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ) 

5. Πνηα κέηξα πξέπεη λα ιεθζνχλ; = πζηάζεηο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

(πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο 

ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ πνπ παξέρνληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ). 

Οη θαλνληζκφο αζθαιείαο γηα ηνπο θιάδνπο ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη σο 

επηθίλδπλεο (π.ρ. ππξεληθή ελέξγεηα, πεηξνρεκηθά, εμφξπμε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ αλνηθηήο ζαιάζζεο, αεξνπνξηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο) βαζίδνληαη 
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νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε ηερληθέο αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλα ή φια ηα παξαπάλσ βήκαηα. 

Ζ κεζνδνινγία ηεο FSA αλαγλσξίδεη φηη ππάξρνπλ πνηθίια ηζηνξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηε ζαιάζζηα αηπρήκαηα θαη ην απνηέιεζκά ηνπο, αιιά ζρεηηθά θησρέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ηνπο θαη ηηο ππνθείκελεο επηξξνέο, νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ πηζαλφηεηα ελφο αηπρήκαηνο ή ζηελ θιηκάθσζε ηεο ζε κηα 

ζεκαληηθή απψιεηα. Έλα γεληθφ ζχλνιν ησλ ηχπσλ ησλ αηπρεκάησλ πνπ πξννξίδεηαη 

λα θαιχςεη φια ηα ζαιάζζηα αηπρήκαηα έρεη δηακνξθσζεί σο εμήο 

 Δπηθνηλσλία ή ζχγθξνπζε 

 Έθξεμε 

 Δμσηεξηθνί θίλδπλνη 

 Ππξθαγηά 

 Πιεκκχξεο 

 Γείσζε 

 Δπηθίλδπλεο νπζίεο 

 Απψιεηα αθεξαηφηεηαο ηνπ ζθάθνπο 

 Απνηπρία κεραλεκάησλ 

 πζρεηηδφκελν σθέιηκν θνξηίν 

Άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ην ππφ κειέηε 

πξφβιεκα είλαη: 

 Οη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ηππηθνχ πινίνπ 

 Οη άλζξσπνη ή νη νληφηεηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

απνζηνιήο 

 Οη ηζρχνληεο θαλνληζκνί πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία 

 Σα δηάθνξα ζπζηήκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζθάθνπο 

 Σα θαζήθνληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο 

 Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ αλζξψπσλ 

Μφιηο νη πιεξνθνξίεο απηέο ζπγθεληξσζνχλ θαη ππάξμεη ζαθήο θαηαλφεζε θαη 

νξηζκφο ηνπ ππφ κειέηε πξνβιήκαηνο, ε FSA κπνξεί λα δξάζεη κέζα απφ κία 

δηαδηθαζία πέληε ζηαδίσλ πνπ αθνινπζεί. 
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6.1. To προπαραςκευαςτικό βόμα 
Ζ δηαδηθαζία αξρίδεη κε έλα πξνπαξαζθεπαζηηθφ βήκα ηεο FSA, πξηλ απφ ην βήκα 1. 

Απηφο είλαη ν νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο  πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί καδί κε ηπρφλ 

ζρεηηθνχο πεξηνξηζκνχο (ζηφρνη, ζπζηήκαηα θαη εξγαζίεο). Ο ζθνπφο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ βήκαηνο είλαη λα θαζνξηζηεί πξνζεθηηθά ην πξφβιεκα ππφ αλάιπζε 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφ εμέηαζε ξπζκίζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαζνξίδεηαη επίζεο ην 

βάζνο θαη ε έθηαζε ηεο εθαξκνγήο.  

Κάζε αίηεζε γηα εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ FSA μεθηλά κε ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή 

θάζε, πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ φιε δηαδηθαζία. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη 

δεηήκαηα φπσο ν αλεπαξθήο νξηζκφο ησλ εξγαζίεο ζηα πινία, νη εμσηεξηθέο επηξξνέο 

ή αθφκα θαη ε θαηεγνξία ηνπ πινίνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλεπαξθείο ζπζηάζεηο 

πνπ κπνξεί, κεηαμχ άιισλ ειιείςεσλ, λα απνθιείζεη ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο 

θηλδχλνπ απφ ηελ αμηνιφγεζε. 

Απηφ είλαη πην εχθνιν ζηα ιφγηα παξά ζηελ πξάμε. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ FSA ζε 

κειέηεο κε πνιχ κεγάιν πεδίν παξνπζηάδεη πνιιαπιέο δπζθνιίεο. Οη πεξηζζφηεξεο 

κειέηεο ζρεηηθά κε ηε κέζνδν FSA εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή θαη, σο εθ ηνχηνπ 

ζηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ θαη ηε δηαρείξηζε πνπ κπνξεί 

λα πξνθχςνπλ. Ωο απνηέιεζκα, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο γηα ηε κέζνδν FSA 

ρξεηάδνληαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα θαηαιήμνπλ ζε απνηειέζκαηα. 

6.2. Βόμα 1ο - Ο προςδιοριςμόσ των κινδύνων 
ε κηα θνηλή κέζνδν FSA ν θίλδπλνο νξίδεηαη σο «κηα θπζηθή θαηάζηαζε κε 

πηζαλφηεηα γηα αλζξψπηλε ηξαπκαηηζκφ, πιηθέο δεκηέο, δεκηέο ζην πεξηβάιινλ ή 

θάπνην ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ». Όζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ελφο αηπρήκαηνο κπνξεί 

λα νξηζηεί σο «θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ, ζην ζηάδην φπνπ ζα γίλεη παξνπζίαζε θάπνηνπ 

πεξηζηαηηθνχ πνπ ελδέρεηαη λα εμειηρζεί ζε απψιεηα ηεο δσήο, ζεκαληηθέο 

πεξηβαιινληηθέο ή ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ». Ο ζηφρνο ηνπ βήκαηνο 1 είλαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα ηεξαξρεζνχλ, απφ ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ, ηα αίηηα ηνπ 

αηπρήκαηνο πνπ είλαη ζρεηηθά κε ην ππφ εμέηαζε πξφβιεκα. Ζ πξνζέγγηζε πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη φηη ε δηαδηθαζία είλαη δπλακηθή θαη δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ εκπεηξία 

ηνπ παξειζφληνο.  

 Ο ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ αλάιπζε ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

αηπρεκάησλ. Δηδηθνί ζηελ αλάιπζε ηφζν ηεο FSA φζν θαη ηνπ ζρεηηθνχ ηνκέα ζα 
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πξέπεη λα δηελεξγνχλ ην έξγν ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα. Ο 

εληνπηζκφο ηνπ θηλδχλνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ησλ αηπρεκάησλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζεη ηε λαπηηιία ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ. Έλαο έκπεηξνο ππεχζπλνο ζα 

πξέπεη λα θέξεη ζε επαθή εκπεηξνγλψκνλεο πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο πηπρέο 

ελφο πινίνπ ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε. Ο 

θαηάινγνο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ αηπρεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δνκήζεη ηε 

ζθέςε ηνπ εκπεηξνγλψκνλα ψζηε λα νδεγεζεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαθφξσλ 

πηζαλψλ ζελαξίσλ ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηηο άκεζεο αηηίεο θαη ζπλέπεηεο. Ζ αλάιπζε 

ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ απνηπρηψλ πνπ πξέπεη λα ζπκβνχλ γηα λα πξνθιεζεί ε 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε έλα ζθάικα 

ηχπνπ ππξακίδα κε πξνζέγγηζε απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Ο θίλδπλνο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κηα θπζηθή θαηάζηαζε κε πηζαλφηεηα γηα αλζξψπηλν ηξαπκαηηζκφ, 

πιηθέο δεκίεο ή ηηο βιάβεο ζην πεξηβάιινλ. 

Οη δηάθνξεο θαηεγνξίεο αηπρεκάησλ θαη νη ππν-θαηεγνξίεο, ζηε ζπλέρεηα, ειέγρνληαη 

θαη ηαμηλνκνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ πην 

ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ. Κίλδπλνο είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεοζπρλφηεηαο 

ηεο εκθάληζεο ελφο ηχπνπ αηπρήκαηνο κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο ζπλέπεηαο. 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία είλαη αλεπαξθή, ρξεζηκνπνηείηαη ε θξίζε 

ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα εθηίκεζε ησλ αβεβαηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηα δεδνκέλα θαη ηελ θξίζε ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ. Ζ πξψηε ρξεηάδεηαη λα δψζεη 

αηζηφδνμεο ηηκέο ιφγσ ηεο έιιεηςεο θηλδχλνπ, ελψ ε ηειεπηαία δίλεη ζπρλά πνιχ 

απαηζηφδνμεο ηηκέο φηαλ βαζκνλνκείηαη έλαληη αμηφπηζησλ γλσζηψλ ηηκψλ (Kontavas, 

Psaraftis, 2009). 

Οη ζηφρνη ηνπ ελ ιφγσ βήκαηνο είλαη: 

1. Ο εληνπηζκφο φισλ ησλ πηζαλψλ επηθίλδπλσλ ζελαξίσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 

2. Ζ ηήξεζε πξνηεξαηφηεηαο απφ ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ 

Ο πξψηνο ζηφρνο κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κέζα απφ αλαιπηηθέο αζθήζεηο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηνλ εληνπηζκφ φισλ ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ. Σν δεκηνπξγηθφ ηκήκα 
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είλαη λα δηαζθαιηζηεί φηηε δηαδηθαζία είλαη δπλακηθή θαη δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε 

θηλδχλνπο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζην παξειζφλ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη εθηελψο ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ 

βξέζεθαλ ζε δηάθνξεο βάζεηο δεδνκέλσλ αηπρεκάησλ. Ωζηφζν, ε ρξήζε απηή έρεη 

πνιιά κεηνλεθηήκαηα. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ε φιε θηινζνθία ηεο βάζεο 

ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ, δελ είλαη πξνιεπηηθή θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λέα ζρέδηα θαζψο δελ κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηηο επηπηψζεηο 

ησλ λέσλ ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ, δεδνκέλνπ φηη 

ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλνπκε λα ζπκβεί αηπρήκαηα γηα λα έρνπκε επαξθή δεδνκέλα. 

Έλα άιιν πξφβιεκα απφ ηε ρξήζε ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

νη βάζεηο δεδνκέλσλ αηπρεκάησλ είλαη δνκεκέλεο θαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζε απηέο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Ο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη ε θαηάηαμε ησλ θηλδχλσλ θαη ε απφξξηςε ησλ ζελαξίσλ πνπ 

θξίζεθαλ σο ήζζνλνο ζεκαζίαο. Καηάηαμε πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο κε βάζε ηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα θαη ε κνληεινπνίεζε θαζνξίδεηαη απφ ηελ θξίζε ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη κηα νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ 

γηα ηελ θαηάηαμε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε έλα ζελάξην αηπρήκαηνο, φπνπ 

θάζε εκπεηξνγλψκνλαο αλαπηχζζεη κηα ιίζηα θαηάηαμεο μεθηλψληαο απφ ηελ πην 

ζνβαξή. 

