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Πρόλογος 

 

Το αρχείο μιας επιχείρησης, είτε είναι ιστορικό είτε είναι λειτουργικό-διοικητικό, 

ανεξαρτήτως των ορίων χρήσης, πρόσβασης και διάθεσης πληροφορίας, μας παρέχει 

σημαντικές πληροφορίες για την παρελθοντική και τωρινή διοικητική λειτουργία της, 

την εξέλιξή της, την υιοθέτηση κουλτούρας του προσωπικού της κλπ καθιστώντας 

παράλληλα ικανούς να αποσαφηνίσουμε το χαρακτήρα της και να κατανοήσουμε 

βαθύτερα πρακτικές και λειτουργίες της μέσα στο χρόνο, 

Γενικά, υλικό μιας αρχειακής συλλογής αποτελούν τα τεκμήρια που 

παράγονται, συσσωρεύονται και διατηρούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας ενός 

ατόμου ή οργανισμού. Αυτά τα τεκμήρια παρέχουν αποδείξεις για την δραστηριότητα 

που ολοκληρώθηκαν και την ίδια στιγμή πληροφορίες για τους ανθρώπους ή τους 

οργανισμούς  που τα παράγουν, τα γεγονότα που τα πλαισιώνουν και τα μέρη στα 

οποία έχουν δημιουργηθεί.  

Ένα αρχείο ή μια αρχειακή συλλογή αποτελείται συνήθως από μοναδικά 

τεκμήρια, τα οποία είναι ζωντανά, με το βάρος του χρόνου να απειλεί τη φθορά τους, 

προσπαθώντας να αποκαλύψουν ό,τι μπορούν για την ιστορία τους και τον τρόπο 

δημιουργίας τους. 

Οι αρχειονόμοι ενεργούν διασωστικά, σεβόμενοι πάντοτε τις δύο βασικές 

αρχές της επιστήμης της αρχειονομίας, της προέλευσης
1
 και της αρχικής τάξης

1
. 

Ουσιαστικά ο ρόλος της επιστήμης της αρχειονομίας είναι ελάχιστα παρεμβατικός 

κυρίως τεχνικός και αντικειμενικός. Προσπαθεί να διατηρήσει την πληροφορία, να 

την καταστήσει καθιστά προσβάσιμη και ανακτήσιμη,  τηρώντας απαραιτήτως τους 

κανόνες εμπιστευτικότητας και της προστασίας προσωπικών και λοιπών απόρρητων 

δεδομένων. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δώσει μια πολύ συγκεκριμένη 

πρόταση ως προς τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των εγγράφων μιας 

                                                           
1
 Βλ. Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (online). Διαθέσιμο σε : http://www.eae.org.gr/pub4_cod1.html      

(Ανακτήθηκε 28 Σεπτεμβρίου 2014) 

http://www.eae.org.gr/pub4_cod1.html
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ναυτιλιακής επιχείρησης και του στόλου αυτής με ιδία μέσα. Γνωρίζοντας τα 

καθημερινά προβλήματα, την έλλειψη ρευστότητας και γενικά τους αστάθμητους  

φυσικούς παράγοντες, κατανοούμε  και τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα 

εξεύρεσης χρόνου. Χρόνου πολύτιμου, αν αναλογιστεί κανείς την κρισιμότητα των 

αποφάσεων, σε συνδυασμό με το χρόνο που πρέπει να παρθούν, και το άγχος της 

επιτυχίας ή της αποτυχίας. Στον κόσμο της ναυτιλίας, οι αριθμοί και ο χρόνος είναι 

δύο κυρίαρχα μεγέθη ικανά να ορίσουν στρατηγικές, διοικητικές τακτικές, αγορές, 

πωλήσεις και ό,τι σχετίζεται με τη δραστηριότητα και τον κύριο όγκο καθημερινών  

εργασιών μιας επιχείρησης του κλάδου. 

Ουσιαστικά προτείνουμε την ανάπτυξη συγκεκριμένων ηλεκτρονικών δομών, 

τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, επίπεδα πρόσβασης και ανάκτησης των 

πληροφοριών. Πρακτικά προτείνεται ένας ασφαλής τρόπος δημιουργίας ενός αρχείου 

δύο δομών. Η πρώτη θα εξετάζει την επιχείρηση και τα τμήματα αυτής και η δεύτερη 

θα εξετάζει το κάθε πλοίο του στόλου ξεχωριστά, με οποιαδήποτε μορφή κτήσης και 

επιπέδου εργασίας πλοίου-εταιρείας, χωριστά σαν ανεξάρτητη ως προς την αρχειακή 

δομή, αρχειακή ενότητα. 

Με αυτό τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε αφενός μεν τις διαδικασίες αλλά 

συγχρόνως και τις συνεργασίες που αναπτύσσονται για να πραγματοποιήσει η κάθε 

εταιρεία το σκοπό της, δηλ. το κέρδος, και το κάθε πλοίο τον δικό του σκοπό,  δηλ. τη 

μεταφορά αγαθών. 

Για τους παραπάνω λόγους, απευθύνθηκα στην Ναυτιλιακή Εταιρεία SUPER-

ECO TANKERS MANAGEMENT SYSTEM Inc, εταιρεία με μακρά ιστορία, όπου 

με βάση τη δική της οργανωτική δομή υλοποιήθηκε η δομή ταξινόμησης των πεδίων 

της βάσης δεδομένων που προτείνεται στο παρόν πόνημα. 

       Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για τη συλλογή των απαιτούμενων 

πληροφοριών κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής μας εργασίας είναι οι 

εξής: 

 

1) Η επιτόπια έρευνα, σε χώρους συλλογής και αποθήκευσης υλικού σχετιζόμενο 

με τη ναυτιλιακή ιστορία (πχ μουσεία) και σε ναυτιλιακές εταιρείες. 

2) Έρευνα μέσω διαδικτύου. 
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α) Μέσω των μηχανών αναζήτησης θα αναζητήσουμε σχετική δικτυογραφία 

για το θέμα μας. 

β) Η εύρεση της βιβλιογραφίας έγινε με αναζητήσεις στον κατάλογο της 

Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδη, στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης 

Λασκαρίδη  και σε άλλες μεγάλες βιβλιοθήκες της Αθήνας. 

 

Ολοκληρώνοντας, στο σημείο αυτό θα ήθελα να  ευχαριστήσω τον 

επιβλέποντα καθηγητή Κο Άγγελο Παντουβάκη, για την πολύτιμη βοήθεια και 

καθοδήγησή του σε όλα τα στάδια εκπόνησης της εργασίας, βοηθώντας με να 

εμπλουτίσω περαιτέρω τα πεδία γνώσης μου στον τομέα της διοικητικής οργάνωσης 

ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και τον κ. Ζήσιμο Χ. Συνοδινό, ιστορικό-

αρχειονόμο, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Ιστορικού Αρχείου Eurobank, για την 

πολύτιμη συμβολή και καθοδήγησή του και το συνάδελφο αρχειονόμο κ. Εμμανουήλ 

Χρυσάνθου.  

Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την Εταιρεία SUPER-ECO TANKERS 

MANAGEMENT SYSTEM Inc, και συγκεκριμένα τον Managing Director κ. 

Κωνσταντίνο Τομάζο, τον Designated Person Ashore (DPA) καπετάνιο κ. Ιωάννη 

Βλάτα και την κυρία Ελεονόρα Λιναρδή, Supply Co-Ordinator της Εταιρείας.  

Επιπροσθέτως, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην κυρία Ελίνα 

Κοντογιάννη,  Technical Co-Ordinator ομοίως,  για την ουσιαστική βοήθεια της και 

την ένθερμη συμπαράστασή της,  όπως και όλο το προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο 

με προθυμία ανταποκρίθηκε στις ανάγκες αναζήτησης συγκεκριμένου τεκμηριωτικού 

υλικού που αξιοποιήθηκε στην παρούσα εργασία καθώς και την κα Αθανασία 

Καφάση για τη βοήθειά της στον καταρτισμό των κειμένων. 

 Τέλος, ευχαριστώ τους γονείς μου και τα αδέρφια μου για την αμέριστη 

συμπαράσταση, υπομονή, επιμονή, προτροπή και καθοδήγησή τους σε όλη τη 

διάρκεια των σπουδαστικών μου χρόνων.  
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Περίληψη     Abstract 

 

Στη διπλωματική μας εργασία θα 

παρουσιαστεί ως κύριο θέμα η 

αναγκαιότητα οργάνωσης των 

ναυτιλιακών εγγράφων, καθώς και η 

προσπάθεια δημιουργίας μιας βάσης 

δεδομένων. Βάσης που θα υλοποιηθεί 

σύμφωνα με τους κανόνες τα πρότυπα 

και τις πρακτικές της επιστήμης της 

αρχειονομίας, αλλά ταυτόχρονα θα 

υπακούει στην ορολογία της σύγχρονης 

ναυτιλιακής πρακτικής. Θα γίνει μια 

σύντομη αναφορά στη νομοθεσία και το 

είδος των ναυτιλιακών εγγράφων που 

χρησιμοποιούνται από τις ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις, καθώς κι ένας κατάλογος 

ναυτιλιακών Μουσείων και Αρχείων. Θα 

παρουσιαστεί μια δομημένη πρόταση 

συλλογής και οργάνωσης της 

πληροφορίας, ανεξαρτήτως 

υποστρώματος  (φυσικό, ηλεκτρονικό), 

που θα έχει ως στόχο τη καθημερινή-

λειτουργική εξυπηρέτηση της 

επιχείρησης, αλλά και τη διατήρηση της 

ιστορίας της. 

Τέλος θα επιχειρήσουμε μια πρόταση 

δημιουργίας ενός Ιστορικού Ναυτιλιακού 

Αρχείου σε κάθε ναυτιλιακή επιχείρηση, 

με στόχο τη διαφύλαξη και διασφάλιση 

της ιστορίας των επιχειρήσεων του 

κλάδου, αλλά και της ναυτιλιακής μας 

ιστορίας στο σύνολό της. 

 

The need for the organization of shipping 

documents as well the actions taken to 

create a relevant database will be 

presented as the main theme of our 

dissertation. That database will be created 

in accordance to the rules, standards and 

practices of the archival science and 

simultaneously adhere to the terminology 

of modern shipping practice. There will 

be a brief account of the legislation and 

types of shipping documents that are 

applicable to modern shipping companies 

and a list of Maritime Museums and 

Archives will be included. This proposal 

suggests that all information is collected, 

organized and structured regardless of 

medium (physical or digital), thus 

addressing the daily operational needs of 

the company, as well as the preservation 

of its history. 

 

The conclusion of our dissertation will 

recommend the establishment of a 

Maritime History Archive for each 

shipping company, thus ensuring the 

preservation of each individual 

company’s history in addition to the 

preservation of Maritime history as a 

whole. 
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Λέξεις Κλειδιά     Key Words 

 

 

Αρχειονομία 

Ιστορικό Αρχείο 

Αρχείο 

Έγγραφο 

Ναυτιλιακό έγγραφο 

Πληροφορία 

Ναυτιλία 

Ναυτιλιακή εταιρεία 

Συλλογή 

Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής 

(ΔΙΠΑΠ) 

Εμπορική ναυτιλία 

Οργάνωση 

Διαχείριση 

Ναυτιλιακή ιστορία 

Εφοπλιστής 

Νομοθεσία 

Ταξινόμηση 
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Historical Archive 

Archive/Record 

Document 

Maritime document 

Information 

Shipping 

Shipping company 

Collection 

International Standard Archival 

Description (ISAD) 

Commercial Shipping 

Organization 

Management 

Maritime History 

Ship-owner 

Legislation 

Arrangement, Classification 

 

 

Το εργαλείο σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών που χρησιμοποιήθηκε σ’ αυτή την 

εργασία είναι το Harvard citation style. 
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Εισαγωγή 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση-διαμόρφωση ενός αρχειονομικού 

μοντέλου διαχείρισης (ταξινόμηση, περιγραφή, καταλογογράφηση, αρχειακή βάση 

δεδομένων) των τεκμηρίων-εγγράφων που αφορούν την εμπορική ναυτιλία, ειδικά το 

εμπορικό πλοίο. Το μοντέλο αυτό θα διασφαλίζει αφενός την αποτελεσματική 

διαχείριση του συνόλου του διατηρούμενου επί του σκάφους αρχειακού υλικού, και 

αφετέρου τη βιωσιμότητα των εγγράφων του στο μέλλον. Επιπλέον, το αποτέλεσμα 

της εργασίας μπορεί να συμβάλει στην αποτύπωση σημαντικών πλευρών της 

ναυτιλιακής μας ιστορίας, αλλά και να αξιοποιηθεί σε αντίστοιχες πολιτικές 

διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του τεκμηριωτικού υλικού που διατηρούν 

και οι λοιποί εμπλεκόμενοι στον ναυτιλιακό κλάδο (εταιρίες, πράκτορες, 

ναυτασφαλιστές κ.ά.). 

Θα επιχειρηθεί η συστηματική παρουσίαση και περιγραφή των εγγράφων που 

χρησιμοποιούνται σήμερα στον κλάδο της ναυτιλίας και αφορούν τα εμπορικά πλοία. 

Φυσικά η κατάταξή τους σε μια αρχειακή βάση θα αποτυπώνει την οργανωτική δομή 

και τις διάφορες λειτουργίες του εμπορικού πλοίου, ενώ η περιγραφή τους θα γίνει 

σύμφωνα με το «Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής, ΔΙ.Π.Α.Π.» (ISAD-G, 

International Standard of Archival Description-General). Το συγκεκριμένο πρότυπο 

θεσπίστηκε από την Επιτροπή Προτύπων Περιγραφής του Διεθνούς Συμβουλίου 

Αρχείων/ Commission on Descriptive Standards (ICA
2
/DDS)

3
, με σκοπό την 

                                                           
2 Το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων (ΔΣΑ / ICA – International Council on Archives) είναι μια διεθνής μη-

κυβερνητική οργάνωση, που λειτουργεί στο πλαίσιο της UNESCO και των Ηνωμένων Εθνών και ασχολείται με 

την αποτελεσματική διαχείριση των αρχείων, τη διατήρηση, τη φροντίδα και τη χρήση της αρχειακής κληρονομιάς 

του συμβάλλοντας στην ενημέρωση των αρχειακών φορέων και των επαγγελματιών αρχειονόμων σε όλη την 

υδρόγειο. Τα αρχεία όντας πηγή πληροφόρησης και γνώσης, ουσιαστικά αποτελούν πλούσιο «ντοκιμαντέρ» της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και ως εκ τούτου είναι μια αναντικατάστατη μαρτυρία για τα γεγονότα του 

παρελθόντος. Αποτελούν θεμέλιο της δημοκρατίας, πιστοποιούν την ταυτότητα των ατόμων και των κοινοτήτων, 

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ΔΣΑ προσπαθεί να προστατεύσει και να διασφαλίσει την πρόσβαση στα 

αρχεία με τη θέσπιση προτύπων, με την επαγγελματική αναγνώριση και ανάδειξη της σπουδαιότητας της 

αρχειονομίας, ενθαρρύνοντας τον διάλογο μεταξύ των αρχειονόμων και βοηθώντας τους αντίστοιχους φορείς στη 

χάραξη πολιτικής.                                                                                                                                                  

 Με περίπου 1400 μέλη (άτομα και φορείς) σε 199 χώρες, το Συμβούλιο προσπαθεί να αξιοποιήσει την 

πολιτιστική πολυμορφία των μελών του για την παροχή αποτελεσματικών λύσεων, βοηθώντας την αρχειονομία να 
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εισαγωγή στην αρχειονομική κοινότητα προτύπων που να παρέχουν γενικές 

κατευθύνσεις ως προς την προετοιμασία των αρχειακών περιγραφών, σε συνδυασμό 

πάντα με τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα, με απώτερο σκοπό την καθιέρωση «κοινής 

γλώσσας» μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων. 

Με τον τρόπο αυτό θα υποδειχθούν μέθοδοι για την επεξεργασία των 

εγγράφων με βάση τον παραγωγό τους αλλά και σύμφωνα με το οργανωτικό τους 

πλαίσιο (νομοθεσία, σημαία, νηογνώμονας), ώστε να επιτυγχάνεται ο ευκολότερος 

εντοπισμός και η σωστή διατήρηση των ως άνω αρχείων, με σκοπό τη διευκόλυνση 

της διηνεκούς διατήρησης και χρήσης τους.  

 

                                                                                                                                                                      
γίνει πιο πρακτική, ευέλικτη και ευφάνταστη ως επάγγελμα. Διατηρεί στενή συνεργασία τόσο με τα εθνικά αρχεία 

και τους άλλους φορείς των κρατών όσο και διακυβερνητικούς οργανισμούς, όπως η UNESCO και το Συμβούλιο 

της Ευρώπης, και έχει στενές σχέσεις με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η Διεθνής Επιτροπή της Μπλε 

Ασπίδας (International Committee of Blue Shield) κλπ. 

3
 Βλ. International Council on Archives (online). Διαθέσιμο σε : 

http://www.ica.org/3/homepage/home.html   (Ανακτήθηκε 28 Σεπτεμβρίου 2014) 

  

http://www.ica.org/3/homepage/home.html
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Κεφάλαιο 1ο  SUPER-ECO TANKERS MANAGEMENT Inc 

 

Εισαγωγή 

 

Η SUPER-ECO TANKERS MANAGEMENT Inc. είναι μια διεθνής ναυτιλιακή 

εταιρεία που ειδικεύεται στην μεταφορά των προϊόντων πετρελαίου και ξηρού 

φορτίου μέσω της λειτουργίας και συντήρησης ενός σύγχρονου στόλου 

δεξαμενόπλοιων (Chemical Tankers) και φορτηγών πλοίων (Bulk Carriers) με υψηλά 

πρότυπα απόδοσης, αξιοπιστίας και ασφάλειας.  

