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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ναυτιλιακή δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από  διεθνή 

χαρακτήρα, συμφέροντα και επικινδυνότητα. Δια μέσω θαλάσσης διακινείται περίπου 

το 90 % του παγκόσμιου εμπορίου και μεταφορών, επομένως γίνεται αμέσως 

αντιληπτή η ιδιαιτερότητα του κλάδου. Ο χαρακτηρισμός επικίνδυνη ακούγεται 

εντονότερα με την πάροδο των χρόνων λόγω του σημαντικού αριθμού ρυπογόνων και 

ζημιογόνων ατυχημάτων τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την ανθρώπινη ζωή. Σε 

αυτή την εργασία γίνεται μελέτη με γνώμονα την ασφάλεια και την ποιότητα που 

αναζητείται στον κλάδο και πιο συγκεκριμένα από τους ναυλωτές-πετρελαϊκές 

εταιρείες, που θέτουν βάσει θεσμικού πλαισίου τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. Για να 

επιτύχουν το έργο τους πραγματοποιούν επιθεωρήσεις και ελέγχους για την αξιοπλοΐα 

και λειτουργική απόδοση του εκάστοτε σκάφους. Σε μια από κοινού προσπάθεια με 

διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς για την κατοχύρωση και συνεχή βελτίωση 

σχετικών συμβάσεων και κανονισμών. Ιδανικό παράδειγμα ανάλυσης στην εργασία 

αυτή, αποτελεί ο κολοσσός Exxon Mobil. 
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ABSTRACT 

According to various authors and organizations, it is widely accepted that; “Shipping 

is perhaps the most international of all world’s great industries and one of the most 

dangerous”. Focusing on this statement, maritime industry is quite essential because it 

covers approximately 90% of the international trade. 

On the course of the years, many incidents occurred into the sea and obviously caused 

implications on both the environment and humanity. This dissertation, initially, 

examines the maritime safety as well as the quality that is noticed at the sector and 

especially the charterers-oil companies look for.  To accomplish their task, they carry 

out inspections and investigations on tankers’ fleet.  

Both international and regional organizations play a crucial role in order to constantly 

upgrade the relevant agreements and regulations.  

At the last part of this thesis, the author illustrates the case study of Exxon Mobil 

colossus.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 Εισαγωγή  

 

Κάθε σκάφος που βρίσκεται και κινείται μέσα στη θάλασσα οφείλει να λειτουργεί 

βάσει διεθνών συμβάσεων και κανονισμών που στηρίζουν την ασφάλεια και την 

ποιότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας. 

Πρόκειται για τους δύο πολύ σημαντικούς πυλώνες-ασφάλεια και ποιότητα- στις 

θαλάσσιες δραστηριότητες, στους οποίους στηρίζονται όλες οι επιθεωρήσεις και οι 

έλεγχοι που διεξάγονται από τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στο 

ναυτιλιακό κλάδο. Τέτοιου είδους ενδιαφερόμενοι λογίζονται οι νηογνώμονες, οι 

διαχειρίστριες εταιρείες, τα λιμάνια, τα τερματικά και οι επιχειρήσεις που μεταφέρουν 

τα προϊόντα τους μέσω θαλάσσης. 

Οι επιθεωρήσεις πιστοποιούν την αξιοπλοΐα των πλοίων, τόσο στην έναρξη της 

λειτουργικής ζωής τους όσο και κατά τη διάρκεια αυτής σε τακτά χρονικά διαστήματα 

είτε κατόπιν προγραμματισμένης συνεννόησης είτε όχι. 

Ένας από τους πλέον άμεσα ενδιαφερόμενους για την ασφάλεια και την ποιότητα των 

σκαφών είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες. Πρόκειται για τους βασικούς ναυλωτές 

δεξαμενοπλοίων που για το λόγο αυτό προσπαθούν να συνεισφέρουν στην προστασία 

της ανθρώπινης ζωής και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

Η προσπάθεια των πετρελαιοβιομηχάνων συσπειρώθηκε στη δημιουργία της Διεθνούς 

Ναυτιλιακής Συνέλευσης Πετρελαϊκών Εταιρειών (OCIMF) με ενεργή και ουσιαστική 

δράση στο κομμάτι που αφορά την επιθεώρηση. Η Συνέλευση παρέχει τους δικούς της 

μηχανισμούς και εργαλεία όπως το πρόγραμμα SIRE και τα πρότυπα ερωτηματολόγια 

(VIQs) που συμπληρώνονται αναλυτικά κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων και αφορούν 

τον έλεγχο όλων των μερών και των λειτουργειών των σκαφών. 

Ακόμη, για να πετύχει η συνέλευση ισχυρότερη δέσμευση, δημιούργησε το πρόγραμμα 

Διαχείρισης Δεξαμενοπλοίων και Αυτό-αξιολόγησης (TMSA). Σκοπός αυτού του 

προγράμματος είναι η βέλτιστη διαχειριστική πρακτική των πλοίων από τις 

διαχειρίστριες εταιρείες. Το TMSA έχει αναθεωρηθεί τρείς φορές προκειμένου να 
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ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις νέες απαιτήσεις που γεννώνται με 

το πέρασμα των χρόνων. 

Η ίδια η διαδικασία της επιθεώρησης διέπεται από κανόνες που σχετίζονται με θέματα 

όπως την περιβολή των επιθεωρητών, τη συμπεριφορά τους απέναντι στο πλήρωμα 

των πλοίων, το χρόνο που διαρκεί η επιθεώρηση. Επιπλέον, κανόνες ακολουθεί και η 

ναυτιλιακή εταιρεία σχετικά με την προετοιμασία των σκαφών και τις ευθύνες του 

πληρώματος και κυρίως του πλοιάρχου καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του 

επιθεωρητή επάνω στο πλοίο. 

Παράδειγμα μελέτης για όλα τα παραπάνω αποτελεί η παγκόσμιας εμβέλειας 

πετρελαϊκή εταιρεία Exxon Mobil, η οποία ένεκα της διεθνούς δραστηριότητάς της και 

μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, προάγει πάντα την ασφάλεια και την ποιότητα. 

Φροντίζει να επιλέγει με τα κριτήρια που θέτει τα κατάλληλα δεξαμενόπλοια για τη 

διακίνηση των προϊόντων της. Η εταιρεία στηρίζει τη χρήση της διαδικασίας 

επιθεώρησης των ομοιόμορφων σκαφών της OCIMF, της οποίας βέβαια αποτελεί και 

μέλος. 

1.2 Σχεδιάγραμμα Δομής Εργασίας 

 

 

 

Εισαγωγή 

Φορείς άσκησης 
επιθεωρήσεων

Θεσμικό πλαίσιο

Διαδικασία επιθεώρησης 
(vetting)

Περιπτωσιολογική μελέτη

Συμπεράσματα & 
Επίλογος

Διάγραμμα 1.1  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 

2.1 Διαδικασίες Ελέγχου Ασφάλειας 

 

Οι θαλάσσιες μεταφορές καθώς και η πλοήγηση των πλοίων είναι υψηλού κινδύνου 

τόσο λόγω της ίδιας της δραστηριότητας των πλοίων στο θαλάσσιο περιβάλλον όσο 

και εξαιτίας της υψηλής οικονομικής αξίας και της συμμετοχής του ανθρώπου σε 

αυτές. Ο κίνδυνος για τη ζωή των ανθρώπων αλλά και του περιβάλλοντος τοποθετεί 

αυτομάτως τη ναυτιλία στο μικροσκόπιο του ενδιαφέροντος. Επιπλέον παράγοντες 

που ενισχύουν την αύξηση της οικονομικής αξίας του σκάφους είναι η ασφάλεια των 

επιβατών και του εμπορικού φορτίου που μεταφέρει το πλοίο.  

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η πλοήγηση του πλοίου δεν έχει σχέση με την 

παρέμβαση του δημόσιου συμφέροντος και το κάθε πλοίο θα πρέπει να τίθεται σε 

λειτουργία σύμφωνα με το σκοπό της παραγωγής του και να μπορεί να ανταποκρίνεται 

αναλόγως την περίπτωση, στους όρους του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου, που 

απαιτούν το διεθνές αλλά και το εθνικό επίπεδο.  

Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται για να πιστοποιήσουν ότι το πλοίο πληροί τις 

προϋποθέσεις που υπαγορεύονται από το νομοθετικό πλαίσιο του διεθνούς και εθνικού 

δικαίου και μετά τον έλεγχο δίνονται αντίστοιχα πιστοποιητικά. Συνεπώς, υπάρχει η 

αρχική επιθεώρηση που πραγματοποιείται στα πλοία πριν τη λειτουργία τους, όπου 

ελέγχεται ο κάθε τομέας τους, η ναυπηγική βιομηχανία, η μηχανική, η ηλεκτρική, οι 

τηλεπικοινωνίες, η ναυτιλία, το κύτος, τα ξάρτια και οι κινητήρες των πλοίων.   

Από τη μία πλευρά, υπάρχει η περιοδική ή η ετήσια επιθεώρηση που πραγματοποιείται 

σε ορισμένα χρονικά διαστήματα καθώς ορίζεται από το νομικό πλαίσιο, την 

κατηγορία και το είδος των πλοίων, και στοχεύει στην διαπίστωση της αξιοπλοΐας του 

σκάφους.  

Από την άλλη πλευρά είναι οι έκτακτες επιθεωρήσεις που διεξάγονται σε περίπτωση 

βλάβης του πλοίου και εξετάζεται το αν είναι ακόμα αξιόπλοο. Οι επιθεωρήσεις 

πραγματοποιούνται από τις αρχές του κράτους της σημαίας του πλοίου ή από τους 

νηογνώμονες, οι οποίοι έχουν την άδεια από το κράτος-μέλος της σημαίας τους. 

Ακόμη, διεξάγεται και ένα είδος επιθεωρήσεων που γίνονται σε μεγάλο βαθμό από τα 

παράκτια κράτη και ιδιαίτερα όταν συνεργάζεται ένα μέλος με ένα παράκτιο κράτος, 
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σε ένα μνημόνιο συμφωνίας. Αυτή η συνεργασία ενός μέλους με το παράκτιο κράτος 

μπορεί να επιφέρει σημαντικές ποινές, όπως η κράτηση του πλοίου κάτι που έχει άμεσο 

αντίκτυπο στα οικονομικά έσοδα του πλοιοκτήτη. 

Η θαλάσσια ασφάλεια είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό αφού παγκοσμίως υπάρχουν 

πολλά ενδιαφερόμενα μέρη. Κατ’ ακολουθία, για οποιονδήποτε εμπλεκόμενο με τις 

θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως είναι οι πλοιοκτήτες, οι ναυλωτές, οι φορτωτές, το 

πλήρωμα αλλά και οι επιβάτες, η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας. Για το λόγο αυτό, 

έχουν εισαχθεί ποικίλες διαδικασίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση και 

πιστοποίηση με κύριο σκοπό την επαλήθευση της ασφαλούς λειτουργίας των πλοίων, 

ώστε όλα τα μέρη να επιτυγχάνουν τη σωστή λειτουργία του τομέα που 

δραστηριοποιούνται. Η διαμόρφωση μιας σειράς  από διεθνείς κανονισμούς που η 

εφαρμογή τους θα γίνεται από τα κράτη της σημαίας αλλά και τους διεθνείς 

οργανισμούς που εμπλέκονται, είναι από τους ορθότερους τρόπους ώστε να προαχθεί 

η ασφάλεια σε θαλάσσιο επίπεδο. Οι κανόνες που καθορίζουν τα ζητήματα που 

σχετίζονται με την ασφάλεια της ναυτιλιακής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο 

δημιουργούνται από τέσσερα κύρια στοιχεία που είναι οι κοινωνίες, τα κράτη σημαίας, 

τα παράκτια και οι διεθνείς οργανισμοί, τα οποία εξαντλούν τα σχετικά θέματα στην 

εκάστοτε περίπτωση. 

Βασικό στοιχείο του σύγχρονου τομέα της ναυτιλίας αποτελεί η ύπαρξη ενός νομικού 

πλαισίου που χαρακτηρίζεται ως  ιδιαίτερα εκτενές και βασίζεται στο διεθνές δίκαιο 

και στις υπάρχουσες διεθνείς συνθήκες. Η ασφάλεια σε θαλάσσιο επίπεδο ορίζεται από 

τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO1) με τριάντα συμβάσεις και πεντακόσιους 

κώδικες και συστάσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις έχουν κοινή βάση τη διεξαγωγή ορισμένων 

ελέγχων και τη χορήγηση απαραίτητων αδειών μετά την ολοκλήρωση αυτών και 

αποτελούν το μέσο για να επιβληθούν οι κανόνες που εντάσσονται στο διεθνές δίκαιο.  

Η ναυτιλιακή βιομηχανία στο σύνολο της θεωρεί πως το σημαντικότερο μέσο για να 

εξακριβωθεί η γενική κατάσταση και η κατασκευή του πλοίου κατά τους ισχύοντες 

κανονισμούς είναι η πραγματοποίηση επιθεωρήσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

σε ολόκληρη τη διάρκεια που αυτό είναι ενεργό. Σε όλες τις  περιπτώσεις και παρ’ όλο 

που μπορεί να διενεργούνται οι παραπάνω έλεγχοι κατά τη διάρκεια ζωής του πλοίου, 

                                                           
1 IMO: International Maritime Organization: πολυεθνικός, διακυβερνητικός οργανισμός που 
επιβλέπει τη σωστή και ασφαλή επικοινωνία των χωρών στη ναυσιπλοΐα. 
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είναι πιθανό τα ζητήματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια των μεταφορών εντός της 

θάλασσας να προκύψουν ανά πάσα στιγμή καθώς συνδέονται με διάφορους 

ανεξάντλητους παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν ανά περίπτωση 

παράγοντες που επηρεάζουν με δυσμενή τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας στη θάλασσα 

και θα πρέπει να επανεξετάζονται. Όμως όσον αφορά το ζήτημα των επιθεωρήσεων 

που πραγματοποιούνται συνδυαστικά με τους αυξανόμενους ελέγχους και θεωρούνται 

κύριο στοιχείο της διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας διεθνώς στον τομέα 

της ναυτιλίας δεν αρκούν. Δεν αρκούν για να αυξήσουν την ασφάλεια της ναυτιλίας 

και χρειάζεται να προσεγγιστούν με μεγαλύτερη προσοχή τα θέματα των ελέγχων, να 

υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός στον οποίο θα μπορούν να συνεισφέρουν και 

νηογνώμονες διαδραματίζοντας σε αυτό έναν ιδιαίτερο ρόλο. 
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2.2Φορείς άσκησης επιθεώρησης 

 

“Η πλειοψηφία του στόλου των δεξαμενοπλοίων είναι καλής ποιότητας. Η ανησυχία 

προκύπτει από τη σημαντική μειοψηφία του στόλου που δεν είναι καλής ποιότητας”   

(Paul Markides,2005). 

Είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητό ότι η πραγματική επιθεώρηση είναι μόνο ένα μέρος 

της διαδικασίας εξέτασης (screening process) και δεν αποτελεί ετυμηγορία για την 

αποδοχή ή μη ενός πλοίου. Τα αποτελέσματα προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια 

(VIQs2)  σε συνδυασμό με τα σχόλια των ιδιοκτητών και χρησιμοποιούνται σαν αρωγοί 

για να ληφθούν οι αποφάσεις για την επιλογή πλοίου από την εκάστοτε πετρελαϊκή 

εταιρεία.  

Οι πετρελαϊκές εταιρείες, οι νηογνώμονες, οι τερματικοί σταθμοί και ο έλεγχος του 

κράτους λιμένα, όλοι δηλαδή οι επιμέρους ενδιαφερόμενοι έχουν τα δικά τους εργαλεία 

διαχείρισης ελέγχου, τα δικά τους συστήματα. Πέρα λοιπόν από τις επιθεωρήσεις 

SIRE3 , που αποτελούν το κύριο αντικείμενο της παρούσας εργασίας, λαμβάνονται 

υπόψιν και άλλες πτυχές και εκτιμήσεις πριν από την τελική αξιολόγηση για τη χρήση 

ή όχι ενός σκάφους. 

 

2.2.1. Νηογνώμονες 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν το δημόσιο συμφέρον, ο βασικός στόχος του  νηογνώμονα είναι 

να υπολογίζει τις ανάγκες του πελάτη του και να συμβάλλει στην ασφάλεια της 

ανθρώπινης ζωής, του περιουσιακού στοιχείου αλλά και να εστιάζει με μεγάλη 

προσοχή στη διατήρηση του περιβάλλοντος.. Οι νηογνώμονες πρέπει να θέτουν τα  

κριτήρια που καθιστούν ένα σκάφος αξιόπλοο. Μετά την ολοκλήρωση των 

επιθεωρήσεων των πλοίων είναι οι αρμόδιοι για να δώσουν πιστοποιητικά 

προβλεπόμενα από το νόμο με βάση το εθνικό ή διεθνές νομοθετικό πλαίσιο. 

Επιπρόσθετα, οι νηογνώμονες είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση των σκαφών σε 

σχέση με τη λειτουργία τους βάσει των κριτηρίων που υπάρχουν ήδη, για τον 

                                                           
2 VIQ: Vessel Inspection Questionnaire: εργαλείο που βοηθάει στην επιθεώρηση των πλοίων 
3 SIRE: Eίναι ένα μοναδικό εργαλείο αξιολόγησης κινδύνου για τα δεξαμενόπλοια που εστιάζει στην 
ασφάλεια των πλοίων 
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σχεδιασμό και τη συγκεκριμενοποίηση των ειδικών απαιτήσεων σχετικά με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των πλοίων που εμφανίζονται με τη μορφή προτύπων και κωδικών.  

Το 1969, οι σημαντικότεροι και ισχυρότεροι νηογνώμονες ανά τον κόσμο, πήραν την 

απόφαση να ιδρύσουν τη Διεθνή Ένωση Νηογνωμόνων (IACS4) που στοχεύει βασικά 

στην ενοποίηση των διάφορων κανονισμών και κανόνων που βρίσκονται σε ισχύ σε 

κάθε ένα από τα μέλη της ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή γνώσεων και να 

παρέχεται η απαραίτητη κατάρτιση στους επιθεωρητές. Το IACS στοχεύει στην ένταξη 

και την εναρμόνιση των διαφόρων κωδίκων που θέτονται σε εφαρμογή και στη 

δημιουργία ενός πεδίου που θα παρεμβαίνει συνδυαστικά με τους φορείς που θέτουν 

τους κανόνες ασφαλείας εντός θαλάσσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα μέλη του IACS  

είναι νηογνώμονες και οι υπηρεσίες τους θεωρούνται πως έχουν την καλύτερη 

ποιότητα, έχουν την απαίτηση για τη θέσπιση πιο αυστηρών προτύπων όσον αφορά την 

κατηγορία που ταξινομούνται τα σκάφη.  

 

2.2.2 Κρατικός φορέας ελέγχου Λιμένα  

 

Ο κρατικός φορέας ελέγχου του λιμένα  (PSC5) στοχεύει στην επιθεώρηση των πλοίων 

που είναι ξένα στους εθνικούς λιμένες ώστε να εξακριβωθεί σε ποια κατάσταση 

βρίσκεται το πλοίο και ο εξοπλισμός του σύμφωνα με την απαίτηση των διεθνών 

κανόνων. Εξετάζεται η επάνδρωση του σκάφους και η λειτουργία του βάσει αυτών των 

κανονισμών. Στην αρχή, αυτού του είδους οι έλεγχοι πραγματοποιούνταν για να 

υποστηρίξουν τη σημαία και έχει αποδειχθεί εμπειρικά πως είναι δυνατόν να βαίνουν 

ιδιαίτερα αποτελεσματικοί. 

Ο κρατικός φορέας ελέγχου του λιμένα (Port State Control- PSC) διενεργεί τον έλεγχο 

των ξένων πλοίων, προκειμένου να πιστοποιηθεί η κατάσταση τους και οι εξοπλισμοί  

τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών κανονισμών και πως τα πλοία 

λειτουργούν και συμμορφώνονται με τους συγκεκριμένους κανόνες. 

                                                           
4 International Association of Classification Societies 
5 Port State Control 
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Πολλές από τις σημαντικότερες τεχνικές συμβάσεις του ΙΜΟ περιέχουν διατάξεις για 

την επιθεώρηση πλοίων όταν αυτά επισκέπτονται ξένους λιμένες ώστε να 

εξασφαλίσουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις του οργανισμού. 

Αυτές οι επιθεωρήσεις αρχικά προορίζονταν να είναι ένα «back-up» για την εφαρμογή 

του κράτους σημαίας, αλλά με την πάροδο του χρόνου έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να 

είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές. Ο οργανισμός ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την 

περιφερειακή συνεργασία στον έλεγχο των πλοίων και τις πιθανές απορρίψεις όσων 

από αυτά δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Για ένα πλοίο που πηγαίνει στο 

λιμάνι μίας χώρας και θα επισκεφθεί και άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής, μπορεί 

να είναι αποτελεσματικότερο εάν οι επιθεωρήσεις συντονιστούν, προκειμένου να 

επικεντρωθούν στα πλοία που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα και να αποφευχθούν 

οι πολλαπλές επιθεωρήσεις. 

