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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ παξνύζα εξγαζία έρεη σο ζηόρν λα νξίζεη, λα ζρνιηάζεη θαη λα απνζαθελίζεη ην 

ξόιν θαη ηε ιεηηνπξγία πνπ έρνπλ νη λενγλώκνλεο ζε όιν ην θάζκα ηεο λαπηηιηαθήο 

βηνκεραλίαο, ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ αζθάιηζε, θαζώο απνηεινύλ έλα από ηα 

ζεκαληηθόηεξα ζηνηρεία ηεο πηζηνπνίεζεο ελόο πινίνπ, ζε όια ηα ζηάδηα ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ. 

Γηαθξίλεηαη ε νξγαλσηηθή ηνπο δνκή θαη ε απνζηνιή πνπ έρνπλ απέλαληη ζηε 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία. Οη θαλόλεο πνπ εθδίδνπλ ζπκβαδίδνπλ πάληνηε κε ηνπο 

Γηεζλείο Καλνληζκνύο θαη ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο, θαη έρνπλ σο ζηόρν ηελ αζθάιεηα 

ηνπ πινίνπ, ηελ αζθάιεηα ηεο αλζξώπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα, θαη ηελ απνθπγή ηεο 

ξύπαλζεο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ελώ αλαιύνληαη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ISM Code. 

Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηα λενιόγηα θαη ζηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 

θάζε θαηεγνξίαο λενινγίνπ, κέζα από ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ν πινηνθηήηεο 

επηιέγεη ηε ζεκαία πνπ θέξεη ην πινίν ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα αλαιύνληαη νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο έλα πινίν, απνθηά, δηαηεξεί ή 

ράλεη ηελ θιάζε ηνπ, αλάινγα κε ην βαζκό ζηνλ νπνίν ππαθνύεη θαη ζπκκνξθώλεηαη 

ζηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο. Γηα λα δηαπηζησζεί ε ζπκκόξθσζε απηή, δηεμάγνληαη 

θάπνηεο επηζεσξήζεηο από ηνπο λενγλώκνλεο, ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο λαππήγεζεο 

ηνπ πινίνπ, αιιά θαη ζηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ. 

Σέινο, παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηνπο θπξηόηεξνπο λενγλώκνλεο ηνπ θόζκνπ ζρεηηθά 

κε ηε ζπγθξόηεζή ηνπο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ Διιεληθό Νενγλώκνλα. 
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ABSTRACT 

 

The following assignment aims to define, comment and clarify the role and function 

that classification societies have across the entire spectrum of the maritime industry, 

economy and the insurance as they are one of the most important elements of the 

certification of a ship at all stages of its construction. 

Their organizational structure and mission is distinguished across the maritime 

industry. The rules issued are always in line with the international regulations and 

conventions; and seek the safety of ships, life at sea and the prevention of maritime 

environment pollution while the characteristics of the ISM code are also analyzed. 

Furthermore, reference is made in the registers and advantages and disadvantages of 

each category of registration through procedures in which the owner chooses the flag 

which the ship will carry. 

The processes in which a ship acquires, retains or loses its class are also analyzed, 

depending on the extent to which the International Regulations are obeyed and 

compiled with. In order for this determination of conformity to take place, some 

inspections by classification societies are carried out at various stages of the 

construction of the ship but also at a later course. 

Finally, it includes information about the major classification societies in the world 

and their constitution, with special reference to the Hellenic Register of Shipping. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Οη λενγλψκνλεο, σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο πινίνπ απφ ηα ζεκέιηα ηεο 

λαππήγεζήο ηνπ, κέρξη θαη ηε ηειεπηαία πιεχζε ηνπ, δε ζα κπνξνχζε λα πεξάζεη 

απαξαηήξεην ζηελ έξεπλα γηα ηελ επηινγή ζέκαηνο κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο έλα πινίν θξίλεηαη 

έκπηζην θαη άμην γηα ηε δηεμαγσγή κεηαθνξάο θνξηίνπ, ζε θάζε άθξε ηνπ πιαλήηε. ην 

επίθεληξν ηεο αλάιπζεο πνπ αθνινπζεί είλαη νη λενγλψκνλεο, ν ζπλδεηηθφο θξίθνο πνπ 

ελψλεη ηελ ζεσξία ησλ Γηεζλψλ Καλνληζκψλ ηεο λαπηηιίαο πεξί αμηνπινΐαο, κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπο ζηελ πξάμε. 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο, είλαη λα αλαιχζεη ηνλ αθξηβή ζθνπφ ηεο ίδξπζεο ησλ 

λενγλσκφλσλ, ην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηφζν ζηελ εζληθή, φζν θαη 

ηε δηεζλή λαπηηιηαθή βηνκεραλία. 

Υξεζηκνπνηψληαο κηα κεζνδνινγία πνπ εξεπλά θάζε πηπρή ησλ ελαζρνιήζεσλ ησλ 

λενγλσκφλσλ, κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηνπο αιιά θαη ηελ εμέιημή ηνπο, παξαηίζεληαη πέληε 

ιεπηνκεξή θεθάιαηα, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα αλαιχζνπλ κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηηο 

ελαζρνιήζεηο απηέο. 

ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ λενγλψκνλα, φρη κφλν ζηνλ νξηζκφ, 

αιιά ζην πεξηερφκελν θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζην ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ πινίσλ. 

Ο θάζε πινηνθηήηεο κειεηψληαο κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα, επηιέγεη έλαλ λενγλψκνλα θαη 

εγγξάθεη ην πινίν ηνπ ζε απηφλ, κε ζθνπφ λα ην πηζηνπνηήζεη κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. Σα 

έγγξαθα απηά ππνδειψλνπλ φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πινίνπ, ησλ κεραλψλ ηνπ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ πινίνπ, ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

λνκνζεζίεο, θαζψο θαη κε ηνπο θαλφλεο πνπ έρεη ζέζεη ν εθάζηνηε λενγλψκνλαο. 

Οη λενγλψκνλεο, είλαη ηδησηηθνί κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί, ηνπνζεηεκέλνη ζε θάζε 

ζεκείν ηνπ θφζκνπ, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα πηζηνπνηήζνπλ ηα πινία πνπ έρνπλ ππφ ηελ επνπηεία 

ηνπο θαη κέζα απφ επηζεσξήζεηο λα ηα ηαμηλνκήζνπλ ζε θιάζε. 

Ο πξψηνο λενγλψκνλαο ηδξχζεθε ζην Λνλδίλν απφ έλαλ ηδηνθηήηε θαθελείνπ, απφ ηνλ νπνίν 

θαη πήξε ην φλνκά ηνπ, Lloyd‟s Register of Shipping. ηε ζπλέρεηα άξρηζε λα δηεπξχλεηαη ν 

ηνκέαο, κε απνηέιεζκα ζήκεξα ν αξηζκφο ησλ λενγλσκφλσλ παγθνζκίσο, λα είλαη κεγάινο.  
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Παξά ηαχηα, νη θπξηφηεξνη λενγλψκνλεο είλαη ιίγνη θαη ην έξγν ηνπο ηεξάζηην. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο λενγλψκνλεο απηνχο, είλαη κέιε ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Νενγλσκφλσλ 

(IACS), ε νπνία απνηειεί ηνλ θχξην ζπλεξγάηε κε ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα, ζε ζέζε 

παξαηεξεηή, ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΗΜΟ), γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ην 

θχξνο θαη ηα πξνζφληα πνπ έρνπλ, φζνη είλαη κέιε ηεο Έλσζεο απηήο. 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην δεχηεξν θεθάιαην. ην θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ζχκθσλα κε ην νπνίν ηδξχζεθαλ θαη ζπλερίδνπλ λα δξνπλ νη λενγλψκνλεο. Σν 

πιαίζην απηφ απαξηίδεηαη απφ κηα ζεηξά θαλνληζκψλ, ηνπο νπνίνπο εθδίδνπλ νη λενγλψκνλεο, 

αθνινπζψληαο φκσο κε θάζε ιεπηνκέξεηα, ηα πξφηππα ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ είλαη ζίγνπξνη φηη ην πινίν πνπ έρνπλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπο ζπκκνξθψλεηαη θαη 

ππαθνχεη ζηνπο θαλνληζκνχο πνπ είλαη απαξαίηεην, θαη έηζη θξίλεηαη αμηφπινν. 

Αμηφπινν ζεσξείηαη έλα πινίν φηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ, νη κεραλέο θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ, 

έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη παξακέλνπλ ζε θαιή θαηάζηαζε θαη κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ 

παξέρνληαο αζθάιεηα ζην ίδην ην πινίν, ζην πιήξσκα ηνπ πινίνπ θαη ζην θνξηίν ην νπνίν 

κεηαθέξεη. Ζ αζθάιεηα θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία απηψλ, είλαη απαηηήζεηο, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο θαη απφ ηνλ ISM Code. 

Κάζε χκβαζε πνπ είλαη απαξαίηεην λα εθαξκφδεηαη θαη αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην απηφ, 

είλαη επηθεληξσκέλε ζε δηαθνξεηηθφ ζέκα, αιιά φιεο ζηνρεχνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

αζθάιεηαο. πγθεθξηκέλα, νη Γηεζλείο πκβάζεηο θαη ν ISM Code, αζρνινχληαη κε ηελ 

απνθπγή λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ πιεξψκαηνο, κε ηελ 

πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη κε ηελ αζθάιεηα ηεο δσήο ζηε 

ζάιαζζα. Όια απηά γίλνληαη πξάμε κέζσ ησλ δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ νη πκβάζεηο απηέο θαη ν 

Κψδηθαο, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (IMO - International Marine 

Organisation), κε ζθνπφ λα πεηχρεη ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο, πηνζέηεζε ην 1993 ηνλ "Γηεζλή 

Κψδηθα Γηαρείξηζεο γηα ηελ Αζθαιή Λεηηνπξγία ησλ πινίσλ θαη ηελ Πξνζηαζία ηνπ 

Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ", ηνλ I.S.M. Code. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηνλ παξαπάλσ θψδηθα, ζηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ γεληθφηεξα, 

έξρνληαη λα ζπκθσλήζνπλ θαη νη βαζηθφηεξεο Γηεζλείο πκβάζεηο πνπ απαξηίδνπλ ην 
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θεθάιαην απηφ. Κάζε δηεζλήο ζχκβαζε αζρνιείηαη κε έλα ηκήκα ηνπ πινίνπ ή κηα θαηεγνξία 

πινίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ιεπηνκεξεηαθέο δηαηάμεηο. 

Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε λενιφγεζε ελφο πινίνπ. Με ηνλ φξν λενιφγεζε 

(registration) ελλννχκε ηελ εγγξαθή ηνπ πινίνπ ζε έλα εηδηθφ βηβιίν πνπ νλνκάδεηαη 

Νενιφγην (registry) θαη ηεξείηαη απφ ηηο Ληκεληθέο Αξρέο ζε θάζε ιηκέλα. Ζ εγγξαθή είλαη 

ππνρξεσηηθή, θαη ζε απηφ θαηαγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πινίνπ, 

φπσο είλαη ην φλνκα ή νη δηαζηάζεηο ηνπ, ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ, ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ πινηνθηήηε θαη άιια. 

Ζ λενιφγεζε είλαη δηαθνξεηηθή ζε θάζε ρψξα. Όια ηα πινία είλαη ππνρξεσκέλα λα έρνπλ 

νξηζκέλε εζληθφηεηα (nationality), ε νπνία δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηε ζεκαία πνπ θέξνπλ. Ζ 

ζεκαία απηή ππνδειψλεη ην θξάηνο ζην νπνίν έρεη λενινγεζεί ην πινίν. Σν θάζε θξάηνο 

ζεκαίαο είλαη αξκφδην γηα ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη θαη κε ηηο νπνίεο ζπκκνξθψλεηαη ην 

πινίν πνπ έρεη επηιέμεη λα θέξεη ηε ζεκαία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο. Σν πινίν είλαη 

ππνρξεσκέλν λα ππαθνχεη ζηηο απαηηήζεηο ηηο ζεκαίαο, απνιακβάλεη φκσο θαη ηα πξνλφκηα 

πνπ παξέρεη θάζε ρψξα, ζηα πινία πνπ έρεη ππφ ηελ πξνζηαζία ηεο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο λενινγίσλ, θαη φιεο έρνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία. Ο 

θάζε πινηνθηήηεο πνπ επηιέγεη έλα λενιφγην, πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε απηφ γηα λα 

απνθηήζεη ην πινίν ηνπ θιάζε.  Με ηνλ φξν θιάζε ππνδειψλεηαη ην επίπεδν ηεο 

θαηάζηαζεο, ζηελ νπνία βξίζθνληαη ην πινίν, νη κεραλέο θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ. Γηα λα 

ηαμηλνκεζεί έλα πινίν ζε θιάζε, απαηηείηαη λα πιεξνί φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο θαλφλεο πνπ 

ζέηεη ν εθάζηνηε λενγλψκνλαο, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε Γηεζλείο Καλνληζκνχο. Αλ δε ζπκβεί 

απηφ ηφηε ην πινίν ελδέρεηαη λα ράζεη ηελ θιάζε ηνπ. Όια ηα ζηάδηα πνπ αθνξνχλ ηελ θιάζε 

αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην απηφ. 

Πεξλάκε ζην ηέηαξην θεθάιαην. Δδψ αλαιχνληαη νη επηζεσξήζεηο πνπ δηεμάγνπλ νη 

λενγλψκνλεο, ζε θάζε ζηάδην απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ. Γηα λα δηαπηζησζεί ε 

ζπκκφξθσζε ηνπ πινίνπ κε ηνπο θαλφλεο πνπ απαηηνχληαη, νη λενγλψκνλεο πξαγκαηνπνηνχλ 

ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο επηζεσξήζεηο. Αλάινγα κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη πινηνθηήηεο 

αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο, νη λενγλψκνλεο κπνξνχλ λα αλαζέζνπλ, λα δηαηεξήζνπλ ή λα 

θαηαξγήζνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θιάζεο ησλ πινίσλ ησλ πινηνθηεηψλ απηψλ. 
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Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο επηζεσξήζεσλ νη νπνίεο δηεμάγνληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο. 

ε απηφ ην θεθάιαην εμεηάδνληαη νη επηζεσξήζεηο πνπ γίλνληαη απφ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ λενγλσκφλσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αξρηθή, ε πεξηνδηθή ή ε έθηαθηε. 

Ζ αξρηθή ή γεληθή επηζεψξεζε ιακβάλεη ρψξα ζε θάζε πινίν, πξηλ απηφ έξζεη ζε ιεηηνπξγία, 

θαζψο ζε απηή ηίζεληαη φια ηα κέξε ηνπ πινίνπ, ζε ιεπηνκεξή επηζεψξεζε γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ ηεξνχληαη νη λνκνζεζίεο. 

Οη πεξηνδηθέο ή ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη 

γίλνληαη κε ζθνπφ λα επηβεβαηψζνπλ φηη ην πινίν εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο κε 

ηηο νπνίεο θξίζεθε αμηφπινν, θαη έηζη λα δηαηεξήζεη ηελ θιάζε ηνπ. 

Οη έθηαθηεο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ, απφ δηάθνξεο ελδείμεηο θξηζεί 

απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα ηεο επηζεψξεζεο απηήο, ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάπνηα δεκηά ζην 

πινίν, ε νπνία επεξεάδεη ηελ αμηνπινΐα ηνπ. 

Οη θαηεγνξίεο επηζεσξήζεσλ πνηθίιινπλ, θαζψο πεξηιακβάλνπλ θαη άιιεο ππνθαηεγνξίεο 

θαη ζε άιια κέξε ηνπ πινίνπ. 

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην αλαθέξνληαη κε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο νη βαζηθφηεξνη θαη 

γλσζηφηεξνη λενγλψκνλεο δηεζλψο. Γίλεηαη αλάιπζε ζηελ ηζηνξία ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

ζπγθξνηνχληαη. Αλαθέξνληαη νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο, νη 

ζπγρσλεχζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα κεηαμχ θάπνησλ απφ απηνχο, θαη επηπιένλ αλαθέξεηαη ε 

δξάζε ηνπο απφ ηε ζηηγκή ηεο ίδξπζήο ηνπο κέρξη θαη ζήκεξα. 

Οη λενγλψκνλεο αλάινγα κε ηε ρψξα ζηελ νπνία αλήθνπλ, έρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν θάπνηνο έρεη πεξηζζφηεξν θχξνο θαη αμηνπηζηία απφ θάπνηνλ άιιν λενγλψκνλα. 

Όια ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά αλαθέξνληαη ζην πέκπην θεθάιαην, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ 

ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ λενγλψκνλα, ζηα πξνβιήκαηα θαη ζηε λέα πνξεία πνπ ραξάδεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 

 

1.1 ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΣΟΥΟ ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΧΝ 

Ο φξνο λενγλψκσλ είλαη ζχλζεηνο θαη απφ ηηο ιέμεηο λαπο (πινίν) θαη γλψκσλ, ζεκαίλεη 

απηφλ πνπ γλσξίδεη θαη ειέγρεη ηα πινία. Οη λενγλψκνλεο είλαη ηδησηηθνί ή κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί, νη νπνίνη ζθνπφ έρνπλ λα πηζηνπνηνχλ, επηζεσξνχλ θαη λα θαηαηάζζνπλ ηα πινία 

ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη θιάζεηο αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο θαιήο 

θαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ην πινίν. Με ηνλ φξν «θιάζε» εθθξάδεηαη ε θαηαζθεπαζηηθή θαη 

κεραληθή θαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ, ζε πνηφ βαζκφ δειαδή είλαη άμην θαη έκπηζην λα 

ηαμηδέςεη κε αζθάιεηα
1
.  

Οη λενγλψκνλεο παξαθνινπζνχλ ηα πινία θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο, αιιά θαη κεηά απφ 

απηή, θαηαγξάθνληαο ηα ζρέδηα λαππήγεζεο, ηηο επηζθεπέο ηνπο, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θνξηνεθθφξησζεο, ηα αηπρήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο δηάθνξεο 

επηζεσξήζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξέρνπλ ζηνπο πινηνθηήηεο ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη 

ζηνπο αζθαιηζηέο ή λαπισηέο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εθάζηνηε 

πινίνπ, κε βάζε ηε ζπλαπηφκελε ζχκβαζε κεηαμχ λαππεγείνπ – πινηνθηήηε.  

Ο λενγλψκνλαο θαηαθέξλεη λα επηβεβαηψλεη ηε θαιή ιεηηνπξγία πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζσζηή 

πιεχζε ηνπ πινίνπ, παξέρνληαο ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ πινίνπ δειαδή ηελ θιάζε. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν, ζεσξεί φηη ην πινίν έρεη ζπκκνξθσζεί ζηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο θαη θαλφλεο 

πνπ ν λενγλψκνλαο έρεη ζεζπίζεη. Οη θαλφλεο απηνί εθπνλνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ θαη εγθξίλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο γηα θάζε αληηθείκελν επηηξνπέο (committees), 

δηεζλείο θαη εζληθέο. Σνπο θαλνληζκνχο απηνχο, έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηεξεί θαη λα ηνπο 

αλαλεψλεη.   

Παξά ηαχηα, ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο θιάζεο δελ ζεσξείηαη σο εγγχεζε ηεο αζθάιεηαο ή 

αμηνπινΐαο ηνπ πινίνπ, αιιά απνηειεί κφλν κία επηβεβαίσζε φηη ην πινίν ζρεδηάζηεθε θαη 

θαηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ έρεη εθδψζεη ν εθάζηνηε λενγλψκνλαο. 

Σν ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο θιάζεο είλαη ε δηαηήξεζή ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ν 

                                                           
1
 Γεινχθαο Ν., Ναπηηθφ Γίθαην,1979 
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λενγλψκνλαο πξαγκαηνπνηεί επηζεσξήζεηο κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαη ζπρλφηεηα, νη 

νπνίεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 

 Ζ επηζεψξεζε πθάισλ 

 Ζ ελδηάκεζε επηζεψξεζε 

 Ζ εηήζηα επηζεψξεζε 

 Ζ εηδηθή επηζεψξεζε 

 Ζ επηζεψξεζε ιεβήησλ 

 Ζ επηζεψξεζε έιηθα θαη αμνληθνχ ζπζηήκαηνο 

 

Δπηπιένλ ππάξρνπλ θαη νη έθηαθηεο επηζεσξήζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

πψιεζε, κεηαζθεπή, αηχρεκα ή εληνπηζκφο απφ ηνλ πινηνθηήηε θάπνηνπ ειαηηψκαηνο πνπ 

επεξεάδεη ηελ θιάζε θαη ρξεηάδεηαη λα γίλεη επηδηφξζσζε. Όηαλ ππάξρεη εληνπηζκφο 

ειιείςεσλ απφ ηηο επηζεσξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, δεκηνπξγνχληαη παξαηεξήζεηο νη 

νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ εθάζηνηε πινίνπ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

αλαζηνιή ηεο θιάζεο ηνπ ή θαη δηαγξαθή ηνπ, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ ειιείςεσλ 

απηψλ.
2
  

 

 

1.1.1 ΑΠΟΣΟΛΗ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 

 

Απνζηνιή ησλ λενγλσκφλσλ πέξα απφ ηηο επηζεσξήζεηο, είλαη επίζεο θαη νη εμήο 

δηαδηθαζίεο
3
: 

 Ζ πξνεηνηκαζία θαη ν νξηζκφο θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ θαηαζθεπήο ηνπ 

πινίνπ θαη ησλ κεραλψλ, νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ απνδνρή ή φρη 

ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ πινίσλ πνπ ππνβάιινληαη πξνο ηαμηλφκεζε. ηνπο 

θαλφλεο απηνχο, ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ 

θαηαζθεπήο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ πινίνπ, ηφζν γηα ηα ππφ λαππήγεζε 

πινία φζν θαη γηα ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο επηζεσξήζεηο ηνπο. 

 Ζ επεμεξγαζία θαη ε έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ πινίνπ θαη ησλ κεραλψλ ηνπ 

ζθάθνπο, γηα ην νπνίν έγηλε αίηεζε ζην λενγλψκνλα γηα θαηάηαμε θαη 

ηαμηλφκεζε. 

                                                           
2
 Αζαλαζίνπ Λ., Έξγν θαη Δπζχλε Νενγλσκφλσλ, 1999 

3
 Αζεκνκχηεο Η., Νενγλψκνλεο Δπηζεσξήζεηο 
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 Ζ επηζεψξεζε θαη επίβιεςε ηνπ πινίνπ, ησλ κεραλψλ θαη ησλ πιηθψλ 

θαηαζθεπήο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζθεπήο, απφ ηνπο επηζεσξεηέο ηνπ 

λενγλψκνλα.  

 Ζ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θιάζεο, αμηνπινΐαο θαη ραξαθηεξηζκνχ ησλ 

πινίσλ, ησλ κεραλψλ, θαη ηνπ εμαξηηζκνχ ηνπ πινίνπ κεηά απφ ηελ 

επηζεψξεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. 

 Ζ δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ κε ζθνπφ λα εθδνζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά 

αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ θαη ηε ζεκαία 

ησλ νπνίσλ θέξεη ην πινίν. 

 Ζ παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ησλ πεξηνδηθψλ επηζεσξήζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηνπο θαλφλεο, ψζηε λα ππάξμεη δηαηήξεζε ηεο θιάζεο ηνπ 

πινίνπ, θαζψο θαη παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε θαη ησλ επηζεσξήζεσλ πνπ 

γίλνληαη κεηά απφ δεκία πνπ ζπλέβε ζην πινίν θαη πξνήιζε απφ νπνηαδήπνηε 

αηηία. 

 Ζ εθηέιεζε ησλ ηερληθψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δνθηκή, ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ, ζε πεξίπησζε πνπ 

δεηεζεί απφ ηνλ πινηνθηήηε. 

 Ζ έθδνζε εηδηθνχ «Μεηξψνπ» ησλ πινίσλ, ην νπνίν πεξηέρεη ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινίνπ θαη ησλ κεραλψλ ηνπ, φπσο είλαη ε θιάζε ή νη 

εκεξνκελίεο ησλ δηαθφξσλ επηζεσξήζεσλ. 

 Ζ πξνεηνηκαζία θαη έθδνζε ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

πινία ελ πισ, ηα ππφ λαππήγεζε ή ππφ παξαγγειία πινία, θαζψο θαη ηα πινία 

πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηά. 

 Σέινο, ν λενγλψκνλαο κπνξεί λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέζα 

θνξηνεθθφξησζεο πνπ έρνπλ δεηήζεη νη πινηνθηήηεο θαη λα δηεμάγεη 

αλαιχζεηο θαηαζθεπήο ζηα πινία, αλ ην δεηήζνπλ νη πινηνθηήηεο θαη νη 

θαηαζθεπαζηέο (απηφ ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ δηαηππσζεί θαλνληζκνί).  

 

 

1.1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΓΟΜΗ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 

Ζ δηνίθεζε ησλ λενγλσκφλσλ γίλεηαη απφ έλα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ εθνπιηζηέο, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο λαπιψζεσλ, λαππεγηθνχο νξγαληζκνχο, αζθαιηζηέο, 
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εθπξνζψπνπο θπβεξλήζεσλ θαη γεληθά πξφζσπα πνπ γλσξίδνπλ ζέκαηα λαππεγηθψλ 

θαηαζθεπψλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ επηζηεκψλ, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

αθηινθεξδψο. Απφ απηνχο εθιέγεηαη έλαο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ν νπνίνο πξνΐζηαηαη ηεο 

Γηεπζχλζεσο ηνπ λενγλψκνλα. 

Όηαλ ην πκβνχιην βξίζθεηαη ζε ζπλεδξίαζε γηα δεηήκαηα θαηάηαμεο πινίνπ ή αλαλέσζεο 

ηεο θιάζεο ηνπ, δελ επηηξέπεηαη λα παξεπξίζθεηαη ζηε ζπλεδξίαζε θάπνην κέινο πνπ έρεη 

άκεζα ή έκκεζα ζπκθέξνληα κε ηα δεηήκαηα απηά. Δπηπιένλ δελ επηηξέπεηαη απηφ ην κέινο 

λα εθιεγεί σο Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

ε θάπνηνπο λενγλψκνλεο, ζηε ζέζε ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ππάξρεη κηα κφληκε 

επηηξνπή, ε νπνία ελεξγεί ζπιινγηθά. 

Οη λενγλψκνλεο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ κε επάξθεηα ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαδηθαζίεο ηνπ 

θεθαιαίνπ 1.1, νξίδνπλ έλα ζχλνιν απφ ηερληθέο επηηξνπέο. ε απηέο ηηο επηηξνπέο 

ζπκκεηέρνπλ δηαθνξεηηθνί ηνκείο φπσο λαππεγηθέο βηνκεραλίεο, παλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά 

ηλζηηηνχηα, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ εηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηθήο 

ηερλνινγίαο. 

Οη ζπλεζέζηεξεο ηερληθέο επηηξνπέο είλαη νη αθφινπζεο
4
: 

 Δπηηξνπή Ναππεγηθήο 

 Δπηηξνπή Ππξεληθψλ εθαξκνγψλ 

 Δπηηξνπή Μεραλνινγίαο 

 Σερληθή Δπηηξνπή θξαηψλ ε ζαιάζζηαο πεξηνρήο 

 Δηδηθή επηηξνπή Ζιεθηξνινγίαο 

 Δηδηθή επηηξνπή πγθνιιήζεσλ 

 Δηδηθή επηηξνπή Τιηθψλ 

 Δηδηθή επηηξνπή Καηαδπνκέλσλ ζθαθψλ 

 Δηδηθή επηηξνπή Κηλεηψλ κνλάδσλ ζαιαζζίσλ γεσηξήζεσλ 

 Δηδηθή επηηξνπή Μεραληζκψλ θνξηψζεσλ 

 Δηδηθή επηηξνπή Δθκεηαιιεχζεσο ησλ πινίσλ 

 Δηδηθή επηηξνπή Αγθπξνβνιίσλ 

 Δηδηθή επηηξνπή Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

 πκβνχιην πισηψλ δεμακελψλ 

                                                           
4
 Αζεκνκχηεο Η., Νενγλψκνλεο Δπηζεσξήζεηο 
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 πκβνχιην Οδνλησηψλ ηξνρψλ 

Οη επηηξνπέο απηέο έρνπλ σο ππνρξέσζε λα ειέγρνπλ ηηο εθζέζεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηνπο επηζεσξεηέο θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο, θαη λα κεηαβηβάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ζηε δηεχζπλζε ηνπ Νενγλψκνλα. 

Ο Νενγλψκνλαο δηνξίδεη σο επηζεσξεηέο άηνκα πνπ απαζρνινχληαη κφληκα ζε απηφλ θαη 

κπνξεί λα είλαη λαππεγνί, πινίαξρνη, κεηαιιεηνιφγνη, λαπηηθνί, κεραλνιφγνη ή εηδηθνί 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Οη παξαπάλσ δε δηθαηνχληαη επηπιένλ ακνηβή, εθηφο απφ ηελ 

ήδε εγθεθξηκέλε απφ ηε δηνίθεζε ηνπ Νενγλψκνλα.  

 

 

1.1.3 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

Οη πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο λενγλψκνλεο ηνπ θφζκνπ έρνπλ απνθηήζεη δηεζλέο θχξνο, θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ηνπο αλαγλσξίδνληαη φρη κφλν απφ ηδηψηεο, αιιά θαη απφ ηηο επίζεκεο 

Κξαηηθέο Αξρέο. 