 

Η ιστορία 

Η καταγωγή της οικογένειας Τομάζος/Tomasos χρονολογείται από τον 19ο 

αιώνα στα Δωδεκάνησα, και πιο συγκεκριμένα στο νησί της Λέρου. Αργότερα, η 

οικογένεια μετέφερε την κατοικία της στο νησί της Χίου. Σύμφωνα ιστορικές 

αναφορές από την Λέρο, οι οικογενειακές δραστηριότητες στη ναυτιλία είχαν αρχίσει 

ήδη από τον 19ο αιώνα. Έχει καταγραφεί ότι ο καπετάν-Σταμάτης Τομάζος κατείχε 

ήδη το πλοιάριο "PALMIER" το 1886, το οποίο δραστηριοποιούνταν κυρίως στη 

Μαύρη και τη Μεσόγειο Θάλασσα. Ο Κωνσταντίνος Τομάζος (1878-1958), γιος του 

καπετάν-Σταμάτη, όπως και τα αδέρφια του, Νίκος (1870-1930), Εμμανουήλ (1875-

1915) και ο Αδαμάντιος (1885), σπούδασε στη Ναυτική Σχολή της Σύρου και 

«μπάρκαρε» για να γίνει καπετάνιος. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Τομάζος εδραιώθηκε 

στην Ιταλία, στις αρχές του 20ού αιώνα, ακολουθώντας την παραδοσιακή 

οικογενειακή ναυτιλιακή και εμπορική επιχείρηση. Ήταν παντρεμένος με τη Θεανώ 

Μπινίκου και είχε πέντε παιδιά, τον Εμμανουήλ, τη Ρόζα, την Ευτυχία, τον Νίκο και 

τη Μαρία. Το 1910 ο Κωνσταντίνος Tomasos εδραιώθηκε και καταχωρήθηκε σαν 

ναυτιλιακό γραφείο με την επωνυμία "Costantino Tomasos Agenzia Maritima" στη 

Νάπολη. Η εταιρεία κατέχει ένα από τα μακροβιότερα εγγεγραμμένα γραφεία στη 

Νάπολη. Ο Νίκος Τομάζος γεννήθηκε στην Ιταλία το 1926, αλλά λίγα χρόνια 

αργότερα ο πατέρας του, έστειλε όλη την οικογένειά του στη Χίο. Έπειτα ο Νίκος 

επέστρεψε στην Νάπολη το 1943, πριν από το τέλος του πολέμου και το 1958, μετά 

το θάνατο του πατέρα του, ανέλαβε μαζί με τον αδερφό του Εμμανουήλ την 
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επιχείρηση. Στη συνέχεια ο Εμμανουήλ αποσύρθηκε για να συνεχίσει την καριέρα 

του στην ιατρική.  Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία κέρδισε το σεβασμό και την 

εμπιστοσύνη όλων των Ελλήνων πλοιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων των 

μεγαλύτερων και αξιόπιστων εκπροσώπων σε όλη την Ιταλία.  Ο Νίκος Τομάζος 

υπήρξε πολύ ενεργητικός, αξιόπιστος και αποτελεσματικός στην προστασία των 

συμφερόντων των πελατών του καταβάλλοντας χρόνο και προσπάθεια για το σκοπό 

αυτό, ενώ διατηρούσε στενή σχέση με τους διευθυντές και τα υπόλοιπα στελέχη της 

Εταιρείας (port Captains, αρχιμηχανικούς, πλοίαρχους κλπ).       

                                                               

1.1 Κερδίζοντας το σεβασμό της ιταλικής ναυτιλιακής 

κοινότητας 

 

 Κορυφαίοι Ιταλοί ναυλωτές και ιδιοκτήτες πλοίων ανέθεσαν στο γραφείο του Νίκου 

Τομάζου τις εμπορικές τους συναλλαγές, και έτσι ο ίδιος μπήκε στις επιχείρησεις 

διαχείρισης πλοίων για πρώτη φορά με τη συμμετοχή σε ένα δεξαμενόπλοιο τύπου 

T2, το "MARCO R", από κοινού με Ιταλούς εφοπλιστές. Ήταν παντρεμένος με τη 

Giovanna Stroffolino και απέκτησαν τρία παιδιά, τη Θεανώ, τη Σόνια και τον Αλέξη. 

Η ναυτιλιακή εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Nίκο Τομάζος γρήγορα επεκτάθηκε. 

Αρχικά στην εταιρεία ανήκαν μικρά πλοία που δραστηριοποιούνταν μεταξύ της 

Μεσογείου και της ηπειρωτικής Ευρώπης. Τα ονόματά τους ήταν "ΘΕΑΝΩ", 

"AMPHION" και "ROSA".  
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Εικόνα 1.1 «ROSA»                                                                 Εικόνα 2.2 «ROSA» 

 

Αξιοποιώντας τις αυξημένες δυνατότητες των δεκαετιών ‘60 και ‘70, η Εταιρεία 

προχώρησε σε μεγαλύτερες αγορές, από 11,000 - 16,000 τόνων DWT, και απέκτησε 

τα φορτηγά πλοία "ΘΕΑΝΩ", "GIOVANNA", "ANDRIA", "ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΣΤΗΣ" 

και "ΓΕΩΡΓΙΟΣ".  

 

Εικόνες 1.3: «GIOVANNA»                                                                   1.4: «ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΣΤΗΣ» 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, αρχές της δεκαετίας του ’80, τα παλιά πλοία 

σταδιακά αντικαταστάθηκαν με bulkcarriers των 14,000 - 28,000 τόνων DWT, όπως 

τα "ΣΤΕΛΛΑ", "ΘΕΑΝΩ", "VANNA", και "ΑΛΕΞΗΣ", τα οποία με τη σειρά τους 

αντικαταστάθηκαν από μεγαλύτερα bulk carriers σε μέγεθος, αυξανόμενα σύμφωνα 

με τις ανάγκες της αγοράς σε 54,000 - 75,000 DWT όπως το «ΚΑΠΕΤΑΝ 

ΚΩΣΤΗΣ", "ROSA", "ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ" και "THEANOULA".  

Έως τα τέλη της δεκαετίας του ‘80, στην Εταιρεία ανήκαν δέκα μεγάλα φορτηγά 

πλοία. 

 

1.2 Δεξαμενόπλοια 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ήταν η χρονική στιγμή όπου η Εταιρεία 

εισήλθε στην αγορά των δεξαμενόπλοιων. Το πρώτο δεξαμενόπλοιο που αγοράστηκε 

το 1989 ήταν το "GIOVANNA" (πρώην “OLYMPIC DREAM”).  Ακολούθησε το 

«SONIA» το 1990, το OBO (Ore-Bulk-Oil Carrier) "ATLANTIC PRIDE" το 1992 
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και το OBO "ATLANTIC PRESTIGE" το 1992. Τα δύο OBOs παρέμειναν και 

συμμετείχαν στην Leif Hoegh Pool, η οποία αργότερα μετονομάστηκε Bona 

Shipping, και η οποία τελικά πωλήθηκε στην TK Shipping το 1999. Το OBO 

«ATLANTIC PRIDE» είναι ακόμα στην εμπορική ναυτιλία ως ένα Panamax ξηρού 

φορτίου. Η Εταιρεία απέκτησε επίσης τα πετρελαιοφόρα «ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΣΤΗΣ» 

και «ROSA» το 1993.  Το 1998 αγοράστηκε το Aframax δεξαμενόπλοιο 

"GIOVANNA" από την εταιρεία Sanko και ναυλώθηκε ξανά στους ίδιους αρχικά για 

5 χρόνια.  Το 1996 η SUPER-ECO TANKERS MANAGEMENT (SETM) Inc 

παρέλαβε το πρώτο της νεότευκτο πλοίο, το 46.000 τόνων DWT, το δεξαμενόπλοιο 

"SIRIUS I" από την AESA στην Ισπανία. Το 1997 η εταιρεία παρέλαβε το δεύτερο 

της νεότευκτο πλοίο, το 47.000 τόνων DWT, το δεξαμενόπλοιο "ΘΕΑΝΩ", και το 

1998 το «αδελφό» του πλοίο, "LUDOVICA", από το Onomichi Dockyard στην 

Ιαπωνία.  

 Τον Απρίλιο του 1999 η SETM ολοκλήρωσε την παραγγελία δύο Panamax 

στη Hudong Yard στη Σαγκάη. Το πρώτο, το «ALDEBARAN" παραδόθηκε το 

Νοέμβριο του 2000 και το δεύτερο, το «ALTAIR" το Νοέμβριο του 2001. Επίσης, το 

2000, η Εταιρεία παρήγγειλε τρία δεξαμενόπλοια 37.000 τόνων στο Hyundai Mipo, 

στην Κορέα, με παράδοση τον Οκτώβριο του 2002, τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο 

του 2003.  Η χρονική στιγμή της παραγγελίας των παραπάνω καθώς και η παράδοσή 

τους, αποδείχτηκαν ιδανικές, καθώς η αγορά εμπορευματικών μεταφορών αυξήθηκε 

ραγδαία λίγο αργότερα.    

  

  Εικόνα 1.6: «Altair» 

                                                                                                                                     

Εικόνα 1.5: «Aldebaran»  
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1.3 Ακτοπλοΐα   

Το 2001 ο Νίκος Τομάζος θέτει σε εφαρμογή ένα παλιό σχέδιο του να εισέλθει στην 

επιχείρηση φεριμπότ. Η πρώτη σκέψη του για τα οχηματαγωγά (ferries) γεννήθηκε 

πίσω στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και για τη συγκεκριμένη διαδρομή μεταξύ 

Πάτρας και της Ιταλίας. Αποφάσισε, ωστόσο, ότι θα ήταν προς το καλύτερο 

συμφέρον της Εταιρείας εκείνη την περίοδο να εξακολουθήσει να επικεντρώνεται σε 

σκάφη ξηρού φορτίου. Το σημείο εκκίνησης για την εμπλοκή του σε φερυμποτ 

στάθηκε η οδηγία της ΕΕ «Short Sea Shipping»
4
, που στόχευε, μεταξύ άλλων, στην 

απομάκρυνση των φορτηγών αυτοκινήτων από τους δρόμους και στην ενθάρρυνση 

της μεταφοράς τους από τη θάλασσα. Ως εκ τούτου, η εταιρεία παρήγγειλε στο 

Shipyard Visentini στην Ιταλία δύο (2) ferries, τα οποία να είναι σε θέση να 

μεταφέρουν 160 ρυμουλκούμενα μήκους 16m, 75 επιβατικά αυτοκίνητα και 1.000 

επιβάτες. Το πρώτο πλοίο, το «PARTENOPE», παραδόθηκε και ξεκίνησε τα ταξίδια  

του τον Απρίλιο του 2002, εγκαινιάζοντας μια αποκλειστική γραμμή που έχει 

εγκαινιαστεί από την εταιρεία μεταξύ  Νάπολης και Κατάνιας στη Σικελία, ενώ το 

δεύτερο πλοίο, το «Trinacria», παραδόθηκε στα τέλη του 2002. Ταυτόχρονα άλλη μια 

παραγγελία δόθηκε σε ναυπηγεία στην Ελλάδα για την οικοδόμηση ενός ferry που θα 

ήταν σε θέση να μεταφέρει 30 ρυμουλκούμενα, 60 ιδιωτικά αυτοκίνητα και 900 

επιβάτες, το οποίο παραδόθηκε το 2004 και ονομάστηκε «ΣΟΝΙΑ». 

 

2. Διαδικασίες – στρατηγική – οργάνωση - σκοπός 

Η εταιρεία πλήρως προσηλωμένη στην προώθηση της διαφάνειας, της ηθικής 

δεοντολογίας και της ακεραιότητας σε όλες τις συναλλαγές της, έχει αναπτύξει 

επίσης έναν «κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας» για τη θέσπιση των κανόνων και  

προτύπων σχετικά με τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις της στον κλάδο. Η 

επιχειρηματική της στρατηγική επικεντρώνεται στη δημιουργία και τη διατήρηση 

ισχυρών σχέσεων με τους ναυλωτές στη βιομηχανία των δεξαμενοπλοίων (tanker) & 

φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου (Dry-Bulk) με την παροχή αξιόπιστων θαλάσσιων 

                                                           
4 Βλ. για περισσότερες πληροφορίες: European Commission - Short sea shipping. Διαθέσιμο σε: 

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/short_sea_shipping/index_en.htm (Ανακτήθηκε 7 

Απριλίου 2015). 
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υπηρεσιών μεταφοράς με ανταγωνιστικό κόστος. Τα πλοία της είναι σε θέση να 

λειτουργούν σε όλο τον κόσμο, σε μια πληθώρα εμπορικών δρόμων/ διαύλων, που 

μεταφέρουν ποικίλα προϊόντα πετρελαίου και ξηρού φορτίου καλύπτοντας μια σειρά 

από βιομηχανίες. Τα δεξαμενόπλοιά της μεταφέρουν ως επί το πλείστον ένα ευρύ 

φάσμα προϊόντων καθαρού πετρελαίου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

ενέργειας. Τα πλοία ξηρού φορτίου μεταφέρουν, κατά κύριο λόγο, άνθρακα και 

σιδηρομεταλλεύματα για την παραγωγή ενέργειας και χάλυβα, καθώς και σιτηρά και 

μια ποικιλία άλλων εμπορευμάτων ξηρού φορτίου, όπως λίπασμα, τσιμέντο και 

δασικά προϊόντα.   

Η Εταιρεία είναι προσηλωμένη στην άψογη απόδοση του στόλου όσον αφορά 

την ασφαλή μεταφορά και παράδοση των φορτίων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι 

τα πλοία της τηρούν τους κανόνες της ασφαλείας και τα περιβαλλοντικά πρότυπα.  

Πολιτική της Εταιρείας αποτελεί η προώθηση της ασφάλειας στη θάλασσα, της 

πρόληψης ανθρώπινου τραυματισμού ή απώλειας ζωής και η αποφυγή ζημιών στο 

περιβάλλον. Επίσης, έχει αναπτύξει και εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει συνεχώς την 

ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, σε συνάρτηση πάντα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις. Η Ανώτατη Διοίκηση είναι απόλυτα προσηλωμένη στην 

ποιότητα και την ασφάλεια της λειτουργίας της εταιρείας και στην παροχή των 

απαραίτητων μέσων και κινήτρων για όλους τους εργαζόμενους, στην ξηρά και στα 

πλοία, προκειμένου να διατηρήσει μια άψογη λειτουργία του Στόλου. Στόχος της 

είναι η συνεχής ανάπτυξη του στόλου της και η εκμετάλλευση των ευκαιριών που 

παρουσιάζονται στην αγορά πετρελαίου και ξηρού φορτίου, καθώς επίσης και η 

ικανοποίηση των  αναγκών των πελατών της. 

2.1 Οργανόγραμμα λειτουργίας 

Το Οργανόγραμμα (Βλ. Σχέδιο 1.1) απεικονίζει τα διαφορετικά επίπεδα της εξουσίας 

και την ενδοτμηματική επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών, ενώ οι μεμονωμένες 

περιγραφές των θέσεων εργασίας καλύπτουν τους στόχους και τις αρμοδιότητες για 

κάθε θέση στη δομή της Εταιρείας. 
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 2.2 Υποδομή 

Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον για τους 

εργαζόμενούς της. Παρέχει επίσης υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων 

που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών καθώς και των υπολοίπων ενδιαφερόμενων 

φορέων. Η υποδομή της περιλαμβάνει:  Κτίρια, εργασιακούς χώρους καθώς και τα 

πλοία και τις συναφείς υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, εξοπλισμό διεργασιών hardware 

και software και λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης.  

 

 2.3 Οργάνωση 

Η Εταιρεία απασχολεί εξειδικευμένους και έμπειρους διευθυντές, τεχνικούς, 

μηχανικούς και αξιωματικούς πλοίου, καθώς και ειδικούς στον τομέα των 

συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας, εμπορικής διαχείρισης, της χρηματοδότησης 

πλοίων, της διαχείρισης του προσωπικού και της ασφάλισης. Όλες οι ειδικότητες 

εργαζομένων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του πληρώματος πλοίου, 

οφείλουν να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους και υπογράφουν τη 

σχετική φόρμα αποδοχής (MAN 19). Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και οι σχέσεις 

μεταξύ των μελών του εν λόγω προσωπικού, τα οποία διαχειρίζονται, εκτελούν και 

ελέγχουν εργασίες σχετικές με την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του 

περιβάλλοντος, αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο και στο ακόλουθο Οργανόγραμμα. 

Οι κάθετες γραμμές, σε αυτό το διάγραμμα, δείχνουν ιεραρχική σχέση μεταξύ 

υψηλών και χαμηλών θέσεων, ενώ οι οριζόντιες γραμμές συμβολίζουν την 

επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων θέσεων.  

          Η εξασφάλιση κατάλληλων και ασφαλών συνθηκών εργασίας τόσο επί του 

πλοίου όσο και στο γραφείο αποτελεί βασική ευθύνη των διευθυντών της Εταιρείας 

και δεν μπορεί να ανατεθεί σε άλλους. Οι διευθυντές και οι επιθεωρητές οφείλουν να 

παρακολουθούν συστηματικά την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων ελέγχου 

και επιθεώρησης που λαμβάνουν χώρα στις ομάδες εργασίας τους, 

συμπεριλαμβανομένης και της ολοκλήρωσης των αναγκαίων βελτιώσεων. Είναι 

ευθύνη της διαχείρισης να διασφαλίζεται ότι το προσωπικό που απασχολείται στις 

διάφορες θέσεις έχει την απαιτούμενη εμπειρία και τις γνώσεις για να εκτελέσει τα 

καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. 
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Σχέδιο 1.1 Οργανόγραμμα Super Eco Tankers Management Inc. 
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3. Αρμοδιότητες 

 

3.1 Managing Director 

1. Λήψη τελικών αποφάσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, για την ενεργοποίηση 

του VRP / SOPEP / SMPEP καθώς και σχέδιο ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης για 

την εξασφάλιση ότι η υποστήριξη στα πλοία παρέχεται κάθε στιγμή.  