Το κράτος της σημαίας έχει την κύρια ευθύνη για τα πρότυπα των πλοίων, για τον 

εντοπισμό υποβαθμισμένων πλοίων και ο κρατικός φορέας ελέγχου του λιμένα 

ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία για την ασφάλεια αυτών.  

Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει την επιθεώρηση όσο το δυνατόν περισσότερων πλοίων, 

και συγχρόνως αποτρέπει την καθυστέρηση αυτών από περιττές επιθεωρήσεις. Η 

πρωταρχική ευθύνη για τα πρότυπα των πλοίων ανήκει στο κράτος σημαίας - αλλά ο 

έλεγχος από το κράτος του λιμένα παρέχει ένα «δίχτυ ασφαλείας» για να εντοπίζονται 

τα πλοία που δεν είναι συμβατά με τα διεθνή πρότυπα. 

Έχουν υπογραφεί εννέα περιφερειακές συμφωνίες για τον έλεγχο από το κράτος του 

λιμένα - μνημόνια συμφωνίας - η Ευρώπη και ο βόρειος Ατλαντικός (ΜΣ του 

Παρισιού) · η Ασία και ο Ειρηνικός (ΜΣ του Τόκιο) · η Λατινική Αμερική (Acuerdo 

de Viña del Mar). Η Καραϊβική (ΜΣ της Καραϊβικής) · η Δυτική και η Κεντρική 

Αφρική (ΜΣ του Abuja) · η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (ΜΣ του Εύξεινου 

Πόντου) · η Μεσόγειος (μεσογειακό ΜΣ) · ο Ινδικός Ωκεανός (ΜΣ του Ινδικού 

Ωκεανού) · και το ΜΣ του Ριάντ. 

 

Ο ΙΜΟ φιλοξένησε έξι εργαστήρια για τους Υπεύθυνους του κρατικού φορέα ελέγχου 

λιμένα / Σύμβαση για τους Διευθυντές Βάσεων Δεδομένων. Τα εργαστήρια 

χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο τεχνικής συνεργασίας του IMO και αποσκοπούσαν 



15 
 

στην παροχή υποστήριξης στα περιφερειακά καθεστώτα ελέγχου των κρατών λιμένων, 

δημιουργώντας μια πλατφόρμα συνεργασίας και παρέχοντας επίσης ένα φόρουμ για 

τους συμμετέχοντες να συναντώνται και να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες. Σκοπός 

τους ήταν επίσης να ενθαρρυνθεί η εναρμόνιση και ο συντονισμός των 

δραστηριοτήτων του PSC και η ανάπτυξη πρακτικών συστάσεων, οι οποίες μπορούν 

να διαβιβαστούν στον ΙΜΟ για περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες επιτροπές και 

υποεπιτροπές του Οργανισμού.  

 

2.2.3 Πετρελαϊκές εταιρείες  

 

Στην αρχή οι πετρελαϊκές εταιρείες είχαν στην κατοχή τους πετρελαιοφόρα για να 

πραγματοποιούν τις μεταφορές των προϊόντων τους. Σταδιακά όμως η αγορά των 

ναύλων έγινε πιο ενεργή, με αποτέλεσμα τις δεκαετίες 70-80, η ιδιοκτησία των 

δεξαμενοπλοίων να ανήκει πλέον σε ανεξάρτητους επιχειρηματίες χωρίς ιδιαίτερη 

εμπειρία στον κλάδο, και όχι στις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου. (Knowles, 2010) 

Ένεκα του μικρού μεγέθους και της απειρίας του νέου στόλου, οι πετρελαϊκές που ήταν 

και συνεχίζουν να είναι οι κύριοι ναυλωτές αυτού του τύπου πλοίων, ήθελαν να είναι 

βέβαιοι για την ασφάλεια και την ποιότητα αυτών. Έχοντας σαν βάση τις διεθνείς 

συμβάσεις  SOLAS6  (Safety Of Life At Sea) , MARPOL7(International Convention 

for the Prevention of Pollution from Ships) και STCW8(Standards of Training 

Certification and Watchkeeping for seafarers), τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 

το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 για την κωδικοποίηση των καθηκόντων των κρατών 

σημαίας δημιούργησαν μία μεγάλη λίστα δεδομένων με πολλές σημαντικές και 

λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε διαθέσιμο σκάφος στην αγορά (Anderson, 2003).  

Όλα τα παραπάνω, σκοπό είχαν να ενδυναμώσουν την ασφάλεια τόσο της ανθρώπινης 

ζωής στη θάλασσα, όσο και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Αυτές οι επιθεωρήσεις, 

ξεκίνησαν από απλούς ελέγχους σχετικά με το αν το πλοίο που ενδιαφέρει το ναυλωτή 

                                                           
6 SOLAS: Η διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα που ορίζει βασικά 
πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εμπορικών πλοίων. 
7 MARPOL: Η διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, αφορά την πρόληψη της 
ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλοία λόγω της λειτουργίας τους ή λόγω ναυτικών 
ατυχημάτων. 
8 STCW: Η Διεθνής Σύμβαση για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Τήρησης Φυλακών που 
έθεσε ορισμένα ελάχιστα όρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών. 
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συμμορφώνεται με τη διεθνή νομοθεσία, τηρεί  τα διεθνή πρότυπα, ακολουθεί πολιτική 

διαχείρισης φιλική προς το περιβάλλον και αποσύρεται από την αγορά την πρέπουσα 

χρονική περίοδο. Η βιομηχανία πετρελαίου δημιούργησε ένα μοναδικό και 

αποτελεσματικό "ναυτικό" φίλτρο ", το οποίο ωθεί τους χειριστές να διαχειρίζονται τα 

πλοία τους με ασφάλεια, να βελτιώνουν συνεχώς τις επιδόσεις τους για να αποφύγουν 

να τεθεί σε κίνδυνο η επιχείρησή τους. (Knowles, 2010) 

Όταν επιλέγεται ένα δεξαμενόπλοιο από ναυλωτή για τη μεταφορά προϊόντος, 

πραγματοποιείται έλεγχος από επιθεωρητές σχετικά με την ιστορία και το παρελθόν 

τόσο του ίδιου του πλοίου, όσο και της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Δίνεται έμφαση σε 

τυχόν αξιοσημείωτα περιστατικά που συμμετείχε το πλοίο ή  η εταιρεία και σε 

ατυχήματα όπου ενεπλάκησαν.  

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, συνεργάστηκαν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες 

μεταξύ τους συγκροτώντας έναν οργανισμό προκειμένου να υπάρχουν διαθέσιμες οι 

αναφορές από επιθεωρήσεις δεξαμενοπλοίων σε όλα τα μέλη του οργανισμού. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να εξοικονομείται χρόνος και χρήμα, καθώς δεν είναι αναγκαίο να 

επαναλαμβάνονται επιθεωρήσεις σε πλοία που ήδη είναι ελεγμένα  από κάποιο μέλος.  

Με βάση τα παραπάνω και όπως ήδη έχει αναφερθεί, η ανάλυση της παρούσας 

εργασίας γίνεται από τη σκοπιά των πετρελαϊκών εταιρειών, συνεπώς παρακάτω 

πραγματοποιείται αναλυτική μελέτη της επιθεώρησης αυτής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1. OCIMF 

 

Η OCIMF ( Oil Companies International Marine Forum) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 

1970 και  αποτέλεσε τις αρχικές προσπάθειες των πετρελαιοβιομηχάνων να 

βελτιώσουν τις δημόσιες ενημερώσεις σε σχέση με τα θαλάσσια ποσοστά μόλυνσης 

και ειδικότερα τις πετρελαϊκές μολύνσεις μετά το ατύχημα του Torrey Canyon 1969. 

  Μέσω αυτού του φόρουμ, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες  διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο και συνεργάζονται διεθνώς ακόμη και με κυβερνητικούς φορείς, 

καθώς και με τον IMO (International Maritime Organization)  εφόσον κατέχει κύρια 

θέση εκπροσώπησης στις συναντήσεις τους. 

Παράλληλα με τον IMO και το σύνολο των άλλων ρυθμιστικών οργανισμών τοπικών 

ή εθνικών, γίνεται στήριξη των εξελίξεων σχετικά με διεθνείς συμβάσεις και 

κανονισμούς οι οποίοι είναι σε θέση να βελτιώσουν τις ασφαλείς κατασκευές και 

λειτουργίες των oil tankers και των τελικών βάσεων βιομηχανίας. Αποτελεί στήριγμα 

για τις παγκόσμιες εφαρμογές και επιβολή για αυτές των διεθνών συμβάσεων και της 

νομοθεσίας, ενώ παρέχεται ενθάρρυνση της αποδοχής κάθε καθιερωμένης οδηγίας 

σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον από το ευρύτερο βιομηχανικό πλαίσιο.  

Η OCIMF αποτελεί ανεξάρτητη αρχή που αντιπροσωπεύει τις πετρελαϊκές εταιρείες- 

μέλη του, οι οποίες έχουν συμφέροντα σχετιζόμενα με τις διαδικασίες 

φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς και διάθεσης του πετρελαίου και των παράγωγων 

προϊόντων του. Έχουν τη συνέλευσή τους από την οποία εκλέγονται ετησίως ο 

πρόεδρος και 3 αντιπρόεδροι. Όλες οι εργασίες του οργανισμού ελέγχονται από τις 

επιτροπές και υπό επιτροπές οι οποίες απαρτίζονται από εκπροσώπους των μελών της.  

Στόχοι της OCIMF είναι να προωθεί την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος από τα δεξαμενόπλοια και τερματικά αποθήκευσης 

πετρελαίου. Αποτελεί τον κοινό παρονομαστή για το συντονισμό της πετρελαϊκής 

βιομηχανίας ώστε να παρουσιαστεί μία ενιαία στάση και σύμπνοια απόψεων στον IMO 

και στις νομοθετικές δραστηριότητες που ανακύπτουν ανά περιόδους. Μέχρι και 

σήμερα έχει εκδώσει πάνω από 50 κατευθυντήριες γραμμές για θέματα που 

πραγματεύεται, οι οποίες έχουν καθιερωθεί σαν διεθνή πρότυπα. Ακόμη η OCIMF 
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συνεργάζεται με την Επιτροπή Ναυτιλιακών Μεταφορών του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ9), η οποία εξετάζει επί του παρόντος 

μεθόδους αποθάρρυνσης φορέων που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα. 

Λόγω των συνδρομών των μελών της η OCIMF είναι σε θέση να παρέχει τα μέσα για 

την πραγματοποίηση ερευνών και μελετών πάνω στα δεξαμενόπλοια και σταδιακά να 

δημιουργεί και να δημοσιεύει τεχνικές οδηγίες προς όφελος του ευρύτερου συνόλου. 

Σε συνδυασμό με τον IMO στηρίζει την εξέλιξη των διεθνών συμβάσεων και 

κανονισμών που βελτιώνουν την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία των 

δεξαμενοπλοίων, ενθαρρύνει την αποδοχή των καθιερωμένων προτύπων ασφάλειας 

και περιβαλλοντικής προστασίας. 

 Η συνέλευση έχει συνάψει συνεργασία με το UN Economic and Social Council 

(ECOSOC10)  και με τον International Organization for Standardization (ISO11), ο 

οποίος έχει ενεργή συμμετοχή στο σύνολο των εργασιών του ΙΜΟ, και είναι σε θέση 

να εκφράσει τις απόψεις των μελών σε σχέση με ποικίλες εθνικές αρχές της κάθε 

κυβέρνησης ενώ προχωρά σε διατήρηση στενών σχέσεων με πλήθος άλλων 

οργανισμών και σωματείων για την ναυτιλιακή βιομηχανία. 

Η OCIMF μπορεί να παρέχει τα μέσα για τις πραγματοποιήσεις προγραμμάτων με 

συλλογικό και ερευνητικό χαρακτήρα από τα μέλη της, και έτσι μεγάλος αριθμός 

μελετών οι οποίες σχετίζονται με π.χ. το tanker drift and towage, mooring hawser 

strength, κ.τ.λ. να συμβάλουν στο να δημιουργηθεί και να κυκλοφορήσει κάθε τέτοια 

τεχνική οδηγία με στόχο την βελτίωση του ευρύτερου πλαισίου των βιομηχανιών.  

Η συνέλευση αυτή αναγνωρίζεται ευρέως ως η φωνή της πετρελαϊκής βιομηχανίας που 

παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στην ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη μεταφορά και 

διαχείριση υδρογονανθράκων σε πλοία και τερματικά και καθορίζει πρότυπα για 

συνεχή βελτίωση. Σήμερα αποτελείται από 112 εταιρείες μέλη (συμπεριλαμβάνονται 

σε αυτές οι 7 αδερφές- μεγάλες πετρελαϊκές αλλά και εθνικές πετρελαϊκές).   

                                                           
9 ΟΟΣΑ: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης είναι διεθνής οργανισμός των αναπτυγμένων 

χωρών που υποστηρίζουν τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της οικονομίας της ελεύθερης 
αγοράς 
10 ECOSOC: είναι αρμόδιο για την προώθηση υψηλότερων προτύπων διαβίωσης, πλήρους απασχόλησης, 

οικονομικής και κοινωνικής προόδου 
11 ISO: μη κυβερνητικός οργανισμός με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης της τυποποίησης και η διευκόλυνση 
της ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο 
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Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σχετικά με την εφαρμογή μιας κοινής διαδικασίας 

επιθεώρησης των σκαφών μεταφοράς πετρελαιοειδών. Για να μπορούν τα μέλη του  να 

είναι σίγουρα ότι οι πλοιοκτήτες συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες, 

δημιουργήθηκε το  SIRE (Ship Inspection Report Program)   και με την ανάπτυξή του, 

αυτό το πρόγραμμα επιθεώρησης και αναφοράς πλοίων συμβάλλει στη βελτίωση του 

επιπέδου σημαντικού τμήματος του παγκόσμιου στόλου.  

Προκειμένου να επιτευχθεί μία αντικειμενική και αποδεκτή από όλους αξιολόγηση των 

σκαφών, η OCIMF ενίσχυσε το πρόγραμμα επιθεώρησής της εισάγοντας τα VIQs 

(Vessel Inspection Questionnaires). Με αυτά τα εργαλεία προσπαθεί να περιγράψει τα 

πρότυπα για τα δεξαμενόπλοια που επιθυμεί να συνεχίσουν να βρίσκονται στην αγορά. 

Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης υποβάλλονται στη βάση δεδομένων του φόρουμ. 

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος για αυτές τις αναφορές των πλοίων, μπορεί να 

αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία με αντάλλαγμα μικρό κόστος. 

 

 3.2.  SIRE (Ship Inspection Report) 

 

Το SIRE“Ship Inspection Report Program είναι εργαλείο της OCIMF, το οποίο 

δημιουργήθηκε με στόχο να παρέχει στα μέλη του αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες 

σχετικά με την επιθεώρηση πλοίων. Οι πληροφορίες αυτές είναι σε μορφή αναφορών, 

στη διάθεση όλων των εταιρειών μελών του φόρουμ καθώς και σε ορισμένα μη μέλη. 

Το πρόγραμμα SIRE αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο αξιολόγησης κινδύνου που 

εστιάζει στα δεξαμενόπλοια, παρουσιάζοντας την αξία τους στους ναυλωτές, τους 

χειριστές των πλοίων και των τερματικών σταθμών καθώς και στους κυβερνητικούς 

φορείς που ασχολούνται με την ασφάλεια των πλοίων. Στο πλαίσιο του προγράμματος 

SIRE, κάθε δεξαμενόπλοιο πρέπει να επιθεωρείται κάθε έξι μήνες. Οι επιθεωρητές, 

λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι δεν πρέπει να προκαλέσουν διακοπή της λειτουργίας του 

δεξαμενόπλοιου και συνοδευόμενοι από ένα μέλος του προσωπικού του , διενεργούν 

επιθεώρηση με την ακόλουθη σειρά: ανασκόπηση των πιστοποιητικών και εγγράφων 

του πλοίου, συνεχίζουν με έλεγχο της γέφυρας και της πλοήγησης, τις επικοινωνίες, 

καθώς και τις γενικές εξωτερικές περιοχές (συμπεριλαμβανομένης της πρόσδεσης, 

κύριο κατάστρωμα και αντλιοστάσιο). Τέλος ολοκληρώνουν την επιθεώρηση με τους 
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χώρους φορτίου, κινητήρα, μηχανισμού πηδαλίου και τα καταλύματα (Grbić,  Čulin & 

Perković,2018).  . 

 Η επιθεώρηση επί του σκάφους μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχής, μόνο εάν το 

δεξαμενόπλοιο είναι καλά προετοιμασμένο για την συγκεκριμένη επιθεώρηση. Η 

μεγάλη πλειοψηφία των επιθεωρητών είναι πρώην ναυτικοί, των οποίων η πείρα 

επιτρέπει να εκτιμούν ένα δεξαμενόπλοιο. Οι επιθεωρητές αναλαμβάνουν την 

επιθεώρηση αναζητώντας αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων οι ίδιοι και η 

εταιρεία πετρελαίου θα είναι σε θέση να κρίνουν το δεξαμενόπλοιο.  

Η βάση του προγράμματος αυτού είναι η διαδικασία ελέγχου των πλοίων από 

επιθεωρητές που τους έχει ανατεθεί η περάτωση αυτού από  το ναυλωτή του πλοίου ή 

από πιθανούς ναυλωτές. Δεν είναι επιθεώρηση υποχρεωτική βάσει νομοθεσίας, ούτε 

από τον ISM Code12, αλλά καθίσταται απαραίτητη για να μπορέσει το πλοίο να 

μεταφέρει φορτία και να έχει κέρδος. Η επιθεώρηση πραγματοποιείται στο πλοίο 2 έως 

και 4 φορές το χρόνο. 

Το σύστημα SIRE εντός της βάσης δεδομένων OCIMF περιλαμβάνει εκτεταμένες και 

ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα δεξαμενόπλοια και τις φορτηγίδες. Κάθε 

έκθεση είναι διαθέσιμη στη βάση δεδομένων του SIRE για 12 μήνες. 

    Εστιάζοντας την προσοχή μας στην τελευταία έκδοση του οδηγού Intertanko13 για 

την διαδικασία του vetting, σημειώνεται ότι το SIRE έχει επικεντρωθεί κατά κύριο 

λόγο στην σπουδαιότητα που παρατηρείται στη βιομηχανία των δεξαμενόπλοιων 

σχετικά με το να πληρούν ικανοποιητικά επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας. Πιο 

συγκεκριμένα,  το πρόγραμμα SIRE έχει λάβει σε παγκόσμια εμβέλεια την αποδοχή 

καθώς και την συμμετοχή τόσο των μελών του OCIMF όσο και των φορέων 

εκμετάλλευσης των πλοίων.  

Οι φυσικές επιθεωρήσεις αποτελούν μέρος της διαδικασίας του vetting και δεν πρέπει 

να παρερμηνεύονται ως η “ίδια εξέταση”. Εστιάζοντας, παρατηρήθηκε ότι οι 

προαναφερθείσες επιθεωρήσεις αντικατοπτρίζουν μια πραγματική εικόνα της 

κατάστασης του πλοίου και του πληρώματος του μέχρι τη στιγμή της επιθεώρησης. 

                                                           
12 ISM CODE: Οι στόχοι του κώδικα είναι η διασφάλιση της ασφάλειας στη θάλασσα, η πρόληψη 
τραυματισμών ή η απώλεια ανθρώπινων ζωών και η αποφυγή ζημιών στο θαλάσσιο περιβάλλον 
13 INTERTANKO: International Association of Independent Tanker Owners, είναι ένωση μελών για 
τους ιδιοκτήτες ανεξάρτητων δεξαμενόπλοιων σε όλο τον κόσμο 
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Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι η επιθεώρηση vetting δεν αρκεί για να ληφθεί μια 

απόφαση εκ μέρους του πλοιοκτήτη για να επιλέξει ποιο πλοίο είναι το κατάλληλο για 

τις εκάστοτε ανάγκες του. 

 

 

Το αντικείμενο της φυσικής επιθεώρησης είναι κυρίως να ελέγχει καθώς και να 

διασφαλίζει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρακάτω διάγραμμα (2.1).  

 

 

 

 

Στο αρχικό στάδιο, η συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν προαιρετική με καθαρά 

εθελοντικό χαρακτήρα, για αυτό ο κάθε ένας αξιολογούσε ανεξάρτητα και 

υποκειμενικά τα αποτελέσματα αυτών των επιθεωρήσεων. Αντίγραφα της αναφοράς 

δικαιούνταν και οι διαχειριστές- πλοιοκτήτες του εκάστοτε σκάφους που ελέγχθηκε, 

προκειμένου να προβούν σε σχόλια από τη δική τους μεριά. Αυτά τα σχόλια γίνονταν 

προς γνωστοποίηση της γνώμης του πλοιοκτήτη και των αντιρρήσεών του αν υπήρχαν, 

τόσο στην OCIMF όσο και στην ενδιαφερόμενη πετρελαϊκή εταιρεία. 

