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Περίληψη
Ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελεί την κινητήριο δύναμη πολλών οικονομιών ήδη από
την αρχαιότητα. Σήμερα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μοχλούς της παγκόσμιας
οικονομίας, ενισχύοντας καθημερινά τις τοπικές οικονομίες πλείστων κρατών.
Σημείο ορόσημο στον τομέα της ναυσιπλοΐας αποτέλεσε η διαμόρφωση του
Παγκόσμιου Οργανισμού Ναυτιλίας, IMO- International Maritime Organization, το
1959 που έθεσε τις βάσεις για την βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας των
ναυτικών.
Μέσα από τη συγγραφή της εν λόγω εργασίας, θα τονιστεί ότι η ασφαλής εργασία των
ναυτικών παγκοσμίως εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των
αρμόδιων παγκόσμιων αρχών. Είναι κατανοητό, παρά ταύτα, ότι κάθε μορφή κινδύνου
δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Παρόλα αυτά, στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού
Ναυτιλίας αποτελεί η χάραξη μιας ενιαίας στρατηγικής, η οποία να προσυπογράφει ένα
υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τη ναυσιπλοΐα, έχοντας πάντα ως κύριο γνώμονα την
καλή διαβίωση και την υγεία των ναυτικών.
Η εργασία έχει κατηγοριοποιηθεί σε τρία (3) επιμέρους μέρη. Το πρώτο μέρος ξεκινά
με την ανάλυση του χρόνου εργασίας των ναυτικών, τονίζοντας ιδιαίτερα τον χρόνο
που καταναλώνεται σε βάρδιες και υπερωρίες.
Εν συνεχεία, περιγράφεται η κατάσταση της υγείας των ναυτικών, με εκτενή αναφορά
στα συνηθέστερα προβλήματα υγείας που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι
εργαζόμενοι. Παράλληλα, αναφορά γίνεται στο σύνδρομο χρόνιας κόπωσης.
Σειρά στην ανάλυση παίρνει η περιγραφή της κατάστασης κόπωσης των ναυτικών, με
περιγραφή των αιτιών εμφάνισης της κούρασης, τις συνέπειες του φαινομένου, καθώς
και του τρόπου που μπορεί να αναγνωριστεί το αίσθημα κόπωσης στους εργαζομένους.
Περιγραφή θα ακολουθήσει και όσον αφορά τους τρόπους προστασίας του
εργαζομένου από το εκτεταμένο αίσθημα κούρασης. Κρίθηκε, ταυτόχρονα, αναγκαίο
να γίνει ένας συσχετισμός ανάμεσα στην κόπωση και τα πιθανά προβλήματα υγείας
που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί προερχόμενα από την εκτεταμένη κούραση.
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Συνεχίζοντας, παραλληλίζεται η κούραση ως αιτία ατυχημάτων που είναι πιθανό να
τύχουν στο καράβι.
Παράγοντας με μέγιστη σημασία για την κόπωση αποτελεί η απομόνωση που
υφίστανται οι ναυτικοί, λόγω του εκτεταμένου χρόνου αποχωρισμού τους από τους
οικείους τους.
Κρίθηκε αναγκαίο, εν συνεχεία, να παρουσιαστούν και οι επιπτώσεις που έχει η
συνύπαρξη του ατόμου με πολυεθνικά πληρώματα.
Στο πρώτο μέρος περιγράφεται εκτενώς η επικινδυνότητα της φύσης του
επαγγέλματος, με εκφάνσεις τον θόρυβο και τα πιο συχνά και θανατηφόρα ατυχήματα.
Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου, τόσο
σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σχετικά με τη καλή διαβίωση
των ναυτικών εν ώρα καθήκοντος.
Στο επόμενο, δεύτερο, τμήμα της εργασίας θα αναλυθεί, αρχικά, η έννοια του κινδύνου
εν πλω , με περιγραφή των κατηγοριών των κινδύνων καθώς και των αιτιών που τα
προξενούν. Εν συνεχεία, περιγράφονται τα δικαιώματα που έχουν τόσο οι ναυτικοί,
όσο και οι οικείοι τους σε περίπτωση ατυχήματος ή και θανάτου.
Περιγράφεται, ακολούθως ο τρόπος αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων με αναφορά
στα στάδια της ανάλυσης, της διαχείρισης, της περιγραφής και της αξιολόγησης τους.
Θεωρήθηκε, επιπρόσθετα, σκόπιμο να περιγραφεί η διαδικασία, οι αναφορές και οι
αρμοδιότητες του πληρώματος σε περιπτώσεις κινδύνου. Τονίστηκε, ότι υπάρχουν
ορισμένες προληπτικές ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να μετριαστεί η
πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος εν πλω.
Η εργασία ολοκληρώνεται με τις συμπερασματικές παρατηρήσεις επί του θέματος που
πραγματεύτηκε η εργασία.
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Abstract
The shipping industry has been the driving force of many economies since antiquity.
Today it is one of the most important levers of the global economy, enhancing daily the
local economies of most states. A milestone in the navigation sector was the formation
of the IMO-International Maritime Organization, in 1959, which laid the foundations
for optimizing working conditions for seafarers.
Through the writing of this thesis, it will be stressed out that safe seafarers work
worldwide is still at the heart of the interest of the competent world authorities. It is
understandable, however, that any form of risk cannot be eliminated. Nevertheless, the
aim of the International Maritime Organization is to draw up a single strategy,
endorsing a high level of safety for navigation, always having as its main objective the
welfare and health of seafarers.
The work has been categorized into three (3) individual parts. The first part begins with
the analysis of the working time of seafarers, highlighting the time consumed in shifts
and overtime.
Next, the health status of seafarers is described, with an extensive reference to the most
common health problems faced by workers. At the same time, reference is made to
chronic fatigue syndrome.
A series of analysis takes the description of the seafarers' fatigue state, describing the
causes of fatigue, the consequences of the phenomenon, and the way in which the
feeling of fatigue can be recognized to the workers.
A description will also be made of how to protect the worker from the extended sense
of fatigue. At the same time, it is considered necessary to make a correlation between
fatigue and the possible health problems faced by seafarers from extensive fatigue.
Continuing, fatigue is paralleled as a cause of accidents that are likely to happen in the
ship.
A factor of utmost importance for fatigue is the isolation suffered by seafarers due to
their extended separation time from their relatives.
It was also considered necessary to present the implications of the coexistence of the
individual with multinational crews.
The first part describes extensively the hazard of the nature of the profession, with the
expressions of noise and the most frequent and fatal accidents. The first part concludes
with the presentation of the legislative framework, both at national, European, and
international level, on the welfare of seafarers on duty.
The next, second, part of the work will first analyze the concept of risk at sea, describing
the categories of risks and the causes that cause them. It then describes the rights of
both sailors and their relatives in the event of an accident or death. It describes how to
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deal with potential risks by referring to the stages of their analysis, management,
description and evaluation.
In addition, it is considered appropriate to describe the process, reports and crew
responsibilities in case of danger. It was highlighted that there are some preventive
actions to be implemented to mitigate the possibility of an accident at sea.
The thesis concludes with the concluding remarks on the subject that the paper has dealt
with.
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Εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι η ναυτιλία, ιδίως στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια ήδη από την
αρχαιότητα αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα κλάδο εξαιρετικά προσοδοφόρο
τόσο για τους ιδιοκτήτες των πλοίων όσο και για τους ναυτικούς και το σύνολο της
παγκόσμιας οικονομίας γενικότερα.
Συνώνυμα της λέξης ναυτικός αποτελεί η κόπωση, η απομάκρυνση από την οικογένεια
για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και ο κίνδυνος. Το επάγγελμα του ναυτικού
προκαλεί δέος και προϋποθέτει το άτομο που θα το επιλέξει να αγαπάει την θάλασσα
όντας πρόθυμο να ζήσει για περισσότερο από μισό χρόνο σε ένα καράβι παρέα με
αλλοεθνείς και αντιμετωπίζοντας καθημερινά πλήθος αστάθμητων παραγόντων.
Ο ναυτικός καλείται να αντιμετωπίσει καταστάσεις όπως οι διάφοροι κίνδυνοι, ο
αποχωρισμός από τους αγαπημένους του, η συμβίωση με ξένα άτομα, η συνεχής
μετακίνηση του πλοίου, η έλλειψη κοινωνικής ζωής και διασκέδασης, το ασταθές
ωράριο ξεκούρασης, τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας και πενιχρή ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη μεταξύ άλλων. Οι προαναφερθέντες παράγοντες εντείνουν το αίσθημα
ψυχικής και σωματικής κόπωσης που υφίστανται το άτομο εξωθώντας το στα άκρα. Η
κόπωση εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τον ίδιο τον ναυτικό όσο και την γενικότερη
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αν μάλιστα συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η κούραση
καθιστά τα άτομα αδύναμα να δέχονται και να επεξεργάζονται ερεθίσματα,
καθιστώντας τα ευερέθιστα και συχνά ριψοκίνδυνα
Τα άτομα που εργάζονται στο κλάδο της ναυσιπλοΐας, επιπρόσθετα, ζώντας σε ένα
τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον καλούνται συνεχώς να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις
του επαγγέλματος. Κίνδυνοι πυρκαγιάς, πτώσεων, τραυματισμών, έκθεσης σε τοξικές
ή χημικές ουσίες, εκρήξεων, ακόμα κι ο θάνατος είναι μερικές από τις καταστάσεις που
καλούνται να αντιμετωπίσουν. Η παγκόσμια κοινότητα έχει θεσμοθετήσει μια σειρά
μέτρων και βέλτιστων πρακτικών που είναι επιβεβλημένο να ακολουθούνται από τον
κλάδο της ναυσιπλοΐας παγκοσμίως ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης των
διαφόρων μορφών κινδύνου προστατεύοντας την ασφάλεια των ναυτικών και τον
κλάδο γενικότερα.
Όντας το σύνολο των αστάθμητων παραγόντων ιδιαιτέρως ευρύ, είναι κατανοητό ότι
η πιθανότητα εμφάνισης τους μπορεί μόνο να μειωθεί και όχι να αποκλειστεί
ολοκληρωτικά. Τα αρμόδια όργανα των Παγκόσμιων Οργανισμών έχουν διαμορφώσει
ένα ευρύ σχέδιο επικοινωνίας μεταξύ των πλοίων ώστε να καθίσταται εφικτή η συνεχής
μετάδοση πληροφοριών καθώς και η έγκαιρη και άμεση ειδοποίηση τους σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Εν κατακλείδι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ναυτιλίας
αναγνωρίζοντας την σημασία του κλάδου και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα έχει
σκιαγραφήσει τον ενδεδειγμένο τρόπο ανάπτυξης του κλάδου διαμορφώνοντας επί
ίσοις όροις τον ασφαλή πλου για το σύνολο των πλοιαρίων παγκόσμια.