2. Παροχή επαρκών πόρων και προσωπικού για την εκπλήρωση της πολιτικής και 

των στόχων της εταιρείας.  

3. Έγκριση όλων των οικονομικών θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της 

εταιρείας. 

 

3.2 Quality & Safety Manager 

Ο DPA έχει άμεση πρόσβαση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.  

 Δικαιοδοσία ενεργοποίησης VRP /SOPEP καθώς και του σχεδίου 

αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Μέριμνα για εσωτερικούς ελέγχους, 

προετοιμασία του προγράμματος ελέγχου καθώς και ορισμός των ελεγκτών.  

Πραγματοποίηση πλήρους έρευνας τυχόν ατυχημάτων καθώς και 

επικίνδυνων περιστατικών και προετοιμασία πλήρους ανάλυσης.  

Τροποποίηση εγγράφων βάσει αλλαγών. 

 

3.3 Operations Manager 

Ενεργοποίηση VRP / SOPEP και. Επίβλεψη όλων των τρεχουσών υποθέσεων, και 

όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε συνεργασία με 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.  Διορισμός πρακτόρων για τα πλοία (agents) στα λιμάνια 

και παρακολούθηση απαιτήσεων που σχετίζονται με τα ναυλοσύμφωνα. Καθοδήγηση 

των πρακτόρων και μέριμνα για την καταβολή των κεφαλαίων για την κάλυψη των 

εξόδων στο εκάστοτε λιμάνι. Ορισμός Επιθεωρητών (Marine Superintendents) στα 

πλοία της Εταιρείας καθώς και back up σε περίπτωση απουσίας τους, και 

παρακολούθηση των επιδόσεών τους.  Έγκριση των Ελλήνων πλοιάρχων και 

αξιωματικών καταστρώματος. Πραγματοποίηση ενδοεταιρικών ελέγχων. 
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3.4 Operator 

Ενεργοποίηση VRP / SOPEP. Επίβλεψη όλων των τρεχουσών υποθέσεων και  όποτε 

αυτό κρίνεται απαραίτητο, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε συνεργασία με τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο.  Διορισμός πρακτόρων (agents)  για τα πλοία στα λιμάνια 

και παρακολούθηση απαιτήσεων που σχετίζονται με τα ναυλοσύμφωνα. Καθοδήγηση 

των πρακτόρων και μέριμνα για την καταβολή των κεφαλαίων για την κάλυψη των 

εξόδων στο εκάστοτε λιμάνι.   Εκτέλεση ενδοεταιρικών ελέγχων. 

 

3.5 Marine Superintendent 

Πραγματοποίηση εσωτερικών ελέγχων, κατόπιν συζητήσεως και συμφωνίας με τον 

Quality & Safety Manager 

 

 ASSISTANT OPERATOR 

 DEPARTMENTAL SECRETARY 

 POST FIXTURE COORDINATOR 

 

3.6 Fleet Technical Managers  

Επίβλεψη του Τεχνικού τμήματος και εξασφάλιση διεκπεραίωσης όλων των θεμάτων 

που εξετάζονται μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Αγορά ανταλλακτικών, ανεξαρτήτως 

τιμής, και υλικών που σχετίζονται με τον αναγκαίο εξοπλισμό (critical equipment). 

Παροχή απαραίτητων οδηγιών για το πλήρωμα, για τη συντήρηση και/ ή την 

επισκευή του πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή σε λιμένες, και συχνά 

επιθεώρηση όλων των πλοίων με στόχο την παρακολούθηση της κατάστασής τους. 

Επίσης έλεγχος και αξιολόγηση της προόδου συντήρησης, εκτέλεση εσωτερικών 

ελέγχων στο βαπόρι και έκδοση περαιτέρω οδηγιών σχετικά με τις δραστηριότητες 

συντήρησης και επισκευών. Επιλογή δεξαμενισμών (Drydocks), σε ναυπηγεία 

επισκευής ή workshops.  Έγκριση όλων των οικονομικών θεμάτων που σχετίζονται 

με την τεχνική υπηρεσία.   Έγκριση της απασχόλησης των επικεφαλής Μηχανικών. 

Εκτέλεση ενδοεταιρικών ελέγχων. 
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3.7 Class Co-Ordinator  

Συχνή επιθεώρηση όλων των πλοίων με στόχο τον έλεγχο και την αξιολόγηση της 

προόδου συντήρησης των πλοίων. Παρακολούθηση των συνθηκών του πλοίου. 

Έκδοση περαιτέρω οδηγιών σχετικά με τις δραστηριότητες επισκευής και 

συντήρησης. 

3.8 Superintendent engineer 

Δικαιοδοσία έγκρισης αγορών για υλικά, ανταλλακτικά, υπηρεσίες, επισκευές ή 

εξοπλισμό άλλου πλοίου εντός των εγκεκριμένων πλαισίων του προϋπολογισμού. 

Οποιαδήποτε σημαντική απόφαση  λαμβάνεται κατόπιν συνεννόησης με το Τεχνικό 

Διευθυντή. Αγορά, ανεξαρτήτως τιμής, ανταλλακτικών και υλικών που σχετίζονται 

με τον αναγκαίο εξοπλισμό (critical equipment). Συχνή επιθεώρηση όλων των πλοίων 

με στόχο τον έλεγχο και την αξιολόγηση της προόδου συντήρησης των πλοίων.  

Παρακολούθηση των συνθηκών του πλοίου. Έκδοση περαιτέρω οδηγιών σχετικά με 

τις δραστηριότητες επισκευής και συντήρησης. Εκτέλεση ενδοεταιρικών ελέγχων. 

3.9 Spare Parts Co-Ordinator 

Παραγγελία ανταλλακτικών, κατόπιν συζητήσεων και έγκρισης από τον Τεχνικό 

Διευθυντή ή τους Επιθεωρητές της Εταιρείας (Superintendent Engineers) ή τους Class 

Co-ordinators. 

 

 ASSISTANT SUPERINTENDENT ENGINEER 

 DEPARTMENTAL SECRETARY 

 

3.10 Fleet Manning Co-Ordinators 

Επιλογή και πρόσληψη όλου του προσωπικού των ποντοπόρων, εκτός των Masters 

και Πρώτων Μηχανικών. Αξιολόγηση συμπεριφοράς και επιδόσεων του πληρώματος. 

Προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης των ναυτικών που απασχολούνται στην 

Εταιρεία και αρχή περαιτέρω ενεργειών. Μέριμνα για την εκπαίδευση των ναυτικών, 

όπως απαιτείται. Εκτέλεση ενδοεταιρικών ελέγχων. 
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3.11 Fleet Supply Co-Ordinator 

Παραγγελία υλικών, αναλώσιμων, χημικών, χρωμάτων, μετά από 

συνεννόηση με τον Τεχνικό Διευθυντή και τον Operator. Παραγγελία 

τροφίμων εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

3.12 Commercial Manager 

Διαπραγμάτευση και ναύλωση των πλοίων της Εταιρείας. Διαπραγμάτευση 

και συμφωνία για τους όρους και τις λεπτομέρειες των ναυλοσυμφώνων, με 

στόχο την εξασφάλιση και ικανοποίηση της πολιτικής και των διαδικασιών 

της Εταιρίας και των συμφερόντων της.  Λήψη όλων των απαραίτητων 

μέτρων για την αποφυγή διαφορών στα ναυλοσύμφωνα, ενώ σε περίπτωση 

διαφορών, διασφάλιση των συμφερόντων των ιδιοκτητών με τον καλύτερο 

τρόπο, σε συνεργασία με το νομικό τμήμα/ νομικό σύμβουλο.  Εξέταση,  

έγκριση και διαβίβαση στο λογιστήριο, για πληρωμή ή είσπραξη, όλων των 

χρεωστικών και πιστωτικών εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με την 

ασφάλιση, μεριμνώντας για την έκδοση ορθής εντολής πληρωμής. 

3.13 Legal manager  

Αντιμετώπιση όλων των νομικών θεμάτων με την έγκριση της Διοίκησης.  

3.14 Master (Καπετάνιος) 

Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρείας επί του πλοίου. Εξασφάλιση 

και αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της πολιτικής προστασίας, ασφάλειας και 

περιβάλλοντος της εταιρείας επί του πλοίου.  Παρακίνηση του πληρώματος στην 

εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρείας. Έκδοση κατάλληλων οδηγιών 

και εντολών με σαφή και απλό τρόπο.  Εξασφάλιση ότι τα συστήματα και οι 

διαδικασίες της Εταιρείας υλοποιούνται και ότι ελέγχεται αποτελεσματικά η  

εφαρμογή τους. Διασφάλιση ότι όλες οι απαιτούμενες εκθέσεις/ αναφορές 

διαβιβάζονται αμέσως στο αρμόδιο γραφείο της Εταιρείας. Περιοδική επανεξέταση 

του συστήματος διαχείρισης της Εταιρείας και αναφορά στο τμήμα Quality & Safety 

τυχόν ελλείψεων ή προβλημάτων κατά την εφαρμογή του συστήματος. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                    

ΠΜΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΡΙΝΑΡΑΚΗΣ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ 

 
30 

Κεφάλαιο 2ο ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, γίνεται 

μια προσπάθεια χαρακτηρισμού των ναυτιλιακών εγγράφων ή εναλλακτικά των 

εγγράφων πλοίου και αφορά στο σύνολο τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 

έγγραφα που ορίζει η ελληνική νομοθεσία αφενός και οι διεθνείς οργανισμοί και 

συμβάσεις αφετέρου. Η αλήθεια είναι πως ο όγκος των παραγόμενων τεκμηρίων, 

διότι δεν είναι όλα έγγραφα, αφορά σε ένα μεγάλο ποσοστό τη λειτουργία των 

πλοίων, διότι η ιδιαιτερότητα του κλάδου της ναυτιλίας είναι πως  οποιαδήποτε 

ενέργεια πραγματοποιείται χρειάζεται πιστοποίηση. Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μια 

προσπάθεια ενδεικτικής ανάλυσης της πολυπλοκότητας και του πλήθους των φορέων 

και των απαιτούμενων εγγράφων και πιστοποιητικών που χειρίζεται καθημερινά μια 

επιχείρηση για την εύρυθμη λειτουργία της ιδίας αλλά και του στόλου της και τέλος 

μια πρώτη προσέγγιση στο τι θα μπορούσε να αποτελέσει ιστορικό ναυτιλιακό 

έγγραφο. 

 

2.1 Παραγωγοί εγγράφων και πιστοποιητικών 

Εισαγωγή 

Τα απαιτούμενα ναυτιλιακά έγγραφα αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης και 

παράγονται σύμφωνα με την ισχύουσα κρατική νομοθεσία. Πρόκειται για τεκμήρια, 

όπως ισολογισμοί, λογιστικά έντυπα, τραπεζικές συναλλαγές, ιδρυτικά καταστατικά 

κ.ά. Από τη σημαία κάθε καραβιού, που ουσιαστικά είναι και ο φορέας πιστοποίησης, 

από τον νηογνώμονα και από τα λιμάνια. Κάποια από τα έγγραφα παράγονται από 

τον μοναδικό Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον IMO (International Maritime 

Organization), ο οποίος με τη σειρά του προβαίνει στην υιοθέτηση διεθνών κωδίκων 

και συμβάσεων που αφορούν την προστασία των θαλασσών, την κατανομή ευθυνών, 

την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των ναυτικών, και δίνουν το γενικότερο πλαίσιο 

κάτω από το οποίο πραγματοποιούνται όλες οι απαιτούμενες  ναυτιλιακές εργασίες 

παρακινώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέλη να τηρούν τους διεθνείς κανονισμούς και τις 

συμβάσεις. 
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2.1.1  Εθνικός Φορέας 

Το Ελληνικό Ναυτικό Δίκαιο, υπό το φάσμα του οποίου εκτελούνται ακόμη και 

σήμερα οι καθημερινές ναυτιλιακές ενέργειες, αντικατοπτρίζεται στους δύο 

βασικότερους νόμους: 

1) Τον νόμο 3816/1958 «Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού 

Δικαίου»
5
 

2) Το ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α’ 261/73) «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού 

Δικαίου»
6
 (ΚΔΝΔ) 

Βέβαια υπάρχουν διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που συμπληρώνουν και 

πλαισιώνουν το όλο νομικό καθεστώς, το οποίο υπάγεται στη δικαιοδοσία του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
7
 και κατ’ επέκταση του Λιμενικού Σώματος. 

Επίσης στο Υπουργείο υπάγεται και η Διεύθυνση Επιθεώρησης εμπορικών πλοίων
8
 

τα τμήματα της οποίας ελέγχουν και συντάσσουν κανόνες σχετικά με τον έλεγχο και 

την επιθεώρηση πλοίων.    

 

2.1.1.1 Εθνικός Φορέας – έγγραφα 

Τα βασικά ναυτιλιακά έγγραφα τα οποία, σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία, 

υποχρεούται να φέρει ένα πλοίο, ορίζονται με σαφήνεια στο άρθρο 46 του ΚΔΝΔ και 

είναι τα κάτωθι: 

 1. Έγγραφο εθνικότητας, 

2. Πιστοποιητικό καταμετρήσεως, 

3. Πιστοποιητικό ασφάλειας, 

4. Πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης, 

                                                           
5
 Βλ. Παράρτημα, σελ. 71 

6
 Βλ. Παράρτημα, σελ. 72 

7
 Βλ. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Διαθέσιμο σε: http://www.yen.gr/wide/home.html 

(Ανακτήθηκε 29 Νοεμβρίου 2014). 

8 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Τμήμα Επιθεωρήσεων Ναυτιλιακού Εξοπλισμού Σωστικών 

Μέσων και Πυρασφάλειας (Ε.Ν.Ε.Σ.ΠΥ). Διαθέσιμο σε: 

http://www.yen.gr/wide/yen.chtm;jsessionid=103C31BB700FF62BDC53A5A04B985D74?prnbr=2995

4 (Ανακτήθηκε 13 Δεκεμβρίου 2014). 
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5. Ναυτολόγιο, 

6. Ημερολόγιο γεφύρας, 

7. Ημερολόγιο μηχανής, 

8. Ημερολόγιο ασυρμάτου 

9. Ποινολόγιο 

10. Βιβλίο πετρελαίου 

2.1.2 Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (International Maritime 

Organization - IMO) 

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

με ιστορία και εμπειρία άνω των 60 ετών
9
,  με αποκλειστικό ρόλο τη δημιουργία 

κανονιστικών πλαισίων και εφαρμογών  με στόχο την προστασία και την ασφάλεια 

της ναυτιλίας. Προάγει την καινοτομία και την εφευρετικότητα και ορίζει κανόνες με 

καθολική εφαρμογή για τη βέλτιστη λειτουργία και ανάπτυξη του κλάδου της 

ναυτιλίας. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών έχουν θεσπιστεί κανόνες  και συμβάσεις  

με σημαντικότερες τη  Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη 

θάλασσα (SOLAS-Safety of Life at Sea) , τη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της 

ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78-Marine Pollution) και τη Διεθνή Σύμβαση για 

τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των 

ναυτικών (STCW-Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 

Seafarers). 

Πέραν αυτών ο IMO έχει θεσπίσει μια σειρά συμβάσεων
10

 που αφορούν: 

 Την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, των πλοίων και των λιμανιών 

 Την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης 

 Την ευθύνης και την αποζημίωση 

                                                           
9
 Το 1948 διεθνής διάσκεψη στη Γενεύη ενέκρινε μια σύμβαση για την επίσημη σύσταση του ΙΜΟ (το 

αρχικό του όνομα ήταν το Διακυβερνητικό Ναυτιλιακό Συμβουλευτικό Οργανισμό, ή IMCO, αλλά το 

όνομα άλλαξε το 1982 σε ΙΜΟ). 

10 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. List of IMO Conventions. Διαθέσιμο σε: 

http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Default.aspx (Ανακτήθηκε 29 

Δεκεμβρίου, 2014). 
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2.1.2.1 Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός  - έγγραφα 

Εισαγωγή 

Λόγω της πολυπλοκότητας των κανονισμών και της αναγκαιότητας πιστοποίησης των 

ενεργειών ενός πλοίου, του μεταφερόμενου φορτίου, του προσωπικού κ.ά. , ο IMO, 

με τη σύμφωνη γνώμη των Ηνωμένων Εθνών, υιοθέτησε τη Σύμβαση για τη 

διευκόλυνση της διεθνούς ναυτιλιακής κινήσεως (FAL- Convention on Facilitation of 

International Maritime Traffic)
11

 στις 9 Απριλίου 1965, με έναρξη ισχύος στις 5 

Μαρτίου 1967. 

Στόχος της σύμβασης,  μεταξύ άλλων, είναι η αποφυγή καθυστερήσεων στις 

θαλάσσιες μεταφορές, η εισαγωγή καθολικών διαδικασιών για την διευκόλυνση των 

διακρατικών συνεργασιών κ.ά. 

2.1.2.1.1 Έντυπα 

Στο πρότυπο της Σύμβασης (FAL), περιλαμβάνεται κατάλογος  εντύπων τα οποία 

απαιτούνται ή μπορούν να απαιτηθούν από δημόσιες αρχές. Ενδεικτικά κάποια από 

τα έντυπα είναι: 

 IMO General Declaration
12

  

 Cargo Declaration  

 Ship's Stores Declaration  

 Crew's Effects Declaration  

 Crew List  

 Passenger List  

 Dangerous Goods  

 

                                                           
11 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Convention on Facilitation of International Maritime Traffic 

(FAL). Διαθέσιμο σε: http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Convention-

on-Facilitation-of-International-Maritime-Traffic-(FAL).aspx (Ανακτήθηκε 23 Δεκεμβρίου 2014). 