Για να διαβάσει κανείς αυτές τις αναφορές, πρέπει να μπει στο SIRE System Index 

μέσω υπολογιστή και να κατεβάσει το αρχείο της αναφοράς που τον απασχολεί. Οι 

καταλληλότητα 
πλεύσης του 

πλοίου

την εξοικείωση 
του 

πληρώματος με 
τις διαδικασίες 
που ακολουθεί 

η εταιρεία 

την εξοικείωση 
του 

πληρώματος με 
τα πρότυπα 

ασφάλειας της 
βιομηχανίας

Διάγραμμα 2.1 
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αναφορές και τα σχόλια που προαναφέρθηκαν μεταφέρονται με τηλεομοιοτυπία 

(facsimile14) στους παραλήπτες του προγράμματος, ύστερα από αίτημά τους. 

Η πρώτη τροποποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε το 1997, με τέτοια 

χαρακτηριστικά ώστε να μπορεί να παρέχει στους ενδιαφερόμενους πληροφορίες για 

τα πλοία και τα σχόλια των πλοιοκτητών, μέσω facsimile. Ακόμη τη χρονιά αυτή για 

πρώτη φορά εισήχθησαν οι έννοιες του Vessel Particular Questionnaire (VPQ) και της 

ενιαίας διαδικασίας επιθεώρησης των πλοίων. 

Τροποποιήθηκε εκ νέου το 2000 και το 2004. Το 2004 έγιναν σημαντικές αλλαγές στο 

πρόγραμμα, καθώς συμπεριελήφθησαν πολλοί καινούριοι τύποι πλοίων. Όσον αφορά 

το ερωτηματολόγιο επικαιροποιήθηκε χωρίς να προστεθούν καινούριες ερωτήσεις. 

Ουσιαστική τροποποίηση έγινε το 2011 στο Vessel Inspection Questionnaire (VIQ)  

πλέον, όταν προκειμένου να αυξηθεί η σπουδαιότητα της επιθεώρησης, επικεντρώθηκε 

σε θέματα λειτουργίας φορτίου και έρματος.  

Η διαδικασία επιθεώρησης πλοίων γίνεται  στα δεξαμενόπλοια, στα χημικά πλοία και 

στα πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου, όπως ορίζεται στο αναθεωρημένο πρόγραμμα. 

Η κατηγοριοποίηση αυτών των πλοίων είναι ανάλογη του μεγέθους τους. 

Επιπλέον, διεξάγεται επιθεώρηση στα φορτηγά πλοία που μεταφέρουν προϊόντα 

πετρελαίου, χημικές ουσίες και φυσικό αέριο ή τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για 

την μεταφορά των συσκευασμένων προϊόντων πετρελαίου και αερίου ή βυτιοφόρων 

που μεταφέρουν τα ίδια εμπορεύματα. Επιπροσθέτως, αξιολογείται και η ρυμούλκηση 

των σκαφών που χρησιμοποιούνται στο χειρισμό των φορτηγών για τη μεταφορά  των 

παραπάνω προϊόντων.  

Στα έγγραφα VIQ, τα ερωτηματολόγια ελέγχου που χρησιμοποιούνται αναφέρονται ως 

«Ερωτηματολόγια επιθεώρησης των πλοίων" ("VIQ"). Η ερώτηση κλειδί και οι 

υποερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη και στη δεύτερη έκδοση του VIQ 

δεν συνεχίστηκαν στην τρίτη ή στις νεότερες αλλά έγινε αντικατάσταση αυτών από 

επιμέρους ερωτήσεις. Ωστόσο, όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις συνέχισαν να 

χρησιμοποιούνται απαντήσεις τύπου  "Ναι" "Όχι", "δεν θεωρείται" ή "δεν εφαρμόζεται. 

Η ενιαία διαδικασία επιθεώρησης κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει 

αντικειμενικότητα και καθολικότητα στις αξιολογήσεις. Το πρώτο διάστημα (1993) 

                                                           
14 Facsimile: αντίγραφο ή αναπαραγωγή κάποιου προηγούμενου εγγράφου, ίδιο με το πρωτότυπο 
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κάθε μέλος εταιρεία που συμμετείχε στη συνέλευση είχε στη δική του ευχέρεια την 

επιλογή για το πώς θα πραγματοποιήσει την επιθεώρηση στο πλοίο που ενδιαφερόταν 

να ναυλώσει. Το πρόγραμμα έθεσε τα θεμέλια μίας κοινής σε απαιτήσεις επιθεώρησης 

με το VIQ, και την εξέλιξη αυτού. 

Στις αναθεωρήσεις του SIRE το 2000 ένα νέο στοιχείο που εισήχθη ήταν το εγχειρίδιο 

του επιθεωρητή το οποίο αναδιοργάνωσε τις ερωτήσεις κλειδιά, τις υπορωτήσεις και 

τις κατευθυντήριες σημειώσεις για να έχουν την κατάλληλη σειρά την οποία θα πρέπει 

να ακολουθεί ο επιθεωρητής κατά την επιθεώρηση. Τα εγχειρίδια αυτά όπως στις 

προηγούμενες εκδόσεις του VIQ, έτσι και στην έκδοση του 2011  θα αξιοποιηθούν 

ώστε να θέσουν τις ερωτήσεις με την ενδεχόμενη σειρά που θα τις έθετε ο επιθεωρητής 

κατά τη διεξαγωγή της επιθεώρησης. Ο « οδηγός επιλογής πλοίου» που ενσωματώθηκε 

στο SIRE αποτελεί την βάση ως προς την επιλογή του κατάλληλου ερωτηματολογίου 

που θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες επιθεωρήσεις. Ο ίδιος περιλαμβάνει σειρά 

ερωτημάτων που είναι αναγκαίο να απαντηθούν. Αφού απαντηθεί ο οδηγός η 

εκτύπωση του κατάλληλου ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει σε έναν τοπικό εκτυπωτή, 

με τις ερωτήσεις να έχουν διαταχθεί σύμφωνα με το VIQ ή σύμφωνα με το εγχειρίδιο 

του επιθεωρητή. Η χρήση αυτών των ερωτηματολογίων θα πρέπει να γίνεται σε κάθε 

επιθεώρηση τα αποτελέσματα της οποίας θα πρέπει να μεταφερθούν στο κατάλληλο 

VIQ πρόγραμμα, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιθεώρησης. 

Το 2005 στο πρόγραμμα SIRE εισήχθησαν και οι ενιαίες επιθεωρήσεις για τα πλοία 

μπάριζες (barges) που μεταφέρουν προϊόντα πετρελαίου, χημικά ή αέρια, καθώς και 

σκάφη ρυμούλκησης που χρησιμοποιούνται για το χειρισμό φορτηγίδων όπως οι 

μπάριζες. Και τα δύο αυτά είδη πλοίων έχουν δικά τους ερωτηματολόγια που 

συμπληρώνονται κατά την επιθεώρηση. 

3.2.1.  VIQ (VESSEL INSPECTION QUESTIONNAIRE) 

Το σύνολο των ερωτηματολογίων τα οποία εφαρμόζονται σε αυτά τα προγράμματα 

περιλαμβάνουν ερωτήσεις με κύρια ζητήματα την ασφάλεια και την πρόληψη της 

ρύπανσης, για τους τύπους των πλοίων τα οποία επιθεωρούνται.. 

Το άθροισμα αυτών των ερωτήσεων έχουν αριθμηθεί με διαδοχικό τρόπο και έχουν 

ομαδοποιηθεί εντός ξεχωριστών κεφαλαίων. Όλα τα κεφάλαια εμπεριέχουν έναν 

αριθμό ερωτημάτων τα οποία χρειάζεται να απαντηθούν από τους επιθεωρητές. Τα 

Reorganized Vessel Inspection Questionnaires, που επικαιροποιήθηκαν με την 
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ανανέωση του SIRE το 2000, δίνουν μία σειρά στην ακολουθία των πραγμάτων που 

πρόκειται να εξετάσει ο επιθεωρητής. Στην έκδοση του 2018, υπάρχει αναθεώρηση στο 

ερωτηματολόγιο και τίθενται ερωτήσεις σε σχεδόν ακριβή σειρά ώστε να συμβαδίζουν 

με τα σημεία του πλοίου που ελέγχονται από τον επιθεωρητή. 

 Το πλήθος των ερωτήσεων είναι δυνατόν να συνοδεύεται από κάποια οδηγία και 

ειδικότερα από σημειώσεις που αποδίδουν καθοδηγήσεις για τους επιθεωρητές, από 

πηγές αναφορών επικαλούμενων των κανονισμών ή των κατευθυντήριων γραμμών των 

εταιριών σε σχέση με σύνολο ερωτημάτων και από δείκτες για να γίνει εντοπισμός 

ζητημάτων όταν τα σχόλια των επιθεωρητών είναι υποχρεωτικά. Οι οδηγίες 

αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους επιθεωρητές να απαντήσουν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο το ερωτηματολόγιο.  

Αν οι καθοδηγήσεις και το σύνολο των αναφορών έχουν οδηγήσει τους επιθεωρητές 

στα συμπεράσματα που υπαγορεύουν ότι τα ερωτήματα θα χρειαστεί να απαντηθούν 

με θετικό τρόπο, τα τετραγωνίδια ‘’ναι’’ στα προγράμματα των υπολογιστών VIQ θα 

χρειαστεί να σημειωθούν. Αντιθέτως, αν οι καθοδηγήσεις και οι τυχόν πηγές αναφορών 

έχουν υποδείξει στους επιθεωρητές ότι τα ερωτήματα χρειάζεται να απαντώνται 

αρνητικά, το ‘’όχι’’ κουτί θα χρειαστεί να έχει σημειωθεί. Με βάση τις περιπτώσεις, το 

‘’δεν θεωρείται’’ ή το ‘’μη ισχύον’’ κουτί θα χρειαστεί να είναι σημειωμένο. 

 Οι επιθεωρητές χρειάζεται να απαντήσουν στο σύνολο των ερωτήσεων με κατάλληλο 

τρόπο σε σχέση με το σύνολο των τύπων των πλοίων τα οποία πρόκειται να 

επιθεωρηθούν. Εάν δεν πράξουν με τον τρόπο αυτό, τότε οι εκθέσεις/αναφορές 

ελέγχων δεν μπορούν να μεταδοθούν στις βάσεις των δεδομένων του SIRE για να γίνει 

επεξεργασία από τους υπευθύνους, οι οποίοι έχουν αναθέσει τις επιθεωρήσεις. Οι 

επιθεωρητές χρειάζεται να τοποθετήσουν τις παρατηρήσεις κατά τις απαντήσεις τους 

σε όλες τις ερωτήσεις στα σημεία που τα πλαίσια των απαντήσεων χαρακτηρίζονται 

ως’ ’όχι’’. Οι παρατηρήσεις πρέπει να προσδιορίζουν και να εξηγούν τους λόγους των 

αρνητικών απαντήσεων.  

Ακόμη, όταν τα κουτάκια έχουν μαρκαριστεί με τις ενδείξεις ‘’δεν θεωρείται’’ 

χρειάζεται να υπάρχει συνοδεία μιας επεξήγησης για αυτή την αναφορά. Εάν είναι 

αναγκαίο να δοθεί η απάντηση ‘’δεν εφαρμόζεται’’ τότε οι απαντήσεις καταλογίζονται 

σαν ‘’ναι’’ και έτσι δεν υπάρχει ανάγκη επεξήγησης. Ωστόσο, όταν το σύνολο αυτών, 

κατά τις κρίσεις των επιθεωρητών, έχουν ανάγκη από την ύπαρξη επεξηγηματικού 
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σχολίου, τότε υπάρχει η επιλογή πρόσθεσης στην περιοχή ‘’άλλα σχόλια’’ που έχει 

συνοδευτεί από ερωτήσεις. Για ορισμένα θέματα, οι επιθεωρητές χρειάζεται να 

σχολιάζουν, ανεξαρτήτως από το εάν οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν. Οι 

απαιτήσεις αυτές σηματοδοτούνται με έντονες, υπογραμμισμένες και πλάγιες γραφές 

εντός των κατευθυντήριων σημειώσεων. Στα ηλεκτρονικά προγράμματα  “REPORT 

EDITOR” υπάρχει η σηματοδότηση με πλάγια και κίτρινη γραφή. Στο τελευταίο μέρος 

των κεφαλαίων υπάρχουν οι ενότητες ‘’Πρόσθετα σχόλια’’. Αν οι επιθεωρητές έχουν 

πρόσθετο σχόλιο για ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει καλυφθεί από το σύνολο 

συγκεκριμένων ερωτήσεων, τότε χρειάζεται να γίνει πρόσθεση αυτών εντός της 

ενότητας ‘’Πρόσθετα σχόλια’’  

Οι απαντήσεις στα VIQs είναι η βάση στην οποία στηρίζεται η διαδικασία 

επεξεργασίας της αναφοράς Vessel Inspection Procedure που διανέμεται στο πλαίσιο 

του προγράμματος. Το ολοκληρωμένα συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο διαβάζεται και 

χρησιμοποιείται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία προτού εμφανιστεί στο σύστημα του 

SIRE και διαβιβαστεί στο φορέα εκμετάλλευσης του σκάφους. 

Μετά το πέρας της επεξεργασίας του VIQ, μετατρέπεται αυτόματα σε αναφορά και 

διανέμεται σε σύντομη μορφή, και όχι στην αρχική εκτεταμένη μορφή του 

ερωτηματολογίου. Η έκθεση στην τελική της κατάσταση χωρίζεται σε τρία θεματικά 

μέρη. Το πρώτο τμήμα περιέχει γενικές πληροφορίες που αφορούν στοιχεία του 

πλοίου, του επιθεωρητή, ημερομηνίες των τελευταίων επιθεωρήσεων και ημερομηνίες 

ισχύος των πιστοποιητικών του πλοίου. Στο δεύτερο κομμάτι, εμπεριέχονται στοιχεία 

που έχουν απαντηθεί με «ΝΑΙ», χωρίς όμως να συνοδεύονται από σχόλια. Η τρίτη και 

τελευταία ενότητα αποτελείται από όσα έχουν απαντηθεί με «ΟΧΙ», « ΔΕΝ 

ΒΡΕΘΗΚΕ» ή «ΜΗ ΙΣΧΥΟΝ» , καθώς και οτιδήποτε περιλαμβάνει σχόλια και 

παρατηρήσεις του επιθεωρητή. 

Το VIQ χωρίζεται σε 12 κεφάλαια όπως παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα, τα 

οποία πρέπει να μελετώνται από τον επιθεωρητή κατά τη διάρκεια της παραμονής του 

στο πλοίο, η οποία συνήθως διαρκεί περίπου 9-10 ώρες. 
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Αυτά τα κεφάλαια έχουν να κάνουν με τα πιστοποιητικά και έγγραφα του πλοίου, την 

επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στους ανώτερους και στο υπόλοιπο πλήρωμα για 

την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του πλοίου, την πλοήγηση και τον 

εξοπλισμό επικοινωνίας σύμφωνα με τη σύμβαση  SOLAS, την ασφαλή διαχείριση, 

την πρόληψη της ρύπανσης, τα συστήματα διαχείρισης του φορτίου και του έρματος, 

τα εξαρτήματα αγκυροβόλησης σύμφωνα με τις εκδόσεις της OCIMF “Effective 

Mooring” και “ Mooring Equipment guidelines, Anchoring systems and Procedures”, 

τα συστήματα μηχανής και κινητήρα, τη γενικότερη εμφάνιση και κατάσταση του 

σκάφους και τέλος, σε περιπτώσεις που χρειάζετα,ι τη λειτουργία του πλοίου σε 

περιοχές με πάγο. 

Οι προαναφερθείσες πληροφορίες θα μειώσουν το χρόνο του επιθεωρητή επί του 

σκάφους καθώς επίσης θα εξοικονομήσουν χρόνο για μια πιο ουσιαστική επιθεώρηση 

σε όλους τους χώρους του πλοίου, όπως το κατάστρωμα και το μηχανοστάσιο. 

Επιπροσθέτως, ένα καλά ενημερωμένο έγγραφο VIQ θα βοηθήσει επίσης τόσο τις 

εταιρίες πετρελαιοειδών όσο και τους διαχειριστές πλοίων να μειώσουν το χρόνο της 

αξιολόγησης του σκάφους. Επίσης πρέπει πάντα να συμπληρώνονται διάφορα 

ξεχωριστά τεχνικά ερωτηματολόγια για απλά δρομολόγια / μεμονωμένους ναυλωτές.  
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3.3 TMSA 

 

Το TMSA (Tanker Management Self-Assessment System) είναι το μέσο, το οποίο 

παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα να βελτιώνουν και να αξιολογούν τα ίδια 

συστήματα ασφαλούς διαχείρισης. Βάσει του προγράμματος, οι εταιρείες αξιολογούν 

τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας SMS15, ελέγχουν τους βασικούς δείκτες 

επιδόσεων (Key Performance Indicators) και δημιουργούν προσδοκία για εξέλιξη και 

συνεχή βέλτιστη πρακτική. Η δημιουργία αυτής της ιδέας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στα θεμέλια του ISM Code. Με τον Κώδικα ISM, σύμφωνα με τα λεγόμενα  του 

καθηγητή Kristiansen, 2005 η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει μετακινηθεί από τη 

συμμόρφωση προς την υποχρέωση αυτορρύθμισης. O Balwin et al., 2010 

συμπλήρωσαν ότι η αναγκαστική αυτορρύθμιση σημαίνει ότι ο ρυθμιστής (π.χ. 

διαχειριστής / κράτος) απαιτεί από τα θέματα ρύθμισης (π.χ. πλοιοκτήτες) να 

αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να διατηρήσουν τα δικά τους συστήματα διαχείρισης 

για τη ρύθμιση της συμπεριφοράς και της πρακτικής σύμφωνα με ορισμένους νόμους 

και κανονισμούς.  

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα συστήματα αυτοαξιολόγησης 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να αναπτυχθούν προγράμματα βελτίωσης που θα 

συμβάλλουν στην καλυτέρευση της διαχείρισης των πλοίων. Η εφαρμογή τους 

πραγματοποιείται μέσα από τα στάδια  επίτευξης όπως έχουν καταγραφεί στα 

προγράμματα για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Τα προγράμματα αυτά ελέγχονται και επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

σχετικά με το αν είναι σύμφωνα με τους δείκτες επιδόσεων TMSA και ελέγχεται αν τα 

σχέδια βελτίωσης είναι εφικτά. 

Οι πολιτικές και διαδικασίες των εταιρειών, όταν βρίσκονται σε σύμπνοια με τις 

βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας, επιφέρουν ανάπτυξη και καλύτερο αποτέλεσμα 

στις επιδόσεις του ναυτιλιακού κλάδου και υψηλά πρότυπα ασφαλείας και πρόληψης 

κατά της ρύπανσης. 

                                                           
15 Safety Management System: Eίναι ένα οργανωμένο σύστημα που σχεδιάζεται και εφαρμόζεται 
από τις ναυτιλιακές εταιρείες για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του πλοίου και του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 
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Το TMSA καθοδηγεί τις ναυτιλιακές να διαχειρίζονται τα πλοία τους σύμφωνα με τα 

όσα αναφέρει ο διεθνής κώδικας ασφαλούς διαχείρισης ISM, καθώς και να 

συμβαδίζουν με τις ανάγκες και τις πρακτικές της αγοράς. Το πρόγραμμα επιτρέπει 

στις εταιρείες να καθορίζουν οι ίδιες τον τρόπο και τις διαδικασίες συμμόρφωσής τους 

με αυτό. Μέσω αυτής της «ελευθερίας» παρατηρείται το κατά πόσο η κάθε 

διαχειρίστρια εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα της απόδοσης και της 

ασφάλειας και σε τί ποσοστό συμμετέχει στη βελτίωση των διεργασιών που την 

αφορούν. Η αυτοαξιολόγηση, το πλάνο δηλαδή που ακολουθεί κάθε εταιρεία, 

«ανεβαίνει» στη βάση δεδομένων του TMSA, για να μπορεί να είναι διαθέσιμη σε όλα 

τα μέλη της συνέλευσης OCIMF. 

Ο ρόλος του προγράμματος χαρακτηρίζεται ως επικουρικός, διότι υπάρχει η νομοθεσία 

για την ασφάλεια της θάλασσας και την πρόληψη της ρύπανσης που βασίζεται στη 

σύμβαση SOLAS (Safety of Life At Sea) και στον ISM Code. 

Η πρώτη εμφάνιση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε το 2004 σε μία προσπάθεια 

της OCIMF να υποχρεώσει τις διαχειρίστριες εταιρείες να δεσμευτούν προς την 

ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Το 2008 ακολούθησε η δεύτερη 

έκδοση του προγράμματος, η οποία επικαιροποιήθηκε το 2017 με την Τρίτη έκδοση 

που είναι και η τελευταία μέχρι και σήμερα. Στις εκδόσεις αυτές οι διεργασίες που 

τονίζεται ότι πρέπει να ακολουθούνται για την επίτευξη του στόχου ξεκινάνε από το 

Σχεδιασμό, υλοποιούνται μέσω της Δράσης, η οποία αποφέρει τα αποτελέσματα που 

είναι προς Αξιολόγηση, και τέλος αν κριθούν ως επιτυχημένα συμβάλλουν στη 

Βελτίωση.  