6.3. Βόμα 2ο – Η αξιολόγηςη του κινδύνου 
Σν ζπγθεθξηκέλν βήκα ζπλερίδεη απεπζείαο απφ ην Βήκα 1 θαζψο ε πνζνηηθνπνίεζε 

ησλ θηλδχλσλ επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη θαη λα πνζνηηθνπνηήζεη ηηο βαζχηεξεο αηηίεο 

θαη ηηο επηξξνέο πνπ επεξεάδνπλ ην πηζαλφηεηα γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ηελ εμέιημε ησλ αθνινπζηψλ ελφο αηπρήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ 

αμηνιφγεζε ηφζν ηεο ζπρλφηεηαο φζν θαη ηεο ζνβαξφηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε θάζε 

ηχπν αηπρήκαηνο (ή θαηεγνξία). Κίλδπλνο είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο ζπρλφηεηαο ηεο 

εκθάληζεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο ζπλέπεηάο ελφο ζπκβάληνο. Ζ ζπλέπεηα κπνξεί 

λα κεηξεζεί απφ ηελ άπνςε ηεο απψιεηαο ησλ αλζξψπηλσλ δσψλ, ηε ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηελ θαηαζηξνθή ησλ αηκνθφξσλ ή ηηο εκπνξηθέο απψιεηεο. Ζ 

ζπρλφηεηα έρεη έλα ρξφλν-βάζε θαη σο εθ ηνχηνπ ν θίλδπλνο κπνξεί επίζεο λα 

ζπλνςηζηεί σο ε εθηίκεζε ηεο δεκίαο ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ 

ζπληζηψζα ηεο ζπρλφηεηαο παξάγεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία βάζεο 

δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ αηπρεκάησλ, ε παξαγσγή ησλ 
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νπνίσλ κπνξεί λα επηθνπξείηαη απφ ηελ ρξήζε ηεο θξίζεο εκπεηξνγλσκφλσλ, φπνπ 

θξίλεηαη ζθφπηκν θαη αλαγθαίν. 

Όζνλ αθνξά ηελ αλζξψπηλε δσή, ν θίλδπλνο πξέπεη λα εμεηαζηεί απφ ηελ άπνςε ηνπ 

αηνκηθνχ θηλδχλνπ αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ. Όηαλ εθηίζεηαη ή λα επεξεάδεηαη έλαο 

κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ απφ ελδερφκελν αηχρεκα, ζα πξεπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

θνηλσληθά θξηηήξηα απνδνρήο θηλδχλνπ. ηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν απηφ ζα κπνξνχζε 

λα είλαη έλαο επηβάηεο ζε έλα θξνπαδηεξφπινην, έλα κέινο ελφο πιεξψκαηνο, ην 

ιηκάλη ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα (Wang, 2000). 

Ο θίλδπλνο γηα ηελ θνηλσλία κπνξεί λα εθθξάδεηαη σο ζπρλφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζαλάησλ. Σν αλζξψπηλν ιάζνο αλαγλσξίδεηαη γεληθά σο έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζε πνιιά αηπρήκαηα. Οκνίσο, ε αλζξψπηλε παξέκβαζε κπνξεί λα 

απνηξέςεη ηελ επέιεπζε ελφο ζπκβάληνο, αιιά θαη λα ειέγμεη ή λα κεηψζεη ην βαζκφ 

θιηκάθσζεο. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα ιεθζεί πιήξσο 

ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ ηεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ. 

Σν επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ πνπ είλαη απνδεθηφ γηα έλα άηνκν ζα εμαξηεζεί απφ ην αλ ν 

θίλδπλνο απηφο ιακβάλεηαη εθνπζίσο ή αθνπζίσο. Οη επηβάηεο ζε έλα πινίν έρνπλ 

πεξηνξηζκέλν έιεγρν ησλ θηλδχλσλ θαη είλαη εθηεζεηκέλνη ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπο. Έλα 

κέινο ηνπ πιεξψκαηνο έρεη επηιέμεη ηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπ θαη έρεη εθπαηδεπηεί ψζηε 

λα έρεη θάπνην έιεγρν πάλσ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο.  

Μεκνλσκέλα θξηηήξηα θηλδχλνπ πνιχ ζπρλά θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ απνδεθηψλ 

επηπέδσλ θηλδχλνπ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ άιιεο βηνκεραλίεο. Σα θνηλσληθά 

απνδεθηά θξηηήξηα θηλδχλνπ κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ κε βάζε ηηο δηάθνξεο αξρέο.  

Απφ ηελ ξεαιηζηηθή άπνςε, είλαη ηξία ηα επίπεδα θηλδχλνπ πνπ αλαγλσξίδνληαη 

ζήκεξα: 

 Αλππφθνξνο (κε απνδεθηφο θίλδπλνο πνπ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κε 

εμαίξεζε έθηαθηεο πεξηζηάζεηο)  

 Αλεθηφο  

 Ακειεηένο (επξέσο απνδεθηφο, ηφζν κηθξφο πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ιεθζεί 

δξάζε)  
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Καηά ηνλ θαζνξηζκφ αλππφθνξσλ, αλεθηψλ θαη ακειεηέσλ επηπέδσλ ηνπ θηλδχλνπ 

πθίζηαληαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ θηλδχλσλ πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. 

6.4. Βόμα 3ο – Η διαχεύριςη των κινδύνων 
Ο ζηφρνο ηνπ ηξίηνπ βήκαηνο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ην εχξνο ησλ επηινγψλ γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ θηλδχλσλ. Σν κέηξν ειέγρνπ ελφο θηλδχλνπ κπνξεί λα ειέγμεη κφλν ην 

ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ, λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα ελφο αηπρήκαηνο ή λα κεηξηάζεη 

ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο. Ζ επηινγή ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ είλαη έλαο θαηάιιεινο 

ζπλδπαζκφο ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ελφο θηλδχλνπ. Οη επηιεγκέλεο επηινγέο γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ θηλδχλσλ πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θαη λα αληηκεησπίζεη ηνπο ηζηνξηθνχο 

αιιά θαη ηνπο λένπο θηλδχλνπο. Νέα κέηξα ειέγρνπ θηλδχλσλ πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ δελ ειέγρνληαη ηθαλνπνηεηηθά απφ ηα 

ζεκεξηλά κέηξα ελψ ζε γεληθέο γξακκέο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο 

ζπρλφηεηαο ηεο απνηπρίαο θαη ηελ άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο. Θα πξέπεη λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε νκάδεο κέηξσλ κε ζηφρν λα ειέγρνπλ ηελ πηζαλφηεηα έλαξμεο ελφο 

αηπρήκαηνο ή ηελ θιηκάθσζε ηνπ. Σν απνηέιεζκα ηνπ ελ ιφγσ βήκαηνο είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο κέηξσλ πνπ αμηνινγνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη ε ζχζηαζε ελφο θαηαιφγνπ ησλ θηλδχλσλ πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηα παξαπάλσ κέηξα. 

Δπηπξφζζεηα ην ηξίην απηφ βήκα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε πνηθίισλ επηινγψλ γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ θηλδχλσλ. Σα κέηξα αξρηθά δεκηνπξγνχληαη άκεζα κε ηε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα δχν πξψηα βήκαηα. Αηηηψδεο αιπζίδεο 

θαηαζθεπάδνληαη ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη ηνκείο φπνπ ηα κέηξα ειέγρνπ ησλ 

θηλδχλσλ ζα κπνξνχζαλ λα εηζαρζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Δθφζνλ έλαο 

θαηάινγνο απφ κέηξα έρεη δεκηνπξγεζεί, ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζπλδένληαη 

κε θάζε κέηξν γηα ηελ αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ θαηά πφζνλ ην θάζε κέηξν είλαη πξνιεπηηθφ (κείσζε 

ηεο ζπρλφηεηαο ελφο γεγνλφηνο) ή ειαθξπληηθφ (κείσζε σο ζπλέπεηα ηεο εκθάληζεο), 

κεραληθφ ή δηαδηθαζηηθφ, ελεξγφ (ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο) ή παζεηηθφ (δηαθξάγκαηα 

γηα πξνζηαζία απφ ππξθαγηέο). 

Μφιηο επηηεπρζεί κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ θάζε κέηξνπ, ηα κέηξα κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε παθέηα επηινγψλ. Ζ δηαδξνκή απφ ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε 
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επηινγήο (επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε, ην θξάηνο ηεο ζεκαίαο, ην θξάηνο ηνπ ιηκέλα) 

ζπκπεξηιακβάλεη κέηξα φπσο θαη ε επαλεμέηαζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο πεξηνρέο ηεο 

ζπλερηδφκελεο αβεβαηφηεηαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή ηελ αμηνπηζηία. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θάζε επηινγήο αμηνινγείηαη απφ κηα επαλάιεςε ηνπ 

βήκαηνο 2 γηα λα αμηνινγήζεη ηελ αιιαγή ζην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ. Γελ είλαη 

παξάινγν λα πεξηκέλνπκε ην ζπλνιηθφ φθεινο ησλ θηλδχλσλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 

κηα επηινγή ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην άζξνηζκα ηνπ θάζε 

επηκέξνπο κέηξνπ ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα πξνηεηλφκελα κέηξα κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί θπζηθά 

λα εηζάγνπλ λένπο θηλδχλνπο θαη απηά ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη 

αμηνινγνχληαη απφ ηελ επαλάιεςε ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ βήκαηνο. 

6.5. Βόμα 4ο – Η ανϊλυςη κόςτουσ και οφϋλουσ 
Ο ζθνπφο ηνπ βήκαηνο 4 είλαη λα εθηηκεζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ ηα νθέιε θαη ην 

θφζηνο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θηλδχλσλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζην βήκα 3. Ο ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο είλαη λα κεησζεί ν 

θίλδπλνο ζε απνδεθηφ επίπεδν. Γελ είλαη απαξαίηεην λα εθαξκφδνληαη φια ηα πηζαλά 

κέηξα κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ, αλεμαξηήησο ηνπ νθέινπο ή θφζηνπο ηνπο. Σν θφζηνο 

θαη ηα νθέιε απφ ηηο επηινγέο πνπ θαζνξίζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα νδεγνχληαη 

ζε εθηίκεζε ζε απηφ ην βήκα. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

κέηξσλ ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ απφ ην βήκα 3, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφζηνο ηεο 

εθαξκνγήο θάζε δπλαηφηεηαο ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ καο νδεγεί ζε έλα κέηξν ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θφζηνπο γηα ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Οη δαπάλεο ζα 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Σν θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχλ αληηθαηάζηαζε 

 Σε ιεηηνπξγία ή ηηο επαλαιακβαλφκελεο δαπάλεο 

 Σελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ζέζε ζε θφζηνο 

 Σελ εθπαίδεπζε 

 Σε ζπληήξεζε 

 Σελ επηζεψξεζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε 

 Σε δηαθνπή ή ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ θφζηνπο 
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Σν θφζηνο εθηηκάηαη απφ έηνο ζε έηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ κέηξνπ θαη 

κεηψλεηαη απφ ηελ θαζαξή παξνχζα αμία. Οκνίσο, ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ σο εμήο:  

 Μείσζε ζηελ έξεπλα θαη ηε δηάζσζε ηνπ θφζηνπο 

 Αχμεζε ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

 Μείσζε ζηηο πεξηβαιινληηθέο δεκίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ 