Μέρος πρώτο
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1. Χρόνος εργασίας
1.1 Βάρδιες & Υπερωρίες
Ο συνολικός χρόνος εργασίας για τους ναυτικούς είναι ίσως από τους σημαντικότερους
παράγοντες κούρασης και εξουθένωσης. Το να είναι το άτομο συνεχώς εν πλω , μακριά
από τα αγαπημένα του πρόσωπα και έχοντας να εργαστεί σε ένα εξοντωτικό ωράριο
είναι παράγοντες που αποθαρρύνουν τα άτομα από το να ακολουθήσουν το εν λόγω
επάγγελμα.
Τόσο ο Διεθνής Οργανισμός για την Ναυτιλία – IMO- όσο και το Διεθνές Συνέδριο
αναφορικά με το ωράριο εργασίας στη ναυτιλία έχουν διαμορφώσει το ενδεδειγμένο
πλαίσιο βαρδιών όσο και ωρών εργασίας για τους εργαζομένους στην ναυσιπλοΐα.
Αρχικά, σε ότι σχετίζεται με το Διεθνές Συνέδριο αναφορικά με το ωράριο εργασίας
στη ναυσιπλοΐα, έχει διαμορφωθεί ο Κανονισμός 2.3 που καθορίζει τον τρόπο
οργάνωσης των ωρών εργασίας για τους εργαζομένους στα πλοία. Ο εν λόγω
Κανονισμός έχει σκοπό να εξασφαλίσει ότι τόσο το ωράριο εργασίας των ναυτικών
όσο και οι ώρες ξεκούρασης τους καθορίζονται.
Αρχικά, ορίζεται ότι ο όρος ώρα εργασίας αναφέρεται στις ώρες που οι εργαζόμενοι
στα πλοίο οφείλουν να εργάζονται για λογαριασμό του πλοίου, ενώ αντίθετα, οι ώρες
ξεκούρασης αναφέρονται στα διαλλείματα και τις ώρες που τα άτομα δεν εργάζονται.
Το ωράριο εργασίας για τους ναυτικούς όσο και για το σύνολο των εργαζομένων σε
κάθε κλάδο, ορίζεται στις οχτώ (8) ώρες ημερησίως με αναγκαία μια μέρα ξεκούρασης
για τα άτομα καθώς και αναγκαστική ανάπαυση κατά τις ημέρες επίσημων αργιών.
Αναφορικά με τον καθορισμό των ωρών εργασίας, το Διεθνές Συνέδριο έχει
διαμορφώσει τα όρια εντός των οποίων τα κράτη πρέπει να κινούνται σε ότι σχετίζεται
με τις ώρες εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι μέγιστες ώρες εργασίας την ναυσιπλοΐα,
απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις δεκατέσσερις (14) ώρες σε μια εικοσιτετράωρη (24)
περίοδο καθώς και τις εβδομήντα δύο (72) ώρες τις επτά (7) ημέρες της εβδομάδας.
Κατ αντιστοιχία, οι ελάχιστες ώρες ξεκούρασης, απαγορεύεται να είναι μικρότερες από
δέκα ώρες (10) σε οποιαδήποτε 24ωρη περίοδο καθώς και εβδομήντα επτά (77) ώρες
σε μια εβδομάδα. Εν συνεχεία, δίνεται η δυνατότητα, στα κράτη να νομοθετούν υπέρ
του χωρισμού των ωρών ξεκούρασης σε δύο περιόδους, η πρώτη εκ των οποίων να έχει
διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) ώρες.
Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι το σύνολο των υποχρεωτικών από την Νομοθεσία
γυμνασίων και ασκήσεων πρέπει να διεξάγονται σε ώρες που να μην στερούν στους
εργαζομένους στο δικαίωμα στην ξεκούρασή. Άλλη μια υποχρέωση της πλοιοκτήτριας
εταιρίας είναι η αναγραφή του συνόλου των ωρών εργασίας του πληρώματος σε
συγκεκριμένες φόρμες και σε σημεία που είναι εύκολα προσπελάσιμα. Στις φόρμες
πρέπει να αναγράφεται το χρονοδιάγραμμα εργασίας καθώς και οι επιτρεπτές μέγιστες
ώρες εργασίας που επιτρέπονται από την Νομοθεσία. Επιβεβλημένο είναι, επίσης, να
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υπάρχουν αρχεία καταγραφής ημερήσιων των ωρών εργασίας ώστε να καθίσταται
εφικτή η παρακολούθηση τους.
Στο σημείο αυτό, οφείλει να τονιστεί ότι ο Πλοίαρχος δύναται να ζητήσει ο εκάστωτε
εργαζόμενος να δουλέψει περισσότερο όταν εγείρονται ζητήματα που άπτονται της
ασφάλειας του πλοίου ή των επιβαινόντων του ή τέλος, όταν παρέχεται βοήθεια σε
παραπλέοντα πλοία ή άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα. Ο πλοίαρχος
μετά την λήξη του συναγερμού, οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι ναυτικοί θα
ξεκουραστούν επαρκώς.
Ο Κανονισμός 2.3 καταλήγει, τονίζοντας ότι κάθε χώρα οφείλει να καθορίζει τα όρια
του μέγιστου αριθμού ωρών εργασίας σεβόμενη πάντα, την υποχρέωση της να μην
ξεπεράσει τα καθορισμένα από την Νομοθεσία πρότυπα, σε συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, είτε έναν ελάχιστο αριθμό ωρών ανάπαυσης, σε δεδομένη χρονική περίοδο.
Στην διαμόρφωση των Εθνικών Νομοθεσιών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος
που εγκυμονείτε από την κόπωση των ναυτικών, ιδίως όσοι δραστηριοποιούνται στην
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον ασφαλή πλου.1
Με ένα τόσο φλέγον ζήτημα για την ναυσιπλοΐα όπως το ωράριο εργασίας των
εργαζομένων στο κλάδο δεν θα μπορούσε να μην έχει νομοθετήσει σχετικά ο Διεθνής
Οργανισμός για την Ναυτιλία. Πιο συγκεκριμένα, η Σύμβαση με αριθμό 180 έχει
διαμορφωθεί ήδη από το 1996 και φέρει τον τίτλο Διάσκεψη Εργασίας. Η Σύμβαση
αυτή διαμορφώνει το πλαίσιο αναφορικά με την θέσπιση ορίων για τις μέγιστες ώρες
εργασίας των ναυτικών και τις ώρες ξεκούρασης τους, με τέτοιο τρόπο ώστε να
προσυπογράφεται η ασφαλής πλεύση του πλοίου.
Αρχικά, η Σύμβαση προσυπογράφει την ύπαρξη πίνακα ωρών εργασίας εντός του
πλοίου με τρόπο που να καθιστά εφικτή την αναγνώριση από τους εργαζομένους των
καθημερινών όσο και εβδομαδιαίων περιόδων εργασίας. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος
πίνακας δύναται να παρουσιαστεί και κατά την διάρκεια των ελέγχων στους οποίους
υπάγονται τα πλοία. Ο πίνακας πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη τυποποιημένη μορφή
που να αναγράφει τόσο το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εργασιών όσο και τις
μέγιστες ώρες εργασίας και τις ώρες ανάπαυσης του πληρώματος. Τέλος, πρέπει να
υπάρχει η υπογραφή του πλοιάρχου πάνω στο έντυπο ώστε να επαληθεύονται με
ακρίβεια οι πραγματικές περίοδοι εργασίας και ανάπαυσης του πληρώματος.