Οη πινηνθηήηεο έρνπλ θάζε ζπκθέξνλ λα εγγξάθνπλ ηα πινία ηνπο ζην λενγλψκνλα, θαζψο, 

ππάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ε θαηάηαμε θαη ε παξαθνινχζεζε ζηα πινία 

απφ θάπνηνλ δηεζλνχο θήκεο λενγλψκνλα. Σέηνηα πιενλεθηήκαηα είλαη ε απαιιαγή απφ 

επηζεσξήζεηο εθ κέξνπο ηεο Κξαηηθήο Αξρήο θαη ε δηεπθφιπλζε ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ 

επί ηνπ πινίνπ (λαπιψζεσο, αζθαιίζεσο, ππνζεθεχζεσο θηι), ιφγσ ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ 

έρνπλ νη ηξίηνη ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ λενγλψκνλα. 

Ο λενγλψκνλαο εθηφο απφ ην ζεκαληηθφηαην έξγν πνπ παξέρεη, απηφ ηεο θαηάηαμεο ηνπ 

πινίνπ, παξέρεη θαη ππεξεζίεο κε δηεπξπκέλν θαη δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν, ην νπνίν εθηφο 

απφ ηα πινία πεξηιακβάλεη θαη θνξηεγίδεο, πισηνχο ζηαζκνχο, πισηέο εμέδξεο εμφξπμεο 

πεηξειαίνπ, θαη αεξνπιάλα, ελψ θάπνηεο θνξέο θηάλεη κέρξη θαη ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή.  

ηηο ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηάηαμε θαη ηνλ έιεγρν, κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ 

θαη ad hoc κειέηεο θαη άιιεο ηέηνηεο παξνρέο ηερληθψλ ζπκβνχισλ.  
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Ζ δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη θπξίσο ζην αληηθείκελν ησλ ππεξεζηψλ θαη παίξλεη ηελ φςε 

κίαο εληνλφηεξεο δηάζηαζεο δεκνζίνπ ραξαθηήξα, πνπ κπνξνχκε λα ηελ θαηαλνήζνπκε 

επθνιφηεξα, κφλν αλ ηε ζπλδπάζνπκε κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ νξγαληζκψλ απηψλ
5
.  

 

1.2 ΤΝΣΟΜΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

Ήδε απφ ηα αξραία ρξφληα ε αλάγθε δεκηνπξγίαο νξγαληζκψλ φπσο νη λενγλψκνλεο, ήηαλ 

αηζζεηή. ηελ αξραία Διιάδα ιεηηνπξγνχζαλ παξφκνηνη νξγαληζκνί πνπ κε δηάθνξεο 

παξαιιαγέο κέζσ ησλ Ρσκαίσλ θαη ησλ κεζαησληθψλ ρσξψλ δηαηεξήζεθαλ κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 17νπ αηψλα.  

Δθείλε αθξηβψο ηελ πεξίνδν, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ηδξχζεθε ν πξψηνο λενγλψκνλαο κε 

δηεζλή επηξξνή, ν Lloyd Register of Shipping. Ζ εμέιημή ηνπ θαη επηθξάηεζή ηνπ, ε νπνία 

ήηαλ γηα πνιιά ρξφληα ε κνλαδηθή ηφζν έληνλε ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο, νθείιεηαη θπξίσο 

ζηε Βξεηαληθή ζαιαζζνθξαηνξία θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο πέληε αηψλεο. 

Σν πλεχκα ηεο αζθάιηζεο ησλ πινίσλ ζηελ Αγγιία πξνήιζε απφ ηηαινχο εκπφξνπο (Lega 

Anseatica) πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηε Lombard str. ηνπ Λνλδίλνπ πεξί ηνλ 14ν αηψλα. Σν 

1600 απηνί εθδηψρζεθαλ απφ ηελ Βαζίιηζζα Διηζάβεη κε ζθνπφ λα ηδξπζεί ην Champers of 

Assicurance, , ην νπνίν βαζηδφηαλ φκσο ζην δίθηπν ηεο "Lega Anseatica". Σν επηκειεηήξην 

απηφ ηεξνχζε εηδηθφ βηβιίν αξρείν ησλ πινίσλ κε βαζηθφ πεξηερφκελν ηηο αγνξαπσιεζίεο θαη 

ηελ αζθάιηζή ηνπο. 

Αξρηθά ηε ιεηηνπξγία απηή, αλαιάκβαλαλ ηδησηηθά γξαθεία (ζπκβνπιαηνγξαθηθά) ζε 

θαθελεία ηεο επνρήο (coffee-houses). Σν ζεκαληηθφηεξν απφ απηά ηα θαθελεία, ήηαλ ηνπ 

Δδνπάξδνπ Λφπδ (Edward Lloyd), επίζεο ζηε Lombard str , πνπ ηδξχζεθε ην 1691. ε απηφ 

ην θαθελείν ζχρλαδαλ θαζεκεξηλά έκπνξνη, αζθαιηζηέο γηα ζαιάζζηα δεηήκαηα θαη 

άλζξσπνη πνπ είραλ ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο. Ο Edward Lloyd, ηνπο βνήζεζε λα 

αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε ηελ θπθινθνξία ελφο ηππσκέλνπ θχιινπ, ηελ πξψηε 

λαπηηιηαθή εθεκεξίδα ηε "Lloyd's News", πνπ εθδηδφηαλ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. ε απηή ηελ 

εθεκεξίδα θαηέγξαθε πιεξνθνξίεο γηα ηε λαπηηιία, αιιά θαη γηα δηάθνξα άιια ζέκαηα. 

Κπξίσο θαηέγξαθε δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε ησλ Βξεηαληθψλ θαη επξσπατθψλ 

ιηκέλσλ θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ πινίσλ κε δηάθνξνπο ζπκβνιηζκνχο. 

                                                           
5
 Αζαλαζίνπ Λ., Έξγν θαη Δπζχλε Νενγλσκφλσλ,1999 
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Οη ζπκβνιηζκνί ήηαλ γηα παξάδεηγκα, ηα θσλήεληα A,E,I,O,U πνπ έδεηρλαλ ηελ αμία ηνπ 

πινίνπ θαη ηα G,M,B απφ ηηο ιέμεηο Good (=θαιφ), Middling (=κέηξην) θαη Bad (=θαθφ) πνπ 

έδεηρλαλ ηελ αμία ηνπ εμαξηηζκνχ. Σα πινία πνπ θαηαζθεπάδνληαλ ζην Σάκεζε έπαηξλαλ ηελ 

αλψηαηε θιάζε (Α-G) γηα 13 ρξφληα. Σα πινία πνπ λαππεγνχληαλ ζηε θσηία θαη ηελ 

Δπξψπε αλεμάξηεηα αλ ήηαλ θαιχηεξα κφλν γηα 8 ρξφληα θαη εθείλα πνπ λαππεγνχληαλ ζηελ 

Ακεξηθή γηα 6 ρξφληα. 

Λίγν αξγφηεξα, κηα νκάδα αζθαιηζηψλ εμέδσζε ηελ πξψηε επίζεκε ιίζηα πινίσλ, ηα νπνία 

είραλ ηαμηλνκήζεη ζε θιάζε αλάινγα κε ηελ πνηφηεηά ηνπο. Ζ ιίζηα απηή ήηαλ γλσζηή σο ην 

«Πξάζηλν Βηβιίν». Ζ επφκελε θίλεζε πνπ έγηλε ζην ηνκέα, ήηαλ ε έθδνζε κηαο 

αληαγσληζηηθήο ιίζηαο γλσζηή σο ην «Κφθθηλν Βηβιίν». Μεηά απφ απηή ηελ έθδνζε  

αθνινχζεζε έλαο έληνλνο αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο ησλ ιηζηψλ πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα λα έξζνπλ ζε ρξενθνπία
6
.  

Ζ ζπκθσλία επηηεχρζεθε ην 1834, φηαλ ελψζεθαλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ LLOYD'S Register 

ησλ Βξεηαληθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Ναπηηιίαο, κε ζθνπφ ηε ζέζπηζε Γεληθήο Δπηηξνπήο θαη 

θηιαλζξσπηθψλ ηηκψλ. Σν 1914 ε νξγάλσζε άιιαμε ην φλνκά ηεο ζε LLOYD'S Register of 

Shipping. 

Ζ αγγιηθή επίδξαζε ζε φια ηα λαπηηθά δεηήκαηα ππήξμε ηφζν ζεκαληηθή ψζηε λα θαηαζηεί ε 

αγγιηθή, ε δηεζλήο λαπηηθή γιψζζα πνιιά ρξφληα πξηλ επηθξαηήζεη δηεζλψο ζηε δηπισκαηία, 

ηηο επηζηήκεο, ζην εκπφξην θαη ζην ηνπξηζκφ. 

ε αληίζεζε κε ηνλ Αγγιηθφ Νενγλψκνλα, ν νπνίνο ζεσξνχηαλ πην ζπληεξεηηθφο ζην ξπζκφ 

εμέιημεο ηεο λαππεγηθήο, ν Γαιιηθφο Νενγλψκνλαο "Μππξφ Βεξηηάο" (Bureau Veritas), ελψ 

επεξέαδε θαη αζρνινχηαλ κε κηθξφηεξν αξηζκφ πινίσλ, ίζσο θαη απφ αληίδξαζε πξνο ηνλ 

Lloyd, ππήξμε ππνζηεξηθηήο ησλ ηερληθψλ λαππεγηθψλ θαηλνηνκηψλ. 

Όια απηά ηα γεγνλφηα είραλ ζαλ ζπλέπεηα ηειηθά, νη εθνπιηζηέο ηεο θσηίαο θαη Γαιιίαο, 

επηζπκψληαο λα ππεξαζπίζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο, λα δηαηεξήζνπλ θαιή θήκε θαη λα 

βειηηψζνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπο, λα ηδξχζνπλ αλεμάξηεηνπο λενγλψκνλεο
7
. 

Αξγφηεξα ηελ ίδηα θίλεζε έθαλαλ θαη  άιια λαπηηθά θξάηε θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

ηδξχζεθαλ θαη άιινη λενγλψκνλεο. Οη θπξηφηεξνη λενγλψκνλεο αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

                                                           
6
 Palmer, M., (1999),  LLOYD's REGISTER OF SHIPPING  

Αλαζχξζεθε απφ: http://www.mariners-l.co.uk/ResLloydsRegister.htm 
7
 Παδαξδήο Μ., Ναπηαζθαιίζεηο, Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο, 2014 
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1.3 ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΔ 

ήκεξα νη εγθπξφηεξνη  θαη γλσζηφηεξνη λενγλψκνλεο θαηαγξάθνληαη παξαθάησ ζχκθσλα 

κε ηε ζεηξά έηνπο ίδξπζήο ηνπο: 

 Ο Βξεηαληθφο, "Lloyd's Register of Shipping", ηδξχζεθε ην 1760, έδξα: Λνλδίλν, ν 

αξραηφηεξνο, ζχληκεζε ηίηινπ: L.R. 

 Ο Γαιιηθφο, "Bureau Veritas", ηδξχζεθε ην 1828, έδξα: Παξίζη, ζχληκεζε ηίηινπ: 

B.V. 

 Ο Ακεξηθαληθφο, "American Bureau of Shipping", ηδξχζεθε ην 1862 θαη 

αλαδηνξγαλψζεθε ην 1898, Νέα Τφξθε, ζχληκεζε ηίηινπ: A.B.S. ή A.B. 

 Ο Ννξβεγηθφο, "Det Norske Veritas", ηδξχζεθε ην 1864, έδξα: Όζιν, ζχληκεζε 

ηίηινπ: D.N.V. 

 Ο Ηηαιηθφο, "Registro Italiano Navale ", ηδξχζεθε ην 1865 θαη αλαζπζηήζεθε ην 1920, 

έδξα: Γέλνβα, ζχληκεζε ηίηινπ: RINA R.I. 

 Ο Γεξκαληθφο, "Germanischer Lloyd", ηδξχζεθε ην 1867, έδξα: Ακβνχξγν, ζχληκεζε 

ηίηινπ: G.L. 

 Ο Διιεληθφο, "Veritas Hellenique", ηδξχζεθε ην 1870 θαη επαλαζπζηήζεθε ην 1919 

σο "Διιεληθφο Νενγλψκσλ" "Hellenic Register of Shipping" αλψλπκε εηαηξία, έδξα: 

Πεηξαηάο, ζχληκεζε ηίηινπ: ΔΝ ή αγγι. H.R. 

 Ο Ηαπσληθφο, "Nippon Kaiji Kyokai ("Imperial Japanese Marine Corporation") 

"Teikoku Kaiji Kyokai", ηδξχζεθε ην 1899, έδξα: Σφθην, ζχληκεζε ηίηινπ: N.K. J.R. 

 Ο Ρσζηθφο, "Morskoi Registr Rusia" πξψελ "Morskoi Registr SSSR", έηνο ίδξπζεο 

1913, ζχληκεζε ηίηινπ: R.R. 

 Ο Κηλεδηθφο Νενγλψκνλαο, China Classification Society ,έηνο ίδξπζεο 1956  

Δθηελέζηεξε αλαθνξά ζηνλ Διιεληθφ Νενγλψκνλα γίλεηαη ζην πέκπην θεθάιαην. 

 

 

1.4 ΓΗΔΘΝΖ ΔΝΧΖ ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΧΝ - International Association of Classification 

Societies  (IACS) 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε Νενγλσκφλσλ (International Association of Classification Societies - 

IACS) είλαη κία κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε ζηηο 11 επηεκβξίνπ 1968. 
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Με έδξα ην Λνλδίλν, απνηειεί ηνλ θχξην ζπλεξγάηε κε ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα, ζε ζέζε 

παξαηεξεηή, ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΗΜΟ). Μέζσ απηνχ εθδίδνληαη νη 

δηάθνξεο νδεγίεο ηνπ ΗΜΟ. Δίλαη ν κνλαδηθφο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ αζρνιείηαη 

κε ζέκαηα θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο πνπ είλαη ππφ ζπδήηεζε αιιά ηειηθά γίλνληαη πξάμε σο 

ηερλνινγηθά πξφηππα απφ ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία
8
. 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε Νενγλσκφλσλ είλαη ν θπξηφηεξνο αληηπξφζσπνο ησλ κεγαιχηεξσλ 

λενγλσκφλσλ παγθνζκίσο. Σν βαζηθφ αληηθείκελν ηεο έλσζεο απηήο αθνξά ηφζν ηα επίπεδα 

αζθάιεηαο ησλ πινίσλ, θαηεγνξηνπνηψληαο ηα ζε θιάζεηο, φζν θαη ηα επίπεδα δηαηήξεζεο 

ησλ θαζαξψλ ζαιαζζψλ, απφ ηνλ θίλδπλν ξχπαλζεο απηψλ απφ ηα πινία. Ζ ζπκβνιή ηεο 

δηεζλνχο απηήο έλσζεο ζηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο γεληθά, αιιά θαη ζηε ξχζκηζε ηνπ 

ειέγρνπ κέζσ κηαο ζπιινγηθήο ηερληθήο ππνζηήξημεο, θαζψο θαη ηελ έξεπλα θαη ηελ 

αλάπηπμε, είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη νπζηαζηηθή. 

Πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ηνπ παγθφζκηνπ δηαθηλνχκελνπ θνξηίνπ ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ ζε 

ρσξεηηθφηεηα, θαιχπηεηαη απφ ηα κέιε ηεο Έλσζεο απηήο, ηα νπνία αληαιιάζζνπλ κεηαμχ 

ηνπο πιεξνθνξίεο. Δηδηθφηεξα απφ απηά ηα κέιε νξίδνληαη πξφηππα θαλφλσλ, ζρεηηθά κε ηελ 

ηαμηλφκεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πινίσλ, ηε λαππεγηθή θαηαζθεπή ηνπο θαη ηα κεραλνινγηθά 

ζπζηήκαηα ησλ πινίσλ.  

Σα κέιε ηεο Γηεζλνχο  Έλσζεο Νενγλσκφλσλ αθνινπζνχλ απζηεξά ηελ αζθάιεηα πνηφηεηαο 

ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πξνηχπσλ (ISO-International Standard Organisation), θαζψο ε 

παξνπζία ηνπο ζηελ αλαδήηεζε ηεο βειηίσζεο πςειψλ πξνηχπσλ ζε ζρέζε κε ηα πνληνπφξα 

πινία είλαη ζεκαληηθή, θαη ε εθαξκνγή ηνπο πξέπεη λα είλαη αζθαιήο
9
. 

 

 

1.4.1 ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΔΝΩΗ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε δηνηθείηαη απφ έλα πκβνχιην ζην νπνίν ζπκκεηέρεη έλαο εθπξφζσπνο απφ 

θάζε Μέινο – Νενγλψκνλα. Σν πκβνχιην ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν θαη 

έρεη σο αληηθείκελν ηε ζηξαηεγηθή, ηελ πνιηηηθή θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Έλσζεο. 

                                                           
8
 Βιάρνο Γ., Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, ,2011 

9
 Βιάρνο Γ. Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, 2007 
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Αλαιχεη ηηο θαηαζηαηηθέο ππεξεζίεο, ην έξγν ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηεο Έλσζεο θαη πηνζεηεί 

θαλνληζκνχο ζε ηερληθά ζέκαηα. Σνπο θαλνληζκνχο απηνχο δεκνζηεχεη αξγφηεξα. 

Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Γηεζλή Έλσζε Νενγλσκφλσλ, έλαο λενγλψκνλαο απνθηά θχξνο 

θαη δηεζλή αλαγλψξηζε. Έρεη επίζεο πξνλφκηα θαη δηεζλή αλαγλψξηζε φηαλ
10

: 

 Έρεη ππφ ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ, κεγάιν αξηζκφ πνληνπφξσλ πινίσλ. 

 Οη Γηεζλείο Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί θαη ηδηαίηεξα ην Institute of London 

Underwriters, ηνλ αλαγλσξίδνπλ. 

 Γηαζέηεη θαλνληζκνχο αμηνπινΐαο θαη αζθαιείαο. 

 Γηαζέηεη θαηάιιειε ππνδνκή θαη νξγάλσζε, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία εδξεχεη, αιιά θαη ζε κεγάια ιηκάληα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε Νενγλσκφλσλ ζεσξείηαη έλαο νπζηαζηηθφο θξίθνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

πινίσλ ζηε ζάιαζζα. Σα κέιε ηεο Έλσζεο παξαθνινπζνχλ ζρεδφλ ην 60% ηνπ παγθνζκίνπ 

ζηφινπ θαη δηελεξγνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 500.000 επηζεσξήζεηο θάζε ρξφλν.  

 

Μέιε ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Νενγλσκφλσλ είλαη νη παξαθάησ
11

: 

Ο Αγγιηθφο Νενγλψκνλαο, (LR) [Lloyd's Register], 

Ο Ακεξηθαληθφο Νενγλψκνλαο, (ABS) [American Bureau of Shipping], 

Ο Γαιιηθφο Νενγλψκνλαο, (BV) [Bureau Veritas], 

Ο Ηαπσληθφο Νενγλψκνλαο, (NK) [Nippon Kaiji Kyokai] (Class NK), 

Ο Ηλδηθφο Νενγλψκνλαο, (IRCLASS) [Indian Register of Shipping], 

Ο Ηηαιηθφο Νενγλψκνλαο, (RINA) [Registro Italiano Navale], 

Ο Κηλεδηθφο Νενγλψκνλαο, CCS [China Classification Society], 

Ο Κνξεαηηθφο Νενγλψκνλαο, (KR) [K. Register of Shipping], 

                                                           
10

 Μπισλφπνπινο Γεκ. Ν., Βαζηθέο Ναπηηιηαθέο Γλψζεηο, 1999 
11

 Σα  κέιε ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Νενγλσκφλσλ αλαζχξζεθαλ απφ ηελ επίζεκα ηζηνζειίδα ηεο: 

http://www.iacs.org.uk/Explained/members.aspx 
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Ο Κξναηηθφο Νενγλψκνλαο, (CRS) [Croatian Register of Shipping] 

Ο Ννξβεγηθφο Νενγλψκνλαο (DNV) [Det Norske Veritas], 

Ο Πνισληθφο Νενγλψκνλαο, (PRS) [Polish Register of Shipping] θαη 

Ο Ρσζηθφο Νενγλψκνλαο, (RS) [R. Register of Shipping]. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΗΟΓΝΟΜΩΝΩΝ – ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

2.1 ΑΞΗΟΠΛΟΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΛΟΗΟΤ 

Υαξαθηεξηζηηθφο ζηφρνο ελφο λενγλψκνλα απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο ίδξπζήο ηνπ, είλαη λα 

θξίλεη ζε ηη βαζκφ έλα πινίν είλαη άμην πιεχζεο κε αζθάιεηα. 

Ο φξνο αμηνπινΐα (seaworthiness), ραξαθηεξίδεη γεληθά ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη έλα 

πινίν αλ δειαδή είλαη θαηάιιειν γηα λα κπνξεί λα θάλεη αζθαιείο πιφεο. Σελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπ πξνζδηνξίδνπλ νη λενγλψκνλεο ή άιινη επίζεκνη θνξείο πνπ 

παξαθνινπζνχλ κε επηζεσξήζεηο ην πινίν. 

Με ηνλ φξν θαηαιιειφηεηα ελλννχκε φηη πινίν είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηνπο ζπλήζεηο 

θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ ζηε ζάιαζζα, θαη απφ ηελ 

άπνςε ηεο θαηαζθεπήο, αιιά θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ πιεξψκαηνο. Σν πιήξσκα πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ζε πεξίπησζε αλαπάληερεο δεκηάο. Δπίζεο ην πινίν πξέπεη λα 

παξαδψζεη κε αζθάιεηα ην θνξηίν πνπ κεηαθέξεη ζηνλ πξννξηζκφ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί, 

φπνπ θαη εδψ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνζεθεχζεη ζσζηά ην θάζε είδνο θνξηίνπ. 

Δπηπιένλ ζηνλ νξηζκφ ηεο θαηαιιειφηεηαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θαιή θαηάζηαζε ησλ 

κεραλψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πινίνπ θαη θπζηθά νη απαηηήζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο 

αλάινγα κε ην ρξφλν ηνπ ηαμηδηνχ ή ην ηχπν ηνπ πινίνπ. 

Οη λενγλψκνλεο εθδίδνπλ θάπνηα πηζηνπνηεηηθά κε ηα νπνία επηβεβαηψλνπλ φηη ην πινίν 

πιεξνί φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη 

δείρλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ πξνο πιεχζε, θαη κε ηα νπνία ην πινίν έρεη εθνδηαζζεί. Σα 

πηζηνπνηεηηθά απηά νλνκάδνληαη  πηζηνπνηεηηθά αμηνπινΐαο (seaworthiness certificates), θαη 

δίλνληαη απφ ηνπο λενγλψκνλεο κεηά ην πέξαο ησλ επηζεσξήζεσλ, ζηηο νπνίεο ππνβάινπλ ηα 

πινία γηα λα εμαθξηβψζνπλ ηελ πξαγκαηηθά θαιή ιεηηνπξγία ηνπο
12

. 

Γεληθφηεξα, ε αμηνπινΐα θαη θαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ, πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

                                                           
12

 Αλαζχξζεθε απφ: http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=ins&group=01001-

02000&file=1920-1927 
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 Να έρεη ην πινίν ηε ηερληθή ηθαλφηεηα λα εθηειέζεη κε ζσζηφ θαη αζθαιή ηξφπν ηε 

κεηαθνξά. 

 Να έρεη ην πινίν ηνλ απαηηνχκελν εθνδηαζκφ θαη εμνπιηζκφ. 

 Να έρεη ην πινίν θαηάιιεινπο ρψξνπο γηα λα ππνδερηεί ην θνξηίν κε αζθάιεηα, θαη 

ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ ηαμηδηνχ (θφξησζε, ζηνηβαζία, κεηαθνξά, εθθφξησζε). 

Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, είλαη αιήζεηα φηη αλ δελ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλνληζκνχο θαη κε ζπλέπεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ, ν 

εθνπιηζηήο δελ έρεη νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ λα βειηηψζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ ηνπ, θαζψο 

ζε πεξίνδν χθεζεο ζα πξνηηκεζεί έλα ιηγφηεξν θαηάιιειν πινίν επεηδή πξνζθέξεη 

ρακειφηεξν λαχιν. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη γηα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

βειηηψζεηο ζηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θαη λα πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο αμηνπινΐαο, 

απαηηείηαη κεγάιν θφζηνο. Αλ ην πινίν δελ είλαη θαηάιιειν, ζπλέπεηεο κπνξεί λα κε 

βαξχλνπλ ηνλ πινηνθηήηε, αιιά λα έρνπλ έκκεζν θνηλσληθφ θφζηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

θξίλεηαη αλαγθαία ε θξαηηθή παξέκβαζε, επεηδή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην εηδηθφ θαη ην 

γεληθφ θφζηνο δελ ζπκβαδίδνπλ
13

.  

Ζ ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηα θαη εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ ηνπο νπνίνπο ζέηνπλ 

νη λενγλψκνλεο, πξνέξρνληαη απφ θαλνληζκνχο πνπ έρνπλ ηζρχ κέρξη ζήκεξα, θαη ζρεηίδνληαη 

κε ην πεξηερφκελν ηνπ ISM CODE. 

  

 

  

                                                           
13

 Αζαλαζίνπ Λ., Έξγν θαη Δπζχλε Νενγλσκφλσλ,1990 
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2.2 ISM CODE ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΤΜΒΑΔΗ 

 

2.2.1 ΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ISM CODE 

Oη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο γηα ηελ απνθπγή λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ηελ πξφιεςε ηεο 

ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο, είλαη ν ηξφπνο ηεο ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ, ν 

εμνπιηζκφο ηνπ θαη ε νξζνινγηθή ζπληήξεζε ηνπ. Δπίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη θαη 

ην θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη 

θαλνληζκνχο, ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Ο 

Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (IMO - International Marine Organisation), πηνζέηεζε γηα 

απηφ ην ιφγν, ζηηο 17-03-1993 ηελ απφθαζε Α 741 (18) "Γηεζλήο Κψδηθαο Γηαρείξηζεο γηα 

ηελ Αζθαιή Λεηηνπξγία ησλ πινίσλ θαη ηελ Πξνζηαζία ηνπ Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο " 

(I.S.M. Code). 

ηελ ζπλδηάζθεςε ηεο Γ SOLAS πνπ έιαβε ρψξα ηνλ Ηνχλην ηνπ 1994, πηνζεηήζεθε ηελ 

21ε Ηνπλίνπ 1994 κε ηελ απφθαζε 1 απηήο ηεο ζπλδηάζθεςεο έλα λέν θεθάιαην IX ηεο Γ.. 

SOLAS 74, κε ζθνπφ λα θαηαζηεί ν παξαπάλσ θψδηθαο ππνρξεσηηθφο, ζην νπνίν θαη 

ελζσκαηψζεθε ν παξαπάλσ ISM θψδηθαο. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 2 ηνπ λένπ απηνχ 

θεθαιαίνπ πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εκεξνκελίεο εθαξκνγήο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πινίσλ: 

 Όια ηα επηβαηεγά, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηβαηεγψλ ηαρππιφσλ ζθαθψλ , έσο  

θαη ηελ 01-07-1998. 

 Όια ηα πεηξειαηνθφξα, Υεκηθά Γεμακελφπινηα , Τγξαεξηνθφξα θαη Φνξηεγά 

Μεηαθνξάο Υχδελ Φνξηίνπ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 500 Ο.Υ., έσο ηελ 01-

07-1998. 

 Λνηπά θνξηεγά πινία άλσ ησλ 500 Ο.Υ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πισηψλ 

εμέδξσλ εμφξπμεο πεηξειαίνπ, έσο ηελ 01-07-2002. 

Ακέζσο κεηά ηελ πηνζέηεζε απφ ηνλ ΗΜΟ ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε 

βαζηδφκελε πάληνηε ζηελ πνιηηηθή ηεο γηα "ΑΦΑΛΖ ΠΛΟΗΑ Δ ΚΑΘΑΡΔ ΘΑΛΑΔ" 

πξνρψξεζε ζηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ νδεγίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ νπνίνπ, 

 Όια ηα Δ/Γ-Ο/Γ πνπ εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο απφ ή θαη πξνο Δπξσπατθνχο ιηκέλεο 

ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θψδηθα ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 01-

07-1996. 
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  Σα ππφινηπα Δ/Γ-Ο/Γ πνπ εθηεινχλ απνθιεηζηηθά πιφεο εζσηεξηθνχ ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθσζνχλ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 01-01-1998.  

  

 

2.2.2 ΓΟΜΗ ISM CODE 

Ο ISM Code είλαη ρσξηζκέλνο ζε 16 θεθάιαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα αθφινπζα
14

:  

Μέξνο Α΄: Δθαξκνγή (Implementation) 

1. Γεληθά (νξηζκνί, ζηφρνη, εθαξκνγή, ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ SMS). 

2. Πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 (Safety & environmental protection policy) 

3. Δπζχλε θαη αξκνδηφηεηεο ηεο εηαηξείαο (Company responsibilities & authority) 

4. Δμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν (Designated Person) 

5. Δπζχλε θαη δηθαηνδνζία ηνπ πινηάξρνπ (Master‟s responsibility & authority) 

6. Μέζα θαη πξνζσπηθφ (Resources & Personnel) 

7. Αλάπηπμε ζρεδίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ (Development of plans for shipboard 

operations) 

8. Πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο ή πεξηζηαηηθψλ (Emergency 

preparedness) 

9. Αλαθνξά θαη αλάιπζε κε ζπκκνξθψζεσλ, αηπρεκάησλ θαη επηθίλδπλσλ ζπκβάλησλ 

(Reports & analysis of non-conformities, accidents & hazardous occurrences) 

10. πληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πινίνπ (Maintenance of the ship & 

equipment) 

11. Σεθκεξίσζε (Documentation) 

12. Δπαιήζεπζε, επηζεψξεζε, αλαζεψξεζε, αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο εηαηξείαο (Company 

verification, review & evaluation) 

                                                           
14

 Ζ δνκή ηνπ ISM Code αλαζχξζεθε απφ ηνλ επίζεκν νδεγφ πνπ εθδφζεθε ην 2014 ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/SafetyManagement/Pages/ISMCode.aspx 
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Μέξνο Β΄: Πηζηνπνίεζε θαη έιεγρνο (Certification & Verification) 

13. Πηζηνπνίεζε θαη πεξηνδηθφο έιεγρνο (Certification & periodical verification) 

14. Πξνζσξηλή πηζηνπνίεζε (Interim certification) 

15. Έιεγρνο (Verification) 

16. Σχπνη πηζηνπνηεηηθψλ (Forms of certificates) 

 

 

2.2.3 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ISM CODE 

Οη ζηφρνη ηνπ ISM θψδηθα είλαη ε αζθάιεηα ησλ πινίσλ, ε απνθπγή αηπρεκάησλ ζηα πινία 

θαη ε πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο.  

Κάζε εηαηξεία, πινηνθηήηξηα εηαηξεία ή ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία , ή ν λαπισηήο ή 

νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ή νξγαληζκφο πνπ αλέιαβε απφ ηνλ πινηνθηήηε ηελ επζχλε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα απνδέρζεθε ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνλ I.S.M θψδηθα, ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα "ΤΣΖΜΑ ΑΦΑΛΟΤ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ" (ΑΓ) - SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (S.M.S.). Απφ ην ζχζηεκα 

απηφ ζα δηαζθαιίδεηαη θαη ζα απνδεηθλχεηαη
15

: 

 Ζ ζπκκφξθσζε ησλ δηαρεηξηδνκέλσλ πινίσλ κε ηνπο ππνρξεσηηθνχο θαλφλεο θαη 

θαλνληζκνχο,  απφ ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο θαη ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία.  

 

 Ζ  ηθαλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηεγνξία ησλ δηαρεηξηδνκέλσλ πινίσλ 

θσδίθσλ, νδεγηψλ θαη πξνηχπσλ πνπ ζπληζηψληαη απφ ηνπο Γηεζλείο νξγαληζκνχο, ηηο 

αξκφδηεο Διιεληθέο Αξρέο θαη ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο λενγλψκνλεο. 

Όηαλ ππνζηεξίδνπκε φηη θάζε εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα ηέηνην ζχζηεκα, ελλνείηαη 

φηη ζα πξέπεη λα ηαμηλνκήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη γεληθά, θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζηελ μεξά, αιιά θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηεο. 

                                                           
15

 Βιάρνο Γ., Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011 
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Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε 

έληεθα ηνκείο, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα
16

.  

 

2.2.4 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ISM CODE 

Ζ πηζηνπνίεζε ζηνλ ISM Code γίλεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηηο ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ θξάηνπο, ηνπ νπνίνπ ηε ζεκαία θέξεη ην πινίν, ή απφ θάπνηνλ 

άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηελ θπβέξλεζε νξγαληζκφ, ή ηέινο, απφ θάπνηα άιιε θπβέξλεζε 

πνπ ιεηηνπξγεί εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ηεο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ. 

Πξαθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ιακβάλεη ρψξα  ζε δχν θάζεηο: 

 Αξρηθά πηζηνπνηείηαη ε δηαρεηξίζηξηα / πινηνθηήηξηα εηαηξεία κε ην Έγγξαθν 

πκκφξθσζεο - Document Of Compliance (DOC), ην νπνίν είλαη έλα 

πηζηνπνηεηηθφ  πνπ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα είδε πινίσλ. Ζ εηαηξεία είλαη 

ππνρξεσκέλε λα νξίζεη έλα γξαθείν πνπ ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ISM code. 

Σν Document Of Compliance ηζρχεη γηα 5 ρξφληα θαη απαηηείηαη εηήζηνο έιεγρνο απφ ηνλ 

αξκφδην ειεγθηηθφ θνξέα. 

 Μεηά ηελ εηαηξία πηζηνπνηείηαη θάζε πινίν ρσξηζηά κε ην Πηζηνπνηεηηθφ 

Αζθαινχο Γηνίθεζεο - Safety Management Certificate (SMC). Σν πηζηνπνηεηηθφ 

απηφ επηβεβαηψλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πινίν ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Safety Management System θαη άξα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISM 

Code. Ηζρχεη θαη απηφ γηα 5 ρξφληα θαη απαηηείηαη έιεγρνο απφ ηνλ αξκφδην 

ειεγθηηθφ θνξέα. 

Ζ δηαδηθαζία ζπκκφξθσζεο κε ηνλ ISM code πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο
17

:  

1. Σελ αξρηθή εθηίκεζε,  

2. Σελ πεξηνδηθή εθηίκεζε, θαη  

                                                           
16

 Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 

Γηεχζπλζε Δκπνξηθψλ Πινίσλ, Σκήκα I.S.M. 

Αξηζ.Πξση Δγγξάθνπ 1428.ISM/16/95 

Αλαζχξζεθε απφ: http://www.yen.gr/media/28505/1428ISM1695.pdf 
17

 Γθηδηάθεο, Κ., Γνπιηέικνο Α.Μ. , Έιεγρνο Πνηφηεηνο ηε Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε Καη ην Πινίν, 1997 
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3. Σελ εθηίκεζε αλαλέσζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ πινίνπ θαη ηεο εηαηξίαο. 

 

Ζ αξρηθή εθηίκεζε ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλεη: 

1. Όηη έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ην SMS/ΓΑ (χζηεκα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο), ην νπνίν 

πεξηέρεη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ ISM CODE, 

2. Όηη ην ζχζηεκα έρεη ελζσκαησζεί ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ γξαθείνπ καδί κε ηηο ππεπζπλφηεηεο 

πνπ απηφ θαζνξίδεη, θαη 

3. Όηη ην θαηάιιειν πιηθφ έρεη πξνσζεζεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ πινίνπ κε ζθνπφ λα 

δηεπθνιπλζεί ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνλ ISM CODE. 

 

Ζ αξρηθή εθηίκεζε ηνπ πινίνπ ζπκπεξηιακβάλεη: 

1. Όηη ην SMS/ΓΑ (χζηεκα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο) πάλσ ζην πινίν είλαη ζχκκνξθν θαη 

ζπκβαδίδεη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θψδηθα. 

2. Όηη ην SMS/ΓΑ (χζηεκα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ πινηνθηήηε 

ή δηαρεηξηζηή γηα ρξήζε απφ ην πινίν, είλαη θαηαλνεηφ θαη εθαξκφζηκν απφ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ πινίνπ. 

Γηα λα επαιεζεχεηαη ε ζπλερήο ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ πινίνπ κε ηνλ ISM CODE 

θαη ην χζηεκα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο, γίλνληαη θάπνηεο επηζεσξήζεηο πνπ νλνκάδνληαη 

πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο ή πηζηνπνηήζεηο, νη νπνίεο πηζηνπνηνχλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά. Απηέο 

γίλνληαη κεηαμχ ηξηψλ κελψλ πξηλ θαη ηξηψλ κελψλ κεηά ηε ζπκπιήξσζε έηνπο ηζρχνο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ.  
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2.2.5 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΩΓΙΚΑ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ISM Code επηθέξεη θάπνηα νθέιε θαη πιενλεθηήκαηα γηα ηελ εηαηξεία πνπ 

ηνλ εθαξκφδεη. πκβάιιεη ζε πνιιά πξνλφκηα πνπ απνθηά ε εηαηξία φηαλ ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνθηά είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ πινίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

Γηα λα επηηεπρζεί ν θχξηνο ζηφρνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ISM Code, δειαδή ε κείσζε ησλ 

αηπρεκάησλ ζηε λαπηηιία, κε ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα, ιακβάλνληαη κέηξα 

γηα ηελ απνθπγή ησλ αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε θαη 

ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε πεξηφδνπο πίεζεο. Δπηπιένλ, ιακβάλνληαη κέηξα γηα λα 

απνθεπρζνχλ δεκηέο ή απψιεηεο ζηα πινία, ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο ή ην θνξηίν ησλ πινίσλ. Έηζη 

νη απψιεηεο ζε πξνζσπηθφ θαη ε κεηαθνξά θνξηίσλ κεηψλνληαη, ελψ ε κεηαθνξά εθηειείηαη 

κε αμηνπηζηία θαη κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα. 

 Ζ αλάπηπμε κεραληζκψλ αζθαιείαο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο  

Ο ISM Code ζηνρεχεη αθφκα ζηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε ζπληήξεζε 

ησλ πινίσλ. Απαηηείηαη ε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ θαη ν ζπλερήο δνθηκαζηηθφο έιεγρνο ησλ 

νξγάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Όιεο νη ελέξγεηεο γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη ηε δηαηήξεζή ηνπ ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο.  

 Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν ζηε μεξά φζν θαη ζηε 

ζάιαζζα, γηα λα είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ 

έθηαθηεο αλάγθεο 

Γεληθφηεξα απαηηείηαη ε φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξε δξάζε πξνθεηκέλνπ νη απψιεηεο θαη νη 

δεκηέο ζην πινίν ή ην πιήξσκα λα είλαη νη ειάρηζηεο θαη θπζηθά ε πεξηβαιινληηθή 

θαηαζηξνθή ε κηθξφηεξε δπλαηή. Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ρξφλν αληίδξαζεο 

ζε αηπρήκαηα πινίσλ θαζψο κηα ιαλζαζκέλε θίλεζε κπνξεί λα απνβεί κνηξαία, ηφζν γηα ηελ 

αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο φζν θαη γηα πηζαλή κφιπλζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 
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2.2.6 ΓΤΚΟΛΙΔ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΩΓΙΚΑ 

Γπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ISM CODE εληνπίδνληαη θπξίσο ζην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ θαζψο θαη ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ γξαθείνπ ηεο εηαηξείαο, ζηε θχζε ηνπ ISM Code θαη ζηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη 

ε επηζεψξεζε ηνπ ISM Code. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη λενγλψκνλεο αληηκεησπίδνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή απηή, 

νη νπνίεο εληνπίδνληαη παξαθάησ
18

: 

 ηελ πξαγκαηηθή εξκελεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ISM code. 

 ηελ αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ πνιιά 

ρξφληα πξηλ ζηηο εηαηξίεο θαη ζηα πινία, θαη έρνπλ γίλεη πιένλ κηα ζπλήζεηα γηα ην  

πξνζσπηθφ ηνπο. 

 ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο γξαθεηνθξαηίαο ηνπ πινίνπ θαη ηνπ γξαθείνπ πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα, θαη ιφγσ ηεο ελδερφκελεο απξνζπκίαο ή 

αδπλακίαο ησλ εηαηξηψλ λα δηαζέζνπλ ηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδνληαη, ν ISM code 

ελδέρεηαη λα εκπνδηζηεί. 

 ηελ χπαξμε δπζθνιίαο ελζσκάησζεο ηνπ ISM code ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ γξαθείνπ 

θαη πινίνπ ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα βαζίδεηαη θαλείο ζπλερψο ζε εμσηεξηθνχο 

ζπκβνχινπο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη λενγλψκνλεο.  

 

 

2.3 ΓΗΔΘΝΔΗ ΤΜΒΑΔΗ 

Ο Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (IMO) θαη ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO) έρνπλ 

απφ θνηλνχ πξνζδηνξίζεη ηα λνκνζεηηθά πιαίζηα ηεο ζαιάζζηαο αζθάιεηαο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ πινίνπ θαη ηεο ηερληθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. Ήδε ζηηο δεθαεηίεο 60 θαη 70, είρε δηακνξθσζεί 

έλα πιέγκα κε δηάθνξεο δηαηάμεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα πνπ ζθνπφ είραλ λα θαιχςνπλ 

δηάθνξεο κνξθέο θηλδχλνπ γηα ηελ αζθάιεηα. 

Κάζε δηεζλήο ζχκβαζε αζρνιείηαη κε έλα ηκήκα ηνπ πινίνπ ή κηα θαηεγνξία πινίνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ιεπηνκεξεηαθέο δηαηάμεηο. 
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 Γθηδηάθεο Κ., Γνπιηέικνο Α.Μ.,  Έιεγρνο Πνηφηεηνο ηε Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε Καη ην Πινίν, 1997 
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Οη θπξηφηεξεο λνκνζεηηθέο ζπκβάζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 Γηεζλήο χκβαζε ηνπ 1966 γηα ηηο Γξακκέο Φφξησζεο (INTERNATIONAL 

CONVENTION OF LOAD LINES)
19

 

Γξακκή θφξησζεο ή Plimsoll line είλαη ε ίζαινο κε ηελ νπνία ην πινίν ζα πιέεη ζηελ 

θαηάζηαζε πιήξνπο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ γίλνληαη θαηά ηε 

ζρεδίαζε. ε απηήλ αληηζηνηρεί ην κέγηζην επηηξεπφκελν βχζηζκα απφ ηνπο λενγλψκνλεο 

θαηά ην ζέξνο, φηαλ ην ζθάθνο είλαη δπγνζηαζκηζκέλν. Ζ ίζαινο γξακκή ζέξνπο ζεσξείηαη 

σο ίζαινο θαηαζθεπήο ή ίζαινο ππνινγηζκνχ ηνπ πινίνπ επεηδή είλαη εθείλε, ε νπνία 

ιακβάλεηαη ζαλ βάζε γηα ηε κειέηε ηνπ ζθάθνπο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ άιισλ γξακκψλ 

θφξησζεο. Ζ γξακκή θφξησζεο απεηθνλίδεηαη κε εηδηθή ζήκαλζε ζην κέζνλ ηνπ πινίνπ θαη 

δεμηά θαη αξηζηεξά.  

Ζ Γηεζλήο χκβαζε πεξί γξακκψλ θνξηψζεσο πινίσλ, ππνγξάθεθε ζην Λνλδίλν ζηηο 5 

Απξηιίνπ 1966, ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ 1988 θαη αλαζεσξήζεθε ην 2003. Σν 

Πξσηφθνιιν ηνπ 1988 εθδφζεθε έρνληαο σο ζηφρν λα ελαξκνλίζεη ηελ επηζεψξεζε θαη 

πηζηνπνίεζε πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηε χκβαζε ηνπ 1966 κε εθείλεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ 

ζηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (SOLAS) θαη 

MARPOL 73/78, ε νπνία αλαθέξεηαη παξαθάησ. 

Ζ Γηεζλήο χκβαζε πεξί γξακκψλ θνξηψζεσο πινίσλ (CLL 66/88), νξίδεη φηη φιεο νη 

εθρσξεκέλεο γξακκέο θνξηίνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζην κέζν ηνπ πινίνπ ζε θάζε πιεπξά 

ησλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο. Οη πξνζδηνξηζκνί ησλ πινίσλ ππνινγίδνληαη θαη / ή 

ειέγρνληαη απφ λενγλψκνλεο, νη νπνίνη εθδίδνπλ δηεζλή πηζηνπνηεηηθά γξακκήο θφξησζεο 

ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ. 

Ζ ζχκβαζε απηή πξνβιέπεη φινπο ηνπο φξνπο ηνπ πινίνπ εξεπλψλ, ηελ έθδνζε, ηε δηάξθεηα, 

ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ απνδνρή ησλ Γηεζλψλ Πηζηνπνηεηηθψλ ησλ Γξακκψλ Φφξησζεο, 

θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ ηνπ θξάηνπο πνπ ζπκθψλεζαλ θαη άιισλ 

εμαηξέζεσλ. 
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 χκθσλα κε ην ΦΔΚ Αξ. Φχιινπ 157  ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ‟ ΑΡΗΘΜ. 119  

Πεξί ηεο θχξσζεσο ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ, 1988, πνπ αλαθέξεηαη ζηε Γηεζλή χκβαζε πεξί 

Γξακκψλ Φνξηψζεσο 1966, ζχκθσλα κε ηηο Απνθάζεηο MSC 143(77)/5.6.2003 θαη MSC 172(79)/9.12.2004 ηεο 

Δπηηξν πήο Ναπηηθήο Αζθάιεηαο (Maritime Safety Committee) ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ 

(International Maritime Organization) 
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Σα παξαξηήκαηα ηεο ζχκβαζεο πεξηέρνπλ δηάθνξνπο θαλνληζκνχο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

γξακκψλ θφξησζεο
20

. Δπηπιένλ πεξηέρνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ζήκαλζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ ζεκάησλ, ηνπο πίλαθεο θαη ηηο δηνξζψζεηο, ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα πινία πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά μπιείαο θαη ηέινο, ην εγθεθξηκέλν έληππν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Γξακκήο Φφξησζεο. 

Δπηπξνζζέησο, ζηα παξαξηήκαηα ηεο χκβαζεο, ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε νη πηζαλνί 

θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ ζηηο δηαθνξεηηθέο δψλεο θαη δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη 

ηα πξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο γηα πφξηεο, ζηφκηα θιπ. 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γξακκψλ θφξησζεο πεξηέρνληαη ζε 

έλα εηδηθφ θπιιάδην κε ηνλ ηίηιν "Καλφλεο Γξακκψλ Φφξησζεο Πινίσλ" (Load Lines 

Rules), ην νπνίν εθδίδεη ην Βξεηαληθφ Ναπαξρείν. Δηδηθά γηα ηα πεηξειαηνθφξα, ηα 

ηζηηνθφξα, θαζψο θαη γηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ κεγάιν θνξηίν ζην θαηάζηξσκα 

παξαδείγκαηνο ράξηλ θνληέηλεξ, μπιεία θ.ιπ., ηζρχνπλ ηδηαίηεξνη θαλφλεο αλάινγα κε ην ηχπν 

ηνπ πινίνπ. 

Οη ζέζεηο ησλ γξακκψλ ηνπ κεγίζηνπ θφξηνπ νξίδνληαη κε βάζε ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο ηνπ 

θάζε πινίνπ. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ιακβάλεηαη κέξηκλα, ψζηε λα παξακείλεη ζην 

πινίν έλα επαξθέο πεξηζψξην εθεδξηθήο πιεπζηφηεηαο. Οη γξακκέο κεγίζηνπ θφξηνπ 

θαηαδεηθλχνπλ ηα κέγηζηα επηηξεπφκελα βπζίζκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη ην πινίν, ηα νπνία 

εμαξηψληαη απφ ην αλ απηφ πιέεη ζε γιπθέα χδαηα, θαη ζηε ζάιαζζα, αλάινγα κε ηελ επνρή 

(ρεηκψλα ή θαινθαίξη), θαη αλάινγα κε νξηζκέλνπο σθεαλνχο.  

 

 Γηεζλήο χκβαζε ηνπ 1973 γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο απφ πινία 

(INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION 

FROM SHIPS), γλσζηή σο MARPOL, θαη ην Πξσηφθνιιν 1978 

H χκβαζε MARPOL 73/78 είλαη ε βαζηθή Γηεζλήο χκβαζε πνπ θαιχπηεη ηελ πξφιεςε 

ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πινία απφ ιεηηνπξγηθέο ή αηπρεκαηηθέο 

αηηίεο. Δίλαη ζπλδπαζκφο δχν πκβάζεσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ, ε πξψηε ην 1973 θαη ε δεχηεξε 

ην 1978 θαη επηθαηξνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ. Ζ χκβαζε πεξηέρεη θαλνληζκνχο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε θαη κείσζε ηεο ξχπαλζεο απφ πινία, ηφζν ηεο αηπρεκαηηθήο 

                                                           
20

 Άξζξν πεξί ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηνπ 1966 γηα ηηο γξακκέο θφξησζεο (INTERNATIONAL 

CONVENTION OF LOAD LINES) 

Αλαζχξζεθε απφ:  http://www.e-nautilia.gr/ti-einai-h-grammh-fortwshs-plimsoll-line-kai-poia-h-shmasia-ths/ 
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ξχπαλζεο, φζν θαη εθείλεο απφ ιεηηνπξγίεο ηνπ πινίνπ, θαη πξνο ην παξφλ πεξηιακβάλεη έμη 

Παξαξηήκαηα
21

. 

ηα πεξηζζφηεξα Παξαξηήκαηα πεξηιακβάλνληαη Δηδηθέο Πεξηνρέο κε απζηεξνχο ειέγρνπο 

γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ξππάλζεηο. πγθεθξηκέλα ηα παξαξηήκαηα έρνπλ ην εμήο πεξηερφκελν: 

 Παξάξηεκα Η: Πεξηιακβάλνληαη νη θαλνληζκνί γηα ηελ Πξφιεςε Ρχπαλζεο απφ 

Πεηξέιαην (ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 2 Οθησβξίνπ 1983): νη θαλνληζκνί απηνί θαιχπηνπλ 

ηελ πξφιεςε πεηξειατθήο ξχπαλζεο απφ ιεηηνπξγηθά κέηξα, θαζψο θαη απφ 

ξππάλζεηο πνπ ζπλέβεζαλ απφ αηχρεκα. Με ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 1992 ζην 

Παξάξηεκα Η ππνρξεψζεθαλ ηα λέα δεμακελφπινηα λα είλαη δηπινχ θχηνπο θαη 

θαζηεξψζεθε ζηαδηαθφ πξφγξακκα κεηαηξνπήο ησλ ππαξρφλησλ δεμακελνπινίσλ 

δηπινχ θχηνπο, ην νπνίν αλαζεσξήζεθε ζηε ζπλέρεηα ην 2001 θαη ην 2003. 

 

 Παξάξηεκα ΗΗ: Πεξηιακβάλνληαη νη θαλνληζκνί γηα ηνλ έιεγρν ηεο Ρχπαλζεο απφ 

Τγξέο Σνμηθέο Οπζίεο Υχδελ (ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 2 Οθησβξίνπ 1983): νη θαλνληζκνί 

απηνί θαζνξίδνπλ ηα θξηηήξηα ηεο απφξξηςεο θαη ηα κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ξχπαλζεο απφ επηβιαβείο νπζίεο πνπ κεηαθέξνληαη ρχδελ. ηνλ θαηάινγν πνπ 

πξνζαξηάηαη ζηε χκβαζε έρνπλ εθηηκεζεί θαη πεξηιεθζεί πεξίπνπ 250 νπζίεο. Ζ 

απφξξηςε ησλ θαηαινίπσλ ηνπο, επηηξέπεηαη κφλνλ ζε επθνιίεο ππνδνρήο κέρξη λα 

εθπιεξσζνχλ νξηζκέλεο ζπγθεληξψζεηο θαη πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο νπζίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ε απφξξηςε 

θαηαινίπσλ πνπ πεξηέρνπλ επηβιαβείο νπζίεο δελ επηηξέπεηαη εληφο 12 κηιίσλ απφ ηελ 

πιεζηέζηεξε μεξά. Απζηεξφηεξνη είλαη νη πεξηνξηζκνί πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο 

πεξηνρέο ηεο Βαιηηθήο θαη Μαχξεο Θάιαζζαο. 

 

 

 Παξάξηεκα ΗΗΗ: Πεξηιακβάλνληαη νη θαλνληζκνί γηα ηελ Πξφιεςε Ρχπαλζεο απφ 

Δπηβιαβείο Οπζίεο πνπ Μεηαθέξνληαη δηα Θαιάζζεο ζε πζθεπαζκέλε Μνξθή 
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 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 

Πξνζαξκνγή : 1973 (χκβαζε), 1978 (1978 Πξσηφθνιιν), 1997 (Πξσηφθνιιν - Παξάξηεκα VI); Δθαξκνγή ζε 

ηζρχ: 2 Οθησβξίνπ 1983 (Παξαξηήκαηα I θαη II) 

Αλαζχξζεθε απφ: 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-

Prevention-of-Pollution-from-Ships-%28MARPOL%29.aspx 
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(ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1 Ηνπιίνπ 1992): νη θαλνληζκνί απηνί πεξηέρνπλ γεληθέο 

απαηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ιεπηνκεξψλ πξνηχπσλ γηα ηνπνζέηεζε εηηθεηψλ, έθδνζε 

εγγξάθσλ, ζπζθεπαζία, ζήκαλζε, πεξηνξηζκνχο, εμαηξέζεηο, ζηνηβαζία, πνζφηεηεο, 

θαη αλαθνξέο γηα ηελ πξφιεςε ξχπαλζεο απφ επηβιαβείο νπζίεο. Ο Γηεζλήο 

Ναπηηιηαθφο Κψδηθαο Δπηθηλδχλσλ Φνξηίσλ (IMDG Code) έρεη απφ ην 1991 

πεξηιάβεη ζαιάζζηνπο ξππαληέο. 

 

 Παξάξηεκα IV: Πεξηιακβάλνληαη νη θαλνληζκνί γηα ηελ Πξφιεςε Ρχπαλζεο απφ 

Λχκαηα απφ ηα Πινία (ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 27 επηεκβξίνπ 2003): νη θαλνληζκνί 

απηνί πεξηέρνπλ κηα νκάδα θαλνληζκψλ ζρεηηθά κε ηελ απφξξηςε ιπκάησλ ζηε 

ζάιαζζα, ηελ παξνρή επθνιηψλ ζηα ιηκάληα θαη ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ ιπκάησλ θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ επηζεψξεζε θαη ηελ έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθψλ ησλ πινίσλ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηα πινία γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνξξίςεσλ ιπκάησλ. Οη θαλνληζκνί εθαξκφδνληαη ζε 

πινία πνπ απαζρνινχληαη ζε δηεζλείο πιφεο 400 θφξσλ ρσξεηηθφηεηαο (gt) θαη άλσ. 

Σα πινία είλαη απαξαίηεην λα εθνδηάδνληαη κε δεμακελή ζπγθξάηεζεο ιπκάησλ, 

εγθαηάζηαζε βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ή κε ζχζηεκα θνληνξηνπνίεζεο θαη 

απνιχκαλζεο. 

 

 Παξάξηεκα V: Πεξηιακβάλνληαη νη θαλνληζκνί γηα ηελ Πξφιεςε Ρχπαλζεο απφ 

Απνξξίκκαηα απφ ηα Πινία (ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 1988): νη θαλνληζκνί 

απηνί απαηηνχλ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ απνξξηκκάησλ θαη θαζνξίδνπλ 

ηηο απνζηάζεηο απφ ηελ μεξά θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ.  

ε άιιε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζε επθνιίεο παξαιαβήο ζηελ μεξά. Σν 

ζεκαληηθφηεξν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνχ, είλαη ε πιήξεο 

απαγφξεπζε απφξξηςεο, φισλ ησλ κνξθψλ πιαζηηθψλ ζηε ζάιαζζα. 

 

 Παξάξηεκα VI: Πεξηιακβάλνληαη νη θαλνληζκνί γηα ηελ Πξφιεςε Ρχπαλζεο ηνπ 

Αέξα απφ Πινία (ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 19 Μαΐνπ 2005 θαη ην αλαζεσξεκέλν 

Παξάξηεκα VI ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010): νη θαλνληζκνί  απηνί ζέηνπλ θάπνηα φξηα ζηηο 
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εθπνκπέο  θαπζαεξίσλ απφ ηα πινία, νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ θαη νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, 

θαζψο θαη κηθξνζσκαηηδίσλ. Δπηπιένλ, απαγνξεχνπλ ηηο εζειεκέλεο εθπνκπέο 

νπζηψλ πνπ θαηαζηξέθνπλ ην φδνλ, φπσο νη πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο. Απζηεξφηεξα 

πξφηππα θαζνξίδνληαη γηα ηηο Πεξηνρέο Διέγρνπ Δθπνκπψλ πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί απφ 

ηνλ Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ (ΗΜΟ), φπσο είλαη ε Βαιηηθή Θάιαζζα, ε Βφξεηα 

Θάιαζζα θαη ε Βφξεηα Ακεξηθή
22

.  

 

 

 Γηεζλήο χκβαζε ηνπ 1974 γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα, 

γλσζηή σο SOLAS, (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF 

LIFE AT SEA) θαη ην πξσηφθνιιν 1978 

 

Ζ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (SOLAS) 

ζεσξείηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο φισλ ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ 

εκπνξηθψλ πινίσλ ζηε ζάιαζζα. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη ηα πινία πνπ 

θέξνπλ ζεκαία απφ ηα ππνγξάθνληα θξάηε, ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο ζηελ θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 

Ζ πξψηε έθδνζε ηεο πλζήθεο ςεθίζηεθε ην 1914 σο απάληεζε ζην λαπάγην ηνπ Σηηαληθνχ. 

Οξίδεη ηνλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ ησλ ζσζίβησλ ιέκβσλ θαη ηνπ ππφινηπνπ εμνπιηζκνχ 

έθηαθηεο αλάγθεο, αιιά δελ ηέζεθε πνηέ ζε ηζρχ ιφγσ ηνπ μεζπάζκαηνο ηνπ Α 'Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. 

Νεφηεξεο εθδφζεηο εθδφζεθαλ αξγφηεξα, ε δεχηεξε ην 1929, ηξίηε ην 1948, θαη ε ηέηαξηε ην 

1960. 