εμπγίαλζεο θαη ηηο επηπηψζεηο επί ησλ ζπλδεφκελσλ βηνκεραληψλ, φπσο ε 

αλαςπρή 

 Μείσζε ζηα ζχκαηα ελφο ζθάθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θνξηίνπ θαη 

ησλ δεκηψλ ζηηο ππνδνκέο 

 Μείσζε ησλ ζαλάησλ θαη ησλ ηξαπκαηηζκψλ 

6.6. Βόμα 5ο – Η λόψη των αποφϊςεων 
Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ πέκπηνπ θαη ηειεπηαίνπ βήκαηνο είλαη αθνχ ζπιιέμεη φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα βήκαηα 1 έσο 4, λα βνεζήζεη ζηελ επηινγή ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ σο πξνο ην θφζηνο κεηαβνιψλ θαη ησλ δίθαησλ θαλνληζκψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ηνπ θηλδχλνπ πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ ζα θαηαγξάθνληαη ψζηε λα αηηηνινγνχλ 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο. ε δεχηεξν ζηάδην εμεηάδεη θαηά πφζνλ ε 

επίδξαζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζπκθεξφλησλ είλαη δίθαηε (δειαδή, έλα ή 

πεξηζζφηεξα ζπκθέξνληα κπνξεί λα κεηαθέξνπλ ηνλ θίλδπλν ή ην θφζηνο ζε επίπεδν 

δπζαλάινγν ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθψκελεο απνδφζεηο). Γεδνκέλεο απηήο ηεο 

πιεξνθνξίαο, ε θαλνληθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κπνξεί λα πξνρσξήζεη, 

ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο επηξξνέο πνπ 

είλαη απαξαίηεην κέξνο ηεο ζπλαίλεζεο γηα ηελ απφθηεζε κίαο δηεζλνχο βάζεο. 

Σν ηειηθφ βήκα ηεο κεζφδνπ FSA έρεη σο ζηφρν λα δψζεη ζπζηάζεηο πξνο ηνπο 

αξκφδηνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ σο πξνο ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνξίζκαηα απφ ηα ηέζζεξα πξνεγνχκελα βήκαηα. Σα κέηξα 

ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζα πξέπεη λα i) νδεγνχλ ηνπο θηλδχλνπο 

ζην επηζπκεηφ επίπεδν θαη ii) λα θνζηίδνπλ απνηειεζκαηηθά (Tzifas. 1997). 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ζπλαθή ζέκαηα αζθάιεηαο γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ. Οη ζπζηάζεηο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ θαηάηαμε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην βήκα 1, ζηελ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ 
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αλαιχεηαη ζην βήκα 2, ζηε ζχγθξηζε ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ πνπ 

επηιέμαηε ζην βήκα 3, θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο πνπ 

δηελεξγήζεθε ζην βήκα 4. Σν ζθεπηηθφ γηα ηε ιήςε κίαο απφθαζεο ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηηο ππφζεζε ηεο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα σο 

πξνο ην θφζηνο. Ζ νινθιήξσζε ηνπ ηειεπηαίνπ βήκαηνο  ζα πξέπεη λα καο νδεγεί ζε 

ακεξφιεπηε θαη δηαθαλή ζχγθξηζε ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ κε βάζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο θαη ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο. 

6.7. Πλεονεκτόματα και μειονεκτόματα τησ αρχόσ Formal Safety 

Assessment 

Πλεονεκηήμαηα ηηρ FSA 

i) Γηαζθαιίδεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε αζθάιεηα. Μέζα απφ ηηο επηινγέο γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ θηλδχλσλ έρεη σο ζηφρν: 

 ηθαλνπνηεηηθή κείσζε ησλ θηλδχλσλ 

 θαιή αμία γηα ηα ρξήκαηα 

ii) Δμαζθαιίδεη ηα κέηξα αζθαιείαο λα είλαη δίθαηα, δηαζθαιίδνληαο φηη ε 

εμαζθάιηζε νθέινπο γηα κεξηθνχο δελ ιεηηνπξγεί αδηθαηνιφγεηα εηο βάξνο κεξηθψλ 

άιισλ. Ωο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα γλσξίδεη γηα νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε αζθάιεηα ή 

κέηξν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο: 

 πνηφο ελέρεη ηνλ θίλδπλν 

 πνηνο σθειείηαη απφ ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη 

 πνηφο θέξεη ην θφζηνο 

 

iii) Άιια νθέιε απφ ηε κέζνδν ηεο Formal Safety Assessment είλαη ηα εμήο: 

 

 πλεπείο/θαηαλνεηέο απαηηήζεηο θαηά κήθνο φισλ ησλ πιεπξψλ ηεο 

αζθάιεηαο 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο 

 Πξφιεςε φρη αληίδξαζε (reaction) 

 Καλνληζµνί ζε αληηζηνηρία µε ηελ επηθηλδπλφηεηα 

 Δηζαγσγή λέσλ επηθηλδπλνηήησλ εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ηεο ηερλνινγίαο 
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Μειονεκηήμαηα ηηρ FSA: 

Ζ κέζνδνο FSA είλαη έλα λέν εξγαιείν, νπφηε ε πηνζέηεζή ηεο απφ ηνλ ΗΜΟ είλαη 

πηζαλφ λα ρξεηάδεηαη έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

ζηαδηαθήο αιιαγήο. Όκσο, ε ρξήζε ησλ ηερληθψλ ηεο FSA απφ κφλν κία κηθξή 

αλαινγία ησλ κειψλ ηνπ ΗΜΟ, ζα νδεγήζεη αδηακθηζβήηεηα ζε κία γεληθή πηνζέηεζε 

ηεο πξνζέγγηζεο. Δπηπξφζζεηα ζηηο κέξεο καο ζπλαληάκε έλαλ κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ 

ή επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ κπεζεί θαη έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο ηερληθέο ηεο FSA θαη δελ 

είλαη βέβαην φηη ζην κέιινλ ν αξηζκφο απηφο ζα απμεζεί. Δπηπιένλ νξηζκέλεο πηπρέο 

ηεο FSA, φπσο ε επηινγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ, είλαη ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο ζην πιαίζην κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο. Ωο εθ ηνχηνπ ε 

κεζνδνινγία ζην ζχλνιφ ηεο εμαθνινπζεί λα ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ  αλάπηπμε. 

Ζ δηαδηθαζία FSA έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα κεηαηξαπεί ζε έλα πνιχ ιεηηνπξγηθφ 

εξγαιείν ζηεξηδφκελν ζηηο απνθάζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ηνπ ΗΜΟ θαη ζηα 

εζληθά ξπζκηζηηθά επίπεδα, θαζψο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί σο πξνιεπηηθφ 

εξγαιείν ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο 

αζθάιεηαο γηα ηα λέα ζρέδηα ελφο πινίνπ. Ζ κέζνδνο FSA κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ γεληθή θαη νιηζηηθή αλάιπζε ησλ πινίσλ θαη λα κειεηήζεη ηα επηκέξνπο 

ζπζηήκαηα ηνπ πινίνπ ή ησλ επηρεηξήζεσλ. Ωζηφζν, απηφ ην ρξήζηκν εξγαιείν 

ελδέρεηαη λα είλαη αξθεηά πεξίπινθν, ηδηαίηεξα φηαλ εθαξκφδεηαη ζε γεληθά ή 

νιηζηηθά επίπεδα (Zheng,  2014). 

Ζ κέζνδνο FSA αληηκεησπίδεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα. Οη επηθξηηέο ηεο δηαδηθαζίαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα αθφινπζα επηρεηξήκαηα:  

 Έιιεηςε ησλ ζπληζηψκελσλ απφ ηνλ ΗΜΟ απνδεθηψλ θξηηεξίσλ 

θηλδχλνπ. 

 Υξνλνβφξα δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο γηα 

λα νινθιεξσζνχλ απαηηνχλ ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο. Τπνζέηνληαο φηη νη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο πξαγκαηνπνηνχληαη σο απάληεζε ζε κηα ππάξρνπζα 

επηθίλδπλε θαηάζηαζε ή ζε θάπνην κειινληηθφ θίλδπλν αηπρήκαηνο, ε 

δεκφζηα πίεζε γηα κηα γξήγνξε ιχζε απνηειεί κηα πνιχ αγρσηηθή 

δηαδηθαζία. 

 Ζ FSA ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα εξγαιείν ρεηξαγψγεζεο. Αληηζέησο, ζα 

πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε θαη λα αθνινπζεί δηαθαλή έξεπλα σο πξνο ηνλ 
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θίλδπλν θαη ηηο ππνζέζεηο ηνπ θφζηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αβεβαηφηεηάο ηνπο. 

 Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο είλαη 

επαίζζεηα ζην ρξφλν θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία. Ζ αλάιπζε πνπ 

παξνπζηάδεη ηα ηξέρνληα έμνδα ζχκθσλα κε ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ 

θφζηνπο ζα πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλε ζε κία καθξνπξφζεζκε 

πξνζέγγηζε. 

 Ζ έιιεηςε ησλ ηζηνξηθψλ αξρείσλ ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε παξ 'νιίγνλ θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ καο νδεγεί ζηελ αλάγθε λα 

βαζηδφκαζηε ζε εθηηκήζεηο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο FSA γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ απνδεθηψλ επηπέδσλ θηλδχλνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

ειήθζεζαλ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ αθνχζηα κεξνιεςία 

θαη νη ζρεηηθέο αβεβαηφηεηεο ζα πξέπεη λα εθηηκψληαη κε βάζε ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο. 

 Οη δαπάλεο γηα ηε δηεμαγσγή κειέηεο FSA είλαη πςειέο. Μπνξνχλ, 

σζηφζν, λα αληηζηαζκηζηνχλ απφ πιεξφηεηα θαη πεξηεθηηθφηεηα ηεο 

πξνζέγγηζεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ7ο: ΤΓΚΡΙΗ GOAL BASED STANDARDS KAI  FORMAL 

SAFETY ASSESSMENT 
 

ΜειεηψληαοηηοκεζνδνινγίεοGoalBasedStandardsθαηFormalSafetyAssessment, 

ζπκπεξαίλνπκεφηη ραξαθηεξίδνληαη απφ θνηλά ζηνηρεία, θαζψο θαη νη δχν έρνπλ σο 

ζηφρν ηε ζέζπηζε νξζνινγηθήο θαη δηαθαλήο βάζεο σο πξνο ηε δηαθχιαμε θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

πγθεθξηκέλα, ζθνπφο ηεο κεζνδνινγίαο FSAείλαη λα αμηνινγνχληαη νη θίλδπλνη θαη 

λα εληνπίδνληαη νη απνηειεζκαηηθέο επηινγέο γηα ηνλ έιεγρν απηψλ. Ζ αμηνιφγεζε 

ηνπ θηλδχλνπ είλαη, επίζεο, έλα αλαγθαίν βήκα θαη ζηε κεζνδνινγίαGBSσο πξνο ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, θαη νη δχν κεζνδνινγίεο 

είλαη θαηάιιεια δνκεκέλεο θαη παξάγνπλ έλα απνηέιεζκα πνπ είλαη ζαθέο, ειέγμηκν 

θαη δηαθαλέο (Skjong,  2009). 