1 Regulation 2.3 - Hours of work and hours of rest, Marine Labor
Convention 2006,
http://www.mlc2006.com/the_convention/title2/2_3/?PHPSESSID=i13qa46
pv5gmcs53p5v34hdau2
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Υποχρέωση της αρμόδιας αρχής του εκάστωτε κράτους είναι να καθορίζει τις
αναγκαίες διαδικασίες σχετικά με την τήρηση των συγκεκριμένων εγγραφών στο
πλοίο. Παράλληλα, οφείλει να διαμορφώνει τη μορφή των αρχείων με βάση τις
κατευθυντήριες γραμμές του IMO. Αντίστοιχα, πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα
να εξετάζει και να επικυρώνει τα αρχεία ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική
εφαρμογή τους καθώς και η καταλληλότητα τους σε περιπτώσεις επιθεωρήσεων και
κατά την διερεύνηση καταγγελιών. Αντίστοιχα, επί του πλοίου, ο πλοίαρχος οφείλει
να εξασφαλίζει ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις για τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των
ναυτικών τηρούνται αποτελεσματικά, διότι σε αντίθεση περίπτωση η αρμόδια αρχή της
χώρας πρέπει να λάβει τα δέοντα μέτρα ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον πιθανή
παραβίαση των ωρών εργασίας των ναυτικών.
Οι κυβερνήσεις των κρατών οφείλουν αρχικά να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα
καθώς και πιθανές κυρώσεις, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των
διατάξεων της παρούσας σύμβασης. Αντίστοιχα, οφείλουν να διαθέτουν τις
κατάλληλες υπηρεσίες επιθεώρησης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή τήρηση της
Σύμβασης από το σύνολο των ναυτιλιακών εταιριών που δραστηριοποιούνται στη
χώρα τους. Τέλος, πρέπει έχοντας επικοινωνήσει με τις οργανώσεις εφοπλιστών και
ναυτικών, να εξετάσουν την εγκυρότητα πιθανών καταγγελιών σχετικά με οποιοδήποτε
θέμα άπτεται στο ωράριο εργασίας των ναυτικών.
Σε περιπτώσεις που ένας ναυτικός έχει τεθεί σε ετοιμότητα, επιβεβλημένο είναι να έχει
επαρκή αντισταθμιστική περίοδο ανάπαυσης. Επιπρόσθετα, κάθε ναυτικός πρέπει να
διαθέτει αντίγραφο των εγγράφων που του αφορούν, τα οποία να έχουν εγκριθεί από
τον πλοίαρχο.
Ο παράγοντας κόπωση οφείλει να λαμβάνεται υπόψη και κατά την διάρκεια
επάνδρωσης του εκάστωτε πλοίου. Πιο συγκεκριμένα, κάθε πλοίο πρέπει να είναι
επαρκώς και αποτελεσματικά επανδρωμένο. Κατά την διάρκεια της επάνδρωσης του
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αποφυγής ή ελαχιστοποίησης , υπερβολικών
ωραρίων εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής ξεκούραση των ναυτικών και
να περιορίζεται η κόπωση.
Ο ίδιος ο IMO στην παρούσα σύμβαση θέτει τις βάσεις καταπολέμησης ή όσο το
δυνατόν ελαχιστοποίησης της κούρασης των ναυτικών. Τονίζεται ότι το σύνολο των
εμπλεκομένων στην ναυσιπλοΐα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τους παράγοντες που
συμβάλουν στην κόπωση. Το σύνολο των διατάξεων της Σύμβασης έχουν στόχο την
πρόληψη της κόπωσης ώστε να αποφεύγονται οι υπερβολικές ή αδικαιολόγητες
συνολικές ώρες εργασίας. Η χορήγηση αδειών και η διάρκεια τους είναι καταλυτικοί
παράγοντες κατά της κόπωσης των εργαζομένων στην ναυσιπλοΐα. 2

Guidelines for the Development of Tables of Seafarers’ Shipboar d
Working Arrangements and Formats of Records of Seafarers’ Hours of
Work or Hours of Rest, ΙΜΟ
2
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2. Υγεία ναυτικών
2.1 Πιθανά προβλήματα υγείας
Ένας από τους πλέον βασικούς παράγοντες κινδύνου με τους οποίους έρχονται
αντιμέτωποι οι ναυτικοί παγκοσμίως είναι οι ασθένειες που καλούνται να
αντιμετωπίσουν ταξιδεύοντας. Το ζήτημα επιδεινώνεται αν αναλογιστεί κανείς ότι για
περίπου μισό έτος βρίσκονται στην θάλασσα μακριά από αξιοπρεπή πρωτοβάθμια
υγειονομική περίθαλψη και ενδεδειγμένη ιατροφαρμακευτική φροντίδα.
Αρχικά, τα άτομα πρέπει να αντιμετωπίσουν τυχόν μεταδοτικές ασθένειες, με τις
πιθανότητες μετάδοσης τους να πολλαπλασιάζονται αν συνυπολογιστεί το γεγονός της
συχνής επαφής με άτομα από διαφορετικές προελεύσεις καθώς και τα μέρη στα οποία
ταξιδεύει το πλοίο. Η πλέον κοινή μεταδοτική ασθένεια είναι η ελονοσία. Ταυτόχρονα,
ζητήματα εγγυώνται και όσων αφορά οι ασθένειες του αίματος καθώς και τις
σεξουαλικά μεταδιδόμενες παθήσεις. Η πλέον κοινή αιτία ανάπτυξης μεταδοτικών
ασθενειών είναι το γεγονός ότι το πλήρωμα συμβιώνει, μοιράζεται το φαγητό και το
νερό καθώς τα συστήματα αποχέτευσης. Στην περίπτωση των μεταδιδόμενων
νοσημάτων ενδεδειγμένο είναι να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα όπως η σωστή
αποθήκευση του νερού και της τροφής, πρόσβαση σε ασφαλείς ιατρικές υπηρεσίες στα
λιμάνια, ο εμβολιασμός του πληρώματος, η χορήγηση μεμονωμένων καμπινών στους
εργαζομένους και τέλος, η έγκαιρη θεραπεία και απομόνωση των ασθενών 3
Γεγονός είναι, επίσης, ότι τα πληρώματα των πλοίων εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά
καρκίνου σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Παράγοντες που σχετίζονται με την
πολύωρη έκθεση στον ήλιο , τον τρόπο ζωής, την κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα
και την διατροφή σχετίζονται με τα αυξημένα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου στα
άτομα. Επίσης, ζήτημα προκύπτει και από την μεταφορά τοξικών και χημικών εντός
του πλοίου με τα οποία το πλήρωμα έρχεται συνεχώς σε επαφή. Ενδεδειγμένο θα ήταν,
να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε συνδυασμό με τον ασφαλή
χειρισμό των εν λόγω επικίνδυνων ουσιών. Επίσης, οι ναυτικοί θα πρέπει να
ενημερώνονται για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος και της κατανάλωσης
αλκοόλ. Τέλος, οι ναυτικοί που έρχονται συχνά σε επαφή με διάφορες τοξικές ουσίες
πρέπει να υποβάλλονται σε επανειλημμένες εξετάσεις, προκειμένου να ανιχνεύσουν
επικίνδυνες εκθέσεις σε πρώιμο στάδιο.4
Συχνό φαινόμενο είναι οι ναυτικοί να ταλαιπωρούνται από αρτηριακή υπέρταση. Οι
πλέον συχνές αιτίες είναι η ηλικία, το κάπνισμα και το άγχος. Ενδείκνυται το άτομο να
3