 
12 Βλ. Παράρτημα, σελ.73 
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2.1.2.1.2 Πιστοποιητικά 

Η ναυτιλιακή πρακτική, μέσω της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων, 

έχει καθιερώσει την ύπαρξη πιστοποιητικών, τα οποία υποχρεωτικά υπάρχουν στο 

πλοίο, για τη δήλωση π.χ. της αξιοπλοΐας, της κλάσης, της σημαίας, του προσωπικού 

κ.ά.  

Τα πιστοποιητικά τα οποία, σύμφωνα με τον IMO
13

, πρέπει να φέρει ένα πλοίο, 

ανεξαρτήτως κατηγορίας, ενδεικτικά παραθέτονται και είναι τα κάτωθι: 

 International Tonnage Certificate 

 International Load Line Certificate 

 Intact stability booklet; Damage control booklets 

 Minimum safe manning document 

 Certificates for masters, officers or ratings 

 International Oil Pollution Prevention Certificate; Oil Record Book;  

 Shipboard Oil Pollution Emergency Plan 

 Garbage Management Plan 

 Garbage Record Book 

 Cargo Securing Manual 

 Document of Compliance and Safety Management Certificate (ISM Code) 

 

2.1.3 Νηογνώμονας  

Νηογνώμονας (classification society) είναι ένας οργανισμός ή εταιρεία του οποίου 

αποστολή είναι να εκτελεί επιθεωρήσεις σε πλοία κατά τη ναυπήγησή τους, καθ’ όλη τη 

                                                           
13 Βλ. αναλυτική λίστα πιστοποιητικών: IMO, (2011). revised list of certificates and documents 

required to be carried. Διαθέσιμο σε: 

http://www.imo.org/OurWork/Facilitation/FormsCertificates/Documents/FAL.2-Circ.123.pdf 

(Ανακτήθηκε 29 Νοεμβρίου 2014). 
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διάρκεια της ζωής τους. Ο νηογνώμονας θέτει τις προδιαγραφές κατασκευής και 

συντήρησης του πλοίου και του Εξοπλισμού του. Επίσης, οι επιθεωρητές του 

επιθεωρούν και εγκρίνουν την κατασκευή των εμπορευματοκιβωτίων. Κάθε 

νηογνώμονας έχει τους δικούς του κανόνες (rules) βάσει των οποίων εκτελούνται οι 

επιθεωρήσεις, και ένα πλοίο για να διατηρήσει την κλάση (classification) του, θα 

πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες αυτούς.
14

. 

 

Οι πιο αξιόπιστοι και αναγνωρισμένοι νηογνώμονες είναι οι: 

 Ο Βρετανικός, "Lloyd's Register of Shipping", ιδρύθηκε το 1760, έδρα: 

Λονδίνο, ο αρχαιότερος, σύντμηση τίτλου: L.R. 

 Ο γαλλικός, "Bureau Veritas", ιδρύθηκε το 1828, έδρα: Παρίσι, 

σύντμηση τίτλου:   B.V. 

 Ο Αμερικανικός, "American Bureau of Shipping", ιδρύθηκε το 1862 και 

αναδιοργανώθηκε το 1898, Νέα Υόρκη, σύντμηση τίτλου: A.B.S. ή A.B. 

 Ο Νορβηγικός, "Det Norske Veritas", ιδρύθηκε το 1864, έδρα: Όσλο, 

σύντμηση τίτλου: D.N.V. 

 Ο Ιταλικός, "Registro Italiano Navale ", ιδρύθηκε το 1865 και 

ανασυστήθηκε το 1920, έδρα: Γένοβα, σύντμηση τίτλου: RINA R.I. 

 Ο Γερμανικός, "Germanischer Lloyd", ιδρύθηκε το 1867, έδρα: 

Αμβούργο, σύντμηση τίτλου: G.L. 

 Ο Ελληνικός, "Veritas Hellenique", ιδρύθηκε το 1870 και 

επανασυστήθηκε το 1919 ως "Ελληνικός Νηογνώμων" "Hellenic 

Register of Shipping" ανώνυμη εταιρία, έδρα: Πειραιάς, σύντμηση 

τίτλου: ΕΝ ή αγγλ. H.R. 

 Ο Ιαπωνικός, "Nippon Kaiji Kyokai ("Imperial Japanese Marine 

Corporation") "Teikoku Kaiji Kyokai", ιδρύθηκε το 1899, έδρα: Τόκιο, 

σύντμηση τίτλου: N.K. J.R. 

 Ο Ρωσικός, "Morskoi Registr Rusia" πρώην "Morskoi Registr SSSR", 

έτος ίδρυσης 1913, έδρα: Αγία Πετρούπολη, σύντμηση τίτλου: R.R. 

 Ο Ολλανδικός, "Nederlandsche Vereenigener van Assuradensen", 

σύντμηση τίτλου: N.V. 

 

 

                                                           
14

 Απόδοση ορισμού από: Γιαννάκης, Α. (2009). Εννοιολογικό λεξικό ναυτιλιακών όρων. Παιανία: 

Αμφιτρίτη. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BF
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Επίσης στις 11 Σεπτεμβρίου του 1968 ιδρύθηκε η Διεθνής Ένωση 

Νηογνωμόνων (ΔΕΝ – IACS) που απαρτίζεται από 13 μέλη
15

 και έχει θέσει ως στόχο 

την ανθρώπινη ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια των θαλασσών. Σήμερα η ΔΕΝ, 

είναι μια μη-κυβερνητική οργάνωση, κύριος συνεργάτης συμβουλευτικού χαρακτήρα 

του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Οργανισμού. Μια από τις πιο σημαντικές οδηγίες που 

έχουν εκδοθεί, η οποία έτυχε καθολικής αποδοχής, είναι η Διεθνής Σύμβαση SOLAS. 

2.1.3.1 Νηογνώμονας – έγγραφα 

Τα έγγραφα/πιστοποιητικά τα οποία χορηγεί ο νηογνώμονας σύμφωνα με τις διεθνείς 

και εθνικές συμβάσεις και νομικά πλαίσια είναι τα κάτωθι: 

1. Πιστοποιητικό κλάσης
16

 

2.     Ετήσιες, ενδιάμεσες και ειδικές και κατά συνέχιση επιθεωρήσεις  

σκάφους και μηχανών. 

3. Επιθεωρήσεις δεξαμενισμού. 

4. Επιθεωρήσεις αξόνων 

5. Επιθεωρήσεις λεβήτων και δοχείων πίεσης. 

6. Επιθεωρήσεις ψυκτικών εγκαταστάσεων. 

7. Έκτακτες επιθεωρήσεις μετά από βλάβη ή ζημιά, «Port State Control», 

εφαρμογής νέων κανονισμών, μετασκευών, επισκευών κλπ. 

8.  Κυβερνητικές επιθεωρήσεις, οι οποίες καλύπτουν απαιτήσεις , αναφορικά 

με: 

         -Γραμμή φόρτωσης (Load Line). 

         -Πιστοποιητικό ασφαλείας Ε/Γ πλοίου. 

         -Εξοπλισμό ασφαλείας. 

         -Πυρασφάλεια, πυρανίχνευση και πυροσβεστικό εξοπλισμό. 

         -Ραδιοεξοπλισμό. 

         -Πρόληψη ρύπανσης 

         -Αποφυγή συγκρούσεων. 

                                                           
15

 Αγγλικός, αμερικάνικος, γαλλικός, γερμανικός, ιαπωνικός, ινδικός, ιταλικός, κινεζικός, κορεατικός, 

νορβηγικός, πολωνικός, ρωσικός 

16
 Βλ. Παράρτημα, σελ. 74-75 
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2.1.4 Σημαία 

Η σημαία ενός εμπορικού πλοίου, δηλώνει το συγκεκριμένο εθνικό νομοθετικό 

πλαίσιο υπό το οποίο τελεί το κάθε πλοίο και είναι υποχρεωμένο να τηρεί, καθώς και 

το νηολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το κάθε πλοίο. 

Το κράτος της σημαίας είναι αρμόδιο να ελέγχει για την τήρηση και την 

επιβολή των κανονισμών στα πλοία που είναι νηολογημένα σε αυτό και 

πραγματοποιεί ενέργειες σχετιζόμενες με την πιστοποίηση, την έκδοση όλων των 

απαιτούμενων εγγράφων, την πρόληψη της ασφάλειας και της ρύπανσης. 

Από το 1959 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(Ο.Ο.Σ.Α.), χαρακτήρισε τις σημαίες των χωρών Λιβερίας, Παναμά, Ονδούρας και 

Κόστα Ρίκας ως σημαίες ευκαιρίας ή ευκολίας, διότι οι απαιτήσεις νηολόγησης και η 

φορολογία δεν υπόκεινται σε τόσο αυστηρούς κανονισμούς όσο σε άλλες χώρες.  

2.1.4.1 Σημαία - Έντυπα 

Το πιο χαρακτηριστικά έντυπα σημαίας είναι: 

1)  Application to register a ship
17

  

2) Certificate of Registry
18

 

3) Appointment of Authorized Officers 

4) Memorandum as to the registration of Managing Owners 

5) Declaration of ownership 

6) Application for safe manning document 

7)  Application of radiolisence 

8)  Certificate of Incorporation  

9) Certificate of Good Standing.  

 

                                                           
17

 Βλ. Παράρτημα, σελ. 76-77 
18

 Βλ. Παράρτημα, σελ. 78 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CE%BA%CE%B1
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2.1.5 Λιμάνι 

Το λιμάνι είναι μια τοποθεσία σε όχθη ή σε ακτή όπου επιτρέπει στα πλοία να 

εκκινήσουν μαζί με το μεταφερόμενο φορτίο (αν πρόκειται για εμπόρευμα) ή τους 

ανθρώπους αντίστοιχα προς το λιμάνι προορισμού που έχει επιλεχθεί.  

Όσον  αφορά τα εμπορικά λιμάνια πλέον αποτελούν οργανισμούς με 

ανεξάρτητες διοικητικές δομές. Διότι το λιμάνι έχει αποκτήσει μια πιο ευρεία 

λειτουργία από αυτή της φιλοξενίας του πλοίου μέχρι τον επόμενο προορισμό. Τα 

λιμάνια διαθέτουν εξοπλισμό, όπως γερανούς, αποθηκευτικούς χώρους και 

εγκαταστάσεις, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πλοίων. Επίσης υπάρχουν 

διασυνδέσεις με τις χερσαίες και εναέριες μεταφορές. 

 

2.1.5.1 Λιμάνι – έγγραφα 

 

Εισαγωγή 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια, παρουσίασης των εγγράφων που 

απαιτούνται στην άφιξη πλοίου και για τη χρήση ενός λιμένα. Ως παράδειγμα 

χρησιμοποιήθηκαν τα έντυπα που χρησιμοποιούνται σήμερα στον Οργανισμό 

Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ)
19

. Η παρουσίαση των εγγράφων θα είναι ενδεικτική. 

 Στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πλοίων 

1) Αίτηση Αναγγελίας-Άφιξης Πλοίου
20

 

2) Αίτηση Δεξαμενισμού
21

 

3) Αίτηση Μεταβολής Ημερομηνιών Δεξαμενισμού  

4) Αίτηση Διάθεσης Επισκευαστικού Χώρου  

5) Αίτηση Παραμονής Ναυπηγήματος σε Επισκευαστικό Χώρο  

6) Αίτηση Χορήγησης Άδειας για Εκτέλεση Εργασιών Ψηγματοβολής 

7) Υπεύθυνη Δήλωση Υποχρεώσεων απέναντι στον ΟΛΠ  

8) Αίτηση Υδροδότησης Πλοίων  

9) Αίτηση Υδροδότησης Πλοίων Μέσω Ανωτέρας Εποπτείας. 

 

                                                           
19

 Βλ. Οργανισμός Λιμένως Πειραιώς. Διαθέσιμο σε: http://www.olp.gr/el/ (Ανακτήθηκε 4 

Δεκεμβρίου, 2014). Η παρουσίαση των εντύπων είναι ενδεικτική και ενημερωτική. Απαγορεύεται 

αυστηρά η χρήση τους χωρίς  την προηγούμενη άδεια του παραγωγού και συγκεκριμένα του ΟΛΠ, ο 

οποίος κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης. 
20

 Βλ. Παράρτημα, σελ. 79 
21

 Βλ. Παράρτημα, σελ. 80-81 
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Στη Διεύθυνση Προγραμ.&Συντονισμού Φορτ/κών Εργασιών 

10) Αίτηση - Αναγγελία Άφιξης Πλοίου  

11) Αίτηση Διάθεσης Εργατικών Ομάδων  

12) Αίτηση Εξυπηρέτησης Πλοίων Κρουαζιέρας 

 

 

Στο Τμήμα Περιβαλλοντολογικών Ευκολιών 

13) Διαδικασία Εξαιρέσεων - Μείωσης Τελών  

14) Έγγραφο Κοινοποίησης  

15) Αίτηση Εξαίρεσης  

16) Πίνακας Συνημ. Δικαιολογητικών Αιτημάτων Εξαιρέσεων  

17) Αίτηση Μείωσης  

18) Έγγραφο Αναφοράς Ανεπάρκειας Ευκολιών Υποδοχής...  

19) Βεβαίωση Λιμένα Διακανονισμού 

 

Στο Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος 

20) Διαδικασία διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων   

21) Αίτηση για την διέλευση των μέσων μεταφοράς των αποβλήτων  

 

Στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Χώρων και Εγκαταστάσεων  

22) Αίτηση Παραχώρησης Χώρου  

23) Αίτηση Επιστροφής Εγγυητικής Επιστολής  

 

Στη Διεύθυνση Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) 

24) Ανακοίνωση Εκπτώσεων λόγω Κινητοποιήσεων Προσωπικού  

25) Νομιμοποιητικά Έγγραφα  

26) Αίτηση - Δήλωση Έκπτωσης λόγω Κινητοποιήσεων Προσωπικού  

27) Υπεύθυνη Δήλωση Χορήγησης Έκπτωσης Αποθηκευτικών 

 

2.2 Πίνακας βασικών πιστοποιητικών πλοίου 

Παρατίθεται πίνακας
22

 με τα πιστοποιητικά
23

 που απαιτούνται κυρίως για 

φορτηγά και δεξαμενόπλοια. Τα στοιχεία του πίνακα προήλθαν από αντίστοιχα 

ευρετήρια της εταιρείας Super-Eco Tankers Management Inc. 

                                                           
22

 Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο πίνακα, δεν εμφανίζονται στο σύνολό τους αλλά κατά ένα 

μεγάλο ποσοστό. 

23 Βλ. αναλυτική κατάσταση πιστοποιητικών & εγγράφων ανά κατηγορία πλοίου στο: DNV∙GL, 

(2015). Statutory: List of Certificates and Documents required on board. Διαθέσιμο σε: http://www.gl-

group.com/pdf/list_of_certificates.pdf (Ανακτήθηκε 17 Ιανουαρίου 2015). 
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1 Certificate of registry 

2 Intl Tonnage certificate
24

 

3 Suez canal tonnage certificate 

4 Panama canal tonnage certificate 

5 Intl Load Line certificate and/or exemption certificate
25

 

6 Intl load Line survey 

7 Cargo ship safety construction certificate
26

 

8 Cargo ship safety equipment certificate
27

 

9 Record of equipment form E 

10 Record of approved cargo ship safety equipment & annex to record of approved 

cargo ship safety equipment 

11 Cargo ship safety radio certificate
28

 

12 Record of equipment of radio facilities (Form R) 

13 Shore base maintenance agreement 

14 Ship’s station radio license 

15 Record of approved GMDSS radio installation 

16 Annual certificate of EPRIB inspection 

17 Intl oil pollution prevention certificate
29

 

18 Record of construction and equipment for oil tankers (Form B) or (Form A) for 

bulk carriers 

19 Sewage pollution certificate 

20 Intl certificate of fitness for the carriage of dangerous chemicals in bulk (with 

list of cargoes) 

21 Class certificate 

                                                           
24

 Βλ. Παράρτημα, σελ. 82-85 
25

 Βλ. Παράρτημα, σελ. 86-87 
26

 Βλ. Παράρτημα, σελ. 89-91 
27

 Βλ. Παράρτημα, σελ. 92-94 
28

 Βλ. Παράρτημα, σελ. 95-96 
29

 Βλ. Παράρτημα, σελ. 97-98 
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22 Certificate of insurance in respect of civil liability for oil pollution damage 

23 Vessel certificate of financial responsibility (water pollution) 

24 Safety management certificate
30

 

25 Document of compliance
31

 

26 Minimum safe manning certificate 

27 Intl energy efficiency certificate 

28 Intl air pollution prevention certificate 

29 EIAPP certificates 

30 LSA certificates 

31 Ship’s carving & marking note 

32 Crude oil washing installation report 

33 Loading computer certificate 

34 Certificate for marine vapour control system – US regulation 

35 List of Singboards 

36 Rope certificates 

37 Intl antifouling certificate 

38 SERS certificate 

39 Examination of lifting appliances 

40 Declaration for the freefall of lifeboats 

41 Intl ship security certificate
32

 

42 Calibration certificates 

43 Product certificate for safety bitt & fairlead construction of pull back system 

44 Declarations for cranes & vapour emission control system 

                                                           
30

 Βλ. Παράρτημα, σελ. 99-101 
31

 Βλ. Παράρτημα, σελ. 102-105 
32

 Βλ. Παράρτημα, σελ. 106-109 
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45 Stability declaration
33

 

46 Certificate of alternative survey arrangement of machinery 

47 Certification for spares of main air compressor 

48 Certificate for anchor chain cable and fittings 

49 Tailshaft monitoring 

50 Certificate of compliance for SVDR 

51 Engine air pollution prevention for main and aux engines 

52 Liferaft certificate 

53 Foam certificate 

54 CO2 or Halon certificate 

55 Breathing apparatus certificate 

56 Certification of inspection for gangways, accommodation, ladders etc 

57 Crude oil washing installation report 

58 Ship emergency response services 

59 PM system approval 

60 Certificate for fiber & synthetic rope 

61 Certificate for pull back system 

62  Certificate for pumps 

63 Statement of compliance – IMO resolution on ship recycling, green passport 1 

64 Certificate of compliance of compliance with international ballast water 

management convention 

65 P&I club certification of entry 

66 Grain loading declaration
34

 

 

                                                           
33

 Βλ. Παράρτημα, σελ. 110-111 

34
 Βλ. Παράρτημα, σελ. 112-113  
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2.3 Πιστοποιητικά και έντυπα πληρώματος 

Τα στοιχεία του πίνακα προήλθαν από την Εταιρεία Super-Eco Tankers Management 

Inc. 