Τα αποτελέσματα του συγκρίνονται με τους βασικούς δείκτες απόδοσης που έχουν 

συσταθεί και για αυτό το λόγο πρέπει να ανακαλύπτονται συνεχώς νέοι τρόποι 

βελτίωσης του ήδη υπάρχοντος συστήματος. 

Με το πέρας των χρόνων γίνονται αντιληπτά τα οφέλη από την εφαρμογή του 

προγράμματος στη διαχείριση των πλοίων. Πρώτο και κύριο επίτευγμα είναι ο αριθμός 

των ατυχημάτων που έχουν συμβεί, ο οποίος είναι σημαντικά μειωμένος λόγω της 

διαρκούς βελτίωσης. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων έχουν καταφέρει  να 

προλαμβάνουν περιστατικά και να μειώνουν και καθυστερήσεις των πλοίων για 

επισκευές και βλάβες. 
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Οι εταιρείες που εφαρμόζουν το TMSA θεωρούνται ευυπόληπτες και αξιόπιστες ακόμα 

και αν τα πλοία της εταιρείας δεν έχουν επιθεωρηθεί από το πρόγραμμα SIRE. 

Καταληκτικά, διαπιστώνεται ότι πρόκειται για μία εσωτερική ενέργεια της ναυτιλιακής 

εταιρείας με στόχο τον εντοπισμό των προβλημάτων του συστήματος ασφαλούς 

διαχείρισης της και την εύρεση αποδεκτών λύσεων για τη βελτίωση αυτών των 

αστοχιών. 

Η εφαρμογή του TMSA αυξάνει το λειτουργικό κόστος μιας εταιρείας ιδιοκτήτριας ή 

διαχειρίστριας, αλλά τα οφέλη τα οποία προκύπτουν είναι τόσο σημαντικά κυρίως 

μακροπρόθεσμα, που το οικονομικό κομμάτι δεν αποτελεί εμπόδιο. Το κόστος του 

προγράμματος μπορεί να διαφέρει σημαντικά από εταιρεία σε εταιρεία και είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο να το προσεγγίσουμε με ακρίβεια, καθώς εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες όπως το μέγεθος της εταιρείας, τους τύπους πλοίων που έχει  και τις 

εμπορικές σχέσεις της με τις πετρελαϊκές εταιρείες. 

Η βιομηχανία αντιλαμβάνεται ότι το TMSA αποτελεί μια κατευθυντήρια γραμμή που 

δεν συνεπάγεται απαραίτητα το καλύτερο για κάθε εταιρεία σε όλες τις περιπτώσεις. 

Σύμφωνα με τον Mittal (2007), πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για 

κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται σε κοινές αντιλήψεις για «καλή πρακτική 

διαχείρισης». Όμως, ανάλογα με τις ανάγκες και τους περιορισμούς της κάθε εταιρείας, 

η βέλτιστη πρακτική διαχείρισης μπορεί να διαφέρει. Μερικοί επομένως υπόκεινται σε 

μεμονωμένη ερμηνεία (Mittal, 2007).  

 

3.3.1.  TMSA (FIRST EDITION 2004) 

 

Ο OCIMF αποτελεί την πρώτη γραμμή σχετικά με τις εφαρμογές των κοινών 

διαδικασιών για την επιθεώρηση του πλοίου με τις συστάσεις των συστημάτων Ships 

Inspection Report Exchange (SIRE). Τα συστήματα αυτά προάγουν ένα είδος 

ομοιόμορφου υψηλού επιπέδου μέσω κοινών επιθεωρήσεων. Με αυτό τον τρόπο να 

πετύχουν το σύνολο των εταιριών μελών, να είναι σε θέση να κάνουν χρήση των 

αποτελεσμάτων αυτών στα δικά τους vetting systems. Με τις συστάσεις του 

International Safety Management (ISM) Code, έγινε η επισημοποίηση/ τυποποίηση της 

διαχείρισης και της λειτουργίας του πλοίου μέσω μιας κουλτούρας που στηρίζεται στην 

ασφάλεια και στην αριστεία του περιβάλλοντος. Ο ISM κωδικός, χρειάζεται άτομα που 
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διαχειρίζονται ορθά το πλοίο και δύνανται να εφαρμόσουν ένα σύστημα ασφάλειας και 

ποιότητας ικανό να ενισχύσει την επιτυχία των λειτουργιών χωρίς λάθη. Έχει ωστόσο 

αναφερθεί ένα είδος ξεκάθαρης διάκρισης μεταξύ των προτύπων αυτών τα οποία έχουν 

στόχο αποκλειστικά το να εκπληρωθεί η ελάχιστη απαίτηση του κώδικα. Οι 

διαφοροποιήσεις αυτές είναι δυνατό να οδηγήσουν σε  ναυλωτές οι οποίοι αφού 

διατηρήσουν συγκεκριμένες ανησυχίες για το αν οι διαχειριστές εφαρμόζουν τις 

πρέπουσες επιμέλειες των εργασιών τους, θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε 

αξιολογήσεις των προτύπων των διαχειριστών. Το TMSA της OCIMF συστάθηκε το 

2004, με στόχο να λειτουργήσει επικουρικά στις ενέργειες των διαχειριστών των 

πλοίων και να προχωρήσουν με τη σειρά τους σε βελτιώσεις των δικών τους 

συστημάτων διαχείρισης.  

 

3.3.2. TMSA (SECOND EDITION 2008) 

Σκοπός και πεδίο δράσης 

Η δεύτερη έκδοση του TMSA είναι πιο αναβαθμισμένη και έχει βασιστεί στην εμπειρία 

του κάθε διαχειριστή σχετικά με την πρώτη έκδοση και στην ανατροφοδότηση από τις 

πετρελαϊκές βιομηχανίες. Ακόμη αποτελεί εξασφάλιση της συνοχής των 

αναβαθμίσεων αυτών με το σύνολο συγκεκριμένων πρόσφατων διεθνών συμβάσεων 

και πρακτικών για την ναυτιλιακή βιομηχανία. Μια από τις σημαντικότερες 

διαφοροποιήσεις της 2ης έκδοσης είναι τα πεδία δράσεων του TMSA,  τα οποία 

επεκτείνονται με στόχο να γίνουν ακόμη πιο προσιτά και εύκολα προς αξιοποίηση από 

το σύνολο των διαχειριστών tanker εμπεριέχοντας και εκείνους που διαχειρίζονται τα 

παράκτια σκάφη και τις φρεγάτες.  

Μέσω αυτού του προγράμματος γίνεται προώθηση των διαχειριστών οι οποίοι κρίνουν 

ότι το ασφαλές πρόγραμμα διαχείρισης αυτών βάσει ορισμένων δεικτών επιδόσεων και 

κλειδιών (key performance indicators) πρόκειται να αποδώσει σύνολο οδηγιών για 

συγκεκριμένες εφαρμογές με καλύτερες πρακτικές (Best practice). Η καλύτερη 

πρακτική αφορά την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων για επανεμφάνιση των 

προβλημάτων. Έτσι δημιουργείται σύνολο ευκαιριών και γίνεται βελτιστοποίηση των 

αποδόσεων που αφορούν κρίσιμα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με γνωρίσματα 

ασφάλειας και περιβαλλοντικής αριστείας. 
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 Το άθροισμα των ναυτιλιακών εταιριών χρειάζεται να στοχεύει στις μεταφορές των 

καλύτερων πρακτικών στο σύνολο του στόλου τους μέσω συνεχών εφαρμογών για 

βελτιωμένες μεθόδους και διαδικασίες. Είναι δυνατή η χρήση των αποτελεσμάτων από 

τις αξιολογήσεις τους προκειμένου να επιτύχουν την ανάπτυξη προγραμμάτων σε 

φάσεις για τις βελτιώσεις της ασφάλειας και της οικολογικής επίδοσης. Το πλήθος των 

πετρελαϊκών εταιριών έχουν σχέση με τις επιλογές των ναυλώσεων για τα πλοία που 

έχουν συντηρηθεί σωστά και έχουν διαχειριστεί με σωστό τρόπο τα προγράμματα του 

TMSA στηριζόμενα στο ISM κώδικα. Είναι σε θέση να παρέχουν χρήσιμη 

ανατροφοδότηση για το ποσοστό αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης 

του διαχειριστή του πλοίου.  

Προσφέρονται κίνητρα για κάθε διαχειριστή να επιτύχει υψηλά πρότυπα στην 

διαχείριση του πλοίου του, συνεχείς βελτιώσεις και ακόμη δίνεται οδηγία σχετικά με 

τι θεωρείται από την OCIMF ως καλύτερη πρακτική για τα δεδομένα της σύγχρονης 

βιομηχανίας. Η καλύτερη πρακτική έχει εξελιχθεί και γι αυτό πραγματοποιήθηκε νέα 

ανανεωμένη έκδοση αυτού του προγράμματος το 2017. (Oil Companies International 

Marine Forum, (2018) 

3.3.3 TMSA (THIRD EDITION) 2017 

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο πέρασμα των χρόνων, δίνουν την εντύπωση 

μιας επιτυχημένης προσπάθειας του προγράμματος. Τα συστήματα διαχείρισης των 

εταιρειών του ναυτιλιακού κλάδου εκσυγχρονίζονται και ταυτίζονται ολοένα και 

περισσότερο με τα βιομηχανικά πρότυπα. 

Όπως είναι λογικό με την πρόοδο που σημειώνεται σε όλα γύρω μας οι απαιτήσεις 

πλοιοκτητών και πετρελαϊκών εταιρειών αυξάνονται. Για το λόγο αυτό εκδόθηκε τον 

Απρίλιο του 2017 η νέα έκδοση του προγράμματος TMSA, η οποία ισχύει μέχρι και 

σήμερα. 

Οι αλλαγές συγκριτικά με την προηγούμενη έκδοση έγκεινται στην ανάγκη για 

διευκρινίσεις  σε τυχόν ασαφή σημεία του προϋπάρχοντος κειμένου, την ακόμα πιο 

έντονη ανάγκη για την επίτευξη της διαρκούς βελτίωσης και την υιοθέτηση των 

αλλαγών που έχουν επέλθει στην ισχύουσα νομοθεσία τα χρόνια που μεσολάβησαν 

ανάμεσα στις 2 εκδόσεις. 
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Το νέο πρόγραμμα αναφέρεται και καλύπτει κατηγορίες μικρότερων ναυτιλιακών 

εταιρειών που διαχειρίζονται μικρό αριθμό πλοίων καθώς και στόλους με πλοία 

μεγάλης χωρητικότητας. Λόγω αυτού καταργείται η επιλογή του «Μη εφαρμόσιμου» 

(Not Applicable) αναφορικά με κάποιον βασικό δείκτη απόδοσης, καθώς πλέον 

συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα όλα τα μεγέθη πλοίων και εταιρειών. Αυξάνεται 

ο αριθμός των δεικτών απόδοσης (KPIs) που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της 

επιτυχούς λειτουργίας του προγράμματος και οι κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται 

για να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσκολίες κατά την εφαρμογή του. 

Το κείμενο απευθύνεται στην ηγεσία της εκάστοτε εταιρείας εφόσον αποτελεί τη βάση 

των αποφάσεων για όλα τα θέματα και όλο το υπόλοιπο δυναμικό εφαρμόζει όλες τις 

απαραίτητες δραστηριότητες για την επίτευξη αυτών των αποφάσεων- προτύπων 

ποιότητας;. 

Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Συνέλευσης 

Πετρελαιοειδών να διαλέγει προς ναύλωση τους πλοιοκτήτες-διαχειριστές που 

βρίσκονται στα υψηλότερα ποσοστά ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Η έκδοση του 2017 περιέχει πιο σαφείς και επεξηγηματικές λεπτομέρειες ιδίως όσον 

αφορά τις επιθεωρήσεις. Μειώνει το υποκειμενικό στοιχείο που υπάρχει από τον 

επιθεωρητή και εισάγει οδηγίες ξεκάθαρες, προκαθορισμένες και αντικειμενικές. Έτσι 

εξομαλύνονται ακόμη περισσότερο οι σχέσεις μεταξύ ναυτιλιακών και πετρελαϊκών 

εταιρειών.  

Ωστόσο η σπουδαιότερη προσθήκη της έκδοσης θεωρήθηκε το εξαιρετικό ενδιαφέρον 

προς τον ανθρώπινο παράγοντα (Human Element) και την ασφάλεια της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Ακόμη, η αναλυτικότερη ενσωμάτωση θεμάτων λειτουργίας έρματος, 

φορτίου, καθαρισμού δεξαμενών, πετρέλευσης και αγκυροβόλησης. Επιπλέον 

ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενεργειακή απόδοση και τη διαχείριση των καυσίμων 

μηχανής από τη ναυτιλιακή εταιρεία. 

Στόχος του προγράμματος βέβαια είναι η αέναη εξέλιξη, καθώς παραμένει επιτυχημένο 

όσο κινείται παράλληλα με τις ανθρώπινες ανάγκες, την τεχνολογική εξέλιξη και την 

ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας. 

 



33 
 

3.3.4 Quality system (TMSA) & guidelines 

 

Το TMSA είναι σε θέση να αποδώσει πρότυπα πλαίσια αξιολογήσεων των συστημάτων 

διαχείρισης για τους διαχειριστές των πλοίων και να παρέχει σύνολο οδηγιών 

(guidelines) οι οποίες θα αποτελούνται από μεγάλο αριθμό παραγόντων και στοιχείων 

(elements).  Για να μπορέσει να λειτουργήσει με αποτελεσματικό τρόπο το σύστημα 

διαχείρισης θα χρειαστεί να εμπεριέχει στοιχεία πιο σύνθετα από απλές διαδικασίες. Ο 

ηγέτης της διαχείρισης στην εταιρία χρειάζεται να έχει προχωρήσει σε καθορισμό των 

αξιών και των επιδιώξεων της εταιρίας και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα 

στοχεύσει ώστε να επιτευχθούν οι επιδιώξεις της προκαθορισμένης πολιτικής της 

επιχείρησης. Θα χρειαστεί ακόμη να υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι για το πλοίο το 

οποίο διοικείται και επανδρώνεται με σωστό τρόπο ώστε συντηρείται από 

εξειδικευμένα και ικανά άτομα.  

Εντός ενός αποτελεσματικού συστήματος τα ατυχήματα και οι άμεσες απώλειες έχουν 

διερευνηθεί με στόχο τον προσδιορισμό των αιτιών που προκαλούνται αυτά και 

εφαρμόζεται σύνολο διορθωτικών ενεργειών (corrective actions) με στόχο την 

αποτροπή της επανάληψής τους. Οι απρόβλεπτοι κίνδυνοι και το ρίσκο έχουν 

αναγνωριστεί με συστηματικό τρόπο και έχουν αξιολογηθεί έτσι ώστε να εξετασθούν 

από το ανάλογο επίπεδο της διαχείρισης. Το ηγετικό πρόσωπο στο σύνολο των 

επιπέδων είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο για το σύνολο των διαδικασιών βελτίωσης.  

Το μυστικό της επιτυχίας για μια αποτελεσματική ηγεσία είναι το ποσοστό σαφήνειας 

σχετικά με κάθε επιθυμητό στόχο, το στρατηγικό όραμα, η κατεύθυνση, η επικοινωνία, 

η εμπιστοσύνη, οι δεσμεύσεις και οι ενισχύσεις.  Το πρόσωπο ηγεσίας αποτελεί τον 

αντικατοπτρισμό της χάραξης της στρατηγικής, το σύνολο των δυνατών κατευθύνσεων 

για τα άτομα και τις συνεχείς βελτιώσεις σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. 

Οι κύκλοι των συνεχών βελτιώσεων στοχεύουν στο να επιτευχθούν αναβαθμίσεις και 

καλυτέρευση εντός των συστημάτων διαχείρισης των εταιριών. Ο δείκτης επίδοσης 

(key performance indicator) βοηθά τον διαχειριστή επέμβει στο πρόγραμμα με συνεχείς 

βελτιώσεις. Με αυτό τον τρόπο, χρησιμοποιούνται πληροφορίες για τις αξιολογήσεις 

των επιδόσεων σαν αυτοδύναμοι μοχλοί των βελτιώσεων ή συνδυάζονται με το σύνολο 

των εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούνται προς το παρόν για τις εξελίξεις και τις 

βελτιώσεις του συστήματος διαχείρισής τους. Το σύνολο των σταδίων των κλειδιών 
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του ‘’κύκλου της συνεχούς βελτίωσης’’ εμπεριέχει τον σχεδιασμό, τις δράσεις, τις 

αξιολογήσεις και τις βελτιώσεις. 

Σχεδιασμός (plan) 

Εντός του σταδίου αυτού γίνεται ανάπτυξη σχεδίων τα οποία εμπεριέχουν σύνολο 

αποτελεσματικών στρατηγικών και παρέχουν σαφήνεια στην πολιτική της εταιρίας, 

στην πρόθεση, στην διαδικασία, στον ρόλο και στην ευθύνη. Η αποτελεσματική 

στρατηγική απαιτεί ξεκάθαρη πολιτική, πρόθεση, ρόλο και ευθύνη.  Η OCIMF παρέχει 

σύνολο οδηγιών πάνω σε αυτά τα ζητήματα και ενθάρρυνση των εταιριών για 

πραγματοποίηση των εργασιών αυτών με εστίαση στις πράξεις ασφάλειας και στην 

αριστεία του περιβάλλοντος. Το σύνολο των οδηγιών αυτών σχετίζονται με τους 

διαχειριστές  των πλοίων και δίνουν  σαφείς προσδιορισμούς σχετικά με τις διαδικασίες  

και τους στόχους που ενισχύουν τους σχεδιασμούς αυτών των σκοπών (Alderton T. 

and Winchester N, 2002). 

Δράση (action) 

Σε αυτό το στάδιο, οι εταιρίες εργάζονται με στόχο την πραγματοποίηση των 

επιδιώξεων με τις συνεχείς εφαρμογές των σχεδιασμών. Γίνεται ανακοίνωση των 

σχεδιασμών και έπειτα δίνονται οι προτεραιότητες των διαδικασιών για βελτιώσεις, 

προκαθορίζονται οι επιδιώξεις της εταιρείας και οι καταμετρήσεις των 

αποτελεσμάτων. Οι οδηγίες του TMSA έχουν σχεδιαστεί με στόχο την συμβολή τους 

στην εφαρμογή από πλευράς διαχειριστών εργαλείων και τεχνικών για συνεχή 

βελτίωση. Αυτό το πλαίσιο του ‘’κύκλου της συνεχούς βελτίωσης’’ ενισχύει τα άτομα 

να ευθυγραμμίσουν κάθε δραστηριότητά τους με το άθροισμα των επιδιώξεων των 

εταιριών και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους (Alderton T. and Winchester N, 2002). 

Αξιολόγηση (measure) 

Στο τρίτο στάδιο, διενεργείται έλεγχος, αξιολογήσεις και ανατροφοδοτήσεις για 

πληροφορίες που έχουν σχέση με το αποτέλεσμα το οποίο έχει επιτευχθεί.  Ο βαθμός 

ασφάλειας και η περιβαλλοντική αριστεία χρειάζεται να βρίσκονται στην κορυφή των 

διαδικασιών ελέγχου, αξιολογήσεων και ανατροφοδοτήσεων, προκειμένου ο  βαθμός 

προόδου και τα επιτεύγματα να θεωρηθούν τα επιθυμητά. Αυτό το πλαίσιο του 

‘’κύκλου της συνεχούς βελτίωσης’’ αναφέρεται στις διαδικασίες συμμόρφωσης με το 
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σύνολο των προσπαθειών που σχετίζονται με τις εφαρμογές και τη συνεχή αναζήτηση 

για περαιτέρω εξέλιξη.  