Occupational Risks & Challenges of Seafaring, Journal of Occupational
Health
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ξεκουραστεί όταν παρουσιάσει το εν λόγω ζήτημα. Καλό θα ήταν , επίσης το άτομο να
αρχίσει την σωματική άσκηση ώστε να αυξηθούν οι ρυθμοί των παλμών του.
Οι ναυτικοί παρουσιάζουν και υψηλότερα επίπεδα εγκεφαλικών επεισοδίων. Τα άτομα
παρουσιάζουν παράλυση μιας πλευράς του σώματος τους ενώ δυσκολεύονται και να
μιλήσουν. Αν ένα άτομο διαγνωστεί με εγκεφαλικό, πρέπει να εξεταστεί άμεσα. Είναι
επείγον να εισαχθεί σε ένα νοσοκομείο.
Η πνευμονική εμβολή είναι άλλη μια κοινή ασθένεια, όντας συχνά θανατηφόρα. Οι
ασθενείς υποφέρουν από αιφνίδια αδυναμία, δύσπνοια, άγχος και πόνο στο στήθος. Τα
άτομα που παθαίνουν εμβολή πρέπει άμεσα να μεταφέρονται σε νοσοκομείο.
Άλλη μια επικίνδυνη ασθένεια είναι η θρόμβωση, με θεραπεία που απαιτεί ξεκούραση
για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες στο κρεβάτι. 5
Σε ότι σχετίζεται με τις ασθένειες της όρασης οι πλέον κοινές είναι ένα αμβλύ τραύμα
στην περιοχή του ματιού που αντιμετωπίζεται με έναν επίδεσμο συμπίεσης για 1 με 2
ημέρες. Συχνοί είναι και οι τραυματισμοί στον κερατοειδή χιτώνα με άμεση
αντιμετώπιση με έναν επίδεσμο για τουλάχιστον 24 ώρες. Δύναται, επιπροσθέτως, να
εισέλθουν ξένα σώματα στο μάτι του ναυτικού. Τα επιφανειακά ελαττώματα του
κερατοειδούς, σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να εντοπιστούν με τη χρήση
σταγόνων. Σοβαρότερη πάθηση αποτελεί το γλαύκωμα, το οποίο δημιουργείται λόγω
αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης και αντιμετωπίζεται με την χρήση σταγόνων.6
Τραυματισμοί που σχετίζονται με το κρύο δύναται , επίσης, να προκληθούν,
οφειλόμενοι στο παγετό, σε δυνατούς ανέμους και αυξημένη υγρασία. Στην περίπτωση
αυτή αναπτύσσονται κρυοπαγήματα που εμφανίζονται με την μορφή πόνου, καύσης,
μυρμηγκιάσματος και μουδιάσματος. Για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων
ζητημάτων καλό θα ήταν οι ναυτικοί να απομακρυνθούν από το κρύο και να φορέσουν
στεγνά ρούχα και να ζεσταθούν. Το κρυοπάγημα είναι μια ιατρική κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, η οποία απαιτεί θεραπεία με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.7

5

Circulatory Diseases, Textbook on Maritime Medicine
http://textbook.ncmm.no/index.php/textbook -of-maritime-medicine/55textbook-of-maritime-medicine/23-cardiovascular-diseases/968-23-3circulatory-diseases
6

Diseases and Injuries of the Eyes, Textbook on Maritime Medicine
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Πιθανό είναι οι ναυτικοί να αναπτύξουν και διάφορους όγκους με βασική αιτία την
υπεριώδη ακτινοβολία8
Συχνή πάθηση είναι και η ηπατίτιδα Α ο οποίος εξαπλώνεται από το στόμα, μέσω
κοπράνων ή κατανάλωσης μολυσμένων τροφών. Πλέον κοινές αιτίες είναι το
μολυσμένο νερό ή τα τρόφιμα. Υπάρχει, ωστόσο, κατάλληλο εμβόλιο που προστατεύει
τα άτομα από την εμφάνιση της νόσου. Επιβεβλημένος είναι ο εμβολιασμός καθώς και
η σωστή αποθήκευση νερού και των τροφίμων στο πλοίο και η προσωπική υγιεινή
των ναυτικών. Αν ένα άτομο νοσήσει, πρέπει να απομονωθεί σε μια καμπίνα χωρίς να
μοιράζεται την τουαλέτα, τα πιάτα και το φαγητό.
Κοινή νόσος είναι και η σαλμονέλα , με συμπτώματα όπως την ξαφνική εμφάνιση
πονοκεφάλου, το κοιλιακό άλγος, την διάρροια, την ναυτία και μερικές φορές τον
έμετο. Η νόσος οφείλεται σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Αν στο πλοίο παρουσιαστεί,
πρέπει να υπάρξει άμεση επιθεώρηση του συστήματος ύδρευσης. Επιβεβλημένο είναι
να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση του μάγειρα σε συνδυασμό με την συνεργασία με
αξιόπιστες πηγές τροφίμων στα λιμάνια. Παράλληλα, η κουζίνα πρέπει να διατηρείται
καθαρή και χωρίς τρωκτικά ή έντομα.9
Η ελονοσία είναι άλλη μια πιθανή ασθένεια, η οποία μεταδίδεται από διάφορα είδη
κουνουπιών. Οι ναυτικοί δύναται να αναπτύξουν ελονοσία επειδή δεν έχουν την
κατάλληλη ανοσία. Αποτελεί ευθύνη του πλοιοκτήτη να παρέχει τα κατάλληλα
φάρμακα στα πλοία του σε επαρκείς ποσότητες.
Ο Κίτρινος πυρετός, άλλη μια ασθένεια που μεταδίδεται από μολυσμένα κουνούπια
είναι συχνός. Απαιτείται εμβολιασμός κατά του συγκεκριμένου ιού. Αντίστοιχα, ο Ιός
του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μέσω πτηνών και κουνουπιών. Στην περίπτωση αυτή
δεν υπάρχει ειδική θεραπεία και διαθέσιμο εμβόλιο.
Η φυματίωση είναι άλλη μια κοινή ασθένεια που προκαλεί βλάβη σε ένα ή περισσότερα
όργανα μέσω βακτηριδίων που πολλαπλασιάζονται αργά. Η φυματίωση εμφανίζεται
συχνά με συμπτώματα όπως ο βήχας, η απόχρεμψη και ο πυρετός
textbook-of-maritime-medicine/25-disorders-of-the-skin/786-cold-relatedinjuries
8
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Η μηνιγγίτιδα αποτελεί μια σοβαρή ασθένεια με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Κύρια
συμπτώματα της είναι η ξαφνική εμφάνιση πυρετού, ο έντονος πονοκέφαλος, η ναυτία,
ο έμετος και η φωτοφοβία. Μεταδίδεται μέσω της άμεσης επαφής μεταξύ ατόμων. Το
εμβόλιο αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την πρόληψη.
Τέλος, κοινή είναι και η ανάπτυξη της ανθρώπινης γρίπης, η οποία μεταδίδεται από
άτομο σε άτομο μέσω του αέρα, όντας πολύ μολυσματική, ειδικά σε γεμάτα
περιβάλλοντα με στενές διαπροσωπικές επαφές, όπως τα πλοία. Τα μέτρα ελέγχου
περιλαμβάνουν κλινική, αντιιική θεραπεία και τον εμβολιασμό10

