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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η φυσική διαμόρφωση του πλανήτη μας, δίνει πρωτεύουσα σημασία στο 

θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, πλοίο, εφόσον, τα τρία τέταρτα περίπου, της επιφάνειας 

της γης καλύπτονται από θάλασσες και λίμνες. Μόνο χάρη στην ύπαρξη του 

εμπορικού πλοίου, είναι τεχνικά αλλά και οικονομικά δυνατή η μαζική μεταφορά 

αγαθών, ιδίως όταν μιλάμε για μαζικά χύδην φορτία, όπως πρώτες ύλες, καύσιμα, 

χημικά ή πυρηνικά φορτία. Και στην περίπτωση μας, για την διακίνηση των 

επικίνδυνων ουσιών, η θαλάσσια οδός είναι ασφαλέστερη για την μεταφορά τους.  

Χωρίς αμφιβολία, οι μεταφορές διά θαλάσσης αποτελούν το βασικό ποσοστό 

της παγκόσμιας αλυσίδας μεταφορών για τα διάφορα είδη φορτίων. Το θαλάσσιο 

εμπόριο και οι μεταφορές είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Ο όγκος και το εύρος των 

θαλάσσιων μεταφορών και δη των επικίνδυνων φορτίων, αυξάνονται συνεχώς με 

ταχείς ρυθμούς. Άλλωστε, η μαζική παραγωγή συνεπάγεται και τη μαζική μεταφορά 

και αυτή με την σειρά της εφόσον, πρόκειται για την μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, 

υψηλό κίνδυνο για σοβαρά ατυχήματα, απώλειες ή ζημιές.  

 Η μελέτη αυτή απαρτίζεται από πέντε κεφάλαια, τα οποία θα εξάγουν 

συμπεράσματα χρήσιμα για τον τομέα της ναυτιλίας, των φορτίων, των πλοίων και 

της ασφαλιστικής κάλυψης αυτών. Για τον λόγο αυτόν, έχει καταβληθεί προσπάθεια, 

έτσι ώστε η σειρά παρουσίασης να είναι τέτοια, ώστε αφενός μεν η κατανόηση των 

εννοιών να γίνεται συμπληρωματικά, όπου κρίνεται απαραίτητο και αφετέρου η 

ανεύρεση και η προσπέλαση αυτών να γίνεται, με εύκολο τρόπο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Βασικός στόχος δημιουργίας της παρούσας εργασίας, όπως διαφαίνεται από 

τον τίτλο, είναι η παρουσίαση και η ανάπτυξη του ζητήματος της ασφαλιστικής 

κάλυψης των επικίνδυνων φορτίων της ναυτιλίας, τα οποία διακινούνται μέσω των 

θαλάσσιων οδών. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε στην επεξήγηση 

του όρου «επικίνδυνα φορτία» της ναυτιλίας, κατηγοριοποιημένα ανάλογα με την 

φύση τους, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει λεπτομερής ανάλυση των μέσων που 

τα μεταφέρουν, από τον έναν τόπο στον άλλο, αλλά και στις υποχρεώσεις των 

πλοιάρχων σχετικά με τα επικίνδυνα αυτά υλικά. Άλλωστε όπως γνωρίζουμε, οι 

θαλάσσιες μεταφορές και οι θαλάσσιοι δρόμοι παραμένουν οι καλύτεροι για την 

οικονομία και την επικοινωνία των χωρών που συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των βασικών διακρίσεων 

των επικίνδυνων φορτίων σε κλάσεις, με βάσει τις ιδιότητες και τον βαθμό 

επικινδυνότητάς τους, όπως και των κινδύνων/ατυχημάτων που είναι ικανά να 

προκαλέσουν σε ανθρώπινους οργανισμούς και περιβάλλον. Προτείνονται μέτρα 

ασφαλείας και δίνεται πίνακας με τα απαραίτητα ναυτιλιακά έγγραφα μεταφοράς 

τέτοιων φορτίων. Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα γίνει λόγος για τον θεσμό της θαλάσσιας 

ασφάλισης των πλοίων και των φορτίων, θα χωρίσουμε τα είδη και τα μέρη μιας 

ασφαλιστικής κάλυψης και θα αναλύσουμε τους βασικούς όρους αλλά και την 

χρονική διάρκεια ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όπως επισυνάπτεται και στην 

πραγματικότητα. Επιπλέον, θα αναφερθούμε στους θεσμούς των Protect and 

Indemnity Clubs και των Νηογνωμόνων, της Γενικής Αβαρίας και των Εγγυήσεων. 

Κλείνοντας στο τελευταίο κεφάλαιο, της μελέτης μας, θα ασχοληθούμε με τα 

όσα ισχύουν από νομικής πλευράς στη διεθνή και εθνική νομοθεσία για την 

μεταφορά των επικίνδυνων αγαθών, μέσω της παράθεσης σημαντικών κωδίκων και 

συμβάσεων. 

 

Λέξεις κλειδιά : επικίνδυνα αγαθά, πλοία, μεταφορές, κίνδυνος, ασφάλεια, 

νομοθεσία. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present study, as indicated by the title, is the 

presentation and development of the insurance coverage issue of dangerous cargo 

shipping, which is handled through the sea routes. 

More specifically, in the first chapter, the explanation of the term "dangerous 

goods" shipping will be referred and they will be categorized according to their 

nature, while the second chapter will include not only detailed breakdown of carrying 

the goods from one place to another, but also the masters’ obligations regarding these 

dangerous materials. Besides, it is well-known that shipping waterway and shipping 

routes remain the best solution for the economy and the communication of countries 

working together. 

In the third chapter, analysis of the basic discrimination of dangerous cargoes 

into classes will be mentioned on the basis of their properties and the degree of 

danger, as well as the risks / accidents which are likely to cause to human organisms 

and to the environment. At this point, security measures will be proposed and a table 

with the necessary shipping documents transferring such loads will be provided. 

Moving on, the fourth chapter focuses on the institution of marine insurance of ships 

and cargoes, on the separation of the types and parts of an insurance coverage and the 

analysis of the basic conditions and the duration of an insurance contract is provided, 

as it is observed in reality. In addition, we will refer to the institutions of Protect and 

Indemnity Clubs and Registers, the General Average and Warranties. 

 

In conclusion, in the last chapter of our study we will deal with what is legally 

acceptable in the international and national legislation as far as transport of dangerous 

goods is concerned, by adding important quote codes and conventions. 

 

Keywords: dangerous goods, ships, waterway, risk, safety, legislation. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ» 

 

Γενικά, με τον όρο «φορτίο» νοείται κάθε συγκεκριμένο βάρος ή ποσότητα που 

εναποτίθεται κάπου (στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνουμε λόγο για πλοίο) και 

μεταφέρεται (διά θαλάσσης)
1
. Πιο συγκεκριμένα, ως φορτίο πλοίου (cargo) 

χαρακτηρίζεται το σύνολο των αγαθών (κατά όγκο και βάρος) που μπορεί να 

μεταφέρει ένα πλοίο. Βασική διάκριση των φορτίων αυτών γίνεται μεταξύ των ξηρών 

και των υγρών. Ωστόσο, από πλευράς ασφάλειας, υφίστανται οι γενικές διακρίσεις 

επικινδυνότητας που χαρακτηρίζουν τα διακινούμενα εμπορεύματα. 

 

Ως επικίνδυνα φορτία
2
 στην ναυτιλία, χαρακτηρίζονται συγκεκριμένα φορτία, τα 

οποία μεταφέρονται ως φορτία με ναύλο και των οποίων η μεταφορά μέσω 

διαφορετικών ειδών πλοίων απαιτεί τη λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας κατά τις 

διαδικασίες φόρτωσης, στοιβασίας, μεταφοράς και εκφόρτωσης. Επομένως, είναι 

εμπορεύματα από τα οποία μπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία 

του κοινωνικού συνόλου, το περιβάλλον, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, εξαιτίας της 

φύσης και των ιδιοτήτων τους
3
. 

 

 Η διάκριση των επικίνδυνων φορτίων λαμβάνει χώρα σε τρείς μεγάλες 

κατηγορίες, αυτήν των υγρών φορτίων (liquid cargoes) όπως είναι τα πετρελαιοειδή, 

των στερεών φορτίων (solid cargoes) με κυρίαρχα τα κάρβουνα και τέλος την 

κατηγορία των αερίων (gas cargoes) με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ασετιλίνη. 

Αυτά μπορούν να μεταφερθούν είτε συσκευασμένα σε δέματα, κιβώτια ή βαρέλια - 

δεξαμενές, είτε σε χύδην μορφή στα αμπάρια των πλοίων. Ωστόσο, ανάλογα με τις 

ιδιότητες, τις χρήσεις αλλά και τον βαθμό επικινδυνότητάς τους χωρίζονται σε 

κατηγορίες. Έτσι έχουμε τα εκρηκτικά, τα εύφλεκτα, τα τοξικά, τα ραδιενεργά, τα 

οξειδωτικά, για τα οποία θα γίνει λόγος, στην συνέχεια. 

 

                                                           
1
 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF 

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Dangerous_goods 

3
 Διακίδου Αλίκη, (2011), Ασφάλιση επικίνδυνων φορτίων στην ναυτιλία, διατριβή 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών. 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF
http://en.wikipedia.org/wiki/Dangerous_goods
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Η βιομηχανία, όπως και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον άνθρωπο 

απαιτούν την καθημερινή μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων επικίνδυνων 

εμπορευμάτων, η διακίνηση των οποίων, μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα σοβαρά 

ατυχήματα. Ακόμη και όταν οι μεταφερόμενες ποσότητες είναι μικρές, ο κίνδυνος 

πρόκλησης ατυχήματος μεγάλης έκτασης είναι υπαρκτός. Ωστόσο, υπάρχουν και 

περιπτώσεις όπου η πρόκληση ατυχήματος δεν οφείλεται σε παραλείψεις που 

αφορούν αυστηρά το μεταφερόμενο φορτίο, αλλά τους συνήθεις κινδύνους της 

κυκλοφορίας. Πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με την διακίνηση 

ενός τέτοιου φορτίου δεν διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και δεν γνωρίζουν τις 

ιδιομορφίες του. Είναι τόσες πολλές οι ιδιομορφίες, οι εξαιρέσεις και τόσο μεγάλοι οι 

κίνδυνοι που ακόμα και η ελάχιστη αμέλεια μπορεί να αποβεί μοιραία. 

 

 

1.2 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

 

1.2.1 Χύδην Επικίνδυνα Υγρά Φορτία 

1.2.1.1 Αργό Πετρέλαιο 

 

 Το ουσιαστικό πετρέλαιο
4
 προέρχεται από την σύνθεση δύο ελληνικών 

λέξεων «πέτρα» και «έλαιο» που σημαίνει το λάδι της πέτρας. Πρόκειται για 

παχύρευστο μαύρο ή βαθύ καφετί υγρό πέτρωμα, αυτός είναι και ο λόγος που στην 

καθομιλουμένη αποκαλείται «μαύρος χρυσός» αποτελώντας τη σπουδαιότερη 

σήμερα, φυσική πηγή ενέργειας αλλά και τη βάση για τη βιομηχανική ανάπτυξη κάθε 

χώρας. Το υγρό αυτό καύσιμο αποτελείται από εκατοντάδες ουσίες αλλά και από 

μικρές ποσότητες ενώσεων θείου, αζώτου και οξυγόνου. Το «ακάθαρτο» πετρέλαιο 

που παίρνουμε μέσω της διαδικασίας της άντλησης, ονομάζεται Αργό Πετρέλαιο. 

Είναι και εκείνο με τη σειρά του, υγρό πέτρωμα, μίγμα υδρογονανθράκων, με 

χαρακτηριστική οσμή, αδιάλυτο στο νερό και βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα 

ορισμένων περιοχών του φλοιού της γης. Το σημείο ζέσης του ξεκινά από τους -

160
ο
C και φτάνει στους +400

ο
C

5
. 

 

                                                           
4
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%

CE%B1%CE%B9%CE%BF 
5
 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B132/471/3118,12535/ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B132/471/3118,12535/


 

13 
 

1.2.1.2 Προϊόντα Αργού Πετρελαίου 

 

 Για να μπορέσουμε να πάρουμε τα προϊόντα του πετρελαίου θα πρέπει να 

μετατρέψουμε το αργό πετρέλαιο σε εμπορεύσιμα υλικά, μέσω της διαδικασίας της 

διύλισης, που λαμβάνει χώρα σε ειδικές εγκαταστάσεις, τα διυλιστήρια. Το 

μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων του αργού πετρελαίου χρησιμοποιείται ως πηγή 

ενέργειας για την κίνηση μεταφορικών μέσων, τη θέρμανση χώρων και την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ ένα άλλο μέρος των προϊόντων του 

χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παρασκευή πετροχημικών ουσιών. 

 Συγκεφαλαιωτικά, τα προϊόντα αργού πετρελαίου με την σειρά εξαγωγής 

τους, από την αποστακτική στήλη διύλισης είναι το υγραέριο (οικιακό και 

βιομηχανικό καύσιμο), η βενζίνη (καύσιμο για βενζινοκινητήρες), όπου αποτελεί και 

το σημαντικότερο κλάσμα διύλισης του πετρελαίου, η κηροζίνη (καύσιμο για 

αεροπλάνα), το πετρέλαιο diesel (για θέρμανση και κίνηση φορτηγών και 

λεωφορείων), το μαζούτ (καύσιμο πλοίων), τα λιπαντικά μηχανών και η άσφαλτος 

(για οδοποιία και στεγανοποιήσεις). 

 

 

1.2.1.3 Υγροποιημένο Μεθάνιο (lng) και Υγροποιημένα Αέρια Πετρελαίου (lpg) 

 

 Το μεθάνιο
6
 είναι οργανική χημική ένωση μεταξύ ενός άνθρακα και τεσσάρων 

υδρογόνων (CH4) και αποτελεί το 70-90% του φυσικού αερίου. Η αφθονία του, η 

μεγάλη ενεργειακή του απόδοση, η καθαρή καύση του αλλά και η χαμηλή του τιμή, 

το κάνουν πολύ ελκυστικό καύσιμο, ιδιαίτερα για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας αλλά και οικιακής θέρμανσης. Ωστόσο, επειδή το καθαρό μεθάνιο στους 

25
ο
C και υπό πίεση γίνεται αέριο και είναι δύσκολο να μεταφερθεί και να 

αποθηκευτεί, επιλέγονται ειδικής κατασκευής πλοία (LNG carriers) για να το 

μεταφέρουν σε υγροποιημένη μορφή, υπό ψύξη στους -161,6
ο
C.  

 

 

                                                           
6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B9%

CE%BF 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
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 Από την άλλη, το υγροποιημένο αέριο πετρελαίου
7
, γνωστό και με τον διεθνή 

όρο LPG (liquified petroleum gas), αποτελείται από κλάσματα αργού πετρελαίου, τα 

οποία είναι αέρια όταν βρίσκονται υπό συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες πίεσης και 

θερμοκρασίας. Τα αέρια διαχωρίζονται από τα υγρά κλάσματα κατά τη διύλιση και 

αποθηκεύονται σε δεξαμενές για άλλες χρήσεις, ενώ τα υγρά κλάσματα 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή υγρών καυσίμων (ντίζελ, βενζίνη). Επίσης ο 

όρος LPG αναφέρεται σε υγρά κλάσματα, υψηλής πιέσεως, που αφαιρούνται από το 

φυσικό αέριο προτού αυτό οδεύσει προς κατανάλωση. Ουσιαστικά, το LPG είναι 

μίγμα προπανίου και βουτανίου το οποίο είτε προέρχεται από αργό πετρέλαιο είτε 

από την ξήρανση του φυσικού αερίου. Η μεταφορά αυτών των αερίων γίνεται από 

παρόμοιου τύπου πλοία με τα L.N.G. και σχετίζονται με τη μεταφορά υγροποιημένου 

πετρελαίου σε θερμοκρασίες από -44 έως -55 βαθμούς υπό ψύξη και πίεση. 

Μεταφέρεται σε ειδικές φιάλες γνωστές ως camping gaz. Στην Ελλάδα LPG 

παράγουν και τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ και τα διυλιστήρια Motor Oil, αλλά μεγάλο 

τμήμα του καταναλώνεται απευθείας για τις ανάγκες θέρμανσης των φυσικών και 

χημικών διεργασιών των διυλιστηρίων, καθώς και την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται στην ελληνική αγορά ή εξάγεται. 

 

 

1.2.2 Χύδην Επικίνδυνα Ξηρά Φορτία  

 

 Τα χύδην επικίνδυνα ξηρά φορτία, είναι σε θέση να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες. Από την μια, στα ξηρά φορτία, με πιθανότητα να ρευστοποιηθούν κατά 

την διάρκεια του ταξιδιού τους, έως ότου φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, με 

κίνδυνο την ανατροπή του πλοίου που τα μεταφέρει και κατ’ επέκταση του φορτίου 

και του πληρώματος. Από την άλλη, συναντάμε τα επικίνδυνα ξηρά υλικά που 

περικλείουν χημικούς κινδύνους, είτε για το πλήρωμα, είτε για το πλοίο και το 

θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτές μπορεί να είναι ουσίες, τοξικές, οργανικές ή θρεπτικές 

όπως το άζωτο και ο φώσφορος. 

 

 

                                                           
7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%AD%CF%81%C

E%B9%CE%BF 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%BB&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
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1.2.3 Συσκευασμένα Επικίνδυνα Φορτία 

 

 Όσα από τα επικίνδυνα φορτία βρίσκονται σε στερεή μορφή και είναι σε θέση 

να συσκευαστούν σε βυτία, δεξαμενές, βαρέλια πλαστικά ή μεταλλικά, κυλίνδρους ή 

βυτία υψηλής πίεσης, εμπορευματοκιβώτια, δέματα ή παλέτες, μεταφέρονται από 

ειδικά πλοία από τα λιμάνια φόρτωσης στα λιμάνια εκφόρτωσής τους, με 

επισημάνσεις ως προς τη φύση του φορτίου που μεταφέρεται κάθε φορά αλλά και 

υπό την παρακολούθηση ειδικού και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού για την 

λήψη μέτρων προστασίας. 

 

 

1.2.4 Χημικά, Πυρηνικά Φορτία και Επικίνδυνα Απόβλητα 

 Τα χημικά, τα βιολογικά αλλά και τα ραδιενεργά απόβλητα θεωρούνται 

σημαντικές πηγές μόλυνσης της ατμόσφαιρας και των υδάτων, όπως επίσης είναι 

υπεύθυνα για ποικίλες σοβαρές ανθρώπινες ασθένειες. Πρόκειται με άλλα λόγια για 

επικίνδυνα απόβλητα, όπως έλαια, καύσιμα πετρελαίου ή βενζίνης, απόβλητα 

απολύμανσης ή απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών μεταφοράς και 

αποθήκευσης πετρελαίου κ.λ.π. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
8
 κεντρικό στοιχείο της νέας του πολιτικής, είναι η 

δημιουργία υποδομών διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τη βασική 

αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», για την μείωση των οικολογικών προβλημάτων. 

 Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να 

συλλέγονται κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με τη χημική τους συμβατότητα αλλά και 

το βαθμό επικινδυνότητάς τους, προς τους έμβιους οργανισμούς και το περιβάλλον. 

Επιπλέον, για λόγους ασφαλείας, κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους σε δοχεία, 

σκόπιμο είναι να γεμίζονται κατά τα ¾ του όγκου τους, και όχι πλήρως. 

 Ως πυρηνικά απόβλητα, ο νομοθέτης ορίζει όλα εκείνα τα άχρηστα προϊόντα 

πυρηνικών αντιδράσεων που προκαλούνται από τις δραστηριότητες των ανθρώπων. 

Συνήθως, τα φορτία αυτά είναι πυρηνικά απόβλητα ουρανίου, αποτελέσματα 

πυρηνικών αντιδράσεων, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πυρηνικής 

ενέργειας και την κατασκευή πυρηνικών όπλων και ατομικών βομβών, 

                                                           
8
 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=439 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=439
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δημιουργώντας παράλληλα τεράστιο οικολογικό πρόβλημα στον πλανήτη μας. 

Πρόκειται για εξαιρετικά επικίνδυνα υλικά, για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, 

ακριβώς για τον λόγο ότι περιέχουν ραδιενέργεια. Παράγονται από μεγάλα πυρηνικά 

προγράμματα οργανωμένων κρατών. Αποτελούν ίσως, τον πιο πραγματικό και 

καθημερινό τεράστιο κίνδυνο που συνοδεύει την εφαρμογή της πυρηνικής 

τεχνολογίας. Δεν καταστρέφονται εύκολα, διότι η φύση χρειάζεται χιλιάδες χρόνια 

για να τα αφομοιώσει. Το πιο επικίνδυνο πυρηνικό απόβλητο είναι το πλουτώνιο, 

διότι είναι τοξικό και ραδιενεργές υλικό ταυτόχρονα. 

 Πλοία και δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν τέτοιας φύσεως υλικά, σύμφωνα 

με τον νόμο, είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τις διεθνείς συμβάσεις που 

έχουν επικυρωθεί παραδίδοντας τα πάσης φύσεως πετρελαιοειδή μίγματα, τα 

απορρίμματα, τα υπολείμματα φορτίου και τα κατάλοιπα επιβλαβών ουσιών στις 

αναγνωρισμένες ευκολίες υποδοχής καταλοίπων των οργανωμένων λιμενικών 

εγκαταστάσεων λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή των 

ρυπάνσεων. 

 Οι μεταφορές ραδιενεργών φορτίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αυξάνονται 

όλο και περισσότερο, εξαιτίας της ύπαρξης των εκατοντάδων αντιδραστήρων 

παγκοσμίως αλλά και της τεράστιας συνεισφοράς της ραδιενέργειας, μέσω των 

εφαρμογών των ραδιοϊσοτόπων στην εκπαίδευση, τη γεωργία, τη στρατιωτική 

βιομηχανία, αλλά και για ειρηνική χρήση στους τομείς της ιατρικής και της έρευνας 

γενικότερα. Κύρια παράγωγα των πυρηνικών αντιδραστήρων είναι τα πυρηνικά 

καύσιμα, τα οποία αποθηκεύονται σε ειδικές δεξαμενές ώστε να μειωθεί η 

υπερβολική τους θερμότητα και ακτινοβολία. Ύστερα μεταφέρονται οδικώς, 

σιδηροδρομικώς ή κατά κόρον δια θαλάσσης σε ασφαλέστερα μέρη αποθήκευσης ή 

περαιτέρω επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Για την 

προστασία της υγείας των εργαζομένων και του υπόλοιπου πληθυσμού, οι αποστολές 

των ραδιενεργών αποβλήτων ή πυρηνικών καυσίμων μεταξύ των κρατών υπόκεινται 

σε κοινό σύστημα αδειοδότησης των αποστολών. 

Αναμφισβήτητα, τα ραδιενεργά υλικά αποτελούν μια νέα πραγματικότητα 

στις θαλάσσιες μεταφορές από την δεκαετία του ’60, προσθέτοντας ένα περίπλοκο 

πρόβλημα και στο κομμάτι των ασφαλιστικών καλύψεων. Η θαλάσσια μεταφορά 

ραδιενεργών υλικών θέτει σε κίνδυνο το πλοίο, τον εξοπλισμό του, την υγεία των 
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πληρωμάτων αυτού, όπως επίσης και το περιβάλλον και τα οικονομικά συμφέροντα 

τρίτων. Έτσι στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, αυτής της κατηγορίας, προστέθηκε η 

κάλυψη κινδύνου προερχόμενου από την μεταφορά ραδιενεργών υλικών. Τα 

συμβόλαια αυτά έχουν σχετικά υψηλότερο ασφάλιστρο σε σχέση με τα υπόλοιπα, 

ενώ δεν είναι βέβαιη η ασφαλιστική τους κάλυψη σε περιπτώσεις ζημιών. Πιο 

συγκεκριμένα, η ασφαλιστική κάλυψη της θαλάσσιας μεταφοράς ραδιενεργών 

υλικών αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Αρχικά, τα ίδια τα ραδιενεργά 

φορτία έχουν σοβαρές ιδιομορφίες και επιπτώσεις για την ανθρώπινη ζωή και υγεία. 

Το ίδιο το ασφαλιζόμενο φορτίο μπορεί να έχει υψηλή οικονομική αξία (π.χ. ουράνιο) 

ή από την άλλη πλευρά, αν πρόκειται για απόβλητα υψηλής επικινδυνότητας, ναι μεν 

δεν έχουν οικονομική αξία αλλά αποτελούν υψηλή οικονομική επιβάρυνση για τους 

φορτωτές. Σε πιθανό ατύχημα η επιβάρυνση του φορτωτή μετατίθεται στο 

περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο με τεράστιες βλάβες και υψηλά ποσοστά 

αποζημίωσης για τους υπεύθυνους.  

Η επαρκής ασφαλιστική κάλυψη για πιθανή δυσλειτουργία και προβλήματα 

στην ομαλή και ασφαλή θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων ραδιενεργών υλικών 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη λόγω της επικινδυνότητας των φορτίων και των 

εκτεταμένων ζημιών που προκύπτουν στην ανθρώπινη υγεία, το πλοίο, το φορτίο, το 

περιβάλλον, την οικονομία, κ.α.). 

Για όλα τα παραπάνω, από το 1992 τίθεται σε ισχύ η σύμβαση παγκόσμιας 

εμβέλειας με ενεργή συμμετοχή των περισσοτέρων χωρών του πλανήτη, η λεγόμενη 

ως «Σύμβαση της Βασιλείας για τον Έλεγχο της Διασυνοριακής Μεταφοράς 

Επικίνδυνων Αποβλήτων και της Διάθεσής τους» (Basel Convention on the Control 

of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, 1989)
9
. 

Βασικός της στόχο έχει την αποθάρρυνση της διασυνοριακής διακίνησης αποβλήτων 

και μέσω περιορισμών και κινήτρων την προώθηση αφενός της μείωσης της 

παραγωγής αποβλήτων και αφετέρου της προώθησης της διαχείρισής τους, στον τόπο 

παραγωγής τους. 

Παρ’ όλα αυτά, ο πιο εξειδικευμένος κώδικας, σε κείμενο σχετικά με την 

ασφαλή διαχείριση των ραδιενεργών υλικών στο στάδιο της θαλάσσιας μεταφοράς 

                                                           
9
 Παζαρζής Μιχαήλ, (2012), Η διεθνής θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων ραδιενεργών υλικών 

και το ελλιπές νομικό καθεστώς ευθύνης, αποζημίωσης και ασφαλιστικής κάλυψης, 

Περιβάλλον και Δίκαιο, Οκτ.-Δεκ., τεύχος 62, 651-657. 
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είναι ο «Irradiated Nuclear Fuel Code» του ΙΜΟ για την Ασφαλή Μεταφορά 

Ραδιενεργού Καυσίμου Πλουτωνίου και υψηλού Επιπέδου Ραδιενεργών Αποβλήτων 

από πλοία. Εγκρίθηκε τον Μάιο του 1999 και από το 2001 είναι υποχρεωτικός για 

όλα τα κράτη. Ρυθμίζει ζητήματα διαχείρισης των ραδιενεργών φορτίων και 

κατηγοριοποιεί τα πλοία ως προς τις επιτρεπόμενες ποσότητες μεταφοράς τους, 

περιέχοντας ρυθμίσεις για σχέδια αντιμετώπισης πιθανών ατυχημάτων. Έτσι έχουμε 

τις εξής κατηγορίες:  

INF1: Αφορά πλοία που έχουν άδεια να μεταφέρουν λιγότερο από 4.000 TBq
10

. 

INF2: Αφορά πλοία πιστοποιημένα για μεταφορά ακτινοβολημένων πυρηνικών 

καυσίμων ή πολύ ραδιενεργών αποβλήτων με λιγότερο από 2*106 TBq και πλοία 

μεταφοράς πλουτωνίου με λιγότερο από 2*105 TBq. 

INF3: Αφορά πλοία πιστοποιημένα για μεταφορά ακτινοβολημένων πυρηνικών 

καυσίμων ή πολύ ραδιενεργών αποβλήτων και πλοία μεταφοράς πλουτωνίου με 

λιγότερο από 2*105 TBq. 