Δάλ εμεηάζνπκε ηηο κεζνδνινγίεο, φκσο, ιεπηνκεξψο ζα δνχκε φηη έλα θαλνληζηηθφ 

ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηε κεζνδνινγία FSA ζα ιεηηνπξγήζεη αλακθίβνια κε βάζε 

ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα θαη ηνπο αλζξψπνπο. Καη απηφ γηαηί νη ζηφρνη 

δηαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαοGBS δελ ζέηεη πάληα 

σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πιεξψκαηνο, ή ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά επηθεληξψλεηαη ζηελ αζθάιεηα ησλ 

ίδησλ ησλ πινίσλ. Αλαιχνληαο ηελ ελ ιφγσ κεζνδνινγία βιέπνπκε φηη νη ζηφρνη 

ζηξέθνληαη θπξίσο γχξσ απφ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θφπσζε 

ηεο δσήο ηνπ πινίνπ. Δίλαη ζαθέο φηη θαη ε κεζνδνινγία FSAαζρνιείηαη κε ηέηνηα 

δεηήκαηα, αιιά ζπλήζσο νη εκπνξηθέο απψιεηεο ηίζεληαη ζε δεπηεξεχνπζα ζεηξά 

φηλα έξρνληαη ζε ζχγθξηζε κε ηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ (Kontovas, 2006). 

Δπηπιένλ, ε κεζνδνινγία GBS επηθεληξψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην δήηεκα 

ζχγθξηζεο θφζηνπο θαη νθέινπο. Ση κπνξεί, δειαδή, λα επηηεπρζεί ρσξίο λα 

δαπαλεζεί κεγάιν πνζνζηφ θφζηνπο. Έλα δήηεκα ην νπνίν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηνπο ηνκείο ελαζρφιεζεο ηεο κεζνδνινγίαο FSA. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ζην νπνίν δηαθέξνπλ είλαη φηη ε κεζνδνινγία 

FSAεπηθεληξψλεηαη ζην λα ιεηηνπξγεί σο έλα εξγαιείν πνπ ζα αλαπηχζζεη θαλφλεο 
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αθνινπζψληαο κία νιηζηηθή επηζηεκνληθή κέζνδν (αληηθεηκεληθή θαη νξζνινγηθή). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε κεζνδνινγία GBSείλαη πεξηζζφηεξε επηθεληξσκέλε ζηε δνκή 

θαη ην χθνο ελφο ξπζκηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (εχξεζε ζηφρσλ, αιιά φρη απαξαίηεηα θαη 

ηνπ ηξφπνπ επίηεπμήο ηνπο, καθξνρξφληεο αξρέο, αλεμαξηεζία απφ ηερλνινγηθή 

θαηλνηνκία).Παξαηίζεηαη κε πίλαθαο κετα κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεζνδνινγηψλ 

Formal Safety Assessment θαη Goal Based Standards. 

Formal Safety Assessment Goal-Based Standards 

Γνκεκέλε Καζνξηζκφο ζηφρνπ πνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζεί 

πζηεκαηηθή  Έιιεηςε ηξφπνπ επίηεπμεο 

Πεξηεθηηθή  Αλνηρηή ζε θαηλνηνκίεο 

Τπνζηεξίμηκε Υεηξνπηαζηή 

Λνγηθή θαη Αμηφπηζηε αθήο 

Σεθεξησκέλε θαη Διέγμηκε  Μαθξνρξφληα 

Δπαλαιακβαλφκελε Αλεμάξηεηε απφ ηερλνινγηθή εμέιημε 

 

Πεγή: (Wang, 2004) 

 

πκπεξαίλνπκε, φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο ρξήζεο ησλ κεζνδνινγηψλ FSAθαη 

GBSπαξέρεη κία νξζνινγηθή θαη δηαθαλή κεζνδνινγία, απνδεηθλχνληαο φηη νη 

ξπζκηζηηθνί θαλφλεο ιακβάλνπλ ππφςε φιεο ηηο αβεβαηφηεηεο πνπ είλαη εγγελείο ζηηο 

δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκφδνληαη κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ησλ TierIθαη ΗΗ ηεο κεζνδνινγίαο GBS (Wang, 2002). 

ε γεληθέο γξακκέο, ε κεζνδνινγία FSAκπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζεκειηψδεο 

βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απαηηήζεσλ ζε δηάθνξα επίπεδα, κέζα απφ κία 

νξζνινγηθή δνκή ηεο κεζνδνινγίαο GBS. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8ο: ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ GOAL BASED 

STANDARDS Ε BULK CARRIERS 
 

Ζ κεζνδνινγία GoalBasedStandards παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ 

πξνηχπσλ γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ πινίσλ. Δπηβάιινληαη αξρηθέο πξνδηαγξαθέο 

θαηαζθεπήο πινίσλ, νη νπνίεο ζα εηζάγνπλ θαηλνηφκν ζρέδηα, αιιά ηαπηφρξνλα ζα 

εμαζθαιίδνπλ φηη ηα πινία είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

παξακέλνπλ αζθαιή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δσήο. 

Ζ πξψηε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο GoalBasedStandards εγθξίζεθε θαη μεθίλεζε 

εθαξκνγή ην 2010 θαη πεξηνξίζηεθε ζε πινία κεηαθνξάο «ρχδελ» θνξηίνπ  θαη 

πεηξειαηνθφξα.
12

 

Πξσηαξρηθφο θαλφλαο είλαη λα παξέρεηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ έλα 

«Αξρείν Ναππήγεζεο», ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη επί ηνπ ζθάθνπο θαζφιε 

ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. ε απηφ ην έγγξαθν ηεθκεξηψλνληαη νη ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο πνπ έρνπλ εθαξκν0ζηεί γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ. 

Ζ κεζνδνινγία GoalBasedStandards εθαξκφδεηαη ζηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ 

θνξηίνπ θαη ηα πεηξειαηνθφξα ζε έλα ζχζηεκα πέληε ζηαδίσλ (Hoppe, 2005): 

TIERI: ΣΟΥΟΗ: 

ηφρνο ηεο κεζνδνινγίαο GoalBasedStandards είλαη ηα πινία λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα είλαη αζθαιή θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ γηα κία 

θαζνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο, εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ θαη ζπληεξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

θαηάιιειεο ιεηηνπξγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζε φιε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

δσή. 

Αλαιχνληαο ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, θαηαιήγνπκε ζηηο εμήο επηκέξνπο έλλνηεο: 

 ΑΦΑΛΔΗΑ ζεκαίλεη φηη ηα πινία πξέπεη λα έρνπλ επαξθή δχλακε, 

αθεξαηφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο ηεο 

απψιεηάο ηνπο , ή θάπνηα ελδερφκελε ξχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δίλαη, επίζεο, αλαγθαίν ε δνκή, ηα εμαξηήκαηα θαη ε δηάηαμε ηνπ πινίνπ λα 

παξέρνπλ αζθαιή πξφζβαζε θαη απνβίβαζε, λα επηηξέπνπλ ηελ 

                                                           
12
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νινθιεξσκέλε επηζεψξεζε θαη ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 ΦΗΛΗΚΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ζεκαίλεη φηη ηα πινία πξέπεη λα 

έρνπλ δηαξζξσηηθή πιεξφηεηα ψζηε λα απνθεπρζεί θάπνηα θαηάξξεπζε ή 

απψιεηα ηκεκάησλ ηνπ πινίνπ, ελψ ζπγρξφλσο ηα πινία πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά πνπ είλαη αζθαιή σο πξνο ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ  θαη θαηάιιεια γηα αλαθχθισζε. 

 Οη ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ 

ΤΝΘΖΚΔ θαζνξίδνληαη απφ ηελ  πεξηνρή ζηελ νπνία πξννξίδεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ην πινίν θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζίεο ζην ιηκάλη ζρεηηθά κε ην θνξηίν θαη ην έξκα 

θαη απφ ηηο ζαιάζζηεο νδνχο ζηηο νπνίεο θηλείηαη ην πινίν. 

 Ζ ΕΩΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ηνπ πινίνπ είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία 

ζρεδηάδεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαη ζε πεξηβαιινληηθέο θαη δηαξζξσηηθέο 

ζπλζήθεο ην πινίν θαη ζπκβάιιεη ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ παξακέηξσλ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ. Ωζηφζν, ε πξαγκαηηθή δηάξθεηα δσήο ηνπ πινίνπ κπνξεί λα 

είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη απηφ 

εμαξηάηαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

πινίνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δσήο. 

TIER II: ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ: 

 ΥΔΓΗΑΜΟ: 

1. Γηάξθεηα δσήο πινίνπ: 

Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ πινίσλ κεηαθνξψλ θνξηίνπ ρχδελ θαη πεηξειαηνθφξσλ  δελ 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 25 εηψλ. 

2. Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο: 

Σα ελ ιφγσ πινία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο Βνξείνπ Αηιαληηθνχ θαη ην καθξνρξφλην δηάγξακκα ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε δηαζπνξάο ηεο ζάιαζζαο. 

3. Γνκηθή αληνρή: 

6.1. Γεληθφο ζρεδηαζκφο: 

Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πινίνπ πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηνλ ζθνπφ ηνπ 

ρψξνπ ηνπ πινίνπ θαη λα εμαζθαιίδνπλ έλα βαζκφ δνκηθήο ζπλέρεηαο. 

Δπηπξφζζεηα,   ηα δνκηθά ζηνηρεία πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 
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θνξησ/εθθφξησζε ηνπ θνξηίνπ, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη φπνηνη θίλδπλνη 

αζθαιείαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ.  

6.1. Παξακφξθσζε θαη ηξφπνη απνηπρίαο: 

Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά απέλαληη ζε 

νπνηνδήπνηε θίλδπλν παξακνξθψζεσο ηνπ πινίνπ θαη λα αληέρνπλ 

νπνηαδήπνηε κέζνδν απνηπρίαο ηεο θαηαζθεπήο. 

6.1. Γχλακε πινίνπ: 

Σα πινία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα έρνπλ επαξθή αληνρή 

απέλαληη ζε δνθηκαζίεο ππέξηαηεο αληνρήο. Οη ππνινγηζκνί ηεο ππέξηαηεο 

αληνρήο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηειηθή ηθαλφηεηα ησλ δνθψλ ηνπ πινίνπ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ πιαθψλ θαη εληζρπηψλ θαη λα επαιεζεχεηαη βαζηδφκελε ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ. 

6.1. Πεξηζψξηα αζθαιείαο: 

Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά απέλαληη ζε 

νπνηνδήπνηε θίλδπλν παξακνξθψζεσο ηνπ πινίνπ θαη λα αληέρνπλ 

νπνηαδήπνηε κέζνδν απνηπρίαο ηεο θαηαζθεπήο. 

4. Υξφλνο θνπψζεσο: 

Ο ρξφλνο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ έσο ηελ θφπσζή ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

αδηακθηζβήηεηα κεγαιχηεξνο απφ ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ πινίνπ. 