Certificates and 

Documentation 
M

as
te

r 

C
h
ie

f 
 

O
O

W
s 

C
h
ie

f 
E

n
g
in

ee
r 

2
n

d
 E

n
g
in

ee
r 

E
O

W
 

Deck 

Ratting 

Engine 

Ratting 

Cabin 

Crew 

Documents 

1.Seaman’s 

book 
        

2. D&A records         

3.Medical 

fitness 

certificate and 

medical exam 

records 

        

4.Vaccination 

Book (Cholera 

&Yellow Fever) 
        

5.Employment 

Contract 
        

Certificates - Statutory requirements  

6.STCW’95 

National 

Certificate of 

competency per 

rank 

            

7.STCW’95 

endorsement for 

Deck Officers 

(A-II/1-2) 

               

8.STCW’95 

endorsement for 

Engine Officers 

(A-III/1-2) 

               

9.Basic Safety 

STCW’95 

(VI/1-1 up to 1-

4) 
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10.Survival craft 

and Rescue boat 

STCW’95 

(VI/2-1) 

        

11. Fast Rescue 

Boat 
                

12.Advanced  

Oil and 

Chemical 

Tanker Safety 

STCW’95 

(v1/2a) 

             

13.Advanced 

Fire Fighting 

STCW’95 

(VI/3-1) 

            

14.   Medical 

First Aid 

STCW’95 

(VI/4-1) 

            

15.   Medical 

Care STCW’95 

(VI/4-2) 
                

16.   Tanker 

Familiarisation 

Course 

STCW’95 

(V/1.1) 

        

17.Oil and 

Chemical 

Tanker Training 

Program 

STCW’95 

(V/1.2 a) 

        

18.ARPA  

STCW’95 (II/1) 
               

19.GMDSS 

(General 

Operator) 

STCW’95 

(IV/2) 

               

20.Ship Security 

Officer Training 
                

21.Cargo 

handling 
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22.Incident 

investigation 

and Root Cause 

analysis 

              

23.Bridge 

Manoeuvring 

Simulator  - 

BMS 

                

24.Bridge 

Resource 

Management – 

BRM 

               

25.Risk 

Assessment 

Course 
              

26.Engine 

Simulator 

Course (ESC) 
                 

27.Engine 

Resource 

Management 

(ERM) 

               

28.Frammo 

Training 

Seminar (on 

Framo Tanks 

Only) 

             

29.Hazardous 

Atmosphere 

Monitoring 
                

30.Cargo 

Simulator 

Course 
                

31.Safety 

Officer Training 

Course 
               

32.STCW’95 

Mandatory 

provisions 

Ratings 

(statutory 

requirements) 

                

33.Rating’s 

certificate 
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34.Ratings (oil) 

tanker 

familiarisation 

course 

              

Optional 

Certificates 
                 

35.Marine 

pollution course 
            

36.ECDIS – To 

commence from 

January 2011 
                

 

 

2.4 Ναυτιλιακά ιστορικά τεκμήρια 

 

Εισαγωγή 

Σκοπός μας εδώ είναι να γίνει μια ενδεικτική αναφορά στο τι μπορεί να αποτελέσει 

ιστορικό τεκμήριο, γιατί χαρακτηρίζεται ιστορικό και με ποιο τρόπο μπορούν να 

ταξινομηθούν τα ιστορικά ναυτιλιακά έγγραφα, συγκροτώντας μεγάλες αρχειακές 

ενότητες. Ειδικότερος ο τρόπος ταξινόμησης θα αναλυθεί στο 3
ο
 κεφάλαιο του 

παρόντος πονήματος. 

Στο τίτλο αναφέρθηκε η λέξη τεκμήριο και όχι έγγραφο, διότι η ευρύτητα της 

απόδοσης της ερμηνείας «τεκμήριο», περιλαμβάνει το έγγραφο, τη φωτογραφία, το 

σχέδιο κ.ά. 

2.4.1 Αρχή των τριών ηλικιών  

Η αρχή των 3 ηλικιών
35

, αποτελεί μαζί με τον αρχειακό δεσμό, το κέντρο της 

αρχειακής μεθοδολογίας.  Είναι μία πολύ βασική αρχή η οποία έχει προκύψει από 

πολύχρονες έρευνες και μελέτες αρχειακού υλικού
36

.  

Σύμφωνα, λοιπόν με αυτή την αρχή των τριών ηλικιών τα τεκμήρια 
37

ενός φορέα 

κατατάσσονται στις εξής ηλικίες: 

                                                           
35

Μπάγιας, Α. (1999). Αρχειονομία: Βασικές έννοιες και αρχές. Αθήνα: Κριτική, σ. 45. 
36

 Ως αρχειακό υλικό εννοείται το σύνολο των εγγράφων-τεκμηρίων, ανεξαρτήτως χρονολογίας, 

σχήματος, υποστρώματος που σχετίζονται με την δραστηριότητα της επιχείρησης. 
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 Ενεργά: τα τεκμήρια των οποίων χρησιμεύουν στην αποπεράτωση των 

καθημερινών διοικητικών λειτουργιών 

 Ημιενεργά: τα τεκμήρια τα οποία η υπηρεσιακή τους χρησιμότητα έχει 

παρέλθει, ωστόσο φυλάσσονται σε ενδεχόμενο χρήσης από τη διοίκηση 

 Ιστορικά: τα τεκμήρια των οποίων η υπηρεσιακή τους χρησιμότητα έχει λήξει 

και φυλάσσονται για ερευνητικούς λόγους. 

Ο διαχωρισμός ή καλύτερα η κατάταξη των τεκμηρίων με βάση την «ηλικία» 

τους έγινε για να καταστεί σαφές πως και στη ναυτιλία υπάρχουν τεκμήρια τα οποία 

μπορούν να χαρακτηριστούν ιστορικά.  

2.4.2 Ιστορικά αρχειακά τεκμήρια 

Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν αρκετές κατηγορίες και φορείς που 

παράγουν έντυπα και έγγραφα, αλλά ο αποδέκτης όλων αυτών είναι το πλοίο. Όμως 

ιστορικά δεν χαρακτηρίζονται μόνο τα έντυπα των πλοίων ή του πληρώματος. 

Ιστορικά είναι και τα έγγραφα που παράγονται στις Εταιρείες. 

Ενδεικτικά θα μπορούσαν να είναι θεσμικά έγγραφα όπως π.χ. η ιδρυτική πράξη 

σύστασης της εταιρείας, τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου και των άλλων 

διοικητικών οργάνων και επιτροπών, τα σχέδια πλοίων, συμβόλαια, ναυλοσύμφωνα, 

φωτογραφίες, βιογραφικά σημειώματα μελών της διοίκησης, αλληλογραφία,  

επίσημοι απολογισμοί, ισολογισμοί, διάφορα αντικείμενα κ.ά. 

Στη περίπτωση της ναυτιλίας ιστορικό αρχειακό υλικό θα μπορούσε να 

αποτελέσει: 

 Το ημερολόγιο γέφυρας 

 Τα ναυτικά φυλλάδια 

 Το ποικίλο εικονικό υλικό 

                                                                                                                                                                      
37

 Εναλλακτικά οι κατηγορίες τεκμηρίων εμφανίζονται και ως εξής: 

 Ανενεργά: Περιλαμβάνουν τα τεκμήρια που δεν έχουν καμία υπηρεσιακή χρησιμότητα και έχουν υποστεί τη 

διαδικασία εκκαθάρισης. Τα τεκμήρια αυτά φυλάσσονται για τον οριζόμενο από την Εταιρεία ή/και από τον νόμο 

χρόνο και εν συνεχεία ανακυκλώνονται. 

Ημιενεργά: Είναι τα τεκμήρια των οποίων ο υπηρεσιακός χρόνος της χρησιμότητας αυτών έχει λήξει και στα 

οποία πρέπει να γίνει εκκαθάριση. 

Τρέχοντα: Περιλαμβάνουν τα τεκμήρια τα οποία έχουν ακόμη υπηρεσιακή χρησιμότητα και από τα οποία 

αναζητάμε, όταν παραστεί ανάγκη, στοιχεία τεκμηρίωσης. 

Τεκμήρια διηνεκούς χρησιμότητας: Είναι ειδικά τεκμήρια, τα οποία παρά την παλαιότητάς τους εξακολουθούν 

να έχουν υπηρεσιακή χρησιμότητα (συνήθως φυλάσσονται σε ασφαλείς χώρους). 



                                                                                                                                                                                                    

ΠΜΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΡΙΝΑΡΑΚΗΣ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ 

 
48 

 Χειρόγραφα και σημειώσεις στελεχών της επιχείρησης 

 Τα ναυλοσύμφωνα 

 Οι φάκελοι ταξιδιών 

 Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 

 Τα ναυτοδάνεια 

 Τα συμβόλαια 

 Τα σχέδια εγκαταστάσεων, κτηρίων και λοιπών υποδομών, των πλοίων, 

των μηχανημάτων κλπ. 

Οι κατηγορίες τεκμηρίων που αναφέρθηκαν είναι λίγες σε σχέση με την δομή 

και τη λειτουργία της ναυτιλίας, όμως απαραίτητες και λειτουργικές για τη 

διαφύλαξη και διασφάλιση της επιχειρηματικής μνήμης και της δράσης των 

επιχειρήσεων του κλάδου. 

 

2.4.2.1 Σημασία ιστορικών αρχειακών τεκμηρίων 

Τα τεκμήρια που παράγονται από την δραστηριότητα των επιχειρήσεων, εμφανίζουν 

μια πρωτογενή αξία που καλείται ως λειτουργική αξία. Η λειτουργική αυτή αξία 

είναι δυνατόν να αναλυθεί στις παρακάτω επιμέρους αξίες: 

Διοικητική αξία: Τα τεκμήρια χρησιμεύουν στη διεκπεραίωση των τρεχουσών 

υποθέσεων. 

Οικονομική αξία: Τα τεκμήρια συνεπάγονται οικονομικά οφέλη ή δικαιώματα. 

Νομική αξία: Τα τεκμήρια αναγνωρίζονται από το Νόμο ως αποδεικτικά στοιχεία. 

Τεκμηριωτική αξία: Η δυνατότητα τεκμηρίωσης γεγονότων και δραστηριοτήτων 

του παρελθόντος. 

Τα ιστορικά αρχειακά τεκμήρια αποτελούν επίσης την πρώτη πηγή ιστορικής 

έρευνας, φυλασσόμενα σε καλή κατάσταση, αναδεικνύοντας τα όσα συνέβησαν σε 

μια ναυτιλιακή επιχείρηση και στο στόλο αυτής σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
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Κεφάλαιο 3ο  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Εισαγωγή 

Παρουσιάζοντας με έναν όσο το δυνατόν, πιο αναλυτικό τρόπο τον όγκο των 

εγγράφων που χρησιμοποιούνται καθημερινά για την υλοποίηση των εργασιών μιας 

ναυτιλιακής εταιρείας, και λόγω της μη ύπαρξης ενός συγκεκριμένου μοντέλου 

αποθήκευσης εγγράφων που σχετίζεται με τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, στο παρόν 

κεφάλαιο προτείνονται τρόποι οργάνωσης των συγκεκριμένων τεκμηρίων, σύμφωνα 

πάντα με την αρχειονομική λογική, αλλά και με τον τρόπο λειτουργίας της 

επιχείρησης που χρησιμοποιήθηκε ως σημείο αναφοράς. Εκτός του τρόπου 

οργάνωσης, αναφέρεται  η μεθοδολογία εργασίας, οι τρόποι ταξινόμησης, 

ψηφιοποίησης κ.ά. 

3.1 Στάδια εργασιών 

Για τη σωστή οργάνωση ενός αρχείου, με απώτερου σκοπό τη δημιουργία ενός 

ενιαίου αρχειακού φορέα, αφενός, αλλά και τη διατήρηση και διαιώνιση της ιστορίας 

και μνήμης του ομίλου/εταιρείας, αφετέρου, απαιτούνται τα παρακάτω στάδια 

εργασιών, τα οποία διασφαλίζουν την κατάλληλη επεξεργασία, ευρετηρίαση, 

προβολή και αξιοποίηση του αρχειακού υλικού. 

3.1.1 Στάδιο I: Εντοπισμός υλικού 

Ο εντοπισμός περιλαμβάνει όχι μόνο το παραγόμενο υλικό του ομίλου/εταιρείας, 

αλλά και των πλοίων και των επιχειρήσεων που ενδεχομένως ανήκουν στον 

επιχειρηματικό Όμιλο, την ιστορία των ιδρυτικών στελεχών, καθώς και των 

προσώπων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της επιχείρησης. 

Στο στάδιο αυτό θα γίνει μια πρώτη εκτίμηση του συνολικού υλικού, όσον 

αφορά το που βρίσκεται και ποιοι από τους εμπλεκόμενους φορείς είναι εις θέση να 

ενημερώσουν σχετικά με αυτό (όγκο, υπόστρωμα, κατάσταση) 
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3.1.2 Στάδιο II: Απογραφή υλικού38  

Στο στάδιο αυτό θα αποτιμηθεί στο σύνολό του ή σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το 

αρχειακό υλικό που έχει στη κατοχή του ο Όμιλος. Η απογραφή περιλαμβάνει έντυπη 

και χωροταξική αποτίμηση του υλικού με σκοπό τον υπολογισμό της ποσότητάς του 

και των χώρων που καταλαμβάνει. Κατά τη διάρκεια της απογραφής θα γίνει και μια 

πρώτη αξιολόγηση για το περιεχόμενο του υλικού και τη φυσική κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται. 

Κατά τη διάρκεια της απογραφής θα συντάσσονται από τον αρχειονόμο 

καθημερινά δελτία απογραφής
39

, οι πληροφορίες των οποίων θα αξιοποιηθούν 

ηλεκτρονικά, καθώς και ημερήσια δελτία εργασιών
40

 με σκοπό την πλήρη ενημέρωση 

της Διοίκησης του Ομίλου για το χρόνο και τον τόπο των εργασιών καθώς και για τα 

άτομα που εμπλέκονται σε αυτή. 

Ακολούθως τα αποτελέσματα της απογραφής θα εισάγονται σε ηλεκτρονική 

βάση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για την παρακολούθηση του υλικού και 

την εξαγωγή πληροφοριών σχετικών με το υλικό. 

3.1.3 Στάδιο III: Ταξινόμηση υλικού  

Η ταξινόμηση είναι η διανοητική εργασία ανάλυσης και οργάνωσης του αρχειακού 

υλικού, που καταλήγει στην τακτοποίηση των φακέλων στα ράφια και στη σύνταξη 

εργαλείων μεθόδου ελέγχου αρχείου, που μας επιτρέπουν να ξαναβρίσκουμε τα 

έγγραφα.  

 Η αρχή της ταξινόμησης βασίζεται στην έννοια του αρχείου. Η συγκέντρωση 

του αρχειακού υλικού δεν γίνεται αυθαίρετα, αλλά απορρέει από τη λειτουργία του 

εκάστοτε τμήματος. Κάθε τμήμα διατηρεί γενικά την αυτονομία του και το αρχειακό 

υλικό που προκύπτει από τη δραστηριότητα του δεν αναμειγνύεται με το αρχειακό 

υλικό άλλων τμημάτων. 

Το πιο σημαντικό, όμως είναι, να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποια 

τεκμήρια είναι καταγεγραμμένα και σε ποιούς χώρους. Στην ενέργεια αυτή χρήσιμες 

                                                           
38

 Δεν προσδιορίζεται το υλικό π.χ. αρχειακό, λόγω έλλειψης γνώσης της χρονολογικής έκτασης των 

τεκμηρίων, καθώς επίσης και το είδος του υλικού π.χ. χαρτώο ή ηλεκτρονικό 

39
 Βλ. Παράρτημα, σελ. 114 

40
 Βλ. Παράρτημα, σελ. 115 
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ενδείξεις αποτελούν τα ονόματα αποστολέων ή παραληπτών των τεκμηρίων, κωδικοί 

εγγράφων, ημερομηνίες έκδοσης, σφραγίδες κ.ά. 

Στις εργασίες ταξινόμησης ακολουθούνται κάποιες γενικές και απλές οδηγίες 

όπως: 

 Να υπάρχει εξοπλισμένος χώρος (φάκελοι, κλασέρ, ντουλάπες, 

dexion), ώστε να γίνεται η φύλαξη και η τοποθέτηση, 

 Να μην υπάρχουν σημειώσεις πάνω στα έγγραφα, είδικά στα 

πρωτότυπα. Δύναται να χρησιμοποιηθεί φωτοαντίγραφο, 

 Τα μέσα φύλαξης (φάκελο, κλασέρ) να μην φέρουν σημάδια 

διάβρωσης. 