 

 

1.3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Η διαδικασία φορτοεκφόρτωσης είναι μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες 

που λαμβάνουν χώρα στον τομέα της ναυτιλίας, διότι πρόκειται για φορτία και δη 

επικίνδυνα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα οποία θα αποβιβαστούν από ένα πλοίο 

για να τοποθετηθούν στις αποθήκες ενός τερματικού σταθμού ή ακόμη και για να 

μεταφορτωθούν σε άλλο μέσο μεταφοράς συνεχίζοντας την πορεία τους προς τον 

τελικό τους προορισμό. Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει να τηρούνται τα 

προαπαιτούμενα. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε ορισμένες καίριας 

σημασίας οδηγίες : Αρχικά, το προσωπικό που εμπλέκεται σε οποιοδήποτε στάδιο 

σχετικά με τα επικίνδυνα φορτία θα πρέπει να φέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό 

                                                           
10

 TBq: Tera Becquerel: μέτρηση του ποσοστού ραδιενέργειας. 

http://www.imo.org/OurWork/Safety/Cargoes/Pages/IrradiatedNuclearFuel.aspx 

 

http://www.imo.org/OurWork/Safety/Cargoes/Pages/IrradiatedNuclearFuel.aspx
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ασφαλείας, όπως γάντια, γυαλιά, κράνος, ειδικά όργανα μέτρησης και κατάλληλη 

φόρμα εργασίας. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τα καθήκοντά του και να 

τα εκτελεί με σεβασμό προς τους συναδέρφους και το περιβάλλον του. Να έχει την 

κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τυχόν έκτακτα 

περιστατικά, όπως πυρκαγιά ή πλημμύρα στα αμπάρια, κ.τ.λ. Τέλος, αλησμόνητη 

διαταγή είναι αυτή που απαγορεύει το κάπνισμα σε όλους τους χώρους των πλοίων 

όπως και στα τερματικά λιμάνια φόρτωσης και εκφόρτωσης των επικίνδυνων 

ουσιών
11

. 

Χωρίς αμφισβήτηση, ο τρόπος φορτοεκφόρτωσης είναι διαφορετικός για κάθε 

τύπο και κλάση φορτίου, γι’ αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούνται και διαφορετικοί 

τύποι συσκευασιών αλλά και διαφορετικοί τύποι πλοίων για την μεταφορά τους.  

Οι φορτοεκφορτώσεις αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα μεταφοράς των 

εμπορευμάτων. Γι’ αυτό, κατά τις διαδικασίες αυτές, επιβάλλεται ο έλεγχος των 

κινητήρων των πλοίων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένοι, εκτός της 

περίπτωσης που θα κινούν γερανούς ενσωματωμένους στο κατάστρωμά τους. Επίσης, 

να υπάρχει ασφαλής πρόσδεση των πλοίων στις προβλήτες και να τηρούνται οι 

αποστάσεις ασφαλείας από χώρους βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κατοικημένων 

περιοχών ή ναυπηγοεπισκευαστικών ζωνών, όπου μπορούν να προκληθούν 

ατυχήματα. Να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την αποδοχή ή παραμονή των 

επικίνδυνων φορτίων σε λιμένες, ανάλογα με την κλάση τους, όπως επίσης και οι 

χώροι αυτοί να είναι καθαροί από αιχμηρά ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Τελευταίο και 

σημαντικό είναι το γεγονός της επιτήρησης των τερματικών σταθμών επικίνδυνων 

εμπορευμάτων από έμπειρο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό φύλαξης – ομάδα 

security μέσω μηχανημάτων αντιεκρηκτικού τύπου. 

 

Κλείνοντας, επικίνδυνες ουσίες όπως ραδιενεργές και εκρηκτικές θα πρέπει να 

γίνονται αποδεκτές μόνο για άμεση παράδοση ή παραλαβή, διαφορετικά η παραμονή 

τους εντός της λιμενικής περιοχής απαιτεί εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που 

δεν καλύπτονται από όλες τις χώρες
12

. 

 

                                                           
11

 www.firesecurity.gr/Pdf/Fortia.pdf 
12

www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/248B0AD129F4F64CC2257168003765BC/$file/epiki

nduna_fortia.pdf 
 

http://www.firesecurity.gr/Pdf/Fortia.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/248B0AD129F4F64CC2257168003765BC/$file/epikinduna_fortia.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/248B0AD129F4F64CC2257168003765BC/$file/epikinduna_fortia.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

 

2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΠΛΟΙΟ» 

 

Το πλοίο (ναυς στα αρχαία ελληνικά) είναι μια ειδική κατασκευή (ναυπήγημα) 

σχεδιασμένη να επιπλέει και να κινείται στο νερό. Κάθε πλοίο έχει την δική του 

νομική ταυτότητα, στοιχεία της οποίας είναι το όνομα, η χωρητικότητα μετρημένη σε 

κόρους, ο λιμένας νηολόγησης και ο αριθμός νηολογίου του
13

. Με άλλα λόγια, 

πρόκειται για ένα σύνθετο αντικείμενο, με διάφορα συστατικά μέρη (όπως μηχανές 

πλοίου, λέβητες, πηδάλιο, έλικες, ιστία κ.α.) αλλά και διατάξεις (όπως καύσιμα, έρμα,  

εφόδια,  τεχνικά όργανα,  αντλίες και άγκυρες). Κάθε πλοίο θα πρέπει να διαθέτει 

εθνικότητα, φέροντας τη σημαία κάποιου κράτους. Σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία
14

, η αναγνώριση ενός πλοίου ως ελληνικό γίνεται με την εγγραφή του, στο 

νηολόγιο από την Λιμενική Αρχή στην Ελλάδα ή την Προξενική στο εξωτερικό
15

. 

Ωστόσο, ο εννοιολογικός προσδιορισμός του πλοίου είναι πολλαπλός, διότι άλλη 

είναι η τεχνική ή επιστημονική και άλλη η νομική έννοιά του, η οποία και πάλι 

διαφοροποιείται ανάλογα με τους σκοπούς στους οποίους αποβλέπουν τα διάφορα 

νομοθετήματα. Τα δύο βασικά νομοθετήματα που περιέχουν μεταξύ άλλων και τις 

θεμελιώδεις περί πλοίων διατάξεις είναι ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου 

(ΚΙΝΔ, Ν. 3816/1958) και ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ, Ν. 

187/1973).  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΔΝΔ, προσιδιάζοντας την 

τεχνική έννοια του όρου, ορίζεται ότι πλοίο είναι κάθε σκάφος προορισμένο να 

μετακινείται επί των υδάτων για την μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων, τη 

ρυμούλκηση, την επιθαλάσσια αρωγή, την αλιεία, την αναψυχή, τις επιστημονικές 

έρευνες ή για άλλους ναυτιλιακούς σκοπούς. Ενώ κατά το άρθρο 1 του ΚΙΝΔ, πλοίο 

                                                           
13

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF 
14

 Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου κεφάλαιο 1
ο
, άρθρο 2 και Κώδικας Δημοσίου 

Ναυτικού Δικαίου άρθρα 5-19. 
15

 Κουκουμής Δημήτριος, (2009), Ασφάλιση πλοίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τμήμα 

Ναυτιλιακών Σπουδών. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
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είναι κάθε σκάφος, δηλαδή κάθε κοίλο ναυπήγημα, το οποίο έχει καθαρή 

χωρητικότητα δέκα τουλάχιστον κόρων, δεν περιλαμβάνονται τα πλοιάρια, και είναι 

προορισμένο να κινείται στη θάλασσα, εξαιρούνται τα ποταμόπλοια, με δική του 

δύναμη πλεύσης, δηλαδή να κινείται αυτοδύναμα. Πλωτά μέσα που δεν 

συγκεντρώνουν τις παραπάνω τέσσερις ιδιότητες δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

έννοια του πλοίου. 

Ως προς την νομική του φύση, το πλοίο είναι πράγμα κινητό, επί του οποίου 

ισχύουν, κατ’ αρχήν, οι περί κινητών διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Ειδικότερα, με 

κριτήριο τον γενικότερο προορισμό τους διακρίνονται σε πολεμικά και εμπορικά 

πλοία. Ενώ με κριτήριο το αντικείμενο μεταφοράς τους διακρίνονται σε επιβατηγά 

(passenger ships) για την μεταφορά ανθρώπων και σε φορτηγά (cargo ships) για την 

μεταφορά εμπορευμάτων. Τα φορτηγά πλοία, που μας ενδιαφέρουν και στην εν λόγω 

εργασία, ανάλογα με το κάθε φορά μεταφερόμενο φορτίο τους, διακρίνονται σε 

φορτηγά ξηρού φορτίου (dry cargo ships), υγρού φορτίου (liquid cargo ships) ή 

δεξαμενόπλοια (tankers), μικτού φορτίου (mixed cargo ships), πολλαπλής χρήσης 

(multipurpose ships), εμπορευματοκιβωτίων (container ships) και φορτηγά ειδικού 

φορτίου (special cargoes ships). 

Αναμφισβήτητα, τα εμπορικά πλοία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του σημερινού 

συστήματος εμπορίου. Με μήκη 50-350 μέτρα και εκτόπισμα 15.000-550.000 τόνους, 

μεταφέρουν με ασφάλεια τεράστιες ποσότητες εμπορευμάτων σε όλον τον κόσμο
16

. 

 

 

2.2 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Οι θαλάσσιες μεταφορές κατέχουν υψηλή θέση στα υποσυστήματα μεταφορών 

και διενεργούνται με διαφόρων τύπων πλοία εξαιτίας τις ποικιλομορφίας των 

μεταφερόμενων φορτίων τους. Όσα από τα φορτία αυτά, συμπεριλαμβάνονται στην 

κατηγορία των  «επικίνδυνων φορτίων», είναι δυνατόν να μεταφέρονται από τα 

λιμάνια φόρτωσης στα λιμάνια εκφόρτωσής τους, με πληθώρα εξειδικευμένων μέσων 

θαλάσσιας μεταφοράς, όπως θα δούμε ακολούθως.  

                                                           
16

 Ρόκας Κ., Δελούκα Ν., Κιάντου-Παμπούκη Αλίκη, (1968), Ναυτικόν Δίκαιον, 

Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, (1992), λήμμα «πλοίο», εκδ. Πάπυρος, τόμ. 

49, σελ. 354, 361-362. 
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Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διευκρινίσουμε την κύρια διαφορά μεταξύ πλοίου 

και δεξαμενόπλοιου. Το μεν πλοίο καλύπτει την γενική έννοια του όρου αυτοδύναμου 

σκάφους που κινείται στη θάλασσα με χωρητικότητα δέκα τουλάχιστον κόρων, το δε 

δεξαμενόπλοιο, είναι κάθε σκάφος ή πλωτό ναυπήγημα, που είναι προορισμένο με το 

μεγαλύτερο τμήμα των χώρων του να αποθηκεύει και να μεταφέρει αυτοδύναμα ή με 

ρυμούλκηση πετρέλαιο, προϊόντα αυτού και διάφορες βλαβερές χημικές ουσίες. Είναι 

τα απλούστερα στην ναυπήγηση και λειτουργία σκάφη.  

 

 

2.2.1 Δεξαμενόπλοια  

 

Τα δεξαμενόπλοια (Tanker Ships), είναι πλοία σχεδιασμένα να μεταφέρουν 

μεγάλη ποικιλία υγρών χύδην (χύμα) φορτίων. Τα πλοία αυτά ποικίλουν σε μέγεθος 

και ανάλογα με αυτό εξυπηρετούν άλλοτε μικρά λιμάνια ως βοηθητικά και άλλοτε 

χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων εμπορευμάτων σε μεγάλες 

αποστάσεις.  

 

Τα πλοία αυτά είναι εξειδικευμένα στην μεταφορά επικίνδυνων ουσιών όπως : 

Αργό Πετρέλαιο, διάφορα προϊόντα πετρελαίου (αποκαλούμενα ως Product Carriers) 

και Φορτία Χημικής Βιομηχανίας (Chemical Oil Cargoes). Πρόκειται για ειδικά 

διαμορφωμένα πλοία με απαραίτητη εφαρμογή αυστηρών απαιτήσεων τόσο για την 

ασφάλεια των πληρωμάτων και των εργαζομένων τους, όσο και του περιβάλλοντος. 

Στην πλειοψηφία τους, τα πλοία αυτά φέρουν έναν ή δύο γερανούς στη μέση του 

καταστρώματος για να ανεβάζουν και να κατεβάζουν τους αγωγούς και κατά τις 

διαδικασίες των φορτοεκφορτώσεων χρησιμοποιούν τις δικές τους αντλίες και 

σωληνώσεις. Ωστόσο, τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου διαθέτουν 

ειδικά επικαλυμμένες δεξαμενές και ένα πολύπλοκο σύστημα άντλησης και χειρισμού 

του φορτίου σε σχέση με τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγρού πετρελαίου, ώστε να 

προστατεύουν το πλοίο από το διαβρωτικό φορτίο αλλά και να πληρούν τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές του μεταφερόμενου φορτίου
17

. 

 

                                                           
17

 Καγιά Γεωργία, (2009), Η τεχνολογική εξέλιξη των δεξαμενοπλοίων, Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς, τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών. 
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Εικόνα 1 : Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων
18

 

 

Εξαιτίας της υψηλής επικινδυνότητας των φορτίων που μεταφέρουν, είναι 

υποχρεωμένα από τον νόμο να έχουν μόνιμα και σε ευδιάκριτο σημείο αναρτημένο το 

σήμα «Μπράβο» (Bravo) που σημαίνει ότι μεταφέρουν εύφλεκτες ύλες. Η ταχύτητά 

τους κυμαίνεται από 14 έως 16 κόμβους ανά ώρα και η πρόωσή τους επιτυγχάνεται 

με ντηζελοκινητήρες. Χρήσιμο είναι να αναφερθεί ότι, στην 15ετία (1955-1970) 

ακολούθησε ξέφρενος γιγαντισμός πλοίων με συνέπεια να έχουν ναυπηγηθεί πλοία 

άνω των 150.000 τόνων, τα λεγόμενα «μαμούθ τάνκερ». Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

τέτοιων πλοίων αποτελεί το ιαπωνικό δεξαμενόπλοιο «Tokyo Maru» που έφθανε τους 

200.000 τόνους, αποκαλούμενο ως «Κολοσσός των Ωκεανών». Σήμερα ωστόσο, 

γίνεται λόγος και για δεξαμενόπλοια 500.000 τόνων
19

.  

 

 

2.2.2 Υγραεριοφόρα Πλοία 

 

 Τα πλοία που είναι εξειδικευμένα να μεταφέρουν υγροποιημένο μεθάνιο αλλά 

και υγροποιημένα αέρια πετρελαίου καλούνται αλλιώς και Υγραεριοφόρα. 

Διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : τα πλοία μεταφοράς Υγροποιημένου 

Μεθανίου (Liquified Natural Gas carriers) με μεταφερόμενο επικίνδυνο φορτίο, το 

                                                           
18

https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE

%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%C

E%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF+%

CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%C

E%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85&newwindow=1&client=firefox-

a&hs=7IQ&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&

ei=ynq1U6n3GMPx0gWovIGADQ&ved=0CCsQsAQ&biw=1366&bih=657 
19

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%

CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF+%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85&newwindow=1&client=firefox-a&hs=7IQ&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ynq1U6n3GMPx0gWovIGADQ&ved=0CCsQsAQ&biw=1366&bih=657
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF+%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85&newwindow=1&client=firefox-a&hs=7IQ&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ynq1U6n3GMPx0gWovIGADQ&ved=0CCsQsAQ&biw=1366&bih=657
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF+%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85&newwindow=1&client=firefox-a&hs=7IQ&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ynq1U6n3GMPx0gWovIGADQ&ved=0CCsQsAQ&biw=1366&bih=657
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF+%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85&newwindow=1&client=firefox-a&hs=7IQ&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ynq1U6n3GMPx0gWovIGADQ&ved=0CCsQsAQ&biw=1366&bih=657
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF+%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85&newwindow=1&client=firefox-a&hs=7IQ&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ynq1U6n3GMPx0gWovIGADQ&ved=0CCsQsAQ&biw=1366&bih=657
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF+%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85&newwindow=1&client=firefox-a&hs=7IQ&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ynq1U6n3GMPx0gWovIGADQ&ved=0CCsQsAQ&biw=1366&bih=657
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF+%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85&newwindow=1&client=firefox-a&hs=7IQ&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ynq1U6n3GMPx0gWovIGADQ&ved=0CCsQsAQ&biw=1366&bih=657
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF
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υγροποιημένο μεθάνιο, υπό υψηλή ψύξη και πίεση και τα πλοία μεταφοράς 

Υγροποιημένων Αερίων Πετρελαίου (Liquified Petroleum Gas carriers) με 

μεταφερόμενο επικίνδυνο φορτίο, όλα τα αέρια του πετρελαίου σε υγροποιημένη 

μορφή υπό ψύξη και πίεση. Ωστόσο, υπάρχουν και τα πλοία μεταφοράς Μικτών 

Αερίων (LNG / LPG carriers) με μεταφερόμενο επικίνδυνο φορτίο, ταυτόχρονα όλων 

των ειδών τα υγροποιημένα αέρια. 

 

    

Εικόνα 2 : Πλοία μεταφοράς Υγροποιημένων Αερίων (LNG & LPG)
20

. 

 

Πρόκειται, για μια ειδική κατηγορία εμπορικών πλοίων που φέρουν 

σφαιροειδείς δεξαμενές μεμβράνης, αντικαθιστώντας τις ορθογώνιες τραπεζοειδείς 

του παρελθόντος (1960), των οποίων τα άνω τμήματα υπερέχουν του κύριου 

καταστρώματος του πλοίου. Η μεταφορά των επικίνδυνων  υγραερίων γίνεται είτε σε 

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που για ορισμένα φθάνει τους -250
ο
F είτε σε υψηλές 

πιέσεις. Για τους λόγους αυτούς, τα συγκεκριμένα πλοία θεωρούνται πολύ επικίνδυνα 

για ατυχήματα και οι περιορισμοί για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουν είναι υπέρ 

του δέοντος σχολαστικοί. Η προσέγγιση τέτοιων πλοίων επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς 

προβλήτες συναφών εγκαταστάσεων για να παρέχονται άμεσα όλα τα απαραίτητα 

μέσα ασφαλείας αλλά και για να αντιμετωπίζονται έκτακτες καταστάσεις. 

 Στο σημείο αυτό, σκόπιμο είναι να σημειωθεί ότι, μία από τις μεγαλύτερες 

πλοιοκτήτριες εταιρείες τέτοιου τύπου πλοίων στον κόσμο είναι η ελληνική εταιρία 

StealthGas του Ομίλου Βαφειά, με στόλο 40 βαποριών LPG Carriers
21

. 
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https://www.google.gr/search?newwindow=1&client=firefox-

a&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&biw=1366&bih=657&tbm=isch&oq=%CE%B5%
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2.2.3 Πλοία Γενικού Φορτίου 

 

Τα πλοία Γενικού Φορτίου (General cargo vessels) μεταφέρουν οποιοδήποτε 

συσκευασμένο επικίνδυνο ξηρό προϊόν της βιομηχανίας που ανήκει στα 

χαρακτηριζόμενα επικίνδυνα σύμφωνα με τις υποδείξεις των I.M.D.G. / I.M.O. 

Codes. Επιπλέον, είναι σε θέση να διακινούν υγραέρια ή μικρές ποσότητες χημικών 

φορτίων σε φιάλες. 

 

 

Εικόνα 3 : Πλοίο μεταφοράς Γενικού Φορτίου
22

. 

 

 Είναι πλοία που έχουν αποκλειστικά δικά τους μέσα φορτοεκφόρτωσης και 

μπορούν να μεταφέρουν βαρύ εξοπλισμό όπως μηχανήματα ή σιδηροτροχιές ή άλλα 

φορτία σε δέματα, κιβώτια ή βαρέλια. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η ύπαρξη 

ενός ενδιάμεσου καταστρώματος σε όλα ή τα περισσότερα αμπάρια για την 

προστασία και τον διαχωρισμό των μεταφερόμενων φορτίων. Το μέγεθός τους δεν 

ξεπερνά τους 20.000 τόνους και διαθέτουν μικρά βυθίσματα. 
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2.2.4 Φορτηγά πλοία Χύδην Ξηρού Φορτίου 

 

 

Εικόνα 4 : Πλοίο μεταφοράς Χύδην Ξηρών Φορτίων
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Τα φορτηγά πλοία είναι πλωτά μέσα που μεταφέρουν φορτία κάθε είδους και 

μορφής (στερεά-υγρά-χύμα-τυποποιημένα) με ναύλο και ανάλογα με το κάθε φορά 

μεταφερόμενο φορτίο τους χαρακτηρίζονται σε φορτηγά πλοία μεταφοράς Χύδην 

Ξηρού Φορτίου (Bulk carriers) με μεταφερόμενο επικίνδυνο φορτίο κυρίως άνθρακα 

αλλά και χύδην ξηρά φορτία που ρευστοποιούνται, αναφλέγονται και εμπεριέχουν 

χημικούς κινδύνους. Μια δεύτερη κατηγορία αφορά στα πλοία μεταφοράς 

Συνδυασμένων Χύδην Μεταφορών (Combined carriers) με μεταφερόμενο επικίνδυνο 

φορτίο ανάλογα, με τις υποκατηγορίες των πλοίων αυτού του τύπου, όπως : πλοία 

μεταφοράς Ο/Ο (Ore/Oil carriers) με μεταφερόμενο επικίνδυνο φορτίο το αργό 

πετρέλαιο ή εναλλακτικά τα παράγωγα πετρελαίου ή διάφορες μορφές 

σιδηρομεταλλεύματος. Πρόκειται για ειδικό τύπο φορτηγού πλοίου μεταφοράς 

μεταλλευμάτων, με ιδιαίτερα ισχυρή κατασκευή λόγω του χαμηλού συντελεστή 

στοιβασίας, τέλος, διαθέτουν ενισχυμένα διπύθμενα αμπάρια. Ακολουθούν, τα πλοία 

μεταφοράς Β/Ο (Bulk/Oil carriers) με μεταφερόμενο επικίνδυνο φορτίο το αργό 

πετρέλαιο ή εναλλακτικά άνθρακα ή υπόλοιπα επικίνδυνα χύδην ξηρά φορτία. Και 

τέλος, τα πλοία μεταφοράς Ο/Β/Ο (Ore/Bulk/Oil carriers) με μεταφερόμενο 
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επικίνδυνο φορτίο το αργό πετρέλαιο ή εναλλακτικά τα παράγωγά του ή άνθρακα ή 

υπόλοιπα επικίνδυνα χύδην ξηρά φορτία ή διάφορες μορφές σιδηρομεταλλεύματος. 

 

 

Εικόνα 5 : Πλοίο Ore/Bulk/Oil μεταφοράς σιδηρομεταλλεύματος/ξηρου 

φορτίου/πετρελαίου ταυτόχρονα
24

 

 

 

 Υπάρχουν επίσης, και τα πλοία μεταφοράς Χύδην Ξηρού / Συσκευασμένου 

Φορτίου (Bulk / General cargo vessels) με μεταφερόμενο επικίνδυνο φορτίο τον 

άνθρακα ή υπόλοιπα χύδην ξηρά φορτία ή εναλλακτικά οποιοδήποτε συσκευασμένο 

ξηρό προϊόν της βιομηχανίας που ανήκει στα χαρακτηριζόμενα επικίνδυνα σύμφωνα 

με τις υποδείξεις των I.M.D.G. / I.M.O. Codes.  

 

 

2.2.5 Πλοία Πολλαπλών Χρήσεων Ξηρού Φορτίου 

 

 Πολλά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων είναι κατασκευασμένα για 

συνδυασμένη μεταφορά πετρελαιοειδών ή ξηρών φορτίων. Διαθέτουν ενιαίο 

κατάστρωμα (single deck). Η φορτοεκφόρτωση των ξηρών φορτίων γίνεται με τον 

                                                           
24
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https://www.google.gr/search?newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ael%3Aofficial&channel=sb&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&oq=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...2789.6790.0.7017.22.18.0.0.0.0.342.2373.0j8j2j2.12.0....0...1c.1.48.img..22.0.0.zvJ2gqjUWHE
https://www.google.gr/search?newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ael%3Aofficial&channel=sb&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&oq=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...2789.6790.0.7017.22.18.0.0.0.0.342.2373.0j8j2j2.12.0....0...1c.1.48.img..22.0.0.zvJ2gqjUWHE
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εξοπλισμό των πλοίων αποκλειστικής μεταφοράς ξηρού φορτίου. Ενώ, για τα υγρά, η 

φορτοεκφόρτωση χρειάζεται άντληση. Είναι πλοία αυξημένης αντοχής. Στις 

σύγχρονες κατασκευές προβλέπεται σχεδίαση διπλών τοιχωμάτων (double hull) λόγω 

της μεταφοράς πετρελαιοειδών. 

Ονομάζονται πλοία Πολλαπλής Χρήσης Ξηρού Φορτίου (Multipurpose ships) 

με μεταφερόμενο επικίνδυνο φορτίο κυρίως άνθρακα αλλά και χύδην ξηρά φορτία 

που ρευστοποιούνται, αναφλέγονται και εμπεριέχουν χημικούς κινδύνους. Όπως 

επίσης και οποιοδήποτε συσκευασμένο σε παλέτες ή εμπορευματοκιβώτια ξηρό ή 

υγρό προϊόν της βιομηχανίας που ανήκει στα χαρακτηριζόμενα επικίνδυνα σύμφωνα 

με τις υποδείξεις των I.M.D.G. / I.M.O. Codes. 

 

 

Εικόνα 6 : Πλοίο Πολλαπλών Χρήσεων Ξηρού Φορτίου
25

 

 

 

2.2.6 Παλετοφόρα πλοία 

 

Τα Παλετοφόρα Πλοία (Pallet ships), μεταφέρουν οποιοδήποτε ξηρό προϊόν 

της βιομηχανίας που ανήκει στα χαρακτηριζόμενα επικίνδυνα, για την περίπτωσή 

μας, σύμφωνα με τις υποδείξεις των I.M.D.G. / I.M.O. Codes και είναι αποκλειστικά 

συσκευασμένο σε παλέτες.   

                                                           
25

https://www.google.gr/search?newwindow=1&client=firefox-

a&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&biw=1366&bih=657&tbm=isch&oq=%CE%B5%

CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+

%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB

%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83

%CE%B5%CF%89%CE%BD+&gs_l=img.3...28471.28471.0.28710.1.1.0.0.0.0.232.232.2-

1.1.0....0...1c..48.img..1.0.0.Lw4Qdg4AkFc&q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%C

E%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CE%9B%CE

%9F%CE%99%CE%91%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%C

E%BB%CF%8E%CE%BD%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%

CE%BD 

https://www.google.gr/search?newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&biw=1366&bih=657&tbm=isch&oq=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+&gs_l=img.3...28471.28471.0.28710.1.1.0.0.0.0.232.232.2-1.1.0....0...1c..48.img..1.0.0.Lw4Qdg4AkFc&q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://www.google.gr/search?newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&biw=1366&bih=657&tbm=isch&oq=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+&gs_l=img.3...28471.28471.0.28710.1.1.0.0.0.0.232.232.2-1.1.0....0...1c..48.img..1.0.0.Lw4Qdg4AkFc&q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://www.google.gr/search?newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&biw=1366&bih=657&tbm=isch&oq=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+&gs_l=img.3...28471.28471.0.28710.1.1.0.0.0.0.232.232.2-1.1.0....0...1c..48.img..1.0.0.Lw4Qdg4AkFc&q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://www.google.gr/search?newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&biw=1366&bih=657&tbm=isch&oq=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+&gs_l=img.3...28471.28471.0.28710.1.1.0.0.0.0.232.232.2-1.1.0....0...1c..48.img..1.0.0.Lw4Qdg4AkFc&q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://www.google.gr/search?newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&biw=1366&bih=657&tbm=isch&oq=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+&gs_l=img.3...28471.28471.0.28710.1.1.0.0.0.0.232.232.2-1.1.0....0...1c..48.img..1.0.0.Lw4Qdg4AkFc&q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://www.google.gr/search?newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&biw=1366&bih=657&tbm=isch&oq=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+&gs_l=img.3...28471.28471.0.28710.1.1.0.0.0.0.232.232.2-1.1.0....0...1c..48.img..1.0.0.Lw4Qdg4AkFc&q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://www.google.gr/search?newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&biw=1366&bih=657&tbm=isch&oq=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+&gs_l=img.3...28471.28471.0.28710.1.1.0.0.0.0.232.232.2-1.1.0....0...1c..48.img..1.0.0.Lw4Qdg4AkFc&q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://www.google.gr/search?newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&biw=1366&bih=657&tbm=isch&oq=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+&gs_l=img.3...28471.28471.0.28710.1.1.0.0.0.0.232.232.2-1.1.0....0...1c..48.img..1.0.0.Lw4Qdg4AkFc&q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://www.google.gr/search?newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&biw=1366&bih=657&tbm=isch&oq=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+&gs_l=img.3...28471.28471.0.28710.1.1.0.0.0.0.232.232.2-1.1.0....0...1c..48.img..1.0.0.Lw4Qdg4AkFc&q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://www.google.gr/search?newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&biw=1366&bih=657&tbm=isch&oq=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+&gs_l=img.3...28471.28471.0.28710.1.1.0.0.0.0.232.232.2-1.1.0....0...1c..48.img..1.0.0.Lw4Qdg4AkFc&q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://www.google.gr/search?newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:el:official&channel=sb&biw=1366&bih=657&tbm=isch&oq=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+&gs_l=img.3...28471.28471.0.28710.1.1.0.0.0.0.232.232.2-1.1.0....0...1c..48.img..1.0.0.Lw4Qdg4AkFc&q=%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A0%CE%9B%CE%9F%CE%99%CE%91%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
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2.2.7 Εμπορευματοκιβωτιοφόρα πλοία 

 

Ο τύπος, των Εμπορευματοκιβωτίων πλοίων  (Container ships), διαθέτει 

κυψελωτή διάταξη εσωτερικών χώρων για την υποδοχή και τη στερέωση των ειδικών 

κιβωτίων, διεθνών προτύπων διαστάσεων 20*8*8 και 40*8*8 ποδών, για την ασφαλή 

τους πλεύση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
26

. Τα μεγαλύτερα πλοία αυτού του τύπου 

μπορούν να μεταφέρουν έως και 12.000 εμπορευματοκιβώτια. Ο τρόπος αυτός 

διακίνησης των συσκευασμένων φορτίων έφερε την επανάσταση στη ναυτιλιακή 

αγορά διότι περιόρισε χρονικά στο ελάχιστο την παραμονή των πλοίων και των 

φορτίων τους στην αποβάθρα των λιμένων
27

. Τα μεταφερόμενα επικίνδυνα φορτία 

των πλοίων αυτών διαφέρουν ανάλογα με τις κατηγορίες που υπάρχουν. 