2.2 Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
Η επιτυχία της παγκόσμιας ναυτιλίας βασίζεται κατά γενική ομολογία στο σύνολο των
εργαζομένων της. Η εξοντωτική πίεση που δέχονται, ωστόσο κατά την διάρκεια της
εργασίας, αποτελεί σημαντικό τροχοπέδη τόσο για την καλή υγεία των ίδιων όσο και
την πορεία της ναυσιπλοΐας παγκοσμίως. Η κούραση των ναυτικών , άλλωστε,
αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων στην
θάλασσα. Η εξαντλητική κούραση των εργαζομένων στην ναυτιλία μπορεί να συνδεθεί
με κίνδυνο για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, περιβαλλοντική μόλυνση καθώς
και απώλεια στο ίδιο το πλοίο.
Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης- Burn out- αποτελεί ένα συνεχές αίσθημα κόπωσης το
οποίο είναι δυνατό να κυμαίνεται από ήπιο έως σοβαρό και ποικίλει ανάλογα με την
κατάσταση του ατόμου και της εργασίας του. Παρόλο που αποτελεί μια φυσιολογική
συνέπεια που προκαλείται από το άγχος της εργασίας, σε μεγάλες διαστάσεις επιφέρει
αρνητικές συνέπειες τόσο για το άτομο όσο και για τον οργανισμό. Αιτίες ύπαρξης του
συνδρόμου αποτελούν το στρες καθώς και διάφοροι παράγοντες που δημιουργούν
άγχος. Συμπτώματα του φαινομένου είναι η σωματική εξάντληση και η δημιουργία
αισθήματος αρνητικής στάσης απέναντι στη ζωή, την εργασία και άλλους ανθρώπους.
Το άτομο γίνεται απαισιόδοξο και χάνει κάθε ενδιαφέρον για την ζωή, αποκτώντας μια
αίσθηση δυσφορίας και της δυσαρέσκειας. Αιτίες του φαινομένου είναι μεταξύ άλλων,
ο αποχωρισμός του ατόμου από την οικογένεια και τα αγαπημένα του άτομα, η
μοναξιά, το δύσκολο περιβάλλον εργασίας, η έλλειψη κοινωνικής ζωής, η κόπωση, η
10
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ύπαρξη πολυεθνικών πληρωμάτων, η έλλειψη ομαδικής εργασίας, ο φόβος πειρατείας,
η περιορισμένη δραστηριότητα ψυχαγωγίας, η έλλειψη επικοινωνίας με την οικογένεια
τους, η στέρηση ποιοτικού ύπνου και η πενιχρή υγειονομική περίθαλψη.
Γεγονός αποτελεί ότι οι ναυτικοί στερούνται ποιότητας, ποσότητας και διάρκειας
ύπνου εξαρτώμενοι από τα χρονοδιαγράμματα των πλοίων. Παράλληλα, οι ναυτικοί
υποχρεούνται κατά μέσο όρο να περνούν από τρεις (3) έως πέντε (5) μήνες εν πλω.
Ταυτόχρονα, το πλοίο αποτελεί τόσο χώρο εργασίας όσο και αναψυχής για τα
συγκεκριμένα άτομα.
Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης έχει ως έκφανση την σταδιακή μείωση της ενέργειας
και της ικανότητα εργασίας των εργαζομένων με την πάροδο του χρόνου, ιδίως σε ένα
τόσο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον. Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης μπορεί να
οριστεί ως μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής & ψυχικής εξάντλησης η
οποία προκαλείται από μακροχρόνια ενασχόληση με συναισθηματικά απαιτητικές
καταστάσεις. (Pines & Aronson 1989). Το σύνδρομο οφείλεται σε έντονο και συνεχές
άγχος και στρες, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί ενδεδειγμένα, καταλήγοντας σε
εξάντληση, ερεθισμό, αναποτελεσματικότητα, αδράνεια και προβλήματα υγείας όπως
η υπέρταση και τα καρδιακά προβλήματα. Αποτελεί μια ασθένεια με συνεχή εξάπλωση
στο πέρασμα του χρόνου, θέτοντας τους ανθρώπους σε άσχημη ψυχολογική
κατάσταση, δύσκολη να ανακαμφθεί.
Για τον περιορισμό του φαινομένου, ενδείκνυται το άγχος να αντιμετωπίζεται επαρκώς
και αποτελεσματικά, μέσα από την ικανοποίησης της εργασίας, τη δημιουργικότητα,
την καλύτερη προσαρμογή στη ζωή και την εργασία. Παράλληλα, ενδεδειγμένο είναι
να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής και ιατρικής περίθαλψης στο πλοίο και να υπάρξει
αποτελεσματική πρόληψη των κινδύνων που σχετίζονται με επικίνδυνες πρακτικές και
τοξικές ουσίες. 11

2.3 Κούραση ναυτικών
Το αίσθημα κόπωσης που ταλανίζει τους ναυτικούς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα
ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί η παγκόσμια ναυτιλία. Η επίλυση του
ζητήματος είναι τόσο επιβεβλημένη ώστε ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας – IMO-

11

A Study on the Factors Influencing the Job Burnout of Indian Seafarers,
M. Patchiappane et al., International Journal of Research in Management,
Economics and Commerce
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εξέδωσε Ψήφισμα το 2001 με τίτλο "Κατευθυντήριες γραμμές για την κόπωση"
θέτοντας έτσι τις βάσεις προς την διευθέτηση του ζητήματος. 12
Αρχικά, απαραίτητο είναι να οριστεί το περιεχόμενο της έννοιας κόπωση. Ο ίδιος ο
Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας έχει προχωρήσει στην οριοθέτηση του όρου
καθορίζοντας το εννοιολογικό του περιεχόμενο.13 Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο
κόπωση αναφορά γίνεται, στην μείωση της σωματικής ή και ψυχικής ικανότητας
όντας αποτέλεσμα σωματικής, πνευματικής ή συναισθηματικής άσκησης που είναι
πιθανό να προξενήσει βλάβες στο σύνολο σχεδόν των φυσικών ικανοτήτων του
ατόμου όπως η δύναμη, η ταχύτητα, ο χρόνος αντίδρασης, ο συντονισμός, η λήψη
αποφάσεων και η ισορροπία.14 Αντίστοιχα, ο ορισμός του Διεθνούς Κέντρου Ερευνών
για τους Ναυτικούς (SIRC)15 ορίζει το αίσθημα κόπωσης ως την συνέπεια συνεχώς
υψηλών ή παρατεταμένων επιπέδων φόρτου πληροφοριών που έχουν ως αποτελέσματα
υποκειμενικά συναισθήματα κούρασης ή απροθυμία στην εργασία".16
Το αίσθημα της κόπωσης είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει το σύνολο των εργαζομένων
σε όλη την παγκόσμια βιομηχανία, ωστόσο στους ναυτικούς τείνει να γίνει εντονότερο
αν συνυπολογιστεί και ο ψυχολογικός παράγοντας λόγω της απουσίας των αγαπημένων
τους προσώπων που αντιμετωπίζουν για πολύ καιρό. Γεγονός είναι ότι ναυτικός είναι
υποχρεωμένος να ζει εντός του εργασιακού του περιβάλλοντος, αν συνυπολογιστεί
μάλιστα το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ναυτικών περνάει συνήθως ένα διάστημα
από τρεις (3) έως έξι ( 6) μήνες μακριά από την οικογένεια τους σε ένα καράβι
αντιμετωπίζοντας καθημερινά πληθώρα κινδύνων. Παράλληλα, η εργασία του
ναυτικού πάνω σε ένα καράβι δεν έχει σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στο ωράριο και την
ξεκούραση του. Γεγονός, ταυτόχρονα, είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πλοίων
σήμερα αποτελείται από πολυεθνικά πληρώματα καθιστώντας και την καθημερινή
συνύπαρξη και επικοινωνία έτι δυσκολότερη για τα πληρώματα. Αιτίες που εντείνουν
το ζήτημα της κόπωσης των ναυτικών είναι, ταυτόχρονα, η ποικιλία των τύπων πλοίων,
το μήκος της θαλάσσιας διέλευσης, το μεγάλο χρονικό διάστημα από οι ναυτικοί δεν
12
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αντικρίζουν λιμάνι. Το σύνολο των προαναφερθέντων πτυχών παρουσιάζουν έναν
μοναδικό συνδυασμό πιθανών αιτιών κόπωσης.17