Τέλος, η ταξινόμηση μπορεί να γίνει με κριτήρια 1) χρονολογικά, 2) 

αλφαβητικά, 3) θεματικά κ.ά. 

Το διάγραμμα ταξινόμησης
41

 του υλικού καθορίζεται σύμφωνα με αρχή 

προέλευσης και αρχικής τάξης. 

 

3.1.4 Στάδιο IV: Εκκαθάριση υλικού 

Εισαγωγή 

Εκκαθάριση αρχείου εντύπων, εγγράφων των  τμημάτων μιας ναυτιλιακής 

επιχείρησης και του στόλου αυτής, είναι η διαδικασία αξιολόγησης των εγγράφων, με 

σκοπό να καθορισθεί, ποια θα καταστραφούν και ποια θα διατηρηθούν προς φύλαξη. 

Η εκκαθάριση μπορεί να προγραμματίζεται να γίνεται σε ετήσια βάση, 

δημιουργώντας οικονομικά και χωροταξικά οφέλη. Η εκκαθάριση δεν μπορεί να γίνει 

με ιδία μέσα.  

Τα έντυπα που μπορούν να εκκαθαριστούν είναι φωτοαντίγραφα εντολών, 

διαδικασιών, πιστοποιητικών, κατηργημένα έντυπα, κενές φόρμες κ.ά. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εκκαθάριση είναι η σχετική γνωμοδότηση από το νομικό τμήμα 

                                                           
41 

Βλ. Παράρτημα, σελ.116 
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της επιχείρησης και από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ή από κάποιο 

εξουσιοδοτημένο ανώτατο στέλεχος. 

3.1.4.1 Ενέργειες-κανόνες εκκαθάρισης αρχείου 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης διαδικασίας, θα πρέπει να ακολουθηθεί 

μια σειρά κανόνων για την ομαλή λειτουργία της . Συγκεκριμένα: 

 Τα προς εκκαθάριση αρχεία θα πρέπει να διαχωριστούν από τους χώρους 

αποθήκευσης και να τοποθετηθούν μεμονωμένα. 

 Θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κιβώτια και όχι σε πλαστικές σακούλες ή σε 

κάποιο άλλο μέσο φύλαξης και να σφραγιστούν επιμελώς. 

 Θα πρέπει στο πάνω μέρος του κιβωτίου να τοποθετηθεί σχετική ενδεικτική 

ετικέτα χαρακτηρισμού 
42

όπου αναγράφει, α/α κιβωτίου, τμήμα, είδος αρχείου 

προς καταστροφή (μια περιγραφή δηλ. μιας το πολύ δύο σειρών), έτος, 

παρατηρήσεις, ημερομηνία και υπογραφή υπαλλήλου και διευθυντή του 

εκάστοτε τμήματος. 

 Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο προς καταστροφή υλικό. 

Συνίσταται σε ποσοστό 0,5%-1% του συνολικού όγκου καταστροφής.  

 Θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με εταιρεία ανακύκλωσης για την παραλαβή 

των προς καταστροφή κιβωτίων. 

 Τέλος θα πρέπει να γίνει σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής υπογεγραμμένο 

σε τρία αντίτυπα. Ένα για τον υπάλληλο που συνέταξε το πρωτόκολλο, ένα 

για τον Διευθυντή του τμήματος που χρεώθηκε την εν λόγω διαδικασία και 

ένα για την εταιρεία ανακύκλωσης. 

 

 

                                                           
42

 Βλ. Παράρτημα, σελ. 117 
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3.1.5 Στάδιο V: Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού Αρχειονομικού 

Συστήματος  

Η ολοκλήρωση των ενεργειών απογραφής, ταξινόμησης και εκκαθάρισης θα 

αποκαλύψει το εύρος των πληροφοριών που θα πρέπει να διαχειριστεί ο αρχειονόμος.         

Η σχεδίαση αρχειονομικού ηλεκτρονικού συστήματος συστήματος θα συμβάλει στην 

καλύτερη διατήρηση, αξιοποίηση και προβολή του αρχειακού υλικού. Ο διαχωρισμός 

των τεκμηρίων και η αξιολόγηση του υλικού θα γίνει σύμφωνα με τα διεθνή αρχειακά 

πρότυπα, τους κανονισμούς πρόσβασης, την αντίληψη προστασίας των προσωπικών 

πληροφοριών και του απορρήτου.  

3.2 Προτεινόμενα πεδία βάσης στην περιγραφή αρχείων 

ναυτιλιακής εταιρείας 

 

     

α/α Πεδίο Επιλογές 

1 
Όνομα εταιρείας 

(Αρχείο) 

Κύρια εταιρεία/ Όνομα 

εφοπλιστή / πλοιοκτήτη 
Θα δοθούν πληροφορίες 

για το ιστορικό της 

εταιρείας και το ιστορικό 

της οικογενείας στην οποία 

ανήκει η εταιρεία Θυγατρικές 

2 Διοίκηση (Σειρά) 

Διοικητικό 

Συμβούλιο 
Ξεχωριστές 

υποσειρές 

Σύνθεση, Πρακτικά, 

αποφάσεις 

Επιτροπές Δ.Σ Σύνθεση, αποφάσεις 

3 

Γενικός 

Διευθυντής και 

Διευθυντές 

Τμημάτων (Σειρά) 

Ον/μο Γ.Δ/ντή και Δ/ντή 

(στο ιστορικό της σειράς 

θα αναφέρεται ένα εκτενές 

βιογραφικό και το τμήμα 

στο οποίο ήταν διευθυντής 

και ποια χρονική περίοδο) 

Ομιλίες, αποφάσεις, 

ενημερώσεις, εσωτερική 

αλληλογραφία (ξεχωριστή 

υποσειρά) 

4 Τμήματα (Σειρά) 

Administration 

Κατάταξη της κάθε θέσης 

εργασίας ανά τμήμα ανάλογα 

με το βαθμό ευθύνης π.χ σε 

κάθε τμήμα θα εμφανίζεται η 

επιλογή assisant ή secretary 

(ανάλογα με το 

οργανόγραμμα). Η 

κατηγοριοποίηση αυτή θα 

έχει τη θέση της υποσειράς σε 

κάθε τμήμα (σειρά) 

αντίστοιχα. Επίσης υποσειρές 

Quality & Safety 

Technical 
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IT που θα συγκροτήσουν τις 

σειρές και θα εντάσσονται 

στο πλαίσιο λειτουργίας των 

τμημάτων μπορεί να είναι: α) 

ημερολόγια πλοίων, β) βιβλία 

εσόδων-εξόδων πλοίων, γ) 

αλληλογραφία (μπορεί να 

είναι υποσειρά σε κάθε 

τμήμα), δ) ναυτολόγια, ε) 

ναυλοσύμφωνα, στ) 

ναυτοδάνεια, η) προμήθειες 

πλοίων, ζ) ναυπηγικά 

συμβόλαια, ι) ναυπηγικά 

σχέδια κλπ 

Operations 

Manning / Crew 

Supply 

Legal 

Finance / Accounting 

5 

Απολογισμοί - 

Ισολογισμοί 

(Σειρά) 

Απολογισμοί/έτος (υποσειρά) 

Ισολογισμοί/έτος (υποσειρά) 

6 

Κοινωνικό προφίλ 

- Δελτία τύπου 

(Σειρά) 

Χορηγίες 

Η κατάταξη των δράσεων σε 

ξεχωριστές υποσειρές 

Δωρεές 

Κοινωνικές 

Εκδηλώσεις 

Ποσειδώνια 

Δελτία Τύπου 

Δημοσιεύματα 

Διακρίσεις - 

Βραβεύσεις 

7 Χρονολογία 
Αρχική Τελική ημερομηνία τεκμηρίων (ανάλογα με το 

επίπεδο περιγραφής) 

8 Κατηγορία υλικού 

Έγγραφο (Φυσικό ή ψηφιακό) 

Φωτογραφία (Έντυπη ή ψηφιακή) 

Οπτικοακουστικό υλικό 

Αντικείμενο 

9 
Κατηγοριοποίηση 

υλικού 

Απόρρητο 

Εμπιστευτικό 

Εσωτερική χρήση 

Διαβαθμισμένο 

Ελεύθερη χρήση 

10 

Διαβάθμιση 

πρόσβασης 

χρήστη 

Ελεύθερη - Περιορισμένη - 

Απόρρητη 

Επειδή προτείνεται 

ανάπτυξη εφαρμογής σε 

εσωτερικό δίκτυο, η 

πρόσβαση θα ποικίλει 

ανάλογα με το βαθμό 

ευθύνης και τη θέση του 

εκάστοτε εργαζόμενου σε 

κάθε τμήμα. Το επίπεδο 

πρόσβασης ορίζεται από τη 

Διοίκηση και από τον 
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Διευθυντή του κάθε 

Τμήματος που παράγει το 

υλικό. 

11 Θέση 

Στο πεδίο αυτό θα αναγράφεται κωδικοποιημένα η 

τοπογραφική ένδειξη, η οποία θα περιλαμβάνει: όροφο, 

αρχειοστάσιο, αρχειοθήκη, θυρίδα). Οι χώροι 

αποθήκευσης θα πρέπει να έχουν οριστεί και να 

αριθμηθεί συνεχόμενοι, όπως και οι αρχειοθήκες και οι 

θυρίδες. Εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η μοναδική 

αρίθμηση για ποιό εύκολη αναζήτηση της ανάκτησης. 

12 Φάκελος Έως 300 χαρακτήρες (γράφουμε το τίτλο του φακέλου) 

13 
Μέγεθος ενότητας 

περιγραφής 
Έως 300 χαρακτήρες 

14 Ον/μο χρήστη 
Συμπληρώνεται αυτόματα από το κωδικό πρόσβασης 

του κάθε χρήστη 

15 Χρονολογία Προκύπτει αυτόματα από το σύστημα 

16 Παρατηρήσεις Έως 500 χαρακτήρες 

 

3.3 Προτεινόμενα πεδία βάσης στη περιγραφή αρχείων πλοίου 

 

α/α Πεδίο Επιλογές 

1 

Όνομα 

πλοίου 

(Αρχείο) 

Ταυτότητα πλοίου, ονομασία, είδος, χωρητικότητα, σημαία, 

νηολόγηση, ηλικία, ιστορικό, τεχνικά χαρακτηριστικά κ.ά. 

2 
Καπετάνιος 

(Σειρά) 

Ον/μο καπετάνιου (στη 

φάση συμπλήρωσης 

της βάσης). Στο 

ιστορικό της σειράς θα 

αναφέρεται ένα εκτενές 

βιογραφικό και η 

χρονική διάρκεια της 

θητείας ως καπετάνιος 

στο συγκεκριμένο 

πλοίο). 

υποσειρά/ θητεία ανά πλοίο 
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3 
Αξιωματικοί 

(Σειρά) 

Όπως οργανόγραμμα 

κάθε πλοίου, 

αναφέροντας όνομα και 

βαθμό 

υποσειρά

/ θητεία 

ανά 

πλοίο 

Στο ιστορικό της σειράς 

θα αναφέρεται ένα 

εκτενές βιογραφικό και η 

χρονική διάρκεια της 

θητείας του ως 

αξιωματικός στο 

συγκεκριμένο πλοίο). 

4 
Τεχνικοί 

(Σειρά) 

Όπως οργανόγραμμα 

κάθε πλοίου, 

αναφέροντας όνομα και 

βαθμό 

υποσειρά

/ θητεία 

ανά 

πλοίο 

Στο ιστορικό της σειράς 

θα αναφέρεται ένα 

εκτενές βιογραφικό και η 

χρονική διάρκεια της 

θητείας του ως τεχνικός  

στο συγκεκριμένο 

πλοίο). 

5 

Βοηθητικό 

Προσωπικό 

(Σειρά) 

Όπως οργανόγραμμα 

κάθε πλοίου, 

αναφέροντας όνομα και 

βαθμό 

υποσειρά

/ θητεία 

ανά 

πλοίο 

Στο ιστορικό της σειράς 

θα αναφέρεται ένα 

εκτενές βιογραφικό και η 

χρονική διάρκεια της 

θητείας του στη θέση 

του  στο συγκεκριμένο 

πλοίο). 

6 

Επιθεώρηση

/ Έλεγχος 

(Σειρά) 

Ημερολόγιο πλοίου 

Υποσειρές 

Ημερολόγιο μηχανής 

Steel measurment 

Statement of facts 

Hutses 

Forecastes 
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Άγκυρα και καδένα 

Πυρόσβεση, 

Γεννήτριες 

Φορτοεκφορτωτικά 

Ημερολόγιο γέφυρας 

Bill of Sale 

7 

Επιθεώρηση 

σημαίας 

(Σειρά) 

Λιμάνι 

Υποσειρές 
Καράβι 

Τα υπόλοιπα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι ίδια με τα αντίστοιχα πεδία με 

α/α 7-15 της προτεινόμενης βάσης περιγραφής αρχείων της εταιρείας 

Η σημαία, ο νηογνώμονας και τα πιστοποιητικά θα αναπτυχθούν σε ξεχωριστή 

εφαρμογή η οποία θα συνδέεται αυτόματα με τη βάση του κάθε πλοίου 

 

3.4 Προτεινόμενα πεδία της βάσης περιγραφής πιστοποιητικών 

– νομιμοποιητικών εγγράφων 

 

α/α Πεδίο Πιστοποιητικά  

1 

Όνομα Σημαίας (θα υπάρχει 

drop down menu όπου θα 

εμφανίζονται οι σημαίες που 

υπάρχουν στα πλοία της 

εκάστοτε εταιρείας και 

ανάλογα το πλοίο θα 

επιλέγουμε και την αντίστοιχη 

σημαία) 

Σ ένα δεύτερο drop down menu θα 

εμφανίζονται τα πιστοποιητικά που είναι 

αναγκαία για την κάθε σημαία, τα οποία 

θα μπορούμε να τα επιλέγουμε, να τα 

συμπληρώνουμε (διότι οι φόρμες θα είναι 

ηλεκτρονικά αποθηκευμένες σε κείμενα 

format doc) και κατόπιν να τα 

αποθηκεύουμε στον ηλεκτρονικό φάκελο 

του κάθε πλοίου ή να τα εκτυπώνουμε για 

το φυσικό φάκελο του πλοίου) 
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2 

Όνομα Νηογνώμονα - 

προτείνονται μόνο τα μέλη του 

I.C.A.S. (θα υπάρχει drop 

down menu όπου θα 

εμφανίζονται οι νηογνώμονες 

που υπάρχουν  και ανάλογα το 

πλοίο θα επιλέγουμε και τον 

αντίστοιχο νηογνώμονα) 

Σ ένα δεύτερο drop down menu θα 

εμφανίζονται τα πιστοποιητικά που είναι 

αναγκαία για τo κάθε νηογνώμονα π.χ 

DNV, LR, RINA, BV, P.R, τα οποία θα 

μπορούμε να τα επιλέγουμε, να τα 

συμπληρώνουμε (διότι οι φόρμες θα είναι 

ηλεκτρονικά αποθηκευμένες σε κείμενα 

format doc) και κατόπιν να τα 

αποθηκεύουμε στον ηλεκτρονικό φάκελο 

του κάθε πλοίου ή να τα εκτυπώνουμε για 

το φυσικό φάκελο του πλοίου) 

3 

Όνομα 

Λιμανιού/Καναλιών/Διωρύγων

ν θα υπάρχει drop down menu 

όπου θα εμφανίζονται τα 

λιμάνια που υπάρχουν  και 

ανάλογα τον προορισμό του  

πλοίου θα επιλέγουμε και το 

αντίστοιχο λιμάνι) 

Σ ένα δεύτερο drop down menu θα 

εμφανίζονται τα πιστοποιητικά που είναι 

αναγκαία για τo κάθε λιμάνι ή/και κανάλι 

ή/και διώρυγα τα οποία θα μπορούμε να 

τα επιλέγουμε, να τα συμπληρώνουμε 

(διότι οι φόρμες θα είναι ηλεκτρονικά 

αποθηκευμένες σε κείμενα format doc) 

και κατόπιν να τα αποθηκεύουμε στον 

ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε πλοίου ή 

να τα εκτυπώνουμε για το φυσικό φάκελο 

του πλοίου) 

4 

Όνομα Διάφορα Πιστοποιητικά 

θα υπάρχει drop down menu 

όπου θα εμφανίζονται τα 

πιστοποιητικά που δεν 

υπάγονται στις παραπάνω 

κατηγορίες 

Βλ. όπως προηγούμενες κατηγορίες 
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3.5 Επεξήγηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων 

Εξαιτίας της έλλειψης κάποιου συγκεκριμένου μοντέλου αρχειοθέτησης των 

ναυτιλιακών εταιρειών, και λόγω της πολύχρονης παρουσίας των ελληνικών 

ναυτιλιακών εταιρειών, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online εφαρμογής 

παρουσίασης και διαχείρισης των 1) ενεργών, 2) ημιενεργών, 3) ιστορικών αρχείων 

στο πλαίσιο λειτουργίας της κάθε εταιρείας με σκοπό τη δημιουργία μιας ενιαίας 

διαχείρισης των αρχείων στο χώρο της ναυτιλιακής επιχείρησης, που θα περιλαμβάνει 

το υπηρεσιακό ενεργό αρχείο, το ημιενεργό και το ιστορικό του τμήμα.  

Η βάση δεδομένων θα αναπτυχθεί εσωτερικά και οι κατηγορίες που 

εμφανίζονται θεωρήθηκαν απαραίτητες να συμπεριληφθούν για την ορθότερη 

απεικόνιση της λειτουργίας αλλά και της δράσης της εταιρείας. 