 

Μια πρώτη κατηγορία, είναι τα πλοία μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων / 

Χύδην Ξηρού Φορτίου (Bulk Container ships) με μεταφερόμενο επικίνδυνο φορτίο 

άνθρακα ή ταυτόχρονα οποιοδήποτε ξηρό προϊόν βιομηχανίας που ανήκει στα 

χαρακτηριζόμενα επικίνδυνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις των I.M.D.G. / I.M.O. 

Codes και μεταφέρεται σε εμπορευματοκιβώτια όπως προϊόντα πετρελαίου ή χημικά 

φορτία. Εξαιρούνται, φυσικά, το αργό πετρέλαιο και τα υγραέρια. Υπάρχουν τα πλοία 

μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων / Γενικού Φορτίου (General cargo / Container 

ships) με μεταφερόμενο επικίνδυνο φορτίο οποιοδήποτε ξηρό επικίνδυνο προϊόν 

βιομηχανίας που ανήκει και αυτό, στα χαρακτηριζόμενα επικίνδυνα, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις των I.M.D.G. / I.M.O. Codes είτε είναι συσκευασμένο σε σάκους είτε σε 

εμπορευματοκιβώτια. 

 

 

 

                                                           
26

 Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, (1992), λήμμα «Πλοίο / Πλοία ειδικών 

τύπων / Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων», εκδ. Πάπυρος, τομ. 49, σελ. 357. 
27

 http://poseidon.library.tuc.gr/artemis/DT2014-0054/DT2014-0054.pdf 

http://poseidon.library.tuc.gr/artemis/DT2014-0054/DT2014-0054.pdf
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Εικόνα 7 : Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
28

 

 

Ακόμη μια διάκριση περιέχει τα πλοία μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων / 

Ro-Ro (Container ships / Roll-on/Roll-off) με μεταφερόμενο επικίνδυνο φορτίο 

οποιοδήποτε ξηρό προϊόν της βιομηχανίας ή χύδην υγρά φορτία που ανήκουν στα 

χαρακτηριζόμενα επικίνδυνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις των I.M.D.G. / I.M.O. 

Codes και μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια. Επιπλέον, λειτουργούν ως οχήματα 

που μεταφέρουν αποκλειστικά εύφλεκτα φορτία είτε υγρά (προϊόντα πετρελαίου) είτε 

υγραέρια. 

 

Τέλος, υπάρχουν τα πλοία μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων / 

Οχηματαγωγών (Container / Car carriers) με μεταφερόμενο επικίνδυνο φορτίο 

οποιοδήποτε ξηρό προϊόν της βιομηχανίας που ανήκει στα χαρακτηριζόμενα 

επικίνδυνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις των I.M.D.G. / I.M.O. Codes και μεταφέρεται 

σε εμπορευματοκιβώτιο, όπως και οποιοδήποτε χύδην υγρό φορτίο είναι 

συσκευασμένο μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο. (Τα οχήματα είναι επιβατηγά ή άφορτα 

καινούρια φορτηγά και ως εκ τούτου δεν μεταφέρουν εύφλεκτα φορτία). 
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2.2.8 Φορτηγίδες – Οχηματαγωγά πλοία  

 

Τα πλοία αυτών των κατηγοριών αποκαλούνται «Ro-Ro» (Roll-on / Roll-off). 

Πρόκειται για ένα σύγχρονο τύπο πλοίου, που μοιάζει περισσότερο με κλειστά 

οχηματαγωγά, αλλά διαθέτουν άνοιγμα για τις φορτοεκφορτώσεις των οχημάτων, 

τόσο στην πλώρη όσο και στην πρύμνη. Συνήθως έχουν και πλευρικό άνοιγμα, από το 

οποίο εκτείνεται προς την ξηρά, επικλινές δάπεδο ή ράμπα για τις φορτοεκφορτώσεις. 

Τα φορτία κυλίονται πάνω σε ειδικούς ελκυστήρες με ρυμούλκησή τους μέσα στο 

χώρο φόρτωσης του πλοίου από ειδικό αναδιπλούμενο καταπέλτη. Το εσωτερικό του 

πλοίου μοιάζει με γκαράζ πολλών ορόφων, όπου σταθμεύουν τα οχήματα
29

. 

 Υπάρχουν και τα πλοία μεταφοράς Ro-Ro / ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Roll-on/Roll-off / 

Car Ferry ships) με μεταφερόμενο επικίνδυνο φορτίο οποιοδήποτε ξηρό προϊόν της 

βιομηχανίας που ανήκει στα χαρακτηριζόμενα επικίνδυνα σύμφωνα με τις υποδείξεις 

των I.M.D.G. / I.M.O. Codes και μεταφέρεται σε εμπορευματοκιβώτιο, όπως και 

οποιοδήποτε χύδην υγρό φορτίο είναι συσκευασμένο μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο.  

 

 

Εικόνα 8 : Φορτηγίδα – Οχηματαγωγό πλοίο
30
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 Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, (1992), λήμμα «Πλοίο / Πλοία ειδικών 

τύπων / Πλοία τύπου «Roll-on – Roll-off»», εκδ. Πάπυρος, τομ. 49, σελ. 357. 
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Τα πλοία μεταφοράς Φορτηγίδων (Barge carriers) με μεταφερόμενο 

επικίνδυνο φορτίο, οτιδήποτε μπορεί να μεταφερθεί μέσα σε φορτηγίδες πλοίων, 

αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία. Στην ουσία πρόκειται για όλες τις κατηγορίες 

μεταφερόμενων εύφλεκτων φορτίων πλην αυτής των χύδην υγραερίων. Τον εμπορικό 

στόλο συμπληρώνουν και οι Φορτηγίδες Ανοιχτής Θαλάσσης (Sea Going Barges) με 

μεταφερόμενο επικίνδυνο φορτίο αποκλειστικά, άνθρακα, αργό πετρέλαιο ή προϊόντα 

πετρελαίου. 

 

 

2.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

 

 Όλα τα παραπάνω είδη πλοίων και κυρίως τα δεξαμενόπλοια, ανεξαρτήτου 

σημαίας, είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τις διεθνείς επικυρωμένες 

συμβάσεις και να φέρουν τα προβλεπόμενα, από αυτές, πιστοποιητικά έγγραφα αλλά 

και εξοπλισμό. Όπως επίσης και να παραδίδουν τα διαφορετικής φύσεως 

πετρελαιοειδή μίγματα, απορρίμματα, υπολείμματα φορτίων και κατάλοιπα 

επιβλαβών ουσιών στις αναγνωρισμένες ευκολίες υποδοχής καταλοίπων των 

λιμένων, όπου υπάρχουν. 

Για όλα όσα αναφέρθηκαν, τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας, Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας μέσω κοινών αποφάσεων 

καθορίζουν την ρητή απαγόρευση της απόρριψης τέτοιων ουσιών στις θάλασσες. 

 Κύριοι υπεύθυνοι, για την ομαλή συνύπαρξη, από την μια των πλοίων που 

μεταφέρουν τα επικίνδυνα φορτία στα διάφορα λιμάνια του κόσμου και από την άλλη 

των κανονισμών και των αποφάσεων των υπουργείων, είναι οι πλοίαρχοι των 

βαποριών. 

 Οι πλοίαρχοι των δεξαμενοπλοίων ή γενικότερα των πλοίων μεταφοράς 

επικίνδυνων ουσιών που προσεγγίζουν λιμάνια οφείλουν να ενημερώνουν την οικεία 

Αρμόδια Αρχή για κάθε ζημιά, φθορά ή ατύχημα από τα οποία μπορεί να επέλθει 

ρύπανση των υδάτων. Επιπλέον, οφείλουν να ειδοποιούν τις αρχές για τον επικείμενο 

κατάπλου, τις ποσότητες και το είδος των μεταφερόμενων επικίνδυνων φορτίων. 

Είναι γεγονός ότι μπορεί να απαγορευθεί η είσοδος κάποιου πλοίου εάν έχει υποστεί 

ζημιές και φθορές, δίχως να έχει συμμορφωθεί με τα προστατευτικά μέτρα που 

υποδεικνύονται από την εκάστοτε αρχή. Είναι σκόπιμο, ακόμη, να γίνεται έλεγχος 
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στα φορτία τέτοιων πλοίων μέσω της λήψης δειγμάτων μικρών ποσοτήτων για τον 

εντοπισμό υπαιτίου ρύπανσης. 

 

 Αναμφισβήτητα, στις διαδικασίες φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς των 

επικίνδυνων ειδών ή των εκρηκτικών υλών, ο πλοίαρχος κάθε πλοίου είναι 

υποχρεωμένος να τοποθετεί κατάλληλα ρυμουλκά για άμεση ρυμούλκηση και 

απομάκρυνση του πλοίου από τους λιμένες, στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Καλό θα 

είναι, από την μια, να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τα μηχανήματα που σχετίζονται 

με την ασφάλεια του πλοίου και να βρίσκονται σε ετοιμότητα τα κατάλληλα μέσα 

επικοινωνίας για την ταχεία ενημέρωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Και από την 

άλλη, να υπάρχει ικανός αριθμός μελών του πληρώματος, ειδικά εκπαιδευμένος για 

την σωστή χρήση των πυροσβεστικών μέσων, προς αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων 

καταστάσεων. Τέλος, να έχει ανηρτημένο το σήμα Β (κόκκινη σημαία) την ημέρα, 

ενώ την νύχτα να έχει αναμμένο ένα κόκκινο φανό, ορατό στον ορίζοντα και 

στερεωμένο σε μεγάλο ύψος, με φωτιστική ένταση δύο ναυτικών μιλίων
31

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

3.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

 

Όπως προαναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, ως 

επικίνδυνα εμπορεύματα ορίστηκαν εκείνα τα εμπορεύματα που μεταφέρονται ως 

φορτία με ναύλο και έχουν συγκεκριμένες επικίνδυνες ιδιότητες, οι οποίες εάν δεν 

ελεγχθούν σωστά αποτελούν, εν δυνάμει, κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και 

ασφάλεια, τις υποδομές αλλά και τα μέσα μεταφοράς τους. 

Η μεταφορά τέτοιων φορτίων, δεν γίνεται αυθαίρετα και δίχως τον 

συντονισμένο έλεγχο πληθώρας διαφορετικών ρυθμιστικών καθεστώτων,
32

 με ακτίνα 

δράσης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τέτοιου είδους κανονισμούς και 

ρυθμιστικά πλαίσια, όσον αφορά στη φύση και την επικινδυνότητα των διαφόρων 

φορτίων συναντά κανείς : στον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικίνδυνων 

Εμπορευμάτων I.M.D.G. (International Maritime Dangerous Goods) όπως και στον 

I.M.O. (International Maritime Organisation). Επίσης, παρόμοιες αναφορές έχουν 

λάβει χώρα σε συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την μεταφορά επικίνδυνων 

ουσιών (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) 

αλλά και σε Κανονισμούς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων της Ι.Α.Τ.Α.
33

 (Dangerous 

Goods Regulations of International Air Transport Association). Αν και αφορά σε 

αερομεταφορές, ορισμένες φόρμουλές της, ακολουθούνται και στις θαλάσσιες 

μεταφορές. Με άλλα λόγια, πρόκειται για όλα εκείνα τα ρυθμιστικά καθεστώτα που 

ελέγχουν τα μέσα με τα οποία τα επικίνδυνα εμπορεύματα αντιμετωπίζονται, 

συσκευάζονται, επισημαίνονται, αποθηκεύονται και μεταφέρονται από το ένα μέρος 

της γης στο άλλο, σύμφωνα με τις κλάσεις και τους βαθμούς επικινδυνότητάς τους. 

Η συνεργασία, λοιπόν, των παραπάνω οργανισμών, έχει σαν αποτέλεσμα την 

κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων, για όλους τους 

τρόπους μεταφοράς, κατά τον τύπο κινδύνου που εμπλέκεται, κάθε φορά. Την 

ταξινόμηση έχουν συντάξει μέλη της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών, ειδικοί στη 
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ουσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα, διατριβή Πολυτεχνείου Κρήτης, σχολή Μηχανικών 

Παραγωγής και Διοίκησης. 
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μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Βασισμένες σε αυτό το πλαίσιο της 

ομαδοποίησης και για τον σκοπό της μεταφοράς μέσω θαλάσσης, οι κλάσεις του 

Ι.Μ.Ο.
34

, έχουν διαμορφωθεί ως ακολούθως : 

 

Κλάση 1 : Εκρηκτικές ουσίες (Explosive substances) – πυρίτιδα, φυσίγγια, 

βεγγαλικά, κ.α. 

1.1 : Ουσίες και αντικείμενα που έχουν μαζικό κίνδυνο έκρηξης. 

1.2 : Ουσίες και αντικείμενα που έχουν κίνδυνο εκτόξευσης. 

1.3 : Ουσίες και αντικείμενα που έχουν κίνδυνο πυρκαγιάς/φωτιάς και είτε 

μικρό κίνδυνο βίαιης έκρηξης ή μικρού κινδύνου εκτόξευσης, αλλά όχι 

μαζικού κινδύνου εκρήξεως. 

1.4 : Ουσίες και αντικείμενα που παρουσιάζουν μη σημαντικό κίνδυνο. 

1.5 : Πολύ απαθείς ουσίες που έχουν μαζικό κίνδυνο έκρηξης. 

1.6 : Εξαιρετικά απαθή αντικείμενα που δεν έχουν μαζικό κίνδυνο έκρηξης. 
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Κλάση 2 : Αέρια (Gasses) / Βενζίνη (Gasoline) : Συμπιεσμένα υγροποιημένα ή 

διαλυμένα κάτω από πίεση – άζωτο, αμμωνία, βουτάνιο, προπάνιο. 

 2.1 : Εύφλεκτα αέρια 

 2.2 : Μη-Εύφλεκτα αέρια 

2.3 : Τοξικά αέρια 

 

   

 

 

 

Κλάση 3 : Εύφλεκτες Υγρές (Flammable Liquids) – βενζίνη, κηροζίνη, πετρέλαιο. 

 3.1 : Καύσιμα 

 3.2 : Εύφλεκτα 

 3.3 : Μαζούτ 

 3.4 : Βενζίνη 
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Κλάση 4 : Εύφλεκτες Στερεές ή Ουσίες (Flammable Solids or substances) – κάλιο, 

νάτριο, ασβέστιο, φώσφορος, κατάλοιπα πετρελαίου. 

 4.1 : Εύφλεκτα στερεά 

 4.2 : Ουσίες με προδιάθεση σε αυτανάφλεξη 

 4.3 : Ουσίες, που σε επαφή με το νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια 

 

     

 

 

Κλάση 5 : Οξειδωτικές ουσίες (Oxidizing substances) – νιτρικό αμμώνιο, 

λιπάσματα. 

 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες, οι οποίες παράγοντας οξυγόνο, αυξάνουν τον 

κίνδυνο και την ένταση της φωτιάς. 

 5.2 : Οργανικά υπεροξείδια – τα περισσότερα καίγονται άμεσα και είναι 

ευπαθή σε σύγκρουση ή τριβή. 

 

    

 

Κλάση 6 : Τοξικές και μεταδοτικές / μολυσματικές ουσίες (Toxic substances). 

 6.1 : Τοξικές ουσίες 

 6.2 : Μολυσματικές ουσίες – κοπριά, περιττώματα. 
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Κλάση 7 : Ραδιενεργές ουσίες (Radioactive substances) 

 

 

  

 

Κλάση 8 : Διαβρωτικές ουσίες (Corrosive substances) – καυστική σόδα, θειικό και 

νιτρικό οξύ. 

 

 

 

 

Κλάση 9 : Άλλες επικίνδυνες ουσίες και αντικείμενα (Miscellaneous substances). 

Θαλάσσια μολυσματικά αντικείμενα με περισσότερες από μία επικίνδυνες φύσεις – 

αμίαντος, μεταλλεύματα. 

  Υλικά επικίνδυνα μόνο όταν είναι χύμα (οι κανονισμοί και οι 

ρυθμίσεις για επικίνδυνα υλικά, χύμα, δεν είναι εφαρμόσιμα / κατάλληλα για τα 

υλικά αυτά όταν μεταφέρονται σε κλειστά ναυλωμένα εμπορευματοκιβώτια. Ωστόσο, 

πολλές προφυλάξεις, ίσως χρειαστεί να τηρηθούν) – ζωοτροφές. 
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Τα προβλήματα που αφορούν στα παραπάνω φορτία ποικίλουν μεταξύ τους, 

και αυτό συμβαίνει γιατί κάθε φορτίο, διαφορετικής κλάσης, αντιμετωπίζει 

διαφορετική μεταχείριση κατά την μεταφορική διαδικασία από την ξηρά στη 

θάλασσα και αντίστροφα. Ωστόσο, χρήσιμο είναι να ειπωθεί, ότι υπάρχουν φορτία 

που δεν μπορούν να μεταβούν από τα πλοία σε άλλα μεταφορικά μέσα λόγω του 

υψηλού δείκτη επικινδυνότητάς τους. Για τους παραπάνω λόγους, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση επιβάλλει συνεχείς τροποποιήσεις για την ιδιαίτερη μεταχείριση των 

επικίνδυνων φορτίων. 

Επιπλέον, για την ασφαλή διακίνηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι 

κλάσεις δεν επιτρέπουν την μεταφορά τέτοιων φορτίων, τα οποία δεν αναφέρονται 

αυστηρά σε αυτές. Σύμφωνα με τον Ι.Μ.Ο., κάθε συσκευασμένο φορτίο θα πρέπει να 

φέρει εξωτερικά από την συσκευασία του αλλά και στην μονάδα μεταφοράς του (π.χ. 

εμπορευματοκιβώτιο) προειδοποιητικές σημάνσεις κινδύνου ανάλογα με την 

επικινδυνότητά του, έτσι ώστε να γίνεται άμεσα η αναγνώριση του κινδύνου που 

φέρει, σε όλα τα στάδια της μεταφορικής αλυσίδας των logistics.
35

 

 Τέλος, επιβάλλεται οι διαδικασίες φορτοεκφορτώσεων να γίνονται υπό την 

εποπτεία ειδικού και εξειδικευμένου προσωπικού, πιστοποιημένο από τον Διεθνή 

Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ). 

 

 

 

3.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 

 

Τα επικίνδυνα υλικά διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
36

 

1. Υγρά 

Α. Εύφλεκτα υγρά, όπως οινόπνευμα και βενζίνη 

Β. Δηλητηριώδη – Τοξικά υγρά ή απόβλητα (όσα περιέχουν μόλυβδο) 

Γ. Διαβρωτικά υγρά – Καυστικά, όπως υδροχλωρικό και θειικό οξύ, καυστική 

σόδα. 

                                                           
35

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/248B0AD129F4F64CC2257168003765BC/$file

/epikinduna_fortia.pdf 
36

 http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/870/1/Koilakou.pdf 
 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/248B0AD129F4F64CC2257168003765BC/$file/epikinduna_fortia.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/248B0AD129F4F64CC2257168003765BC/$file/epikinduna_fortia.pdf
http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/870/1/Koilakou.pdf


 

40 
 

2. Στερεά 

Α. Εύφλεκτα στερεά, όπως θειάφι και πριονίδι 

Β. Ύλες που έχουν την τάση να καούν μόνες τους, όπως ο κίτρινος φώσφορος 

και η πούδρα αλουμινίου. 

Γ. Ύλες που σε επαφή με το νερό, βγάζουν εύφλεκτο αέριο, όπως 

ανθρακασβέστιο. 

 

3. Αέρια 

Α. Εύφλεκτα αέρια, όπως υδρογόνο, υγραέριο και φυσικό αέριο 

Β. Ασφυξιογόνα αέρια, όπως άζωτο και διοξείδιο του άνθρακα 

Γ. Τοξικά – Δηλητηριώδη αέρια όπως η αμμωνία. 

 

 Επιπροσθέτως, επικίνδυνα εμπορεύματα μπορεί να είναι και διάφορες άλλες 

επιβλαβείς ουσίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα με τις 

βασικότερες κλάσεις επικίνδυνων φορτίων, αρκεί να μεταφέρονται με ναύλο. Αυτές, 

μπορεί να είναι επιβλαβείς, σιχαμερές, ερεθιστικές, καρκινογόνες ή τερατογόνες, με 

άλλα λόγια να προκαλούν ζημιά σε πρόσωπα και πράγματα, να προξενούν 

καταστροφές σε λιμενικές εγκαταστάσεις ή ακόμη και βλάβες στα ίδια τα μεταφορικά 

τους μέσα. Αν εξαιρέσουμε τα καύσιμα, δηλαδή το πετρέλαιο και τα υγρά παράγωγά 

του, που μεταφέρονται σε χύδην μορφή, τα περισσότερα επικίνδυνα εμπορεύματα 

μεταφέρονται συσκευασμένα σε βυτία, βαρέλια, δεξαμενές, δοχεία ή 

εμπορευματοκιβώτια. 

 Πριν από κάθε δραστηριότητα, μεταφορά, σχεδιασμό βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων ή αποθήκευση σχετική με τα επικίνδυνα υλικά, πρέπει να γίνονται 

γνωστά στους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς, εκτός από την ταυτότητα και ορισμένα 

από τα κάτωθι χαρακτηριστικά τους. Οι ιδιότητες αυτές προκύπτουν από τον 

διαχωρισμό των επικίνδυνων υλικών σε κλάσεις και υποκλάσεις, όπως 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

 Έτσι λοιπόν, προκύπτουν οκτώ διαφορετικές ιδιότητες,
37

 καθεμιά οριζόμενη 

από το αντίστοιχο επικίνδυνο φορτίο. Η πρώτη αφορά τις εκρηκτικές ιδιότητες των 

φορτίων, οι οποίες προκαλούνται από εκρηκτικά βεβαίως, εμπορεύματα που ανήκουν 

στην πρώτη κλάση. Ακολουθούν, οι μηχανικές ιδιότητες που προκαλούνται από τα 
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συμπιεσμένα αέρια, δεύτερης κλάσης και οι εύφλεκτες που αφορούν τριών ειδών 

εμπορεύματα. Υπάρχουν οι εύφλεκτες που προκαλούνται από εύφλεκτα αέρια 

δεύτερης κλάσης, αυτές που ευνοούνται από εύφλεκτα υγρά της τρίτης και αυτές που 

είναι γέννημα των εύφλεκτων στερεών της τέταρτης κλάσης.  

 Χωρίς αμφιβολία, οι οξειδωτικές ιδιότητες προκαλούνται από οξειδωτικές 

ύλες και οργανικά υπεροξείδια της πέμπτης κλάσεως, ενώ οι μολυσματικές ή 

νοσογόνες ιδιότητες προέρχονται από σιχαμερές ύλες που προκαλούν μολύνσεις της 

έκτης κλάσης. Τα ραδιενεργά υλικά της έβδομης, μας δίνουν τις ραδιενεργές τους 

ιδιότητες ενώ οι διαβρωτικές ύλες της όγδοης κλάσης, τις διαβρωτικές ιδιότητες. 

Σκόπιμο είναι να σημειωθεί ότι υπάρχουν επικίνδυνα φορτία που παρουσιάζουν 

περισσότερες από μιας κατηγορίας, ιδιότητες. 

Παρόλα αυτά, γίνεται λόγος και για επιπρόσθετες ιδιότητες, 

χαρακτηριστικότερες των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Μία από τις κυριότερες, 

συναντάται στο «Σημείο Ανάφλεξης», ιδιότητα που αποτελεί και τη ταυτότητα του 

κάθε εμπορεύματος. Το σημείο αυτό, μας επισημαίνει την χαμηλότερη θερμοκρασία 

στην οποία ένα υγρό υπό κανονική ατμοσφαιρική πίεση, σχηματίζει αρκετούς 

ατμούς, ώστε το μίγμα σε συνδυασμό με τον αέρα να γίνεται εύφλεκτο και με την 

παρουσία εναύσματος να δημιουργεί φλόγα. Μετριέται σε βαθμούς Κελσίου. 

Συναφή με την πρώτη ιδιότητα είναι και αυτή που αναφέρεται στην 

«Θερμοκρασία Ανάφλεξης», δηλαδή, την χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία ένα 

εύφλεκτο αέριο ή αέριο μίγμα θα ανάψει χωρίς την παρουσία φλόγας ή σπινθήρα. Τα 

«Όρια Εκρηκτικότητας» είναι ακόμη μια σημαντική ιδιότητα των επικίνδυνων 

φορτίων. Πρόκειται για τα όρια μέσα στα οποία η περιεκτικότητα του αέρα, σε 

εύφλεκτα στοιχεία υπό μορφή αερίων, σχηματίζει εκρηκτικό μίγμα. Οι δύο επόμενες 

ιδιότητες, που ακολουθούν, έχουν να κάνουν με την «Πυκνότητα», όπου στην μεν 

πρώτη αφορά τα αέρια ενώ στη δεύτερη τα υγρά δείχνοντας κατά πόσον το 

συγκεκριμένο αέριο ή υγρό είναι ελαφρύτερο ή βαρύτερο του αέρα από την μια και 

από του νερού, από την άλλη. 

Σημαντική ιδιότητα κάθε υλικού και δη των επικίνδυνων είναι η 

«Διαλυτότητά» τους, μέσω της οποίας διαφαίνεται κατά πόσο το υλικό είναι 

ευδιάλυτο στο νερό ή όχι και αν με τη παρουσία νερού μπορεί να προκληθεί βίαιη 

αντίδραση. Και τέλος, το «Σημείο Αποσύνθεσης», δηλώνει την θερμοκρασία κατά 

την οποία, κάθε επικίνδυνο υλικό μπορεί να αποσυντεθεί σε επιμέρους επικίνδυνα 

αέρια. 
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Συγκεφαλαιωτικά, όλα τα επικίνδυνα είδη, που έχουν το ίδιο γνώρισμα, όπως 

για παράδειγμα την τοξικότητα, δεν είναι το ίδιο επικίνδυνα. Έτσι, υπάρχουν 

εύφλεκτες τοξικές ύλες λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνες. Βάσει του βαθμού 

επικινδυνότητας,
38

 τα επικίνδυνα φορτία διακρίνονται σε πάρα πολύ ~ πολύ ~ μέτρια 

ή λίγο επικίνδυνα, με οριζόμενο κάθε φορά το κατάλληλο μέτρο ασφάλειας και 

προστασίας που θα πρέπει να τηρείται. 