Ζ χκβαζε ηνπ 1960, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 27 ηνπ Μαΐνπ ηνπ 1965, ήηαλ ην πξψην 

ζεκαληηθφ επίηεπγκα πνπ είρε ν Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (ΗΜΟ), κεηά ηε 

δεκηνπξγία ηνπ. Απηή ε έθδνζε ηνπ 1960 απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ ελεκέξσζε 

                                                           
22

 Πξφιεςε Πεξηβαιινληηθήο Ρχπαλζεο απφ ηα Πινία- Καζεζηψηα Ννκνζεζίεο θαη Απνδεκίσζεο θαη 

Βηνκεραληθά Πξφηππα 

Αλαζχξζεθε απφ: http://www.nee.gr/downloads/94EEE%20pollution%20prevention%20brochure.pdf 
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ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ παξέκεηλαλ ελεκεξσκέλνη κε ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηε λέα ηερλνινγία ηνπ θιάδνπ. 

ηφρνο ήηαλ λα παξακείλεη ε ζχκβαζε κέρξη ζήκεξα θαη απιά λα δέρεηαη πεξηνδηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο. Ζ δηαδηθαζία φκσο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ηξνπνινγηψλ, πνιχ ρξνλνβφξα, 

φπσο απνδείρηεθε. Γηα λα ηεζνχλ ζηελ πξάμε νη ηξνπνπνηήζεηο ζα κπνξνχζε λα πάξεη αξθεηά 

ρξφληα, θαζψο νη ρψξεο έπξεπε λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ απνδνρή ζηνλ ΗΜΟ θαη ππήξρε έλα 

ειάρηζην φξην ζηηο ρψξεο θαη ηε ρσξεηηθφηεηα. 

αλ απνηέιεζκα απηψλ ησλ γεγνλφησλ, εγθξίζεθε ην 1974 κηα εληειψο λέα ζχκβαζε, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπκθσλίεο θαη ηηο απνδεθηέο δηαδηθαζίεο. Αθφκε θαη αλ ε 

ζχκβαζε ελεκεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε πνιιέο θνξέο, ε ζχκβαζε πνπ ηζρχεη ζήκεξα 

νξηζκέλεο θνξέο αλαθέξεηαη σο SOLAS, 1974. 

Ζ έθδνζε ηνπ 1974 έρεη απινπνηήζεη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο. Μηα 

ζεηξά απφ ηξνπνινγίεο εγθξίζεθαλ απφ ηφηε. ηε ηειεπηαία ζχκβαζε ηνπ 1974, 

πεξηιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο «ζησπεξήο απνδνρήο», φπνπ ηξνπνπνηήζεηο ηίζεληαη ζε 

ηζρχ απφ πξνεπηινγή, εθηφο εάλ ππνβάιεη ελζηάζεηο θάπνην έζλνο πνπ πιεξνί έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ή ηε ρσξεηηθφηεηα. 

Οη δηαηάμεηο ειέγρνπ επηηξέπνπλ επίζεο ζηα ζπκβαιιφκελα θξάηε λα επηζεσξνχλ ηα πινία 

ησλ άιισλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ ζαθείο ιφγνη λα ζεσξείηαη φηη ην 

πινίν θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο δελ ζπκκνξθψλνληαη νπζησδψο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη γλσζηή σο ην θξάηνο ηνπ ιηκέλα (Port State Control). Ζ ηζρχνπζα 

ζχκβαζε SOLAS πεξηιακβάλεη άξζξα πνπ θαζνξίδνπλ ηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο, ηε 

δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο θαη ινηπά, πνπ αθνινπζείηαη απφ έλα παξάξηεκα ην νπνίν 

δηαηξείηαη ζε 12 θεθάιαηα. 

Απφ απηά, ην θεθάιαην πέληε (πνπ ζπρλά απνθαιείηαη «SOLAS V») είλαη ην κφλν πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε φια ηα πινία ζηε ζάιαζζα, θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηα ηδησηηθά θφηεξα θαη ηα 

κηθξά ζθάθε γηα ηηο ηνπηθέο εθδξνκέο, θαζψο επίζεο θαη ηα εκπνξηθά πινία ζε δηεζλή 

πεξάζκαηα. Πνιιέο ρψξεο έρνπλ κεηαηξέςεη απηέο ηηο δηεζλείο απαηηήζεηο ζε εζληθέο 

λνκνζεζίεο, ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε πνπ βξίζθεηαη ζην ζαιάζζην ηνκέα 
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έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο SOLAS V , λα ππφθεηηαη ν ίδηνο ζε λνκηθέο 

δηαδηθαζίεο
23

. 

Σα θεθάιαηα ηεο χκβαζεο είλαη ηα εμήο: 

 Κεθάιαην 1: Γεληθέο δηαηάμεηο. Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο ζρεηηθά 

κε ηε κειέηε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ησλ πινίσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ εγγξάθσλ πνπ 

επηβεβαηψλεη φηη ην πινίν πιεξνί ηηο απαηηήζεηο θαη ζπκβαδίδεη κε ηε ζχκβαζε. 

ην θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλνληαη επίζεο δηαηάμεηο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πινίσλ 

ζηνπο ιηκέλεο ησλ άιισλ ζπκβαιινκέλσλ θξαηψλ. 

 Κεθάιαην 2: Καηαζθεπή - Τπνδηαίξεζε θαη επζηάζεηα. Σν θεθάιαην απηφ 

πεξηιακβάλεη ηα κεραλήκαηα θαη ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ππξνπξνζηαζίαο, 

ππξαλίρλεπζεο θαη ππξφζβεζεο. 

 Κεθάιαην 3: σζηηθά κέζα θαη απαηηήζεηο γηα ηα ζσζηηθά κέζα. Σν θεθάιαην 

απηφ πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ γηα 

ζσζίβηεο ιέκβνπο, ιέκβνπο δηάζσζεο θαη ζσζίβηα γηιέθα αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

ηνπ πινίνπ. 

 Κεθάιαην 4: Ραδηνεπηθνηλσλία. Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηα πινία ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ θέξνπλ θαη πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα βειηηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο ηεο δηάζσζεο κεηά απφ έλα αηχρεκα. 

 Κεθάιαην 5: Αζθαιήο λαπζηπινΐα. Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο 

εληνπηζκνχ θαη δηάζσζεο, κεηεσξνινγηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο αλίρλεπζεο 

πάγνπ θιπ. 

 Κεθάιαην 6: Μεηαθνξά Δκπνξεπκάησλ. Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηα 

εκπνξεχκαηα ζε δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο.  

 Κεθάιαην 7: Μεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. Σν θεθάιαην απηφ 

πεξηιακβάλεη απαηηήζεηο γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία 

πξέπεη λα έξρνληαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνχο 

Ναπηηιηαθνχ Κψδηθα Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (IMDG Code). 

 Κεθάιαην 8: Ππξελνθίλεηα πινία. Σν θεθάιαην απηφ αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε 

ηνπο θηλδχλνπο αθηηλνβνιίαο.  

                                                           
23

 International Convention for the Safety of the Life at Sea 

Adoption: 1 November 1974; Entry into force: 25 May 1980 

Αλαζχξζεθε απφ: https://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-

Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-%28SOLAS%29,-1974.aspx 
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 Κεθάιαην 9: Γηαρείξηζε γηα ηελ Αζθαιή Λεηηνπξγία ησλ Πινίσλ. Σν θεθάιαην 

απηφ θαζηζηά ππνρξεσηηθφ ηνλ Κψδηθα ηεο Γηεζλνχο Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο 

(ISM), ν νπνίνο απαηηεί έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα 

ζπζηαζεί απφ ηνλ πινηνθηήηε ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ην νπνίν έρεη 

αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ην πινίν. 

 Κεθάιαην 10: Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηα πινία 

πςειψλ ηαρπηήησλ. 

 Κεθάιαην 11:  Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα. 

 Κεθάιαην 12: Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηηο δηαξζξσηηθέο απαηηήζεηο θαη 

πξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο γηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ ρχδελ θνξηίν
24

. 

 

 

 Γηεζλήο χκβαζε ηνπ 1978 γηα ηα Πξφηππα Δθπαίδεπζεο, Έθδνζεο Πηζηνπνηεηηθψλ 

θαη Σήξεζεο Φπιάθσλ ησλ Ναπηηθψλ (International Convention on Standards of 

Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers -STCW) 

Ζ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Πξφηππα Δθπαίδεπζεο, Έθδνζεο Πηζηνπνηεηηθψλ θαη Σήξεζεο 

Φπιάθσλ ησλ Ναπηηθψλ International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers (STCW) ηνπ 1978, ήηαλ ε πξψηε πνπ άξρηζε λα ζεζπίδεη ηηο 

βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ ηήξεζε θπιάθσλ ησλ 

λαπηηθψλ ζε δηεζλέο πιαίζην. Πξηλ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, ηηο απαηηήζεηο απηέο δηαηεξνχζαλ 

κεκνλσκέλεο θπβεξλήζεηο, ζπλήζσο ρσξίο αλαθνξά ζηηο πξαθηηθέο ζε είραλ άιιεο ρψξεο. 

Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηα πξφηππα θαη νη δηαδηθαζίεο λα πνηθίιινπλ επξέσο, αθφκε θαη αλ 

ε λαπηηιία είλαη ε πην δηεζλήο απφ φιεο ηηο βηνκεραλίεο. 

Ζ χκβαζε ζηνρεχεη ζηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ απνδεθηά ζε 

παγθφζκην πιαίζην θαη αθνξνχλ, ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ζηε ζάιαζζα. Οξίδεη ηηο 

ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ ηήξεζε 

θπιάθσλ ησλ λαπηηθψλ πνπ νη ρψξεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα θαιχπηνπλ ή λα ππεξθαιχπηνπλ, 

                                                           
24

 Μπισλφπνπινο Γεκ. Ν., Βαζηθέο Ναπηηιηαθέο Γλψζεηο,1999 
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θαη ηέινο ζηνρεχεη ζην λα γίλνπλ απνδεθηά θαη λα εθαξκνζηνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά απφ ην 

ζχλνιν ησλ Port State Control
25

. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 1995 ηέζεθαλ ζε ηζρχ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 1997. Έλα απφ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαζεψξεζεο ήηαλ ε δηαίξεζε ηνπ ηερληθνχ παξαξηήκαηνο ζε 

θαλνληζκνχο, ρσξηζκέλν ζε θεθάιαηα, φπσο θαη πξηλ, θαη έλαο λένο θψδηθαο STCW, ζηνλ 

νπνίν κεηαθέξζεθαλ πνιινί απφ ηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο. Σν πξψην κέξνο (Α) ηνπ 

θψδηθα είλαη ππνρξεσηηθφ, ελψ ην δεχηεξν κέξνο (Β) ζπλίζηαηαη. 

Υσξίδνληαο ηνπο θαλνληζκνχο κε ηνλ ηξφπν απηφ, ε δηαρείξηζε θαηέζηε επθνιφηεξε αιιά 

θαη ην έξγν ηεο αλαζεψξεζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο θαηέζηε απινχζηεξν. Έηζη γηα 

δηαδηθαζηηθνχο θαη λνκηθνχο ιφγνπο δελ ππάξρεη θακία αλάγθε λα ζπλέξζεη έλα πιήξεο 

ζπλέδξην γηα λα γίλνπλ αιιαγέο ζε θψδηθεο. 

Ζ αλαζεσξεκέλε χκβαζε νξίδεη φηη ηα κέιε ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο ζηνλ ΗΜΟ ζρεηηθά κε ηα δηνηθεηηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηε χκβαζε, ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, κε ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη κε άιινπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πηζηνπνίεζε. Οη πιεξνθνξίεο αλαζεσξνχληαη απφ αξκφδηεο επηηξνπέο πξνζψπσλ, ηα 

νπνία δηνξίδνληαη απφ ηα κέξε ηεο ζχκβαζεο STCW, πνπ αλαθέξνπλ ηα πνξίζκαηά ηνπο ζην 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΗΜΟ. Δθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ, ππνβάιιεη έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή 

Ναπηηθήο Αζθάιεηαο (MSC) γηα ηα κέξε πνπ ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο. Σν MSC θαηαγξάθεη 

ζηε ζπλέρεηα κηα ιίζηα ησλ κεξψλ πνπ ζπκκνξθψλνληαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε STCW. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηεο Μαλίιαο γηα ηε χκβαζε STCW θαη ηνλ Κψδηθα εγθξίζεθαλ ζηηο 25 

Ηνπλίνπ 2010. Σέζεθαλ ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

ζησπεξήο απνδνρήο θαη έρνπλ σο ζηφρν λα θαηαζηήζνπλ ηε χκβαζε θαη ην Κψδηθα 

επηθαηξνπνηεκέλνπο θαη αλεπηπγκέλνπο ζχκθσλα κε ηηο εμειίμεηο, θαη λα ηνπο επηηξέςεη λα 

αληηκεησπίζνπλ  κε ζσζηφ ηξφπν ηα ζέκαηα ηα νπνία αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζην άκεζν 

κέιινλ. 

Μεηαμχ ησλ ηξνπνινγηψλ πνπ εγθξίζεθαλ, ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ πνιχ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζε θάζε θεθάιαην ηεο χκβαζεο θαη ηνπ Κψδηθα, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα 

παξαθάησ: 

                                                           
25

 Βιάρνο Γ., Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία,2011 
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 Βειηίσζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε δφιησλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

πηζηνπνηεηηθά ηθαλφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 

 Αλαζεσξεκέλεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ψξεο εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο, θαη λέεο 

απαηηήζεηο γηα ηελ πξφιεςε ησλ λαξθσηηθψλ θαη ηεο θαηάρξεζεο νηλνπλεχκαηνο, 

θαζψο θαη ελεκεξσκέλα πξφηππα ζρεηηθά κε ηα ηαηξηθά θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο γηα 

ηνπο λαπηηθνχο. 

 Νέεο απαηηήζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ λαπηηθψλ. 

 Νέεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ζηε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα, ηα ειεθηξνληθά δηαγξάκκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ (ECDIS). 

 Νέεο απαηηήζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ εγεζία θαη ηελ νκαδηθή 

εξγαζία γηα ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαηάξηηζεο. 

 Νέεο απαηηήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε γηα ηνπο ειεθηξνηερλίηεο 

αμησκαηηθνχο. 

 Δπηθαηξνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ επάξθεηαο γηα πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε φινπο 

ηνπο ηχπνπο ησλ δεμακελφπινησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λέσλ απαηηήζεσλ 

γηα ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε δεμακελφπινηα πγξαεξηνθφξα. 

 Νέεο απαηηήζεηο γηα εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, θαζψο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ησλ λαπηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πηζαλήο επίζεζεο απφ πεηξαηέο. 

 Απαηηήζεηο γηα εηζαγσγή ζηε ζχγρξνλε κεζνδνινγία θαηάξηηζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε. 

 Νέεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

εξγάδεηαη ζε πινία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιηθά χδαηα. 

 Νέεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε Γπλακηθά πζηήκαηα Δληνπηζκνχ Θέζεο
26

.    

Γεληθά ηα θξάηε κέιε έδεημαλ λα απνδέρνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ην έξγν ηνπ Γηεζλνχο 

Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (IMO), ηα πνζνζηά φκσο ηεο νπζηαζηηθήο ζπκκφξθσζεο ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αζθάιεηαο ππήξμαλ ρακειφηεξα. Τπάξρεη έλα είδνο ακθηζβήηεζεο γηα ηελ 

ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ νη εζληθέο αξρέο λα ειέγμνπλ αλ πξαγκαηηθά ηεξνχληαη νη δηεζλείο 

θαλφλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη αλ φινη ζπκκνξθψλνληαη ζε απηνχο, θαη απηή ε 

                                                           
26

 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers  

Adoption: 7 July 1978; Entry into force: 28 April 1984; Major revisions in 1995 and 2010 

Αλαζχξζεθε απφ: http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-

Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Seafarers-(STCW).aspx    
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ακθηζβήηεζε πξνέθπςε απφ θάπνηα πξφζθαηα ζπκβάληα πνπ είραλ σο απνηέιεζκα, ηξαγηθέο 

απψιεηεο αλζξσπίλσλ δσψλ
27

.  

  

                                                           
27

 Αζαλαζίνπ Λ.,  Έξγν θαη Δπζχλε Νενγλσκφλσλ,1999 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΝΗΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΠΛΟΙΩΝ  

 

3.1 ΝΖΟΛΟΓΖΖ ΠΛΟΗΟΤ-ΔΝΝΟΗΑ 

Νενιφγεζε (registration) ζεσξείηαη ε εγγξαθή ηνπ πινίνπ ζε έλα εηδηθφ βηβιίν πνπ 

νλνκάδεηαη Νενιφγην (registry) θαη ηεξείηαη απφ ηηο Ληκεληθέο Αξρέο ζε θάζε ιηκέλα. Ζ 

εγγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή.  

ην Νενιφγην απηφ θαηαγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πινίνπ, δειαδή 

ην φλνκα, ν ηίηινο θπξηφηεηάο ηνπ, νη δηαζηάζεηο ηνπ, ην κέζν πξφσζεο, ε ρσξεηηθφηεηα 

πινίνπ, ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πινηνθηήηε, θαζψο θαη ην δηεζλέο δηαθξηηηθφ ζήκα 

ηνπ πινίνπ. 

Όηαλ γίλεη απηή ε εγγξαθή, ρνξεγείηαη ζην πινίν έλα πηζηνπνηεηηθφ πνπ νλνκάδεηαη 

«Πηζηνπνηεηηθφ Νενιφγεζεο» (ship's certificate of registry). Δίλαη ππνρξεσηηθφ λα ππάξρεη 

έλα αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απηνχ πάλσ ζην πινίν ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί απφ ηηο 

Αξρέο. Σηα εκπνξηθά πινία, ν ιηκέλαο λενιφγεζεο (port of registry) αλαγξάθεηαη θάησ απφ 

ην φλνκα ηνπ πινίνπ ζηε πξχκλε ηνπ πινίνπ.  

Καηά ην άξζ.7 ηνπ Κ.Γ.Ν.Γ.
28

  

«1. Τπό ηεο αλαγλσξηζάζεο ην πινίνλ Αξρήο εθδίδεηαη έγγξαθνλ εζληθόηεηνο πεξηιακβάλνλ ηα 

θύξηα ραξαθηεξηζηηθά εμεηδηθεύζεσο ηνπ πινίνπ (όλνκα, ρσξεηηθόηεο, αξηζκόο θαη ιηκήλ 

λενινγήζεσο θιπ.), ζηνηρεία πινηνθηήηνπ σο θαη άιια ζηνηρεία δηα Π. Γηαηάγκαηνο νξηδόκελα, 

αλαγόκελα εηο ηελ ηερληθήλ πεξηγξαθήλ ηνπ πινίνπ.  

                                                           
28

 Δίδνο: ΚΧΓΗΚΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 

    Έηνο: 1973 

   ΦΔΚ: Α 261 19731003 

   Σέζεθε ζε ηζρχ: 03.04.1974 

   Ζκ. Τπνγξαθήο: 29.09.1973 

   Θέκαηα: Κψδηθαο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ 

Ο Κψδηθαο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ θπξψζεθε κε ην ΝΓ 187/1973 (ΦΔΚ Α' 261). - χκθσλα κε ηελ παξ. 7 

ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 3153/2003 (Α 153/19.6.2003), νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θψδηθα θαη ησλ θαλνληζηηθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ πνπ ηνλ θπξψλεη θαη πνπ αθνξνχλ ζε επηβαηεγά πινία 

ίδηαο ρσξεηηθφηεηαο, ηζρχνπλ θαη γηα ην ππνβξχρην ζθάθνο. ρεηηθή θαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 12 ηνπ αλσηέξσ 

άξζξνπ ζρεηηθά κε ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο παξαβάηεο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. 

==================== - ρεηηθά κε ηνλ παξφληα θψδηθα, βι. θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 (: θπξψζεηο ή 

πεηζαξρηθά κέηξα) ηνπ πδ 89/2005 (Α΄ 127.31.5.2005) 
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2. Σν έγγξαθνλ εζληθόηεηνο θπιάζζεηαη πάληνηε επί ηνπ πινίνπ.» 

Σα λενιφγηα δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, φπσο: 

 Νενιφγηα πινηαξίσλ, φπνπ εθεί θαηαρσξνχληαη ηα πινία, ηα νπνία έρνπλ θαζαξή 

ρσξεηηθφηεηα θάησ ησλ 10 θφξσλ. 

 Νενιφγηα πισηψλ λαππεγεκάησλ, φπνπ εθεί εγγξάθνληαη ηα πισηά λαππεγήκαηα, ηα 

νπνία έρνπλ νιηθή ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 500 θφξσλ, ζχκθσλα κε ην Ν. 

457/1976 (ΦΔΚ 276/Α/10-10-1976). 

 Νενιφγηα πισηψλ εμεδξψλ, φπνπ εθεί εγγξάθνληαη νη πισηέο εμέδξεο, ζχκθσλα κε ην 

Ν. 468/1976 (ΦΔΚ 302/Α)66. 

 Νενιφγηα Α‟ θιάζεο, φπνπ εθεί εγγξάθνληαη κεραλνθίλεηα θαη ηζηηνθίλεηα πινία, ηα 

νπνία έρνπλ θαζαξή ρσξεηηθφηεηα απφ 10 κέρξη 60 θφξνπο. 

 Νενιφγηα Β‟ θιάζεο, φπνπ εθεί εγγξάθνληαη πινία, ηα νπνία έρνπλ θαζαξή 

ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 60 θφξσλ.  

 

Ο ηξφπνο  λενιφγεζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε ρψξα. Ζ 

λενιφγεζε πξνζδίδεη ζην πινίν ηελ εζληθφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λνκηθνχο θαη εκπνξηθνχο 

ιφγνπο, θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην πινίν κπνξεί λα εκπνξεχεηαη ειεχζεξα ζε κεγάια 

ιηκάληα ηνπ θφζκνπ.  

Όια ηα πινία είλαη ππνρξεσκέλα λα έρνπλ νξηζκέλε εζληθφηεηα (nationality). Ζ εζληθφηεηα 

ηνπ εθάζηνηε πινίνπ δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηε ζεκαία πνπ θέξεη. Ζ ζεκαία απηή ππνδειψλεη 

ην θξάηνο ζην νπνίν έρεη λενινγεζεί ην πινίν. Σν θάζε θξάηνο ζεκαίαο είλαη αξκφδην γηα ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη θαη κε ηηο νπνίεο ζπκκνξθψλεηαη ην πινίν πνπ έρεη επηιέμεη λα θέξεη 

ηε ζεκαία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο. Σν πινίν νθείιεη λα ππαθνχεη ζηηο απαηηήζεηο ηηο 

ζεκαίαο, απνιακβάλεη φκσο θαη ηα πξνλφκηα πνπ παξέρεη θάζε ρψξα, ζηα πινία πνπ έρεη ππφ 

ηελ πξνζηαζία ηεο. 

Ζ εζληθφηεηα πινίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ην πινίν, θαζψο επεηδή ην πινίν απνηειεί 

πισηφ ηκήκα ηνπ εδάθνπο ηνπ θξάηνπο, ηνπ νπνίνπ θαη θέξεη ηελ ζεκαία, αθνινπζεί ην 

εζσηεξηθφ δίθαην θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. Γελ παξαιείπεηαη 

θπζηθά θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ.  
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Ο φξνο «εζληθά πινία» ελφο θξάηνπο ππνδειψλεη ην ζχλνιν ησλ πινίσλ πνπ θέξνπλ ηελ 

εζληθή ζεκαία θαη ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ ηνπ θξάηνπο απηνχ. 

 

 

3.2 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΚΑΗΟ ΣΖ ΘΑΛΑΑ - The United Nations Convention on the 

Law of the Sea (UNCLOS) 

Ζ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS), πνπ νλνκάδεηαη 

επίζεο ην Γίθαην ηεο πλζήθεο Θάιαζζαο, είλαη ε δηεζλήο ζπκθσλία πνπ θαζνξίδεη ηε 

ζέζπηζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ εξγαζία, ην πεξηβάιινλ, ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζαιάζζησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηε 

ρξήζε ηνπο ζηνπο σθεαλνχο ηνπ θφζκνπ. Ζ χκβαζε πξνέθπςε απφ ηελ Σξίηε Γηάζθεςε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS III), ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

κεηαμχ 1973 θαη 1982, θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1996
29

. 

«Οη ηξεηο ζπλδηαζθέςεηο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (United Nation 

Conferences on the Law of the Sea – UMCLOS I,II,III) δηακνξθώλνπλ ην ζύγρξνλν ζεζκηθό 

πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. Δηδηθόηεξα, ε πεξηβαιινληηθή 

κέξηκλα εκθαλίδεηαη νξηαθή θαη πεξηνξηζκέλε ζηηο πκβάζεηο πνπ πξνέθπςαλ ην 1958 ζηε 

Γελεύε (UNCLOS I). Αληίζεηα ζηε λέα ύκβαζε ηνπ 1982 γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο 

(UNCLOS III), ε παξάκεηξνο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο αλαδεηθλύεηαη ζε έλα από ηα 

ζεκαληηθόηεξα ζηνηρεία ηνπ ζύγρξνλνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο, ην νπνίν κάιηζηα 

ηέζεθε ζε ηζρύ ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1994. Η Διιάδα, σο γλσζηόλ, θύξσζε ηε ζρεηηθή ύκβαζε 

κε ην Νόκν 2321, 23-6-1995.»
30

  

Ζ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (χκβαζε) εκπεξηέρεη έλα 

νινθιεξσκέλν λνκηθφ θαζεζηψο, ην νπνίν θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ 

σθεαλψλ.
31

 Απηή πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:  

- Σα φξηα ησλ ρσξηθψλ πδάησλ θαη ηεο ζπλνξεχνπζαο δψλεο,  ηελ πθαινθξεπίδα θαη 

ηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δψλε. Σα φξηα είλαη θαζνιηθά απνδεθηά. 

                                                           
29

 Αλαζχξζεθε απφ: http://www.fao.org/fishery/topic/14839/en 
30

 Βιάρνο Γ.Π., Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή,2007, ζει. 272 
31

 Αλαζχξζεθε απφ: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf 
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- Σν θαζεζηψο πνπ πξνβιέπεη ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πινίσλ κέζα απφ ζηελά θαη 

ρσξηθά χδαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηεζλή λαπζηπινΐα. 

- Σν απαξαίηεην πιαίζην γηα λα δηαηεξεζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ έκβηνη ζαιάζζηνη 

πφξνη. 

- Έλα λέν θαζεζηψο πνπ αθνξά ηνλ ζαιάζζην βπζφ, εθηφο απφ ηελ εζληθή δηθαηνδνζία. 

- Κάπνηνπο λένπο θαλφλεο γηα λα πξνζηαηεπζεί θαη λα δηαηεξεζεί ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ απφ ηε ξχπαλζε. 

- Κάπνηνπο λένπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ έξεπλα γηα ηε 

ζάιαζζα. 

- Σελ νκαιή δηεπζέηεζε ησλ δηρνγλσκηψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο απηήο. 

 

 

3.3 ΖΜΑΗΔ ΔΤΚΑΗΡΗΑ - ΑΝΟΗΥΣΑ ΝΖΟΛΟΓΗΑ 

3.3.1 ΟΡΙΜΟ ΗΜΑΙΑ ΔΤΚΑΙΡΙΑ 

«εκαίεο Δπθνιίαο είλαη νη εζληθέο ζεκαίεο εθείλσλ ησλ θξαηώλ πνπ λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο 

λενινγνύλ ηα πινία ηνπο κε ζθνπό ηε κεγέζπλζε ησλ ηδησηηθώλ ηνπο ζπκθεξόλησλ θαη ηε 

κείσζε ηνπ ηδησηηθνύ ηνπο θόζηνπο κε ηελ απνθπγή α) ησλ νηθνλνκηθώλ θαη άιισλ ξπζκίζεσλ 

θαη β) ησλ ζπλζεθώλ θαη ησλ όξσλ απαζρόιεζεο ησλ ζπληειεζηώλ ηεο παξαγσγήο, πνπ ζα 

εθαξκόδνληαλ εάλ ηα πινία ηνπο ήηαλ εγγεγξακκέλα ζηα λενιόγηα ησλ ρσξώλ ηεο εζληθήο 

πξνέιεπζεο ηεο επηρείξεζεο.»
32

  

Ο φξνο «εκαία Δπθαηξίαο ή εκαία Δπθνιίαο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδειψζεη ηε 

ζεκαία κε ηελ νπνία ηαμηδεχεη ην πινίν θαη ππνδεηθλχεη κέζσ απηήο ηε ρψξα ζηελ νπνία 

είλαη εγγεγξακκέλν ή δηαθνξεηηθά, ην θξάηνο ζεκαίαο ηνπ. Σν πινίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε 

ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ζεκαίαο πνπ έρεη επηιέμεη. εκαληηθφο είλαη κάιηζηα θαη ν φξνο 

«γλήζηνο δεζκφο», ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή χκβαζε Αλνηρηψλ Θαιαζζψλ ηνπ 1958 

δειψλεη φηη: « 1. Κάζε θξάηνο κέινο θαζνξίδεη ηνπο όξνπο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο εζληθόηεηαο ζε 

πινία, γηα ηε λενιόγεζε πινίσλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπ θαη γηα ην δηθαίσκα λα θέξνπλ ζεκαία. Σν 

θξάηνο εηδηθόηεξα πξέπεη λα αζθεί απνηειεζκαηηθά δηθαηνδνζία θαη έιεγρν ζε δηνηθεηηθά, 

ηερληθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα ζε πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ. 
                                                           
32

 Μεταξάσ, Β., (1985), Η Οικονομική Των Σημαίων Ευκολίασ, ςελ. 43 
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2. Κάζε θξάηνο ηνπ νπνίνπ ηε ζεκαία έρνπλ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνύλ πινία, 

ζα πξέπεη λα ρνξεγεί ηα ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα»
33

  

 

 

3.3.2 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΗΜΑΙΑ 

Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο νη πινηνθηήηεο εμαζθαιίδνπλ πνιιά πξνλφκηα, 

ηα νπνία αμηνινγνχλ θαη ηειηθά επηιέγνπλ εθείλε πνπ ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξε. Σα θξηηήξηα 

κε ηα νπνία επηιέγνπλ ηε εκαία Δπθαηξίαο είλαη ηα αθφινπζα:  

 Να ππάξρεη απνθπγή θνξνινγίαο ζηε ρψξα ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 Να είλαη ην θφζηνο πιεξψκαηνο ρακειφηεξν ιφγσ ηεο ειεπζεξίαο πνπ ππάξρεη ζηελ 

επηινγή ηεο εζληθφηεηαο ησλ λαπηηθψλ. 