2.3.1 Αιτίες ύπαρξης κόπωσης
Αναφορικά με τις πλέον κοινές αιτίες που είναι υπεύθυνες για την ύπαρξη αισθήματος
κόπωσης στους ναυτικού είναι η έλλειψη ύπνου, η κακή ποιότητα ανάπαυσης, το άγχος
και ο μεγάλος φόρτος εργασίας, μεταξύ άλλων. Ο ίδιος ο Διεθνής Οργανισμός
Ναυτιλίας – IMO- έχει κατηγοριοποιήσει τους προαναφερθέντες παράγοντες σε
τέσσερις (4) επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τον αποδέκτη του αισθήματος κόπωσης
και τις υφιστάμενες συνθήκες.
Αρχικά, σε ότι σχετίζεται με την ανθρώπινη κούραση που υφίσταται το πλήρωμα του
εκάστωτε πλοίου, υπάρχει πληθώρα παραγόντων που οφείλεται για την κατάσταση.
Πιο συγκεκριμένα, λόγοι είναι πιθανό να έγκειται στην ποιότητα, την ποσότητα και
διάρκεια του ύπνου με πιθανές διαταραχές ύπνου να ταλανίζουν τους εργαζομένους,
καθώς και πιθανές διακοπές κατά την διάρκεια της ξεκούρασης. Παράλληλα, αιτία
μπορεί να είναι οι διαφορετικοί βιολογικοί ρυθμοί που έχει το εκάστωτε άτομο. Ρόλο
παίζει και η ψυχολογική κατάσταση των ναυτικών , με συνηθέστερα συναισθήματα
την πλήξη κα την μονοτονία και τον φόβο. Στο αίσθημα κόπωσης, ταυτόχρονα , αιτία
δύναται να είναι και η διατροφή που ακολουθεί το συγκεκριμένο άτομο. Πιθανή αιτία,
επίσης, μπορεί να είναι κάποια προσωπικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ναυτικός
ή θέματα διαπροσωπικών σχέσεων με το πλήρωμα ή με την οικογένεια του. Τέλος,
πιθανοί λόγοι ίσως είναι η κατανάλωση αλκοόλ ή φαρμάκων και καφεΐνης. Εν
κατακλείδι, ρόλο παίζει και η ηλικία του ατόμου καθώς και ο ψυχικός και σωματικός
φόρτος εργασίας του ατόμου.
Ως δεύτερη κατηγορία παραγόντων που ευθύνονται για το αίσθημα κόπωσης που
υφίστανται οι ναυτικοί, σχετίζεται με την διαχείριση του πλοίου. Αρχικά, αιτία είναι
δυνατόν να αποτελούν οργανωτικοί παράγοντες όπως η οικονομική διαχείριση του
πλοίου, η εξυπηρέτηση των επιβατών και η συνεχής προσέγγισης λιμένων, οι καιρικές
συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή πλεύσης, η φύση των καθηκόντων του
εκάστωτε εργαζομένου και η πυκνότητα κυκλοφορίας στη διαδρομή. Παράλληλα, στην
εν λόγω κατηγορία παραγόντων εντάσσεται η ανάγκη εκπαίδευσης και επιλογής του
πληρώματος, η συντήρηση του σκάφους του πλοίου, οι απαιτήσεις χαρτογράφησης των
υδάτων, το πρόγραμμα εργασίας, οι υπερωρίες και οι διακοπές μελών του
πληρώματος.
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Η τρίτη κατηγορία αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων που λόγω της φύσης τους
μπορεί να εντείνουν το ζήτημα της κόπωσης στους ναυτικού. Τα χαρακτηριστικά των
εν λόγω πλοίων σχετίζονται με την αυτοματοποίηση και την αξιοπιστία του
εξοπλισμού τους, τον θόρυβο, τους κραδασμούς και τους χώρους διαμονής των
ναυτίλων. Πληρέστερα, αιτίες είναι ο σχεδιασμός πλοίου, το επίπεδο αυτοματισμού
του καθώς και η αξιοπιστία πλεύσης του. Άλλοι παράγοντες σχετίζονται με την ηλικία
του σκάφους, την διαδικασία επιθεώρησης και συντήρησης του, την άνεση στους
χώρους εργασίας, την κίνηση του πλοίου κι τέλος, το μέγεθος και την άνεση των
καμπινών του πληρώματος.
Τέλος, υπάρχει η τέταρτη και τελευταία κατηγορία αιτιών που σχετίζονται με το
αίσθημα της κόπωσης των ναυτικών που σχετίζεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Αρχικά, η έκθεση των ναυτικών σε υπερβολικά επίπεδα περιβαλλοντικών παραγόντων,
όπως οι υψηλές ή οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, η έντονη υγρασία κι τα εξαιρετικά
υψηλά επίπεδα θορύβου, είναι πιθανό να μεγεθύνουν τα αίσθημα κόπωσης των
εργαζομένων. Επίσης, οι προαναφερθέντες περιβαλλοντικοί παράγοντες αποτελούν
αιτία σωματικής δυσφορίας και απώλειας ύπνου. Η κίνηση του πλοίου σχετίζεται
επίσης με το αίσθημα της κόπωσης διότι επηρεάζει την φυσική ισορροπία του ατόμου.
Η ύπαρξη θαλασσοταραχής επηρεάζει την ικανότητας του ατόμου να εργάζεται, διότι
η υπερβολική κίνηση των πλοίων κάλλιστα μπορεί να προκαλέσει ναυτία στους
εργαζομένους.18 19

2.3.2 Συνέπειες της κόπωσης
Το έντονο αίσθημα κόπωσης μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα τόσο
την υγεία των ναυτικών όσο και στην αξιοπλοΐα του ίδιου του πλοίου. Το αίσθημα
κούρασης έχοντας μια επιβλαβή επίδραση στην εγρήγορση του ατόμου, έχει ως
αποτέλεσμα, η απόδοσή του στην εργασία να μειώνεται σημαντικά. Η εν λόγω μείωση
των αντανακλαστικών του θα επηρεάσει συνολικά τις αντιδράσεις, με εμφανείς
εκφάνσεις στην φυσική, συναισθηματική και διανοητική απόδοση του ατόμου, στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, στο χρόνο απόκρισης, στην κρίση, στο συντονισμό των
άκρων του και σε πλήθος άλλων συναφών δεξιοτήτων. Τα πλέον κοινά δείγματα ότι το
άτομο υποφέρει από αίσθημα κόπωσης εμφανίζονται, αρχικά, όταν τα άτομα γίνονται
πιο επιρρεπή σε σφάλματα προσοχής και μνήμης. Παράλληλα, τα άτομα που είναι
κουρασμένα τείνουν να είναι πιο ριψοκίνδυνα. Αναφορικά με την αντίληψη
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ερεθισμάτων από το εξωτερικό περιβάλλον, το αίσθημα κόπωσης επηρεάζει την
ικανότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα, να τα αντιλαμβάνεται, να
τα ερμηνεύει ή να τα κατανοεί, θέλοντας περισσότερο χρόνο να αντιδράσουν. Επίσης,
το αίσθημα κούρασης επηρεάζει σημαντικά την επίδοση του ναυτικού, με αποτέλεσμα,
το πλήρωμα να είναι λιγότερο αποτελεσματικό και παραγωγικό. Αν το αίσθημα της
κόπωσης παραμείνει, είναι πιθανό να υπάρξουν σοβαρά ζήτημα που ίσως θέσουν σε
κίνδυνο την καλή πλεύση του πλοίου και θέτοντας σε κίνδυνο το πλήρωμα.20

2.3.3 Αναγνώριση κόπωσης στο άτομο
Το αίσθημα κόπωσης έχει πληθώρα συμπτωμάτων στον ανθρώπινο οργανισμό. Τα
πλέον κοινά σημάδια ότι το άτομο υποφέρει από υπερκόπωση είναι αρχικά, η αδυναμία
του εκάστωτε ατόμου να παραμείνει ξύπνιο. Παράλληλα, πιθανό είναι να
αντιμετωπίζει ζητήματα συντονισμού των άκρων του. Ταυτόχρονα, ζητήματα μπορούν
να προκύψουν και στην ομιλία του ατόμου, όντας αυτή ανεπιθύμητη, επιβραδυνόμενη
ή αλλοιωμένη. Γεγονός είναι, επίσης, ότι τα άτομα που ταλανίζονται από το αίσθημα
κόπωσης νιώθουν βαριά τα χέρια τους και κινούνται αργά. Συχνό φαινόμενο είναι το
άτομο που έχει κουραστεί υπερβολικά να υποφέρει από πονοκεφάλους, να έχει
ταχυπαλμίες ή αρρυθμίες, να αναπνέει πιο γρήγορα, να νιώθει μια γενικότερη
σωματική δυσφορία και να έχει θέματα αϋπνίας. Επίσης, τα άτομα αυτά δεν έχουν
όρεξη να φάνε ενώ ταλαιπωρούνται και από προβλήματα πέψης. Παθαίνουν, επίσης,
συχνότερα κράμπες στα πόδια αντιμετωπίζοντας πόνους στα κάτω άκρα. Πιθανό είναι
να ιδρώνουν ταχύτερα. Ζητήματα προκύπτουν και λόγω συχνής πτώσης αντικειμένων,
εργαλείων ή εξαρτημάτων.
Τα άτομα που τους λείπει ξεκούραση τείνουν να είναι πιο ριψοκίνδυνα, επιδιώκοντας
μια αυξημένη τάση ανάληψης επικινδύνων εγχειρημάτων. Ταυτόχρονα, αλλάζει και η
συμπεριφορά τους όντας πιο μισαλλόδοξοι και αντικοινωνικοί. Υπάρχει περίπτωση,
να χάσουν το κίνητρο τους για εργασία και να γίνουν παρορμητικοί, ευερέθιστοι και
καταθλιπτικοί.
Σε ότι σχετίζεται με το πνευματικό κομμάτι, το άτομο που ταλανίζεται από κόπωση
επιδεικνύει κακή κρίση όσων αφορά την απόσταση, τη ταχύτητα και τον χρόνο.
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Επιπρόσθετα, μπορεί να κρίνει εσφαλμένα μια κατάσταση, παρουσιάζοντας έλλειψη
προσοχής, δυσκολία συγκέντρωσης και σκέψης.21