Στους χώρους εργασίας όπου χρησιμοποιούνται επικίνδυνα υλικά αλλά και 

κατά τη μεταφορά τους, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και τα μέλη πυροσβεστικών 

ομάδων θα πρέπει όχι μόνο να γνωρίζουν το βαθμό επικινδυνότητας
39

 αυτών, αλλά 

και να είναι προετοιμασμένοι (κυρίως οι πυροσβεστικές ομάδες) να αντιμετωπίσουν 

με τον ασφαλέστερο τρόπο τυχόν έκτακτα συμβάντα που μπορεί να προκληθούν. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η συμπεριφορά των εμπορευμάτων αυτών, σε περιπτώσεις 

«έκτακτης ανάγκης», διαφέρει κάθε φορά.  

 

 

 

3.3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 Οι κίνδυνοι, από τα επικίνδυνα εμπορεύματα είναι πολλοί και μπορούν να 

προκαλέσουν διαφόρων ειδών προβλήματα και δυσκολίες είτε στον άνθρωπο, είτε 

στο μεταφορικό μέσο με το οποίο διακινούνται ανά τον πλανήτη, ή ακόμη και στο 

περιβάλλον, ανάλογα κάθε φορά με τη μορφή και τη φύση τους. Εκτός όλων των 

άλλων θεμάτων που υπάρχουν, οι σημερινές συνθήκες, μας αναγκάζουν να κάνουμε 

λόγο και για επικίνδυνα απόβλητα (βιομηχανικά, ραδιενεργά ή τοξικά) εξίσου 

επιβλαβή για το περιβάλλον, που στην περίπτωση που μεταφέρονται με ναύλο 

θεωρούνται και αυτά επικίνδυνα φορτία. 

 Ένας τρόπος για να γίνει αντιληπτός ο κύριος κίνδυνος που φέρει ένα 

επικίνδυνο εμπόρευμα, είναι να αποδοθεί προσοχή στη σήμανση της συσκευασίας 

του. Αυτό καθίσταται απαραίτητο και αναγκαίο τόσο για τον σωστό χειρισμό του, 

κατά τις διαδικασίες παραλαβής, παράδοσης και μεταφοράς του, όσο και για την 
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αποθήκευσή του, στις τερματικές εγκαταστάσεις. Όλες οι διακινήσεις των 

επικίνδυνων εμπορευμάτων δια θαλάσσης ακολουθούν τους κανονισμούς του 

International Maritime Organization. 

 Παρόλα αυτά, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι, ανάλογα με τον χαρακτήρα κάθε 

επικίνδυνου φορτίου που διακινείται δια θαλάσσης, είναι δυνατόν να προκαλούνται 

ατυχήματα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους. Υπάρχει περίπτωση να 

προκληθεί έκρηξη, καύση, τοξικότητα ή διαρροή συσκευασίας με κίνδυνο να 

δημιουργηθεί πυρκαγιά, δηλητηρίαση και κατά συνέπεια μόλυνση του 

περιβάλλοντος. Έντονα είναι ακόμη τα φαινόμενα της εμφάνισης τριβών, κρούσεων 

και υπερθερμάνσεων, αλλά και η επίδραση των υλικών με το νερό. Τέλος, υπάρχει το 

φαινόμενο της έξαρσης της ραδιενέργειας και της τοξικότητας όταν πρόκειται για 

δηλητηριώδες εμπόρευμα με αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα για 

τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Ωστόσο, ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των επικίνδυνων υλικών,
40

 μπορεί 

να γίνει και αντίστοιχη κατηγοριοποίηση των κινδύνων που εκείνα προκαλούν άμεσα. 

Αρχικά, για την κατηγορία των εκρηκτικών υλών, ο βασικότερος κίνδυνος 

είναι αυτός της έκρηξης. Γι’ αυτό τον λόγο, οι μεταφορές των ευαίσθητων φορτίων 

πραγματοποιούνται χωρίς τριβές, κρούσεις ή υπερθερμάνσεις. Οι φορτοεκφορτωτές 

των εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν όσο το δυνατόν 

γίνεται, τη σωστότερη στερέωση αλλά και την άψογη συσκευασία τους. Κατά τη 

μεταφορά τους, επίσης, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα όρια των μεταφερόμενων 

ποσοτήτων και ταχυτήτων, αλλά και τα μεταφορικά μέσα να μην είναι ευαίσθητα στις 

προκλήσεις αναφλέξεων από τα εκρηκτικά εμπορεύματα. 

Στα αέρια επικίνδυνα φορτία, οι κίνδυνοι μπορεί να προέρχονται είτε από την 

ίδια την φύση των αερίων (δηλαδή να είναι ευαίσθητα στην τοξικότητα ή την 

ευφλεκτότητα), είτε από τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται κατά τη μεταφορά τους. 

Και σε αυτή την περίπτωση, η μεταφορά τους θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από 

τριβές, κρούσεις ή υπερθερμάνσεις. Από την άλλη, στην κατηγορία των εύφλεκτων 

υγρών, ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι αυτός της πυρκαγιάς. Στις μεταφορές, στις 

κατανομές και κατά την πλεύση των φορτίων αυτών θα πρέπει να μην 

δημιουργούνται συνθήκες πρόκλησης φωτιάς. Το ίδιο ισχύει και για την κατηγορία 
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των εύφλεκτων στερεών, όταν υπάρχουν στερεά καύσιμα, ως πρώτη ύλη. Επιπλέον, 

τα στερεά αυτά, όταν αντιδρούν με το νερό, δημιουργούν τοξικά αέρια. 

Όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για 

όλες τις κατηγορίες των επικίνδυνων εμπορευμάτων, ιδιαίτερα, στις περιπτώσεις που 

συντρέχουν ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως δυνατοί άνεμοι, καταιγίδες, 

θαλασσοταραχές ή πολύ υψηλά επίπεδα θερμοκρασίας, κατά την διάρκεια των 

φορτοεκφορτώσεων. 

Αντίθετα, στα οξειδωτικά φορτία, υπάρχει ο κίνδυνος της απελευθέρωσης 

υλικού από την συσκευασία του με άμεσο αποτέλεσμα, την πρόκληση πυρκαγιάς στο 

μεταφορικό μέσο. Σε αυτήν την περίπτωση, σημαντικό ρόλο παίζει ο σωστός τρόπος 

συσκευασίας των εμπορευμάτων. Κατά την μεταφορά οξειδωτικών υλικών είναι 

απαραίτητη η τήρηση των κανόνων ασφαλείας, όπως η προσεκτική καθοδήγηση και 

οι τακτικοί έλεγχοι. Προληπτικά τους ελέγχους αυτούς θα πρέπει να αναλαμβάνουν 

συνεργεία με έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, κατάλληλα εξοπλισμένο, 

πριν από την έναρξη κάθε ταξιδιού. Εγκαύματα, ερεθισμοί και μολύνσεις είναι τα 

κύρια συμπτώματα των δηλητηριωδών και μολυσματικών ειδών.  

Ενώ, οι κίνδυνοι που οφείλονται στη ραδιενέργεια, ραδιενεργών φορτίων, 

είναι οι σοβαρότεροι για την υγεία με άμεσα αποτελέσματα, θανάτους, ή 

μεταγενέστερα, καρκινώματα, λευχαιμίες ή μεταλλάξεις. Δυστυχώς, οι ανθρώπινοι 

οργανισμοί δεν είναι σε θέση να αμύνονται απέναντι σε μεγάλες «δόσεις» 

ραδιενέργειας.
41

 Έτσι, απαιτείται απόλυτη συμμόρφωση σε κάθε οδηγία που δίνεται 

στους μεταφορείς τέτοιων φορτίων. Σε περίπτωση μόλυνσης, είτε του μεταφορικού 

μέσου, είτε του περιβάλλοντος με ραδιενεργό υλικό, η αντιμετώπιση θα πρέπει να 

είναι ταχεία μέσω απολυμάνσεων. Τα διαβρωτικά υλικά, με την σειρά τους, απειλούν 

με διαβρώσεις, γι’ αυτό, οι προληπτικές επιθεωρήσεις σε τέτοια φορτία επιβάλλεται 

να είναι συχνές. Τέλος, αν το μεταφερόμενο υλικό είναι τοξικό,
42

 ενδεχόμενη 

διαρροή του, σε μεγάλες ποσότητες θα οδηγήσει σε σχηματισμό, τοξικού νέφους, το 

οποίο ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες και ιδιαίτερα την ένταση και την 

κατεύθυνση των ανέμων που θα πνέουν, είναι ικανό να μεταφέρεται με μεγάλες 

ταχύτητες επηρεάζοντας την ευρύτερη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση διαρροής, 

σύγκρουσης ή πρόκλησης πυρκαγιάς στα μεταφορικά μέσα, θα πρέπει να 
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ενημερώνονται οι Αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, να απομονώνονται όσο γίνεται, οι 

περιοχές που προκλήθηκαν τα ατυχήματα και να απομακρύνονται τα μη 

εξουσιοδοτημένα άτομα, μακριά από την επικίνδυνη περιοχή. 

Εκτός από τους κινδύνους που προκαλούν τα μεταφερόμενα φορτία, στο 

περιβάλλον, τους ανθρώπινους οργανισμούς και τα μεταφορικά μέσα, με την σειρά 

τους, δημιουργούν περαιτέρω επιπτώσεις, μέσω των ατυχημάτων τους. Με την 

πάροδο των χρόνων και ανάλογα με τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

που έχει επιφέρει ο κάθε τύπος ατυχήματος, οι βιομηχανίες προχωρούν στην 

κατασκευή πλοίων που είναι ανθεκτικότερα στα ατυχήματα.  

 

Οι μορφές, ωστόσο, των ατυχημάτων που μπορεί να οδηγήσουν στην 

απελευθέρωση κάποιας επικίνδυνης ουσίας ποικίλουν: 

Πρωταρχική πιθανή αιτία είναι η σύγκρουση μεταξύ δύο πλοίων ή ενός πλοίου 

μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών με κάποιο χερσαίο αντικείμενο που είτε βρίσκεται 

στην επιφάνεια της θάλασσας και οδηγεί σε βλάβη στην δεξαμενή του φορτίου, με 

αποτέλεσμα να απελευθερωθεί ποσότητα επικίνδυνου προϊόντος, είτε βρίσκεται κάτω 

από την επιφάνεια της θάλασσας. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται γείωση. Οι 

κατασκευαστές έχουν μεριμνήσει γι’ αυτό, μέσω της κατασκευής πλοίων με διπλό 

τοίχωμα (double hull) για να είναι σε θέση να προλαμβάνουν τυχόν κακό υπολογισμό 

του βάθους των υδάτων, από ανθρώπινο σφάλμα. Μια δεύτερη αιτία πρόκλησης 

ατυχήματος είναι η έκρηξη και η φωτιά. Πρόκειται για την κατηγορία που εγκυμονεί 

τους περισσότερους κινδύνους, διότι γίνεται λόγος για έκρηξη ή φωτιά που 

προκαλείται από κατάλοιπα φορτίων και υπάρχει ενδεχόμενο τραυματισμού ή ακόμη 

και θανάτου των μελών του πληρώματος. Σειρά έχει η βύθιση του πλοίου, με 

πιθανούς λόγους βύθισης, την εισροή νερού στο πλοίο ή την ανατροπή του εξαιτίας 

κακών καιρικών συνθηκών και θαλασσοταραχής. Τέλος, ατύχημα είναι δυνατόν να 

προκληθεί ακόμη και από την ανθρώπινη απερισκεψία ή λάθος κατά την μεταφορά 

επικίνδυνων φορτίων. Ίσως το ατύχημα να οφείλεται στην αποτυχία κάποιας 

βαλβίδας, να έχει σφραγιστεί σωστά ή κάποια δεξαμενή να μην έχει ελεγχθεί από τον 

αρμόδιο φορέα, κ.α. 

Σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι, πολλά από τα ατυχήματα που 

συμβαίνουν στη θάλασσα, είναι απόρροια των λανθασμένων ενεργειών ή των 

παραλείψεων του ανθρώπινου δυναμικού των πλοίων, που έχει και την ευθύνη της 
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διακυβέρνησής τους. Το ανθρώπινο σφάλμα (human error)
43

 για την πρόκληση 

κινδύνων χαρακτηρίζεται από την έλλειψη γνώσεων ή πείρας σχετικά με το 

αντικείμενο της εργασίας. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου και έμπειροι 

ναυτικοί, πολλές φορές υπερόπτες ή απρόσεκτοι δημιουργούν ναυτικά προβλήματα 

και κινδύνους εξαιτίας της πίεσης που δέχονται από εμπορικά ή άλλα συμφέροντα. Ο 

ανθρώπινος παράγοντας εξάλλου θεωρείται σημαντικότερος ακόμη και από την 

ηλικία των πλοίων. Διότι, ένα πλοίο που, ίσως και να μην πληροί όλες τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις αλλά διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είναι σε θέση να 

λειτουργήσει σωστά. Για τα παραπάνω, έχει γίνει σχετική μνεία, στη Σύμβαση 

S.T.C.W. του 1978, του Ι.Μ.Ο., σχετικά με τα πρότυπα πιστοποιητικών εκπαίδευσης 

και τήρησης των μέτρων ασφαλείας από τους ναυτικούς με υποχρεωτικούς 

κανονισμούς περί της ικανότητας των πλοιάρχων και των αξιωματικών των πλοίων. 

 

 

 

3.4 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 Όλα τα επικίνδυνα εμπορεύματα που αναφέρθηκαν, στα πιο πάνω κεφάλαια, 

είναι σε θέση να επιδράσουν αρνητικά με διαφορετικούς τρόπους, στους ανθρώπινους 

οργανισμούς και το περιβάλλον, κατά τη διάρκεια των μεταφορών τους. 

 Καταρχάς, η εισαγωγή των επικίνδυνων εμπορευμάτων, στους ανθρώπινους 

οργανισμούς, μπορεί να γίνει εύκολα, από το στόμα ή τους πνεύμονες, μέσω της 

διαδικασίας της εισπνοής τοξικών ή χημικών ατμών αλλά και άλλων δηλητηριωδών 

ουσιών. Ως αποτέλεσμα αυτών είναι η πρόκληση θερμοπληξίας, ασφυξίας, στρες 

ψύχους, καρκινώματα, βλάβες στο συκώτι ή στα νευρικά κύτταρα, ακόμη και 

στειρότητα. Επίσης, μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί ή τραύματα στα μάτια εξαιτίας 

επικίνδυνων αερίων αλλά και πιθανή δηλητηρίαση. Και οι διαβρωτικές χημικές 

ουσίες προκαλούν καταστροφικές επιδράσεις όταν έρχονται σε επαφή με το 

ανθρώπινο δέρμα, όπως και από την δράση ραδιενεργών υλικών προκύπτουν σοβαρά 

για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ατυχήματα. Εκτός από την άμεση δηλητηρίαση 

μέσω της εισπνοής, υπάρχει και η έμμεση μορφή, μέσω της κατανάλωσης ορισμένων 
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θαλάσσιων ζώων (ψάρια, μαλάκια, κ.α.) τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με το 

πετρέλαιο και είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Έτσι και στα οικολογικά συστήματα 

είναι εμφανείς οι επιβλαβείς επιπτώσεις των ρυπάνσεων κάθε είδους. Προκαλούνται 

ζημιές σε βιολογικούς τόπους, καταστρέφεται η ποιότητα του θαλασσινού νερού 

αλλά και η χλωρίδα και η πανίδα των κοντινών, στα ατυχήματα, περιοχών, 

εμποδίζοντας ποικίλες θαλάσσιες δραστηριότητες, μέσα σε αυτές και το εμπόριο. 

 Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι άνθρωποι που χειρίζονται τα επικίνδυνα 

εμπορεύματα είναι υποχρεωμένοι να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό και οι 

πυροσβεστικές υπηρεσίες να είναι επανδρωμένες με έμπειρα και εξειδικευμένα 

άτομα, για να αντιμετωπίζουν άμεσα τυχόν τραυματισμούς ή διαρροές. Τα πρόσωπα 

που έρχονται σε επαφή με τα φορτία αυτά, ως μέρος της εργασίας τους, θα πρέπει 

συχνά να υπόκεινται σε ελέγχους για την υγεία τους, που θα τους επιτρέπουν την 

επαφή και την έκθεσή τους σε αυτά. Και τέλος, μέσω της πληροφόρησης των μελών 

των εταιρειών, που είναι αρμόδιες για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, 

μπορεί να γίνει μια πρώτη προσπάθεια ώστε να αποφευχθούν, μέσω της λήψης 

κατάλληλων μέτρων, τα ατυχήματα και τα καταστροφικά πλήγματα στο περιβάλλον 

μας. Ωστόσο, εκτός από τους ανθρώπινους οργανισμούς, τα επικίνδυνα υλικά μπορεί 

να προκαλέσουν εκρήξεις ή φωτιές με συνέπεια, την καταστροφή των μεταφορικών 

μέσων, μολύνσεις των υδάτων, ρυπάνσεις των φυτικών και ζωικών βασιλείων, του 

εδάφους και του αέρα με νοσογόνους μικροοργανισμούς αλλά και να δημιουργήσουν 

το αίσθημα του πανικού στο ανθρώπινο δυναμικό των πλοίων. 

 

 

 

3.5 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

 

 Τις τελευταίες δεκαετίες καταβάλλονται, όλο και συχνότερα, σημαντικές 

προσπάθειες σαφούς προσδιορισμού των μέτρων ασφαλείας και των προφυλάξεων 

που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κατά την συναναστροφή των αρμοδίων με τα 

επικίνδυνα εμπορεύματα, μέσω προγραμμάτων και στρατηγικών για την 

αντιμετώπιση των αυξανόμενων και ανησυχητικών ατυχημάτων και κινδύνων που 

προκαλούνται σε ανθρώπους και περιβάλλον. 
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 Κάθε επικίνδυνη ύλη απαιτεί τη δική της μεταχείριση, γι’ αυτό οι οδηγίες στα 

άτομα που εργάζονται στη στοιβασία, τη μεταφορά και την αποθήκευση τέτοιων 

υλών, θα πρέπει να είναι ρητές. Ως γενικές οδηγίες – προφυλάξεις που πηγάζουν από 

την κοινή λογική είναι οι ακόλουθες :  

1. Όλα τα πλοία έχουν την υποχρέωση, μια φορά τον χρόνο, να ελέγχονται και 

να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις των νόμων. 

2. Λόγω της φύσης της ναυτικής εργασίας, κάθε εταιρεία οφείλει να προμηθεύει 

τα πλοία με επαρκή αριθμό ειδικών στολών εργασίας, ανάλογα με τη θέση 

κάθε ναυτικού ειδικά όταν αυτοί έρχονται σε επαφή με επικίνδυνα 

μεταφερόμενα υλικά. Η ειδική ενδυμασία θεωρείται απαραίτητη κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων των ναυτικών, όπως προβλέπεται από τον I.S.M. 

Code. 

3. Να έχουν πλήρη γνώση των καθηκόντων τους σε περιπτώσεις ατυχημάτων – 

τραυματισμών ή πυρκαγιών και να υπάρχουν όλοι οι κατάλληλοι εξοπλισμοί 

για την άμεση αντιμετώπισή τους.
44

 

Είναι γνωστό ότι, πολλές φορές, τα ναυτικά ατυχήματα συνδέονται άρρηκτα με τις 

σημαίες ευκαιρίας και ειδικότερα, στα μεγάλα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης. 

Αυτό συμβαίνει, διότι τα πληρώματα χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα 

εκπαίδευσης, καταβάλλονται χαμηλά λειτουργικά κόστη για τα πλοία, υπάρχουν 

χαμηλά επίπεδα ασφάλειας, περί της ναυσιπλοΐας καθώς και απροθυμία άσκησης 

αποτελεσματικών ελέγχων από το κράτος της σημαίας του πλοίου. Ίσως να υπάρχει 

συγκεχυμένο θεσμικό πλαίσιο, πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ακόμη και 

σημάδια κόπωσης εξαιτίας της έντασης από την εργασία. 

4. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα αλλά και κάθε είδους φλόγα ή εστία 

ανάφλεξης στους χώρους των λιμενικών εγκαταστάσεων, επάνω στο 

κατάστρωμα των πλοίων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων αλλά και στους 

χώρους στοιβασίας και αποθήκευσής τους. 

5. Απαραίτητο στοιχείο όλων είναι οι λιμενικές εγκαταστάσεις που έρχονται σε 

επαφή με τα επικίνδυνα υλικά, να είναι καλά οργανωμένες, εξοπλισμένες, 
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πολλές φορές, αποστειρωμένες και σε επιφυλακή με εικοσιτετράωρη ιδιωτική 

φύλαξη. 

6. Σημαντικό μέτρο, το οποίο θα πρέπει να τηρείται σε κάθε περίπτωση 

μεταφοράς τέτοιας βαρύτητας ναυτιλιακών εμπορευμάτων, είναι αυτό της 

«πρόληψης», σαφώς προτιμότερη από την καταστολή. Το επιχείρημα είναι σε 

θέση να ενισχύσουν η επιτροπή Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Ι.Μ.Ο. του 

1993 αλλά και η Αμερικανική νομοθεσία Ο.Ρ.Α. του 1990 για τα διπλά 

τοιχώματα (double hull) στα νέας γενιάς δεξαμενόπλοια, όπως και την 

ευστάθεια στα πλοία Ro/Ro. 

7. Επιπλέον, τα βασικότερα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να τηρούνται είναι 

εκείνα που απευθύνονται στα αναγνωριστικά στοιχεία
45

 και τις σημάνσεις των 

επικίνδυνων ουσιών, μέσω χαρακτηριστικών, διεθνώς αναγνωρισμένων 

πινακίδων, πάνω στα δέματα, τα κιβώτια ή τις δεξαμενές, τα οποία 

χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές. Οι πινακίδες αυτές θα πρέπει να 

αφαιρούνται από τα κιβώτια ή τις δεξαμενές μετά το πέρας και του 

σχολαστικού καθαρισμού τους, από τα κατάλοιπα των επικίνδυνων και 

βλαβερών ουσιών. Η στοιβασία τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 

επιτρέπονται οι μεταφορές – μετακινήσεις ή και τα αδειάσματα των 

περιεχομένων των φορτίων αυτών. 

 

3.6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Όσον αφορά στα απαραίτητα ναυτιλιακά έγγραφα μεταφοράς επικίνδυνων 

φορτίων είναι δυνατόν, για την διευκόλυνση μας στη παρούσα εργασία, να τα 

διακρίνουμε σε δύο μεγάλες, άτυπες ωστόσο, κατηγορίες. Έτσι λοιπόν, από την μία 

πλευρά θα γίνει λόγος για τα ναυτιλιακά έγγραφα που θα πρέπει να βρίσκονται σε 

κάθε πλοίο, ανεξαρτήτως φορτίου που φέρει και ανεξαρτήτως προορισμού. Και από 

την άλλη, θα αναλυθούν, με την σειρά, όλα εκείνα τα έγγραφα, που αφορούν 

αποκλειστικά και μόνο την διακίνηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
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Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των πλοίων, ως 

παραγωγικές, οικονομικές και ανταγωνιστικές μονάδες επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, καθιερώθηκαν τα ναυτιλιακά έγγραφα, βιβλία και πιστοποιητικά, 

που είναι απαραιτήτως υποχρεωτικά για κάθε ταξίδι, πλοίων, μεταφοράς 

εμπορευμάτων. Έχουν δημόσιο χαρακτήρα και συνιστούν «αποδεικτικά» για κάθε 

όργανο ή πρόσωπο που θα τα ελέγξει. Αρμόδια όργανα που παρακολουθούν και 

ελέγχουν τα έγγραφα αυτά, σχετικά με στοιχεία ασφάλειας και νομικής κατάστασης 

των πλοίων και των φορτίων τους, είναι οι Αρμόδιες και Προξενικές Αρχές κάθε 

κράτους. Αναμφισβήτητα, εξίσου σημαντικό παράγοντα της ναυτιλίας, με ενεργό 

δράση, σχετικά με την υλοποίηση κανονισμών αλλά και την έκδοση πιστοποιητικών 

για επιθεωρήσεις πλοίων, αποτελούν οι Νηογνώμονες. Συμβάλλουν στην έκδοση 

πιστοποιητικών ασφαλείας MARPOL, γραμμής φορτώσεως και καταμέτρησης των 

διεθνών ναυτιλιακών εγγράφων. Αποκλειστική ευθύνη και μέριμνα του πλοιάρχου 

αποτελούν, η συστηματική ανανέωση, η τήρηση και φύλαξή τους.  

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
46

, τα ναυτιλιακά έγγραφα
47

 

είναι :  

- Το Έγγραφο Εθνικότητας (άρθρο 7), αποτελεί την ταυτότητα και τον τύπο του 

πλοίου (διαστάσεις σχετικά με το πλάτος, το μήκος και το βάθος του). 

Πιστοποιεί την εθνικότητα, το όνομα και το λιμάνι νηολόγησής του, τα 

στοιχεία του πλοιοκτήτη και τον αριθμό Ι.Μ.Ο. (Παράρτημα 1). 

- Το Πιστοποιητικό Καταμέτρησης – Χωρητικότητας (άρθρο 46, παρ.1, εδ.β), 

αποτελεί το πιστοποιητικό «γεννήσεως» του πλοίου, διότι παρέχει τα κύρια 

χαρακτηριστικά στοιχεία ενός ήδη εφοδιασμένου πλοίου. (Παράρτημα 2). 

- Το Πιστοποιητικό Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας για Φορτηγά Πλοία (άρθρο 33). 

Εκδίδεται μετά τη διενέργεια της αρχικής επιθεώρησης σε φορτηγά πλοία που 

συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των κανονισμών για την ασφάλεια των 

ταξιδιών τους. (Παράρτημα 3). 

- Έγγραφο Συμμόρφωσης και Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης. Το μεν 

πρώτο είναι πιστοποιητικό έγγραφο ασφάλειας για κάθε εταιρεία που 
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συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς 

Διαχείρισης. Αντίγραφό του φυλάσσεται στο πλοίο, για επίδειξη σε τυχόν 

ελέγχους. Το δεύτερο εκδίδεται και αυτό από την αρμόδια αρχή. Kαι τα δύο 

πιστοποιητικά υπάγονται στο παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS 

1974. (Παράρτημα 4). 

- Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ανυψωτικών Μέσων (άρθρο 32). Τα 

ανυψωτικά μέσα των πλοίων επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για 

να διαπιστωθεί ότι είναι σε θέση να εκτελέσουν κάθε λειτουργία ανύψωσης, 

χωρίς κινδύνους για τα πληρώματα και τους χειριστές των φορτηγών πλοίων. 

Το πιστοποιητικό αυτό, έχει ισχύ για τέσσερα χρόνια. (Παράρτημα 5). 

- Το Πιστοποιητικό Γραμμής Φορτώσεως (άρθρο 38). Εκδίδεται, από την 

αρμόδια αρχή, για κάθε πλοίο, ύστερα από επιθεώρηση και χάραξη της 

γραμμής φορτώσεως. Ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται σε 

αυτό και με το πέρας της λήξης τους, χρειάζεται ανανέωση. Την χάραξη της 

εν λόγω γραμμής, όπως και την παρακολούθηση των εργασιών ναυπηγήσεως 

και μετασκευών μπορούν να αναλάβουν αναγνωρισμένου κύρους 

νηογνώμονες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Παράρτημα 6). 

- Βιβλίο Πετρελαίου (άρθρο 52). Την συμπλήρωση και τη μέριμνα του βιβλίου 

πετρελαίου έχει ο πλοίαρχος. Την επιθεώρηση των πλοίων αναλαμβάνουν 

εξουσιοδοτημένοι αξιωματούχοι, στην περίπτωση που τα πλοία βρίσκονται σε 

λιμάνι ή τερματικό σταθμό. Το βιβλίο, στο πρώτο μέρος του, συμπληρώνεται 

για εργασίες που λαμβάνουν χώρα στο μηχανοστάσιο του πλοίου, όπως 

καθαρισμός δεξαμενών, διάθεση πετρελαιοειδών υπολειμμάτων, παραλαβή 

καυσίμων, κ.α. Ενώ στο δεύτερο μέρος του υπάγονται λειτουργίες, άμεσα 

συνδεδεμένες με το σύστημα φόρτωσης και εκφόρτωσης αλλά και διαχείρισης 

του έρματος. (Παράρτημα 7). 

- Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης της Ρύπανσης από Πετρέλαιο. Πριν την 

έκδοση αυτού του πιστοποιητικού αλλά και ενδιάμεσα στο χρόνο ισχύς του, 

απαιτείται πλήρη επιθεώρηση της κατασκευής, του εξοπλισμού, των 

συστημάτων, των υλικών και των εξαρτημάτων του πλοίου, η οποία 

εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού. 