5. Τπνιεηπφκελε δχλακε: 

Σα πινία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα έρνπλ επαξθή αληνρή απέλαληη 

ζηα θχκαηα θαη ηα εζσηεξηθά θνξηία ζε ζπγθεθξηκέλεο αθξαίεο ζπλζήθεο, φπσο 

ζχγθξνπζε, πξνζάξαμε, πιεκκχξεο. 

 

6. Πξνζηαζία θαηά ηεο δηάβξσζεο: 

Δίλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή κέηξσλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ φηη ην πινίν έρεη 

επαξθή δνκηθή αληνρή ζε φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. 

6.1. Υξφλνο επίζηξσζεο: 

Οη επηζηξψζεηο ζην πινίν ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή φζνλ αθνξά ηελ  

πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο πξνο επίζηξσζε, ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ, ηελ 

εθαξκνγή θαη ηε ζπληήξεζε. Ζ επηινγή ηνπ πιηθνχ ηεο επηθάιπςεο ηνπ 

πινίνπ ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε θαη 
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ησλ ππνινίπσλ πιηθψλ θαη ζπζηεκάησλ επίζηξσζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

πινίνπ. 

6.2. Πξνζηηζέκελε δηάβξσζε: 

Γηα ηνλ ζσζηφ ππνινγηζκφ ηεο δσήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ θαη ηε ζσζηή 

επηινγή ησλ αληηδηαβξσηηθψλ κεραληζκψλ, ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαη ν 

βαζκφο ηεο πξνζηηζέκελεο δηάβξσζεο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ πινίνπ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. πγθξηκέλα, αλαθεξφκαζηε ζηελ έθζεζε ηνπ πινίνπ ζηα 

ζαιάζζηα λεξά, ζηελ δηαβξσηηθή αηκφζθαηξα θαη ζηε κεραληθή θζνξά. 

Δίλαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη ν πξαγκαηηθφο ξπζκφο δηάβξσζεο κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηελ ππνινγηζκέλε ηαρχηεηα δηάβξσζεο. 

7. ηεγαλφηεηα πινίνπ: 

Σα πινία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαηεξνχλ ηελ 

απαξαίηεηε ζηεγαλφηεηα ζε πεξηφδνπο θαθνθαηξίαο θαη λα εμαζθαιίδνπλ αληνρή, 

εηδηθά ζε ζεκεία φπνπ ην πινίν έρεη αλνίγκαηα.  

8. Αλζξψπηλν ζηνηρείν: 

Οη δνκέο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ πινίνπ πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη 

ηνπνζεηεκέλα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εξγνλνκίαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ, θαζψο θαη ηεο 

επηζεψξεζεο θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνπ. ηα κέζα δηεπθφιπλζεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζθάιεο, ξάκπεο, δηαβάζεηο πεδψλ, πιαηθφξκεο θαη άιια. 

9. ρεδηαζκφο δηαθάλεηαο: 

Σα πινία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα ζχκθσλα κε κία αμηφπηζηε, ειεγρφκελε θαη 

δηαθαλή δηαδηθαζία, πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ επηβεβαίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

πινίνπ ζην βαζκφ [πνπ απαηηείηαη, ιακβάλνληαο φκσο πάληα ππφςε ηα 

δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 

 ΚΑΣΑΚΔΤΖ: 

1. Γηαδηθαζίεο πνηφηεηαο θαηαζθεπήο: 

Σα πινία πξέπεη λα λαππεγνχληαη ζχκθσλα κε ειεγρφκελα θαη δηαθαλή πξφηππα 

παξαγσγήο πνηφηεηαο, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο πνηφηεηαο ηνπ πινίνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηα πιηθά, ηελ θαηαζθεπή, ηελ επζπγξάκκηζε,  

ηε ζπλαξκνιφγεζε, ηελ πξνεηνηκαζία επίζηξσζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ζπγθφιιεζεο. 
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2. Έξεπλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο: 

Θα πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα ζρέδην έξεπλαο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ 

πινίνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ. Σν ελ ιφγσ ζρέδην ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ πξνυπνζέζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πεδίνπ θαη ηεο έθηαζεο ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηνπ 

εληνπηζκνχ ησλ ηνκέσλ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο. Έηζη, ζα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε ηεο θαηαζθεπήο κε ηα 

ππνρξεσηηθά πξφηππα θαηαζθεπήο λέσλ πινίσλ. 

 

 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: 

1. Έξεπλα θαη ζπληήξεζε: 

Σα πινία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη η επηζεψξεζε θαη ε ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ. Πξέπεη λα 

δηεπθξηλίδνληαη εμαξρήο νη πεξηνρέο ηνπ πινίνπ πνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη επηζεψξεζήο ηνπ. 

2. Πξνζβαζηκφηεηα: 

Σν πινίν πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν θαη εμνπιηζκέλν γηα λα παξέρεη επαξθή 

πξφζβαζε ζε φιεο ηηο εζσηεξηθέο δνκέο ηνπ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εχθνιε 

επηζεψξεζε θαη κέηξεζε ηνπ πάρνπο ηνπ πινίνπ. 

 

 ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ: 

Σα πινία πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά πνπ είλαη 

θαηάιιεια γηα αλαθχθισζε, ρσξίο λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ  αζθάιεηα θαη ηε 

ιεηηνπξγηθή απφδνζε ηνπ πινίνπ. 

TIERIII: ΔΛΔΓΥΟ ΤΜΜΟΡΦΩΖ: 

Οη θαλφλεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ 

θνξηίνπ θαη πεηξειαηνθφξσλ βαζίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 

SOLASXI-1/1 θαη ζηνπο εζληθνχο θαλφλεο. πγρξφλσο, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ βεκάησλ I θαη II, αλαθνξηθά κε 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. Ζ ηειηθή εμαθξίβσζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ναπηηθήο Αζθάιεηαο 
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ηνπ Οξγαληζκνχ, ε νπνία είλαη ππεχζπλε λα ελεκεξψλεη φια ηα ζπκβαιιφκελα 

θξάηε. 

Ο φξνο «έιεγρνο ζπκκφξθσζεο» καο παξαπέκπεη ζηε ζρέζε ησλ θαλφλσλ 

ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο ησλ πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ κε ηα 

πξφηππα θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε κεζνδνινγία GoalBasedStandards. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ θαλφλσλ ζρεδηαζκνχ θαη 

θαηαζθεπήο ησλ πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ κε ηα πξφηππα πνπ επηβάιιεη 

ε κεζνδνινγία, ζεσξείηαη φηη παξακέλεη ζε ηζρχ θαη κεηά απφ θάπνηεο 

ελδερφκελεο αιιαγέο ησλ θαλφλσλ. Μφλν ε Δπηηξνπή Ναπηηθήο Αζθάιεηαο 

κπνξεί λα απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά θαη ηα πινία λα κελ ππνρξενχληαη ζε 

ζπκκφξθσζε πάλσ ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ θαλφλσλ ζρεδηαζκνχ θαη 

θαηαζθεπήο ηνπο (Hirdaris, 2009). 

Ζ νκάδα εξγαζίαο ηνπ GBS ζην MSC 79 είρε κηα ζχληνκε θαη πξνθαηαξθηηθή 

ζπδήηεζε γηα ην Tier III θαη ζεκείσζε φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, ν έιεγρνο ζα 

πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηέζζεξα ζηάδηα πνπ πξέπεη λα εξεπλεζνχλ:  

1.  Ζ επαιήζεπζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ θαλφλσλ απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα GBS. 

2. H επαιήζεπζε ζρεδηαζκνχ ησλ κεκνλσκέλσλ πινίσλ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί 

ηνπο θαλφλεο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ (Αλαγλσξηζκέλνη Οξγαληζκνί). 

3. H εμαθξίβσζε θαηαζθεπήο ησλ πινίσλ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηνπο θαλφλεο 

ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ (Αλαγλσξηζκέλνη Οξγαληζκνί). 

4. Θα πξέπεη λα επαιεζεχεηαη φηη ην πινίν πιεξνί ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο φπσο 

νξίδνληαη απφ ηε κεζνδνινγία GoalBasedStandards ζε φιε ηελ δηάξθεηα δσήο 

ηνπ. 

TIERIV: ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΠΛΟΗΩΝ: 

Ο νξγαληζκφο ΗΜΟ αλαπηχζζεη ιεπηνκεξείο απαηηήζεηο, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο εζληθέο δηνηθήζεηο θαη αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο, θαζνξίδεη ηνπο 

γεληθνχο θαλφλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πινίσλ κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ. 

TIERV: ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ: 
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Οη θαλφλεο ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο ησλ πινίσλ έξρνληαη πάληα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα βηνκεραληθά πξφηππα, ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη πνηφηεηαο 

γηα ηε λαππεγηθή βηνκεραλία θαη ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επάλδξσζε ηνπ 

πινίνπ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ9ο: ΕΥΑΡΜΟΓΗΣΗΑΡΦΗ FORMAL SAFETY ASSESSMENT 

Ε LNG CARRIER 

Σα ιεγφκελα πγξαεξηνθφξα πινία είλαη εηδηθφο ηχπνο εκπνξηθψλ πινίσλ, 

δεμακελφπινηα ηα νπνία κεηαθέξνπλ πγξνπνηεκέλα αέξηα, δειαδή θπζηθφ αέξην ζε 

πγξή κνξθή, φπσο κεηαθέξεηαη ην πεηξέιαην. Ζ κεηαθνξά ησλ ελ ιφγσ 

πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ γίλεηαη είηε ζε πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, γηα νξηζκέλα έσο 

θαη -250
ν
F, είηε ζε θαηαζηάζεηο πςειήο πίεζεο, γεγνλφο ην νπνίν ειινρεχεη πςεινχο 

θηλδχλνπο. 

Δμ‘ αληηθεηκέλνπ, ινηπφλ, ηα πινία απηά ζεσξνχληαη ιίαλ επηθίλδπλα ζε αηπρήκαηα 

θαη γηα απηφ ην ιφγν ηα κέηξα αζθαιείαο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ιακβάλνληαη ζε 

απηά είλαη ηδηαίηεξα ζρνιαζηηθνί (Zhang, 2012). 

πγθεθξηκέλα, ην πην ζνβαξφ αηχρεκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζε έλα πγξαεξηνθφξν 

πινίν είλαη ε δηαξξνή πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ απφ ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο. Καηά 

ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα ελψ ππήξμαλ 33.000 ηαμίδηα πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

ζε παγθφζκην επίπεδν, δελ ππήξμε ζε θαλέλα απφ απηά ζεκαληηθή δηαξξνή 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο ηα πινία LNG πξνζηαηεχνληαη απφ δηπιφ 

ηνίρσκα ζηηο δεμακελέο ηνπο γηα πξνζηαζία ηνπ θνξηίνπ ζε πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο, 

πξνζάξαμεο ή ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο. 

Σν ρεηξφηεξν αηχρεκα ζε δεμακελφπινην LNG ζεκεηψζεθε ην 1979, φηαλ ην πινίν 

ElPasoKayser πξνζέθξνπζε ζε βξαρψδε πεξηνρή, θνξησκέλν κε 99.500 m3 

πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην. Σν πινίν ππέζηε ζνβαξή βιάβε ζηνλ ππζκέλα ζε φιν ην 

κήθνο ησλ δεμακελψλ ηνπ θνξηίνπ. Ωζηφζν, δελ ππήξμε δηαξξνή θπζηθνχ αεξίνπ 

εμαηηίαο ηνπ δηπινχ ηνηρψκαηνο ησλ δεμακελψλ. 