 Να ππάξρεη αλσλπκία ηεο επηρείξεζεο. 

 Να είλαη αληαγσληζηηθφηεξα ηα πινία αθνχ απνθεχγνπλ ηα βάξε θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ ζα είραλ κε ηε ζεκαία ηεο ρψξαο ηνπο. 

 Να ππάξρεη πην ήπηα θνξνινγηθή κεηαρείξηζε θαη ρακειφ ηέινο λενιφγεζεο. 

 Να είλαη επθνιφηεξε ε δαλεηνιεπηηθή δηαδηθαζία.  

 Να ππάξρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ειέγρνπ, ιηγφηεξνη θίλδπλνη απφ ελδερφκελεο 

πνιεκηθέο εκπινθέο, θαη νη θξαηηθέο  αλακείμεηο ζηελ  εθκεηάιιεπζε ησλ πινίσλ λα 

είλαη κεησκέλεο. 

 Να ππάξρνπλ ρακειά επηδφκαηα θαη κηζζνί, αλάινγα κε ην ηη πξνβιέπεη ην εξγαηηθφ 

δίθαην ηεο εθάζηνηε ρψξαο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηε ρψξα απηή. 

 

Ζ ηειηθή επηινγή ηεο ζεκαίαο φκσο γίλεηαη απφ ηνλ πινηνθηήηε, ν νπνίνο αμηνινγεί 

δηάθνξνπο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηε ζεκαία πνπ ζεσξεί θαηάιιειε
34

. 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο είλαη νη εμήο: 

- Αλ νη δηαδηθαζίεο λενιφγεζεο ελφο πινίνπ είλαη γξήγνξεο.   

- Αλ ην θφζηνο λενιφγεζεο ηνπ πινίνπ είλαη ρακειφ. 

                                                           
33
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 Γνπιηέικνο Α.Μ.,  Λεηηνπξγηθή Γηαρείξηζε Ναπηηιηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ,1996 
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- Αλ ε ζεκαία απηή είλαη αμηφπηζηε. 

      - Αλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ επηινγή ηεο εζληθφηεηαο ηνπ πιεξψκαηνο, ησλ 

πινηνθηεηψλ θαη ησλ κεηφρσλ. 

      - Αλ ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην πινίν, 

φπσο είλαη ε ειηθία, ε ρσξεηηθφηεηα ή ν ηχπνο ηνπ πινίνπ.  

Ζ ηειεπηαία λαπηηιηαθή θξίζε ήηαλ ηθαλή λα αλαγθάζεη κεγάιν κέξνο ησλ ζηφισλ ησλ 

παξαδνζηαθψλ λαπηηιηαθψλ ρσξψλ λα επηιέμνπλ λα θέξνπλ παξαδνζηαθέο εκαίεο 

Δπθνιίαο, κε ζθνπφ λα κεηψζνπλ ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ησλ πινίσλ ηνπο. 

 

 

3.3.3 ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΗ ΗΜΑΙΑ ΔΤΚΑΙΡΙΑ 

Με απηφλ ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν ξπζκφ πνπ νη εζληθέο θπβεξλήζεηο ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ αζθνχλ ηελ πνιηηηθή ηνπο πξαθηηθή, ψζηε κέζσ ηεο δηακφξθσζεο κηαο αλεμάξηεηεο 

πνιηηηθήο λα θέξνπλ εμέιημε ζηε λαπηηιία ηνπο, απμάλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη 

πηέζεηο πξνο ην ζεζκφ ησλ εκαηψλ Δπθαηξίαο, λα θάλνπλ κεγάιεο αιιαγέο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
35

.   

Τπάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζεζκφ ηεο εκαίαο Δπθαηξίαο, ηα 

νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αξλεηηθή πξνδηάζεζε πξνο ην ζεζκφ απηφλ. πγθεθξηκέλα, 

θαίλεηαη φηη ν ζεζκφο ησλ ζεκαηψλ επθνιίαο επηθέξεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν θνηλσληθφ 

θφζηνο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο πνπ πξνθαινχλ νη εκπνξηθνί ζηφινη πνπ αθνινπζνχλ εζληθή 

λνκνζεζία θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο.
36

 Θεσξείηαη φηη αλ δελ ππήξραλ ζεκαίεο επθνιίαο, ην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζα βξηζθφηαλ ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε, ελψ ηα λαπηηθά αηπρήκαηα θαη 

νη επηπηψζεηο ηνπο ζα ήηαλ κεησκέλα. Σν θνηλσληθφ θφζηνο πνπ επηθέξνπλ ηα εκπνξηθά 

πινία ζεκαίαο επθαηξίαο εκθαλίδεηαη ζε ζαιάζζηα ξχπαλζε, λαπηηθά αηπρήκαηα, απψιεηα 

δσήο θαη λαπηαπάηεο.  

Δίλαη ζαθέο φηη ππάξρεη επηξξνή ζε φιν ην θάζκα ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο θαζψο, νη 

θαλνληζκνί πνπ ζέηνπλ ηα θξάηε ζεκαίαο δελ είλαη αξθεηνί θαη εθείλνη πνπ ππάξρνπλ ήδε 

είλαη θάπνηεο θνξέο δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ.  

                                                           
35

 Μεηαμάο Β., Ζ Οηθνλνκηθή Σσλ εκαίσλ Δπθνιίαο,1985 
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Έηζη ην θξάηνο ζεκαίαο επεηδή αδπλαηεί λα αζθήζεη ζσζηφ έιεγρν, ζπρλά θαηαθξίλεηαη  γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη  ηε δηαηήξεζε θαθψλ ζπλζεθψλ  εξγαζίαο πξνο ζηνπο 

λαπηηθνχο. Ζ επηξξνή πνπ έρνπλ ηα παξαδνζηαθά λαπηηιηαθά θξάηε ζηελ αγνξά ηεο λαπηηιίαο 

κεηψλεηαη θαη ππάξρεη ζηξνθή πξνο ηε μέλε λαπηηιία κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ησλ 

εκπνξεπκάησλ ηνπο. Απηά ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ σο απνηέιεζκα νη εζληθνί 

ζηφινη λα κεηψλνληαη ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Σηο ζεκαίεο επθνιίαο ραξαθηεξίδεη ε έιιεηςε εζληθήο λαπηηθήο εξγαζίαο, ηφζν ζηε 

λαπηηιηαθή επηρείξεζε, φζν θαη ηε λαπηηιία γεληθφηεξα.
37

  

 

 

3.4 ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ Ζ ΓΗΠΛΑ ΝΖΟΛΟΓΗΑ (OFFSHORE REGISTRIES) 

Απηά ηα λενιφγηα δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ ηα θξάηε κέιε λα είλαη ηθαλά λα 

αληαγσλίδνληαη άιια λενιφγηα ρακεινχ θφζηνπο. Σα παξάιιεια λενιφγηα βαζίδνληαη ζηε 

ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη ησλ απνηθηαθψλ θαη έρνπλ σο ζηφρν λα 

πξνζειθχζνπλ πινία ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ. 

Σα παξάιιεια λενιφγηα επηηξέπνπλ ζε έλα εκπνξηθφ πινίν λα θέξεη ηελ εζληθή ζεκαία, 

αιιά ηαπηφρξνλα, ηα λενιφγηα απηά επηηξέπνπλ ζην πινίν λα απνιακβάλεη θάπνηα απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα ελφο αλνηρηνχ λενινγίνπ. Πνιινί είλαη νη πινηνθηήηεο πνπ πξνηηκνχλ απηνχ 

ηνπ είδνπο ηα λενιφγηα, επεηδή εμαζθαιίδνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν θάπνηα πξνλφκηα, φπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ε επηινγή πιεξσκάησλ ή ηα θνξνινγηθά θίλεηξα. 

Οη πξαθηηθέο πνπ ζέηνπλ νη ρψξεο ησλ δηπιψλ λενινγίσλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Πέξα φκσο 

απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνπλ ηα δηπιά λενιφγηα, ππάξρνπλ θαη κεξηθά κειαλά 

ζεκεία, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα εκπνξηθνχ 

απνθιεηζκνχ ή φηη παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

θνηλνηηθψλ πινηνθηεηψλ, γεγνλφο πνπ έξρεηαη αληίζεην κε ην πλεχκα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαζψο επίζεο πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη θαη ζηηο ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

πινίσλ απφ δηάθνξα θξάηε-κέιε. 

Αλ θαη ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ δηπιψλ λενινγίσλ δελ είλαη ζπγθεθξηκέλν, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ππνζηεξίδεη φηη σο δηθαηνχρνη ηεο πξψηεο θάζεο ηεο θνηλήο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο 
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ππνινγίδνληαη εθείλα ηα πινία πνπ είλαη λενινγεκέλα ζε κία ρψξα-κέινο. Ο φξνο απηφο δελ 

αλαθέξεηαη ζηα λενιφγηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εδάθε εθηφο Κνηλφηεηαο θαη ζηα νπνία δελ 

εθαξκφδεηαη ε ζπλζήθε ηεο Ρψκεο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα παξάιιεια λενιφγηα ζεσξνχληαη απεηιή γηα ηελ θνηλνηηθή λαπηηιία, 

ε επηινγή απηψλ γίλεηαη φιν θαη ζπρλφηεξε απφ ηνπο πινηνθηήηεο ζε βάξνο ησλ 

παξαδνζηαθψλ λενινγίσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, αλ αλαινγηζηνχκε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηε λαπηηιία παγθνζκίσο ζήκεξα.
38

  

Σα λενιφγηα απηά παξνπζηάδνληαη θπξίσο ζηηο πεξηνρέο: Μ. Βξεηαλία, Βεξκνχδεο, Νεζηά 

Κάπκαλ, Γηβξαιηάξ, Νήζνο Μαλ, Νεζηά ηεο Μάγρεο θ.α. 

 

 

3.5 ΓΗΔΘΝΖ Ζ ΓΔΤΣΔΡΑ ΝΖΟΛΟΓΗΑ (INTERNATIONAL REGISTRIES) 

Σα Γηεζλή Νενιφγηα ή Γεχηεξα Νενιφγηα επηηξέπνπλ ζηα πινία λα θέξνπλ ηελ ζεκαία ηνπ 

θξάηνπο ηνπο. Γεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ λα κεησζεί ε ηάζε θπγήο ηνπ εζληθνχ ζηφινπ, θαη 

ππφθεηληαη αθφκα ζηνπο απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ θξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηδηνθηεζία, ηε 

δηαρείξηζε, ηελ επάλδξσζε θαη ηε ιεηηνπξγία, αιιά απηνί νη θαλφλεο δελ είλαη ηφζν απζηεξνί 

φζν ζην αξρηθφ παξαδνζηαθφ λενιφγην. 

Οη ρψξεο πνπ έρνπλ απηά ηα λενιφγηα είλαη νη αθφινπζεο: Γαλία, Γαιιία, Λνπμεκβνχξγν, 

Φηιαλδία, Γεξκαλία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Μεγάιε Βξεηάληα, Οιιαλδία θαη Ννξβεγία.  

 

 

 

3.6 ΝΖΟΛΟΓΖΖ Δ ΝΑΤΛΧΖ ΓΤΜΝΟΤ ΠΛΟΗΟΤ 

Ζ δηαθνξεηηθή απηή πεξίπησζε ηεο λενιφγεζεο έρεη εκθαληζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο 

εδψ, ην πινίν έρεη ην δηθαίσκα λα λενινγεζεί ζε θάπνηα ρψξα, θαη παξάιιεια λα πςψζεη 

ζεκαία ελφο δεχηεξνπ θξάηνπο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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Απηή ε πξαθηηθή πξνέθπςε φηαλ εκθαλίζηεθε ε λαχισζε γπκλνχ πινίνπ (bareboat charter), 

φπνπ έλα πινίνπ, ελψ ήηαλ λενινγεκέλν ζηε ρψξα Α, λαπιψλεηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ λαπισηέο ηεο ρψξα Β, νη νπνίνη ζηε δηάξθεηα ηεο λαχισζεο πνπ έρνπλ, 

δηαρεηξίδνληαη ην πινίν ζχκθσλα κε ηε ζεκαία ηεο ρψξαο Β. Όηαλ ζπκβαίλεη απηφ, 

αλαζηέιιεηαη ε θχξηα λενιφγεζε ηεο ρψξαο Α θαη επαλέξρεηαη κε ην πέξαο ηεο λαχισζεο
39

. 

Ζ επηινγή απηνχ ηνπ είδνπο λενινγίνπ παξέρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηνπο πινηνθηήηεο. 

Μεξηθά απφ απηά είλαη ηα εμήο: 

 Μπνξνχλ λα απαζρνινχλ πιεξψκαηα ρακεινχ θφζηνπο απφ ηε ρψξα ηεο 

δεχηεξεο ζεκαίαο. 

 Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο λαπηηθνχο απηνχο. 

 πκκεηέρνπλ ζηε δηαθχιαμε θνξηίσλ ή επηδνηήζεηο. 

 Απμάλνπλ ην ζηφιν ηεο δεχηεξεο ζεκαίαο ρσξίο θάπνην θφζηνο ππνδνκήο. 

 Απνθηνχλ ηερλνγλσζία. 

 

 

3.7 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΑΗ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΠΛΟΗΟΤ 

 

3.7.1 ΟΡΙΜΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν «ηαμηλφκεζε» ελφο πινίνπ ζε θιάζε, ελλννχκε φηη ν 

λενγλψκνλαο πηζηνπνηεί φηη ε θαηαζθεπή, ν εμνπιηζκφο θαη ηα ινηπά κέξε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πινίνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο θιάζεο ζηελ νπνία έρεη ηαμηλνκεζεί. 

Δπηπιένλ κε ηνλ φξν απηφλ, ελλνείηαη φηη κε ζπλερείο ειέγρνπο, επηζεσξήζεηο θαη 

παξαηεξήζεηο, ν λενγλψκνλαο επηβεβαηψλεη φηη ην πινίν εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηελ θιάζε απηή.
40

 

Ζ θαηάηαμε ησλ πινίσλ πθίζηαηαη γηα λα πξνζηαηεχεη ηε δσή ζηε ζάιαζζα, δειαδή απηνχο 

πνπ ηαμηδεχνπλ (πιήξσκα ή επηβάηεο), αιιά θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηε ζάιαζζα, 

δειαδή ην πινίν, ην θνξηίν, ή ηηο απνζθεπέο, αιιά θαη φια φζα αλήθνπλ ζε θάπνηνλ ηξίην 

πνπ έρεη έκπξαθην δηθαίσκα, φπσο είλαη ν αζθαιηζηήο, ν λαπισηήο, ή ν πξάθηνξαο θιπ.  
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 Γνπιηέικνο Α.Μ., Λεηηνπξγηθή Γηαρείξηζε Ναπηηιηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ,1996 
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3.8 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΝΟΜΖ ΚΛΑΖ ΣΟ ΠΛΟΗΟ 

ηελ πεξίπησζε πνπ έλα πινίν ζηνρεχεη ζηε ηαμηλφκεζε ζε θιάζε (classification), 

ππνβάιιεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο, αίηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν έληππν πξνο ην λενγλψκνλα. Ο 

επηζεσξεηήο εηζέξρεηαη ζην πινίν ψζηε λα ιάβεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ είλαη 

απαξαίηεηεο, ελψ ν αηηψλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπ δψζεη θαη ηηο πιεξνθνξίεο κε πιήξεηο 

ιεπηνκέξεηεο, αιιά θαη ηελ νθεηιή ησλ εμφδσλ ησλ δηαδηθαζηψλ. Ο λενγλψκνλαο 

παξαθνινπζεί θαη επηζεσξεί ην πινίν απφ ην πξψην θηφιαο ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ.  

ηα ζρέδηα ηεο λαππήγεζεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ, θαηαγξάθνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο 

ηεο ηαπηφηεηαο (φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ θεθάιαην), νη νπνίεο εγθξίλνληαη 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. 

Μεηά ηελ ηαμηλφκεζε, ν Νενγλψκνλαο ρνξεγεί ζην πινίν πηζηνπνηεηηθφ θιάζεσο (certificate 

of class). 

Δίλαη φκσο δπλαηφ έλα πινίν λα ράζεη ηελ θιάζε ζηελ νπνία έρεη ηαμηλνκεζεί, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζηακαηήζεη λα ηεξεί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ηεο θιάζεο απηήο ή φηαλ 

δελ ζπκκνξθψλεηαη ζε ππνδείμεηο ησλ επηζεσξεηψλ (surveyors) κεηά απφ επηζεψξεζε.  

 

3.8.1ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΠΛΟΙΟΤ 

Ο Αγγιηθφο Νενγλψκνλαο Lloyd‟s Register of Shipping, θαηαγξάθεη φια ηα ηαμηλνκεκέλα 

πινία ζην βηβιίν πνπ εθδίδεη, ην βηβιίν ηνπ Νενγλψκνλα. ε απηφ πεξηιακβάλνληαη δχν 

ηφκνη (A-L θαη M-Z) θαη έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή
41

: 

ηήιε 1 

Ζ ζηήιε απηή πεξηιακβάλεη: 

• Σνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο (identity No) 

• Σν ζήκα ηεο θιήζεσο (call sign) 

• Σνλ επίζεκν αξηζκφ ηεο θαηαγξαθήο ηνπ πινίνπ (official number of the ship‟s 

register) 

• Σα βνεζήκαηα λαπζηπινΐαο (navigational aids) 
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ηήιε 2 

Ζ δεχηεξε ζηήιε πεξηιακβάλεη:  

• Σν φλνκα ηνπ πινίνπ (vessel‟s name) 

• Σε ζεκαία ηνπ πινίνπ 

• Σν φλνκα ηνπ πινηνθηήηε 

• Σν ιηκάλη λενιφγεζεο 

 

ηήιε 3 

Ζ ηξίηε ζηήιε πεξηιακβάλεη:  

• Σελ νιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ (gross tonnage) 

• Σελ θαζαξή ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ (net tonnage) 

• Σν λεθξφ βάξνο ηνπ ζηε ζεξηλή γξακκή θφξησζεο (dead weight)  

 

ηήιε 4 

Ζ ηέηαξηε ζηήιε πεξηιακβάλεη:  

• Σα ζηνηρεία ηαμηλφκεζεο  

• Σελ αλαθνξά ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηνχο επηζεψξεζεο 

 

ηήιε 5 

Ζ πέκπηε ζηήιε πεξηιακβάλεη:  

• Σε λαππεγφ εηαηξεία  

• Σελ εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο ηεο ηξφπηδαο  

• Σηο δηαζηάζεηο θαη ηηο ηπρφλ ππεξθαηαζθεπέο  

• Σα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ ζθειεηνχ ηνπ πινίνπ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θαξθηά 

ή ζπγθφιιεζε. 
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ηήιε 6 

Ζ έθηε ζηήιε πεξηιακβάλεη:  

• Σν είδνο ηνπ πινίνπ  

• Σε ρσξεηηθφηεηά ηνπ ζε θνξηίν  

• Σα κέζα ρεηξηζκνχ ηνπ θνξηίνπ 

 

ηήιε 7 

Ζ έβδνκε ζηήιε πεξηιακβάλεη: 

• Σα ζηνηρεία γηα ηηο κεραλέο ηνπ πινίνπ 

• Σα ζηνηρεία γηα ηελ ηζρχ ηνπ πινίνπ 

• Σα ζηνηρεία γηα ηα βνεζεηηθά κεραλήκαηα ηνπ πινίνπ 

• Σα ζηνηρεία γηα ηε ηαρχηεηα ηνπ πινίνπ  

 

 

3.9 ΤΜΒΟΛΗΜΟΗ ΚΛΑΖ ΠΛΟΗΟΤ 

Γηα λα απνδεηρηεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ πινίνπ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ, ν εθάζηνηε 

λενγλψκνλαο έρεη θάπνηα ζχκβνια, ηα νπνία απνδίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηχπν πινίνπ. 

Τπάξρνπλ δειαδή θάπνηα επηπξφζζεηα θξηηήξηα πνπ πξνζθέξεη ν λενγλψκνλαο, ηα νπνία 

είλαη ζηελ θξίζε ηνπ πινηνθηήηε αλ ζα ηα επηιέμεη, θαζψο απηά απνδεηθλχνπλ φηη απηφο 

ζπκκνξθψλεηαη κε επηπιένλ απαηηήζεηο πέξα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηεο θιάζεο. 

Έηζη ινηπφλ ν εθάζηνηε λενγλψκνλαο, απνδίδεη ηα classification notations ζην πινίν 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ, ηνλ ηχπν ηνπ, θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απηφ παξέρεη. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, θάζε πινίν θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν εγγξαθψλ ηεο θιάζεο κε θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκεηψζεηο (classification notations), νη νπνίεο αλαθέξνληαη θαη ζην 

πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο ηνπ πινίνπ.  
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Κάπνηνη απφ ηνπο ηχπνπο ησλ classification notations, είλαη νη παξαθάησ
42

: 

 

 Κχξην ζχκβνιν θιάζεο (main class symbol): ππνδειψλεη φηη ην πινίν 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Καλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 

 εκεηψζεηο θαηαζθεπήο (construction marks): πξνζδηνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην πινίν θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ πινίνπ επηζεσξήζεθαλ 

γηα ηελ πξσηαξρηθή απφδνζε ηεο θιάζεο ζην πινίν. 

 εκεηψζεηο εξγαζίαο (service notations): πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηχπν θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην πινίν. 

 εκεηψζεηο πινήγεζεο (navigation notations): θάπνηεο θιάζεηο πξνζδηνξίδνπλ 

κηα πεξηνξηζκέλε πεξηνρή πινήγεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα παξάθηηα θαη 

πξνζηαηεπφκελα χδαηα, ή πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ αλαθνξηθά κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο πινίσλ.  

 Γεσγξαθηθέο ζεκεηψζεηο (geographic notations).   

 

3.9.1  ΣΑ ΤΜΒΟΛΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

 

 Ο ζηαπξφο ηεο Μάιηαο +
43

 

Ο ζηαπξφο ηεο Μάιηαο δειψλεη ζε φινπο ηνπο λενγλψκνλεο πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ, φηη ην 

πινίν θαη νη κεραλέο ηνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ λενγλψκνλα. Φαλεξψλεη επίζεο φηη: 

1. Ο λενγλψκνλαο έρεη επηζεσξήζεη θαη έρεη εγθξίλεη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπ 

πινίνπ θαη ησλ κεραλψλ ηνπ, ηα ζρέδηα ησλ ζσιελψζεσλ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ ησλ ιεβήησλ, ησλ βνεζεηηθψλ κεραλψλ, θαη ηέινο ηα ζρέδηα ησλ 

βαζηθψλ εμαξηεκάησλ. 

2. Ο επηζεσξεηήο ήηαλ παξφλ ζηηο δνθηκέο ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ, θαη ην 

έθξηλε θαηάιιειν. 

3. Σν πινίν θαηαζθεπάζηεθε κε ηνλ ηξφπν πνπ ππέδεημε ν λενγλψκνλαο. 

                                                           
42

 Καλαβνχ Κ..,  Σν εζληθφ θαη δηεζλέο ζεζκηθφ πιαίζην ηεο αμηνπινΐαο ησλ πινίσλ,2012 
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4. Ζ θαηαζθεπή ησλ κεραλψλ έγηλε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ λενγλψκνλα. 

5. Ο επηζεσξεηήο εμέηαζε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ 

πινίνπ, ηηο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ ζην πινίν, θαζψο θαη ηηο ηειηθέο δνθηκέο ζε ζπλζήθεο 

εξγαζίαο.  

 

 

3.9.2 ΣΑ ΤΜΒΟΛΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΝΩΣΑΣΗ ΚΛΑΗ 

Σα ζχκβνια θαηάηαμεο ησλ θπξηφηεξσλ Νενγλσκφλσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Lloyd’s Register of Shipping (L.R.) 

100 A1 (θιάζε 100 Α 1) 

ηελ θιάζε απηή θαηαγξάθνληαη φια ηα πινία πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζαιάζζηνη κεηαθνξείο. 

 

100 Α1tankers (θιάζε 100 Α1 δεμακελφπινηα) 

ε απηή ηελ θιάζε ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα δεμακελφπινηα πνπ κεηαθέξνπλ κεγάιεο 

πνζφηεηεο αξγνχ πεηξειαίνπ. 

 

100 Α1 ore carriers (θιάζε 100 Α1 πινία κεηαθνξάο κεηαιιεπκάησλ) 

ηελ θιάζε απηή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πνληνπφξα πινία πνπ κεηαθέξνπλ κεηαιιεχκαηα. 

Σν ζχκβνιν 100Α δειψλεη φηη ην πινίν έρεη θαηαζθεπαζηεί εθαξκφδνληαο πιήξσο ηνπο 

θαλνληζκνχο. Ο αξηζκφο 1 δειψλεη ηελ επίζεο θαιή θαηάζηαζε θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

πινίνπ. Ο ζηαπξφο (+) κπξνζηά απφ ην 100
 
Α1 δειψλεη φηη νη επηζεσξεηέο ησλ Lloyd‟s ήηαλ 

παξφληεο θαη παξαθνινπζνχζαλ ην πινίν φηαλ απηφ θαηαζθεπάζηεθε. ε πεξίπησζε πνπ ην 

πινίν δελ αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ επηζεσξεηψλ, ραξαθηεξίδεηαη κε ην ζχκβνιν 

πνπ δείρλεη φηη δελ εθαξκφδνληαη πιήξσο νη θαλνληζκνί, δειαδή ην ζχκβνιν, 95
 
Α1. 

 Bureau Veritas (B.V.) 

πκβνιηζκφο: + 1 3/3 L. I. I. 
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Σα πινία ραξαθηεξίδνληαη σο θαηεγνξίαο Η ή θαηεγνξίαο ΗΗ δειψλνληαο αλ ζπκκνξθψλνληαη 

πιήξσο κε ηνπο θαλνληζκνχο ή φρη. Σα ζχκβνια 3/3 θαη 5/6 δείρλνπλ ηηο δηαβαζκίζεηο θαιήο 

θαηάζηαζεο ηνπ πινίνπ. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη αξηζκνί απφ ην 1 έσο ην 3 πνπ 

δείρλνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη ηα μχιηλα κέξε θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ πινίνπ
44

. Οη 

ζπκβνιηζκνί είλαη νη εμήο:  

1 -δειψλεη πινίν πιήξνπο αληνρήο 

3/3- δειψλεη πινίν πξψηεο ηάμεσο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζή ηνπ 

L- (Long Tours)-δειψλεη πνληνπφξν ζε φιε ηε ζάιαζζα 

I- δειψλεη ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη ηα μχιηλα κέξε ηνπ πινίνπ 

I-δειψλεη ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη νη ηζηνί, νη θεξαίεο, νη ιέκβνη, νη άγθπξεο  θιπ. ηνπ 

πινίνπ
45

  

 

 American Bureau of Shipping (Α.Β.S.) 

Ο ζπκβνιηζκφο +Α1 δειψλεη έλδεημε αλψηαηεο θιάζεο, δίλεηαη ζε φια ηα πινία θαη 

αθνινπζείηαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ εηδηθνχ πξννξηζκνχ. Ο ζηαπξφο έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία 

κε απηή ζηνλ Lloyd‟s. Σν γξάκκα «Δ» εληφο θχθινπ, κεηά ηνλ αξηζκφ 1, δείρλεη φηη νη 

άγθπξεο θαη γεληθά ν εμνπιηζκφο ηνπ πινίνπ έρνπλ ειεγρζεί  θαη ζπκθσλνχλ κε ηνπο θαλφλεο 

ηνπ λενγλψκνλα. 

Ο ζπκβνιηζκφο + A.M.S. ζεκαίλεη φηη νη κεραλέο θαηαζθεπάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηελ 

επνπηεία θαη κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ λενγλψκνλα.  

 

 Det Norske Veritas (N.V.) 

Ο ζπκβνιηζκφο +1 A I. απνηειεί ηνλ αλψηαην ραξαθηεξηζκφ γηα ηα πινία θαη ηνλ εμνπιηζκφ 

ηνπο. 

Ο ζπκβνιηζκφο +Μ. V. απνηειεί ηνλ αλψηαην ραξαθηεξηζκφ γηα ηηο κεραλέο ηνπ πινίνπ. 

Ο ζπκβνιηζκφο +Κ. V. απνηειεί ηνλ αλψηαην ραξαθηεξηζκφ γηα ηνπο ιέβεηεο. 