Συντάσσεται και αυτή όπως όλα τα έγγραφα, στην επίσημη γλώσσα της 

χώρας, όπου εκδίδεται. Εάν δεν είναι η αγγλική ή η γαλλική, τότε θα 

απαιτείται μετάφραση αυτού σε μία από αυτές τις δύο γλώσσες. Η περίοδος 
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έκδοσής του ορίζεται από την αρμόδια αρχή, και δεν υπερβαίνει την 

πενταετία. Παύει να ισχύει όταν συντελεστούν ριζικές αλλαγές στα 

εξαρτήματα του πλοίου. (Παράρτημα 8). 

- Το Ναυτολόγιο (άρθρο 47). Είναι και αυτό ένα από τα επίσημα νατιλιακά 

έγγραφα και αποτελεί δημόσιο έγγραφο, το οποίο εκδίδουν οι Λιμενικές ή 

Προξενικές Αρχές και συντάσσεται από τον Αξιωματικό της εκάστοτε αρχής 

του λιμένα κατάπλου. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για βιβλίο που είναι 

διατιμημένο έντυπο του Ν.Α.Τ. και στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι 

εργαζόμενοι στο πλοίο ναυτικοί, οι συμβάσεις εργασίας τους, καθώς και η 

λύση αυτών. Η καταχώρηση αποσκοπεί στην κρατική εποπτεία αλλά και στη 

προστασία του ναυτικού από παράνομες ενέργειες. Διακρίνεται σε δύο 

κατηγορίες : Ναυτολόγιο Α’ με το οποίο εφοδιάζονται ιστιοφόρα πλοία και 

πετρελαιοκίνητα και στο Ναυτολόγιο Β’ για ατμόπλοια και υπερωκεάνια. 

- Το Ημερολόγιο Γέφυρας ή Ημερολόγιο Πλοίου  (άρθρο 48) ονομάζεται έτσι το 

επισημότερο βιβλίο που υποχρεούται να τηρεί κάθε πλοίο, ανεξαρτήτως 

εθνικότητας και τύπου. Διατηρείται στη γέφυρα των πλοίων και 

καταχωρούνται σε αυτό με ημερολογιακή σειρά, καθημερινά, οτιδήποτε 

σχετικό έχει να κάνει με το ταξίδι, την πορεία, τα δελτία καιρού, την 

κατάσταση της θάλασσας, τις προσεγγίσεις, τις ρυμουλκήσεις ή τις 

φορτοεκφορτώσεις. Το συμπληρώνει ο εκάστοτε αξιωματικός φυλακής 

γέφυρας και προσυπογράφεται από τον πλοίαρχο, έτσι ώστε μετά τον 

κατάπλου να θεωρηθεί από τις αρμόδιες αρχές του λιμένα. 

- Το Ημερολόγιο μηχανής (άρθρο 49) και το Ημερολόγιο Ασυρμάτου – 

Τηλεπικοινωνιών (άρθρο 50) 

- Το Ποινολόγιο (άρθρο 51) 

- Τα Φορτωτικά έγγραφα, υπεύθυνα αφενός για την διευκόλυνση του 

διοικητικού ελέγχου ως προς το είδος, την ποσότητα, την προέλευση και τον 

προορισμό των φορτίων και αφετέρου για την διευκόλυνση του πλοιάρχου, ως 

προς τον έλεγχο των φορτωτών, των παραληπτών αλλά και των όρων 

μεταφοράς των φορτίων που έχει αναλάβει. (Παράρτημα 9) 

- Τα Αποδεικτικά έγγραφα εκπλήρωσης των τελωνειακών υποχρεώσεων. 

Πρόκειται για τα δηλωτικά πλήρους αναφοράς των φορτίων, τα οποία 

παρέχονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές προς τον πλοίαρχο. 

Αντίγραφα αυτών διακινούνται και στις εμπλεκόμενες φορτωτικές. 
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- Τα Πιστοποιητικά έγγραφα υποθήκης και κατάσχεσης, σύμφωνα με τα οποία 

αποδεικνύονται τα, επί του πλοίου, υφιστάμενα βάρη, για τους πιστωτές, κατά 

την διάρκεια του ταξιδιού, τα δικαιώματα των οποίων επηρεάζονται από τις 

υποθήκες ή τις κατασχέσεις των πλοίων. 

- Το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (Single Administrative Document S.A.D.). 

Είναι το κυριότερο τελωνειακό έγγραφο. Συμπληρώνεται από τον φορτωτή ή 

τον μεταφορέα διότι είναι σε θέση να γνωρίζει όλες τις ακριβείς πληροφορίες 

για τη μεταφορά του συγκεκριμένου φορτίου. Γίνεται ο απαιτούμενος έλεγχος 

από το τελωνείο, το οποίο με την σειρά του, τό επιστρέφει στον εξαγωγέα, 

θεωρημένο. 

- Το Τιμολόγιο ετοιμάζεται από τον εξαγωγέα και είναι υποχρεωμένο να 

συνοδεύει κάθε φόρτωση, ακόμη και στην περίπτωση όπου τα εμπορεύματα 

αποστέλλονται ελεύθερα από θέμα πληρωμής. Σε ορισμένες χώρες ζητούνται 

θεωρημένα ή επικυρωμένα τα τιμολόγια από τα εκάστοτε εμπορικά 

επιμελητήρια ή τις πρεσβείες, ανάλογα με τις απαιτήσεις των χωρών 

προορισμού. 

- Το Πιστοποιητικό Προέλευσης, είναι έγγραφο που συμπληρώνεται πριν από 

την εξαγωγή των εμπορευμάτων. 

- Το Κιβωτολόγιο, έγγραφο σύμφωνα με το οποίο περιγράφεται το περιεχόμενο 

κάθε φορτίου. Οι εξαγωγείς που συντάσσουν τα τιμολόγια, συντάσσουν με 

την σειρά τους και τα κιβωτολόγια.  

 

Από την άλλη πλευρά, τα απαιτούμενα έγγραφα, που θα πρέπει πάντοτε να 

συνοδεύουν τα διακινούμενα δια θαλάσσης επικίνδυνα φορτία, δεν διαφέρουν με 

εκείνα που απαιτούνται για τις άλλες κατηγορίες εμπορευμάτων, με την μόνη 

διαφορά ότι θα πρέπει να αναγράφεται σε αυτά, το ορθό τεχνικό όνομα, η κλάση και 

η κατηγορία κάθε επικίνδυνης μεταφερόμενης ουσίας. Με τον τρόπο αυτόν θα 

προλαμβάνεται οποιαδήποτε παρανόηση σχετικά με την φύση τους. Ωστόσο, στις 

φορτωτικές, οι φορτωτές οφείλουν να βεβαιώνουν ότι τα επικίνδυνα εμπορεύματα 

έχουν τη σωστή σήμανση και συσκευασία, ότι φέρουν ορθές επιγραφές και ότι 

βρίσκονται στην πρέπουσα κατάσταση για μεταφορά.  
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Υποχρέωση των αρμοδίων οργάνων, δηλαδή των φορτωτών, των ναυτικών 

πρακτόρων ή των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, όσον αφορά στην διαδικασία φόρτωσης 

αλλά και των παραληπτών όσον αφορά στη διαδικασία εκφόρτωσης είναι να 

παραδίδουν τα έγγραφα των επικίνδυνων φορτίων, στην οικεία Λιμενική Αρχή 

φόρτωσης ή εκφόρτωσης, τουλάχιστον ένα 24ωρο πριν από την έναρξη της κάθε 

διαδικασίας. Στις περιπτώσεις φορτοεκφορτώσεων τέτοιων φορτίων που 

προορίζονται για το εξωτερικό, οι παραπάνω αιτήσεις πραγματοποιούνται όπως 

προβλέπουν οι I.M.D.G. & I.M.O. Codes. 

 

Ο φορτωτής κάθε επικίνδυνου εμπορεύματος οφείλει να παρέχει, μία δήλωση των 

λεπτομερειών των επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με τον Κώδικα IMDG και 

το πρωτότυπο ή ένα αντίγραφο θα πρέπει να παραμένει στο πλοίο. Χωρίς μια τέτοια 

δήλωση τα επικίνδυνα εμπορεύματα δεν πρόκειται να γίνονται δεκτά για φόρτωση. 

Επιπλέον, όσοι είναι υπεύθυνοι για το φόρτωμα επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσα σε 

κοντέινερ οφείλουν να παρέχουν ένα υπογεγραμμένο πιστοποιητικό συσκευασίας 

επικίνδυνων εμπορευμάτων σε κοντέινερ, που να δηλώνει ότι πληρούν τις 

προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα IMDG και το πρωτότυπο ή ένα 

αντίγραφο να δίνεται στον πράκτορα του πλοίου. Χωρίς τέτοια βεβαίωση το 

κοντέινερ δεν θα γίνεται αποδεκτό για φόρτωση
48

.  

Πιο συγκεκριμένα, κάθε πλοίο που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα, είναι 

υποχρεωμένο να έχει θεωρημένα τα ακόλουθα ναυτιλιακά έγγραφα :  

- Βιβλίο Επικίνδυνου Φορτίου. Είναι και αυτό σημαντικό ναυτιλιακό έγγραφο 

και αποτελεί μέρος του ημερολογίου. Συμπληρώνεται δεξαμενή προς 

δεξαμενή και εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία που μεταφέρουν επιβλαβείς υγρές 

ουσίες σε χύδην μορφή, όταν ακολουθούν τις διαδικασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης των φορτίων, εσωτερικών μεταφορών επικίνδυνων υλών, ή 

καθαρισμούς του έρματος των δεξαμενών. (Παράρτημα 10). 

- Πιστοποιητικό MARPOL 73/78. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διεθνούς 

Σύμβασης του 1974, επιβάλλεται σε πλοία που έχουν εγκαταστήσει τον 

αναγκαίο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος εξοπλισμό. Θα 

                                                           
48

 http://sbsshipping.gr/index.php/2011-08-19-13-59-20/epikindina-fortia 
 

http://sbsshipping.gr/index.php/2011-08-19-13-59-20/epikindina-fortia


 

55 
 

πρέπει να προσκομίζονται κατά τον κατάπλου του πλοίου, για έλεγχο από την 

λιμενική αρχή, μαζί με τα υπόλοιπα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου. Σε αυτό 

ενσωματώνεται και το Πιστοποιητικό Πρόληψης της Ρύπανσης για τη 

μεταφορά επικίνδυνων υγρών χύδην ουσιών. 

- Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης της Ρύπανσης από τη μεταφορά επιβλαβών 

ουσιών χύδην. Και αυτό το πιστοποιητικό είναι απόρροια κανονισμών της 

Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78. Για να αποδοθεί ένα τέτοιας φύσεως 

πιστοποιητικό, θα πρέπει να μεταφέρει επιβλαβή χύδην υλικά. Η επιθεώρηση 

θα είναι βασισμένη στον έλεγχο του εξοπλισμού, των εξαρτημάτων αλλά και 

των δεξαμενών του πλοίου. Οι περιοδικές επιθεωρήσεις καθορίζονται από τις 

αρμόδιες αρχές και δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη. Αντίγραφα τέτοιων 

πιστοποιητικών διαβιβάζονται το ταχύτερο δυνατό στην Αρχή. Παύει να 

ισχύει το έγγραφο αυτό, όταν επέλθουν σημαντικότατες αλλαγές στο πλοίο, 

διότι θα χρειάζεται εκ νέου επιθεώρηση και έλεγχο. (Παράρτημα 11). 

- Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για τη μεταφορά επικίνδυνων χημικών ουσιών 

χύμα. Σύμφωνα και εδώ, με τους κανονισμούς της Διεθνούς Σύμβασης 

MARPOL 73/78, τα πλοία που μεταφέρουν επιβλαβείς υγρές ουσίες χύδην, 

ταξινομημένες σύμφωνα με τις κλάσεις τους, υποχρεούνται στην εφαρμογή 

όλων των απαιτήσεων του κώδικα του πιστοποιητικού αυτού για την αποφυγή 

ατυχημάτων αλλά και πρόκλησης ρυπάνσεων στο περιβάλλον. (Παράρτημα 

12). 

- Τον Κατάλογο Κατανομής της ακριβούς θέσης των φορτίων που 

μεταφέρονται. Πολλές φορές, υπάρχουν συμπληρωμένα από τα πλοία 

διαγράμματα-στοιβασίας που δείχνουν την κατανομή των επικίνδυνων 

φορτίων κατά κλάσεις. Τέτοια αντίγραφα χορηγούνται σε άτομα ή 

οργανισμούς που προσδιορίζονται από την Λιμενική Αρχή της κάθε χώρας, 

πριν από τον απόπλου. 

 

Σε περίπτωση μεταφοράς ραδιενεργών ουσιών, ο αποστολέας θα πρέπει να λάβει 

γραπτή δήλωση από τον παραλήπτη των ουσιών, ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις της 

Εθνικής Νομοθεσίας για θέματα εναποθέτησης, χρήσης και διάθεσης των 

συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών. Η δήλωση αυτή ελέγχεται ενδιάμεσα και από 

την αρμόδια αρχή κάθε κράτους - μέλους και έχει ισχύ για μια τριετία. Τα ρυπογόνα 
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εμπορεύματα δεν παραδίδονται προς μεταφορά ούτε φορτώνονται σε πλοίο εάν δεν 

παραδοθεί προηγουμένως στον πλοίαρχο δήλωση με τις ορθές τεχνικές ονομασίες 

των ρυπογόνων εμπορευμάτων, τις κλάσεις κινδύνου του Ι.Μ.Ο., σύμφωνα με τους 

κώδικες I.M.D.G., I.B.C. και I.G.C., τις ποσότητες των εμπορευμάτων και τα 

υπόλοιπα αναγνωριστικά τους στοιχεία
49

. 

Ως εκ τούτου, η πιο σημαντική στιγμή για ένα πλοίο, είναι η στιγμή της 

«Φορτωτικής Θαλάσσιας Μεταφοράς» (Bill of Landing)
50

. Πρόκειται για ένα από τα 

παλαιότερα νομικά έγγραφα και πιστωτικό τίτλο, που χρησιμοποιείται στο διεθνές 

εμπόριο και λαμβάνει χώρα σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα 

αποστέλλονται στο εξωτερικό με πλοίο. Εκδίδεται από ναυτιλιακές και μεταφορικές 

εταιρείες και όλες είναι πανομοιότυπες στην όψη. Έχουν μέγεθος Α4, με το όνομα 

της ναυτιλιακής εταιρείας εμφανώς αναγραφόμενο στην κορυφή του εντύπου. Οι 

λεπτομέρειες της φόρτωσης εμφανίζονται στο σώμα του εγγράφου και υπάρχει 

ελεύθερος χώρος για υπογραφή στο κάτω μέρος. Στο πίσω μέρος του εγγράφου 

αναγράφονται πυκνοτυπωμένοι όλοι οι όροι μεταφοράς.  

Ως κύρια ιδιότητα της φορτωτικής είναι η χρησιμότητά της ως αποδεικτικό 

έγγραφο φόρτωσης εμπορευμάτων. Περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία συσκευασίας 

και περιγραφής των εμπορευμάτων. Επιπλέον αποτελεί σύμβαση μεταφοράς μεταξύ 

φορτωτή και ναυτιλιακής εταιρείας. Συμπληρώνεται εφόσον το πλοίο αποπλεύσει 

γιατί τότε και μόνο η ναυτιλιακή έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το όνομα του 

πλοίου και την ώρα αναχώρησής του. Ως τρίτη ιδιότητα της φορτωτικής είναι ότι 

αποτελεί τίτλο κυριότητας, που με άλλα λόγια σημαίνει, ότι όποιος έχει στα χέρια του 

την φορτωτική έχει και το δικαίωμα να παραλάβει τα εμπορεύματα για τα οποία 

γίνεται λόγος. Τέλος, διαθέτει απαλλακτικές για τον μεταφορέα ρήτρες αλλά και 

άλλους πρόσθετους όρους. 

 

                                                           
49
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Τέλος, ναυτιλιακό έγγραφο είναι και το «Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο» (για το 

οποίο θα γίνει εκτενής ανάλυση στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας). Το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο παίρνει σάρκα και οστά όταν ένας εισαγωγέας ασφαλίζει τα 

εμπορεύματά του για μεταφορά και όταν τα φορτωτικά έγγραφα παρουσιάζονται 

έναντι πιστώσεως. Δεν μπορεί να αναγράφει ημερομηνία μεταγενέστερη της 

ημερομηνίας αποστολής τους, θα πρέπει να έχει εκδοθεί και υπογραφεί από 

ασφαλιστική εταιρεία ή πράκτορα που ενεργεί για λογαριασμό ασφαλιστικής 

εταιρείας και θα πρέπει να παρέχει κάλυψη για ποσό όχι μικρότερο της αξίας του 

τιμολογίου. Συχνά η κάλυψη προσδιορίζεται στο 110% της αξίας των εμπορευμάτων. 

Απαιτούνται επιπροσθέτως, λεπτομέρειες για το πλοίο και το λιμάνι φόρτωσης, 

περιγραφή των εμπορευμάτων, της συσκευασίας και το όνομα του οργανισμού στη 

χώρα προορισμού προς τον οποίο θα πρέπει να απευθυνθεί οποιοσδήποτε έχει 

ασφαλιστικές απαιτήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

 

4.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 Ως «ασφάλιση» ορίζεται η σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, που υπογράφεται 

μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλιζόμενου και σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος 

καταβάλει μικρό ασφάλιστρο, για να είναι σε θέση να επιτύχει με την επέλευση του 

κινδύνου, να αποζημιωθεί για τυχόν βλάβη ή ζημιά που ενδέχεται να προκληθεί σε 

φορτία που εκτίθενται στους κινδύνους της θαλάσσιας δραστηριότητας. Ο θεσμός της 

θαλάσσιας ασφάλισης αποτελεί τον αντισταθμιστικό παράγοντα για την επίτευξη της 

οικονομικής ισορροπίας σε περιπτώσεις απωλειών. 

Η ναυτική ασφάλιση διακρίνεται στην ελεύθερη ασφάλιση, η οποία 

πραγματοποιείται μέσω ρητρών από τα συμβόλαια, στην ιδιωτική, στην οποία κάθε 

άτομο από μόνο του αναζητά λύσεις προστασίας των υπαρχόντων του στην 

αντικειμενική τους αξία έναντι ασφαλίστρου, περιμένοντας την ανάλογη αποζημίωση 

τη στιγμή της επέλευσης του κινδύνου. Και τέλος, η τρίτη διάκριση αφορά στην 

κοινωνική ασφάλιση, στην οποία ορίζεται μια σχέση μεταξύ εργοδότη και 

εργαζομένου για την προστασία του εργαζομένου έναντι ασφαλίστρων ή εισφορών. 

Στόχος της είναι η υποστήριξη του μισθού των εργαζομένων. 

Κατά την ναυτασφάλιση, ασφαλίζεται από την μια πλευρά ολόκληρη η 

δραστηριότητα κάθε τύπου πλοίου, όπως και τα μεταφερόμενα σε αυτό φορτία, για 

απώλειες, φθορές ή ζημιές, ο ναύλος (freight) ως αντίτιμο των θαλάσσιων μεταφορών 

αλλά και ως προμήθεια (commission) που παίρνει ο πλοιοκτήτης για τις μεταφορές 

των αγαθών και τέλος τα τυχόν ελπιζόμενα κέρδη (profits) τόσο από την ναύλωση του 

πλοίου όσο και από την μεταφορά των φορτίων, σφόδρα πιθανά να είναι αληθινά. 

Επιπροσθέτως, ασφαλίζονται οι δαπάνες (disbursements), τα χρήματα δηλαδή που 

έχουν ήδη δοθεί για την ασφαλιζόμενη περιουσία, οι μισθοί (wages), που δικαιούνται 

οι ναυτικοί σύμφωνα με το συμβόλαιο συνεργασίας τους ακόμη και μετά την απώλεια 

του πλοίου και τέλος όλες οι υποχρεώσεις (liabilities) του πλοιοκτήτη προς τα τρίτα 

πρόσωπα. Από την άλλη πλευρά ασφαλίζονται τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος στην 

ναυτασφάλιση, όπως, ο κύριος του πλοίου, οι πλοιοκτήτες, οι εφοπλιστές και οι 

διαχειρίστριες εταιρείες για την εκμετάλλευση οι μεν και τη διαχείριση οι δε, των 

ξένων πλοίων. 
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4.1.1. Ασφάλιση πλοίου 

 

 Το πλοίο που μεταφέρει αγαθά είναι και αυτό ένα, εκ των σημαντικών 

αντικειμένων της θαλάσσιας ασφάλισης. Ως προς την ασφάλισή του, 

συμπεριλαμβάνονται το σκάφος ως «κουφάρι» (hull), οι μηχανές (machinery) και τα 

εξαρτήματά του, παρόλο που δεν γίνεται λεπτομερής αναφορά σε αυτά κατά την 

ασφαλιστική σύμβαση. Έτσι, με την θαλάσσια ασφάλιση των πλοίων καλύπτονται οι 

κίνδυνοι που παρουσιάζονται από το περιβάλλον στο οποίο κινείται το πλοίο. 

 Οι ασφαλιστές, αυτής της κατηγορίας, διακρίνονται σε κύριους 

(underwriters), των οποίων τα ασφάλιστρα καθορίζονται από την ηλικία του πλοίου 

και καλύπτουν ζημιές του σκάφους, των μηχανών και του εξοπλισμού του και στα 

Protecting and Indemnity Clubs, των οποίων τα ασφάλιστρα καθορίζονται από τους 

καλυπτόμενους κινδύνους για ζημιές στο πλήρωμα, το φορτίο, ή σχετικά με τη 

ρύπανση του αέρα ή των υδάτων. 

 

 

4.1.2. Ασφάλιση φορτίου 

 

 Ο όρος φορτίο, για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, συμπεριλαμβάνει όλα τα 

εμπορεύσιμα αγαθά που μεταφέρονται στο κατάστρωμα ή στα αμπάρια ενός πλοίου 

αλλά και τα ζωντανά ζώα, με δεδομένο ότι ο κίνδυνος μεταφοράς τους, είναι 

μεγαλύτερος, απαιτώντας ρίσκο, διότι είναι εκτεθειμένα, κατά την διάρκεια του 

ταξιδιού. Επομένως, θα υπάρχουν και διαφορετικοί όροι ως προς την ασφάλισή τους. 

 Με την ασφάλιση των φορτίων καλύπτεται η χρονική διάρκεια από το λιμάνι 

φόρτωσης, στο λιμάνι εκφόρτωσης καλύπτοντας και την περίπτωση, όπου τα αγαθά 

δεν φθάσουν στον τελικό τους προορισμό. Η αποζημίωση που θα δοθεί στον 

ασφαλιζόμενο θα είναι απόρροια της αρχής της απώλειας, της ναυτικής περιπέτειας. 

 Η ασφάλιση του φορτίου παρουσιάζει μεγαλύτερη ποικιλία και ιδιομορφίες σε 

σύγκριση με την ασφάλιση του πλοίου ή του ναύλου. Αυτό εξηγείται με το 

παράδειγμα ότι, όταν ένα πλοίο είναι φορτωμένο με διαφορετικά εμπορεύματα 

χρειάζεται ένα συμβόλαιο ασφάλισης, ενώ των πολλών ειδών διαφορετικά 

εμπορεύματα, φορτωμένα σε ένα πλοίο, χρειάζονται ξεχωριστά ασφαλιστήρια 

συμβόλαια. Για τον λόγο αυτόν, είναι πολύ σημαντικό, κάθε ασφαλιστής να 

ενημερώνεται λεπτομερώς σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των 
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φορτίων και δη των επικίνδυνων που μεταφέρονται δια θαλάσσης και επρόκειτο να 

ασφαλίσει, προστατεύοντας τον εαυτό του και τον ασφαλιζόμενο από τυχόν 

θαλάσσιους κινδύνους. Άλλωστε κανένας ασφαλιστής δεν είναι δυνατόν να 

παραλείψει, πριν την ασφάλιση, να διακρίνει τα φορτία σε κατηγορίες, όπως στα 

γενικά και πλήρη φορτία
51

, σε αυτά που φορτώνονται στα αμπάρια ή σε αυτά που 

τοποθετούνται στο κατάστρωμα των πλοίων. Η διάκριση γίνεται γιατί, τα φορτία που 

μεταφέρονται στο κατάστρωμα των πλοίων, εκτίθενται σε μεγαλύτερους κινδύνους 

από εκείνα που φυλάσσονται, για την μεταφορά τους, στα αμπάρια τους. Υπάρχει 

όμως και το ενδεχόμενο, φορτία να στοιβάζονται και στο κατάστρωμα και στα 

αμπάρια για λόγους σωστής πλεύσης. 

 

 Το άρθρο 40 της Marine Insurance Act 1906
52

, προβλέπει ότι για την 

ασφάλιση του φορτίου κατά την έναρξη του ταξιδιού ισχύει η σιωπηρή εγγύηση της 

αξιοπλοΐας (παρ. 1 - seaworthiness) αλλά και η εγγύηση για την άρτια μεταφορά του 

φορτίου που φέρει (παρ. 2 – cargo worthiness). Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο 

ασφαλιστής απαλλάσσεται από την ευθύνη έναντι του κυρίου του φορτίου σε 

περίπτωση ζημιάς του, αν αποδείξει ότι το πλοίο που μετέφερε το φορτίο δεν ήταν 

κατάλληλο για την μεταφορά αυτή. 
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 Το γενικό φορτίο αποτελείται από πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους φορτία που 

φορτώνονται από πολλούς φορτωτές, τέτοια είναι τα Εμπορευματοκιβώτια. Αντίθετα το 

πλήρες φορτίο αποτελείται από ένα και μόνο αγαθό (π.χ. κάρβουνο) καταλαμβάνοντας όλον 

τον χώρο φόρτωσης από έναν φορτωτή. 
52 Το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ενεργεί η ναυτική ασφάλεια στην Αγγλία είναι το 

Marine Insurance Act (M.I.A.) 1906, το οποίο κωδικοποίησε τις μέχρι τότε δικαστικές 

αποφάσεις και νόμους, σε μία νομοθετική πράξη. Έτσι λοιπόν, η ναυτική ασφάλεια είναι το 

συμβόλαιο, βάση του οποίου, ο ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει 

τον ασφαλιζόμενο, έναντι ναυτιλιακών απωλειών ή ζημιών που υπέστη και να οδηγήσει τα 

γεγονότα, όσο γίνεται στην θέση που ήταν προτού επέλθει ο θαλάσσιος κίνδυνος. 
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4.1.2.1. Τα Είδη Θαλάσσιας Ασφάλισης Φορτίου  

 

 Επιλογή του καθενός αποτελεί η διαδικασία ασφάλισης για την θαλάσσια 

μεταφορά φορτίων. Η ανάγκη όμως, για σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου με μια 

ασφαλιστική εταιρεία, γίνεται επιτακτική από το συμφέρον κάθε ενδιαφερόμενου ή 

τις απαιτήσεις του εκάστοτε οικονομικού φορέα. Ακόμη και οι πωλητές των φορτίων 

έχουν συμφέρον από μια ασφάλιση διότι με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνονται 

πλήρως νομικά. 

 Υπάρχουν διαφόρων ειδών ασφαλίσεις, με κυρίαρχη την Προαιρετική, με 

βάση την οποία, ο ασφαλιστής έχει την δυνατότητα να αποδεχτεί ή να απορρίψει την 

ανάληψη του κινδύνου προτού ολοκληρωθεί η ασφάλιση των φορτίων. Ακολουθεί η 

ασφάλιση Ανοιχτής Κάλυψης, η οποία δημιουργήθηκε εξαιτίας της αλματώδους 

ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου και της ταυτόχρονης αύξησης της ζήτησης για 

ασφάλιση του όγκου των μεταφερόμενων εμπορευμάτων.  

Η ασφάλιση ωστόσο, διακρίνεται και σε τέσσερις επιπλέον τύπους
53

. Έτσι 

χαρακτηριστικά έχουμε την Υπερασφάλιση, όπου κατά την σύναψη του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το δηλούμενο ποσό από τον ασφαλιζόμενο, ως κύρια 

αξία του αντικειμένου ασφάλισης, είναι μεγαλύτερο από την πραγματική του αξία. 