Απψιεηα αλζξψπηλεο δσήο είρακε ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο 

δεμακελνπινίσλ LNG. πγθεθξηκέλα, έρεη ζεκεησζεί πεξηζηαηηθφ ζχγθξνπζεο 

δεμακελνπινίσλ LNG θαηά ηελ  νπνία ράζεθε ε δσή ελφο εξγαδνκέλνπ. Δπηπιένλ, 

ζαλάζηκα αηπρήκαηα έρνπλ ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο θαη δνθηκήο πινίσλ 

κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νπνηαδήπνηε αηπρήκαηα σο απνηέιεζκα 

ιαλζαζκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεμακελνπινίσλ LNG εθαξκφδεηαη βήκα πξνο βήκα ε 

κεζνδνινγία FormalSafetyAssessment (Woodward, Pitbaldo – 2010).πγθεθξηκέλα: 
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Βήκα 1
ν
: Πξνζδηνξηζκφο θηλδχλσλ: 

Αλαιχνληαο ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ, 

θαηαιήγνπκε ζηνπο εμήο πην γλσζηνχο θηλδχλνπο: 

 Μεησκέλνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πάλσ ζην πινίν, φηαλ ε πνζφηεηα 

κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ απμάλεηαη. 

 Βιάβεο ζηνλ εμνπιηζκφ πινήγεζεο. 

 Άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 Γπζιεηηνπξγία πεδαιίσλ ζε παξάθηηα χδαηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ειηγκψλ. 

 Σξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. 

Βήκα 2
ν
: Αμηνιφγεζε θηλδχλσλ: 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 158 πην γλσζηά 

αηπρήκαηα ζε πινία κεηαθνξάο LNG, θαηαιήγνπκε ζηελ παξαθάησ νκαδνπνίεζε 

ηνπ ηχπνπ ησλ αηπρεκάησλ: 

Accident category Accident 

(#) 

Frequency 

(per ship year) 

Collision 19 6.7x10
-3

 

Grounding 8 2.8x10
-3

 

Contact 8 2.8x10
-3

 

Fire and explosion 10 3.5x10
-3

 

Equipment and machinery failure 55 1.9x10
-3

 

Heavy weather 9 3.2x10
-3

 

Events while loading/unloading cargo 22 7.8x10
-3

 

Failure of cargo containment system 27 9.5x10
-3

 

 

Total 

 

158 

 

5.6x10
-3

 

 

Πεγή: (Svein Kristiansen, 2013) 

Ζ θαηαλνκή ησλ αηπρεκάησλ ζε θαηεγνξίεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 ελψ ν 

Πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ αηπρεκάησλ ζε δηάθνξεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο. Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηπρεκάησλ είλαη ζε γεληθή ζπκθσλία 
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κε ηα ζεκηλάξηα πνπ εληνπίζηεθαλ  θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ. Μεξηθέο 

απφ ηηο θαηεγνξίεο δε ζπλδένληαη κε ζνβαξά αηπρήκαηα θαη ηξαπκαηηζκνχο ή 

ζαλάηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ ζπλδέεη ελδερφκελα αηπρήκαηα 

κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε βιάβε ησλ κεραλψλ νδεγεί ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ζε 

κεηαγελέζηεξεο εθδειψζεηο δεκηάο, φπσο είλαη ε ζχγθξνπζε, ε πξνζάξαμε ή ε 

ππξθαγηά. 

Αθνχ αλαιχζνπκε ηα ζελάξηα ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ, πξέπεη λα αμηνινγήζνπκε 

ηηο αλακελφκελεο επηπηψζεηο γηα θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ ζελάξηα. Απηφ γίλεηαη 

κέζσ ηεο κνληεινπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ αλάιπζε ηεο δπλεηηθήο απψιεηαο 

αλζξψπηλσλ δσψλ σο απνηέιεζκα απηψλ. 

Βήκα 3
ν
: Γηαρείξηζε θηλδχλσλ: 

Αθνχ πξνζδηνξίζακε θαη αμηνινγήζακε ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, νδεγνχκαζηε 

ζην ηξίην βήκα θαη ζηελ αλάπηπμε κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ή αθφκα 

θαιχηεξα εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ. Αηπρήκαηα ηα νπνία έρνπλ απμεκέλε ζπρλφηεηα 

είλαη ινγηθφ λα ρξήδνπλ κεγαιχηεξεο πξνζνρήο θαη ειέγρνπ κε ηε ιήςε επηπιένλ 

κέηξσλ πην δηαδξαζηηθψλ θαη θαηάιιεισλ. 

πγθεθξηκέλα, έλαο ηνκέαο ν νπνίνο ρξήδεη κεγαιχηεξεο πξνζνρήο είλαη ν θίλδπλνο 

ζχγθξνπζεο/γείσζεο. Κάπνηα απφ ηα κέηξα πνπ κπνξνχκε λα ιάβνπκε γηα ηε κείσζε 

ηνπ παξαπάλσ θηλδχλνπ είλαη ε αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

πιεξψκαηνο ζε πξνζνκνησηέο, ε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζηε λαπζηπινΐα, ε κείσζε 

ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπ πιεξψκαηνο γηα απνθπγή θφπσζεο θαζψο θαη ε 

βειηηζηνπνίεζε ελφο ζρεδίνπ ζπληήξεζεο γηα θξίζηκα ζηνηρεία ηνπ πινίνπ.  

Σα δεμακελφπινηα θπζηθνχ αεξίνπ ειινρεχνπλ επίζεο ηεξάζηην θίλδπλν ππξθαγηάο ή 

έθξεμεο θαζψο, φπσο είλαη γλσζηφ, κεηαθέξνπλ ηδηαηηέξσο εχθιεθηα πιηθά. Δπεηδή, 

ινηπφλ, θαηά βάζε ε ππξθαγηά ζην πινίν αληηκεησπίδεηαη απφ ην ίδην ην πιήξσκα, 

είλαη απαξαίηεην φινη νη λαπηηθνί, πνπ ππεξεηνχλ ην πινίν, λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ δηαθφξσλ ππξθαγηψλ πνπ κπνξεί λα εκθαλίζηεθαλ ζην πινίν, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε γλψζε ηεο πξφιεςεο θαη ησλ αηηηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

κία ππξθαγηά.   
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Δπηπξφζζεην κέηξν γηα ηε κείσζε ηνπ παξαπάλσ θηλδχλνπ είλαη ε αχμεζε ησλ 

πεξηνδηθψλ ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ ηνπ πινίνπ, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ηεξνχληαη 

ζσζηά φινη νη θαλφλεο ππξαζθάιεηαο. 

Σέινο, ην πιήξσκα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο 

ηνπ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεη θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ψζηε λα ιακβάλεη 

ηα θαηάιιεια κέηξα γηα απνθπγή θάπνηνπ αηπρήκαηνο. 

εκαληηθνί θίλδπλνη ζην ρψξν ησλ δεμακελνπινίσλ LNG είλαη, επίζεο, ηα αηπρήκαηα 

θαηά ηε δηάξθεηα θφξησζεο θαη εθθφξησζεο ηνπ θνξηίνπ, αηπρήκαηα ηα νπνία 

κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ, αιιά 

θαη ηε πιήξε εθπαίδεπζε ηνπ πιεξψκαηνο γηα ηε ζσζηή δξάζε ζε πεξηπηψζεηο 

θηλδχλσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη θαη ν θίλδπλνο δηαξξνήο πγξνπνηεκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο δεμακελέο, κέζσ νξγάλσλ κέηξεζεο ηεο θαηαπφλεζεο ηνπ 

πινίνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ ηάζεσλ επί ηνπ ζθάθνπο θαη ηε ρξήζε ξαληάξ γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ζηάζκεο πιήξσζεο. 

Βήκα 4ν: Αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο: 

ην ελ ιφγσ βήκα αλαιχεηαη ε ζπζηεκαηηθή εθηίκεζε ηνπ εκπιεθφκελνπ θφζηνπο 

ζηνπο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο πνπ αλαιακβάλνληαη κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο Formal Safety Assessment. 

Ζ κεζνδνινγία Formal Safety Assessment είλαη κία ινγηθή θαη ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηθηλδπλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα ζε φηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο σθειεηψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο επηινγέο ηνπ ΗΜΟ ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο απηψλ ησλ 

επηθηλδπλνηήησλ. (Karidis, 2005). 

Δπηιέγνπκε, ινηπφλ, ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αηπρεκάησλ ζην ρψξν ησλ δεμακελνπινίσλ LNG θαη ελ ζπλερεία αμηνινγνχκε ηε 

ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηινγψλ καο. Οη εθηηκήζεηο καο σο πξνο 

ην θφζηνο θαη ην φθεινο κίαο κεζνδνινγίαο βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο απφ 

πξνκεζεπηέο, παξφρνπο ππεξεζηψλ, λαππεγεία, ηερληθνχο εκπεηξνγλψκνλεο, 

πξνγελέζηεξεο κειέηεο θαη άιια. 
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Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θαηαιφγνπ 

ζπζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο ειέγρνπ ησλ θηλδχλσλ πνπ ζα κεηψζνπλ ζηαδηαθά 

ηνλ θίλδπλν αηπρεκάησλ ζε πινία κεηαθνξάο LNG. 

Βήκα 5ν: πζηάζεηο: 

ην ηειεπηαίν απηφ βήκα θαη αθνχ έρνπκε νινθιεξψζεη ηε κεζνδνινγία, 

θαηαιήγνπκε ζηηο ζπζηάζεηο γηα ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ απνθάζεσλ. Οη 

πιεξνθνξίεο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

θηλδχλνπ. 

Οπζηαζηηθά, ε εξψηεζε ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα απαληήζνπκε 

είλαη πνηα κέηξα ζα πξέπεη ελ  ηέιεη λα ιεθζνχλ, ζπκπεξαίλνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηηο ζπζηάζεηο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε  ηεο κεζνδνινγίαο Formal Safety Assessment 

ζην ρψξν ησλ δεμακελνπινίσλ κεηαθνξάο LNG, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

γείσζε θαη ε επαθή βξέζεθαλ λα επζχλνληαη γηα ην 90% ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ 

αηπρήκαηνο, ε αζηνρία εμνπιηζκνχ λαπζηπινΐαο ζηα παξάθηηα χδαηα πνπ νδεγεί ζε 

ζχγθξνπζε απνηειεί ηελ πςειφηεξε θαηάηαμε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ, 

ελψ, ηέινο, έλα θαηαζηξνθηθφ αηχρεκα ζην ρψξν ηεο κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ηε δπλαηφηεηα θαηαζηξνθήο ηνπ ζπλφινπ 

ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο ησλ δεμακελνπινίσλ LNG (Wilcox, Burrows, 2001). 