                                                           
44
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Ο ζηαπξφο ηεο Μάιηαο έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία κε απηή ζηνλ Lloyd‟s. 

Ο ζπκβνιηζκφο Η Α. δειψλεη φηη ε πνηφηεηα θαη ε ηζρχο ηνπ πινίνπ ζπκθσλνχλ κε ηνπο 

θαλφλεο ηνπ λενγλψκνλα. 

Ο ζπκβνιηζκφο Η. δειψλεη φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ πινίνπ ζπκθσλεί κε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

λενγλψκνλα. 

 

Σα πινία κε κηθξέο απνθιίζεηο απφ ηνπο θαλνληζκνχο ραξαθηεξίδνληαη κε ηνπο 

ζπκβνιηζκνχο: 1.Α2 ή 2.Α2 ή Α1 ή Α2. Όηαλ φκσο πάλσ απφ ην ζηαπξφ ππάξρεη ηειεία, 

δειψλεηαη φηη θάπνηνο άιινο λενγλψκνλαο παξαθνινχζεζε ην πινίν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λαππήγεζήο ηνπ. 

 

 Germanischer Lloyd (G.L.)
46

 

Οη  ραξαθηεξηζκνί είλαη 100 Α4 ή 90 Α3. 

Οη αξηζκνί 100 θαη 90 δειψλνπλ ην βαζκφ ηεο αληνρήο θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ. 

Οη αξηζκνί 3 θαη 4 δειψλνπλ θάζε πφζα ρξφληα πξέπεη λα δηεμάγνληαη επηζεσξήζεηο. 

 

3.10 ΣΑΓΗΑ-ΓΗΑΣΖΡΖΖ-ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΚΛΑΖ 

Έλα πινίν θαηαηάζζεηαη ζε θιάζε φηαλ νινθιεξσζνχλ κε επηηπρία ε επηζεψξεζε θαη ηα 

ζρέδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, φπνπ θαη εμαθξηβψλεηαη φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ ηεο 

θιάζεο. 

Ζ θάζε θιάζε έρεη ζπγθεθξηκέλεο επηζεσξήζεηο, νη νπνίεο δείρλνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ 

πινίνπ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πινίνπ θαη ησλ κεραλεκάησλ ηνπ, κε ηνπο θαλνληζκνχο. 

Οη επηζεσξήζεηο είλαη ζπρλέο θαη ελδηάκεζα απφ απηέο, ην πινίν πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε 

θαιή θαηάζηαζε. Σελ επζχλε ηεο δηαηήξεζεο απηήο έρεη ν πινηνθηήηεο. Δάλ νη πξνυπνζέζεηο 

                                                           
46

 Βιάρνο Γ., Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, Β‟  Έθδνζε,2007 
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γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θιάζεο δελ ηεξνχληαη ηφηε ππάξρεη θίλδπλνο αλαζηνιήο ή θαη 

θαηάξγεζεο ηεο θιάζεο. Δπηπιένλ κπνξεί λα αλαζεσξεζεί κε δηαθνξεηηθή βαζκνινγία. 

Παξαθάησ αλαιχνληαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζηάδηα ηεο θιάζεο. 

 

3.10.1 ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΚΛΑΗ 

Ζ θιάζε δίλεηαη ζην πινίν φηαλ έρνπλ νινθιεξσζεί νη απαξαίηεηεο επηζεσξήζεηο θαη ην 

πινίν ιεηηνπξγεί ζσζηά ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θιάζε 

αλαηίζεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ: 

 

 Όηαλ νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ κε ηελ επίβιεςε ησλ απαξαίηεησλ 

επηζεσξήζεσλ. 

 Όηαλ νινθιεξσζεί κηα ηθαλνπνηεηηθή επηζεψξεζε ζε φιν ην πινίν, πνπ δηεμάγεηαη 

ζηα πιαίζηα ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ IACS,  ζρεηηθά κε ηε κεηαβίβαζε 

ηεο θιάζεο. 

 Όηαλ νινθιεξσζεί ηθαλνπνηεηηθά κηα εηδηθή επηζεψξεζε ζε έλα πινίν, ην νπνίν είηε 

δελ είλαη ηαμηλνκεκέλν ζε λενγλψκνλα-κέινο ηνπ IACS, είηε δελ είλαη γεληθφηεξα 

ηαμηλνκεκέλν ζε θιάζε. 

Αλαιπηηθφηεξεο αλαθνξέο γηα ηηο επηζεσξήζεηο παξαηίζεληαη ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

3.10.2 ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΚΛΑΗ 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην πινίν αλήθεη ήδε ζε θάπνηα θιάζε, ηφηε ππφθεηηαη ζε επηζεσξήζεηο 

κε ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ηελ θιάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. 

Ο βαζκφο ησλ επηζεσξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ην πινίν, 

νη κεραλέο θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ. Γεληθφηεξα πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιέο επηζεσξήζεηο, 

θπξίσο φκσο αλ ν επηζεσξεηήο ελεκεξσζεί απφ ηνλ πινηνθηήηε γηα δεκηέο ή απψιεηεο, θαη ν 

επηζεσξεηήο δελ είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ, ηφηε δηελεξγνχληαη επηπιένλ 

επηζεσξήζεηο, κέρξη λα δηαιεπθαλζεί ε πνηφηεηα ηνπ πινίνπ απηνχ.  
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3.10.3 ΑΝΑΣΟΛΗ ΣΗ ΚΛΑΗ 

Ζ θιάζε ηνπ πινίνπ κπνξεί λα αλαζηαιεί κε δχν ηξφπνπο.  

Ο έλαο ηξφπνο είλαη λα αλαζηαιεί απηφκαηα φηαλ πξνθχςνπλ νη εμήο πεξηζηάζεηο: 

1. Όηαλ έλα πινίν δε ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλφλσλ. 

2. Όηαλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ πινίνπ, ελψ έρεη εληνπίζεη απψιεηεο ή δεκηέο, δελ ζέηεη 

έγθαηξα ην πινίν πξνο επηζεψξεζε. 

3. Όηαλ επηδηνξζψζεηο, επηζθεπέο ή ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη γηα ην πινίν, δηελεξγνχληαη 

ρσξίο λα παξίζηαηαη ν λενγλψκνλαο ή ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηζεσξεηή. 

4. Όηαλ ην πινίν μεθηλάεη ηελ πιεχζε ζηε ζάιαζζα ελψ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην 

θφξησζεο. 

5. Όηαλ δελ δηεμάγεηαη ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί, ε εηδηθή επηζεψξεζε γηα ηελ 

αλαλέσζε ηεο θιάζεο ηνπ πινίνπ. 

6. Όηαλ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη, ε εηήζηα ή 

ελδηάκεζε επηζεψξεζε. 

Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο θιάζεο γίλεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ λενγλψκνλα. Ζ 

απφθαζε ηνπ λενγλψκνλα γηα αλαζηνιή ζπκβαίλεη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

1. Όηαλ ε θιάζε ζεσξεί φηη ηα ειαηηψκαηα ηνπ πινίνπ είλαη ηφζν ζεκαληηθά, ψζηε λα 

κελ είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζεη ηελ θιάζε απηή. 

2. Όηαλ ν πινηνθηήηεο απνηπγράλεη λα ππνβάιεη ην πινίν ζε επηζεψξεζε ζχκθσλα κε 

ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ε θιάζε. 

Ζ αλάθιεζε ηεο θιάζεο παξακέλεη ζε ηζρχ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ηα ειαηηψκαηα ζα 

επηδηνξζσζνχλ θαη ε θιάζε ζα απνθαηαζηαζεί ή κέρξη ηε ζηηγκή ηεο νιηθήο θαηάξγεζεο ηεο 

θιάζεο. Δπηπιένλ, ν λενγλψκνλαο κπνξεί λα απαηηήζεη επηπξφζζεηεο επηζεσξήζεηο, εάλ ε 

θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ ην απαηηεί. 
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3.10.4 ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΚΛΑΗ 

Ο λενγλψκνλαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζχξεη ηελ θιάζε ηνπ πινίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ: 

1. Σν πινίν ππνζηεί νιηθή απψιεηα. 

2. Ζ αίηεζε γίλεη απφ ηνλ πινηνθηήηε. 

3. Τπάξρεη αλαζηνιή ηεο θιάζεο γηα πεξηζζφηεξν απφ έμη κήλεο. 

4. Τπάξρεη δήισζε γηα θαηαζθεπαζηηθή απψιεηα ηνπ πινίνπ. 

5. Ο πινηνθηήηεο αλαθνηλψζεη φηη ην πινίν ζηακαηά λα εκπνξεχεηαη. 

6. Σν πινίν νδεχεη πξνο δηάιπζε. 

 

Όηαλ ε απφζπξζε ηεο θιάζεο ηνπ πινίνπ πξαγκαηνπνηεζεί, ηφηε ν λενγλψκνλαο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζεη ηελ αξρή ηεο ζεκαίαο, ηνλ πινηνθηήηε κέζσ γξαπηήο 

εηδνπνίεζεο θαη ηνπο αζθαιηζηέο. Σέινο, δεκνζηεχεη ηελ πιεξνθνξία θαη δηαγξάθεη ην πινίν 

απφ ην Βηβιίν ηνπ Νενγλψκνλα. Δάλ νη αλάδνρνη ην δεηήζνπλ, δηαζέηεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε 

απηνχο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΟΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΙ ΣΩΝ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΔΘΝΩ 

 

4.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, πεξί ηεο δξάζεο ησλ λενγλσκφλσλ, 

γηα λα δνζνχλ απφ ηνπο λενγλψκνλεο ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία ππνδειψλνπλ 

φηη ην πινίν πνπ έρεη ειεγρζεί, ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ θιάζε, θαη ηειηθά λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά, ην πινίν 

δέρεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο χπαξμήο ηνπ, θάπνηεο επηζεσξήζεηο. 

Δπηζεσξήζεηο ζηα πινία, δελ πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν απφ ηνπο λενγλψκνλεο, αιιά θαη απφ 

άιινπο νξγαληζκνχο ή άιια κέξε, αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπ ειέγρνπ πνπ πξφθεηηαη λα 

δηελεξγεζεί, ηνλ επηζεσξεηή, ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο επηζεψξεζεο, αιιά θαη αλάινγα κε ην 

ζεκείν ζην νπνίν πξφθεηηαη λα δνζεί βαξχηεηα πξνο αλάιπζε. 

Οη επηζεσξήζεηο δηελεξγνχληαη κε ζθνπφ: 

 Να δηεξεπλεζεί ε θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεραλψλ ηνπ. 

 Να επηβεβαησζεί φηη ην πινίν θαιχπηεη ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ θαη 

ηε ζσζηή ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

 Να εμαθξηβσζεί ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην πινίν, γηα αζθαιηζηηθνχο 

ιφγνπο θαη ιφγνπο δεκηψλ ή ειιείςεσλ. 

 Να ειεγρζνχλ ην θνξηίν θαη ηα κέζα θνξηνεθθφξησζήο ηνπ. 

 Να ειεγρζεί γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο. 

 Να ειεγρζεί γηα ιφγνπο πηζηνπνίεζεο θαη απνλνκήο θιάζεο. 

 Να ειεγρζεί αλ ην πινίν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θιάζεο ζηελ 

νπνία είλαη ηαμηλνκεκέλν. 

 Να ειεγρζεί αλ ν πινηνθηήηεο έρεη εθαξκφζεη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ απαηηνχληαη. 

 

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο θαη γηα άιινπο πνπ ζα παξαηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα, νη 

επηζεσξήζεηο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα, αλ φρη ην ζεκαληηθφηεξν, θνκκάηη ζηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο πινίνπ. 
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Σν πεδίν ησλ λαπηηιηαθψλ επηζεσξήζεσλ απαξηίδεηαη απφ ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ θνξέσλ. Σα είδε ησλ επηζεσξήζεσλ δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηα 

κέξε πνπ ηηο πξαγκαηνπνηνχλ. πγθεθξηκέλα νη επηζεσξήζεηο ρσξίδνληαη σο εμήο: 

 ρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκαίαο 

 ρεηηθά κε ηηο επηζεσξήζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ 

 ρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πινηνθηήηε 

 ρεηηθά κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ λενγλσκφλσλ, ζέκα πνπ ζα εμεηαζηεί ζην παξφλ 

θεθάιαην. 

 

4.2 Ζ ΓΗΑΚΡΗΖ ΣΧΝ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΧΝ ΣΧΝ ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΧΝ 

Δπηζεσξήζεηο ζηα πινία απφ ηνπο λενγλψκνλεο, πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα 

δηαπηζησζεί αλ ην πινίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, ηφζν ηεο εζσηεξηθήο 

φζν θαη ηεο δηεζλνχο, θαη έηζη λα ιάβεη ην πινίν φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία 

ην θαζηζηνχλ αμηφπινν. ε πεξίπησζε πνπ ην πινίν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, 

εθδίδνληαη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα θάζε ηνκέα πνπ έρεη επηζεσξεζεί. Οη 

επηζεσξήζεηο ησλ  λενγλσκφλσλ δηαθξίλνληαη σο εμήο
47

:  

1. ηελ Αξρηθή Δπηζεψξεζε 

2. ηηο Σαθηηθέο ή Πεξηνδηθέο Δπηζεσξήζεηο 

3. ηηο Έθηαθηεο Δπηζεσξήζεηο 

Οη επηζεσξήζεηο ησλ λενγλσκφλσλ ρσξίδνληαη επηπιένλ ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηε δηαηήξεζε 

ηεο θιάζεο ησλ πινίσλ θαη ζε απηέο πνπ αθνξνχλ κεκνλσκέλα ηα ηκήκαηα ηνπ πινίνπ. 

Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θιάζεο ηνπ πινίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαθάησ επηζεσξήζεηο
48

:  

  Οη Πεξηνδηθέο Δπηζεσξήζεηο 

  Οη Δηήζηεο Δπηζεσξήζεηο θαη νη Δπηζεσξήζεηο Γεμακεληζκνχ 

  Οη Δπηζεσξήζεηο ιφγσ Εεκηάο ή Μεηαηξνπψλ 

  Οη Δηδηθέο Πεξηνδηθέο Δπηζεσξήζεηο 

                                                           
47

 Μπισλφπνπινο Γεκ. Ν., Βαζηθέο Ναπηηιηαθέο Γλψζεηο, 1999 
48

 Αζεκνκχηε, Η., Νενγλψκνλεο Δπηζεσξήζεηο 
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Γηα ηηο επηζεσξήζεηο ησλ ηκεκάησλ ηνπ πινίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη παξαθάησ 

επηζεσξήζεηο: 

 Οη Δπηζεσξήζεηο Ππζκέλα 

 Οη Δπηζεσξήζεηο Μεραλψλ 

 Οη Δπηζεσξήζεηο Λεβήησλ 

 Οη Δπηζεσξήζεηο Ζιεθηξηθνχ Δμνπιηζκνχ 

 Οη Δπηζεσξήζεηο πζηήκαηνο Πεδαιηνπρίαο 

 Οη Δπηζεσξήζεηο Διηθνθφξνπ Άμνλα 

 Οη Δπηζεσξήζεηο Υψξσλ Φπγκέλνπ Φνξηίνπ 

 Οη Δπηζεσξήζεηο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Φπγείσλ 

 Οη Δπηζεσξήζεηο πζηεκάησλ Ππξφζβεζεο 

 Οη Δπηζεσξήζεηο Απηνκαηνπνηεκέλσλ Πινίσλ 

 Οη Δπηζεσξήζεηο Δμαξηηζκνχ Φνξηψζεσο 

 Οη Δπηζεσξήζεηο θαη Γηαηήξεζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δμαξηηζκνχ Αζθάιεηαο Φνξηεγνχ 

Πινίνπ 

 Οη Δπηζεσξήζεηο θαη Γηαηήξεζε Πηζηνπνηεηηθνχ Ραδηνηειεγξαθίαο 

 Οη Δπηζεσξήζεηο Διαζκάησλ  

 

 

4.3 Ζ ΑΡΥΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ 

Ζ αξρηθή ή γεληθή επηζεψξεζε είλαη ε ζεκαληηθφηεξε επηζεψξεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε 

θάζε πινίν, πξηλ απηφ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, θαζψο ζε απηή ηίζεληαη φια ηα κέξε ηνπ πινίνπ, 

ζε ιεπηνκεξή επηζεψξεζε γηα λα δηαπηζησζεί αλ ηεξνχληαη νη λνκνζεζίεο.  

Ζ ηαμηλφκεζε λεφηεπθησλ πινίσλ είλαη κηα εθηελήο δηαδηθαζία κε επηζεσξήζεηο, πνπ 

θαιχπηνπλ φια ηα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη πξναλαθεξζείζεο 

λνκνζεζίεο πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ κεξψλ ηνπ πινίνπ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη ιέβεηεο, νη κεραλέο, ηα 

ζσζηηθά θαη ππξνζβεζηηθά κέζα, θαη γεληθφηεξα πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο γηα νιφθιεξε ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξαθάησ λνκνζεζία, ε αξρηθή απηή 
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επηζεψξεζε πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηνκείο ησλ πινίσλ, ην κεραλνινγηθφ, ηνλ 

ειεθηξνινγηθφ, ην λαππεγηθφ θαη άιινπο
49

.  

πγθεθξηκέλα, 

«1. Πξνο δηαπίζησζηλ ηεο θαηά ην πξνεγνύκελνλ άξζξνλ απαηηνπκέλεο ηθαλόηεηνο ελεξγείηαη 

γεληθή επηζεώξεζηο από ησλ θάησζη απόςεσλ: 

α) Ναππεγηθήο 

β) Μεραλνινγηθήο 

γ) Ηιεθηξνινγηθήο 

δ) Ναπηηιηαθήο 

ε) Σειεπηθνηλσληαθήο 

ζη) Τγεηνλνκηθήο θαη 

δ) Δλ γέλεη αζθαιείαο πινίνπ θαη επηβαηλόλησλ. 

 

2. Γηα θαλνληζκώλ ηηζεκέλσλ δηα Π. Γηαηαγκάησλ, εθδηδνκέλσλ δε πξνηάζεη ηνπ Τπνπξγνύ, 

κεηά γλώκε ηνπ πκβνπιίνπ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, θαζνξίδνληαη ελ ιεπηνκεξεία ηα ησλ ελ ηε 

πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ επηζεσξήζεσλ, ηεξνπκέλσλ θαηά ηελ έθδνζηλ απηώλ θαη ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρπνύζεο δηεζλνύο ζπκβάζεσο «πεξί αζθαιείαο ηεο αλζξσπίλεο δσήο 

ελ ζαιάζζε»
50

.  

Όηαλ μεθηλήζεη ε θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ θαη πηζηνπνηεζεί φηη φια ηα πιηθά, ηα εμαξηήκαηα 

θαη ν εμαξηηζκφο έρνπλ εγθξηζεί ζσζηά, ζα γίλεηαη δηεμαγσγή ηαθηηθψλ επηζεσξήζεσλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο. Ζ δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο ηνπ λεφηεπθηνπ πινίνπ έρεη πιένλ 

νινθιεξσζεί, φηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη επηζεσξήζεηο απφ ηελ έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ 

κέρξη θαη ηηο δνθηκέο ηνπ πινίνπ ζηε ζάιαζζα.  

                                                           
49

 Μπισλφπνπινο Γεκ. Ν., Βαζηθέο Ναπηηιηαθέο Γλψζεηο,1999 
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Όηαλ έλα πινίν επηζεσξεζεί θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζεψξεζεο απηήο, ηθαλνπνηνχλ ηνλ 

επηζεσξεηή, εμεηάδεηαη ε ηαμηλφκεζε ηνπ πινίνπ. 

Δθφζνλ εγθξηζεί, εθδίδεηαη έλα πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο ή εγγξαθήο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ην 

πινίν εληάζζεηαη ζηνλ εθάζηνηε λενγλψκνλα. Με απηή ηελ εγγξαθή ζηελ Δηαηξεία, 

εμαζθαιίδεηαη φηη ην πινίν αλαγλσξίδεηαη απφ ηα ιηκάληα θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ζεκαίαο θξάηνπο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, θαζψο θαη απφ αζθαιηζηέο παγθνζκίσο
51

.  

 

4.4 ΠΔΡΗΟΓΗΚΔ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ 

Οη πεξηνδηθέο ή ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη 

γίλνληαη κε ζθνπφ λα επηβεβαηψζνπλ φηη ην πινίν εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο κε 

ηηο νπνίεο θξίζεθε αμηφπινν, θαη έηζη λα δηαηεξήζεη ηελ θιάζε ηνπ. Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα 

δηεθπεξαίσζήο ηεο έρνπλ αιιάμεη απφ ην παξειζφλ
52

, θαζψο νη λενγλψκνλεο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο λέεο αιιαγέο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΗΜΟ θαη ηεο SOLAS. 

Έηζη νη λενγλψκνλεο ζα εμαζθαιίδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πινίσλ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα κελ ππάξρεη ξχπαλζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη λα δηαηεξεί ηελ αζθάιεηα 

ηεο δσήο ζηε ζάιαζζα θαη πιένλ δηελεξγνχληαη κε ηνλ εμήο ηξφπν.  

Σν θάζε πινίν, αθνχ πεξάζεη απφ ηελ αξρηθή επηζεψξεζε πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ θαη 

ιάβεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηαμηλφκεζεο ζε θιάζε, έρνληαο σο ζεκείν εθθίλεζεο είηε ηελ 

εκεξνκελία θαηαζθεπήο είηε ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζεο, μεθηλά λα ππνβάιιεηαη ζε έλαλ 

πεληαεηή θχθιν επηζεσξήζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ δηελεξγείηαη κία επηζεψξεζε ζε θάζε εηήζηα 

επέηεην απφ ηελ εκεξνκελία απηή. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην ππνβαιιφκελν παξάδεηγκα, 

πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε παξαθάησ ζεηξά ηνπ θχθινπ επηζεσξήζεσλ: 

Λακβάλνληαο σο ζεκείν εθθίλεζεο ηελ 25/11/1991 γηα ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ή ηελ 

εκεξνκελία ηαμηλφκεζεο, ηφηε ν θχθινο επηζεσξήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο
53

: 

25/11/1991 κε ρξνληθφ φξην +/- 3 κήλεο: Ζ Πξψηε Δηήζηα Δπηζεψξεζε 

25/11/1992 κε ρξνληθφ φξην +/- 3 κήλεο: Ζ Γεχηεξε Δηήζηα Δπηζεψξεζε 

                                                           
51
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25/11/1992 κε ρξνληθφ φξην +/- 9 κήλεο: Ζ Δλδηάκεζε Δπηζεψξεζε 

25/11/1993 κε ρξνληθφ φξην +/- 3 κήλεο: Ζ Σξίηε Δηήζηα Δπηζεψξεζε 

25/11/1994 κε ρξνληθφ φξην +/- 3 κήλεο: Ζ Σέηαξηε Δηήζηα Δπηζεψξεζε 

25/11/1995 κε ρξνληθφ φξην   -15 κήλεο: Ζ Δηδηθή Δπηζεψξεζε  

 

 

4.4.1 ΔΣΗΙΔ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΙ  

Ζ πξψηε εηήζηα επηζεψξεζε ησλ λενγλσκφλσλ, είλαη απηή πνπ γίλεηαη κφιηο νινθιεξσζεί ην 

πξψην έηνο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ή ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζεο ηνπ πινίνπ ζε 

θιάζε. Ζ επηζεψξεζε απηή, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ελφο εμάκελνπ δηαζηήκαηνο 

επηζεψξεζεο, δειαδή εληφο πεξηφδνπ ηξηψλ κελψλ πξηλ ή κεηά απφ ηελ επέηεην ηεο 

εκεξνκελίαο θαηαζθεπήο ή ηεο εκεξνκελίαο ηαμηλφκεζεο ηνπ πινίνπ ζε θιάζε. Απνηειεί 

έλαλ νπηηθφ έιεγρν ησλ κεξψλ ηνπ πινίνπ. 

Ζ δεχηεξε εηήζηα επηζεψξεζε, πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δεχηεξε επέηεην κεηά ηελ εκεξνκελία 

θαηαζθεπήο ή ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζεο ηνπ πινίνπ ζε θιάζε, θαη εξγαζίεο ηεο 

δηελεξγνχληαη κε ηελ ίδηα επειημία πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη νη εξγαζίεο ηεο πξψηεο 

εηήζηαο πεξηφδνπ. 

ηε ζπλέρεηα ε ηξίηε εηήζηα επηζεψξεζε, έρεη ηνλ ίδην νπηηθφ έιεγρν κε ηηο παξαπάλσ 

επηζεσξήζεηο, έρεη ηελ ίδηα ρξνληθή επειημία δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, αιιά ιακβάλεη 

ρψξα ζηελ ηξίηε επέηεην θαηαζθεπήο ή ηαμηλφκεζεο ηνπ πινίνπ. 

Σέινο, ε ηέηαξηε εηήζηα επηζεψξεζε, πξνζαξκφδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ νη ππφινηπεο ηξεηο εηήζηεο επηζεσξήζεηο, κε κνλαδηθή δηαθνξά ην γεγνλφο φηη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ηέηαξηε επέηεην απφ ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ή ηελ εκεξνκελία 

ηαμηλφκεζεο ηνπ πινίνπ ζε θιάζε. 
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4.4.2 Η ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ 

Ζ Δλδηάκεζε Δπηζεψξεζε πξαγκαηνπνηείηαη πεξίπνπ κεηά ηα δπφκηζη ρξφληα απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηαζθεπήο ή ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζεο ηνπ πινίνπ ζε θιάζε, δειαδή 

ακέζσο κεηά ηε δεχηεξε εηήζηα επηζεψξεζε. θνπφο ηεο ελδηάκεζεο επηζεψξεζεο είλαη ε 

εθηελέζηεξε εμέηαζε θαη ν έιεγρνο ησλ κεξψλ ηνπ ππνβαιιφκελνπ πινίνπ θαη έηζη δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηνλ νπηηθφ έιεγρν, φπσο πξάηηνπλ νη εηήζηεο επηζεσξήζεηο. Δπηπιένλ 

πεξηιακβάλεη θάπνηεο εηδηθέο κεηξήζεηο, ελψ θάπνηεο θνξέο απαηηείηαη θαη ν δεμακεληζκφο 

ηνπ πινίνπ γηα λα επηβεβαησζεί φηη ε θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ απηνχ, ζπλερίδεη λα βαδίδεη θαη 

λα ζπκκνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, κε ηνπο νπνίνπο έιαβε αξρηθά ηελ θιάζε. 

Σέινο, ε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο επηζεψξεζεο απηήο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ελλέα κήλεο πξηλ ή κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί. 

 

 

4.4.3 Η ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ 

Ζ εηδηθή επηζεψξεζε, είλαη ε επηζεψξεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πέκπηε επέηεην απφ 

ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ή ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζεο ηνπ πινίνπ ζε θιάζε. Οη Δηδηθέο 

Δπηζεσξήζεηο αληηθαζηζηνχλ ηελ πέκπηε εηήζηα επηζεψξεζε θαη είλαη νη πην νινθιεξσκέλεο 

επηζεσξήζεηο ηαμηλφκεζεο, θαζψο θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ πινίνπ. 

Πεξηιακβάλεη εηδηθέο κεηξήζεηο
54

, δνθηκέο, αθξηβείο ειέγρνπο. Δθφζνλ έλα πινίν πεξάζεη 

επηηπρψο κηα εηδηθή επηζεψξεζε, ε πηζηνπνίεζή ηνπ αλαλεψλεηαη γηα επηπιένλ πέληε ρξφληα.  

Ζ Δηδηθή επηζεψξεζε πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηζεψξεζε δεμακεληζκνχ
55

, γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ην θάησ κέξνο ηνπ πινίνπ δελ παξνπζηάδεη δεκηέο. Σν πινίν πξέπεη λα 

ππνβάιιεηαη ζε Δπηζεψξεζε Γεμακεληζκνχ (dry dock) θάζε 36 κήλεο. πλήζσο δηεμάγεηαη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ Δηδηθή Δπηζεψξεζε ή ηελ Δλδηάκεζε Δπηζεψξεζε. Σα πινία πνπ πιεξνχλ 

νξηζκέλεο απαηηήζεηο κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ζε ππνζαιάζζην έιεγρν αληί γηα Δπηζεψξεζε 

Γεμακεληζκνχ. Ο ρξφλνο θαη ε ηνπνζεζία ηεο δηεμαγσγήο ηεο επηζεψξεζεο δεμακεληζκνχ 

ελαπφθεηληαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ πινηνθηήηε/δηαρεηξηζηή. 

                                                           
54

 Ζ  εηδηθή επηζεψξεζε ελδέρεηαη λα ζεσξείηαη ηζάμηα κε ηελ ελδηάκεζε επηζεψξεζε θαζψο πεξηιακβάλεη 

ιεπηνκεξείο ειέγρνπο θαη εηδηθέο κεηξήζεηο.  
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4.5 ΟΗ ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΗ 

Οη έθηαθηεο επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ, απφ δηάθνξεο ελδείμεηο θξηζεί 

απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα ηεο επηζεψξεζεο απηήο, ή φηαλ ζπκβεί θάπνηα δεκηά ζην πινίν, ε 

νπνία επεξεάδεη ηελ αμηνπινΐα ηνπ
56

. ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί δεκηά ή βιάβε, επηζεσξείηαη 

ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ πινίνπ ή ν ηνκέαο, ή θαη παξαπάλσ κέξε ή ηνκείο ζε πεξίπησζε 

πνπ ν επηζεσξεηήο ην ζεσξήζεη ζεκαληηθφ λα γίλεη, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε έθηαζε ηεο 

δεκηάο θαη ε επίδξαζή ηεο ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπινΐα. Όηαλ ην πινίν επηζθεπαζηεί, 

είλαη απαξαίηεην ζηε ζπλέρεηα λα επηζεσξεζεί, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη επηζθεπέο έρνπλ 

δηεμαρζεί ζσζηά.  