Αν γίνει σκοπίμως, υπάρχει απάτη και η σύμβαση δηλώνεται ως άκυρη, διότι 

συγκρούεται με την αρχή της Καλής Πίστης. Το αντίθετο από τα παραπάνω 

συμβαίνει στην Υπασφάλιση, δηλώνοντας το αντικείμενο σε μικρότερη αξία από την 

πραγματική του. Γίνεται είτε για οικονομία ασφαλίστρων είτε από κακή εκτίμηση της 

πραγματικής αξίας του αντικειμένου. Καλύπτει ποσά που έχουν δηλωθεί. Η 

Συνασφάλιση, από την άλλη, είναι ο τύπος εκείνος της ασφάλισης όπου με ένα ή 

πολλά ασφαλιστήρια συμβόλαια, σε μία ή περισσότερες εταιρείες, ασφαλίζονται οι 

αξίες των αντικειμένων, συναπτόμενες όλες μαζί. Και τέλος, με  την Πολλαπλή 

ασφάλιση, ασφαλίζεται το αντικείμενο σε μία εταιρεία για «χ» ποσό και σε μια 

δεύτερη εταιρεία για «ψ» ποσό. Ώσπου στο τέλος, το τελικό ποσό θα έχει μεγαλύτερη 

αξία από την πραγματική του, καταλήγοντας σε υπερασφάλιση. 

Η αγορά οδηγήθηκε στην έκδοση περισσότερων ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

δίνοντας ώθηση στους μεσίτες για περισσότερους ελέγχους εξεύρεσης της καλύτερης 

προσφοράς για τον ενδιαφερόμενο. Ακόμη και οι ασφαλιστές ξεκίνησαν να παίρνουν 
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 Παζαρζής Μιχαήλ, (2013), Ναυτασφαλίσεις, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις. 
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μέρος σε περισσότερες διαπραγματεύσεις με τους μεσίτες. Υπάρχει και ο τύπος της 

Ρευστής ασφάλισης. Πρόκειται, για τύπο ασφάλισης φορτίων που εξοικονομεί χρόνο 

σε σύγκριση με την προαιρετική ασφάλιση ενώ παράλληλα καλύπτει επαρκώς και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη. Σύμφωνα με το Marine Insurance Act του 1906, 

περιγράφεται με γενικότερους όρους η έννοια της ασφάλισης, τα βασικά 

χαρακτηριστικά του πλοίου (όπως όνομα, ηλικία και κλάση) η πορεία που θα 

διαγράψει έως το λιμάνι προορισμού του αλλά και το κόστος των φορτίων που θα 

μεταφέρει. 

 Όλα τα παραπάνω υπόκεινται στους φορείς θαλάσσιας ασφάλισης. 

Γνωστότεροι είναι οι Lloyd’s, The London Marine Insurance Companies και The 

Institute of London Underwriters. 

 

 

 

4.1.2.2. Αρχές Θαλάσσιας Ασφάλισης Φορτίου 

 

 Πρωταρχική αρχή για την οποία γίνεται λόγος στην θαλάσσια ασφάλιση 

φορτίων είναι η αρχή της Αποζημίωσης. Σύμφωνα με την αρχή αυτήν αλλά και με το 

Marine Insurance Act 1906, με κάθε συμβόλαιο θαλάσσιας ασφάλισης, ο ασφαλιστής 

αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο. Ορίζονται τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις και των δύο συμβαλλόμενων μερών αλλά και το ύψος που θα δοθεί για 

αποζημίωση
54

. Εάν το φορτίο υποστεί απώλεια ή ζημιά λόγω αμέλειας ή παράνομης 

πράξης από τρίτο πρόσωπο, τότε ο ασφαλιστής στρέφεται ενάντιά του, προκειμένου 

να αποζημιωθεί και στην συνέχεια να αποζημιώσει το ασφαλιζόμενο φορτίο. 

Εντούτοις, ενώ η απώλεια ή η ζημιά έχει προκληθεί από φυσικά αίτια, ο ασφαλιστής 

κανονίζει την αποζημίωση που θα δοθεί στον ασφαλιζόμενο για ολική απώλεια. 

 

 Δεύτερη σημαντική αρχή, σύμφωνα με την Μ.Ι.Α. 1906, είναι εκείνη που 

ορίζεται στο συμβόλαιο θαλάσσιας ασφάλισης ως αρχή της Καλής Πίστης. Όταν 

έστω και ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εφαρμόζει την αρχή της καλής πίστης, 

δεν υπογράφεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Με αυτήν την αρχή, ο ασφαλιζόμενος 

έχει πλήρη επίγνωση του φορτίου και οφείλει να το γνωστοποιήσει στον ασφαλιστή 

                                                           
54
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πριν να καθοριστούν το ασφάλιστρο, το ύψος της αποζημίωσης και οι υπόλοιπες 

οικονομικές λεπτομέρειες. Ο ασφαλιστής θα πρέπει να γνωρίζει τα πάντα
55

 

προκειμένου να ασφαλίσει το εκάστοτε εμπόρευμα και να αναλάβει να καλύψει τον 

κίνδυνο. 

 Η τελευταία αρχή αφορά, στην αρχή του Ενδιαφέροντος της θαλάσσιας 

ασφάλισης φορτίων αλλά και στον σημαντικότερο πυλώνα των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων. Για να έχει κάποιος ασφαλιστήριο ενδιαφέρον, θα πρέπει να εκδηλώσει 

ενδιαφέρον για την ναυτική διαδικασία, στο βαθμό που όταν προκληθούν ζημιές ή 

απώλειες στο φορτίο να θεωρηθεί νομικά υπεύθυνος
56

. Έτσι ο ασφαλιζόμενος, μπορεί 

να απαιτήσει αποζημίωση για απώλεια ή ζημιά στο φορτίο του, μόνο αν κατά τη 

στιγμή του κινδύνου υπάρχει ασφαλίσιμο ενδιαφέρον. 

 

 

 

4.1.2.3. Αναγκαιότητα Ασφαλιστικής Κάλυψης Επικίνδυνων Φορτίων  

 

 Πρωταρχικός σκοπός, της ανάγκης για ναυτική ασφάλιση έγκειται στο 

γεγονός της λήψης μέτρων για την προστασία από τυχαία συμβάντα ή απώλειες. Με 

την ασφάλιση αποφεύγονται οι δεσμεύσεις έναντι τρίτων που ίσως χρειαστεί να 

αποζημιωθούν για απρόβλεπτο κίνδυνο. Η ασφάλιση πλοίων και φορτίων για 

θαλάσσιους κινδύνους μπορεί να γίνει είτε απευθείας από τον ασφαλιζόμενο σε μια 

ασφαλιστική εταιρεία είτε μέσω κάποιου μεσίτη (broker) για λογαριασμό του.  

 Η αναγκαιότητα ναυτικής ασφαλιστικής καλύψεως εξαρτάται από το γεγονός 

ότι λαμβάνει μέτρα για την προστασία από τυχαία συμβάντα, απώλειες, ζημιές και 

φθορές σχετικά με τα επικίνδυνα φορτία, της περίπτωσης που εξετάζουμε. Πρόκειται 

για μια επιπλέον βοήθεια για όσους ασχολούνται με το υπερπόντιο εμπόριο να 

χρησιμοποιούν την ναυτική ασφάλεια προς όφελός τους. Έτσι, αποφεύγουν να 

δεσμεύονται έναντι τρίτων για να τους αποζημιώσουν, σε τυχόν απρόβλεπτους 

κινδύνους. 
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 Ψευδή στοιχεία δεν θα πρέπει να δίνονται, διότι τότε θα δημιουργηθεί πρόβλημα 

συνεννόησης αλλά και αποζημίωσης. 
56

 Η προσδοκία για απόκτηση ενδιαφέροντος από τον ασφαλιζόμενο αποτελεί και τη βασική 

προϋπόθεση για την κάλυψη του εκάστοτε κινδύνου. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για ασφάλιση 

μπορεί να εκδηλωθεί και με μερικό ενδιαφέρον, ασφαλίζοντας μέρος του φορτίου. Ακόμη και 

αν το φορτίο ανήκει σε πολλούς, καθένας από αυτούς, έχει το δικαίωμα να ασφαλίσει το δικό 

του μέρος. Ο πλοιοκτήτης έχει ασφαλίσιμο ενδιαφέρον, ως προς τα έσοδα του φορτίου του. 
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 Οι ιδιοκτήτες αλλά και οι τράπεζες
57

 σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή ατύχημα 

προκύψει, ζητούν αμετάκλητα το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο μιας ασφάλισης. 

Αυτό δεν είναι άλλο από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Πρόκειται για μια σημαντική 

συμφωνία που θα πρέπει να υπογραφεί σε ανύποπτο χρονικό διάστημα, προτού να 

επέλθει ο κίνδυνος ή η δαπάνη. Στις ασφαλιστικές καλύψεις σκόπιμη είναι η θέση 

των διαμεσολαβητών, που κατά κύριο λόγο ασκούν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, οι 

πράκτορες και οι μεσίτες. Τα άτομα αυτά αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους, 

μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και πελατών και οι σχέσεις τους στηρίζονται σε 

ισχυρά θεμέλια εμπιστοσύνης και καλής πίστης
58

. Σύμφωνα με τις σχέσεις αυτές ο 

ασφαλιζόμενος μεταφέρει στον ασφαλιστή ή τον μεσίτη του τα πραγματικά 

περιστατικά που γνωρίζει είτε είναι αληθινά είτε όχι. Θα είναι λάθος του να 

αποκρύψει ή να παραποιήσει στοιχεία που γνωρίζει. 

 

 

 

 

4.2 ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

 

 Τα πρώτα ασφαλιστήρια συμβόλαια έκαναν την εμφάνισή τους το 1688 από 

τους Lloyd’s του Λονδίνου. Ακολούθησαν αρκετές νέες μικρότερες ή μεγαλύτερες 

εταιρείες, όπως οι London and Royal Assurance Exchange Corporations το 1720, οι 

οποίες και κράτησαν το μονοπώλιο έως το 1824. Στην πορεία, μεμονωμένοι 

ασφαλιστές εισχωρούσαν στους Lloyd’s του Λονδίνου, κάνοντάς τους πανίσχυρους 

έως τις μέρες μας, έχοντας τις πιο ενδιαφέρουσες καλύψεις στη ναυτιλιακή αγορά. Η 

συνένωση, το 1998, του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου και του International 

Insurance and Reinsurance Market Association δημιούργησαν το London 

International Underwriting Association of London (LIRMA) με βασικό στόχο, την 

βελτίωση της θέσης της αγοράς μέσω των διαδικασιών αποκατάστασης φθορών, 

απωλειών και ζημιών. 
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 Οι ιδιοκτήτες του φορτίου ζητούν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως αποδεικτικό στοιχείο για 

την φόρτωση του πλοίου, ενώ οι τράπεζες ως πιστοποιητικό καταλληλότητας και του φορτίου 

και του πλοίου. 
58

 Καλή Πίστη (at most good faith): Πρόκειται για την σημαντικότερη έννοια της 

ναυτασφάλισης διότι εξαιτίας αυτής της έννοιας έχει εξασφαλισθεί η «αξιοπιστία» της 

πρακτικής των ναυτασφαλίσεων. 
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 Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι το κυριότερο έγγραφο με βάση το οποίο 

καθορίζονται οι όροι της ασφαλιστικής σύμβασης και λειτουργώντας ως αποδεικτικό 

στοιχείο, κατέχει ασφαλιστική λειτουργία. Ο ασφαλιστής υποχρεούται να παραδίδει 

το ασφαλιστήριο στον ασφαλιζόμενο. Αυτό έχει ισχύ και στην περίπτωση της 

συνασφάλισης.  

Ως προς την δομή τους, είναι αριθμημένα και φέρουν την υπογραφή του 

ασφαλιστή ή της ασφαλιστικής εταιρείας. Οι γενικότεροι όροι στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο δεν συνιστούν ασφαλιστική κάλυψη αλλά ρυθμίζουν τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει 

οπωσδήποτε να φέρει ένα τέτοιου είδους συμβόλαιο είναι αρχικά τα ονόματα των 

συμβαλλόμενων μερών, να αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος έναρξης της ισχύς της 

ασφάλισης, το αντικείμενο που ασφαλίζεται, οι παροχές των ασφαλιζόμενων και 

τέλος τα στοιχεία του πλοίου, όπως όνομα, χωρητικότητα, ηλικία, κλάση και το είδος 

του φορτίου που μεταφέρει.  

Στο κύριο μέρος του συμβολαίου, ορίζεται από τον ασφαλιστή το ποσό της 

αξίας του ασφαλιζόμενου αντικειμένου
59

, που επιθυμεί για να κλείσει την συμφωνία 

ενώ ο ασφαλιζόμενος ορίζει τους κινδύνους από τους οποίους θέλει να προφυλαχθεί. 

Όσοι όροι δεν υπάγονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εισχωρούν σε αυτό μέσω 

επιπρόσθετων ρητρών.  

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι μια 

ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία, που θα πρέπει να γίνεται σε ανύποπτο χρόνο προτού 

να επέλθει ο κίνδυνος ή η δαπάνη. Ενέχει πρόβλεψη για να συμπεριλάβει κινδύνους 

αλλά και πλήρη περιγραφή των ρητρών. Πρόκειται για ένα έγγραφο, όχι απαραίτητα 

γραπτό, υπάρχουν και άγραφες συμφωνίες. Ωστόσο, στην περίπτωση των 

επικίνδυνων φορτίων, όπου οι κίνδυνοι ποικίλλουν θα πρέπει να είναι πάντοτε 

γραπτό. 

Στον ευρύτερο τομέα της ναυτασφάλισης, για την διευκόλυνση των 

συναλλαγών, έχουν διαμορφωθεί τεσσάρων ειδών τύποι ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων
60

, με σκοπό να εξυπηρετήσουν όλες τις συναλλαγές βασισμένες στις 

μεταφορές. 
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 Οι παράγοντες που είναι ικανοί να επηρεάσουν την αξία ασφαλισμένων εμπορευμάτων 

είναι η τιμή που επικρατεί στην αγορά αλλά και η ηλικία του πλοίου που θα τα μεταφέρει. 
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 Παζαρζής Μιχαήλ, (2013), Ναυτασφαλίσεις, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις. 
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Το πιο γνωστό από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι το Ασφαλιστήριο 

Συμβόλαιο ενός Ταξιδιού/πλου το οποίο ρυθμίζει ζητήματα αποκατάστασης ζημιών 

εφόσον επέλθει ο κίνδυνος στην πραγματική αξία του αντικειμένου. Αφορά την 

υλοποίηση ενός ταξιδιού είτε προς μια κατεύθυνση/διαδρομή είτε από και προς μια 

περιοχή. Ακολουθεί το Προ-ασφαλιστήριο. Δημιουργείται όταν δεν γνωρίζουμε τον 

τύπο του φορτίου για την μεταφορά, αλλά το ασφαλιστικό του είδος
61

. Πρόκειται για 

μια δήλωση που υπολογίζει το ασφάλιστρο με βάση την μεταφερόμενη ποσότητα. 

Στη μορφή, με το προ-ασφαλιστήριο, μοιάζει το Κατ’ αποκοπήν ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο με την μόνη διαφορά ότι έχει μεγαλύτερη ευχέρεια, όσον αφορά στην 

διακίνηση των προϊόντων. Κατά την φόρτωση των εμπορευμάτων δεν χρειάζεται 

κάποια δήλωση, διότι τα φορτία είναι διαφόρων ειδών και όχι ιδιαίτερα ακριβά. 

Τέλος, γίνεται αναφορά για το Ανοιχτό συμβόλαιο, βάση του οποίου η διακίνηση των 

φορτίων είναι πολύ μικρής χρηματικής αξίας, μικρού όγκου και τυποποιημένων 

συσκευασιών.  

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω επιτυγχάνεται η δυνατότητα προσδιορισμού 

του κόστους των προϊόντων, της τελικής τιμής και διαφαίνεται αν μας συμφέρει να 

κάνουμε την εν λόγω, εμπορική πράξη. 

 

 

  

4.2.1 Το Ασφάλιστρο 

 

 Το ασφάλιστρο αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο μιας ασφάλισης και δη 

της ναυτασφάλισης, γιατί για να διαμορφωθεί και να είναι σε θέση να καλύψει τον 

εκάστοτε ασφαλιζόμενο, σε περίπτωση απωλειών, προϋποθέτει έρευνα πλήθους 

παραγόντων. Αλλά και από την μεριά του ασφαλιζόμενου θα πρέπει να 

δημιουργούνται τα απαραίτητα αποθεματικά για την πληρωμή των αποζημιώσεων. 

 Δηλώνει, επίσης, την χρηματική υποπολλαπλάσια συμμετοχή του 

ασφαλιζόμενου προκειμένου να γίνει η συμφωνία της ναυτασφαλιστικής σύμβασης. 

Αυτή είναι και η μόνη υποχρέωση του ασφαλιζόμενου προς τον ασφαλιστή. Η 

υποχρέωση του ασφαλίστρου καταβάλλεται από τον ασφαλιζόμενο στον μεσίτη 
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 Σε αυτόν τον τύπο συμβολαίου γνωρίζουμε ότι θα μεταφερθούν «Χ» λίτρα υγρών ουσιών 

αλλά δεν γνωρίζουμε αν θα είναι έλαια, πετρέλαιο ή προϊόντα αυτού. Δεν γνωρίζουμε, με 

άλλα λόγια, την φύση των φορτίων. 
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(broker) και εκείνος με τη σειρά του ετοιμάζει το πρόγραμμα ασφάλισης του 

αντικειμένου. Μετά την τυχόν επέλευση του κινδύνου δημιουργούνται «claims» για 

αποζημίωση. Αν όμως ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος δεν επέλθει, δεν γεννούνται 

αξιώσεις, ούτε δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

 

 

 

4.2.2 Τα Ναυλοσύμφωνα 

 

 Τα ναυλοσύμφωνα αποτελούν ένα είδος συμβολαίου μεταξύ ναυλωτή και 

πλοιοκτήτη ορίζοντας το πλοίο, την ποσότητα του μεταφερόμενου φορτίου, το ταξίδι, 

την χρονική περίοδο ναύλωσης και το ύψος του ναύλου που θα ισχύσει. Πρόκειται 

δηλαδή, για συμβάσεις ναυτικού περιεχομένου, συντασσόμενες από ναυτιλιακές 

εταιρείες για την μεταφορά εμπορευμάτων, δια θαλάσσης, καταρτιζόμενες από δύο 

μέρη. Για την νόμιμη και επίσημη σύνταξή τους απαιτούνται στοιχεία σχετικά με τον 

τόπο και χρόνο που θα λάβουν χώρα τα γεγονότα και μια ξεχωριστή δήλωση όπου θα 

δηλώνεται ο τύπος του ναυλοσυμφώνου με το περιεχόμενό του, όπως και ο ναύλος 

που θα ζητηθεί. Τέσσερις είναι οι κύριες κατηγορίες ναυλοσυμφώνων σύμφωνα με 

την Επίσημη Επιτροπή της Ένωσης Εφοπλιστών του Ηνωμένου Βασιλείου
62

.  

 Η Ναύλωση κατά ταξίδι (Voyage Charter) με τύπο ναυλοσυμφώνου Gencon ή 

Russwood, η Χρόνοναύλωση (Time Charter) με κυρίαρχα τα Transitime ή Baltime, η 

Ναύλωση κατ’ αποκοπήν ναύλου (Lump sum) και τέλος η Γυμνή Ναύλωση 

(Bareboat Charter) η οποία μοιάζει με την χρονοναύλωση εκτός από το σημείο που 

αναφέρεται στον πλοιοκτήτη, ο οποίος παραιτείται από την διαχείριση του πλοίου και 

αυτό περνά στα χέρια του ναυλωτή και παύει να ισχύει ο τίτλος ιδιοκτησίας. Όσον 

αφορά όμως στα ναυλοσύμφωνα που συντάσσονται για την μεταφορά των 

επικίνδυνων φορτίων, υπάρχει διαφορά στην ονομασία τους. Έτσι τα ναυλοσύμφωνα 

ταξιδίου για χημικά (chemicals) εμπορεύματα αποκαλούνται «chemtankvoy», για 

άνθρακα (coal), «amwelsh», για υγραέριο (gas), «gasvoy», για αργό πετρέλαιο ή 

προϊόντα πετρελαίου (oil), «tankervoy 87». Ενώ για τα χρονοναυλοσύμφωνα των 

χημικών (chemicals) φορτίων έχουμε τα «bimchemtime», του ξηρού φορτίου (dry 

cargo), «baltime 1939», «nype», «gentime», των εμπορευματοκιβωτίων (containers), 
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 Τζελέπης Ν., (1988), Μεταφορά εμπορευμάτων δια θαλάσσης, ναυλοσύμφωνα, φορτωτική, 

κανόνες χρήσης, εκδόσεις Ίων, επίσημη έκδοση Παρίκου Στέλλα. 
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«boxtime», για υγραέριο (gas), «gastime», και για δεξαμενόπλοια (tankers), 

«shelltime», «texacotime», κ.α. 

 Το είδος του ναυλοσυμφώνου που υπογράφεται κάθε φορά, αλλά και οι 

ειδικοί όροι που το διέπουν παίζουν αποφασιστικό ρόλο στο χειρισμό των Protection 

and Indemnity Claims, που σχετίζονται με το φορτίο και ειδικότερα με τις 

καταστροφές και τις απώλειές του. Συνήθως, περιλαμβάνουν έναν ειδικό όρο, 

αποκαλούμενο ως Paramount clause, που αφορά τον καταμερισμό της ευθύνης για 

ζημιά ή απώλεια των φορτίων. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, σκόπιμο είναι να 

εφαρμόζονται οι Hague-Visby Rules
63

.  

 Οι όροι των ναυλοσυμφώνων είναι εκείνοι που καθορίζουν τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Η τυχόν ματαίωση ενός 

ναυλοσυμφώνου μπορεί να οφείλεται είτε στη μεγάλη καθυστέρηση ή στην αδυναμία 

εκτέλεσής του, εξαιτίας κάποιου απρόβλεπτου γεγονότος, δίχως να ευθύνονται τα 

μέρη αυτού. Τέτοιοι όροι, λοιπόν, μπορεί να είναι Ρητοί (να περιγράφονται ρητά στα 

ναυλοσύμφωνα) ή Υπακουόμενοι (να γίνονται σιωπηρά αποδεκτοί). Οι ρητοί 

διακρίνονται στις περιγραφές (represantations) δηλαδή στις παρουσιάσεις που 

γίνονται κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων και αποτελούν υποσχέσεις για τα 

μέρη. Στις προϋποθέσεις (conditions) που η τυχόν παραβίασή τους από το ένα μέρος 

δίνει απευθείας το δικαίωμα στο άλλο να ακυρώσει το ναυλοσύμφωνο και τέλος στις 

εγγυήσεις (warranties), όπου η παραβίασή τους από το ένα μέρος δίνει το δικαίωμα 

στο άλλο να αξιώσει αποζημίωση. 

 Ορισμένα ναυλοσύμφωνα θεωρούνται επίσημα γιατί είναι αναγνωρισμένα 

από τον διεθνή οργανισμό BIMCO (Baltic and International Maritime Council)
64

. 

Πρόκειται για έτοιμους τύπους ναυλοσυμφώνων που χρησιμοποιούνται ως βάση για 

διαπραγματεύσεις, ελεγμένα σε προηγούμενες δικαστικές υποθέσεις. Άλλωστε, 
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 Το 1924, υπογράφηκαν οι Κανόνες της Χάγης (Hague Rules) προσαρμόζοντας όλες τις 

ναυτιλιακές νομοθεσίες των ναυτιλιακών κρατών που τους υπέγραψαν. Καθόριζαν το 

ελάχιστο επίπεδο ευθύνης του μεταφορέα σε μια σύμβαση δίχως επέκταση της ευθύνης αυτής 

στους μεσίτες ή τους πράκτορες. Από το 1968 η αγγλικά νομοθεσία COGSA 1971 (Carriage 

of Goods by Sea Act) συμπεριέλαβε τους κανόνες Hague-Visby Rules. Η εφαρμογή των 

οποίων, σ’ ένα συμβόλαιο μεταφοράς εξαρτάται από το είδος της μεταφοράς, τον τύπο του 

φορτίου και την φορτωτική, ως τίτλο ιδιοκτησίας και απόδειξη για τους πλοιοκτήτες και 

ναυλωτές για την φόρτωση των εκάστοτε φορτίων. 
64

 Η BIMCO, είναι η μεγαλύτερη από τις διεθνείς ενώσεις που εκπροσωπεί τους πλοιοκτήτες 

και ελέγχει περίπου το 65% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Έχει μέλη σε περισσότερες από 

120 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών, μεσιτών και πρακτόρων. Κύριος στόχος 

του συλλόγου είναι η προστασία των μελών της, μέσω της παροχής πληροφοριών και 

συμβουλών ποιότητας, προωθώντας παράλληλα δίκαιες εμπορικές πρακτικές. 
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αποτελεί κοινή πρακτική στο θαλάσσιο εμπόριο να βασίζεται η δημιουργία των 

ναυλοσυμφώνων σε προηγούμενες φόρμες και όχι σε «λευκές».  

 

Κατά ανάλογο τρόπο δημιουργήθηκαν οι κλίμακες δεξαμενοπλοίων (tanker 

scales)
65

 με σκοπό να ομαδοποιήσουν τα ταξίδια των δεξαμενοπλοίων χωρίς να 

υπολογίζεται σε κάθε ταξίδι ο ναύλος ξεχωριστά. 

 

 

 

4.2.3. Ασφάλιση προς Τρίτους 

 

 Κατά τη διαδικασία των ναυτασφαλίσεων, υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τις 

οποίες, εγείρονται απαιτήσεις (claims) από τρίτα μέρη, διαφορετικής φύσεως από τις 

απαιτήσεις συμφερόντων των φορτίων (cargo claims), όπως χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν οι απαιτήσεις για ρύπανση του θαλάσσιου χώρου ή οι 

απαιτήσεις από διεκδικήσεις υπαλλήλων που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των 

φορτοεκφορτώσεων. Τις περισσότερες φορές, κύριος υπεύθυνος είναι ο 

πλοιοκτήτης
66

 έναντι τρίτων για τέτοιου είδους ζημιές.  

 

Παρόλα αυτά, δεν έχουν λείψει και οι περιπτώσεις των πετρελαιοκηλίδων 

φέρνοντας στο προσκήνιο υπεύθυνους, τους χρονοναυλωτές. Όταν όμως, η αρχική 

ευθύνη βαραίνει τον πλοιοκτήτη, έχει το δικαίωμα να ζητήσει κάλυψη από τον 

ναυλωτή για ποσά που έχει καταβάλλει. Ισχύει, κατά κόρον, στις χρονοναυλώσεις
67

, 

όπου η απασχόληση των πλοηγών, των ρυμουλκών και των στοιβαδόρων ανήκουν 

στον ναυλωτή. 
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 Η παγκόσμια κλίμακα (world scale) βασίζεται στο βιβλίο εκείνο που εκδίδεται μια φορά 

τον χρόνο και περιέχει πάνω από 60.000 τύπους ταξιδιών με αποστάσεις, όρους και 

προϋποθέσεις. 
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 Οι πλοιοκτήτες ασφαλίζουν πάντοτε την ευθύνη τους έναντι τρίτων μερών της ασφάλισης 

στα Protection and Indemnity Clubs. 
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 Γκιζιάκης Κωνσταντίνος,, Παπαδόπουλος Ι. Αντώνης, Πλωμαρίτου Η. Εύη, (2010), 

Ναυλώσεις, 3
η
 έκδοση, εκδ. Αθ. Σταμούλης, Αθήνα, σ. 736-740. 
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4.3 ΤΑ PROTECTION AND INDEMNITY CLUBS 

 

 Τα Protection and Indemnity Clubs
68

 αποτελούν σημαντικούς φορείς παροχής 

ασφαλιστικών υπηρεσιών με ανεπτυγμένη δραστηριότητα και συνεργασία με διεθνείς 

και εθνικούς συντάκτες ασφαλιστηρίων συμβολαίων, έτσι ώστε να προσφέρουν 

επαρκείς λύσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη της ασφαλιστικής κάλυψης. Είναι αρμόδιοι 

συνεταιρισμοί οι οποίοι αποκαθιστούν ζημιές, φθορές και απώλειες, προσυμφωνούν 

στα καταστατικά πλοίων με τους πλοιοκτήτες και τους εφοπλιστές για την προστασία 

των περιουσιακών τους στοιχείων και για ζητήματα που δεν είναι σε θέση να 

καλύψουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. 