Βελτίωση (improve) 

Το τέταρτο στάδιο εμπεριέχει τους ορισμούς των στόχων και το βαθμό εστίασης στις 

προσπάθειες που πραγματοποιούνται σε τομείς που  μπορεί να επιτευχθεί το 

μεγαλύτερο όφελος και οι περισσότερες βελτιώσεις. Οι διαχειριστές συγκρίνουν τις 

αναγνωρισμένες προόδους με τις τεχνικές και τις λειτουργικές απαιτήσεις σε 

συνδυασμό με τους πόρους και δημιουργούν σχέδια προτεραιοτήτων. Τα άτομα του 

Προσωπικού μελετούν τα σχέδια και προχωρούν σε συμφωνία με τη διοίκηση. Σε 

όποια σημεία υπάρχει απαίτηση δράσεων αλλά το σύνολο των πόρων δεν επαρκεί, τα 

θέματα αναφέρονται στις ανώτερες πράξεις διαχείρισης. Είναι σημαντικό να δοθεί 

προσοχή στις επιτεύξεις μακροχρόνιων βελτιώσεων παρά στο σύνολο των γρήγορων 

λύσεων. Αυτό το σημείο του ‘’κύκλου της συνεχούς βελτίωσης’’ έχει ευθυγραμμιστεί 

με το άθροισμα των δράσεων και κάθε στόχο προόδου και αποτελεί απόδειξη στο ότι 

το μεμονωμένο σχέδιο βελτίωσης έχει επανεξεταστεί και ανανεώνεται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. Ο στόχος ορίζεται και η προσπάθεια επικεντρώνεται σε εύρος 

τομέων στους οποίους οι διαχειριστές των πλοίων είναι σε θέση να επιτύχουν το 

μεγαλύτερο όφελος και βελτίωση. Τα προγράμματα TMSA συμπληρώνουν τον 

Κώδικα Ποιότητας της βιομηχανίας και επιδιώκεται η ενθάρρυνση της αυτορρύθμισης 

και της προαγωγής των συνεχών βελτιώσεων. Ακόμη, υπάρχει πλάνο για την παροχή 

στους διαχειριστές των μέσων με τα οποία θα μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια και 

την περιβαλλοντική αριστεία.  

TMSA guidelines 

Το σύνολο των οδηγιών του TMSA ορίζει 12 αρχές (elements) για την διαχείριση της 

πρακτικής, με την δημιουργία ενός πλαισίου από εργασίες για τον διαχειριστή του 

πλοίου ο οποίος επιδιώκει την επίτευξη της ασφάλειας και της αριστείας του 

περιβάλλοντος. Αυτές οι αρχές είναι οι ακόλουθες: 

• Οι τίτλοι των αρχών υποδηλώνουν τους αντίστοιχους θεμελιώδεις τομείς της 

διαχείρισης των πρακτικών 

• Οι κύριες επιδιώξεις καθορίζουν και τους στόχους οι οποίοι πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν 
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• Το σύνολο των παραγράφων για την υποστήριξη μέσω των αρχών παρέχουν εξήγηση 

του τρόπου με τον οποίο ο κάθε διαχειριστής είναι σε θέση να πετύχει τις κύριες 

επιδιώξεις του. Το άθροισμα αυτών είναι πρακτικές τις οποίες ένας επιμελής 

διαχειριστής μπορεί να τις διαθέτει ήδη ή επιθυμεί να τις εντάξει στο σύστημα 

διαχείρισής του.  

• Όλες οι αρχές ορίζουν έναν Σκοπό (aim) και τα KPIs (Key Performance Indicators)  

χρειάζονται για να επιτευχθούν οι σκοποί αυτοί. 

• Όλα τα KPIs προσφέρουν αντικειμενικές αξιολογήσεις/ μετρήσεις για τα πρότυπα τα 

οποία έχουν επιτευχθεί μέχρι εκείνη την χρονική στιγμή από το σύστημα διαχείρισης 

των εταιρειών.  

• Όταν οι οδηγίες τουTMSA υιοθετηθούν, τότε κατασκευάζεται ένα πλαίσιο εντός του 

οποίου τα συστήματα διαχείρισης των διαχειριστών μπορούν να παρέχουν συνεχείς 

αξιολογήσεις και ανατροφοδοτήσεις, και διαρκώς διατηρήσιμες βελτιώσεις σε σύνολο 

διαδικασιών- κλειδιών που καταλήγουν σε μακροχρόνιες λύσεις ασφάλειας και 

περιβαλλοντικής αριστείας. 

Το σύνολο των διαδικασιών/ δραστηριοτήτων για όλες τις αρχές έχουν ενταχθεί σε 4 

στάδια (stages). Γενικότερα, το υψηλότερο στάδιο χτίζεται επάνω σε κάποιο 

χαμηλότερο αλλά είναι πιθανό οι διαχειριστές να έχουν επικεντρωθεί σε άθροισμα 

πρακτικών/ δραστηριοτήτων από υψηλότερο στάδιο χωρίς να έχουν ικανοποιηθεί 

χαμηλότερα στάδια ή μπορεί να επιλέξουν την οργάνωση των 

πρακτικών/δραστηριοτήτων με διαφορετικές σειρές από αυτές που έχουν προταθεί.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πιο μεγάλο όφελος έχει επιτευχθεί σε περιπτώσεις όπου 

το σύνολο των σταδίων είναι ολοκληρωμένο σε σειρά. Είναι πολύ πιθανό οι μη 

αποτελεσματικές ολοκληρώσεις των σταδίων να οδηγήσουν σε μη υγιές συμπέρασμα 

και το πλήθος των επιλογών για τις ολοκληρώσεις των υψηλότερων σταδίων να είναι  

περιορισμένο. Έτσι, χρειάζεται κανείς να δώσει προσοχή καθολικά στις διαδικασίες 

ολοκλήρωσης των αρχών με την σειρά την οποία προτείνονται στο TMSA.  

Έπειτα από τις πρόσφατες επεκτάσεις των πεδίων δράσης του TMSA, με στόχο να 

συμπεριληφθούν σε αυτόν και τα παράκτια πλοία και αυτά της ενδοχώρας, χρειάζεται 

να δοθεί διευκρίνιση στο ότι το σύνολο ορισμένων KPIs οι οποίοι σχετίζονται με πλοία 

του διεθνούς εμπορίου, δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτά. Σε αυτές τις 
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περιπτώσεις ο διαχειριστής θα μπορεί να επιλέξει τη μη δυνατή εφαρμογή (Not 

Applicable - N/A) σχετικά με αυτούς τους KPIs. 

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης της συνεχούς βελτίωσης, είναι πιο σωστό οι 

διαχειριστές να εισαχθούν στον TMSA κάνοντας παρουσίαση του τρέχοντος προτύπου 

του και να προχωρήσουν σε καταγραφή των βελτιώσεων με τις αναγκαίες ενημερώσεις 

παρά να περιμένουν και να υποβάλλουν μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση στη συνέχεια.  

Το TMSA χρειάζεται να είναι ένα είδος ειλικρινούς αυτοκριτικής με την οποία το 

σύνολο των χρηστών θα μπορεί να μάθει περισσότερα και θα αποκομίσει σύνολο 

μεγαλύτερων ωφελειών. Για όλα τα στάδια που ολοκληρώνονται, θα χρειαστεί να γίνει 

προετοιμασία και σχετικές γραπτές αποδείξεις οι οποίες θα τεθούν στη διάθεση των 

ανώτερων διαχειριστών και με τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι το σύνολο των διαδικασιών 

και των τρόπων λειτουργίας συνάδουν με το πρόγραμμα ασφάλειας και διαχείρισης. 

Ακόμη, ωφελεί το να γίνει αναφορά αυτής της έγγραφης απόδειξης όταν οι διαχειριστές 

υποβάλλουν το TMSA στην OCIMF. Το σύνολο των επιπέδων επίτευξης χρειάζεται 

να είναι όσο γίνεται πιο ακριβές και ανεξάρτητο. Το άθροισμα των μελών της OCIMF 

είναι  υπεύθυνο για την μελέτη των αιτήσεων που κάνουν οι διαχειριστές και όποτε 

κριθεί απαραίτητο γίνονται επισκέψεις στα γραφεία των διαχειριστών για να 

επιτευχθούν πιστοποιήσεις της ακρίβειας των υποβληθέντων αιτήσεων, έπειτα από 

μελέτη των KPIs και άλλων σχετικών αποδεικτικών εγγράφων.  

Από τη στιγμή που οι ναυτιλιακές εταιρίες/ διαχειριστές υποβάλλουν αιτήσεις για τα 

προγράμματα του TMSA, θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν αναλύσεις με τις οποίες 

θα γίνει η αναγνώριση εκείνων των αρχών και των σταδίων τα οποία παραμένουν 

ακόμη ανολοκλήρωτα. Από αυτές τις αναλύσεις θα πρέπει να γίνει επιλογή των αρχών 

εκείνων που ταιριάζουν πιο πολύ στα πεδία της εργασίας των ξεχωριστών διαχειριστών 

και  μπορούν να υποστηριχθούν με τα καλύτερα δυνατά μέσα οι στόχοι τους. Το 

σύνολο των αναφορών για την υποβολή των TMSA (submitting Reports) χρειάζεται 

να αναρτάται στο site της OCIMF online. Με αυτόν τον τρόπο είναι προσβάσιμα από 

όλους τους διαχειριστές. Τελικά, γίνεται η πρόταση στον διαχειριστή να μελετήσει και 

να αναθεωρήσει το TMSA πρόγραμμά του ανά έτος, να σημειωθούν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις που θα σχετίζονται με τις δομές της διαχειρίστριας εταιρείας και του 

πλοίου, των συστημάτων διαχείρισης, των μεγεθών ή των συνθέσεων του στόλου. Τα 

παραπάνω πρέπει να οδηγούν σε αξιόλογες ενημερώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ VETTING 

 

4.1. Ορισμός-Σκοπός-Χρησιμότητα 

 

Η επιθεώρηση vetting θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για τη «ζωή» ενός 

δεξαμενοπλοίου, διότι εάν δεν ολοκληρώσει με επιτυχία την επιθεώρησή του δεν είναι 

δυνατό να ναυλωθεί και να παράξει έργο και κέρδος. 

Πρόκειται για ένα σύστημα ταξινόμησης του πλοίου, που δίνει τη δυνατότητα στους 

ναυλωτές να επιλέξουν το ιδανικό για τις ανάγκες τους σκάφος, διαλέγοντας από τη 

γκάμα του παγκόσμιου στόλου με παρόμοια χαρακτηριστικά.  

Οι επιθεωρήσεις αυτές ξεκίνησαν από απλούς ελέγχους σχετικά με την ικανότητα του 

πλοίου και της εταιρείας να συμμορφώνονται με τη διεθνή νομοθεσία, να τηρούν τα 

διεθνή πρότυπα, να ακολουθούν πολιτικές διαχείρισης φιλικές προς το περιβάλλον και 

σταδιακά να αποσύρονται τα υποβαθμισμένα πλοία από την αγορά. Σταδιακά όμως 

αυτού του είδους οι επιθεωρήσεις συμπλήρωναν στοιχεία που θεωρούνταν κρίσιμα, 

έγιναν πιο μακροσκελείς, χρονοβόρες αλλά παράλληλα αναγκαίες με παγκόσμια 

αναγνώριση. 

Όταν το δεξαμενόπλοιο επιλέγεται από έναν ναυλωτή για να μεταφέρει το εμπόρευμά 

του, γίνεται έλεγχος από επιθεωρητή στην ιστορία τόσο του πλοίου όσο και της 

πλοιοκτήτριας εταιρείας, τη συμμετοχή τους σε τυχόν περιστατικά του παρελθόντος 

και σε οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο. Αυτή η επιθεώρηση ανακοινώνεται ένα 

εύλογο χρονικό διάστημα πριν στην εταιρεία, και ο καπετάνιος του πλοίου ξεκινάει την 

προετοιμασία που ορίζεται σύμφωνα με το VIQ. 

Η διαδικασία διαρκεί συνήθως 8 με 10 ώρες και επιπλέον 3 ώρες το μέγιστο μπορεί να 

χρειαστούν για τον έλεγχο των εγγράφων. Ο χρόνος στην πραγματικότητα είναι 

περισσότερος διότι πρέπει να ληφθεί υπόψιν η ώρα που θα χρειαστεί ο επιθεωρητής 

για να μεταφερθεί από και προς το σημείο συνάντησης του με το πλοίο και οι ώρες που 

απαιτούνται για ξεκούραση. 
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4.2. Προετοιμασία για vetting 

 

Ο πράκτορας της  εταιρίας προγραμματίζει την επιθεώρηση σε μια βολική ώρα για το 

πλοίο ώστε να μην συμπίπτει με άλλες επιθεωρήσεις. Θα πρέπει να του έχει 

επιβεβαιωθεί ότι κάθε προϊστάμενος του πλοίου, αξιωματικοί και μηχανικοί, πριν από 

την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι, έχει εκτελέσει σχετικές επιδιορθώσεις και έχει 

καταγράψει παρατηρήσεις και προβεί σε διορθώσεις. Για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού εισήχθη μια φόρμα προσωπικής αξιολόγησης η οποία καλύπτει τα εξής:   

• Στοιχεία δεξαμενόπλοιου  

• Κύρια πιστοποίηση / τεκμηρίωση 

• Διευθυντής διαχείρισης πληρώματος 

• Διευθυντής / επικεφαλής μηχανικός διαχείρισης ασφάλειας 

• Εξοπλισμός διάσωσης,  Δεύτερος / τρίτος συνεργάτης 

• Εξοπλισμός πυρόσβεσης/ Προϊστάμενος μηχανικός 

• Πρόληψη της ρύπανσης /Προϊστάμενος γραφείου 

• Σύστημα φορτίου / Προϊστάμενος γραφείου 

• Σύστημα αδρανούς αερίου /Προϊστάμενος μηχανικός 

• Εγκαταστάτης C.O.W16  / Διευθύνων υπάλληλος 

• Εξοπλισμός πρόσδεσης /Γενικός αξιωματικός 

• Εξοπλισμός γεφυρών /Δεύτερος αξιωματικός 

• Πλοίαρχος πλοήγησης / δεύτερος αξιωματικός 

• Ραδιοφωνικός εξοπλισμός/ Δεύτερος αξιωματικός / Δάσκαλος 

• Χώρος μηχανής & μηχανισμός διεύθυνσης / Προϊστάμενος μηχανικός 

• Στοιχεία γραμμής φόρτωσης /Προϊστάμενος γραφείου 

                                                           
16 C.O.W: Crude Oil Washing, είναι η διαδικασία κατά την οποία καθαρίζεται το υπόλειμμα από το 
πετρελαιοφόρο χρησιμοποιώντας το ίδιο το φορτίο αργού πετρελαίου, αφού αδειάσει η δεξαμενή 
φορτίου 
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• Υπεύθυνος χημικού συμπληρώματος 

 

Η επιτυχία μίας τέτοιας επιθεώρησης πάνω στο πλοίο κατά ένα μεγάλο ποσοστό 

βρίσκεται στη σωστή και λεπτομερή προετοιμασία του αντικειμένου, καθώς οι 

περισσότεροι επιθεωρητές είναι πρώην ναυτικοί με εμπειρία στον κλάδο, μπορούν 

εύκολα να αντιληφθούν στοιχεία της κατάστασης του πλοίου. 

Η προετοιμασία ξεκινάει με τη συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων και 

πιστοποιητικών που πρόκειται να ελεγχθούν και σχετίζονται με την κατάσταση του 

πλοίου, αφορούν το πλήρωμα, τα χαρτιά του φορτίου που μεταφέρεται και όλα τα 

αρχεία και ημερολόγια που κρατούνται πάνω στο πλοίο. Παράλληλα ο καπετάνιος και 

το πλήρωμα προετοιμάζουν όλους τους χώρους που πρόκειται να επιθεωρηθούν όπως 

το κατάστρωμα, μηχανήματα, εργαλεία, μηχανοκίνητα μηχανήματα, μηχανοστάσιο- το 

οποίο αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της επιθεώρησης καθώς παρουσιάζει 

συχνά προβλήματα-. 

Τα έγγραφα του πλοίου που χρειάζεται ο επιθεωρητής είναι:  

• Έγγραφο ταξινόμησης 

• Πιστοποιητικό νηολόγησης 

• Πιστοποιητικό κατασκευής ασφαλείας φορτηγού πλοίου 

• Πιστοποιητικό εξοπλισμού ασφαλείας φορτηγού πλοίου 

• Πιστοποιητικό ραδιοτηλεγραφίας ασφαλείας 

• Πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης 

• Πιστοποιητικό φυσικής κατάστασης του ΙΜΟ 

• Πιστοποιητικό IOPP17  και συμπληρωματικό έντυπο Β 

• Πιστοποιητικό οικονομικής ευθύνης 

• Μια λίστα πληρώματος 

                                                           
17 IOPP: Πιστοποιητικό που εκδίδεται σε κάθε νέο πλοίο, αφού ο επιθεωρητής έχει επιθεωρήσει και 
διαπιστώσει ότι συμμορφώνεται με τη σύμβαση MARPOL. 
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• Σχέδιο της διάταξης δεξαμενής φορτίου του σκάφους 

• Έγγραφο ασφαλούς επάνδρωσης του σκάφους 

Επίσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και τα εξής έγγραφα:  

• Απόδειξη για τον σωλήνα φορτίου / σωληνώσεων  

• Απόδειξη σταθερής και φορητής συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης 

• Απόδειξη επαγγελματικής εξυπηρέτησης αναπνευστικών συσκευών 

• Απόδειξη της συντήρησης σωσίβιων  

• Ρύθμιση φωτοβολταϊκών βαλβίδων του σκάφους 

• Ναυτιλιακό έγγραφο και δελτίο φορτίου 

• Πιστοποιητικό σταθεροποίησης του φορτίου 

•Δήλωση της επιθεώρησης εάν μεταφέρονται αποθήκες 

• Φύλλο δεδομένων ασφαλείας των υλικών του σχεδίου αντίδρασης σκάφους / sopep18  

κλπ. 

• Εγχειρίδιο αδρανούς αερίου 

• Παραίτηση επιστολών 

• Σχέδιο απόκρισης σκαφών 

• Εγχειρίδια συστήματος διαχείρισης ασφάλειας 

• Εγχειρίδιο λειτουργίας πλοίου, πολιτική της εταιρείας για αναβάθμιση και 

εκπαίδευση 

Ως προς την ετοιμότητα για βαθμονόμηση και απόδειξη ορθής λειτουργίας των 

παρακάτω συσκευών: 

• Ανιχνευτές εύφλεκτων αερίων ή σταθερό σύστημα ανίχνευσης αερίων 

• Αναλυτής οξυγόνου 

                                                           
18 SOPEP: Ship Oil Pollution Emergency Plan, είναι ένα σχέδιο πρόληψης που πρέπει να έχουν 
δεξαμενόπλοια> 150 GT και άλλα σκάφη> 400 GT. Σε αυτό το σχέδιο γίνεται μια επισκόπηση των 
πιθανών διαδικασιών σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδας. 
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• Γεννήτρια τοξικού αερίου 

• Εξοπλισμός παρακολούθησης εκκένωσης πετρελαίου  

• Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης της αντλίας φορτίου και συναγερμοί ρουλεμάν 

• Συναγερμοί υψηλού επιπέδου 

• Συναγερμοί υπερχείλισης 

• Βαλβίδες καυσίμου γρήγορου κλεισίματος 

Ως προς ετοιμότητα για την παρουσίαση της ορθής λειτουργίας των παρακάτω 

συναγερμών / συστημάτων 

• Συναγερμοί συναγερμού αδρανούς αερίου 

• Διαχωριστής ελαιώδους νερού 

• Συστήματα πυρόσβεσης 

• Μηχανισμός διεύθυνσης 

• Γεννήτρια έκτακτης ανάγκης 

• Απενεργοποίηση αερισμού χώρου μηχανής 

• Μηχανές σωστικών σκαφών 

Έτοιμα για επιθεώρηση θα πρέπει να είναι τα εξής αντικείμενα: 

• Στολή πυροσβέστη 

• Διεθνής σύνδεση με το πλοίο 

• Εξοπλισμός πλοήγησης 

• Χάρτες, δημοσιεύσεις και διορθώσεις 

• E.P.I.R.B19, πυροτεχνήματα και υδροστατικές απελευθερώσεις 

• Οθόνες φλόγας σε δεξαμενές καυσίμων και στραγγαλιστικών πηνίων 

• Σύστημα θορύβου ντουλαπιών 

                                                           
19 E.P.I.R.B: Emergency Position Indicating Radio Beacon, έχει σκοπό να βοηθήσει τους διασώστες να 
εντοπίσουν το πλοίο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
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• Εγκατάσταση θαλάσσιας αποχέτευσης 

Τα παρακάτω αντικείμενα είναι πολύ σημαντικά καθώς αυτά ενισχύουν την «πρώτη 

εντύπωση» του επιθεωρητή για το πλοίο και ως ένα ποσοστό κρίνουν την εξέλιξη της 

επιθεώρησης. Αυτά είναι: 

• GANGWAY (Σκάλα επιβιβάσεως): Θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σωστά και να έχει 

ενσωματωμένο το δίχτυ ασφαλείας (safety net) και κοντά της να υπάρχει ένα σωσίβιο 

τύπου κουλούρας (life ring) σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

• SIGNS (Προειδοποιητικές ενδείξεις): Όλες οι προειδοποιητικές ενδείξεις θα πρέπει 

να είναι τοποθετημένες στα κατάλληλα σημεία. 

• CREW (Πλήρωμα) : Το πλήρωμα ασχολείται με τις εργασίες του καταστρώματος και 

θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (π.χ. κράνος, μπότες 

ασφαλείας, γάντια ,προστατευτικά γυαλιά). 

• DECK WATCH (οπτήρας): Χρειάζεται να είναι παρών στο κατάστρωμα, ώστε να 

ελέγχει τα  στοιχεία του επιθεωρητή, να τα ταυτοποιεί μέσω του αξιωματικού φυλακής, 

να φέρει τον προαναφερθέντα προστατευτικό εξοπλισμό καθώς και μια συσκευή 

ενδοεπικοινωνίας. Τέλος,  ένα μέλος του πληρώματος θα πρέπει να συνοδεύσει τον 

επιθεωρητή στο κατάλυμα. 