 

 

4.6 Ζ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΠΤΘΜΔΝΑ (BOTTOM SURVEY) 

Ζ επηζεψξεζε δηεμάγεηαη φηαλ ην πινίν βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε: 

1. Ζ πξψηε πεξίπησζε: θαηάζηαζε δεμακεληζκνχ dry-docking survey  

2. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε: θαηάζηαζε πιεχζεο in-water survey  

Τπάξρεη πεξίπησζε ε επηζεψξεζε ζην λεξφ λα γίλεη απνδεθηή αληί ηεο επηζεψξεζεο ζε 

δεμακεληζκφ. Απηή ε πεξίπησζε εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία, ηνλ ηχπν, αιιά θαη ηελ 

πξντζηνξία ηνπ πινίνπ. Ζ επηζεψξεζε ππζκέλα είλαη ε εμέηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ κέξνπο ηνπ 

πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ή ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ, ελψ ειέγρεηαη δχν θνξέο κέζα ζηελ 

πεληαεηή πεξίνδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο θιάζεο. Ζ κηα απφ ηηο δπν απηέο επηζεσξήζεηο 

ζπκπίπηεη κε ηελ εηδηθή επηζεψξεζε. Γηα ηα πινία πνπ βξίζθνληαη ζε ειηθία άλσ ησλ 15 

εηψλ, ε ελδηάκεζε επηζεψξεζε (bottom docking survey) πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε δεμακελή. 
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4.7 ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΛΔΒΖΣΑ (BOILER SURVEY) 

ηελ επηζεψξεζε ιέβεηα, ειέγρνληαη νη αηκνιέβεηεο, νη ππεξζεξκαληήξεο θαη νη 

εμνηθνλνκεηέο ελέξγεηαο. Οη ιέβεηεο επηζεσξνχληαη δχν θνξέο ζε πεξίνδν πέληε εηψλ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, νη ιέβεηεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα εμέηαζε, φπσο 

θαη  ε επηθάλεηά ηνπο κε ηελ αθαίξεζε ηεο κφλσζεο. 

 

4.8 ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΑΞΟΝΑ ΔΛΗΚΑ (TAILSHAFT SURVEY) 

Ζ επηζεψξεζε ηνπ άμνλα ηεο έιηθαο είλαη ν έιεγρνο ησλ πξνπειψλ ηνπ πινίνπ. Τπάξρνπλ 

ηξεηο ηχπνη ηέηνησλ επηζεσξήζεσλ:  

1. Πιήξεο επηζεψξεζε (complete survey) 

2. Σξνπνπνηεκέλε επηζεψξεζε (modified survey) 

3. Μεξηθή επηζεψξεζε (partial survey) 

Ζ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη πξνπέιεο ηνπ πινίνπ πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε έξεπλα, εμαξηάηαη 

απφ ηνλ ηχπν θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο έιηθαο. 

 

 

4.9 ΚΡΑΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΛΗΜΔΝΧΝ (PORT STATE CONTROL) 

Ο ξφινο ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ ιηκέλσλ είλαη θπξίσο ζπκπιεξσκαηηθφο ζηηο επηζεσξήζεηο 

πνπ θάλνπλ νη λενγλψκνλεο θαη νη αζθαιηζηέο ησλ θνξηίσλ. Ζ πξψηε πξνζπάζεηα γηα λα 

ππάξμεη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ησλ πινίσλ, ππεγξάθε απφ 15 Ναπηηιηαθέο Αξρέο 

Δπξσπατθψλ Κξαηψλ, έλα Μλεκφλην πλελλφεζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πινίσλ, ην 1982 ζην 

Παξίζη, ην γλσζηφ ParisMOU (Memorandum of Understanding on Port State Control)
57

.  

 

Δίλαη ε επηζεψξεζε ησλ μέλσλ πινίσλ ζηνπο εζληθνχο ιηκέλεο γηα λα επηβεβαησζεί φηη ε 

θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 
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δηεζλψλ θαλνληζκψλ θαη φηη ην πινίν είλαη επαλδξσκέλν θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο απηνχο. 

 Πνιιέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηερληθέο ζπκβάζεηο ηνπ ΗΜΟ πεξηέρνπλ δηαηάμεηο γηα ηα 

πινία πνπ πξέπεη λα επηζεσξεζνχλ φηαλ επηζθέπηνληαη μέλα ιηκάληα, γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΗΜΟ
58

.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ 

ΟΙ ΚΤΡΙΟΣΔΡΟΙ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΔ ΠΑΓΚΟΜΙΩ 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ 

 

Σν έξγν ησλ λενγλσκφλσλ φπσο δηαθξίλεηαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα είλαη ηεξάζηην θαη 

ζεκαληηθφηαην, θαη απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν αξηζκφο ηνπο απμάλεηαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αλά ηνλ θφζκν. Παξαθάησ αλαθέξνληαη κε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη 

ζεκαληηθφηεξνη λενγλψκνλεο παγθνζκίσο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ Διιεληθφ 

Νενγλψκνλα, σο κειέηε πεξίπησζεο. 

 

5.1 Ο ΑΓΓΛΗΚΟ ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΑ – LLOYDS REGISTER OF SHIPPING (L.R.S.)
59

 

Αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε δεκηνπξγία ηνπ λενγλψκνλα απηνχ, θαζψο απηφο ήηαλ ε αηηία ηεο 

χπαξμεο λενγλσκφλσλ κέζσ ηεο ηδέαο ηνπ Edward Lloyd‟s, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο κεηξψνπ 

πινίσλ θαη ελφο αξρείνπ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ αμηνπινΐα ησλ πινίσλ. 

Οη θαλφλεο Αγγιηθνχ Νενγλψκνλα γηα ηα πινία, δηέπνπλ πξφηππα αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγίαο 

γηα ηα εκπνξηθά, ζηξαηησηηθά θαη ηδησηηθά πινία. πγθεθξηκέλα, ηα ζέκαηα κε ηα νπνία 

αζρνινχληαη είλαη ηα εμήο: 

 Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ. 

 Οη δηαξζξσηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 

πινίνπ. 

 Ζ ιεηηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε ησλ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ κεραλψλ ηνπ πινίνπ θαη 

ησλ ζπζηεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ειέγρνπ. 

Σα εκπνξηθά, πνιεκηθά, θαη ηα εηδηθνχ ζθνπνχ πινία, θαιχπηνληαη απφ εηδηθέο εθδφζεηο 

θαλφλσλ ηνπ λενγλψκνλα. Αλ έλα πινίν πιεξνί ηηο ιηγφηεξεο απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ ηνπ Αγγιηθνχ Νενγλψκνλα, ηφηε είλαη δπζθνιφηεξν γηα ην πινίν απηφ λα 

απνθηήζεη αζθάιηζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν λενγλψκνλα. Δπηπιένλ, αλ έλα πινίν δξα  

αληίζεηα κε ηνπο θαλνληζκνχο απηνχο θαη δελ δηαηεξεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ 
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νξίδνληαη απφ ηελ εηαηξεία, ηφηε ε θιάζε κπνξεί λα απνζπξζεί απφ ην πινίν απηφ. Παξά 

ηαχηα ν LLOYD'S REGISTER κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Όιεο νη αιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη ζην πινίν ή ζηα κέξε απηνχ, 

απαηηνχλ ηελ έγθξηζε ηνπ λενγλψκνλα. 

Μηα νκάδα επηζεσξεηψλ ηνπ Lloyd Register επηζεσξεί ζε ηαθηηθή βάζε ηα πινία. 

 

5.2 Ο ΓΑΛΛΗΚΟ ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΑ – BUREAU VERITAS
60

  

ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ν γαιιηθφο λενγλψκνλαο Bureau Veritas. Ηδξχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 

1828 ζην Ακβέξζα απφ ηνπο αζθαιηζηέο Alexandre Delehaye θαη Louis van den Broek, θαη 

ηνλ κεζίηε αζθαιίζεσλ, Auguste Morel. Σν φλνκα «Bureau Veritas» εθδφζεθε ην 1829 θαη 

ην  έκβιεκα γηα ηελ Αιήζεηα πηνζεηήζεθε σο έκβιεκα ηεο εηαηξείαο. 

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ίδξπζήο ηνπ, ήηαλ ν έιεγρνο θαη ε παξνρή έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ  

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ πινίσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο ζε φιν ηνλ θφζκν, ζε 

αζθαιηζηέο λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ.  

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ν Bureau Veritas απέθηεζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε 

επηζεψξεζε ησλ κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηνλ ηνκέα ησλ ζηδεξνδξφκσλ. 

Αξγφηεξα, ην Bureau Veritas επεθηάζεθε ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ηα εκπνξεχκαηα (εηζαγφκελα θαη εμαγφκελα αγαζά), 

πξηλ απηά απνζηαινχλ θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο. 

Δπηπιένλ αζρνιήζεθε κε ηα θαηαλαισηηθά πξντφληα θαη εκπνξεχκαηα. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έθαλε ηελ εηαηξία λα μερσξίδεη ζηνλ αληαγσληζκφ ήηαλ ε 

κεζνδνινγία ηεο.  

Ζ εηαηξεία εηζήρζε ζην ρξεκαηηζηήξην ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Παξηζηνχ (Paris Bourse) ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2007.  

Ο νξγαληζκφο Bureau Veritas πεξηιακβάλεη 8 παγθφζκηεο επηρεηξήζεηο / θιάδνπο: 

1.Ναπηηιία 
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2.Βηνκεραλία 

3.Καηαζθεπή 

4.Τπεξεζία Δπηζεψξεζεο & Διέγρνπ  

5.Πηζηνπνίεζε 

6.Δκπνξεχκαηα 

7.Καηαλαισηηθά Πξντφληα 

8.Κπβεξλεηηθέο Τπεξεζίεο θαη Γηεζλνχο Δκπνξίνπ  

 

 

5.3 Ο ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟ ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΑ - AMERICAN BUREAU OF SHIPPING 

(ABS)
61

 

Έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο λενγλψκνλαο είλαη ν ακεξηθαληθφο, «American Bureau of Shipping 

(ABS)», ν νπνίνο έρεη σο απνζηνιή ηελ πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο δσήο, ηεο ηδηνθηεζίαο 

θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θπξίσο κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επαιήζεπζεο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγηθή ζπληήξεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα, ελψ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ θαηάηαμεο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ πξνηχπσλ ηνπ, πνπ νλνκάδεηαη 

Καλνληζκφο ABS . ην ηέινο ηνπ 2012, ν ABS ήηαλ ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο νξγαληζκφο 

θιάζεο κε ην λενινγεκέλν ζηφιν ηνπ λα θηάλεη πεξίπνπ ηα 12.000 εκπνξηθά πινία θαη 

πνιιέο λαπηηιηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Ο θαλνληζκφο ηνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο 

ησλ λέσλ πινίσλ θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ππαξρφλησλ πινίσλ θαη ζαιάζζησλ θαηαζθεπψλ. 
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Οη θαλφλεο ηνπ ABS απαηηνχλ λα δηελεξγνχληαη πεξηνδηθέο έξεπλεο ζε θάζε πινίν πνπ 

βξίζθεηαη ζε θιάζε, κε ζθνπφ λα εμαθξηβσζεί αλ ζπληεξνχληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

ηαμηλφκεζεο. Οη έξεπλεο απηέο βαζίδνληαη ζε πεληαεηή θχθιν εηήζησλ εξεπλψλ. Ζ  

ελδηάκεζε έξεπλα νινθιεξψλεηαη κεηαμχ ηνπ δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ έηνπο ηεο πεληαεηνχο 

πεξηφδνπ. Δπηπιένλ ππάξρεη θαη κηα νινθιεξσκέλε εηδηθή έθζεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ δεμακεληζκνχ ζε θάζε πέκπηε επέηεην απφ ηελ εκεξνκελία  παξάδνζεο ηνπ πινίνπ. 

Σέινο, ν Ακεξηθαληθφο Νενγλψκνλαο παξέρεη θαη κπνξεί λα απνδείμεη ηελ πηζηνπνίεζε, 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηζκέλα εζληθά, δηεζλή, θαη θιαδηθά πξφηππα. Σνλίδεη φηη ε ηαμηλφκεζε 

απαηηεί πεξηνδηθέο έξεπλεο ζην πινίν, θαη επηβεβαηψλεη φηη ην αληηθείκελν ηεο πηζηνπνίεζεο 

είλαη ζχκθσλν κε ηα πξφηππα πνπ νξίδνληαη ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν.  

 

5.4 Ο ΝΟΡΒΖΓΗΚΟ ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΑ – DET NORSKE VERITAS (DNV-GL)
62

 

Δπφκελνο λενγλψκνλαο πξνο αλάιπζε είλαη ν Ννξβεγηθφο «Det Norske Veritas». 

Γεκηνπξγήζεθε ην 2013 σο απνηέιεζκα ηεο ζπγρψλεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ 

ησλ δχν κεγαιχηεξσλ νξγαληζκψλ ζηνλ ηνκέα, ηνπ Det Norske Veritas ηεο Ννξβεγίαο θαη 

ηνπ Germanischer Lloyd ηεο Γεξκαλίαο. Ο Ννξβεγηθφο Νενγλψκνλαο είλαη έλαο δηεζλήο 

νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο θαη ηαμηλφκεζεο, ν νπνίνο εμεηδηθεχεηαη ζηελ ηερληθή αμηνιφγεζε, 

ηελ έξεπλα, θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ.  

Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγρψλεπζεο απηήο, ηφζν ν DNV, φζν θαη ν GL είραλ απνθηήζεη 

αξθεηέο εηαηξείεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ δηεχξπλζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λνξβεγηθνχ 

λενγλψκνλα, λα πξνζθέξεη ηελ εμεηδίθεπζε ζε δηάθνξνπο θιάδνπο. Ζ εμεηδίθεπζε απηή 

εκθαλίδεηαη θπξίσο ζην πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην, ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζηε 

λαπηηιία, ηελ ειεθηξνδφηεζε, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Πέξα απφ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ, ν Ννξβεγηθφο Νενγλψκνλαο αζρνιείηαη θαη επελδχεη επξέσο ζηελ 

έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε. 
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Ζ θχξηα ελαζρφιεζε ηνπ Ννξβεγηθνχ Νενγλψκνλα είλαη ε ηαμηλφκεζε, ε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ, θαη ε επαιήζεπζε. Ο λενγλψκνλαο παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή ηερληθή γηα ηε 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα, ηε βειηησκέλε απφδνζε θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ θαπζίκσλ. Δπηπιένλ ζέηεη πξφηππα γηα ηα πινία θαη ηηο ππεξάθηηεο δνκέο, 

ηα νπνία νλνκάδνληαη «DNV-GL RULES». Οη θαλφλεο απηνί πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηήζεηο 

κε ηηο νπνίεο ηα πινία πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη. Οη απαηηήζεηο απηέο αθνξνχλ ηελ 

αζθάιεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ην πεξηβάιινλ.  

 

 

5.5 ΗΣΑΛΗΚΟ ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΑ – REGISTRO ITALIANO NAVALE (R.I.NA.)
63

 

Ο Ηηαιηθφο Νενγλψκνλαο ηδξχζεθε ζηε Γέλνβα ην 1861 κε ηελ επσλπκία «Registro Italiano 

Navale (R.I.NA.)», απφ ην "Associazione della Mutua Assicurazione Marittima» (Mutual 

Marine Insurance Association). Οη ιφγνη ζπγθξφηεζήο ηνπ ήηαλ δχν. Ο πξψηνο ήηαλ λα 

θαιχςεη ηνπο θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηελ απψιεηα ή / θαη ηε βιάβε ηνπ θχηνπο θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ ησλ ηζηηνθφξσλ, θαη ν δεχηεξνο ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ηηαιηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαλ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Ηδξχζεθε απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο πινίσλ θαη ηνπο πινηνθηήηεο. Απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, ν Ηηαιηθφο Νενγλψκνλαο έρεη 

έλα κέζν ζηήξημεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη, θαη πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο απηήο ηεο δηαξθψο 

εμειηζζφκελεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο έρεη επεθηείλεη ην ξφιν ηνπ, δηαηεξψληαο φκσο κέρξη 

ζήκεξα ηε βαζηθή δνκή ηνπ.  

Ο Registro Italiano Navale παξέρεη ππεξεζίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

πηζηνπνίεζεο γηα ηα ζπζηαηηθά εμαξηήκαηα πινίνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα ζσζηηθά κέζα, 

ηα κέζα πξφιεςεο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, ηνλ εμνπιηζκφ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, ηελ 

πινήγεζε, ηα εμαξηήκαηα θαηαζηξψκαηνο, ηα θαιψδηα, ηελ ππξνπξνζηαζία, ηηο ξφδεο θαη ηηο 

άγθπξεο.  
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5.6 Ο ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΑ – GERMANISCHER LLOYD
64

  

Ο Germanischer  Lloyd SE ήηαλ κηα εηαηξεία ηερληθψλ ππεξεζηψλ κε έδξα ην Ακβνχξγν. Ζ 

νκάδα απηή είρε ηε λνκηθή κνξθή ηεο Societas Europaea (SE) θαη επεθηάζεθε ζε πάλσ απφ 

200 ζεκεία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 80 ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 

Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1867, έρεη καθξά παξάδνζε σο λενγλψκνλαο, αιιά κέζσ ηεο αγνξάο 

ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηάο, έρεη επεθηαζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Ο Όκηινο GL επηθεληξψζεθε ζε ηξεηο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο:  

 Σνκέαο ζαιάζζεο (Germanischer Lloyd),  

 Σνκέαο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ (GL Noble Denton)  

 Σνκέαο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (GL Garrad Hassan sowie GL Renewables 

Certification)  

Σν 2013, νη δχν πξψελ αληαγσληζηέο, ν Ννξβεγηθφο Νενγλψκνλαο Det Norske Veritas 

(DNV) θαη ν Γεξκαληθφο Νενγλψκνλαο Germanischer Lloyd (GL), έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο 

θαη ίδξπζαλ ηνλ DNV - GL, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην ηνπ Ννξβεγηθνχ 

Νενγλψκνλα, παξαπάλσ.  

 

5.7 Ο ΗΑΠΧΝΗΚΟ ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΑ – NIPPON KAIJI KYOKAI (CLASSNK)
65

  

Ο Ηαπσληθφο Νενγλψκνλαο, ν Nippon Kaiji Kyokai, πην γλσζηφο σο ClassNK ή απιά NK, 

εθπνλεί θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ησλ πινίσλ, ησλ πιεξσκάησλ ηνπο,  ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο, ηε δηαθχιαμε ηεο πεξηνπζίαο ζηε ζάιαζζα θαη ηελ απνθπγή ηεο ξχπαλζεο 

ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Ο ClassNK εδξαηψζεθε σο ν κεγαιχηεξνο λενγλψκνλαο παγθνζκίσο απφ άπνςε ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο, αθνχ ην 2012, ηα πινία πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλα ζε απηφλ, αλέξρνληαλ ζε 
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http://www.classnk.com/
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7.750, κε ζπλνιηθά 197 εθαηνκκχξηα ηφλνπο. Απηφο ν αξηζκφο αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξν 

απφ ην 20% ηνπ παγθφζκηνπ εγγεγξακκέλνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ. 

 Ο ClassNK παξέρεη έλα πιήξεο θάζκα ππεξεζηψλ επηζεψξεζεο, ειέγρνπ θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη εγθξίζεηο πιηθψλ θαη 

εμνπιηζκνχ, επηζεσξήζεηο ηαμηλφκεζεο θαη επηζεσξήζεηο γηα ινγαξηαζκφ θπβεξλήζεσλ, 

έιεγρνη θαη εγγξαθή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο, θαζψο θαη πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο 

θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθήο πγηεηλήο, πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο θαη αζθάιεηαο, 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε 

αζθάιεηα ησλ πινίσλ ηνπ λενινγίνπ ηνπ. 

Ο ClassNK, δηαηεξψληαο ηελ απηνλνκία ηνπ σο αλεμάξηεηνο, κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη, παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο, 

κέζσ ηνπ άξηηα θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Δπηπιένλ, δηεμάγεη ηερλνινγηθή έξεπλα θαη 

αλάπηπμε γηα ηε ζεηηθή ζπκκεηνρή ζηε λαπηηθή βηνκεραλία, θαη αλαπηχζζεη ζρεηηθνχο 

θαλφλεο, ζρεηηθέο νδεγίεο θαη δηαδηθαζίεο. Σέινο, δηαηεξεί θαη αλαπηχζζεη ηηο παγθφζκηεο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ νη πειάηεο ηνπ.  

 

5.8 Ο ΡΧΗΚΟ ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΑ – RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING 

(RS)
66

 

Ο Ρσζηθφο Νενγλψκνλαο (RS), ηδξχζεθε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1913. Απφ ην 1969 ν RS 

απνηειεί κέινο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Νενγλσκφλσλ (IACS). 

Ο RS δηαηεξεί ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, αλαπηχζζνληάο ην ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν ISO 9001 απφ ην 1993. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηνπ RS είλαη 

πηζηνπνηεκέλν, ελψ απφ ην 1999, ν Ρσζηθφο Νενγλψκνλαο έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη δξα ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 391/2009 θαη EN 17020. 

Σν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ RS θαη ην παγθφζκην δίθηπν γξαθείσλ πνπ έρεη, ηνπ 

επηηξέπνπλ λα πξνβεί ζε άκεζεο θαη αμηφπηζηεο ππεξεζίεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη ππεξεζίεο 

απηέο ζπγθεθξηκέλα, είλαη νη παξαθάησ: 
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 Να ζρεδηάδεη ηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο, έξεπλαο θαη έθδνζεο ησλ εγγξάθσλ, 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη εθζέζεσλ γηα ηα πινία θαη ηηο ππεξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο.  

 Να εξεπλά αλ νη απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη ε έθδνζε ζρεηηθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ εγγξάθσλ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ – κεξψλ,  

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο. 

 Να παξέρεη πηζηνπνίεζε γηα ηα βηνκεραληθά πξντφληα θαη ηηο δηαδηθαζίεο. 

 Να παξέρεη πηζηνπνίεζε γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ θαη ησλ πινίσλ, ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνλ Γηεζλή Κψδηθα 

Γηαρείξηζεο γηα ηελ Αζθαιή Λεηηνπξγία ησλ Πινίσλ θαη ηελ Πξφιεςε ηεο 

Ρχπαλζεο. 

 Να ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Ναπηηθέο θαη Ληκεληθέο Αξρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ 

ηνπ ιηκέλα ησλ πινίσλ. 

Κχξηνη ζηφρνη ηνπ Ρσζηθνχ Νενγλψκνλα, είλαη: 

 Ζ παξνρή αζθάιεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα. 

 Ζ παξνρή αζθαινχο πινήγεζεο ησλ πινίσλ. 

 Ζ αζθαιήο κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ δηα ζαιάζζεο. 

 Ζ πξνψζεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

5.9 Ο ΚΗΝΔΕΗΚΟ ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΑ – CHINA CLASSIFICATION SOCIETY (CCS)
67

  

Ο Κηλεδηθφο Νενγλψκνλαο, China Classification Society (CCS) μεθίλεζε ην 1956 σο έλαο κε 

θεξδνζθνπηθφο θνξέαο ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο, κε έδξα ην Πεθίλν. Έρεη πεξίπνπ 

4.100 ππαιιήινπο θαη έρεη θαζηεξψζεη 80 γξαθεία ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ, 

ζρεκαηίδνληαο έλα παγθφζκην δίθηπν εμππεξέηεζεο.  Ο CCS ζηφρν έρεη:  

1. Σελ εθηέιεζε ησλ επηζεσξήζεσλ γηα ηελ θαηάηαμε πινίνπ. 

2. Σελ έξεπλα γηα ηελ πηζηνπνίεζε.  
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3. Σε ζπκβνιαηνγξαθηθή εμέηαζε ησλ πινίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξάθηησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ εμέηαζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη ζπλαθψλ 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  

Ο CCS είλαη κέινο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Νενγλσκφλσλ (IACS) θαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο δηεζλείο λενγλψκνλεο. Ο πςειφηεξνο ζπκβνιηζκφο ηεο ηάμεο ηνπ (class 

notation), έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ξήηξεο θαηάηαμεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αζθαιηζηψλ ηνπ 

Λνλδίλνπ (ILU), ελψ πάλσ απφ 34 δηνηθήζεηο ρσξψλ ή πεξηθεξεηψλ, ηνλ έρνπλ επηιέμεη ψζηε 

λα εθηειεί ζεζκνζεηεκέλεο επηζεσξήζεηο γηα ηα πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπο. Δίλαη 

αλαγλσξηζκέλνο απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Αθηνθπιαθήο (USCG) θαη ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΔΔ), γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ην θχξνο, ηα πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο ζηε 

δηεζλή θνηλφηεηα.  

Δπηπιένλ ν CCS, έρεη δηαδξακαηίζεη εγεηηθφ ξφιν ζηελ επνπηεία ησλ κεγάισλ έξγσλ 

κεραληθήο γεθπξψλ, θαη ηελ επνπηεία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε ησλ κεγάισλ 

βαξέσλ θνξηίσλ εμνπιηζκνχ. 

Σέινο, έρεη μεθηλήζεη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, θαη έρεη εγθξηζεί γηα ηελ 

πηζηνπνίεζή ηνπ 25 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ ζε πεξηνρέο αλαδήηεζεο γηα 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θαη ζε πεξηνρέο ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ππνδνκψλ.  

 

 

5.10 Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΑ 

5.10.1 ΓΔΝΙΚΑ 

Ο Διιεληθφο Νενγλψκνλαο Α.Δ. ηδξχζεθε ην 1919 θαη είλαη ε ζπλέρεηα ηεο "VERITAS 

HELLENIQUE ET REGLEMENTS DE CLASSIFICATION DES NAVIRES", ε νπνία 

ηδξχζεθε ην 1870 απφ ηελ "Banque Maritime Archange". Ζ Διιεληθή Ναπηηιηαθή Γηνίθεζε 

έρεη αλαγλσξίζεη επίζεκα ηνλ Διιεληθφ Νενγλψκνλα απφ ην 1919, ηε ρξνληά πνπ ηδξχζεθε 

θαη ηνλ έρεη ελζσκαηψζεη ζην εζληθφ ζχζηεκα λαπηηιηαθήο ππνδνκήο. 

ηφρνο ηνπ είλαη, κέζα απφ ηε δηαξθή αλάπηπμε θαη ηνλ έιεγρν ησλ Καλφλσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, λα ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη 

ησλ πειαηψλ ηνπ. Αζρνιείηαη κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο, 
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ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη 

ηελ ζπληήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λαπηηιηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
68

  

Σνλ Μάην ηνπ 1994, ν Οξγαληζκφο εμέδσζε ηνπο αλαζεσξεκέλνπο Καλφλεο θαη Καλνληζκνχο 

ηνπ, νη νπνίνη αθνινπζνχλ ηηο ελνπνηεκέλεο απαηηήζεηο ησλ ςεθηζκάησλ ηνπ Γηεζλνχο 

Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ ΗΜΟ θαη ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Νενγλσκφλσλ (IACS). Δπηπιένλ, 

έρεη αλαπηχμεη, εθαξκφδεη θαη ζπληεξεί έλα εζσηεξηθφ ζχζηεκα πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην 

δηεζλέο πξφηππν ISO 9001, φπσο έρεη εξκελεπζεί απφ ην QSCS ηεο δηεζλνχο έλσζεο 

λενγλσκφλσλ IACS.  

Απφ  ηνλ Γεθέκβξην 2001 Ο  Διιεληθφο Νενγλψκνλαο έρεη δηαπηζηεπηεί: 

 Καηά ην πξφηππν ISO / IEC 17020, λα πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο πξντφλησλ,  σο 

Φνξέαο Διέγρνπ Σχπνπ Α, φπσο νξίδεηαη ζηα Πεδία Γηαπίζηεπζεο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ αξηζ. 59-3. 

 Καηά ην πξφηππν ΔΝ 45011, γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, φπσο νξίδεηαη ζηα 

Πεδία Γηαπίζηεπζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αξηζ. 60-3.  

 Καηά ην πξφηππν ISO / IEC 17021, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ 

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο, φπσο νξίδεηαη ζηα πεδία ηεο δηαπίζηεπζεο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ αξηζ. 9-4, απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ.Τ.Γ.). 