 

 Γίνεται λόγος, λοιπόν, για την πιο σύγχρονη μορφή αλληλασφαλιστικών 

ενώσεων που προσφέρουν, στους πλοιοκτήτες, τους ναυλωτές, τους εφοπλιστές και 

σε όσους έλκουν συμφέροντα από ένα πλοίο, σύγχρονες μορφές ασφαλιστικών 

καλύψεων. Ξεκίνησαν με το να καλύπτουν κινδύνους που προέκυπταν κατά τη 

διάρκεια των θαλάσσιων ταξιδιών και διευρύνθηκαν και στον κλάδο των 

αποζημιώσεων. Υπάρχουν πολλές τέτοιες λέσχες, διαφορετικών συντακτών και όλες 

μαζί ανήκουν στον Διεθνή Όμιλο Συνεταιρισμών Προστασίας και Αποζημίωσης 

(International Group of Protection and Indemnity Clubs). Γίνεται λόγος για 

παγκόσμιο φορέα που διέπεται από την αρχή της αμοιβαιότητας, με τα μέλη του να 

διασφαλίζουν και να προωθούν τα συμφέροντά τους. 

 

Έτσι, όλα τα Protection and Indemnity Clubs συνεργάζονται μεταξύ τους σε 

δύο βασικούς τομείς. Στον πρώτο, οι λέσχες μοιράζονται αξιώσεις μεταξύ τους, 

αγοράζοντας τα υψηλότερα επίπεδα αντασφάλισης σε μια κοινή βάση για να 

πετύχουν υψηλά επίπεδα κάλυψης στην αγορά. Ενώ στον δεύτερο τομέα 

συνεργασίας, αναφέρονται θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με τη νομοθεσία 

στα πλαίσια του International Maritime Organization. 
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 «Λέσχες Προστασίας και Αποζημίωσης», κοινώς αποδεκτά στον χώρο  ως P. And I. Clubs. 

Το «protection» αφορά στις ευθύνες που προκύπτουν από την απασχόληση του πλοίου, ως 

κουφαριού, ενώ το «indemnity» παρέχει κάλυψη από ευθύνες που προκύπτουν από την 

απασχόληση του πλοίου ως μεταφορικό μέσω αγαθών. 
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Το πρώτο Protection and Indemnity Club ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1865, μιας 

και η Μεγάλη Βρετανία υπήρξε κυρίαρχη δύναμη στο χώρο της ναυτιλίας και της 

ασφαλιστικής βιομηχανίας. Η δομή ενός P. and I. Club περιλαμβάνει το κυρίαρχο 

όργανο του, που δεν είναι άλλο από το Γενικό Συμβούλιο, έπονται οι Επιτροπές, οι 

Διαχειριστές και οι Τοπικοί Ανταποκριτές. 

 

 Για να γίνει ένας πλοιοκτήτης (υποψήφιος ασφαλιζόμενος) μέλος σε μια 

τέτοια λέσχη θα πρέπει να καταθέσει αίτηση, η οποία θα γίνει αποδεκτή ή θα 

απορριφθεί από τα αρμόδια όργανα. Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή, τότε το υποψήφιο 

μέλος υπογράφει το πιστοποιητικό εισόδου
69

 στη λέσχη. Υπογράφοντας το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το εν λόγω πλοίο, υποβάλλεται σε επιθεώρηση (survey) για 

να του αποδοθεί η αντίστοιχη κλάση, σύμφωνα με την ηλικία και την κατάστασή του. 

Με την υπογραφή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου γίνονται γνωστοί και οι 

ειδικότεροι όροι, οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι αλλά και το ύψος του ασφαλίστρου. Η 

σύμβαση αυτή μεταξύ λέσχης και πλοιοκτήτη διαρκεί από την στιγμή της υπογραφής 

του πιστοποιητικού εισόδου έως και την ημερομηνία που ορίζεται από το Club.  

 

Επίσης, τα Protection and Indemnity Clubs παρέχουν στα μέλη τους, το «letter 

of security» δηλαδή, μια εξειδικευμένη μορφή κάλυψης για ιδιωτική διευθέτηση στο 

συνεταιρισμό των μελών. Και σύμφωνα με αυτό, το club αποζημιώνει έμμεσα, διότι ο 

κάθε πλοιοκτήτης έχει πληρώσει για να απελευθερώσει το πλοίο του. Το club, επίσης 

είναι εκείνο που παρεμβαίνει για να καλύψει απαιτήσεις που δημιουργούνται κατά 

την μεταφορά των φορτίων, εφόσον ο ασφαλιζόμενος πληροί τις προϋποθέσεις για 

καταβολή της εκάστοτε αποζημίωσης. 

 

 Αναμφισβήτητα, πάγιο αίτημα πολλών πλοιοκτητών αποτέλεσε η παροχή 

ασφαλιστικών υπηρεσιών που να περικλείει πολλές ασφαλιστικές καλύψεις για 

διαφόρων ειδών κινδύνους. Στο αίτημα αυτό έδωσε απάντηση η σύσταση 

συνεταιρισμών ασφάλισης πλοιοκτητών, Protection and Indemnity Clubs, τα οποία 
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 Το πιστοποιητικό εισόδου λειτουργεί και ως αποδεικτικό οικονομικής ευθύνης κυρίως σε 

περιπτώσεις ζημιών ρύπανσης. Περιλαμβάνει κάλυψη Hull and Machinery του πλοίου,  τον 

τύπο,  το μέγεθος  και την ηλικία του πλοίου,  τον τύπο του φορτίου που μεταφέρεται,  αλλά  

και τη γεωγραφική περιοχή όπου δραστηριοποιείται,  την εθνικότητα του πληρώματος και 

την σημαία και εθνικότητα του πλοίου και τέλος τις προηγούμενες επιδόσεις του σχετικά με  

ζημιές ή απώλειες του.   
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καλύπτοντας πληθώρα κινδύνων με χαμηλά κόστη γνώρισαν τεράστια άνθηση. Οι 

καλύψεις που προσφέρονται από την Protection and Indemnity Insurance, αφορούν  

ιατρικές δαπάνες για τραυματισμό ή θάνατο πληρώματος, για ζημιά από σταθερό ή 

κινητό αντικείμενο, καθέλκυση ναυαγίων, σύγκρουση πλοίων ακόμα και πρόστιμα 

από παραβίαση νόμων. Είναι σε θέση επίσης να καλύψουν, απώλειες, φθορές ή 

ζημιές που μπορεί να υποστούν τα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 

τους. Δεν καλύπτουν όμως καθυστερημένες αφίξεις ή αποτυχίες πλοίων να 

καταπλεύσουν στα λιμάνια φόρτωσης και μεταφορές εμπορευμάτων δίχως 

αποδεικτικά έγγραφα. Επιπρόσθετα, η ασφάλιση της ευθύνης από επεισόδια 

ρύπανσης πετρελαιοκηλίδων, κατέστη υποχρεωτικής καλύψεως από τα P. and I. 

Clubs με τις Διεθνείς Συμβάσεις «Civil Liability Convection 1969» και την «Oil 

Pollution Act 1999». 

 

 Κλείνοντας, μια από τις μεγαλύτερες κατηγορίες απαιτήσεων (claims) που 

χειρίζεται ένα P. and I. Club έχει να κάνει με την καταστροφή ή την απώλεια του 

μεταφερόμενου φορτίου. Και αυτό συμβαίνει γιατί, η βασική λειτουργία των πλοίων 

κατά τη διάρκεια της οικονομικής τους ζωής είναι η μεταφορά των εμπορευμάτων 

και των πρώτων υλών δια θαλάσσης. Με δεδομένο ότι η μόλυνση αποτελεί τη 

βασικότερη απειλή της παγκόσμιας ναυτιλίας, τα Protection and Indemnity Clubs 

καλύπτουν ευθύνες για ζημιές και έξοδα τα οποία απορρέουν από τη διαρροή 

πετρελαίου ή άλλων επικίνδυνων φορτίων από το πλοίο. Η κάλυψη περιλαμβάνει 

επίσης και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ITOPF (International Tanker Owners 

Pollution Federation Limited) ιδρυόμενος από πλοιοκτήτες με σκοπό την άμεση και 

αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιπτώσεις ατυχηματικής μόλυνσης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. 
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4.3.1. Κάλυψη φορτίου μέσω των P. & I. Clubs 

 

 Οι απαιτήσεις για τα μεταφερόμενα φορτία, παντός τύπου, καταλαμβάνουν τη 

μεγαλύτερη κατηγορία που διαχειρίζεται ένα Protection and Indemnity Club και σε 

όγκο και σε κόστος. Όπως προαναφέρθηκε, οι Λέσχες Προστασίας και Αποζημίωσης 

καλύπτουν ευθύνη για απώλεια, ζημιά ή φθορά που προκύπτουν από μη σωστό 

χειρισμό είτε από την πλευρά του πλοιοκτήτη είτε από την πλευρά των διαχειριστών 

φόρτωσης, στοιβασίας, μεταφοράς, διατήρησης, εκφόρτωσης και διανομής των 

φορτίων. Υπάρχουν, ωστόσο, και περιπτώσεις όπου οι λέσχες είναι σε θέση να 

καλύψουν έλλειμμα ή καταστροφή του μεταφερόμενου φορτίου μέσω άλλου μέσου 

μεταφοράς, εκτός των πλοίων, στην περίπτωση όπου η ευθύνη του πλοιοκτήτη 

αναγνωρίζεται μέσω αντίστοιχης φορτωτικής.  

 

Οι καλύψεις όλων των ειδών, ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η διαχείριση 

όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων γίνεται συνετά από τα αρμόδια πρόσωπα. Καλό 

είναι να υπογραμμιστεί, ότι οι Λέσχες καλύπτουν και ευθύνες που προκύπτουν από 

παραβίαση των υποχρεώσεων των πλοιοκτητών σχετικά με τα φορτία. 

 

 

 

4.3.2. Εγγυήσεις  

 

 Οι ασφαλιστικές συναλλαγές, έχουν καθιερώσει στα ασφαλιστήρια 

συμβόλαιά τους, τις εγγυήσεις, σχετικά με το αντικείμενο της ασφάλισης. 

 Οι εγγυήσεις (warranties) είναι, κατά κύριο λόγο, θεσμός του αγγλικού 

δικαίου. «Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 της M.I.A., μία εγγύηση έχει τον 

χαρακτήρα υπόσχεσης σύμφωνα με την οποία, ο λήπτης της ασφάλισης δεσμεύεται με 

αυτήν στον ασφαλιστή για μια σειρά γεγονότων που θα ενισχυθούν ή όχι κατά τη 

διάρκεια της ασφάλισης»
70

. Η παράβαση των εγγυήσεων συνεπάγεται άμεσα και την 

ακυρότητα του συμβολαίου και την απαλλαγή του ασφαλιστή από τις υποχρεώσεις 

του. 
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 Μπεχλιβάνης, Δ. Αχιλλέας, (2008), Το καθήκον προσυμβατικής αναγγελίας στο 

ασφαλιστικό δίκαιο, με ιδιαίτερη αναφορά στη θαλάσσια ασφάλιση. Πρόλογος Παμπούκης 

Γ. Κωνσταντίνος, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σ. 99-119. 
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 Ο διαχωρισμός των εγγυήσεων γίνεται ανάμεσα στις ρητές (express) και τις 

σιωπηρές ή κατά άλλους εξυπακουόμενες (implied) εγγυήσεις: 

 

Οι μεν ρητές αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το περιεχόμενό 

τους να ποικίλλει κάθε φορά. Μια ρητή εγγύηση έχει να κάνει είτε με τη 

δραστηριοποίηση του πλοίου σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (locality 

warranty), τις τακτικές επιθεωρήσεις του πριν την έναρξη οποιουδήποτε κινδύνου 

(survey warranty), την κατάταξη και διατήρηση της κλάσης του (class maintained 

warranty) ή της εθνικότητάς του (warranty of nationality), την υποχρέωση του 

ασφαλισμένου να ειδοποιεί για τυχόν απώλειες το club και κατά τη διάρκεια του 

κινδύνου για τον τύπο του μεταφερόμενου φορτίου (warranty as to the cargo carried) 

καθώς και την καταβολή των ασφαλίστρων συγκεκριμένου χρόνου (premium 

warranty).  

 

Οι δε εξυπακουόμενες αναφέρονται στα άρθρα 36 έως 41 της Μ.Ι.Α. 1906, 

και αποτελούν σιωπηρές προϋποθέσεις των ευθυνών που έχει ο ασφαλιστής. 

Πρόκειται για εγγυήσεις που έχουν ισχύ ακόμη και όταν δεν αναφέρονται γραπτώς 

στο ασφαλιστήριο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών, είναι οι σιωπηρές εγγυήσεις 

για την αξιοπλοΐα των πλοίων (warranty of seaworthiness)
71

 και της καταλληλότητας 

για τη μεταφορά των φορτίων (cargo worthiness). Επίσης, σημαντική σιωπηρή 

εγγύηση είναι αυτή που έχει να κάνει με την καταβολή των ασφαλίστρων αλλά και 

την τήρηση της νομιμότητας.  

 

Αν και ο θεσμός των εγγυήσεων είναι άγνωστος για το ελληνικό ασφαλιστικό 

δίκαιο, εν τούτοις χάρη στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (Αστικός Κώδικας 

άρθρο 361) τα συμβαλλόμενα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμπεριλάβουν στη 

σύμβαση ασφάλισης όρους με τη μορφή ρητών εγγυήσεων. 
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 Άρθρο 39 της Μ.Ι.Α. αναφέρεται στην θαλάσσια ασφάλιση κατά ταξίδι και όχι στην 

ασφάλιση κατά χρόνο. Ισχύει η σιωπηρή εγγύηση της αξιοπλοΐας. Αφορά αποκλειστικά στην 

κατάσταση του πλοίου από  την έναρξη του ταξιδιού του έως και τα περισσότερα στάδιά του.  
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4.3.3. Ο Θεσμός των Νηογνωμόνων  

 

 Η σύνθετη λέξη «νηογνώμονας» προέρχεται από τις λέξεις ναυς (=πλοίο) και 

γνώμων (=αυτός που γνωρίζει και ελέγχει τα πλοία). Γίνεται λόγος για οργανισμούς 

που ελέγχουν και αξιολογούν νέα ή επισκευασμένα πλοία με εθνική ή διεθνή 

αναγνώριση. Κύριος σκοπός τους είναι η ταξινόμηση των πλοίων σε κλάσεις 

(classification) και η καταγραφή τους στο ειδικό βιβλίο κατάταξης (register book). 

 

 Το δυναμικό των νηογνωμόνων απαρτίζει μια, από τις πιο διακεκριμένες και 

έμπειρες στη ναυτιλιακή πολιτική, ομάδα διοικητικών οργάνων, προερχόμενη από 

τους κύκλους των πλοιοκτητών και των ασφαλιστών. Κύριος εκφραστής όλων των 

νηογνωμόνων είναι ο Διεθνής Σύνδεσμος Νηογνωμόνων - International Association 

of Classification Societies (I.A.C.S.)
72

. Εκπροσωπεί τους κυριότερους νηογνώμονες 

παγκοσμίως και ιδρυτικά του μέλη είναι οι επτά εγκυρότεροι, στον χώρο σήμερα, 

νηογνώμονες.  

 

Την πρώτη θέση κατέχει ο βρετανικός «Lloyd’s Register of Shipping» (1760) 

με έδρα το Λονδίνο, ακολουθεί ο γαλλικός «Bureau Veritas» (1828) με έδρα το 

Παρίσι και ο αμερικάνικος «American Bureau of Shipping» (1862) με έδρα την Νέα 

Υόρκη. Στην τέταρτη θέση και στο Όσλο βρίσκεται ο νορβηγικός «Det Norske 

Veritas» (1864), ενώ την πέμπτη, κατέχει ο ιταλικός «Registro Navale Italiano» 

(1865) στη Γένοβα και ο γερμανικός του Αμβούργου «Germanicher Lloyd» (1867) 

και τέλος ο ελληνικός νηογνώμονας «Veritas Hellenique» (1870) του Πειραιά. 
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 Προωθεί συνεχώς υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας για τα πλοία αλλά και πρόληψης της 

θαλάσσιας ρύπανσης, λειτουργώντας από το 1969 συμβουλευτικά με τον Ι.Μ.Ο.. Πρόκειται 

για  μη  κερδοσκοπικούς  οργανισμούς, αναγνωρισμένους τόσο από το  κράτος, που έχουν 

ιδρυθεί, όσο και από όλα τα υπόλοιπα κράτη. Αποτελούν οργανισμούς ελέγχου,  

επιθεώρησης και πιστοποίησης της αξιοπλοΐας των πλοίων. Απασχολούν ειδικευμένους 

επιθεωρητές επιφορτισμένους για την εποπτεία των πλοίων από την στιγμή της ναυπήγησής 

τους έως και όλες τις διενέργειες περιοδικών επιθεωρήσεων.  Άλλωστε τα πλοία,  οφείλουν 

να επιθεωρούνται κατά τη διάρκεια όλης τους της ζωής, στη θάλασσα, διεκδικώντας 

πιστοποιητικά αξιοπλοΐας. Αναμφισβήτητα, ένα πλοίο υποβιβάζεται ή χάνει την κλάση του 

εξαιτίας της μη τήρησης  των θεμάτων σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια ή την 

ανανέωση των πιστοποιητικών κλάσης τους.             
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4.3.4. Γενική Αβαρία 

 

 Κατά τη διάρκεια, ενός ταξιδιού μεταφοράς εμπορευμάτων, όλο ή μερικό από 

το φορτίο του, μπορεί να υποστεί ζημία. Στην περίπτωση αυτή, γίνονται δεκτές όλες 

οι απώλειες που έχουν προκληθεί από την πλευρά του πλοιοκτήτη ή του ιδιοκτήτη 

του φορτίου και μιλάμε για Μερική Αβαρία. Ωστόσο, μια από τις σημαντικότερες 

εξαιρέσεις του κανόνα αυτού προκύπτει όταν ένας εξωτερικός κίνδυνος (συνήθως 

είναι ο καιρός) απειλεί το πλοίο, το φορτίο, το πλήρωμα ή ακόμα και ολόκληρη την 

επιχείρηση. Τότε ο πλοιοκτήτης είναι εκείνος που αποφασίζει να θυσιάσει μέρος του 

φορτίου του ή ακόμη και κομμάτια από το πλοίο του, στη θάλασσα, για να μπορέσει 

να το σώσει. Στο σημείο αυτό γίνεται λόγος για Γενική Αβαρία. 

 Η θυσία και τα έξοδα που συνεπάγεται η επιχείρηση γενικής αβαρίας 

υπόκειται στην ασφαλιστική κάλυψη των P. and I. Clubs και αφορούν το σκάφος και 

το φορτίο. Αναλαμβάνουν οι Λέσχες να καλύψουν τις έκτακτες ανάγκες από την ρίψη 

φορτίων στη θάλασσα, εκφόρτωση ή πώληση μέρους τους, ακόμα και φορτία που 

λεηλατήθηκαν από πειρατές. Όταν υπάρχει θυσία γενικής αβαρίας που οφείλεται σε 

ασφαλισμένο κίνδυνο, ο ασφαλιστής είναι ο άμεσα υπεύθυνος προς τον ιδιοκτήτη του 

φορτίου που θυσιάστηκε. 

 Η βασική αρχή της γενικής αβαρίας αντικατοπτρίζεται στην αμοιβαιότητα, 

ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των Λεσχών Προστασίας και Αποζημίωσης. 

Όλα τα έξοδα που έγιναν κατά τη διάρκεια διάσωσης του πλοίου ή των φορτίων 

αυτού, από τον θαλάσσιο κίνδυνο
73

 διαμοιράζονται μεταξύ των ιδιοκτητών του 

πλοίου και των φορτίων. Τα P. and I. Clubs, οφείλουν να καλύψουν τη γενική αβαρία 

και τις ειδικές χρεώσεις για τη διάσωση του πλοιοκτήτη. Έναν ακόμη κίνδυνο που 

καλύπτει η θαλάσσια ασφάλιση είναι η εγκατάλειψη μέρους ή όλης της ποσότητας 

του φορτίου που βρίσκεται στο πλοίο, για τη διασφάλιση του γενικότερου 

συμφέροντος
74

. 
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 Ως θαλάσσιος κίνδυνος νοείται οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός, συμβαίνει στην πορεία του 

πλοίου, όχι όμως ως αποτέλεσμα φθοράς του ίδιου αλλά όταν προκαλεί απώλεια ή ζημιά στο 

αντικείμενο της ασφάλισης. Ακόμη και όταν η ζημιά στο αντικείμενο προκληθεί από 

ελάττωμα της μηχανής του πλοίου ή από κακή πλοήγηση εκ μέρους του πληρώματός του. 
74

 Ο ορισμός της εγκατάλειψης τόσο για το φορτίο όσο και για το πλοίο, αναφέρει ότι στις 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κρίνεται απαραίτητη η ρίψη στη θάλασσα μέρους του 

φορτίου ή του πλοίου με σκοπό να ελαφρύνει και να συνεχίσει το ταξίδι του αξιόπλοο. 
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 Η απώλεια ενός φορτίου εξετάζεται πάντοτε σε συνάρτηση με την εγγυτέρα 

αιτία που την προκαλεί. Η απώλεια καλύπτεται όταν ο κίνδυνος στον οποίο οφείλεται 

είναι πιο άμεσος από αυτήν και στην περίπτωση που δεν αναφέρεται κάτι 

διαφορετικό στο συμβόλαιο. Όταν όμως η απώλεια έχει προκληθεί από περισσότερες 

από μία αιτίες, η πιο κοντινή σε αυτές καλύπτεται από τον ασφαλιστή. Σε 

διαφορετικό ενδεχόμενο ο ασφαλιζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση από τους 

ασφαλιστές.  

Η ολική απώλεια του φορτίου έχει δύο μέρη: Το πρώτο αναφέρεται στην 

πραγματική ολική απώλεια (παράγραφος 67 της Μ.Ι.Α. 1906) και συμβαίνει όταν έχει 

καταστραφεί ολοσχερώς το φορτίο (π.χ. βύθιση πλοίου μαζί με το φορτίο του) ή 

αναφέρεται σε τέτοια ζημιά του φορτίου που το καθιστά μη ικανό για το σκοπό που 

προορίζεται (π.χ. αμμωνία όταν έρθει σε επαφή με το νερό). Το δεύτερο μέρος 

αναφέρεται στην κατασκευαστική ολική απώλεια (παράγραφος 2, εδάφιο 60 από 

Μ.Ι.Α. 1906). Όπου ο ασφαλιζόμενος έχει χάσει το φορτίο του για ορισμένο λόγο, 

όπως είναι η πειρατεία και δεν είναι σίγουρος αν θα το ξανά έχει στα χέρια του. Αν 

στο φορτίο υπάρξει ζημιά, ο ασφαλιζόμενος θα προσπαθήσει να το επαναφέρει στην 

αρχική του κατάσταση, με έξτρα δαπάνες για να επωφεληθεί. 

 

Σύμφωνα με τους New York - Antwerp Rules 1994, πράξη Γενικής Αβαρίας
75

 

(General Average) έχουμε στην περίπτωση όπου οποιαδήποτε έκτακτη θυσία ή 

δαπάνη γίνεται εθελοντικά για την κοινή ωφέλεια με σκοπό να διασωθεί περιουσία 

που κινδυνεύει. Πρόκειται για θαλάσσιο ναυτιλιακό κανόνα με ρίψη μέρους του 

φορτίου στη θάλασσα για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών διάσωσης του 

πλοίου. Την ευθύνη της θυσίας αναλαμβάνει ο καπετάνιος, για το κοινό όφελος όλων. 

Η θυσία θα πρέπει να λάβει χώρα ακριβώς τη στιγμή του κινδύνου για να 

διαφυλαχθεί η ασφάλεια των συμβαλλομένων μερών. Σε αντίθεση, με τις δαπάνες και 

τα έκτακτα έξοδα της γενικής αβαρίας που πραγματοποιούνται μετά το πέρας του 

κινδύνου. Οι ασφαλιστές δεν είναι υποχρεωμένοι, ούτε υπεύθυνοι για την καταβολή 

αποζημίωσης όταν πρόκειται για την αποφυγή κινδύνων συμπεριλαμβανομένων στο 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
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  Πράξη θυσίας γενικής αβαρίας μπορεί να  αντιμετωπίσει ο καπετάνιος φορτωμένου πλοίου 

σε περίπτωση πειρατείας. Τότε θυσιάζει μέρος του φορτίου του εσκεμμένα για την ασφάλεια 

και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του πλοίου του.    
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4.3.5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

 

 Η χώρα μας, εξαιτίας της υψηλής θέσης του ελληνόκτητου στόλου που 

διαθέτει, συγκαταλέγεται στις μεγάλες ναυτιλιακές δυνάμεις της παγκόσμιας 

ναυτιλιακής κλίμακας ενσωματώνοντας πληθώρα συμφερόντων. Μειονέκτημα στο 

παραπάνω αποτέλεσε, η απουσία συγκροτημένης εγχώριας ασφαλιστικής υποδομής, 

ικανής να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα, με αποτέλεσμα το φαινόμενο της ασφάλισης 

να εξυπηρετείται από ξένες αγορές και ξένους μεσίτες. Στη χώρα μας λειτουργούν 

δύο είδη ασφάλισης. Το ένα έχει να κάνει με την ασφάλιση μέσω ασφαλίστρου, από 

ανώνυμες ειδικές εταιρείες όπου ο ασφαλιστής έχει το ρόλο του χρηματοδότη και το 

άλλο, με τις αμοιβαίες ασφαλίσεις των πλοιοκτητών με διαφορετικό ποσοστό στην 

ελληνική αγορά. 

 Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ισχυρό νομοθετικό περιβάλλον για να 

ευδοκιμήσουν τέτοιες προσπάθειες, αλλά μόνο περιπτώσεις ξένων υποκαταστημάτων 

Protection and Indemnity Clubs, τα οποία δραστηριοποιούνται, στη χώρα μας. 

Ωστόσο θα πρέπει να παρθούν πρωτοβουλίες για εκσυγχρονισμό των ασφαλιστικών 

θεσμών, μιας και η χώρα μας, με το λιμάνι του Πειραιά, έχει μπει ενεργά, τα 

τελευταία χρόνια, στις μεταφορές εμπορευμάτων, από και προς όλο τον κόσμο. Το 

πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα έχει αποτελέσει, η επίσκεψη του μεγαλύτερου 

φορτηγού-πλοίου (container ship) της εταιρείας MSC, που πραγματοποιήθηκε τον 

προηγούμενο μήνα (25/08/2014), στο τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του 

Πειραιά. Το «MSC LONDON» έχει μήκος 400 μέτρα, χωρητικότητα 16.500 

εμπορευματοκιβωτίων και συνολική δύναμη 165.000 τόνων
76

. 

 Η διαδικασία σύστασης και λειτουργίας ελληνικού ασφαλιστικού οργανισμού 

προστασίας και αποζημίωσης κατά τα ξένα πρότυπα των Protection and Indemnity 

Clubs μπορεί να γίνει μόνο με βάση τη νομική κάλυψη των διατάξεων του ν. 

400/1970 «περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφαλίσεως» και του προεδρικού διατάγματος 

551/1970 «περί ιδιωτικής ασφαλίσεως πλοίων και αεροπλάνων» για λειτουργία ως 

συνεταιρισμών.  
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 http://www.protothema.gr/greece/article/404842/ston-peiraia-to-megalutero-fortigo-ploio-

pou-katepleuse-pote-stin-ellada/ 
 

http://www.protothema.gr/greece/article/404842/ston-peiraia-to-megalutero-fortigo-ploio-pou-katepleuse-pote-stin-ellada/
http://www.protothema.gr/greece/article/404842/ston-peiraia-to-megalutero-fortigo-ploio-pou-katepleuse-pote-stin-ellada/
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 Παρόλα αυτά, με τον νόμο 3569/2007, τέθηκαν τα θεμέλια για την 

οικοδόμηση συστήματος της θαλάσσιας συνεταιριστικής ασφάλισης στην Ελλάδα 

σύμφωνα με τα πρότυπα των αλλοδαπών ασφαλιστικών ενώσεων. Υπάρχουν ειδικές 

διατάξεις των άρθρων 463-506 αλλά και γενικές στα άρθρα 189-225, του Εμπορικού 

Νόμου που κάνουν λόγο για θαλάσσια ασφάλιση στη χώρα μας. Ωστόσο, οι διατάξεις 

του ελληνικού ναυτασφαλιστικού δικαίου παρά την ύπαρξη ευρωπαϊκών οδηγιών, 

δεν είναι αυστηρές με αποτέλεσμα την ύπαρξη πληθώρας καταχρήσεων στους όρους 

των ναυτασφαλιστικών συμβολαίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

5.1 ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

5.1.1 Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ΙΜΟ – Ο ρόλος του στη παγκόσμια ναυτιλία  

 

 Ο International Maritime Organization (I.M.O.)
77

, είναι εξειδικευμένος 

οργανισμός στα πλαίσια του ΟΗΕ, με αντικείμενο τη θέσπιση μέτρων για την 

βελτίωση της ασφάλειας στη διεθνή ναυτιλία και την αποφυγή της μόλυνσης του 

περιβάλλοντος από τα πλοία. Επίσης, είναι αρμόδιος για νομικά ζητήματα σχετικά με 

την απόδοση ευθυνών και την καταβολή αποζημιώσεων σε περιπτώσεις ναυτιλιακών 

ατυχημάτων αλλά και για την διευκόλυνση της διεθνούς ναυτιλιακής κίνησης. 