Η βάση δεδομένων, θα χρησιμοποιηθεί αρχικά από το προσωπικό της 

εταιρείας, και θα προβλέπονται δικλίδες ασφαλείας και πρόσβασης στο περιεχόμενο 

των φακέλων. Ο λόγος είναι για να αποφευχθούν τυχόν διαρροές  πληροφοριών που 

μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη της εταιρείας και γενικότερα δεδομένων 

που αφορούν επενδύσεις, στρατηγικές, αγορές, πωλήσεις κ.ά. 

Τα πεδία της συγκεκριμένης βάσης θα μπορούν να λειτουργούν συνδυαστικά 

και όλα τα εισαγόμενα στοιχεία είναι εν δυνάμει πεδία αναζήτησης. Επίσης θα 

μπορούν να καταρτιστούν κατάλογοι με κωδικοποιημένα τα πιστοποιητικά ανάλογα 

με την περίπτωση ή να συγκροτούνται αυτόματα οι λίστες για το κάθε πλοίο 

ξεχωριστά αφού επιλεγούν αυτόματα μέσα από τη βάση, ελαχιστοποιώντας με τον 

τρόπο αυτό το χρόνο προετοιμασίας αλλά και τον κίνδυνο λάθους. 

Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι τα προτεινόμενα πεδία της ηλεκτρονικής 

βάσης μπορούν να παραμετροποιηθούν  ανάλογα  με τις ανάγκες της κάθε εταιρείας, 

ή να προστεθούν ή/και να συμπληρωθούν με όσα κάθε επιχείρηση κρίνει σκόπιμο 

πως την εξυπηρετούν.  

Στόχος είναι η δημιουργία μιας εύχρηστης, δυναμικής αλλά και συνάμα 

λειτουργικής βάσης δεδομένων, η δόμηση της οποίας βασίζεται στην ιεραρχική και 

διοικητική δομή, στην επιχειρησιακή λογική της εταιρείας, αλλά και με την 

αρχειονομική λογική. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να διασφαλίσουμε: 
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Α) Την ορθή αποτύπωση και καταγραφή των τεκμηρίων που έχουμε να 

διαχειριστούμε, 

Β) Την εύκολη αναζήτησή τους από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο μέλος της 

εταιρείας, 

Γ) Τη μελλοντική ένταξη της βάσης σε μορφή καθαρά αρχειονομική, με σκοπό τη 

διαχείριση τόσο των υπηρεσιακών όσο και των ιστορικών εγγράφων της εταιρείας. 

3.6 Προφορική Ιστορία 

Εισαγωγή 

Η ιστορία μια ναυτιλιακής επιχείρησης συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα 

ονόματα των ιδρυτών της, φυσικών προσώπων μιας οικογένειας ή άλλης 

επιχειρηματικής οντότητας και επί της ουσίας η ιστορία της εταιρείας αντανακλάται 

στην ιστορία του ιδιοκτήτη της. 

Για το λόγο αυτό πέραν της αναζήτησης, της συλλογής και της διατήρησης 

των γραπτών τεκμηρίων που έχουν διαχρονική αξία, υπάρχει και η δυνατότητα της 

καταγραφής των προφορικών ιστοριών των πρωταγωνιστών του εγχειρήματος  με τη 

διαδικασία των συνεντεύξεων. Λόγω των κανόνων που θέτει η προφορική ιστορία, θα 

παρουσιάσουμε τη μέθοδο λήψης συνέντευξης και πώς αυτή η καταγραφή μπορεί 

πλέον να ενταχθεί ως τμήμα της αρχειακής μας τεκμηρίωσης με τη βοήθεια των 

κατάλληλων εργαλείων (δελτίων και πεδίων βάσης δεδομένων). 

Τα εργαλεία που θα παρουσιαστούν έχουν καταρτιστεί από την Ένωση 

Προφορικής Ιστορίας
43

. 

3.6.1 Η διαδικασία της συνέντευξης 

Εφόσον αποφασιστεί η συνέντευξη ως μέσο αποτύπωσης της προφορικής ιστορίας, ο 

ερευνητής που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο οφείλει να ακολουθήσει μια σειρά 

διαδικασιών που θα τον βοηθήσουν τόσο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης όσο και 

μετά την ολοκλήρωσή της για τη διαδικασία αποθήκευσης και πρόσβασης. 

                                                           
43

 Βλ. Ένωση Προφορικής Ιστορίας. Διαθέσιμο σε: http://www.epi.uth.gr/index.php?page=home 

(Ανακτήθηκε 18 Ιουνίου, 2014). 
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1) Κατάρτιση λίστας με τα υποψήφια προς συνέντευξη πρόσωπα. Καταγραφή 

της διοικητικής τους θέσης στο παρελθόν και στο παρόν (εκτός και αν έχουν 

αποχωρήσει από την εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή αναφέρουμε τη θέση από 

την οποία το πρόσωπο συνταξιοδοτήθηκε). 

2) Έρευνα για το πρόσωπο με το οποίο θα γίνει η συνέντευξη, ώστε να έχει ήδη 

σχηματιστεί μια εικόνα για τη πορεία του στην εταιρεία. 

3) Εφοδιασμός με τον απαραίτητο εξοπλισμό μαγνητοφώνησης και 

απομαγνητοφώνησης 

4) Πρόβλεψη χώρου αποθήκευσης 

5) Διαβάθμιση και τρόπος πρόσβασης των χρηστών στο μαγνητοφωνημένο 

υλικό: 1) υπαλλήλων της εταιρείας, 2) ερευνητών-ιστορικών, 3) εξωτερικών 

συνεργατών. 

3.6.2 Πεδία βάσης δεδομένων προφορικής ιστορίας 

Ουσιαστικά η συγκεκριμένη βάση χωρίζεται σε 7 ειδικές κατηγορίες ,πεδία και 

υποπεδία, που παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΑ 

 

ΥΠΟΠΕΔΙΑ 

1 ΚΩΔΙΚΟΣ 

  

2 ΑΦΗΓΗΤΗΣ 

Επώνυμο 

Όνομα 

Ψευδώνυμο 

Έτος Γέννησης 

Τόπος Γέννησης 

Φύλο 

Απασχόληση 

3 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 
Επώνυμο 

Όνομα 

4 ΕΓΓΡΑΦΗ 

Ημερομηνία 

Τόπος 

Διάρκεια 

Τύπος εγγραφής 

Εξοπλισμός 

Σημειώσεις 

5 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Ψηφιακά αρχεία 
master 

access 

6 ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
Παραχώρηση 

 
Περιορισμοί 

7 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ Απομαγνητοφώνηση 
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Περίληψη 

Ημερολόγια 

Άλλα 

 

 
   

3.7 Επεξήγηση πεδίων βάσης δεδομένων συνεντεύξεων 

Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μια προσπάθεια επεξήγησης των κατηγοριών και  των 

πεδίων που αναφέρθηκαν και ποια η χρησιμότητά τους. Πριν την έναρξη της 

συνέντευξης καταγράφονται σ’ ένα έντυπο οι βασικές πληροφορίες που θα 

αποτυπωθούν εκτενέστερα στα πεδία της βάσης μας. 

3.7.1 Κωδικός 

Ο κωδικός ουσιαστικά αποτελεί την ταυτότητα του τεκμηρίου που περιγράφεται στη 

βάση. Δεν έχει συγκεκριμένο τρόπο σύνταξης, ουσιαστικά είναι στη κρίση του 

ερευνητή σε αρχικό στάδιο. Μελλοντικά, με την ένταξη των τεκμηρίων σε μια ενιαία 

βάση, θα αποκτήσει συγκεκριμένο τρόπο γραφής. 

3.7.2 Αφηγητής 

Τα πεδία της συγκεκριμένης κατηγορίας μας βοηθούν να έχουμε πλήρη τα 

προσωπικά στοιχεία του συνεντευξιαζόμενου. 

3.7.3 Ερευνητής 

Σ’ αυτά τα πεδία απλά καταγράφουμε το όνομα και το επίθετο του προσώπου που 

αναλαμβάνει την υλοποίηση της συνέντευξης. 

3.7.4 Εγγραφή 

Στα πεδία της κατηγορίας εγγραφή, συμπληρώνονται ο τόπος και η ημερομηνία που 

έγινε η συνέντευξη, η ηλεκτρονική μορφή και επέκταση του αρχείου της συνέντευξης 

(πχ wav, mp3, audio, video κ.ά.). Στο πεδίο εξοπλισμός μπορεί να καταγραφεί και η 

συσκευή που μαγνητοφώνησε τη συνέντευξη και το μέσο που αποτυπώθηκε η 

πληροφορία (πχ. mini disc, CD, DVD κ.α). Το πεδίο των σημειώσεων είναι 

προαιρετικό. 
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3.7.5 Αρχειοθέτηση 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, στο πεδίο master, αναφέρεται ο τύπος/επέκταση, μαζί 

με τον κωδικό που έχει δοθεί στο πρωτότυπο υλικό. Στην περίπτωση που το 

πρωτότυπο υλικό χαρακτηριστεί ως προσβάσιμο και διαθέσιμο στην έρευνα, στο 

πεδίο access αναφέρουμε το κωδικό και το μέσο αναπαραγωγής και αποτύπωσης των 

πληροφοριών π.χ. κασέτα, οπτικός δίσκος, κλπ. 

3.7.6 Πρόσβαση 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, με βάση το περιεχόμενο, την επιθυμία του 

συνεντευξιαζόμενου  και τις πολιτικές που διέπουν το Αρχείο
44

, χαρακτηρίζονται ως 

προσβάσιμα ή μη προσβάσιμα τα δεδομένα. 

3.7.7 Συνοδευτικά 

Ολοκληρώνοντας, στα πεδία της παρούσας κατηγορίας, η οποία αφορά στη 

προετοιμασία του ερευνητή, μαρκάρουμε ποιες από τις ενέργειες που περιγράφονται 

στα πεδία (απομαγνητοφώνηση, περίληψη, ημερολόγιο), έγιναν από τον ερευνητή. 

3.8 Ψηφιοποίηση τεκμηρίων 

Για την ψηφιοποίηση ενός αρχείου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες, όπως 

έχουν προκύψει μέσα από εμπειρία παλαιότερων ετών και αντίστοιχες δράσεις 

παλαιότερων αρχεαικών αρχείων, καθώς και οι κάτωθι προβληματισμοί που 

σχετίζονται με τη διαδικασία της ψηφιοποίησης και μικροφωτογράφησης. Στο 

κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται οι κανόνες-οδηγίες για την εύρυθμη και 

αποτελεσματικότερη πορεία υλοποίησης του έργου.  

3.8.1 Ανάλυση εικόνας 

Θα πρέπει να τονίσουμε πως η ανάλυση των εικόνων σε  600 dpi είναι η βέλτιστη 

δυνατή, αλλά για τις εικόνες των εγγράφων δεν χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση από 

300 dpi. Διότι μπορεί να προκύψει πρόβλημα με το ψηφιακό απόθεμα, όπως π.χ. ο 

συνολικός όγκος αποθήκευσης, προβλήματα καθυστέρησης στο άνοιγμα της εικόνας. 

 Επίσης, εκτός από την ανάλυση σε 300 dpi, το τεκμήριο φωτογραφίζεται και 

σε 72 dpi, εικόνα η οποία θα χρησιμοποιηθεί μετέπειτα στη σύνδεση του 

                                                           
44

 Αναφέρεται το Αρχείο, από την στιγμή που θα λειτουργεί ως Τμήμα ή ως κομμάτι ενός Τμήματος μια 

επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση η πρόσβαση μπορεί να οριστεί από την πολιτική που διέπει την εταιρεία 

για την διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών.  
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περιγραφικού δελτίου και της εικόνας, όπου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

θα εμφανίζεται η πρόσθια και οπίσθια όψη του τεκμηρίου. Όσον αφορά τα 

μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν, σαρωτές μεγέθους Α4, και μηχανήματα που 

μπορούν να ψηφιοποιήσουν μεγάλα έντυπα, μεγέθους Α3, όπως π.χ διαφημιστικά, 

φυλλάδια. Επίσης μπορεί να χρειαστεί και ψηφιακή φωτογράφηση. 

3.8.2 Έλεγχος 

Με τον έλεγχο της ψηφιοποίησης επιτυγχάνουμε: 

1) Ποιότητα στη ψηφιοποίηση 

2) Πιστότητα της ψηφιοποίησης 

3) Επιτόπιες διορθώσεις μεταδεδομένων (π.χ. ανορθόγραφος τίτλος, λάθη 

περιγραφής στα μεταδεδομένα κ.ά.) 

Η όλη διαδικασία  πρέπει να τηρήσει τις δύο βασικές αρχές της αρχειονομίας, 

που σημαίνει ότι πρωτότυπο υλικό ψηφιοποιείται, αφού έχει πρώτα ταξινομηθεί 

οριστικά.  

Όσον αφορά τις διορθώσεις και παρεμβάσεις για την καλύτερη απεικόνιση 

της εικόνας, θα πρέπει να επισημάνουμε πως σκόνη, λεκέδες, κηλίδες, στίγματα, δεν 

αφαιρούνται από την εικόνα του εγγράφου. Είναι “ιστορικές” μαρτυρίες της ζωής του 

κάθε εγγράφου. Είναι σημαντικό η σάρωση να απεικονίζει τη φυσική μορφή του 

εγγράφου. 

Επίσης πριν την έναρξη της ψηφιοποίησης θα πρέπει να έχει γίνει όχι μόνον 

μια γενική κατάταξη του αρχείου σύμφωνα με το ταξινομικό διάγραμμα, αλλά και η 

πλήρης ταξινόμησή του υλικού σε επίπεδο εγγράφου, όπως ορίζεται στο ΔΙ.Π.ΑΠ. 

και σύμφωνα με αυτή τη ταξινόμηση θα γίνεται και η ψηφιοποίηση. Επίσης θα πρέπει 

να οριστεί και ποιος θα κάνει τον έλεγχο. Θα υπογράφεται πρωτόκολλο 

παράδοσης/παραλαβής.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι για την ασφάλεια της 

συγκεκριμένης διαδικασίας θα πρέπει να οριστεί από το προσωπικό της εταιρείας, 

ένας υπεύθυνος παράδοσης και παραλαβής του προς ψηφιοποίηση υλικού. 
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3.8.3 Αποθήκευση 

Για λόγους ασφαλείας, απορρήτου, προσωπικών δεδομένων κτλ, όλο το 

ψηφιοποιημένο υλικό πρέπει να αποθηκευτεί μόνο σε server(s) της εταιρείας με τα 

αντίστοιχα αρχεία ασφαλείας. Όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να εκτελούνται μόνο 

πάνω σε server(s), της εταιρείας. 

3.8.4 Καταχώρηση μεταδεδομένων – Τεκμηρίωση 

Η ένταξη της τεκμηρίωσης μέσα στην όλη αρχειακή δομή και επιμέρους τμήματα που 

αφορούν την αρχειακή περιγραφή 
45

είναι εργασία ενός εξειδικευμένου αρχειονόμου 

σε συνεργασία με το προσωπικό του Αρχείου το οποίο είναι σε θέση να γνωρίζει την 

προέλευση και το είδος του υλικού. Για το λόγο αυτό στη μελλοντική βάση 

δεδομένων που θα σχηματιστεί θα πρέπει υποχρεωτικά να ενσωματωθούν τα στοιχεία  

που το ΔΙ.Π.ΑΠ., ορίζει ως ουσιώδη στη διεθνή ανταλλαγή περιγραφικών 

πληροφοριών και είναι: 

α) Κωδικός αναγνώρισης 

β) Τίτλος 

γ) Παραγωγός 

δ) Χρονολογία (ες) 

ε) Μέγεθος ενότητας περιγραφής 

στ) Επίπεδο περιγραφής 

ζ) Παρουσίαση περιεχομένου 

η) Χρονολογία (ες) περιγραφής 

θ) Παρατηρήσεις και όνομα αρχειονόμου 

 

Η χρήση της βάσης, ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης, θα πρέπει από την 

αρχή να οριστεί όσον αφορά τη μεταβολή και τη διαγραφή δεδομένων, μέχρι τι 

επίπεδο πρόσβασης και σε ποια πεδία. Ουσιαστικά ποιος θα είναι ο υπεύθυνος για 

τέτοιες αποφάσεις, κυρίως όσον αφορά τη διαγραφή. 

Η διαχείριση και η προβολή του ψηφιακού αποθέματος πρέπει να έχει έναν 

γενικό διαχειριστή με πλήρη δικαιώματα και έναν αναπληρωτή και κατόπιν να 

οριστούν οι όροι πρόσβασης και τα δικαιώματα των υπολοίπων χρηστών. 

                                                           
45

 Βλ. Παράρτημα, σελ. 118  
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Τα επίπεδα ευθύνης πρέπει να έχουν οριστεί με το ξεκίνημα της λειτουργίας 

της βάσης δεδομένων. 

3.8.5 Συμπεράσματα 

 Πριν την ψηφιοποίηση θα πρέπει να γίνει ο εντοπισμός όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερου μέρους που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί. Να συγκροτηθεί η γενική 

αρχειακή δομή (αρχεία, υποαρχεία, σειρές, υποσειρές, φάκελοι, έγγραφα) πάνω στην 

οποία θα στηριχτεί η κατάταξη του υλικού που θα πρέπει να ψηφιοποιηθεί. Να 

οριστούν τα επίπεδα ευθύνης και ελέγχου όλης της διαδικασίας.  

3.9 Χώρος φύλαξης-αποθήκευσης υλικού 

Εισαγωγή 

Το αρχείο που δημιουργείται από την δραστηριότητα μιας ναυτιλιακής επιχείρησης, 

αλλά και του στόλου αυτής, αποτελούν τον κύριο όγκο του αρχείου που θα πρέπει να 

φυλαχθεί, μέχρι την εκκαθάρισή του.  