2.3.4 Τρόποι προστασίας από το αίσθημα κόπωσης
Όπως προαναφέρθηκε, το αίσθημα κόπωσης είναι ένα άκρως σοβαρό ζήτημα που
ταλανίζει το σύνολο των ναυτικών σε ένα βαθμό . Παρά ταύτα, υπάρχει σειρά τρόπων
αντιμετώπισης και περιορισμού του αισθήματος κόπωσης.
Αρχικά, εξαιρετικά σημαντική είναι η διαχείριση του ύπνου εν πλω. Πιο συγκεκριμένα,
το καλό πρόγραμμα ξεκούρασης αποτελεί, ίσως, την πλέον ενδεδειγμένη και
αποτελεσματική στρατηγική για την καταπολέμηση της κόπωσης. Καλό θα ήταν, ο
ναυτικός να κοιμάται περίπου επτά (7) με οχτώ (8) ώρες καθημερινά. Επίσης, ο ύπνος
θα πρέπει να είναι συνεχής και βαθύς. Οι ναυτικοί πρέπει να διαμορφώσουν και να
ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη ρουτίνα ξεκούρασης, δημιουργώντας, παράλληλα,
ένα ευνοϊκό περιβάλλον ύπνου. Καλό θα είναι, επίσης, το άτομο να αποφύγει την
κατανάλωση αλκοόλ ή καφεΐνης πριν τον ύπνο. Τέλος, χρήσιμο θα ήταν ο ναυτικός
να ακολουθήσει ορισμένες τεχνικές χαλάρωσης πριν τον ύπνο.
Γεγονός που θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά στην καταπολέμηση του
αισθήματος κόπωσης είναι οι συχνές αλλαγές στις δραστηριότητες των εργαζομένων.
Παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά το αίσθημα κόπωσης των ναυτικών είναι η
ένταση των δραστηριοτήτων ή η μεταβολή της δραστηριότητας και η διάρκεια του
διαλείμματος. Ο ναυτικός πρέπει να ξεκουράζεται όταν του δύνεται η ευκαιρία. Τέλος,
καλό θα ήταν να τρώει κανονικά, καλά ισορροπημένα γεύματα που συμπεριλαμβάνουν
φρούτα και λαχανικά και να ασκούνται τακτικά.22 23
Αναφορικά με τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι ναυτιλιακές εταιρίες
στην μείωση της κόπωσης που νιώθουν οι εργαζόμενοι, οφείλουν να επανεξετάζουν
συχνά τα ωράρια εργασίας των ναυτικών καθώς και την διάρκεια και συχνότητα των
διακοπών ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή στρατηγική αναφορικά με την μείωση
των επιπτώσεων των παραγόντων κόπωσης στους ναυτικούς. Επίσης, το ορθό
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πρόγραμμα ωρών εργασίας προσφέρει την δυνατότητα στους εργαζομένους να κάνουν
ένα σαφή διαχωρισμό των ωρών εργασίας και ανάπαυσης.24

2.3.5 Κόπωση και θέματα υγείας
Η αίσθηση της διαρκούς κόπωσης σχετίζεται με μια σειρά από άλλες επιβλαβείς προς
τον οργανισμό καταστάσεις.
Πιο συγκεκριμένα, η κόπωση σχετίζεται με υψηλά επίπεδα άγχους και στρες. Το άγχος
που νιώθει το άτομο εντείνεται όταν βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που δημιουργεί
απειλή και το άτομο αντιλαμβάνεται την ανικανότητά του ή τη δυσκολία του να το
αντιμετωπίσει. Η σύμπλευση άγχους και κόπωσης είναι δυνατόν να προκαλέσει
προβλήματα υγείας καθώς και να μειώσει την απόδοση του ναυτικού. Η κατάσταση
στρες οφείλεται σε παράγοντες όπως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τα προσωπικά
προβλήματα που ίσως αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος, η κατάσταση των διαπροσωπικών
σχέσεων εντός του πλοίου και η μακρά απουσία από τους οικείους του.
Σαφής σχέση υπάρχει και ανάμεσα στο αίσθημα κόπωσης και τις βιολογικές
λειτουργίες του εργαζομένου. Γεγονός είναι ότι κάθε άτομο έχει διαφορετικό
πρόγραμμα βιολογικών λειτουργιών. Το σώμα του εκάστωτε ατόμου εκτελεί διάφορες
φυσικές μέσα στην ημέρα . Αυτός ο κύκλος διεργασιών αντιπροσωπεύει τον
κιρκαδικό ρυθμό, ο οποίος ρυθμίζεται από το βιολογικό ρολόι κάθε ατόμου.
Εβρισκόμενο το άτομο σε κανονικές συνθήκες, ο κύκλος ακολουθεί ένα 24ωρο ρυθμό,
παρά ταύτα ο κύκλος διαφέρει μεταξύ των ατόμων. Για πληθώρα ναυτικών, τα πρότυπα
εργασίας έρχονται σε αντίθεση με το βιολογικό ρολόι τους. Οι αλλαγές ζωνών ώρας
καθώς και τα νέα προγράμματα ,απαιτούν από τους ναυτικούς αρκετές ημέρες
προσαρμογής.
Τέλος, η κόπωση έχει στενότατη σχέση και με το πρόγραμμα ξεκούρασης του
εκάστωτε ατόμου. Ο ύπνος είναι μια ενεργή διαδικασία. Το σύνολο των ωρών
ξεκούρασης δεν έχει την ίδια ποιότητα και δεν παρέχει τα ίδια οφέλη. Ο ύπνος για να
καταστεί αποδοτικός πρέπει να έχει διάρκεια, ποιότητα και συνέχεια. Πιο
συγκεκριμένα, οι ανάγκες ύπνου διαφέρουν από άτομο σε άτομο, ωστόσο κάθε
οργανισμός πρέπει να ξεκουράζεται περίπου επτά (7) έως οχτώ (8) ώρες. Ανεπαρκής
ύπνος για πολλές συνεχόμενες ημέρες φέρει ως αποτέλεσμα την μείωση της
εγρήγορσης. Γεγονός είναι ότι ο ύπνος πρέπει να είναι αδιάλειπτος και βαθύς. Υπάρχει
πλήθος παραγόντων που συμβάλλουν στη διακοπή του ύπνου, όπως μια απότομη
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κίνηση του πλοίου, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ο θόρυβος, η κατανάλωση
αλκοόλ, καφέ ή φαρμακευτικής αγωγής και το στρες. 25