Ζ κεζνδνινγία Formal Safety Assessment απνηειεί έλα άθξσο ζχλζεην θαη ηερληθφ 

αληηθείκελν. Παξφια απηά, φκσο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα εμειηθηηθά βήκαηα ζηνλ 

ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζηε λαπηηιία, θαζψο μεθεχγνπκε απφ ηελ λννηξνπία ηνπ 

παξειζφληνο, φπνπ ιακβάλακε δξάζε κεηά ην αηχρεκα θαη κεηά ηηο ηξαγηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ. Δίλαη αδηακθηζβήηεην, ινηπφλ, πιένλ φηη κέζσ ηεο πξφιεςεο θαη ηεο 

πηνζέηεζεο ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ, κεηψλνπκε ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα 

αηπρήκαηνο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 10ο: ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 
Αλ θαη έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή πξφνδνο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ  εθαξκνγή 

ησλ κεζνδνινγηψλ ηήξεζεο ηεο αζθάιεηαο ζηε λαπηηιία, ππάξρεη έλαο αξηζκφο 

δεηεκάησλ ηα νπνία ρξήδνπλ πεξαηηέξσ πξνζνρήο. 

Όζνλ αθνξά ηε κεζνδνινγία GoalBasedStandardsππάξρεη αθφκα πνιχο δξφκνο λα 

δηαλχζνπκε έσο φηνπ θηάζνπκε ζηα ζπκθσλεζέληα πξφηππα βάζε ζηφρσλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή λέσλ πινίσλ. Πξέπεη αξρηθά λα αληηκεησπηζηνχλ δεηήκαηα, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ είλαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πεδίνπ εκπξάγκαηεο εθαξκνγήο ηεο 

κεζνδνινγίαο, ε ζρέζε κε ηα πξφηππα εθαξκνγήο θαη ε ζρέζε πνπ πξνθχπηεη κε ηνπο 

ηνκείο πνπ δελ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα. Τπάξρεη κία γεληθή θαηεχζπλζε κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ ΗΜΟ γηα επαλεμέηαζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη δνκψλ ησλ θαλνληζκψλ ηεο 

κεζνδνινγίαο GBS (Bishop, Bloomfield, Guerra, 2004). 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ δηαηππψζεθαλ ην 2000 ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

δεηήκαηα ηα νπνία ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ πην 

ελεξγά κέηξα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ γηα ηελ εθαξκνγή πξνιεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

ζπκθσλήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1990, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

πην εχθνια θαη πην γξήγνξα ηνκείο νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ δπζκελψο 

ηελ αζθάιεηα ησλ πινίσλ, ησλ επηβαηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ο πηζαλφο θίλδπλνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

ζηάδην γηα ηελ απνθπγή ή ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεψλ ηνπ. Γηα ηελ θαιχηεξε 

εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ νδεγίαο ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπκε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ 

ηε κεζνδνινγία  Formal Safety Assessment ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαλφλσλ 

θαη πξνηχπσλ. 

Θα πξέπεη, επηπξφζζεηα, λα απνθεχγνληαη ππεξβνιηθέο θαη πνιπάξηζκεο ξπζκίζεηο 

γηαηί δηαθηλδπλεχεηαη ε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο καο ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα 

αζθαιείαο. Ωζηφζν, θάλνληαο κία γξήγνξε αλαζθφπεζε ησλ λέσλ θαλνληζκψλ πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί έσο ην 2000, ζπκπεξαίλνπκε φηη πνιινί απφ απηνχο εθαξκφδνληαη 

σο ad hoc αληηδξάζεηο θαη φρη ζηε βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεζνδνινγία ο FSA. Δλψ 

ζπγρξφλσο δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί αθφκα ζε κία ζπλνιηθή ξπζκηζηηθή δνκή 

(Rosqvist,  2004). 
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Γπζηπρψο, ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία GBS  έρεη ζε κεγάιν βαζκφ 

επηθεληξσζεί ζην θαηά πφζν νη θαλνληζκνί πξέπεη λα είλαη ξπζκηζηηθνί ή λα 

ιακβάλνπλ σο βάζε ηνλ θίλδπλν. Όινη ζήκεξα γλσξίδνπκε φηη δελ πθίζηαηαη 

απφιπηε αζθάιεηα θαη σο εθ ηνχηνπ ν θαζέλαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

εμεηάδεη θάζε θνξά ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο. Οη θαλνληζκνί αζθαιείαο, ινηπφλ, 

θαζνξίδνληαη γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο ζε έλα ινγηθφ θαη 

απνδεθηφ επίπεδν.  Δίηε απηφ γίλεηαη κέζσ επηηαθηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ξπζκίζεσλ ή 

κηαο πην άκεζεο αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ. Όπσο γλσξίδνπκε ν γεληθφο ζθνπφο ηεο 

κεζνδνινγίαο GBS είλαη λα θαζνξίζεη πνηνο είλαη ν ζηφρνο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί 

κέζσ ησλ πξνηχπσλ θαη φρη λα πξνζδηνξίζεη πσο αθξηβψο ζα πινπνηεζεί απηφ 

(Kontovas, 2009). 

Δίλαη αληηιεπηφ φηη δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε ησλ παξαπάλσ 

δηαδηθαζηψλ κε ηνλ πςεινχ επηπέδνπ πνιηηηθφ πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ ΗΜΟ. 

Αληηζέησο, ζα πξέπεη ε δηαθάλεηα θαη ε θαηαλφεζε λα μεθηλάεη απφ ηελ θνξπθή, 

ζηελ πξνιεπηηθή δειαδή θάζε ιήςεο θαλφλσλ, αληί ηεο εθθίλεζεο απφ ηηο ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο, νη φπνηεο δπζηπρψο είλαη αθφκε ζην ζθνηάδη. 

Ζ επαιήζεπζε ησλ θαλφλσλ, θαλνληζκψλ θαη πξνηχπσλ κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζηφρσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ είλαη έλα δηαθνξεηηθφ έξγν θαη κπνξεί λα 

είλαη αθφκε πην δχζθνιν. Δηδηθά αλ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί κε ηνπο πθηζηάκελνπο 

θαλνληζκνχο.  

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε θάπνηα δεηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ ηα κειινληηθά ζέκαηα 

πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζεο θαη ελεκέξσζεο: 

 Εξζταςθ τθσ πικανολογικισ μεκοδολογίασ με βάςθ τον κίνδυνο ςτο πλαίςιο τθσ 

κεζνδνινγίασ GBS 

 Ολοκλιρωςθ των λειτουργικϊν απαιτιςεων του 2ου βιματοσ (TierII) 

 Ανάπτυξθ 3ου βιματοσ (TierΙII)ωσ προσ τθν επαλικευςθ των κριτθρίων 

ςυμμόρφωςθσ 

 Εμπράγματθ εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ GBS 

 Ενςωμάτωςθ τθσ τθσ μεκοδολογίασ GBS ςτισ πράξεισ του ΙΜΟ 

 Ανάπτυξθ ενόσ αρχείου καταςκευισ του πλοίου και εξζταςθ τθσ ανάγκθσ για 

τθν ανάπτυξθ μίασ επικεϊρθςθσ του πλοίου και ενόσ αρχείου ςυντιρθςθσ 
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 Εξζταςθ τθσ ανάγκθσ ελζγχου τθσ ςυνζπειασ και τθσ καταλλθλότθτασ του 

πεδίου εφαρμογισ ςε όλα τα επίπεδα 

Ζ παξαπάλσ αλάπηπμε ησλ πξνηχπσλ κεβάζε ην ζηφρν απηή ηε ζηηγκή 

επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ πινίσλ. Μαθξνπξφζεζκα, φπσο, ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη επίζεο θαη φιεο ηηο άιιεο πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα λέα θηίξηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζθάιεηαο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. Γηαξζξσηηθή αζθάιεηα δελ κπνξεί λα 

εμεηαζηείκεκνλσκέλα, αιιά ζα πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ελφο ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ. 

Πεξεηαίξσ κειινληηθήο ελαζρφιεζεο θαη αλάπηπμεο ρξήδεη θαη ε κεζνδνινγία 

FormalSafetyAssessment. Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε λαπηηιία είλαη έλαο 

πνιπζχλζεηνο ηνκέαο κε πςειά επίπεδα αβεβαηφηεηαο, νπφηε θαη θηλδχλνπ. Έλα 

πινίν είλαη κία πεξίπινθε θαη αθξηβή κεραληθή δνκή, απνηεινχκελε απφ πνιιαπιά 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζπλήζσο είλαη δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ. 

Σα πινία, ινηπφλ, θαινχληαη ζπλερψο λα αθνινπζνχλ λέεο ηερλνινγίεο, λα 

κεηαθέξνπλ δηαθνξνπνηεκέλα θνξηία ζε δηαθνξεηηθνχο ζαιάζζηνπο δξφκνπο, 

ειινρεχνληαο έηζη θαζεκεξηλά λένπο πηζαλνχο θηλδχλνπο. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη είλαη αλαγθαίν έλα γεληθφ πιαίζην επίζεκεο αμηνιφγεζεο ηεο 

αζθάιεηαο πνπ ζα θαιχπηεη φινπο ηνπο πηζαλνχο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

φζσλ είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ παξαδνζηαθέο κέζνδνη ηήξεζεο ηεο αζθάιεηαο. 

Σα θχξηα πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε έιιεηςε αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ αζθαιείαο θαη ε έιιεηςε 

απηνπεπνίζεζεο (Wang, 2006). 

Γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ είλαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 Δπαλεμέηαζε ησλ πθηζηάκελσλ κεζφδσλ αλάιπζεο ηεο αζθάιεηαο ζην γεληθφ 

πιαίζην ηεο κεζνδνινγίαο FormalSafetyAssessment 

 Νέεο ηερληθέο ηήξεζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ πινίσλ 

 Αλεπηπγκέλε κειέηε θφζηνπο-νθέινπο θαη ηερλν-νηθνλνκηθήο αλάιπζεο 

 Πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο 

Αξρηθά, νη ηερληθέο εθηίκεζεο ηεο αζθαιείαο ζηε λαπηηιία ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ 

πεξαηηέξσ θαη λα θαζηεξσζνχλ θξηηήξηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο. Γελ 
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είλαη ζε θακία πεξίπησζε εθηθηφ λα εθαξκφδεηαη θάπνηα κέζνδνο εθηίκεζεο γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί έλαο θίλδπλνο θαη λα εηζέιζεη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ φιε ηε 

δηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ πινίνπ. Έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο είλαη ε 

εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ μερσξηζηά ή θαη ζε ζπλδπαζκφ ζε θάζε θάζε ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπ πινίνπ θαη ζε θάζε θαηεγνξία αηπρήκαηνο (Wang and Ruxton, 

1997). 

Οη ππάξρνπζεο κέζνδνη ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαιχηεξα φζνλ αθνξά ηε ξνή ησλ 

δεδνκέλσλ αζθαιείαο θαη ηελ πιήξε ρξήζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο. εκαληηθφ, 

επίζεο, είλαη λα εμεηάζνπκε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη 

κέζνδνη εθηίκεζεο αζθαιείαο. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξίζνπκε θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπκε 

πηζαλνχο θηλδχλνπο ζηε λαπηηιία, κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ. Καη απηφ γηαηί 

κία πξνζέγγηζε ηεο αζθάιεηαο ζήκεξα ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπίζεη θαηαζηάζεηο κε πςειή αβεβαηφηεηα, θαζψο ηα πινία πιένλ έρνπλ λέα 

ζπζηήκαηα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπλερψο αιιάδεη. Δίλαη, ινηπφλ, αλαγθαία ε 

δεκηνπξγία λέσλ κεζφδσλ δηαζθάιηζεο ηεο έιιεηςεο θηλδχλνπ, θαζψο θαη ε 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ήδε πθηζηάκελσλ κεζφδσλ. 