 

 

5.10.2 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

Ο Διιεληθφο Νενγλψκνλαο ήξζε αληηκέησπνο κε θάπνηα πξνβιήκαηα
69

, ηα νπνία είραλ σο 

απνηέιεζκα λα ππάξμεη δηαηαξαρή θαη δπζιεηηνπξγία ζηελ εζσηεξηθή ηνπ δνκή θαη ηελ 

πζηεξνθεκία ηνπ σο αλαμηφπηζηνο νξγαληζκφο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ είρε ζέζεη ππφ 

ακθηζβήηεζε, ιφγσ θάπνησλ γεγνλφησλ θαη άιισλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ ζπλέβεζαλ 

θαη αθνξνχζαλ πινία πνπ βξίζθνληαλ ζηελ θιάζε ηνπ. Έηζη ν Διιεληθφο Νενγλψκνλαο 

ζηεξήζεθε ηνπ δηθαηψκαηνο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ αμηνπινΐαο γηα ζθάθε κε θνηλνηηθή 

ζεκαία. Ζ εμέιημε ηνπ Διιεληθνχ Νενγλψκνλα ήηαλ αβέβαηε, θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν απηφ νη 

πεξηζζφηεξεο αθηνπιντθέο εηαηξίεο θξφληηζαλ εγθαίξσο λα απνζχξνπλ ηα πινία ηνπο, παξά 
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 Τα ςτοιχεία για την ίδρυςη του Ελληνικοφ Νηογνώμονα αναςφρθηκαν από: http://www.hrs.gr/ 
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 αξξή Α.,Νενγλψκνλεο: ζεζκηθφ πιαίζην, ζπγθξηηηθή κειέηε ιεηηνπξγίαο, Γηπισκαηηθή Δξγαζία,2013 

http://www.hrs.gr/
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ην επηπιένλ θφζηνο, ην νπνίν εθηηκάηαη απφ 30 έσο 50 ρηιηάδεο επξψ αλά πινίν, αλάινγα κε 

ηελ θαηεγνξία θαη ην κέγεζφο ηνπ, θαη λα ηα εληάμνπλ ζηελ επζχλε λενγλσκφλσλ πνπ 

αλαγλσξίδνληαλ απφ ηε Γηεζλή Έλσζε Νενγλσκφλσλ (ΗΑCS). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη απνθάζεηο γηα ηνλ Διιεληθφ Νενγλψκνλα ήηαλ νη εμήο: 

 «Καηόπηλ αηηήκαηνο ηεο Διιεληθήο Αξρήο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ρνξήγεζε κε απόθαζή ηεο, 

θαη’ αξρήλ ζηηο 22.04.1998, πεξηνξηζκέλε αλαγλώξηζε ζηνλ Διιεληθό Νενγλώκνλα γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ επηζεώξεζεο θαη έθδνζεο πηζηνπνηεηηθώλ ησλ πινίσλ δηάξθεηαο ηξηώλ (3) 

εηώλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο πεξηνξίδνληαλ ζηελ Διιάδα.  

Μεηά ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ αλαγλώξηζεο θαη λέαο αίηεζεο ηεο Διιεληθήο Αξρήο ρνξεγήζεθε 

λέα πεξηνξηζκέλε αλαγλώξηζε γηα δεύηεξε πεξίνδν ηξηώλ (03) εηώλ από ηελ 13.12.2001.  

Η αλαγλώξηζε ηνπ Οξγαληζκνύ παξαηάζεθε εθ λένπ κε Απόθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

ηελ 03.08.2005 γηα ηξίηε πεξίνδν, ηξηώλ (3) εηώλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιόγσ Απόθαζεο 

πεξηνξίδνληαλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν, ελώ θαηόπηλ αίηεζεο ηεο Μάιηαο ε αλαγλώξηζε 

επεθηάζεθε θαη ζηελ Μάιηα ην 2006.  

Η ελ ιόγσ πεξηνξηζκέλε αλαγλώξηζε ηνπ Διιεληθνύ Νενγλώκνλα έιεμε ηελ 03/08/2008. 

Καηόπηλ ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο COSS (23/02/2009), εγθξίζεθε ε αξηζκ.: Δ(2009) 

2130/30.03.2009 Απόθαζε ηεο Δ. Δπηηξνπήο γηα ηελ παξάηαζε ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ Δ.Ν. επί 

17κελν, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα απηήο, ε νπνία έιεμε ηελ 

30.08.2010.  

ηα πιαίζηα ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηεο θνηλνηηθήο αλαγλώξηζεο ζπλάθζεθε ε από 

15.03.2004 δηκεξήο ζπκθσλία κεηαμύ ηεο Διιεληθήο Αξρήο θαη ηνπ ΔΝ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ επηζεώξεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ ππό Διιεληθή ζεκαία πινίσλ. 

Καηόπηλ νινθιήξσζεο ησλ ειέγρσλ ηνπ Διιεληθνύ Νενγλώκνλα (Δ.Ν.) από ηελ αξκόδηα 

Κνηλνηηθή Τπεξεζία (EMSA) θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ 10.08.2010 ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή γλσζηνπνίεζε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 391/2009/ΔΚ δελ 

δύλαηαη λα πξνβεί ζε παξάηαζε αλαγλώξηζεο ηνπ Δ.Ν.  

Καηόπηλ απηώλ, νη Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ κε γλώκνλα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ θαιύηεξνπ 

δπλαηνύ επηπέδνπ αζθάιεηαο ησλ ππό Διιεληθή ζεκαία πινίσλ θαη ηελ ρνξήγεζε δπλαηόηεηαο 

κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, εμέδσζαλ ζρεηηθή εγθύθιην 

(Α.Π.4124.1/22/2010/27-08-2010), ζύκθσλα κε ηελ νπνία:  
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• Πηζηνπνηεηηθά θιάζεο θαη θπβεξλεηηθήο πηζηνπνίεζεο πνπ εθδόζεθαλ ή ζεσξήζεθαλ κέρξη 

ηελ 30.08.2010 εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο απηώλ ή ηελ 

εκεξνκελία ζεώξεζήο ηνπο θαη πάλησο όρη αξγόηεξα από ηελ 28.02.2011.  

• ε πεξηπηώζεηο βιάβεο/ δεκηάο πινίνπ ν Διιεληθόο Νενγλώκνλαο δύλαηαη λα δηελεξγεί ηηο 

αλαγθαίεο επηζεσξήζεηο θαη λα εθδίδεη ηα πξνβιεπόκελα βεβαησηηθά κόλν ππό ηελ επίβιεςε 

ηεο Διιεληθήο Αξρήο.  

• Μεηά ηηο 30/8/2010 ν Οξγαληζκόο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα εθδίδεη λέα πηζηνπνηεηηθά πινίσλ, 

ζύκθσλα κε ηελ εζληθή, δηεζλή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

Σα ελ ιόγσ κέηξα έρνπλ πξνζσξηλό ραξαθηήξα κέρξη ηε ιήςε νξηζηηθήο απόθαζεο από ηελ Δ. 

Δπηηξνπή επί ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο αλαγλώξηζεο ζηνλ Οξγαληζκό.»
70

 

 

Ζ Διιάδα, αλ θαη παγθφζκηα λαπηηιηαθή δχλακε, έραζε ηελ αμηνπηζηία ηεο, αθνχ δελ έρεη 

πιένλ δηθφ ηεο ελεξγφ θαη αμηφπηζην λενγλψκνλα. Παξά ηηο ηφζεο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηέβαιε, δελ θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη θιήκα εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί έλαο 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο λενγλψκνλαο πξέπεη λα πιεξνί, ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα λα εθδίδεη ηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο ηαμηλφκεζεο ζε θιάζε, 

λα ηνπο αλαπηχζζεη, λα ηνπο δηαηεξεί,  λα ηνπο εθαξκφδεη θαη λα ηνπο αλαβαζκίδεη, 

θαιχπηνληαο φια ηα ζέκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηαμηλφκεζεο, ηνπο θαλνληζκνχο, ηελ 

θαηαζθεπή, ηε ζρεδίαζε θαη ηηο επηζεσξήζεηο. 

 Απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα λα παξέρεη εθζέζεηο, νη νπνίεο έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε 

ηνπο θαλφλεο ησλ λενγλσκφλσλ, γηα ηα ππφ λαππήγεζε πινία, θαη εθζέζεηο γηα 

πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο γηα πινία ζε ιεηηνπξγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ επηζεσξήζεσλ πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνχο 

Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (ΗΜΟ) θαη ηεο ζεκαίαο ηεο ρψξαο. 

 Δπαξθή δηεζλή θάιπςε απφ απνθιεηζηηθνχο επηζεσξεηέο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ην 

κέγεζνο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο λαππήγεζεο ηνπ λενγλψκνλα θαη κε ην 

κέγεζνο ηνπ ηαμηλνκεκέλνπ ζε θιάζε ζηφινπ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία.  
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 Αλαζχξζεθε απφ: http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=36258 

 

http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=36258
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 Δθηεηακέλε θαη πηζηνπνηεκέλε εκπεηξία γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ζρεδίνπ θαηαζθεπήο 

πινίσλ. 

 

5.10.3 ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ 

Ο  Διιεληθφο Νενγλψκνλαο πξνζθέξεη ππεξεζίεο θαη εμππεξεηεί ηε δηεζλή λαπηηιηαθή θαη 

βηνκεραληθή θνηλφηεηα. Οη ππεξεζίεο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Δπηζεσξεί θαη θαηαηάζζεη φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ πινίσλ θαη ησλ ππεξάθηησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζε θιάζε. 

2. Έρεη ηελ επνπηεία θαη εγθξίλεη ηα ζρεδία ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ θαη ηηο κεηαηξνπέο ή / 

θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπο, ηα ζρεδία ησλ ππεξάθηησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ησλ 

βηνκεραληθψλ εμαξηεκάησλ, ησλ ιεβήησλ θαη ησλ πιηθψλ.  

3. Δπηζεσξεί θαη εγθξίλεη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθψλ γηα ινγαξηαζκφ 28 ζεκαηψλ θξαηψλ.  

4. Παξέρεη Πηζηνπνίεζε Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο δηαρεηξηζηξηψλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη 

ησλ πινίσλ ηνπο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Κψδηθα ISM.  

5. Παξέρεη Πηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο ISO 

9000.  

6. Παξέρεη Πηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ISO 14001.  

7. Γεκνζηεχεη θαη θσδηθνπνηεί ηερληθνχο θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο. 

8. Παξέρεη Πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Κψδηθα Αζθαιείαο πινίσλ θαη ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ (ISPS). 

9. πκκεηέρεη ζε πνιιά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ειιεληθά θαη μέλα 

ηδξχκαηα. 

10. Δπηζεσξεί θαη πηζηνπνηεί πινία θαη γξαθεία πιεξσκάησλ ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε 

Ναπηηθήο Δξγαζίαο (MLC 2006). 

Ο Διιεληθφο Νενγλψκνλαο έρεη ππνγξάςεη επίζεκεο ζπκθσλίεο γηα ηελ ακνηβαία 

εθπξνζψπεζε θαη αληαιιαγή ηερλνινγίαο, κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δηεζλείο λενγλψκνλεο. 



78 
 

Δλεξγεί σο ζχκβνπινο ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ ζρεηηθά κε ηερληθά ζέκαηα θαη 

ζπκκεηέρεη σο κφληκνο ηερληθφο ζχκβνπινο ζηελ Διιεληθή Αληηπξνζσπεία ηνπ ΗΜΟ θαη ζε 

άιιεο θπβεξλεηηθέο αληηπξνζσπείεο. 

Δπηπιένλ, ν Διιεληθφο Νενγλψκνλαο εθπαηδεχεη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ αλάινγα κε ηηο 

εμειίμεηο ζηε λαπηηιηαθή λνκνζεζία θαη ηε ζαιάζζηα ηερλνινγία.  

Ο Διιεληθφο Νενγλψκνλαο ηέινο, αζρνιείηαη κε ηα παξαθάησ ζέκαηα
71

: 

 Σνκέαο Μειεηψλ θαη Μεραλνινγηθνχ 

Ο ηνκέαο κειεηψλ θαη κεραλνινγηθνχ, ζηφρν έρεη λα αμηνινγήζεη φια ηα ζρέδηα θαη ηηο 

κειέηεο, θάζε λαππεγηθήο θαηαζθεπήο φπσο πινία, πισηέο δεμακελέο θαη πισηνχο 

πξνβιήηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ αλεπηπγκέλσλ Καλφλσλ θαη 

Καλνληζκψλ, ηελ Δζληθή Ννκνζεζία θαη ηνπο θψδηθεο ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ 

Οξγαληζκνχ (ΗΜΟ).  

 

 Δπίβιεςε & Πηζηνπνίεζε Νέσλ Καηαζθεπψλ & Μεηαζθεπψλ 

O Οξγαληζκφο δηαζθαιίδεη ηνπο πινηνθηήηεο παξέρνληαο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ γξήγνξε 

αληαπφθξηζε πνπ απαηηνχληαη, θαη πξνζθέξεη αμηνπηζηία ζηελ απνηίκεζε ζρεδίνπ.  

 

 Έγθξηζε ηχπνπ 

Δίλαη δηαζέζηκεο φιεο νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ 

Σχπνπ.  

 

 Έγθξηζε Τπεξεζηψλ Πξνκεζεπηψλ 

Πξνζθέξεη έλαλ θαηάινγν ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη, νη νπνίεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππά 

ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
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 Οη ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο αζρνιείηαη ν Διιεληθφο Νενγλψκνλαο παξνπζηάδνληαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηνπ: http://www.hrs.gr 
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 Έληαμε ζηελ θιάζε 

Ο Διιεληθφο Νενγλψκνλαο δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή θαηάηαμε ησλ 

πινίσλ ζηε θιάζε ηνπ, κεηά απφ αίηεκα πνπ ππνβάιιεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ πινίνπ απηνχ.  

 

 Πηζηνπνηεηηθά Κπβεξλεηηθά & Κιάζεο 

Πξνζθέξεη ππεξεζίεο έληαμεο Κιάζεο, κε βάζε ηνπο Kαλνληζκνχο θαη ηηο Γηαδηθαζίεο ηνπ, 

θαη δηεμάγεη ηηο απαηηνχκελεο επηζεσξήζεηο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θιάζεο ζηνλ Οξγαληζκφ. 

 

 Αλπςσηηθά κεραλήκαηα 

Έρεη επηιεγεί σο αξκφδηνο νξγαληζκφο γηα λα δηελεξγήζεη φιεο ηηο αλαγθαίεο επηζεσξήζεηο 

θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ Αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ.  

 

 Γηεζλήο Κψδηθαο Γηαρείξηζεο γηα ηελ Αζθαιή Λεηηνπξγία ησλ Πινίσλ θαη ηελ 

Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο - ISM 

Ο Διιεληθφο Νενγλψκνλαο έρεη αλαιάβεη φιεο ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ πινίσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνχο Κψδηθα 

Γηαρείξηζεο γηα ηελ Αζθαιή Λεηηνπξγία ησλ Πινίσλ θαη ηελ Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο (ISM) 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο επηζεσξήζεηο.  

 

 Γηεζλήο Κψδηθαο Αζθάιεηαο Πινίσλ & Ληκέλσλ (Κψδηθαο ISPS) 

Ο Διιεληθφο Νενγλψκσλ είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο απφ 21 Αξρέο εκαηψλ σο 

«Αλαγλσξηζκέλνο Οξγαληζκφο Αζθαιείαο (ΑΟΑ)», λα δηελεξγεί ηνπο ειέγρνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη θαη λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά, 
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 χκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 2006 (MLC, 2006) 

Ο Διιεληθφο Νενγλψκνλαο εθηειεί επηζεσξήζεηο θαη εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ MLC 

2006, σο Αλαγλσξηζκέλνο Οξγαληζκφο πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ησλ εκαηψλ. Κάζε 

πινίν 500 GT θαη άλσ, πνπ ζπκκεηέρεη ζε δηεζλείο πιφεο ή ιεηηνπξγεί απφ ιηκέλα ή κεηαμχ 

δχν ιηκέλσλ ελφο άιινπ θξάηνπο κέινπο, πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ MLC 

2006. Σν πηζηνπνηεηηθφ MLC 2006, ηέινο, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ηελ «Γήισζε 

πκκφξθσζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο (DMLC)».    

 

 

5.10.4 ΑΝΑΤΣΑΗ ΚΑΙ ΝΔΟ ΞΔΚΙΝΗΜΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΝΗΟΓΝΩΜΝΑ 

Μεηά απφ φια ηα πξναλαθεξζέληα γεγνλφηα πνπ έπιεμαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη παξά ηηο 

δηάθνξεο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε, ν Διιεληθφο Νενγλψκνλαο 

θαηφξζσζε λα επηβηψζεη, λα αλαπηπρζεί θαη λα αλαζπζηαζεί. Απέθηεζε εκπεηξία, γλψζε θαη 

εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο επηζεψξεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ πινίσλ. Ζ ηχρε ηνπ άιιαμε 

ξφηα θαη ε ειπίδα γηα κηα πγηή αλαζχζηαζε επαλήιζε.  

Αλ θαη κέρξη ζήκεξα, ν Διιεληθφο Νενγλψκνλαο είρε δηθαίσκα λα εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά ζε 

πινία εζληθήο λνκνζεζίαο, κε ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε, ε νπνία φκσο ζα έιεγε κεηά απφ 

ηε δηάξθεηα 18 κελψλ, πιένλ, κε βάζε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 4113.297/01/2012-ΦΔΚ 334 

Β ηεο 14εο Φεβξνπαξίνπ 2012, ε νπνία ππεγξάθε κεηαμχ ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ηνπ 

Διιεληθνχ Νενγλψκνλα, ν ηειεπηαίνο απνθηά ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηεί επηζεσξήζεηο 

θαη λα εθδίδεη ηα αληίζηνηρα θπβεξλεηηθά πηζηνπνηεηηθά, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ζε πινία πνπ 

θέξνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία θαη πνπ εκπίπηνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ Νενγλσκφλσλ, 

θαη ζπξξίθλσζε ηεο εγρψξηαο Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο Βηνκεραλίαο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

δπζρεξή ηε ζέζε πνπ έρνπλ νη κηθξφηεξνη θαη κεζαίνη νξγαληζκνί, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά 

ζηνλ Σνκέα ησλ Νέσλ Καηαζθεπψλ θαη ην ηνκέα ηεο παξαθνινχζεζεο λέσλ θαηαζθεπψλ θαη 

εθηεηακέλσλ κεηαζθεπψλ ηνπ Διιεληθνχ Νενγλψκνλα. 

Έηζη, ε χπαξμε εζληθνχ λενγλψκνλα είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ απφθηεκα γηα ηελ Διιεληθή 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη γηα νιφθιεξε ηε ρψξα. Γεκηνπξγεί λέεο ζεκαληηθέο παξνρέο 

ππεξεζηψλ ζηα ειιεληθά πινία θαη επηπιένλ, δεκηνπξγεί εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο. 
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ήκεξα έρνπλ βειηησζεί νη ζπλζήθεο γηα κηα λέα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο 

Διιεληθήο Ναππεγηθήο Βηνκεραλίαο. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε απηή, 

απνηεινχλ είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ε εχζηνρεο θαη 

ζπληνληζκέλεο απνθάζεηο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Αλαινγηδφκελνη φιεο ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο λνκνζεζίεο πνπ είλαη απαξαίηεην λα πιεξνχληαη 

απφ έλα πινίν, απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθηλά ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, αιιά θαη ζε 

φιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ 

παξνχζα εξγαζία, κπνξνχκε εχθνια πηα λα δηαθξίλνπκε ην έξγν πνπ παξέρνπλ νη 

λενγλψκνλεο ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. 

Ο ξφινο ησλ λενγλσκφλσλ ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν είλαη απίζηεπηα ζεκαληηθφο φζνλ 

αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ πινίνπ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο, αξρίδνληαο απφ 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ, ζθνπφ έρνπλ λα θαηαζηήζνπλ έλα είλαη πινίν απφιπηα αζθαιέο.  

Οη λενγλψκνλεο σο ηδησηηθνί, κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί, έρνληαο σο ζηφρν λα 

παξαθνινπζνχλ ηα ζρέδηα λαππήγεζεο ηνπ πινίνπ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεραλψλ, ησλ 

εμαξηεκάησλ θαη φισλ ησλ κεξψλ ηνπ πινίνπ, είλαη ηθαλνί λα θξίλνπλ ζε πνηφ βαζκφ νη 

πινηνθηήηεο έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζηα ζρέδηα ηεο λαππήγεζήο, ηνπο απαξαίηεηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηηο απαξαίηεηεο λνκνζεζίεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

έλα πινίν. 

Μπνξεί ε εκθάληζή ηνπο λα μεθίλεζε απφ έλα θαθελείν ζην Λνλδίλν, φκσο ε εμέιημή ηνπο 

κέρξη ζήκεξα είλαη ηεξάζηηα. Έρνπλ θαηαθιίζεη κε ηελ παξνπζία ηνπο φιν ην θάζκα ηεο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, αθνχ βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλνη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, νη 

νπνίεο έρνπλ έληνλε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα. 

Φπζηθά δελ έρνπλ φινη απηνί νη λενγλψκνλεο ην ίδην θχξνο θαη ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά, 

ππάξρνπλ φκσο θάπνηνη, νη νπνίνη μερσξίδνπλ απφ ην πιήζνο θαη είλαη γλσζηφηεξνη ζηνλ 

θιάδν. Μεξηθνί απφ απηνχο απνδεηθλχνπλ ηα πξνζφληα θαη ην βάξνο πνπ έρεη ε ζπκβνιή 

ηνπο ζην λαπηηιηαθφ ηνκέα, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γηεζλή Έλσζε Νενγλσκφλσλ. 

Ζ Έλσζε απηή είλαη ν θπξηφηεξνο αληηπξφζσπνο ησλ κεγαιχηεξσλ λενγλσκφλσλ 

παγθνζκίσο. Ζ ζπκβνιή ηεο δηεζλνχο έλσζεο ζηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ζηε 

ξχζκηζε ηνπ ειέγρνπ κέζσ κηαο ζπιινγηθήο ηερληθήο ππνζηήξημεο, θαζψο θαη ηελ έξεπλα θαη 

ηελ αλάπηπμε, είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη νπζηαζηηθή. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

Γηεζλνχο Έλσζεο Νενγλσκφλσλ αθνξά ηα επίπεδα αζθάιεηαο ησλ πινίσλ θαη ηα επίπεδα 

δηαηήξεζεο ησλ θαζαξψλ ζαιαζζψλ, απφ ηνλ θίλδπλν ξχπαλζεο απηψλ απφ ηα πινία.  



83 
 

Όπσο δηαθξίλεηαη, γηα λα ππάξμεη ε πξναλαθεξζείζα αζθάιεηα ησλ πινίσλ θαη ε πξφιεςε 

ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ηα πινία πξέπεη λα δξνπλ ζχκθσλα κε ηνπο 

δηεζλείο θαλνληζκνχο. Ο Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (IMO), ιακβάλνληαο θαη ηε 

Γηεζλή Έλσζε Νενγλσκφλσλ σο ζχκβνπιν ζε θάπνηα δεηήκαηα, έρεη πάληνηε πξσηαξρηθφ 

ζηφρν λα εμεηάδεη θαη λα εθδίδεη θαλνληζκνχο, νη νπνίνη ζα πξνζηαηεχνπλ ηα ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αζθάιεηα ηεο δσήο ζην πεξηβάιινλ απηφ. 

Γηα ην ιφγν απηφ εμέδσζε ηνλ ISM Code, ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν ζηε μεξά φζν θαη ζηε ζάιαζζα, κε ζθνπφ λα είλαη 

θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. Δπηπιένλ 

κειεηά ηελ αλάπηπμε ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο, θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ πινίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο. 

εκαληηθή είλαη βέβαηα θαη ε ζπκβνιή πνπ έρνπλ νη Γηεζλείο πκβάζεηο ζηελ πξνζπάζεηα 

απηή. Οη πκβάζεηο απηέο, αλαιακβάλνληαο ε θάζε κία έλα δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν ηνπ πινίνπ, 

φιεο καδί θαιχπηνπλ έλα πνιχ βαζηθφ θνκκάηη ηεο αζθάιεηαο ηνπ πινίνπ. Σν ππφινηπν 

κέξνο ηεο αζθάιεηαο, είλαη ην θνκκάηη ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ πκβάζεσλ απηψλ, ην νπνίν 

αλήθεη ζηνπο πινηνθηήηεο λα ην πξάμνπλ θαη ζηνπο λενγλψκνλεο λα ην ειέγμνπλ. 

Σα κέξε κε ηα νπνία αζρνινχληαη νη πκβάζεηο απηέο, είλαη: 

Ζ Γηεζλήο χκβαζε ηνπ 1966 πνπ θαιχπηεη ηηο Γξακκέο Φφξησζεο 

Ζ Γηεζλήο χκβαζε ηνπ 1973 πνπ θαιχπηεη ηελ Πξφιεςε ηεο Ρχπαλζεο απφ πινία 

(INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM 

SHIPS), γλσζηή σο MARPOL, θαη ην Πξσηφθνιιν 1978 

Ζ Γηεζλήο χκβαζε ηνπ 1974 πνπ θαιχπηεη ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε 

Θάιαζζα, γλσζηή σο SOLAS, (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF 

LIFE AT SEA) θαη ην πξσηφθνιιν 1978 

Ζ Γηεζλήο χκβαζε ηνπ 1978 πνπ θαιχπηεη ηα Πξφηππα Δθπαίδεπζεο, Έθδνζεο 

Πηζηνπνηεηηθψλ θαη Σήξεζεο Φπιάθσλ ησλ Ναπηηθψλ (International Convention on 

Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers -STCW) 

Με ηνλ ηξφπν απηφ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, 

ηεο πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πιεξψκαηνο. 
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Τπάξρνπλ φπσο είλαη ινγηθφ δηάθνξα πξνβιήκαηα ζην λα εθαξκνζηνχλ απφ ηεο δηάθνξεο 

εηαηξίεο νη θαλνληζκνί απηνί, αιιά είλαη απαξαίηεην, θαζψο έηζη κφλν ζα δηαηεξεζεί ε θιάζε 

πνπ έρεη ιάβεη έλα πινίν. Δίλαη δειαδή ππνρξεσκέλνη νη πινηνθηήηεο, λα ζρεδηάδνπλ ηα 

πινία κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη λα ηηο δηαηεξνχλ, αιιά θαη λα θάλνπλ ηηο 

επηδηνξζψζεηο πνπ απαηηνχλ νη λενγλψκνλεο φηαλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην, αθνινπζψληαο 

πάληνηε ηνπο θαλνληζκνχο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα θαηαζθεπή, επηζθεπή ή άιιε δξάζε, δηεθπεξαησζεί ρσξίο ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ λενγλψκνλα ή αληίζεηα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηφηε ππάξρεη θίλδπλνο λα 

θαηαξγεζεί ε θιάζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πινίνπ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε επηινγή ηνπ 

λενγλψκνλα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνλ πινηνθηήηε, γηαηί νη λενγλψκνλεο έρνπλ δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο άιινηε ζπκθέξνπλ ηνπο πινηνθηήηεο θαη άιινηε φρη. 

Οη επηζεσξήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο λενγλψκνλεο, απνηεινχλ ην βαζηθφ θξηηήξην γηα λα 

ιάβεη, λα δηαηεξήζεη, ή λα ράζεη εληειψο ηελ θιάζε ηνπ έλα πινίν. Δάλ ην πινίν δε 

ζπκβαδίδεη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, ηφηε έξρεηαη ζε θίλδπλν ε ηαμηλφκεζή ηνπ ζε 

θιάζε. ε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θάπνηα δεκηά ή βιάβε ή ζε πεξίπησζε πνπ ην επηζπκεί ν 

λενγλψκνλαο, ηφηε ην πινίν πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη ζε άιιεο επηζεσξήζεηο. 

Ο θάζε λενγλψκνλαο επηζεσξεί ην πινίν πνπ έρεη αλαιάβεη γηα λα εμαθξηβψζεη αλ απηφ 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο. Οη ζεκαληηθφηεξνη λενγλψκνλεο πνπ αλαθέξζεθαλ, 

εθθξάδνπλ κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπο, ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν είλαη αλαγλσξηζκέλνη δηεζλψο.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνχ Νενγλψκνλα, είδακε πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα κηα ρψξα κε 

ηφζν κεγάιε λαπηηιηαθή δχλακε, λα κελ έρεη έλαλ εμίζνπ δπλαηφ θαη αμηφπηζην λενγλψκνλα. 

Γηα ην ιφγν απηφ, μεπεξλψληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζαλ αληζνξξνπία ζηελ 

εζσηεξηθή ηνπ δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, έβαιε πιψξε γηα κηα λέα αξρή θαη κηα λέα πνξεία 

ζηελ ειιεληθή λαπηηιία. 

Όπσο παξαηεξνχκε, ην έξγν ησλ λενγλσκφλσλ είλαη πνιχ βαζηθφ γηα λα μεθηλήζεη έλα πινίν 

ηελ πνξεία ηνπ. Απφ ηνπο λενγλψκνλεο εμαξηάηαη πσο ζα θπιήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ εθάζηνηε 

πινίνπ πνπ έρνπλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπο θαη αλ ζα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζην πιήξσκα ή 

ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηε λαπηηιία θαη ηελ αζθάιεηα είλαη ηεξάζηηα θαη 

ν ζηφρνο ηνπ απφιπηα ζπγθξνηεκέλνο.  
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Αλ φινη νη πινηνθηήηεο, αθήλνληαο θαηά κέξνο ην νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ αλαινγεί ζην λα 

ππαθνχλ ζηνπο θαλφλεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο, αλαιάκβαλαλ ηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπλ 

απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη ην πεξηβάιινλ, ηφηε ν ηνκέαο ηεο λαπηηιίαο ζα ήηαλ ν ζεκέιηνο 

ιίζνο γηα κηα παγθφζκηα, νινθιεξσκέλε θαη λνκηθά νξζή δηεζλή κεηαθνξά. 
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