• FIRE EQUIPMENT AT THE MANIFOLD (εξοπλισμός κατάσβεσης πυρκαγιάς): Ο 

εξοπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στα επιστόμια φορτιού να είναι 

συντηρημένος και προς ετοιμότητα. 

• DECK (κατάστρωμα): Η καθαριότητα του καταστρώματος από λάδια και νερά και 

να μην υπάρχουν εμπόδια που θα ενοχλούν την κυκλοφορία σε αυτό. 

• SCUPPERS (μπούνια): Τα μπούνια πρέπει να είναι ασφαλισμένα και κλειστά για την 

παρεμπόδιση τυχόν διαρροής πετρελαίου στη θάλασσα. 

• CARGO INFORMATION (πληροφορίες φορτίου): θα πρέπει να είναι ενημερωμένα, 

αναρτημένα και ευανάγνωστα όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το φορτίο φόρτωσης 

και εκφόρτωσης  (MSDS). 

• EMERGENCY EQUIPMENT (εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης): Να είναι σε 

ετοιμότητα χωρίς βλάβες και σωστά συντηρημένος, καθώς επίσης πρέπει να είναι 

εύκολα μετακινήσιμος από το σημείο που βρίσκεται. 
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• MOORING (μέσα πρόσδεσης): Θα πρέπει να γίνει σωστή συντήρηση και συνεχής 

επίβλεψη των μέσων πρόσδεσης για τυχόν φθορές και για την αποφυγή ατυχήματος. 

• ACCOMODATION (κατάλυμα): Όλες οι θύρες του καταλύματος θα  πρέπει να είναι 

κλειστές και το ίδιο να είναι τακτοποιημένο, καθαρό και με επαρκή εξαερισμό.  

 

4.3. Υποχρεώσεις επιθεωρητή 

 

Πέραν από τα όσα χρειάζεται να γίνουν από μεριάς πλοίου και εταιρείας, κανόνες 

υπάρχουν και για τον ίδιο τον επιθεωρητή, και διέπουν τη συμπεριφορά που αρμόζει 

στην περίσταση. Πρώτο και κυριότερο είναι να συστηθεί στον καπετάνιο του πλοίου ή 

στον Master Authorized Deputy. Στη συνέχεια πρέπει, παρά το γεγονός ότι είναι ήδη 

γνωστό να αιτιολογήσει την επιθεώρηση και να ενημερώσει σχετικά με τη σειρά που 

θα ακολουθήσει στην εξέταση του πλοίου, η οποία θα πρέπει να είναι η πιο βολική για 

τη μη διαταραχή της λειτουργίας του.  

Σημαντικό κομμάτι είναι η ασφάλεια του επιθεωρητή κατά το χρόνο παραμονής του 

στο πλοίο, για την οποία φροντίζει πρώτα ο ίδιος έχοντας προνοήσει με το ντύσιμό του 

και τις κινήσεις του, απενεργοποιώντας τυχόν ηλεκτρονικές συσκευές και αν όχι να 

μην τις χρησιμοποιεί στις υψηλού κινδύνου περιοχές του πλοίου. 

Οι παρατηρήσεις που καταγράφονται από τον επιθεωρητή στο VIQ πρέπει πρώτα να 

αναφέρονται και να συζητούνται την ίδια χρονική στιγμή με το μέλος του πληρώματος 

που τον συνοδεύει. Αυτό αποσκοπεί στην πλήρη κατανόηση της παρατήρησης στο 

σωστό χρόνο, χωρίς να χρειαστεί μετέπειτα επαναφορά του ίδιου θέματος κατά την 

ολοκλήρωση του vetting.  Οι μεγάλες εισηγμένες πετρελαϊκές στην πλειοψηφία τους, 

ζητούν κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μία γραπτή λίστα με όλες τις 

παρατηρήσεις που σημειώθηκαν. Ακόμη και να μη ζητηθεί εγγράφως, ο επιθεωρητής 

οφείλει να προβεί σε συζήτηση με το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σχετικά με τα 

πορίσματα που έβγαλε, πριν εγκαταλείψει το σκάφος. 

Όταν έρθει η στιγμή να συμπληρώσει ο επιθεωρητής την έκθεση για το πλοίο, πρέπει 

να το κάνει εκτός του σκάφους, με εξαίρεση περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δεν είναι 

εφικτό, όπως το  να μπορέσει να φύγει άμεσα ο επιθεωρητής μετά την ολοκλήρωση 

του ελέγχου. 
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Ακόμη, οι απαντήσεις του επιθεωρητή οφείλουν να είναι ξεκάθαρες και αντικειμενικές 

σε ερωτήσεις που θα υπάρξουν από τα άτομα του πλοίου. Ο λόγος του στηρίζεται σε 

αποδεικτικά στοιχεία που αιτιολογούν τα επιχειρήματά του. Όπου ζητείται στο VIQ 

σημείωση απάντησης  ΝΑΙ/ΟΧΙ ή   ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ πρέπει να περιορίζεται 

μόνο σε αυτά, εκτός αν απαιτείται σχόλιο-παρατήρηση στο αντίστοιχο τμήμα του 

ερωτηματολογίου. Ξεχωριστά προβλέπεται η καταγραφή οτιδήποτε αρνητικού ή 

περίεργου στοιχείου παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο πλοίο. 

Το σπουδαιότερο ίσως χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ο επιθεωρητής είναι η 

διακριτικότητα και η εχεμύθεια. Δεν δύναται με κανένα τρόπο γραπτό ή προφορικό να 

μεταφέρει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επιθεώρηση σε τρίτα πρόσωπα. 

Τέλος, απαιτείται προσοχή προκειμένου να μη δοθεί καμία ένδειξη για το αν εγκρίνει 

ή όχι το πλοίο εκείνη τη στιγμή, στο πλήρωμα και στον καπετάνιο. 

 

4.4.Ευθύνες του πλοιάρχου 

 

Ο πλοίαρχος θα πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια του επιθεωρητή, να επιβάλει την 

τάξη στην επιθεώρηση, να προτείνει αλλαγές στο πρόγραμμα της επιθεώρησης αν αυτό 

είναι αναγκαίο. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ώρες εργασίας δεν ξεπερνούν 

αυτές που ορίζονται σύμφωνα με STCW καθώς και να εξασφαλίζει την σωστή χρήση 

του κάθε εξοπλισμού που ζητήθηκε η δοκιμή του από τον επιθεωρητή ώστε να μην 

έρχεται σε αντίθεση με τις λειτουργίες ασφαλείας. Επιπλέον: στα καθήκοντά του 

εμπίπτουν η συνεχής συνοδεία του επιθεωρητή από κάποιον αξιωματικό, η ομαλή 

συνεργασία με τον επιβλέποντα και η επαγγελματική συμπεριφορά και αντιμετώπιση 

απέναντί του καθώς και  οι αληθείς δηλώσεις από μέρους του 

Ακόμη είναι εξαιρετικά σημαντικό να  μη φέρνει τον επιθεωρητή σε δύσκολη θέση σε 

θέματα πείρας και προσόντων, να μη συμφωνεί με την εκτέλεση μιας ενέργειας που 

δεν είναι ασφαλής, ακόμη και εάν αυτό του προτείνεται, να μην εκφράζει την άποψη 

του πάνω σε μία καταγεγραμμένη παρατήρηση και να αποφεύγει τις άσχετες 

πληροφορίες με στόχο τον εντυπωσιασμό του επιθεωρητή. Το ίδιο ισχύει και για τους 

υπόλοιπους αξιωματικούς. 
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Επιπλέον, σε περιπτώσεις που θεωρήσει ότι ο επιθεωρητής παρεκτρέπεται να 

επικοινωνεί με το γραφείο καθώς είναι εκείνο που θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα και 

να εξασφαλίσει ότι η στάση του πληρώματος αποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα πλοίο 

που επανδρώνεται με επαγγελματίες.  

 

4.5 Κατά την αποχώρηση του επιθεωρητή 

 

Μετά την αποχώρηση του επιθεωρητή ο πλοίαρχος θα πρέπει να ενημερώσει το 

γραφείο για όσες παρατηρήσεις καταγράφηκαν, για το πλάνο του σχετικά με τις 

διορθώσεις των παρατηρήσεων καθώς και το πόσο θα διαρκέσουν αυτές. Επίσης θα 

πρέπει να ενημερώσει για τις παρατηρήσεις εκείνες που χρειάζονται μεγαλύτερη 

προσοχή, για το όνομα του επιθεωρητή καθώς και να δώσει τις πληροφορίες εκείνες 

που θα βοηθήσουν το γραφείο να συντάξει ένα πλάνο για τη διόρθωση των 

παρατηρήσεων και την ανταπόκριση τους στον ναυλωτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  Exxon Mobil 

 

5.1 ExxonMobil 

 

Η Exxon Mobil είναι η εταιρεία που ξεκίνησε σαν ένας περιφερειακός έμπορος 

κηροζίνης στις ΗΠΑ και εξελίχθηκε μέσα από μία πορεία 135 ετών στη μεγαλύτερη 

πετρελαϊκή και πετροχημική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο εμπόριο 

παγκοσμίως. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Ίρβινγκ του Τέξας, αποτελεί απόγονο 

της εταιρείας Standard Oil και διαμορφώθηκε το 1999 από τη συγχώνευση της Exxon 

και της Mobil. 

Στο σήμερα παραμένει ένας πανίσχυρος πετρελαϊκός κολοσσός, ο οποίος από το 2008 

ελέγχει το 3% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Η «αυτοκρατορία» της Exxon 

Mobil επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο, από την Ινδονησία και τη Ρωσία έως τη 

Βενεζουέλα. Σύμφωνα με στοιχεία του 2018 κατέκτησε τη 2η θέση πίσω από τη Shell 

μετά από ένα δύσκολο πρώτο τρίμηνο. 

Η Exxon φροντίζει να δημοσιεύει έγγραφα τα οποία εμπεριέχουν κριτήρια και 

προσδοκίες για το θαλάσσιο περιβάλλον, την ασφάλεια και την κατοχύρωση της 

ποιότητας των σκαφών τρίτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υπηρεσία 

θυγατρικών της ExxonMobil. 

Τα πλοία τρίτων που δεν πληρούν τις προσδοκίες για το περιβάλλον και την ασφάλεια 

ή τα κριτήρια που περιγράφονται ως ΠΡΕΠΕΙ δεν μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες 

επιλογές για την υπηρεσία θυγατρικών της ExxonMobil. Εάν ικανοποιούν ορισμένες 

από αυτές τις προσδοκίες μπορεί να δοθεί περιορισμένη περίοδος για περαιτέρω 

εξέταση του σκάφους μετά τη λήψη γραπτής επιβεβαίωσης ότι οι ενέργειες θα γίνουν 

το συντομότερο δυνατό. 

5.2 Επιθεωρήσεις Σκαφών 

 

Στην ExxonMobil βασικό σημείο έναρξης αξιολογήσεων αποτελούν οι αναφορές των 

επιθεωρήσεων των σκαφών  προκειμένου να εξακριβωθεί αν πληρούν τις προσδοκίες 
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του οργανισμού αξιολόγησης. Χρησιμοποιούνται εκθέσεις από τη βιομηχανία, OCIMF 

SIRE και το Ινστιτούτο Χημικών Διανομών (CDI)20.  

Προκειμένου να προχωρήσει η εταιρεία σε επιθεώρηση πρέπει να πληρούνται όλοι οι 

ακόλουθοι όροι:. 

1.Να υπάρχει μια λογική πιθανότητα να προσφερθεί το σκάφος και να χρησιμοποιηθεί 

από μια θυγατρική της ExxonMobil. 

2.Η τελευταία επιθεώρηση να μην είναι πέραν της ημερομηνίας ισχύος της. 

3.Η αλλαγή ιδιοκτησίας του πλοίου, ο αερομεταφορέας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

η ταξινόμηση της Εταιρείας, μπορεί να ακυρώσει τις επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν 

ενώ το σκάφος ήταν υπό τον προηγούμενο ιδιοκτήτη / φορέα εκμετάλλευσης / κοινωνία 

ταξινόμησης. 

4.Το σκάφος να καλύπτεται από έγκυρη δήλωση κατάχρησης οινοπνεύματος και 

ναρκωτικών και να συμμορφώνεται με τους όρους αυτής της δήλωσης. 

5.Το σκάφος να είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση κατά τη διάρκεια των εργασιών 

εκφόρτωσης. Φορείς μεταφοράς φυσικού αερίου και χημικών δεμάτων μπορούν να 

επιθεωρούνται σε λιμάνια εκφόρτωσης. 

6.Να μην υπάρχουν άλλες επιθεωρήσεις του σκάφους προγραμματισμένες ταυτόχρονα. 

7.Nα έχει υποβληθεί VIQ στο OCIMF  

Ένα τρίτο σκάφος δεν θα επιθεωρηθεί ή οι εκθέσεις ελέγχου του δεν θα αξιολογηθούν 

για να μπορέσει να ναυλωθεί, να πωληθεί ή να χρησιμοποιηθεί από εταιρεία μη 

συνδεδεμένη με την ExxonMobil. Όλες οι επιθεωρήσεις που διοργανώνονται από τον 

αρμόδιο οργανισμό αξιολόγησης θα πραγματοποιηθούν από διαπιστευμένους 

επιθεωρητές και θα οργανώνονται  με την άδεια του διαχειριστή σκαφών. Αναμένεται 

ότι ο χειριστής θα ενημερώσει τον πλοίαρχο του πλοίου και τον κατάλληλο πράκτορα 

λιμένα. Οι επιθεωρητές έχουν την εντολή να αναφερθούν στον πλοίαρχο, (ή στους 

αξιωματικούς, αν δεν είναι διαθέσιμος ο πλοίαρχος), κατά την επιβίβαση στο σκάφος. 

Ο επιθεωρητής θα διεξάγει τις επιθεωρήσεις του κατά τρόπο ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι παρεμβολές στη λειτουργία ή τη διαχείριση του σκάφους. Οι 

                                                           
20 CDI: Chemical Distribution Institute, δημιουργήθηκε για να βελτιώσει την ασφάλεια και την 
ποιότητα των χύδην υγρών μεταφορών 
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επιθεωρητές θα επανεξετάσουν τα πορίσματά τους με τον πλοίαρχο ή τον εκπρόσωπο 

του πλοίαρχου μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και πριν από την αναχώρηση 

του σκάφους. 

Η εταιρεία, οι  κάτοχοι του πλοίου και φορείς εκμετάλλευσης του αναμένεται να 

επικοινωνούν με τον OCIMF, εάν επιθυμούν να αιτιολογήσουν ή να απαντήσουν σε 

καταγεγραμμένες παρατηρήσεις και τις διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση 

των παρατηρήσεων που αναφέρονται στην έκθεση επιθεώρησης. Εάν δεν 

προσκομιστούν ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη 

οι  παρατηρήσεις, ενδέχεται να απορριφθεί το πλοίο από τις θυγατρικές της 

ExxonMobil. 

 

5.3 Συστήματα επιθεώρησης- Αναφορά περιστατικών 

 

H ExxonMobil υποστηρίζει τη χρήση της Διαδικασίας Επιθεώρησης Ομοιόμορφων 

Σκαφών OCIMF. Οι φορείς εκμετάλλευσης καλούνται να κατανοήσουν τις εν λόγω 

βασικές διαδικασίες επιθεώρησης των πλοίων και να συμβουλεύσουν τους πλοίαρχους 

τους αναλόγως. Αναμένεται ότι θα είναι διαθέσιμο ένα ενημερωμένο Ερωτηματολόγιο 

Στοιχείων Σκαφών (VPQ) στα συστήματα SIRE. 

Η παράλειψη παρουσίασης του πλοίου για έλεγχο σε καλή κατάσταση ή με κακή 

εμφάνιση θα θεωρηθεί ως απόδειξη συστημάτων υποσυστήματος διαχείρισης πλοίων 

ή ακτών. Στην περίπτωση αυτή, το σκάφος δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο για 

χρήση ακόμη και μετά τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Μπορεί επίσης να επηρεαστεί 

αρνητικά η βαθμολογία του χειριστή. 

 

Αναφορά περιστατικών 

 Ως μέρος της πρωτοβουλίας για άψογη λειτουργία, οι αρμόδιοι οργανισμοί ελέγχου 

καταγράφουν όλα τα περιστατικά και απαιτούν από τους διαχειριστές σκαφών να 

εξασφαλίζουν ότι οι έρευνες ολοκληρώνονται, εντοπίζονται τα βασικά αίτια και ότι 

λαμβάνονται αποτελεσματικές διορθωτικές / προληπτικές ενέργειες πριν υποβάλλει 

αίτηση το πλοίο για την υπηρεσία θυγατρικών της ExxonMobil. Σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές του TMSA, οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης 
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αναμένεται να διατηρούν ένα εσωτερικό σύστημα καταγραφής περιστατικών και 

δυσκολιών, από τα οποία μπορούν να αντληθούν διδάγματα και να αναληφθούν οι 

απαραίτητες προληπτικές ενέργειες. Η ύπαρξη και η αποτελεσματικότητα μιας 

διαδικασίας αυτού του τύπου θα επηρεάσει την αξιολόγηση του φορέα εκμετάλλευσης. 

Μετά από ένα περιστατικό, το σκάφος μπορεί να τοποθετηθεί σε WORLDWIDE 

HOLD (δεν επιτρέπεται να εισέλθει στην υπηρεσία θυγατρικών της ExxonMobil) μέχρι 

να αναθεωρηθεί η αναφορά περιστατικού από τον Συντονιστή Περιστατικών και να 

γίνει αποδεκτή σε επίπεδο διευθυντή στον αρμόδιο φορέα εξέτασης.  

 

5.4 Κριτήρια ποιότητας 

 

Ο πλοιοκτήτης καλείται να παρέχει στον επιθεωρητή επίκαιρο αντίγραφο της 

τρέχουσας έκδοσης του "OCIMF" "Ερωτηματολόγιο στοιχείων σκαφών (VPQ)". Οι 

φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του VPQ με το πρόγραμμα 

SIRE στο OCIMF. 

Στους χειριστές υπενθυμίζεται η σημασία της ακρίβειας στο VPQ, καθώς οι τεχνικές 

κρίσεις (π.χ. το δικαίωμα προσαρμογής) που επηρεάζουν την εμπορική απόφαση, θα 

βασιστούν στο περιεχόμενο του ερωτηματολογίου. 

Για να διασφαλιστεί η σωστή ταυτοποίηση, ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει  να 

επαληθεύσει ότι ο αριθμός IMO  που ανατέθηκε στο σκάφος και καταχωρήθηκε στο 

VPQ αντιστοιχεί ακριβώς στον αριθμό στο Lloyds Register της μεταφοράς. 

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί VPQ στο OCIMF , οι αιτήσεις για επιθεωρήσεις 

αυτομάτως απορρίπτονται. 

 

Πιστοποίηση, τεκμηρίωση και δημοσίευση 

Τα σκάφη πρέπει να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες διεθνείς 

συμβάσεις, νόμους, κανονισμούς και / ή άλλες απαιτήσεις της χώρας νηολόγησης 

σκαφών και των χωρών των λιμένων ή / και των τόπων στους οποίους μπορεί να 

παραγγελθεί το πλοίο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους σε θυγατρικές της 

ExxonMobil. 
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Τα εγχειρίδια διαδικασιών που καλύπτουν την ασφάλεια, την πλοήγηση, τη διακίνηση 

φορτίων, την πρόληψη της ρύπανσης και την αγκυροβόληση πρέπει να διατηρούνται 

επί του σκάφους για τη χρήση του πληρώματος του σκάφους. Οι σημερινές εκδόσεις 

των δημοσιευμάτων που απαριθμούνται παρακάτω,  ενδείκνυνται για το εμπόριο 

σκαφών, προτιμώνται από την εταιρεία, αλλά ισοδύναμα δημοσιεύματα μπορούν 

επίσης να γίνουν αποδεκτά. 

OCIMF - Συστάσεις για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην πρόσδεση των 

συμβατικών δεξαμενόπλοιων σε πλωτήρες με μονό σημείο. 

IMO - Ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα (SOLAS). 

Διεθνής σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και φύλαξης (STCW) 

ICS21 - Οδηγός Ελικοπτέρων / Πλοίων. 

ICS / OCIMF - Κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των ναρκωτικών και του 

αλκοόλ στα πλοία 

ICS - Οδηγός διαδικασιών γέφυρας 

IMO - Διεθνείς κανονισμοί για την πρόληψη των συγκρούσεων στη θάλασσα 

IMO - Δρομολόγηση πλοίων 

OCIMF - Οδηγίες εξοπλισμού πρόσδεσης. 