Νέεο κέζνδνη απαηηνχληαη, επίζεο, γηα ηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ θαη έγθαηξσλ 

απνθάζεσλ. Δηδηθά, φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε επηρεηξεζηαθέο πηπρέο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ελδέρεηαη λα είλαη δχζθνιν λα ζπγθξίλνπκε επηηπρψο ηα θφζηε θαη ηα 

νθέιε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ζε κία θνηλή βάζε, αθνχ ηα θφζηε θαη ηα νθέιε 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο πηπρέο πνπ πξναλαθέξακε. Δλδέρεηαη, 

ινηπφλ, λα απαηηείηαη ε αλάπηπμε ελφο ηερλν-νηθνλνκηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν ζα 

ιακβάλεη ππφςε ηα δηαθνξεηηθά θαη πνιιέο θνξέο ζπγθξνπφκελα θφζηε θαη νθέιε. 

Σν ινγηζκηθφ ηεο αλάιπζεο ηεο αζθάιεηαο είλαη έλαο επηπιένλ ηνκέαο πνπ ρξήδεη 

πεξαηηέξσ κειέηεο. ηελ επνρή καο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ε ηερλνινγία ησλ 

ππνινγηζηψλ γηα ηνλ ζθαηξηθφ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ ιάζνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ 

ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ θαη σο εθ ηνχηνπ ηε δεκηνπξγία λέσλ ηνκέσλ αζηνρίαο θαη 

ηελ αλάπηπμε πξνβιεκάησλ ζηελ θξηηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο. 

Δίλαη, ινηπφλ, αδηακθηζβήηεην φηη ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο FSAθάζε 

ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη είλαη απίζαλν, ή 
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ηνπιάρηζηνλ εμαηξεηηθά ζπάλην, λα ειινρεχεη θηλδχλνπο γηα κία ελδερφκελε 

θαηαζηξνθηθή απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο. Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη ν 

θίλδπλνο θαη ε κέζνδνο απνθπγήο ηνπ είλαη απνδεθηφο ζε φιν ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα. 

Δληέιεη, είλαη αλαγθαίν λα εξεπλεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ πεξηζζφηεξεο 

πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο γηα λα είλαη πην εχθνιε ε αμηνιφγεζε θαη ε ελδερφκελε 

ηξνπνπνίεζε θάπνησλ κεζφδσλ εθηίκεζεο ηεο αζθάιεηαο. Δπίζεο, κέζα απφ ηελ ελ 

ιφγσ κειέηε δίλνληαη πην ιεπηνκεξείο νδεγίεο ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ αζθαιείαο 

ζην πιήξσκα ηνπ πινίνπ, ψζηε λα είλαη πην θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη. 

πκπεξαίλνπκε, φηη θαζψο δνχκε ζε κία επνρή φπνπ ζπλερψο απμάλεηαη ε δεκφζηα 

αλεζπρία γηα ηελ αζθάιεηα ζηε λαπηηιία. Δίλαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ εμέηαζε 

νξηζκέλσλ πηπρψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε θαιπηέξεπζε ηεο εθαξκνγήο 

κεζνδνινγηψλ εθηίκεζεο ηεο αζθαιείαο, νπφηε θαη ζηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 

αηπρεκάησλ. 

 

  



68 
 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
Ο νξγαληζκφο ΗΜΟ έρεη απνδείμεη πνιιέο θνξέο ζηελ ηζηνξία ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

αληηδξά άκεζα ζε επείγνληαη ζέκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ αηπρήκαηα ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε κε 

κεζνδνινγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο αζθάιεηαο, φπσο νη κεζνδνινγίεο 

GoalBasedStandardsθαη FormalSafetyAssessment, έρεη απνδείμεη ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηά ηνπ λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ζε κία πην ελεξγεηηθή πνιηηηθή. 

πγθεθξηκέλα, ε κεζνδνινγία GoalBasedStandardsκπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία γεληθή 

νξζνινγηθή δνκή γηα δηεζλείο θαλφλεο γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα, αιιά θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δηζήρζε ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ ΗΜΟ ην 2002, 

δηακνξθψλνληαο έλα πιαίζην θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ 

πινίσλ. Ζ ελ ιφγσ κεζνδνινγία πξνζπάζεζε λα απέρεη απφ ηε δηακφξθσζε 

ιεπηνκεξψλ θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ γηα θάζε πηπρή ηεο αζθάιεηαο ηνπ πινίνπ, 

αιιά ζηνρεχεη ζηελ θαηλνηνκία φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

πινίνπ κε παξάιιειε ζηφρεπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ πινίνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπ δσήο. 

Έηζη, νη θαηαζθεπαζηέο ησλ πινίσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπλ κε 

θαηάιιειν ηξφπν ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο κε ηα παξαπάλσ πξφηππα. Σα 

πξφηππα πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ είλαη ζαθή, επαιεζεχζηκα, 

καθξνρξφληα, θαη πινπνηήζηκα, αλεμαξηήησο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ηερλνινγίαο 

ησλ πινίσλ, ελψ παξάιιεια είλαη εμεηδηθεπκέλα ψζηε λα κελ επηηξέπνπλ πνιιαπιέο 

θαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. 

Γίλεηαη ζαθέο φηη ε κεζνδνινγία GoalBasedStandardsπαξέρεη ζαθείο δπλαηφηεηεο γηα 

θαιχηεξα, πην δηαθαλή θαη αμηφπηζηα πξφηππα αζθάιεηαο ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο. 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα μεθιεηδψζνπκε ην βηνκεραληθφ δπλακηθφ θαη ηελ  

θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο ζε κεγάιν βαζκφ. 

Ο νξγαληζκφο ΗΜΟ εμαζθαιίδεη πιένλ ελεξγφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνηχπσλ, 

θαζψο ζε θάζε ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο ή θαη ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα 

επαιεζεχεηαη φηη ε δνκή ηνπ πινίνπ ζπκθσλεί κε ηνπο θαλφλεο ηεο κεζνδνινγίαο 

GBS. Γίλεηαη, φκσο, κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ ηειηθφ ζηφρν θαη ζε απηφ θαζεαπηφ 

πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί παξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη. ηφρνο δελ είλαη λα 

ηεζνχλ θαζνδεγεηηθέο απαηηήζεηο ή λα δνζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο. Αιιά λα 
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αλαπηπρζνχλ δεζκεπηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Βαζηθή, φκσο, πξνυπφζεζε είλαη λα εηζαρζεί κία ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηερληθψλ ιχζεσλ θαη λα πξνζηεζεί ε απαξαίηεηε 

δηαθάλεηα ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην. 

Καζψο ν νξγαληζκφο ΗΜΟ αζρνιείηαη ελεξγά κε ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν ηεο 

λαπηηιίαο, θξνληίδεη λα αλαιακβάλεη πξνιεπηηθά κέηξα πξηλ ζπκβεί θάπνην αηχρεκα 

ή θαηαζηξνθή, κέζσ ηεο γλσζηήο κεζνδνινγίαο FSA. Μέζα απφ κία ζπζηεκαηηθή 

κεζνδνινγία πέληε βεκάησλ ηίζεηαη σο ζηφρνο ε ελίζρπζε ηεο ζαιάζζηαο αζθάιεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ο ζθνπφο ηεο FSAείλαη ε δεκηνπξγία ελφο εξγαιείνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ΗΜΟ θαη απφ άιινπο δηεζλείο ή εζληθέο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ή ηελ αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

θαλφλσλ πνπ βαζίδνληαη ζε πηζαλφηεηεο θηλδχλνπ, κε ζηφρν ηε ζχγθξηζε θφζηνπο-

νθέινπο ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

Καζψο ε αλεζπρία ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα έρεη απμεζεί, 

θαηεπζχλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε πξνζνρή καο ζε κία εθαξκνγή επίζεκεο 

αμηνιφγεζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ πινίσλ, σο ξπζκηζηηθφ εξγαιείν. Ζ ελ ιφγσ 

κεζνδνινγία ραξαθηεξίδεηαη σο έλα εξγαιείν αιιαγήο θνπιηνχξαο θαζψο ζηνρεχεη 

ζε κία πεξηζζφηεξν επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηελ επηθηλδπλφηεηα γηα ηε 

δηακφξθσζε αζθάιεηαο ζηε λαπηηιία. Βνεζά ζηελ εδξαίσζε πξνηχπσλ θαη 

ζπκβαηηθψλ απαηηήζεσλ, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ θαιχηεξα ηηο επηθηλδπλφηεηεο θαη 

είλαη δίθαηα γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε βηνκεραλία.Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ 

φηη πξφθεηηαη γηα κία δνκεκέλε, ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία έρεη σο ζθνπφ ηελ 

εμχςσζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ δηακφξθσζεο αζθαιείαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο. 

πκπεξαίλνπκε, φηη ε αζθάιεηα είλαη έλα θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζαιάζζησλ 

θαη φρη κφλν κεηαθνξψλ. Θα πξέπεη λα δίλεηαη ε απαξαίηεηε πξνζνρή ζηε ζσζηή 

ελζσκάησζε ησλ κεζνδνινγηψλ δηακφξθσζεο αζθάιεηαο ζην πιαίζην ησλ θαλφλσλ 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. Σν ζπλερφκελν έξγν ηνπ ΗΜΟ ζηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο GBSθηινδνμεί λα θαηαξγήζεη πνιιά απφ ηα ηξέρνληα 

πξνβιήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα. 

πγθεθξηκέλα, ε ζπδήηεζε γηα ην πψο ε ελ ιφγσ κεζνδνινγία ζα θέξεη ην 
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επηδεηνχκελν επίπεδν αζθαιείαο ζηε λαπηηιία είλαη αθφκε ζε αξρηθφ ζηάδην. Καζψο 

ε κεζνδνινγία FSAζεσξείηαη σο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δνκήο ηεο GBS, ζα 

πξέπεη πξψηα λα θαιχςεη πηζαλέο ειιείςεηο ηεο θαη λα επαλεμεηάζεη ηηο πθηζηάκελεο 

κεζφδνπο αλάιπζεο ηεο αζθάιεηαο. 

Ενχκε ζε κία επνρή κε πιήζνο ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη αιιαγψλ κε 

αδηακθηζβήηεην απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ αιιά θαη ηεο κνξθήο ηνπ 

θηλδχλνπ. Παξάιιεια, ινηπφλ, πξέπεη λα πξνρσξάεη θαη ε εμέιημε ησλ κεζνδνινγηψλ 

ηήξεζεο αζθαιείαο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνιάβνπλ θαη ελ ζπλερεία λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ θίλδπλν  ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ. 
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