Αναφέρουμε κάποιες απλές πρακτικές οι οποίες βοηθούν χωρίς ιδιαίτερες 

δαπάνες και διαδικασίες, το γενικότερο πλάνο για την διαχείριση των αρχείων, 

κομμάτι του οποίου είναι και η φύλαξη, εντός του χώρου εργασίας.  

 

3.9.1 Εργασίες φύλαξης αρχείου 

Οι εργασίες οι οποίες αφορούν τη φύλαξη του αρχείου και εξασφαλίζουν τη 

βιωσιμότητά του στο διηνεκές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται: 

 Επεξεργασίας ενός πλάνου ταξινόμησης των εγγράφων από κάθε τμήμα της 

επιχείρησης, μετά από ανάλυση των δραστηριοτήτων του και στη συνέχεια, 

πιστή τήρηση του θέματος το οποίο περιέχουν, με αναγραφή του 

χαρακτηρισμού του. 

 Χρονολογική ταξινόμηση στο εσωτερικό και εξωτερικό των φάκελων/κλασέρ 

 Δημιουργία υποφακέλων ή αντίστοιχα κλασέρ με τις ανάλογες ενδείξεις, όπου 

αυτό είναι εφικτό, για ιδιαίτερα ζητήματα, σημαντικές υποθέσεις κ.ά. 

 Αποφυγή εξαγωγής εγγράφων από τους φακέλους/κλασέρ. Σε περιπτώσεις 

που κρίνεται απαραίτητο τοποθετείται μια σημείωση για τον λόγο που βγήκε 

από το φάκελο και τον παραλήπτη ή ένα φωτοαντίγραφο όπου αναγράφεται ο 

παραλήπτης του εγγράφου και η ημερομηνία παράδοσης. 
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3.9.2 Οδηγός «καλής πρακτικής» φύλαξης των αρχείων 

Ο οδηγός καλής πρακτικής είναι απλά κάποιοι γενικοί κανόνες προστασίας και 

φύλαξης του αρχείου. Αναλυτικά είναι: 

 Δεν πρέπει να αφήνουμε εκτεθειμένα μεμονωμένα έγγραφα. 

 Κάθε έγγραφο, μετά τη δημιουργία ή μετά τη χρήση του να μπαίνει 

κατευθείαν στον αντίστοιχο φάκελο/κλασέρ. 

 Να αποφεύγεται, όπου είναι δυνατόν, ο πολλαπλασιασμός και ο 

κατακερματισμός των φακέλων/κλασέρ. 

 Να μην βγαίνουν από τους φακέλους αρχείου, όταν ζητούνται πρωτότυπα 

έγγραφα, αλλά φωτοαντίγραφα αυτών. 

 Οι ενδείξεις των φακέλων/κλασέρ που θα χρησιμοποιηθούν για την φύλαξη 

των εγγράφων/τεκμηρίων αρχείου μπορούν να φέρουν τις ενδείξεις: τίτλος, 

θέμα, χρονολογία (αρχική-τελική), αύξουσα αρίθμηση. 

 Η μεταχείριση των φακέλων/κλασέρ θα πρέπει να είναι προσεκτική, το δε 

υλικό των φακέλων/κλάσερ να είναι ανθεκτικό. 

 

3.9.3 Μέθοδοι ελέγχου φύλαξης αρχείου 

Επειδή ο όγκος των αρχείων είναι συνεχώς αυξανόμενος, ωθούμαστε στην ανάγκη 

δημιουργίας μιας μεθόδου ελέγχου αυτών.  

Ο έλεγχος θα αφορά το σύνολο των φακέλων/κλασέρ που φυλάσσουν αρχείο, 

καθώς και τον τρόπο μετακίνησης τους. Για το λόγο αυτό ως «εργαλεία», μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν έντυπα, όπως π.χ. δελτίο μεταφοράς αρχείου, πρωτόκολλα 

παράδοσης παραλαβής, δελτία καταγραφής των χώρων αποθήκευσης, κ.ά. Τα εν 

λόγω έντυπα θα ταξινομούνται σ’ ένα ειδικό ευρετήριο όπου θα εμφανίζεται το είδος 

των εγγράφων που μετακινήθηκαν, τα έντυπα που ενδεχομένως να 

χρησιμοποιήθηκαν, πότε πραγματοποιήθηκε αυτή η ενέργεια, για ποιον λόγο και 

ποιος ήταν ο αποδέκτης. 

3.10 Πρόσβαση 

Πρόσβαση στο χώρου του Αρχείου δεν επιτρέπεται σε κανένα φυσικό πρόσωπο της 

εταιρείας, χωρίς τη παρουσία του αρμόδιου υπαλλήλου. Σε περίπτωση που ζητηθεί 

υλικό, από το προσωπικό, καταγράφεται σε λίστα, στην οποία φαίνεται το είδος του 

υλικού με περιγραφή, η ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής, ονομαστικά και με 
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υπογραφή. Επίσης απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετακίνηση, αντιγραφή, 

φωτοτύπηση, υλικού που δεν είναι δημοσιευμένο. Σε περίπτωση που χρειαστεί μια 

από τις προηγούμενες ενέργειες, δίδεται άδεια από τους υπευθύνους του Αρχείου.  
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Κεφάλαιο 4ο  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η ναυτιλία είναι ανέκαθεν άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του ελληνικού 

έθνους. Οι ίδιες οι ρίζες της ναυτιλίας είναι ταυτόσημες με την αφετηρία του 

ελληνικού πολιτισμού. Στα δύο Ομηρικά έπη υπάρχουν οι παλαιότερες γραπτές 

αναφορές στη ναυτιλία και στις ναυπηγικές τέχνες. Ακόμα και κατά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας, ο ελληνικός ναυτιλιακός κλάδος παρέμεινε ανεπηρέαστος από τις 

κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις της περιόδου. Ο τουρισμός και η ναυτιλία 

εξακολουθούν σήμερα να αποτελούν τους δύο βασικότερους παράγοντες της εθνικής 

μας οικονομίας. Η πολιτιστική ταυτότητα ενός έθνους μπορεί να υφίσταται μόνο 

μέσω της διάσωσης των λαογραφικών στοιχείων που αποτελούν το σύνολο της. Σε 

ένα άρθρο πριν 14 χρόνια αναφέρεται το  εξής: «Ναυτιλία χωρίς μνήμη, είναι 

ναυτιλία που δε σέβεται αυτούς που τη δημιούργησαν» (Τζελίνα Χαρλαύτη, ιστορία 

της ελληνικής ναυτιλίας, Καθημερινή, 2001). 

                Η αλήθεια είναι πως στην εμπορική ναυτιλία το παρελθόν λησμονείται. 

Αναγνωρίζεται ασφαλώς ο κόπος, το άγχος, τα χρήματα, ο κίνδυνος, αλλά όλα τα 

παραπάνω έχουν μια αφετηρία, η οποία σε πολλούς, ακόμη και τους 

μεταγενέστερους, είναι άγνωστη. Να προστεθεί ακόμη ένα στοιχείο, ανεπίσημο. Ποιά 

από τα στελέχη ή τους υπάλληλους σε μια ναυτιλιακή εταιρεία γνωρίζουν την ιστορία 

της; Η απάντηση θλίβει. Ελάχιστοι και σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως και κανείς. Η 

μέριμνα, για την εκπαίδευση του προσωπικού σε σχέση με τις καταβολές και την 

ιστορία της εταιρείας που επιδεικνύει κάθε πλοιοκτήτης, είναι ανύπαρκτη. Τέτοιου 

τύπου γνώσεις μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν εκπλήξεις και αντιδράσεις, αλλά 

αυτό δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη. Το δέος που προκαλεί η μαρτυρία ενός 

άνθρωπου για ένα γεγονός σε αντιδιαστολή με αριθμοδείκτες και ποσοστά δε πρέπει 

να λαμβάνεται αψήφιστα. Η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα των δεδομένων είναι 

άλλο κομμάτι συζήτησης. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, στην παρούσα εργασία προτάθηκε το 

συγκεκριμένο μοντέλο, αποθήκευσης και διατήρησης των εγγράφων του συνόλου 

των ενεργειών των εταιρειών και πλοίων. Όχι μόνο σε έγχαρτη μορφή, αλλά και 

μέσω φωτογραφιών, οπτικοακουστικού υλικού, ηλεκτρονικών αρχείων, καταγραφής 

προφορικών μαρτυρίων κ.α. 
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      Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, πως για να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των εργασιών, 

των λειτουργιών, των αποφάσεων, των διαδικασιών και του συνόλου των ενεργειών 

μιας ναυτιλιακής εταιρείας και να μεταδοθεί για την επιμόρφωση του παρόντος, την 

ηθική ικανοποίηση του παρελθόντος και για τη μελέτη και τη γνώση του μέλλοντος, 

οι τρόποι είναι συγκεκριμένοι. Μουσεία
46

, βιβλιοθήκες, αρχεία. 

Τα ιστορικά ναυτιλιακά αρχεία που σχετίζονται με την ποντοπόρο ναυτιλία και με 

την δράση και την ιστορία των ελληνικών εφοπλιστικών οικογενειών, δυστυχώς 

παρουσιάζουν απουσία κατάλληλων φορέων διατήρησης και προβολής τους. Επίσης 

εμφανής είναι και η απουσία ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την δημιουργία 

οργανισμών/ιδρυμάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση της ναυτιλιακής ιστορίας. Σε 

αυτό το σημείο δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε να αναφέρουμε την επίσημη 

δημιουργία του Ιστορικού Αρχείου ΟΛΠ
47

, που έγινε το 2011 με σκοπό τη συλλογή, 

καταγραφή και μελέτη του διασκορπισμένου ιστορικού υλικού που σχετίζεται με το 

λιμάνι του Πειραιά. Επίσης να επισημάνουμε την ύπαρξη Κρατικών αρχείων όπως πχ 

το Ναυτικό Απομαχικό ταμείο, ο Οίκος Ναύτου, τα μητρώα ναυτικών του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.  

Η παράλειψη αναφοράς σε παρεμφερείς δράσεις σε χώρες του εξωτερικού 

είναι σκόπιμη, καθώς η ελληνική ναυτιλιακή ιστορία οφείλει να πρωτοπορήσει με 

μοναδικό τρόπο, όπως τόσα χρόνια κάνει σε στεριά και θάλασσα. 

     Η πρόταση της παρούσας εργασίας, είναι ουσιαστικά, η έναρξη συζητήσεων 

και προβληματισμών σχετικά με τη διατήρηση της ναυτιλιακής ιστορίας. Μπορεί το 

μοντέλο να μην εφαρμοστεί ποτέ. Ας μείνει η σκέψη. Η ναυτιλία είναι ένας κλάδος, 

μία τέχνη, ένα επάγγελμα που συνεχώς ενημερώνεται και βελτιώνεται από τις μνήμες 

και τα λάθη του παρελθόντος. 

    Αν όμως κανείς δε φροντίσει για τη διατήρηση του παρελθόντος, πώς θα 

είναι το μέλλον; 

                                                           
46

 Βλ. παράτημα, σελ. 119-120. Ενδεικτικός κατάλογος ναυτικών μουσείων στην Ελλάδα. 

47
 Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες για το Ιστορικό Αρχείο, ούτε ιστοσελίδα, 

ούτε ηλεκτρονικοί κατάλογοι ή ευρετήρια. Στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΛΠ, αναφέρεται πως το Ιστορικό 

Αρχείο μεριμνά για τη συλλογή αρχείων των προσφύγων μετά τη μικρασιατική καταστροφή (1922-1930)  και 

αρχεία της γερμανικής κατοχής.   
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“IMO GENERAL DECLARATION 

(IMO FAL Form 1) 

 

 Arrival  Departure 

1.1  Name and type of ship 

 
1.2  IMO number 

 

1.3  Call sign 

 
1.4  Voyage number 

2.  Port of arrival/departure 3.  Date and time of arrival/departure 

 

4.  Flag State of ship 

 

5.  Name of master 

 
6.  Last port of call/Next port of call 

7.  Certificate of registry (Port; date; number) 

 
8.  Name and contact details of ship’s agent 

9.  Gross tonnage 

 
10.  Net tonnage 

 

11.  Position of the ship in the port (berth or station) 

 

12.  Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call; underline where remaining cargo will be discharged) 

 

 

 

13.  Brief description of the cargo 

 

 

 

14.  Number of crew  

 
15.  Number of passengers 

 

16.  Remarks 

Attached documents 
(indicate number of copies) 

17.  Cargo Declaration 

 
18.  Ship’s Stores 

Declaration 

19.  Crew List 

 
20.  Passenger List 

 
21. The ship’s requirements in terms of waste and residue 

reception facilities 

22.  Crew’s Effects Declaration (only on 

arrival) 

 

23. Maritime 

Declaration of Health 
(only on arrival) 

24.  Date and signature by master, authorized agent or officer 

 
 

For official use 
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Πιστοποιητικό κλάσης 
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THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS 
        

       Application to Register a Ship or Change the name of  Bahamian Ship 

Proposed Name of Ship:- EFTICHIA 

a) Preferred name choice: 
    b)    Alternative name(s): 

 

If a new ship:- 

a) Name and address of builder: 
b) Yard number: 

Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co, Ltd 

12,4-ga, Bongae-dong, yeongdo-bu, Busan Korea 

If the ship has previously been on the Bahamian 

register: 

a) Last Bahamian name: 
b) Official number: 

 

N/A 

If the ship last sailed under another flag state:- 

a) Last foreign name: 
b) Nationality: 

 

N/A 

Port at which ship is now lying: Under Construction at Daesun Shipyard  

Pusan South Korea 

Net tonnage and details of propulsion: Propulsion: Singel Propeller Engine: B&W6S42MC 

Gross Tonnage: 23.000 

Net Tonnage: 11.000 

Type of Vessel: Bulk Carrier Date of Build: 22 September 2011 

Date of Rebuild: N/A 

Usage:                                                               (Tick as Appropriate) Commercial      Non Commercial     Home Trade 

Proposed trade of ship: WORLDWIDE 

Bare Boat Charter:                                       (Tick as Appropriate)  In       Out      N/A 

Classification Society Certificates Issued By: BUREAU VERITAS 

Proposed date of registry: END OF SEPTEMBER 2005 
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OWNERSHIP DETAILS 

Name and Registered Office of the Owner(s) Number of sixty-four shares 

CONDOR MARINE INC 

80 BROAD STREET  

MONROVIA 

LIBERIA 

 

 

 

Applicant’s name and address: 

 

 

SUPER-ECO TANKERS MANAGEMENT Inc. 

2, IASSONOS ST. – PIRAEUS 18537 – GREECE 

Date of application: 

 

24 March 2011 

Applicant’s signature: 

 

 

For BMA office use only:                Official Number assigned:- 

                                                            MMSI Number assigned:- 

                                                            IMO Number assigned: 

                                                            Call sign assigned:- 

 Application to Register a Ship 
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Certificate of Registry 
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Έντυπο αναγγελίας άφιξης πλοίου 
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Έντυπο αίτησης δεξαμενισμού 
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ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

Ον/μο  

 
 

Ημερομηνία 

 
 

Κτήριο 

 
 

Όροφος 

 
 

Αίθουσα 

 
 

 

Γενική περιγραφή υλικού 

 

i) Όνομα παραγωγού 

ii) Τίτλος 

iii) Περιεχόμενο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όγκος 

 

 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

 

 

Παρατηρήσεις 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ονοματεπώνυμο 

 

 

Ημερομηνία 

 

 

Τοποθεσία 

 

 

Ώρα έναρξης 

 

 

Ώρα λήξης 

 

 

Ημερήσιες εργασίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Υπογραφή 
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Διάγραμμα Ταξινόμησης 
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ΕΤΙΚΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 

 

 

 

 

α/α ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ 
 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 
 
 
 

ΕΤΟΣ 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

                                 
 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

Κωδικός (οι) αναγνώρισης GR IAE Α1Σ1Υ1Φ1 

Τίτλος 

 

 

Στο πεδίο αυτό αναγράφεται η εξωτερική 

ένδειξη (συνήθως σε επίπεδο φακέλου) 

Χρονολογία 

 

Αρχική - Τελική 

Επίπεδο περιγραφής Αρχείο-Υποσειρά-Σειρά-υποσειρά-Φάκελος-

Τεκμήριο 

 

Μέγεθος, υπόστρωμα της ενότητας 

περιγραφής 

Συνήθως αναφέρουμε των αριθμό σελίδων, 

τις διαστάσεις ενός βιβλίου/πίνακα 

 

Όνομα του παραγωγού Από ποιο φυσικό πρόσωπο ή φορέα προήλθε 

το υλικό που επεξεργαζόμαστε 

 

Παρουσίαση περιεχομένου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πεδίο αυτό γίνεται μια λεπτομερή 

ενημέρωση του περιεχομένου 

 

Σύστημα ταξινόμησης 

 

 

Γλώσσα Ποιες γλώσσες εντοπίζονται στο υλικό που 

επεξεργαζόμαστε συμπεριλαμβανομένης και 

της ημεδαπής 

 

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές 

προϋποθέσεις 

 

 

Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις και όνομα του/της 

αρχειονόμου 

 

 

Χρονολογία περιγραφή 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  (τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 2015) 

Α/Τ ΒΕΛΟΣ Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα 

  

ΑΛΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΚΙΝΙΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΜΗΣ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 

ΘΩΡΗΚΤΟ Γ. ΑΒΕΡΩΦ  

 

ΙΔΡΥΜΑ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ». ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΑΣ  

 

ΜΙΛΑΝΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  

 

ΜΟΥΣΕΙΟ «ΘΑΛΑΣΣΑ» ΚΥΠΡΟΥ  

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ  

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ  

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ 
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ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 

 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 

 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 

 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΝΑΥΤΙΚΟ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ 

 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 

 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΙΟΥ 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ  

 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
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