OCIMF - Αποτελεσματική πρόσδεση 

IMO - MARPOL 73/78 Ενοποιημένη έκδοση 

OCIMF / ICS - Διεθνής Οδηγός Ασφάλειας για πετρελαιοφόρα και τερματικά 

(ISGOTT)22  

OCIMF / ICS - Οδηγός καθαρού ουρανού για πετρελαιοφόρα - Διατήρηση των 

υπολειμμάτων πετρελαίου επί του σκάφους OCIMF / ICS - Πρόληψη των διαρροών 

πετρελαίου μέσω χώρου αντλίας φορτίου Θάλαμοι θαλάσσης - 

                                                           
21 ICS: The International Chamber of Shipping, διεθνής εμπορικός σύλλογος για τη ναυτιλιακή 
βιομηχανία, που εκπροσωπεί πλοιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης σε όλους τους τομείς και τις 
συναλλαγές. 
22 ISGOTT: International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals, παρέχει συστάσεις και 
καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή μεταφορά και χειρισμό αργού πετρελαίου 
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OCIMF / ICS - Οδηγός μεταφοράς πλοίου προς πλοίο (πετρελαίου) 

Διαδικασίες μεταφοράς λαδιού (Ειδικά για τα πλοία - σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Ακτοφυλακής των ΗΠΑ) 

OCIMF "για εξαρτήματα πλοίων για χρήση με ρυμουλκά, με ιδιαίτερη αναφορά στις 

συνοδείες των πλοίων και άλλες λειτουργίες υψηλής φόρτωσης". 

 

5.5 Διαχείριση του πληρώματος 

 

Η ExxonMobil θέτει κάποια πρότυπα και σε σχέση με τη διαχείριση των πληρωμάτων 

στα δεξαμενόπλοια που επιλέγει για την παροχή υπηρεσιών. 

Όλα τα μέλη του πληρώματος πρέπει να έχουν επαρκή και κατάλληλη εμπειρία ως 

υπεύθυνοι ή ανώτεροι υπάλληλοι. Για πρόσφατα προωθούμενους υπευθύνους αυτό 

πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) Εμπειρία ελιγμών ως ανώτερος υπάλληλος ή ως υπεράριθμος στο ίδιο σκάφος ή 

κλάση σκάφους που έχει τα ίδια ή παρόμοια χαρακτηριστικά χειρισμού  

β) παρακολούθηση εγκεκριμένου κύκλου μαθημάτων προσομοιωτή πλοίων σε 

εγκατάσταση ικανή να προσομοιώνει τα χαρακτηριστικά ελιγμών ενός τέτοιου 

σκάφους. 

Όλοι οι αξιωματικοί πρέπει να διαθέτουν έγκυρα πιστοποιητικά / άδειες ανάλογα με το 

βαθμό και / ή τη θέση τους στο σκάφος και το προβλεπόμενο εμπόριο. Αυτό πρέπει να 

περιλαμβάνει και κατηγορίες επικίνδυνων φορτίων όπως καθορίζονται για παράδειγμα 

στην STCW.  

Εκτός από τη συμμόρφωση με το Πιστοποιητικό ασφαλούς επάνδρωσης, τα πλοία που 

εκτελούν συνεχόμενα 24 ώρες λειτουργίας θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 

ελάχιστες απαιτήσεις: 

α) Για πλοία μεγαλύτερα των 16 k DWT - Το ελάχιστο επίπεδο επάνδρωσης πρέπει να 

αποτελείται από τουλάχιστον έναν καπετάνιο και τρεις εξουσιοδοτημένους 

αξιωματικούς καταστρώματος και τουλάχιστον έναν επικεφαλής μηχανικό και δύο 

αδειοδοτημένους βοηθούς μηχανικούς. 
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β) Για σκάφη κάτω των 16 k DWT - Το ελάχιστο επίπεδο επάνδρωσης πρέπει να 

αποτελείται από τουλάχιστον έναν καπετάνιο , δύο εξουσιοδοτημένους αξιωματικούς 

καταστρώματος και τουλάχιστον έναν επικεφαλής μηχανικό και έναν εξουσιοδοτημένο 

βοηθό μηχανικό. 

Άλλες διευθετήσεις επάνδρωσης μπορούν να ληφθούν υπόψη μετά από επανεξέταση, 

κατά περίπτωση. Αυτό θα περιλαμβάνει ανασκόπηση της ικανότητας / εμπειρίας του 

πληρώματος, των συνθηκών υπηρεσίας, της αμειψισποράς, του εξοπλισμού και των 

διαδικασιών αντιμετώπισης απρόβλεπτων προβλημάτων. 

Οι διαδικασίες πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις για την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο των μέγιστων ωρών εργασίας και της αποφυγής της κόπωσης. 

Ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να εγγυάται ότι λειτουργεί σύμφωνα με την πολιτική 

για την κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών, η οποία πληροί ή υπερβαίνει τα πρότυπα 

που ορίζονται στη δημοσίευση ICS / OCIMF "Οδηγίες για τον έλεγχο των ναρκωτικών 

και του αλκοόλ στο πλοίο που ορίζει την αλκοολική κατάχρηση όταν η περιεκτικότητα 

είναι 40 mg / 100ml ή μεγαλύτερη και περιέχει διατάξεις για δοκιμές φαρμάκων και 

αλκοόλ που περιλαμβάνουν αιφνιδιαστικές εξετάσεις και τακτικές ιατρικές εξετάσεις 

για όλους τους υπαλλήλους και προβλέπει ότι όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να ελέγχονται 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μέσω του συνδυασμένου προγράμματος 

αιφνιδιαστικών εξετάσεων και ρουτίνας ιατρικών εξετάσεων. 

Ο χειριστής πραγματοποιεί την παραπάνω εγγύηση α) συμφωνώντας με τη ρήτρα του 

συμβαλλόμενου μέρους ναυλώσεων για τα ναρκωτικά και τα οινοπνευματώδη ποτά 

της ExxonMobil και β) με την υποβολή υπογεγραμμένης  δήλωσης . Οι εταιρείες που 

είναι εγκατεστημένες στις ΗΠΑ με πλοία με σημαία ΗΠΑ που πληρούν τους 

κανονισμούς USCG23 για δοκιμές A & D είναι αποδεκτές. 

 

Εκτός από τις κανονιστικές απαιτήσεις, κάθε σκάφος θα πρέπει να διαθέτει 

τουλάχιστον τον αναγκαίο εξοπλισμό, ο οποίος πρέπει να διατηρείται σε καλή 

κατάσταση λειτουργίας. Αναγνωρίζεται ότι ορισμένες χώρες ενδέχεται να απαιτήσουν 

επιπρόσθετο εξοπλισμό από αυτόν που απαιτείται σε αυτή την ενότητα.  

                                                           
23 USCG: United States Coast Guard, το προσωπικό της Ακτοφυλακής επιθεωρεί τα εμπορικά πλοία, 
ανταποκρίνεται στη ρύπανση, διερευνά θαλάσσια ατυχήματα και ναυτικούς εμπόρους 
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Τα σκάφη πρέπει να διαθέτουν ένα μέσο προειδοποίησης για περιπτώσεις απόκλισής 

του από την επιθυμητή πορεία τους, π.χ. σφάλμα σταυροειδών GPS, συναγερμός 

αυτόματου πιλότου κλπ. Προτιμάται ιδιαίτερα ένας ανεξάρτητος συναγερμός 

μαγνητικής διαδρομής. 

Είναι  προτιμότερο να εγκατασταθεί στο σκάφος, το συντομότερο δυνατόν, σύστημα 

καταγραφής δεδομένων Voyage για την αποθήκευση δεδομένων πλοήγησης, γέφυρας 

ήχου κ.λπ. έτσι ώστε τα αποθηκευμένα δεδομένα να μπορούν να ανακτηθούν και να 

αναλυθούν μετά από ένα περιστατικό. 

Προτιμάται ιδιαίτερα το σκάφος να διαθέτει δείκτη ταχύτητας και κατεύθυνσης 

ανέμου. 

Προτιμάται επίσης  τα πλοία μικρότερα από 160 k DWT να είναι εφοδιασμένα με μέσα 

μέτρησης της κίνησης του σκάφους ώστε να συμπεριλαμβάνουν τόσο την ταχύτητα 

του σκάφους όσο και την ταχύτητα περιστροφής. 

Το σκάφος είναι αναγκαίο να είναι εξοπλισμένο με γυροσκόπιο. Προτιμάται ιδιαίτερα 

τα σκάφη να έχουν δύο γυροσκοπικές πυξίδες ή μία γυροσκοπική πυξίδα και μία 

μαγνητική πυξίδα μετάδοσης. 

Το σκάφος πρέπει να έχει μέσα για τη λήψη οπτικών ρουλεμάν πυξίδας. 

Ραντάρ - Πλοία μικρότερα από 3 k DWT: πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα  ραντάρ 

εξοπλισμένο με έναν αληθινού βορρά χαρακτηριστικό.  Πλοία μεγαλύτερα από  3 k 

DWT πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο ραντάρ, ένα εκ των οποίων να έχει 

αληθινού βορρά χαρακτηριστικό. Επίσης, προτιμάται ιδιαίτερα η δυνατότητα 3cm και 

10cm (ζώνη X & S) μέσω της συνδυασμένης χρήσης δύο ραντάρ που μπορούν να 

συνδυαστούν μεταξύ τους. 

Ένα ραντάρ πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις 

παρακολούθησης / σχεδίασης, εκτός εάν έχει τοποθετηθεί αυτόνομο σύστημα ARPA24. 

Η ταχύτητα εισόδου του σκάφους στο ARPA πρέπει να είναι ταχύτητα μέσα στο νερό. 

                                                           
24 ARPA: Automatic Radar Plotting Aid, είναι το σύστημα που μπορεί να υπολογίσει την πορεία, την 
ταχύτητα και το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης του εντοπιζόμενου αντικειμένου, γνωρίζοντας έτσι 
εάν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με άλλο πλοίο ή την ξηρά. 
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Το σκάφος πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα μετρητή βάθους με δυνατότητα 

εγγραφής. 

Το σκάφος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δείκτες γωνίας του πηδαλίου και δείκτες 

στροφών έλικας ή ελεγχόμενου βήματος έλικας. 

Προτιμάται ιδιαίτερα τα σκάφη να είναι εξοπλισμένα με επαναληπτικές πτέρυγες 

γέφυρας για τη γωνία του πηδαλίου, τις στροφές και την κλίση του έλικα. 

Το σκάφος πρέπει να είναι εξοπλισμένο με καταγραφέα πορείας και GPS. 

Τα εγχειρίδια που καλύπτουν τις διαδικασίες πλοήγησης και γέφυρας πρέπει να 

διατηρούνται επί του σκάφους και τα πλοία πρέπει να πλοηγηθούν κατά τρόπο που 

εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με αυτές τις διαδικασίες. Προκειμένου να αποφευχθούν 

σφάλματα ενός ατόμου σε κρίσιμες συνθήκες λειτουργίας (π.χ. πλοία πλοήγησης, 

βαριά κυκλοφορία, περιορισμένη ορατότητα), οι διαδικασίες αυτές πρέπει να 

περιλαμβάνουν κατάλληλη επάνδρωση γεφυρών για όλες τις καταστάσεις κατά τις 

οποίες το πλοίο βρίσκεται σε πορεία η έχει ρίξει άγκυρα. 

 

5.6 Διαχείριση Ασφάλειας 

 

Στην ExxonMobil oι χειριστές ΠΡΕΠΕΙ να εξασφαλίσουν ότι όλα τα μέλη του 

πληρώματος που εργάζονται σε επικίνδυνες περιοχές χρησιμοποιούν ατομικό 

προστατευτικό εξοπλισμό κατάλληλο για τις διεξαγόμενες εργασίες και τον κίνδυνο 

που συνεπάγεται. 

Οι κλίμακες καταλυμάτων για πιλοτική επιβίβαση ΠΡΈΠΕΙ να συμμορφώνονται με 

τους κανονισμούς SOLAS και τη σύσταση του ΙΜΟ σχετικά με τις ρυθμίσεις για την 

επιβίβαση και την αποβίβαση πιλότων. 

Όλα τα σκάφη οφείλουν να φέρουν διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που καλύπτουν 

τουλάχιστον τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σε περίπτωση σύγκρουσης, 

γείωσης, ρύπανσης, πυρκαγιάς και έκρηξης καθώς και απελευθερώσεις αερίων από 

πλοία αερίου και απόρριψη τοξικών ατμών από χημικούς φορείς. 

Όλα τα σκάφη πρέπει να επιδεικνύουν τεκμηριωμένες διαδικασίες για την ασφαλή 

είσοδο σε δυνητικά επικίνδυνους ή κλειστούς χώρους, όπως αίθουσες αντλιών φορτίου 
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ή δεξαμενές φορτίου, με τουλάχιστον ένα σύστημα "Άδειας εισόδου" όπως 

περιγράφεται στο ISGOTT. 

Εκτός από τις κανονιστικές απαιτήσεις για σκάφη διπλού κύτους, όλα τα άλλα σκάφη 

ΠΡΈΠΕΙ να διαθέτουν δικό τους τεκμηριωμένο σύστημα για δειγματοληψία σε 

εύφλεκτες ατμόσφαιρες σε συχνές χρονικές περιόδους σε όλες τις δεξαμενές έρματος, 

ή άλλους τέτοιους χώρους εντός των επικίνδυνων ζωνών του σκάφους όπου μπορούν 

να συσσωρευτούν ατμοί. Η συχνότητα των δοκιμών θα εξαρτάται από τη διάρκεια του 

ταξιδιού, την κατάσταση του σκάφους, τον τύπο του φορτίου κ.λ.π.. ΠΡΕΠΕΙ να 

αναφέρεται σαφώς στο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των σκαφών. Εάν δεν 

υπάρχει σταθερό σύστημα με καταγραφέα, η διαδικασία ΠΡΕΠΕΙ να περιλαμβάνει 

δειγματοληψία με φορητό εξοπλισμό. Επίσης υποχρεωτική είναι η τήρηση αρχείων 

παρακολούθησης αυτών των χώρων. 

Προτιμάται ιδιαίτερα τα σκάφη να διαθέτουν αυτόματο σύστημα ανίχνευσης 

πυρκαγιάς στις περιοχές καταλυμάτων και μαγειρείων. 

Πρέπει να παρέχεται ασφαλής πρόσβαση για τη σύνδεση / αποσύνδεση των εύκαμπτων 

σωλήνων / βραχιόνων μεταφοράς φορτίου. 

Ο εξοπλισμός που δεν είναι πλέον ενεργός (π.χ. παρωχημένος ή έχει αντικατασταθεί) 

ΠΡΈΠΕΙ να είναι μόνιμα απομονωμένος ή να αφαιρείται εάν παρουσιάζει κίνδυνο ή 

μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ασφαλή λειτουργία του σκάφους. 

 

5.7 Δομική κατάσταση 

 

Παρά το γεγονός ότι δεν απαιτείται από τη νομοθεσία, είναι προτιμότερο όλα τα σκάφη 

να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού 13G  της MARPOL. Για τα 

σκάφη που καλούνται να αναλάβουν ένα ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεώρησης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού MARPOL 13G ή τους κανόνες της εταιρείας 

νηογνώμονα τα έγγραφα που αναφέρονται στον κανονισμό MARPOL 13G 

παράγραφος 3 πρέπει να βρίσκονται επί του σκάφους και να είναι διαθέσιμα για 

επιθεώρηση. Οι ιδιοκτήτες / διαχειριστές όλων των σκαφών ηλικίας 15 ετών και άνω 

πρέπει να επιβεβαιώσουν την ολοκλήρωση ενισχυμένης ειδικής επιθεώρησης σύμφωνα 

με τον κανονισμό 13G του παραρτήματος Ι της σύμβασης MARPOL 1973/78. 



57 
 

Προτιμάται ιδιαίτερα σε δεξαμενές έρματος να χρησιμοποιούνται σκληρές 

επικαλύψεις. Οι άνοδοι αλουμινίου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στις δεξαμενές 

CARGO. Εάν χρησιμοποιούνται σε δεξαμενές BALLAST, πρέπει να πληρούν τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

1. Οι άνοδοι δεν πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος μεγαλύτερο από 1,8 μέτρα ή 

υψηλότερα από μια θέση που μπορεί να προκαλέσει ενέργεια κρούσης μεγαλύτερη από 

20 kg σε περίπτωση πτώσης. 

2. Οι άνοδοι πρέπει να προστατεύονται από τα αντικείμενα που είναι πιθανό να 

πέφτουν (ειδικά σχεδιασμένες θωρακίσεις κουτιών). 

3. Τα κράματα ανόδων πρέπει να περιέχουν όχι περισσότερο από 0,02% μαγνήσιο ή 

0,1% σιλικόνη ή να πληρούν τις απαιτήσεις της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, εάν υπάρχει. 

(Κώδικας Ομοσπονδιακών Κανονισμών - Τίτλος 46, 3501 -25 (β) (4). 

 

Σύστημα πλυσίματος αδρανούς αερίου και αργού πετρελαίου 

Ένα σύστημα αδρανούς αερίου, εφόσον υπάρχει, πρέπει να διατηρείται σε πλήρη 

λειτουργία, με καταγραφή / ημερολόγιο συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των 

δοκιμών των διατάξεων ασφαλείας. 

Ο καθαριστής αδρανούς αερίου, οι φυσητήρες, η στεγανοποίηση καταστρώματος, οι 

αντλίες, τα εξαρτήματα και τα όργανα ελέγχου θεωρούνται κρίσιμα και είναι αναγκαίο 

να έχουν τεκμηριωμένες διαδικασίες συντήρησης και αρχεία δοκιμών. 

Το σύστημα του αδρανούς αερίου πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με λεπτομερές 

εγχειρίδιο που έχει εγκριθεί από την εταιρεία ταξινόμησης του σκάφους. Προτιμάται 

ιδιαίτερα η δημοσίευση του ΙΜΟ "Αδρανές Αέριο" να πραγματοποιείται σε σκάφη που 

φέρουν IGS 

Όσον αφορά την πίεση της δεξαμενής φορτίου / προστασία από το κενό, όλα τα πλοία 

πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της SOLAS, ανεξάρτητα από την 

ημερομηνία κατασκευής τους. 
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Χώρος κινητήρα και εξοπλισμός χειρισμού 

Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συναγερμούς υδροσυλλεκτών στο 

μηχανοστάσιο. 

Ένα από τα συστήματα διεύθυνσης πρέπει να λειτουργεί από το τροφοδοτικό έκτακτης 

ανάγκης. Είναι επίσης προτιμότερο όλα τα σκάφη να συμμορφώνονται με το κεφάλαιο 

II-1 του κανονισμού SOLAS, τον κανονισμό 29, παράγραφοι 16 και 20, ακόμη και αν 

ο ΚΟΧ τους είναι κάτω από το ελάχιστο όριο SOLAS. 

Σκάφη μεγαλύτερα από 16 k DWT πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κύριο και 

βοηθητικό σύστημα διεύθυνσης, το οποίο περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητους κινητήρες 

διεύθυνσης και υδραυλικές αντλίες. 

 Προτιμάται ιδιαίτερα οι δεξαμενές να έχουν τη δυνατότητα μέτρησης μέσω 

εξοπλισμού ελλιμενισμού στην "κλειστή" κατάσταση και ανεξάρτητοι συναγερμοί 

υψηλού επιπέδου να τοποθετούνται στις δεξαμενές.  

Συστήματα φορτίου και έρματος 

Το σκάφος πρέπει να διαθέτει MARPOL Segregated Ballast Δεξαμενές (SBT). Σε 

περίπτωση διπλής αποκοπής, το πλοίο πρέπει να έχει ένα συνεχές διάμηκες διάφραγμα 

στις δεξαμενές φορτίου επιπλέον των διαμηκών διαφραγμάτων που σχηματίζουν το 

μπλοκ φορτίου. 

Το σκάφος οφείλει  να είναι ικανό να χειρίζεται τουλάχιστον τρεις κατηγορίες φορτίου 

διατηρώντας ταυτόχρονα τον διαχωρισμό των διπλών βαλβίδων μεταξύ βαθμών. 

Το πλοίο είναι αναγκαίο να είναι εξοπλισμένο με τουλάχιστον τρεις κύριες αντλίες 

φορτίου. Πρέπει να τοποθετηθούν στάσεις έκτακτης ανάγκης της αντλίας φορτίου.  

στην αίθουσα ελέγχου φορτίου , στην είσοδο του άνω χώρου αντλίας , κοντά στην 

πολλαπλή .Οι αντλίες με παλινδρομική κίνηση δεν είναι αποδεκτές. 

Οι πολλαπλές μεταφορές εμπορευμάτων, οι δεξαμενές και τα ανυψωτικά μηχανήματα 

πρέπει να γνωρίζουν τις συστάσεις της OCIMF για τους διανομείς δεξαμενών 

πετρελαίου και τον σχετικό εξοπλισμό. Επιπλέον, οι συνδέσεις ανάκτησης ατμών 

πρέπει να παρέχονται μπροστά και πίσω από την πολλαπλή φορτίου, τη θύρα και τον 

δεξιό άξονα και πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις ίδιες συστάσεις του OCIMF. 
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Οι βαλβίδες φόρτωσης στην πολλαπλή, το διαχωριστικό διάφραγμα και το διάφραγμα 

της αντλίας πρέπει να είναι χάλυβας ή εγκεκριμένος όλκιμος σίδηρος. Προτιμώνται οι 

βαλβίδες πύλης. 