 

 Συστάθηκε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το 1948, στη Γενεύη και αποτελείται από 

163 κράτη-μέλη. Έχει υιοθετήσει περισσότερες από 25 βασικές συμβάσεις για την 

ναυτική ασφάλεια, τη πρόληψη της ρύπανσης, την ευθύνη και αποζημίωση, καθώς 

και έναν μεγάλο αριθμό αυτοτελών υποχρεωτικών και μη κωδίκων. 

 

 Ως βασικό του ρόλο έχει την προώθηση και τη συνεργασία μεταξύ των 

κυβερνήσεων για την υιοθέτηση κανονισμών και συστάσεων καθιερώνοντας διεθνή 

πρότυπα στους τομείς της ναυτικής ασφάλειας, της αποδοτικής ναυσιπλοΐας και της 

πρόληψης/μείωσης της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλοία. Επιπλέον, αποτελεί μια 

εξειδικευμένη υπηρεσία με διεθνή νομοθεσία για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής 

στη θάλασσα και την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία. Για την αντιμετώπιση αυτών 

των δύο πολύ σοβαρών προβλημάτων, ο Ι.Μ.Ο. έχει αναπτύξει δύο συμβάσεις 

αντίστοιχα. Την Διεθνή Σύμβαση SOLAS για την προστασία της ανθρώπινης ζωής 

στη θάλασσα και την Διεθνή Σύμβαση MARPOL προλαμβάνοντας τη ρύπανση. 

Ωστόσο, για την συμπλήρωση τω προβλεπόμενων από τις δύο παραπάνω συμβάσεις, 

ο International Maritime Organization ανέπτυξε τον International Maritime 

Dangerous Goods Code. 
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 Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών, Ιούλιος 2014. 
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5.1.2 Διεθνής Σύμβαση SOLAS 

 

 Η σύμβαση SOLAS (Safety of Life at Sea)
78

, αποτελεί τη σημαντικότερη και 

την παλαιότερη συνθήκη, θαλάσσιας ασφάλειας των πληρωμάτων, των εμπορικών 

πλοίων, που έχει υπογραφεί στη παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των εμπορικών πλοίων που εκτελούν σήμερα διεθνές πλόες είναι 

πιστοποιημένη με αυτήν την συνθήκη. 

 

 Υιοθετήθηκε το 1914 και τέθηκε σε ισχύ το 1965, ως το πρώτο σοβαρό έργο 

του ΙΜΟ, συμβαδίζοντας με τις νέες τεχνολογίες και τις εξελίξεις της ναυτιλιακής 

βιομηχανίας. Αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να παραμένει επίκαιρη. 

Διακρίνει όλα τα πλοία σε δύο ομάδες
79

 : σε αυτά που ανήκουν στη SOLAS και σε 

όσα δεν ανήκουν σε αυτήν. Τα πλοία της SOLAS πρέπει να συμμορφώνονται στις 

προδιαγραφές μεταφοράς δορυφορικών συσκευών και ασυρμάτου. Ανήκουν, στην 

κατηγορία αυτή, όλα τα φορτηγά πλοία με ολική χωρητικότητα 300dwt και άνω και 

ορισμένα επιβατηγά πλοία. Όσα δεν ανήκουν στην SOLAS δεν χρειάζεται να 

συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές αυτές αλλά τις χρησιμοποιούν όλο και 

περισσότερο διότι αυξάνεται με τον τρόπο αυτό, περισσότερο, η ασφάλεια στη 

θάλασσα. 

 

 Μεγάλο μέρος της, πραγματεύεται ζητήματα ασφάλειας και πρόληψης 

πιθανών περιστατικών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή στη 

θάλασσα. Αναφέρεται στην κατασκευή του πλοίου, την ευστάθεια, τα μηχανήματα 

και τις εγκαταστάσεις του, την πυρασφάλεια, τις συσκευές διάσωσης και φυσικά, την 

ασφάλεια στην ναυσιπλοΐα. Στην σύμβαση γίνεται, επίσης, λόγος για την μεταφορά 

επικίνδυνων φορτίων, την ασφαλή διαχείρισή τους αλλά και την λειτουργία των 

πλοίων, σύμφωνα με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 
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Φωσκόλου Φρανσουάζ, (2010), P and I Clubs and crew claims = P and I Clubs και 

αποκατάσταση ζημιών πληρώματος, διατριβή Πανεπιστημίου Πειραιώς, τμήμα Ναυτιλιακών 

Σπουδών.
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 Το φάσμα των υπηρεσιών που είναι σε θέση να προσφέρει ποικίλλει. 

Καταπιάνεται από την επιθεώρηση διαφόρων ειδών πλοίων, για λογαριασμό των 

κρατικών αρχών, των διαχειριστών και των ασφαλιστών, μέχρι την εκπόνηση 

μελετών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους κατασκευαστές και 

τις ναυπηγικές μονάδες επισκευής των πλοίων
80

. Αποτελείται από δώδεκα κεφάλαια, 

όπου στο έβδομο αυτών, γίνεται λόγος στη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων. 

 

 

 

 

5.1.3 Διεθνής Σύμβαση MARPOL 

 

 Η Σύμβαση MarPol (Maritime Pollution) 73/78, είναι η κύρια διεθνής 

σύμβαση που περιέχει κανονσιμούς που στοχεύουν στη πρόληψη και 

ελαχιστοποίησης της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από λειτουργικά ή 

τυχαία αίτια πλοίων. Πρόκειται για συνδυασμό δύο συμβάσεων που υιοθετήθηκαν το 

1973 και το 1978. 

 

 Στο περιεχόμενό της, γίνεται λόγος για πέντε παραρτήματα σχετικά με : 

 

Παράρτημα Ι – Οκτώβριος 1983 : Πρόληψη της ρύπανσης από πετρέλαιο. 

Παράρτημα ΙΙ – Οκτώβριος 1983 : Έλεγχος της ρύπανσης από υγρές τοξικές χύδην 

ουσίες. 

Παράρτημα ΙΙΙ – Ιούλιος 1992 : Πρόληψη της ρύπανσης από επιβλαβείς 

συσκευασμένες ουσίες, δια θαλάσσης. 

Παράρτημα IV – Σεπτέμβριος 2003 : Πρόληψη ρύπανσης από λύμματα πλοίων. 

Παράρτημα V – Δεκέμβριος 1998 : Πρόληψη ρύπανσης από απορρίμματα πλοίων. 
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5.1.4 Διεθνής Κώδικας IMDG 

 

 Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Μεταφοράς Συσκευασμένων Επικίνδυνων 

Ουσιών – International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), 

χρονολογείται από το 1960, συστήνοντας στις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν έναν 

ενιαίο διεθνή κώδικα για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων δια θαλάσσης. 

Εγκρίθηκε στην τέταρτη συνεδρίαση του ΙΜΟ, το 1965. Εφαρμόζεται υποχρεωτικά, 

από το 1973, στην Ελλάδα για όλα τα ελληνικά πλοία διεθνών πλόων, αλλά και σε 

όσα φέρουν ξένη σημαία, εφόσον καταπλέουν σε ελληνικά λιμάνια και όρμους. Σε 

διεθνές επίπεδο, την υποχρεωτική εφαρμογή του, έχουμε την 1
η
 Ιανουαρίου του 2004. 

 

 Στόχος του Κώδικα είναι η ενίσχυση της ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων 

εμπορευμάτων στον τελικό τους προορισμό, η προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και τέλος η διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης των επικίνδυνων  

υλικών. Είναι γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φορτίων που μεταφέρονται 

δια θαλάσσης, είτε σε υγρή ή στερεή χύδην μορφή και κυρίως σε συσκευασμένη 

παρουσιάζουν ιδιότητες που τα καθιστούν επικίνδυνα για το θαλάσσιο περιβάλλον ή 

την ανθρώπινη υγεία. Για ένα σημαντικό μέρος αυτών που θεωρούνται ως θαλάσσιοι 

ρυπαντές (marine pollutants), υπάρχουν ειδικοί Κανονισμοί, ιδιαίτερα στις Διεθνείς 

Συμβάσεις της SOLAS 74/78 και της MARPOL 73/78 που ασχολούνται με τα 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των πλοίων. 

 Ως κύριο μέλημά του είναι η συνεχής ανανέωση, έτσι ώστε να 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν νέα επικίνδυνα εμπορεύματα αλλά και νέες 

τεχνολογίες ή μεθοδολογίες κατά την διακίνησή τους. Προτάσεις ικανές για 

αναθεώρηση υποβάλλονται απευθείας από τα κράτη-μέλη στον ΙΜΟ. 

 

 Ο IMDG Code βασίζεται σε πληθώρα αρχών που τον στηρίζουν. Μία από τις 

βασικότερες αυτών, είναι η ταξινόμηση σε κλάσεις των επικίνδυνων φορτίων με 

βάση τους βαθμούς επικινδυνότητας που παρουσιάζουν κατά την μεταφορά τους. 

Υπάρχει, ο περιορισμός των επικίνδυνων υλικών σε δεξαμενές ή συσκευασίες με 

κατάλληλα χαρακτηριστικά, ώστε να αποτραπεί η διαρροή τους. Χρησιμοποιούνται 

ετικέτες προειδοποίησης κινδύνων αλλά και πινακίδες για τον εντοπισμό των 

επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά την μεταφορά τους. Σημαντική αρχή καθίσταται 

επίσης και εκείνη που καθορίζει τον διαχωρισμό των επικίνδυνων ουσιών που 
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αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά και τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται στο 

πλοίο διασφαλίζοντας την ασφάλεια. Και τέλος παρέχει συμβουλές και σχέδια 

έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων κινδύνων 

(πυρκαγιάς – διαρροής).  

 

Σήμερα, η εφαρμογή του Κώδικα IMDG απαιτεί επαρκή γνώση των 

απαιτήσεών του για την οποία εκτός από την εξειδικευμένη εκπαίδευση, η απόκτηση 

εμπειρίας στο πλοίο όσο και στις λιμενικές εγκαταστάσεις θεωρείται απαραίτητη 

προϋπόθεση. Επιπλέον, η χρήση του Κώδικα έχει επεκταθεί σε όλη την αλυσίδα 

χειρισμού, μεταφοράς και αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών από τους παραγωγούς 

στους καταναλωτές. Έτσι οι φορείς διοίκησης των λιμανιών, οι τερματικοί σταθμοί, 

οι εταιρίες αποθήκευσης, οι φορτωτές αλλά και σχεδόν κάθε επιχείρηση, οι 

δραστηριότητες της οποίας περιλαμβάνουν τη μεταφορά και τον χειρισμό των  

επικινδύνων αγαθών καθοδηγούνται από τις διατάξεις του Κώδικα. 

 

Συμπερασματικά, είναι σίγουρο ότι όσο εξελίσσεται η βιομηχανία παραγωγής 

νέων υλικών και παρασκευασμάτων που παρουσιάζουν επικίνδυνες ιδιότητες, τόσο 

θα εξελίσσεται και ο Κώδικας IMDG, ώστε να διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό ασφαλείς και περιβαλλοντικά αποδεκτές συνθήκες διακίνησης με πλοία. 

 

 

 

5.1.5 Διεθνής Κώδικας ISM 

 

 Τα συνεχιζόμενα ναυτικά ατυχήματα, τα οποία έχουν προκαλέσει απώλειες 

πληθώρας εμπορικών και όχι μόνο πλοίων με τα φορτία τους, και πολλές φορές και 

ανθρώπινο δυναμικό, ώθησαν τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (Ι.Μ.Ο.) στη λήψη 

μέτρων για την άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου. Από την μία οι συνέπειες των 

ναυτικών ατυχημάτων και από την άλλη η λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στο 

περιβάλλον, οδήγησαν προς την εφαρμογή μιας περισσότερο ποιοτικής διαχείρισης 

των πλοίων και των φορτίων που μεταφέρουν. Ως απόρροια αυτών
81

, το 1993, 

δημιουργήθηκε ο «Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των 
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 Βλάχος Παν. Γεώργιος, Γεωργαντόπουλος Ελ., (2003), Ναυτιλιακή Οικονομική, 2
η
 

βελτιωμένη και επαυξημένη έκδοση, εκδ. Τζέϊ και Τζέϊ Ελλάς, Πειραιάς, σ. 171-172. 
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Πλοίων και την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – International Safety 

Management Code (I.S.M.)». 

 

 Ο κώδικας αυτός
82

, παρέχει διεθνές στάνταρντ για την ασφαλή διαχείριση των 

πλοίων αλλά και την πρόληψη της ατυχηματικής θαλάσσιας μόλυνσης. Υιοθετήθηκε 

το 2002, από τον Ι.Μ.Ο., με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας στη θάλασσα, τη 

πρόληψη τραυματισμού ή θανάτου μελών του πληρώματος αλλά και την αποφυγή 

περιβαλλοντικής καταστροφής από το πλοίο. Κάθε πλοίο για να υπακούει στους 

κανόνες του ISM Code, οφείλει να έχει καταρτίσει ένα σύστημα ασφαλούς 

διαχείρισης Safety Management System (SMS). Με αυτό τον τρόπο, κάθε πλοίο 

επιθεωρείται τακτικά από την κλάση του, με σκοπό να διαπιστωθεί η 

αποτελεσματικότητά του για την έναρξη ενός νέου ταξιδιού. 

 

 Τέλος, γνωρίζουμε ότι, η ναυτιλία έχει αναπτύξει τις δικές της διαδικασίες 

αυτορρύθμισης για να καταστεί ασφαλής και αποδοτική. Ο Διεθνής Κώδικας 

Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), πηγάζει από πρότυπα της ναυτιλίας και είναι 

υποχρεωτικός για όλα τα πλοία με προφανή ωφέλιμα αποτελέσματα. 

 

 

 

5.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

 Στην Ελλάδα, η θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακολουθεί 

δύο ειδών κανονισμούς, διαφορετικούς μεταξύ τους αλλά με αρκετά κοινά σημεία. 

Έτσι λοιπόν, από την μια διέπεται από τους κανονισμούς που ρυθμίζουν μεταφορές 

στο εσωτερικό της χώρας, όπως το Προεδρικό Διάταγμα 405/96
83

 με τίτλο : 

«Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης, παραμονής επικίνδυνων ειδών σε 

λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης». Αλλά και από κανονισμούς διεθνών 

θαλάσσιων μεταφορών επικίνδυνων προϊόντων που ορίζονται από τη Διεθνή 
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 Φωσκόλου Φρανσουάζ, (2010), P and I Clubs and crew claims = P and I Clubs και 
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 Παπαδάκης Α. Γεώργιος (Δρ.), (29-30 Απριλίου 2014), Πρόγραμμα “Proteas LIFE” – 

Σύσκεψη Επιθεωρητών Reach, Protocol for Emissions and Accidents Scenarios in Supply and 
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Παραγωγής και Διοίκησης. 
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Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) και τη Διεθνή 

Σύμβαση για την Παρεμπόδιση της Μόλυνσης από Πλοία (MARPOL). 

 Καταληκτική πρόταση αλλά και καίρια φιλοσοφία της ελληνικής νομοθεσίας, 

είναι ότι δεν μπορούν να διακινούνται ταυτόχρονα επικίνδυνα εμπορεύματα και 

επιβάτες. Αυστηρή απαγόρευση για την πρόληψη ατυχημάτων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Όλους αυτούς τους μήνες συγγραφής της παρούσας μελέτης, βασικός σκοπός 

ήταν να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της θαλάσσιας ασφάλισης των επικίνδυνων 

εμπορευμάτων και κατά συνέπεια των πλοίων που τα μεταφέρουν, τόσο για το 

ανθρώπινο δυναμικό και το περιβάλλον όσο και για το κύρος των εφοπλιστικών και 

ναυτιλιακών εταιρειών. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να επιτευχθεί μια ορθή και 

διεκπεραιωμένη κατάληξη στο παρών θέμα, διαχωρίστηκε η εργασία σε αντίστοιχα 

κεφάλαια, μέσα από τα οποία αναλύθηκαν οι σχετικές έννοιες και εξήχθησαν τα 

ακόλουθα συμπεράσματα. 

Ένας από τους βασικότερους πυλώνες της ναυτιλίας είναι η ναυτική 

ασφάλιση. Κατά την ναυτική ασφάλιση των μεταφερόμενων φορτίων, ιδιαίτερο ρόλο 

διαδραματίζει η μορφή τους (υγρό – στερεό – αέριο) εξαιτίας των διαφορετικών 

τιμών στις κλάσεις τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι εταιρείες ασφάλισης μεταφερόμενων 

φορτίων για τον ορισμό των ασφαλίσεων λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους, το είδος 

του μεταφερόμενου υλικού, εξασφαλίζοντας πρώτα τα συμφέροντα τους και στην 

συνέχεια, αυτά του ναυλωτή. Από το ξεκίνημα των θαλάσσιων μεταφορών, 

δημιουργήθηκαν οι πρώτοι κίνδυνοι, για όσους διενεργούσαν μεταφορές, για τα ίδια 

τα φορτία αλλά και για τα τρίτα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

μεταφοράς των επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

Αρχικά, αναφερόμενοι στους θαλάσσιους κινδύνους και τα μέρη τα οποία 

υπόκεινται σε θαλάσσια ασφάλιση, θα πρέπει να σημειωθεί πως είναι δυνατόν το 

συμβόλαιο της θαλάσσιας ασφάλισης, αναλόγως τους όρους του, να επεκτείνεται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύει τον ασφαλιζόμενο έναντι απωλειών ή 

οποιονδήποτε άλλων κινδύνων μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια μιας 

θαλάσσιας μεταφοράς. Γενικά, το είδος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου -ενός από τα 

σπουδαιότερα ναυτιλιακά έγγραφα των εμπορικών πλοίων- επηρεάζουν, το είδος των 

επικίνδυνων φορτίων, η συσκευασία τους, το είδος των καλυπτόμενων κινδύνων, 

όπως και το μέσο μεταφοράς και η διαδρομή που θα επιλέξει να ακολουθήσει. 

Επίσης, αποτελεί γεγονός πως με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής μεταφοράς και 

διακίνησης των εμπορικών επικίνδυνων και μη προϊόντων, έχουν δημιουργηθεί 

παγκόσμια δίκτυα εξυπηρέτησης, προκειμένου να εφαρμόζονται οι διεθνείς 

κανονισμοί σε περιπτώσεις ζημιών που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν χρονοβόρες και 
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δαπανηρές. Οι διεθνείς συνθήκες βασίζονται σε ειδικούς όρους και ρήτρες 

θεσμοθετημένοι από το Ινστιτούτο Ασφαλιστών Lloyd’s, του Λονδίνου. 

Βεβαίως πρέπει να γνωστοποιηθεί ότι η ασφάλιση των μεταφερόμενων 

εμπορευμάτων, δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με την έναρξη και την λήξη της 

μεταφοράς τους. Πέραν από τις ημερομηνίες της μεταφοράς τους, τα φορτία 

υπόκεινται σε εμπορικούς και νομικούς όρους και σε διεθνή δικαστήρια. Ο 

μεταφορέας αναλαμβάνει κάθε φορά, την εκτέλεση της διαμετακόμισης των αγαθών 

από τον έναν τόπο σε κάποιον άλλο. Είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση των 

εμπορευμάτων που αναλαμβάνει να μεταφέρει και σε περίπτωση υλικών ζημιών ή 

απωλειών, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον ή τους ιδιοκτήτες του. Η αρχή 

της αποζημίωσης είναι καίριας σημασίας και θα πρέπει να ακολουθεί κάθε φθορά, 

απώλεια ή ζημιά των ασφαλισμένων φορτίων. Ακόμη και στις περιπτώσεις της 

μερικής ή γενικής αβαρίας, όπου οι πλοίαρχοι είναι αναγκασμένοι να θυσιάζουν 

μέρος των φορτίων τους, η αρχή αυτή, αναλαμβάνει τα τρέχοντα έξοδα για την 

μερική ή άλλοτε γενική αντικατάστασή τους. 

Επιπλέον, κύριο μέλημα κάθε πλοίου μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, 

είναι η ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων όπως και η υπακοή του στις βασικές 

προδιαγραφές ασφαλείας για τα φορτία και τα πληρώματά του, όπως αναφέρονται 

στον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικίνδυνων Ειδών (IMDG Code) του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα θα πρέπει να 

δίνεται κατά την φόρτωση, στοιβασία, μεταφορά και εκφόρτωση τέτοιων υλικών, 

σύμφωνα με την φύση και τον βαθμό επικινδυνότητάς τους, από το κατάστρωμα και 

τα αμπάρια των πλοίων. Απαραίτητη κρίνεται επίσης και η υπακοή στον INF Code, 

περί της ασφαλούς μεταφοράς ραδιενεργών καυσίμων και αποβλήτων, υποχρεωτική 

από το 2001. Για να γίνεται κατανοητό, στους υπαλλήλους που παίρνουν μέρος, στα 

στάδια της αλυσίδας των logistics, τι είδους φορτία μεταφέρονται, υπάρχουν κώδικες, 

πινακίδες και σημάνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινά για όλα τα κράτη, που 

είναι σε θέση να καταδείξουν την κλάση, την επικινδυνότητα και την φύση των 

συσκευασμένων υλικών. Βασικό στοιχείο που προέκυψε μέσω των νομολογιών είναι 

ότι στις περισσότερες περιπτώσεις κινδύνων ή ατυχημάτων, παρά τις δικαστικές 

διαφορές μεταξύ ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιρειών, οι αποζημιώσεις 

καταβάλλονται σύμφωνα με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, με αποτέλεσμα τον 

καταμερισμό των ευθυνών σε περισσότερους φορείς με βασικότερο στοιχείο το πλοίο 

και τα φορτία που φέρει.  
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Ωστόσο, ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να είναι σε διαρκή επαφή με τον 

εκάστοτε ασφαλιστή και να του παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με 

την αρχή της «Καλής Πίστης» για να μην προδοθεί ή μείνει εκτεθειμένος απέναντι 

στον ασφαλιστή του. Τότε θα είναι στην ευνοϊκή θέση να λάβει την αποζημίωση που 

του αναλογεί με το πέρας των διαπραγματεύσεων. Άλλωστε, όσον αφορά στην 

περίπτωση των ναυτασφαλίσεων, εκείνο που θεωρείται απολύτως καθοριστικό για 

την σωστή διεξαγωγή της μεταφορικής υπηρεσίας είναι η επίδειξη της καλής πίστης 

από τα συμβαλλόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, στόχος των μερών δεν πρέπει να 

θεωρείται η απόσπαση όλων και περισσότερων κερδών αλλά η πραγματική 

αποκατάσταση της προσκεκλημένης ζημιάς. Όπως επίσης και δεν θα πρέπει να 

απαιτούνται αξιώσεις οι οποίες δεν προβλέπονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή 

εσφαλμένη απεικόνιση των γεγονότων σε περιπτώσεις ατυχήματος. 

Συμπεραίνεται ότι, η ναυτική ασφαλιστική αγορά κινείται σε επίπεδα 

ανάπτυξης τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Το κύριο ζητούμενο είναι η δημιουργία 

συνθηκών που θα επιτρέψουν την σύγκλιση της ελληνικής προς τις ανεπτυγμένες 

ευρωπαϊκές και διεθνείς ασφαλιστικές αγορές. Εντούτοις, η χάραξη συγκεκριμένης 

στρατηγικής που θα στοχεύει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας 

θα συμβάλλει στην θεσμική αλλά και πρακτική αναγνώριση του συμπληρωματικού 

ρόλου της ναυτικής ασφάλισης ως αρωγού των ασφαλών ταξιδιών. 

 Από την άλλη πλευρά, εκτός από την ναυτική ασφάλιση, σειρά έχουν και 

ορισμένες γενικές προφυλάξεις αλλά και μέτρα ασφαλείας που προέρχονται τόσο από 

πρακτικές ζητημάτων όσο και από την νομοθεσία. Έτσι, μάθαμε ότι, όλα τα αγαθά 

που μεταφέρονται για την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών είτε σε μορφή 

πρώτης ύλης είτε σε τελειοποιημένη μορφή απαιτούν σωστή και προσεκτική 

μεταχείριση ούτως ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα κυρίως προς τον 

άνθρωπο. Συνεπώς, απαιτείται η διαχείριση των φορτίων αυτών αποκλειστικά από 

ανθρώπους, άρτια εκπαιδευμένους, οι οποίοι να ελέγχονται συνεχώς από τους 

αρμόδιους οργανισμούς. Θα πρέπει οι έλεγχοι να είναι αυστηροί, διότι, εξαιτίας των 

άσκοπων ενεργειών καταστρέφεται ο πλανήτης μας καθημερινά. Γι’ αυτό, κατά τις 

μεταφορές, το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να τηρούνται οι κώδικες ασφαλείας, 

ελαχιστοποιώντας τα ανθρώπινα ατυχήματα αλλά και για να υπάρξει καλύτερη 

αντιμετώπιση απέναντι στο περιβάλλον, προς όφελος των επόμενων γενιών. 
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 Ακόμη και οι πλοίαρχοι από την μεριά τους, είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο 

και τις γενικές διατάξεις των διεθνών συνθηκών και κωδίκων, να ενημερώνουν τις 

αρμόδιες λιμενικές ή προξενικές αρχές των λιμανιών των χωρών που προσεγγίζουν, 

τουλάχιστον ένα 24ώρο πριν την άφιξή τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση, και εκείνοι 

με την σειρά τους να έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας, να 

έχουν ενημερωθεί για τις ακριβείς ποσότητες των επικίνδυνων υλικών, την κλάση 

τους και τον βαθμό επικινδυνότητάς τους. 

Συγκεφαλαιωτικά, οι θαλάσσιες μεταφορές κατέχουν την πρώτη θέση στη 

συμβολή και επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης και της πολιτισμικής προόδου, 

συμβάλλοντας με το 90% στο ποσοστό των θαλάσσιων εμπορικών μεταφορών. Ως εκ 

τούτου, οι θαλάσσιοι οδοί παραμένουν οι ευκολότεροι για επικοινωνία. Τα θαλάσσια 

μεταφορικά μέσα επιτυγχάνουν την μεταφορά όλο και μεγαλύτερων φορτίων, με 

χαμηλότερα κόστη, περισσότερων προσαρμοσμένων στις ειδικές απαιτήσεις των 

μεταφερόμενων αγαθών. Είναι γεγονός άλλωστε ότι, οι θαλάσσιες μεταφορές 

απορροφούν τη μεγαλύτερη μερίδα των παγκόσμιων μεταφορών. 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα και προφυλάξεις για την 

εν γένει μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων δια θαλάσσης. Θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη σοβαρά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω 

αντιρρυπαντικών πολιτικών. Τα εκάστοτε πληρώματα να έχουν επαρκή γνώση των 

καθηκόντων τους αλλά και να είναι εκπαιδευμένα ορθά, έτσι ώστε να αντιδρούν 

άμεσα σε έκτακτες καταστάσεις. Οι φορτοεκφορτώσεις να λαμβάνουν χώρα 

σύμφωνα με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Να μην υπάρχει υπερβολή ως προς 

την διακινούμενη ποσότητα των επικίνδυνων υλών. Τα επικίνδυνα φορτία να 

συσκευάζονται σε κατάλληλες δεξαμενές ή δοχεία φέροντας την σωστή κάθε φορά 

σήμανση. Να απαγορεύεται το κάπνισμα και κάθε εστία φλόγας στους χώρους των 

πλοίων αλλά και των λιμανιών. Να γίνονται αυστηροί έλεγχοι και συχνές 

επιθεωρήσεις. Να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα ναυτιλιακά έγγραφα και 

πιστοποιητικά και να εφαρμόζονται οι διεθνείς κανόνες και συμβάσεις, σύμφωνα με 

τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ).  
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