Οι μετρητές πίεσης πρέπει να τοποθετηθούν στη θύρα και στον δεξιό άξονα, σε κάθε 

σύνδεση πολλαπλών σωλήνων έξω από τη βαλβίδα πολλαπλής. Η απαίτηση αυτή 

μπορεί να παραλειφθεί μετά την εφαρμογή και την αιτιολόγηση για τους χημικούς 

μεταφορείς και τους μεταφορείς πολλαπλών προϊόντων, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλο 

αριθμό πολλαπλών διανομών και όπου υπάρχουν αποδεκτές εναλλακτικές ρυθμίσεις. 

Κάθε μετρητής πρέπει να δοκιμάζεται ετησίως και ένα αρχείο δοκιμής να διατηρείται 

επί του σκάφους. 

Οι δεξαμενές αποστράγγισης είναι αναγκαίο να είναι εξοπλισμένες με θερμαντικά 

πηνία.  Εάν απαιτείται για την προβλεπόμενη υπηρεσία, το πλοίο πρέπει να είναι ικανό 

να φορτώνει φορτία στους 72 ° C και  να είναι εφοδιασμένο με μέσο θέρμανσης ικανό 

να αυξήσει τη θερμοκρασία του φορτίου σε μέγιστη τιμή 57 ° C και τη διατήρηση 

αυτής της θερμοκρασίας σε όλο το διάστημα διέλευσης και απόρριψης. Ωστόσο, ο 

απαιτούμενος ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 4 ° C 

την ημέρα. 

Για τα πλοία που μπορούν να μεταφέρουν καύσιμα αεροσκαφών, οι δεξαμενές 

φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των πηνίων θέρμανσης, πρέπει να μην περιέχουν 

χαλκό, ψευδάργυρο, κάδμιο και τα κράματά τους. 

Παρακολούθηση της ατμόσφαιρας: 

α) Τα σκάφη πρέπει να διαθέτουν ένα σταθερό σύστημα παρακολούθησης για 

εύφλεκτες ατμόσφαιρες στην αντλιοστάσια, στις δεξαμενές καυσίμων και σε άλλους 

χώρους δίπλα στο μπλοκ φορτίου. (Για παράδειγμα - χώροι έρματος σε δίκυκλα και / 

ή διπλά πυθμένα όπου οι εκρηκτικοί ατμοί μπορούν να συσσωρεύουν αισθητήρες 

πρέπει να τοποθετηθούν στο πάνω και κάτω μέρος της αντλίας). 

β) Επιπλέον, εάν μεταφέρονται φορτία που ενδέχεται να περιέχουν H2S, το σκάφος 

πρέπει να διαθέτει σταθερό σύστημα παρακολούθησης για το H2S στην αντλιοστάσια. 
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γ) Για τα πλοία με δεξαμενές έρματος διπλής και / ή διπλής πυθμενικής πλευράς, πρέπει 

να προβλέπεται μέθοδος αδρανείας (όπου τοποθετείται IGS) και καθαρισμός με αέρα 

σε περίπτωση που εντοπιστούν εύφλεκτα αέρια στην ατμόσφαιρά τους. 

 

Το σκάφος είναι απαραίτητο να είναι εφοδιασμένο με θάλαμο ελέγχου φορτίου 

(CCR)25  με κεντρικό έλεγχο αντλίας φορτίου, λειτουργία βαλβίδας και 

απομακρυσμένους μετρητές επιπέδου δεξαμενής και συναγερμούς. 

Για τον υπολογισμό των τάσεων του κύτους πρέπει να τοποθετείται ένας υπολογιστής 

φορτίου εγκεκριμένος κατά κατηγορία. Για τα σκάφη διπλού κύτους, ο υπολογιστής 

αυτός πρέπει επίσης να υπολογίζει τη σταθερότητα του σκάφους και να παρέχει 

προειδοποίηση (συναγερμό) ασταθών ή δυνητικά ασταθών συνθηκών. 

Συσκευές μέτρησης στάθμης δεξαμενής και ανεξάρτητοι συναγερμοί υψηλού επιπέδου 

πρέπει να τοποθετούνται σε όλες τις δεξαμενές φορτίου, πλατφόρμες και δεξαμενές με 

απομακρυσμένη ανάγνωση και συναγερμοί στο CCR. 

Οι κλειδαριές ατμού δεξαμενής φορτίου, κατάλληλα βαθμονομημένες, πιστοποιημένες 

και ικανές να αντλούν δείγματα υγρών, πρέπει να τοποθετηθούν. Η στολή του σκάφους 

πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 φορητές ηλεκτρονικές ταινίες μέτρησης. 

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν βασικές απαιτήσεις της πετρελαϊκής προκειμένου να 

κριθεί το σκάφος κατάλληλο έπειτα από την επιθεώρηση για τη μεταφορά των 

προϊόντων της. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 CCR: Cargo Control Room, είναι ο χώρος όπου ο υπεύθυνος  μπορεί να παρακολουθεί και να 
ελέγχει τη φόρτωση και εκφόρτωση του υγρού φορτίου του πλοίου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα εργασία στηρίχθηκε στο ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον που εντοπίζεται 

σε παγκόσμια κλίμακα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και για 

ζητήματα ποιότητας και ασφάλειας στο ναυτιλιακό κλάδο. Έχει καταστεί επιτακτική 

ανάγκη η αύξηση των επιπέδων ποιότητας και ασφάλειας λειτουργίας των πλοίων και 

των ναυτιλιακών εταιρειών λόγω σοβαρών περιστατικών με επιπτώσεις τόσο στην 

ανθρώπινη ζωή όσο και στο περιβάλλον. 

Αποτυπώθηκαν οι φορείς άσκησης επιθεωρήσεων με ιδιαίτερη ανάλυση στις 

πετρελαϊκές εταιρείες και το στόχο αυτών για δημιουργία υψηλών προτύπων 

ασφάλειας και ποιότητας. Η φύση και οι ιδιαιτερότητες των φορτίων καθώς και ο 

περιβαλλοντικός κίνδυνος οδηγούν σε αυξανόμενες απαιτήσεις στη διαχείριση των 

δεξαμενοπλοίων. Επεξηγήθηκαν τα συστήματα ελέγχου που επιλέγονται πλέον από την 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων, που διακινούν τα εμπορεύματά τους με δεξαμενόπλοια. 

Κύρια αναφορά έγινε στην OCIMF και στον οδηγό TMSA, που συμπληρώνει τον ISM 

Code και επικεντρώνεται στα πλοία μεταφοράς υγρού φορτίου, προωθώντας τη 

βελτίωση του συστήματος διοίκησης με κύριο γνώμονα τον ανθρώπινο παράγοντα. Αν 

και το προαναφερθέν σύστημα ξεκίνησε με καθαρά εθελοντικό χαρακτήρα, στο 

σήμερα αποτελεί προ απαιτούμενο ναύλωσης από τους πετρελαιοβιομηχάνους. 

Οι επιθεωρήσεις επί των σκαφών, ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες ρύπανσης από 

πετρέλαιο και μεγιστοποιούν την ασφάλεια των δεξαμενοπλοίων. Πρόκειται για 

διαδικασίες αρκετά περίπλοκες και χρονοβόρες με απαιτούμενη προσοχή. Σημαντικοί 

αρωγοί αυτών των διαδικασιών είναι το πρόγραμμα SIRE με τα ερωτηματολόγια 

επιθεώρησης σκαφών VIQs, στα οποία καταγράφονται όλες οι παρατηρήσεις του 

επιθεωρητή καθώς και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την κατάσταση και τη λειτουργία 

του εξεταζόμενου πλοίου. 

Στο τέλος της επιθεώρησης το πιο σημαντικό δεν είναι το σύνολο των παρατηρήσεων 

του σκάφους, αλλά το ρίσκο που είναι διατεθειμένος να πάρει ο ναυλωτής και ο 

αντίκτυπος αυτού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα πετρελαϊκής εταιρείας κολοσσού αποτελεί η Exxon 

Mobil, της οποίας το σύστημα αναλύθηκε λεπτομερώς. Τα κριτήρια ποιότητας και 
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ασφάλειας της Exxon, όπως και των θυγατρικών εταιρειών της, συσχετίζονται άμεσα 

με το θαλάσσιο περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή. Η μελέτης της εταιρείας 

στηρίζεται στις επιθεωρήσεις χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες 

πληροφορίες τόσο για το πλοίο όσο και για τη διαχειρίστρια εταιρεία. 

Αξιολογούνται κυρίως το σύστημα διαχείρισης του πλοίου TMSA, η κατάσταση του 

σκάφους και η λειτουργική του αποδοτικότητα σύμφωνα με τα στοιχεία και τα 

αποτελέσματα του ερωτηματολογίου VIQ, εκθέσεις από τερματικά, διερεύνηση της 

διαχείρισης συμβάντων που συνδέονται με το ενδιαφερόμενο πλοίο στο παρελθόν, και 

αν υπάρχουν τυχόν κρατήσεις σε λιμάνια. Η Exxon λαμβάνει σοβαρά υπόψη το 

θεσμικό πλαίσιο και γι’ αυτό κάθε επιλογή δεξαμενοπλοίου για μεταφορά προϊόντων 

είναι σε πλήρη σύμπνοια με τους διεθνείς κανονισμούς και συμβάσεις, όπως αυτές 

αναλύθηκαν στο αρχικό μέρος αυτής της διπλωματικής έρευνας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα 1 Ειδικά σημεία προς επιθεώρηση κατά τη διάρκεια εκτεταμένης 

επιθεώρησης 

1. Όλα τα είδη πλοίων  

• Δομική κατάσταση 

o Κατάσταση του κύτους και του καταστρώματος 

• Υδατοστεγανότητα 

o υδατοστεγείς / καιρικές συνθήκες 

o ανεμιστήρες, αγωγοί αέρα και περίβλημα 

o θυρίδες 

• Συστήματα έκτακτης ανάγκης 

o Προσομοιωμένη εξάντληση / έναρξη γεννήτριας έκτακτης ανάγκης 

o Φωτισμός έκτακτης ανάγκης 

o Δοκιμή διατάξεων άντλησης υδροσυλλεκτών 

o Δοκιμή συσκευών κλεισίματος / στεγανών θυρών 

o  Έλεγχος του μηχανισμού πηδαλιουχίας συμπεριλαμβανομένου 

έκτακτου συστήματος διεύθυνσης 

• Ραδιοεπικοινωνία 

o Δοκιμή εφεδρικής πηγής ενέργειας 

o Δοκιμή κύριας εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων για τη 

λήψη πληροφοριών θαλάσσιας ασφάλειας 

o Δοκιμή φορητών σετ VHF GMDSS 

• Πυρασφάλεια  

o Τρυπάνι πυρόσβεσης που περιλαμβάνει επίδειξη της δυνατότητας 

χρήσης εξοπλισμού πυροσβεστών και εξοπλισμού και εξοπλισμού 

πυρόσβεσης 

o Δοκιμή πυροσβεστικής αντλίας έκτακτης ανάγκης (με 2 σωλήνες) 

o Δοκιμή απομακρυσμένου αερισμού άμεσης διακοπής και συναφείς 

αποσβεστήρες  

o Δοκιμή απομακρυσμένων αντλιών καυσίμου άμεσης διακοπής 
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o Έλεγχος απομακρυσμένων βαλβίδων ταχείας κλεισίματος 

o Πόρτες πυρκαγιάς 

o Σταθερές εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και συναφείς συναγερμοί 

• Συναγερμοί 

o Δοκιμή συναγερμού πυρκαγιάς 

• Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας 

o Η συμφωνία απασχόλησης των ναυτικών, 

o Η εκπλήρωση των απαιτήσεων για ώρες εργασίας ή ώρες ανάπαυσης, 

o Το πρότυπο καταλύματος, 

o Οι εγκαταστάσεις τροφίμων και τροφοδοσίας, 

o Οι εγκαταστάσεις για ιατρική περίθαλψη 

o Αξιολόγηση κινδύνου, προγράμματα, εκπαίδευση και εκπαίδευση, 

αναφορά ατυχημάτων και προστατευτικός εξοπλισμός. 

 

• Σωστικά μέσα 

o Εγκαταστάσεις για σκάφη επιβίωσης και διάσωσης (εάν υπάρχουν 

ενδείξεις αχρησίας, σκάφη που πρέπει να κατεβαίνουν στο νερό) 

• Πρόληψη της ρύπανσης 

o Δοκιμή εξοπλισμού φιλτραρίσματος λαδιού 

2. Φορτηγό μεταφοράς φορτίου χύδην / OBO (εάν μεταφέρει στερεό φορτίο 

χύδην) 

Εκτός από τα στοιχεία που απαριθμούνται στο σημείο 1, τα ακόλουθα 

στοιχεία πρέπει να θεωρούνται ως μέρος της διευρυμένης επιθεώρησης για 

τα πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην: 

• Τεκμηρίωση 

o Επαλήθευση ότι τα ακόλουθα έγγραφα βρίσκονται επί του σκάφους, 

συμπληρώνονται και επικυρώνονται από το κράτος σημαίας ή τον 

αναγνωρισμένο οργανισμό: 

o Το ενισχυμένο πρόγραμμα έρευνας (ESP) που περιλαμβάνει: 

o Αναφορές διαρθρωτικής έρευνας 
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o Αναφορές μετρήσεων πάχους 

o Αναφορές αξιολόγησης συνθηκών 

o Ελέγχος αν το φορτίο επιτρέπεται από το DoC για επικίνδυνα 

εμπορεύματα 

o Έγκριση για όργανα φόρτωσης 

• Δομική κατάσταση 

o Κατάσταση των διαφραγμάτων και των πορτών 

o Δεξαμενές έρματος 

o Τουλάχιστον μία από τις δεξαμενές έρματος εντός της περιοχής 

φόρτωσης που πρέπει να εξεταστεί από την είσοδο φρεατίου / 

καταστρώματος της δεξαμενής ή εισάγεται εάν ο επιθεωρητής 

διαπιστώσει σαφείς λόγους που βασίζονται στην παρατήρηση και τα 

αρχεία ESP. 

3. Φορέας αερίου, δεξαμενόπλοιο χημικών 

  Εκτός από τα στοιχεία που απαριθμούνται στο σημείο 1, τα ακόλουθα στοιχεία 

πρέπει να θεωρούνται ως μέρος της διευρυμένης επιθεώρησης για 

δεξαμενόπλοια αερίου και χημικών: 

• Τεκμηρίωση 

o Ελεγχος εάν το μεταφερόμενο προϊόν είναι στο σχετικό Πιστοποιητικό 

Fitness 

• Λειτουργίες φορτίου 

o Συστήματα παρακολούθησης και ασφαλείας των δεξαμενών φορτίου 

που σχετίζονται με τη θερμοκρασία, την πίεση και την υγρασία 

o Συσκευές ανάλυσης και έκλυσης οξυγόνου, συμπεριλαμβανομένης της 

βαθμονόμησής τους. Διαθεσιμότητα εξοπλισμού ανίχνευσης χημικών 

(φυσητήρες) με κατάλληλο αριθμό κατάλληλων σωλήνων ανίχνευσης 

αερίων για το μεταφερόμενο φορτίο 

o Δοκιμή ντους στο κατάστρωμα 

• Ασφάλεια φωτιάς 

o Δοκιμή σταθερών εγκαταστάσεων πυρόσβεσης στο κατάστρωμα (όπως 

απαιτείται από το μεταφερόμενο προϊόν) 

• Κατάσταση διαβίωσης και εργασίας 
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o Σετ διαφυγής καμπίνας με αναπνευστική προστασία και προστασία 

ματιών εάν απαιτείται από τα προϊόντα που απαριθμούνται στο σχετικό 

Πιστοποιητικό Άσκησης 

 

4. Γενικό φορτίο, Πλοίο εμπορευματοκιβωτίων, Φορτηγό πλοίο, Φορτίο 

βαρέων φορτίων, Σκάφος ανοικτής θαλάσσης, Ειδικό πλοίο, MODU, 

FPSO, Άλλοι τύποι πλοίων 

Εκτός από τα στοιχεία που απαριθμούνται στο σημείο 1, τα ακόλουθα 

στοιχεία πρέπει να θεωρούνται ως μέρος της διευρυμένης επιθεώρησης για 

τους τύπους πλοίων του τομέα: 

• Στεγανότητα / στεγανότητα 

o Κατάσταση των καλύψεων καταπακτών 

o Πρόσβαση στα φορτία / δεξαμενές φορτίου 

• Λειτουργίες φορτίου 

o Φόρτωση εξοπλισμού 

o Ρυθμίσεις αγκίστρωσης 

5. Πετρελαιοφόρο / OBO (εάν μεταφέρει υγρό φορτίο) 

Εκτός από τα στοιχεία που απαριθμούνται στο σημείο 1, τα ακόλουθα 

στοιχεία πρέπει να θεωρούνται ως μέρος της διευρυμένης επιθεώρησης για 

πετρελαιοφόρα: 

• Τεκμηρίωση 

o Επαλήθευση ότι τα ακόλουθα έγγραφα βρίσκονται επί του σκάφους, 

συμπληρώνονται και επικυρώνονται από το κράτος σημαίας ή τον 

αναγνωρισμένο οργανισμό: 

o Το ενισχυμένο πρόγραμμα έρευνας (ESP) που περιλαμβάνει: 

o Αναφορές διαρθρωτικής έρευνας 

o Αναφορές μετρήσεων πάχους 

o Αναφορές αξιολόγησης συνθηκών 

o  Πιστοποιητικό αφρού για σύστημα αφρού καταστρώματος 

• Δομική κατάσταση 

o Δεξαμενές έρματος 

o Τουλάχιστον μία από τις δεξαμενές έρματος εντός της περιοχής 

φόρτωσης που πρέπει να εξεταστεί από την είσοδο φρεατίου 
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o καταστρώματος της δεξαμενής ή εισάγεται εάν ο επιθεωρητής 

διαπιστώσει σαφείς λόγους που βασίζονται στην παρατήρηση και τα 

αρχεία ESP. 

• Ασφάλεια φωτιάς 

o Σταθερό σύστημα αφρού καταστρώματος 

o Έλεγχος της πίεσης του αδρανούς αερίου και του περιεχομένου του 

σε οξυγόνο 

6. Επιβάτης HSC, επιβατηγό πλοίο, επιβατηγό πλοίο Ro-Ro 

 Πέραν των στοιχείων που απαριθμούνται στο σημείο 1, τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει 

να θεωρούνται ως μέρος της διευρυμένης επιθεώρησης για τα επιβατηγά πλοία: 

• Τεκμηρίωση 

o Τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία για: 

o Εκπαίδευση διαχείρισης πλήθους 

o Εκπαίδευση εξοικείωσης 

o Κατάρτιση ασφάλειας για προσωπικό που παρέχει άμεση ασφάλεια σε επιβάτες 

στους χώρους επιβατών και ιδίως σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές 

ανάγκες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

o Διαχείριση κρίσεων και κατάρτιση σε θέματα ανθρώπινης συμπεριφοράς 

• Στεγανότητα / στεγανότητα 

o  Πόρτες με πλώρη και πρύμνη ανάλογα με την περίπτωση 

o Έλεγχος των απομακρυσμένων και τοπικών χειριστηρίων των υδατοστεγών 

θυρών διαφράγματος 

• Συστήματα έκτακτης ανάγκης 

o εξοικείωση του πληρώματος με το σχέδιο ελέγχου ζημιών 

• Λειτουργίες φορτίου 

o  Ρυθμίσεις πρόσδεσης ανάλογα με την περίπτωση 

• Ασφάλεια φωτιάς 

o  Έλεγχος απομακρυσμένων και τοπικών χειριστηρίων για το κλείσιμο των 

αποσβεστήρων πυρκαγιάς o Συναγερμοί 
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o Δοκιμή συστήματος ομιλίας 

o  Δοκιμή συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς και συναγερμού 

Εάν κρίνεται σκόπιμο, η επιθεώρηση μπορεί να συνεχιστεί κατά τη διέλευση του 

πλοίου από ή προς λιμένες κρατών μελών με τη συγκατάθεση του πλοιάρχου ή του 

αερομεταφορέα. Οι ΥΔΥ δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη λειτουργία του πλοίου ή να 

προκαλούν καταστάσεις οι οποίες, κατά την κρίση του πλοιάρχου, θα μπορούσαν να 

θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος ή του πλοίου. 

 

7. ΠΛΟΙΟ RO-RO CARGO 

Εκτός από τα στοιχεία που απαριθμούνται στο σημείο 1, τα ακόλουθα 

στοιχεία πρέπει να θεωρούνται ως μέρος της διευρυμένης επιθεώρησης για 

πλοία Ro-Ro: 

• Υδατοστεγανότητα 

o  Πόρτες τόξου και πρύμνης 

• Λειτουργίες φορτίου 

o Ρυθμίσεις αγκίστρωσης 

 

 

 

 

 

 