2.3.6 Η κούραση ως αιτία ατυχημάτων
Ο παράγοντας κόπωση αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς στην ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας. Χαρακτηριστικά στοιχεία του ύπνου των ναυτικών , όπως η χρονική
διάρκεια, η συνέχεια και η ποιότητα του παίζουν εξεζητημένο ρόλο στην αποφυγή
πιθανών ατυχημάτων στην θάλασσα. Η αϋπνία ή άλλες συναφείς διαταραχές του
ύπνου, αντιθέτως, επηρεάζουν την εγρήγορση του ναυτικού.
Πλήθος θαλάσσιων ατυχημάτων κάθε χρόνο καταλογίζονται σε ανθρώπινα λάθη που
οφείλονται στην κόπωση των ναυτικών. Κύριο μέλημα των ναυτιλιακών εταιριών
παγκοσμίως είναι η ασφάλεια των ναυτικών. Πλήθος ναυτικών, παρά ταύτα, ανά τα
χρόνια έχει χάσει τη ζωή του λόγω θαλάσσιων ατυχημάτων τα οποία οφείλονται σε
παράγοντες κούρασης επί του πλοίου.
Τα ατυχήματα λόγω κόπωσης μπορούν κάλλιστα να προκαλέσουν και περιβαλλοντικές
καταστροφές όπως πιθανές πετρελαϊκές μολύνσεις που προκαλούνται από τις
προσκρούσεις ή τις συγκρούσεις των πλοίων προκαλώντας τεράστιες οικονομικές
επιπτώσεις στις παράκτιες χώρες και στις εταιρείες.
Παράλληλα πιθανά ατυχήματα στην θάλασσα λόγω κόπωσης μπορεί να επιφέρουν την
οικονομική καταστροφή σε μια ναυτιλιακή εταιρία, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι
τόσο τα ίδια τα πλοία όσο και τα μεταφερόμενα καθίστανται παντελώς άχρηστα σε
περίπτωση ατυχήματος επιφέροντας στις ναυτιλιακές εταιρείες τεράστιο οικονομικό
αντίκτυπο και μερικές φορές φτάνοντας και στην πτώχευση.26
Οι συχνότερες αιτίες που προκαλούν την κόπωση είναι μεταξύ άλλων, η συνεχής
διαχείριση του πλοίου όντας μια άκρως νευραλγική διαδικασία άκρως αγχωτική.
Παράλληλα, τα καθήκοντα η ενασχόληση με την γραφειοκρατία, οι αλλαγές των
ωραρίων και οι υπερωρίες μπορούν να επιφέρουν μεγάλο αντίκτυπο στην κόπωση του
ναυτικού επί του πλοίου, οδηγώντας σε σφάλματα. Το πρόβλημα εντείνεται στη
περίπτωση που το στυλ διοίκησης της ναυτιλιακής επιχείρησης δεν σέβεται τις ανάγκες
και τις απαιτήσεις των ναυτικών, επιβάλλοντας τους σκληρούς κανόνες
δημιουργώντας συγκρούσεις και άγχος στο προσωπικό. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν
25
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υπόψη και οι σκληρές συνθήκες που επικρατούν στο πλοίο και το περιβάλλον εργασίας
των ναυτικών. Ένας άλλος παράγοντας κόπωσης σχετίζεται με τον προγραμματισμένο
χρόνο ταξιδίου μεταξύ των λιμένων που διαμορφώνεται από τη ναυτιλιακή διοίκηση,
όντας απογοητευτικός για τους ναυτικούς, οι οποίοι καλούνται να εργασθούν
υπερωρίες και υπό πίεση.
Η εργασία υπό πίεση είναι ένας από τους άμεσα συνδεδεμένους παράγοντες με την
ύπαρξη ατυχημάτων εν πλω. Πληρέστερα, η κόπωση έχει επιβεβαιωμένη
καταστροφική επίδραση στην εγρήγορση, η οποία θεωρείται η καλύτερη κατάσταση
του εγκεφάλου που οδηγεί σε συνειδητή λήψη αποφάσεων. Ένας κουρασμένος
ναυτικός, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο να αντιδράσει ή να ανταποκριθεί σε σήματα,
δύσκολες καταστάσεις και άλλες εργασίες στο πλοίο. Υπό το πρίσμα αυτό , η
συγκέντρωση και η προσοχή του ναυτικού θα εξασθενίσει δραστικά, οδηγώντας σε
κακές επιδόσεις. Ως εκ τούτου, η εγρήγορση επηρεάζεται αρνητικά από την κόπωση
προκαλώντας αντίστοιχα σημαντικά μειωμένη απόδοση στην εργασία από άποψη
σωματικών, ψυχολογικών και πνευματικών επιδόσεων.
Η κούραση συχνά είναι ένας κρυφός εχθρός, αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι είναι
πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητός από τους ανθρώπους, οι οποίοι συχνά δεν μπορούν
να διακρίνουν το επίπεδο εξάντλησής τους. Από τα πρώτα δείγματα κόπωσης είναι
σταδιακά σφάλματα ευαισθητοποίησης και μνήμης του ατόμου, με συνακόλουθα
αποτέλεσμα την απώλεια πληροφοριών, δεδομένων και βημάτων σε μια διαδικασία.
Παράλληλα, γίνεται ριψοκίνδυνος ενώ επιδιώκει να βρει έναν εύκολο τρόπο για να
επιλύσει κρίσιμες καταστάσεις οδηγούμενος, στη συνέχεια, σε λανθασμένες
αποφάσεις.
Επιπλέον, η κούραση ενισχύει την απάθεια μειώνοντας τα κίνητρα για εργασία και
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην κακή απόδοση των ναυτικών. Εν κατακλείδι,
τα αποτελέσματα της κόπωσης στην απόδοση κατά την εργασία είναι πολύ σημαντικά
για την αντίληψη και την κατανόηση, επειδή αποτελούν δυνητική απειλή για τη ζωή
του ναυτικού και την ασφάλεια του πλοίου27
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2.4 Απομόνωση
Τα τελευταία χρόνια το αυξημένο κόστος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων έχει
καταστήσει αδύνατη την έξοδο των ναυτικών στα διάφορα λιμάνια που το πλοίο
προσεγγίζει ώστε η προστασία του εμπορεύματος να εξασφαλίζεται συνεχώς. Τα
πληρώματα πλέον οφείλουν να ακολουθούν τον Διεθνή Κώδικα ασφάλειας πλοίων
και λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS). Ο εν λόγω Κώδικας εμπεριέχει ένα
ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας τόσο των
πλοίων όσο και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Μια από τις πλέον σημαντικές
υποχρεώσεις που εμπεριέχει είναι ο συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση του συνόλου
των ατόμων που βρίσκονται εντός του πλοίου όσο και του ίδιου του μεταφερόμενου
φορτίου.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η μετακίνηση των ναυτικών καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο
υπόθεση. Το σύνολο των εργαζομένων στην ναυσιπλοΐα, αποτελούν μια απομονωμένη
κοινωνική ομάδα. Η απομόνωση τους τόσο από τους οικείους και τα αγαπημένα τους
άτομα όσο και από τον κοινωνικό περίγυρο μέχρι και την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη είναι άλλος ένας παράγοντας που καθιστά το εν λόγω επάγγελμα ιδιαίτερα
δύσκολο.28
Με τον όρο κοινωνική απομόνωση αναφορά γίνεται στην κατάσταση διαχωρισμού από
τον κοινωνικό περίγυρο όντας συχνά ακούσια και βιώνεται αρνητικά. Αποτελεί,
ουσιαστικά, μια μορφή αλλοτρίωσης που μπορεί να προκαλέσει αισθήματα όπως η
πλήξη, η περιθωριοποίηση, ο αποκλεισμός, ο θυμός, η απελπισία, η θλίψη και η
απογοήτευση. Η κοινωνική απομόνωση είναι η αντικειμενική κατάσταση της στέρησης
κοινωνικών επαφών. 29
Η κοινωνική απομόνωση των ναυτικών για ένα χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από
τρεις (3) έως έξι (6) μήνες είναι πιθανό να στρέψει το άτομο στ κάπνισμα ή την
κατανάλωση αλκοόλ. Παράλληλα, τα άτομα ίσως αποκτήσουν προβλήματα
διαχείρισης θυμού και να προχωρήσουν σε ακούσιες σωματικές βλάβες που
σχετίζονται με την εργασία. Όταν η κοινωνική απομόνωση είναι πλέον εκτεταμένη, το
άτομο μπορεί να απελπιστεί, να πάθει κατάθλιψη ακόμα και να σκεφτεί την
αυτοκτονία.30 Οι ναυτικοί τείνουν να παρουσιάζουν προβλήματα ψυχικής υγείας,
άγχος και κατάθλιψη λόγω κυρίως του υψηλού φόρτου εργασίας που καλούνται να
φέρουν εις πέρας. Παράλληλα, παράγοντας επιβάρυνσης αποτελεί η απομάκρυνση από
28
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το σπίτι και την οικογένεια τους. Άλλες συνήθεις αιτίες που συνάδουν με την κακή
ψυχική υγεία των ναυτικών είναι η κόπωση, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, η μοναξιά,
η επισφάλεια της ναυτικής εργασίας, η πειρατεία, η ποινικοποίηση των ναυτικών και η
κοινωνική απομόνωση και η έλλειψη κοινωνικής συνοχής επί του σκάφους. Το επίπεδο
αυτοκτονιών στους ναυτικούς κρίνεται, επίσης, ως ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που
συνάδει με την εύκολη πρόσβαση σε ένα μέσο αυτοκτονίας, όπως ο πνιγμός και η
κοινωνική απομόνωση .
Η κοινωνική απομόνωση των ναυτικών αποτελεί, εν προκειμένω, μια πραγματικότητα.
Το ζήτημα της απομόνωσης εντείνεται από παράγοντες όπως, ο μικρός αριθμός
πληρώματος, οι αυξημένες ώρες εργασίας, η έλλειψη στενών σχέσεων και κοινωνικών
επαφών μεταξύ των μελών του πληρώματος. Γεγονός είναι ότι πλέον τα πληρώματα
στα πλοία είναι πολυεθνικά καθιστώντας την επαφή δυσκολότερη λόγω έλλειψης
κοινού υπόβαθρου και μη κοινής γλώσσας επικοινωνίας. Η κοινωνική απομόνωση
αποτελεί την αιτία μιας σειράς προβλημάτων ψυχικής υγείας, επιβαρύνοντας το
πλήρωμα και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου. 31
Όντας η κοινωνική απομόνωση ένα άκρως επισφαλές ζήτημα για τη υγεία των
ναυτικών, υπάρχει μια σειρά από τρόπους ώστε να περιοριστεί η έκταση του
φαινομένου και να διασφαλιστεί η καλή ψυχική υγεία των ναυτικών. Αρχικά, καλό θα
ήταν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα που βρίσκονται
εντός του πλοίου ώστε οι επιβαρύνσεις να είναι λιγότερο ακριβές, να επιτρέπεται η
χρήση τους από το σύνολο του πληρώματος και να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα των
μηνυμάτων. Παράλληλα, επιβεβλημένο θα ήταν να προωθηθούν οι κοινωνικές επαφές
του πληρώματος καθώς και να επιτρέπεται συχνότερα η αποβίβαση σε λιμάνια που
προσεγγίζει το πλοίο. Καλό θα ήταν, μακροπρόθεσμα, να υπάρχει ψυχολογική στήριξη
στους ναυτικούς. 32 Ταυτόχρονα, θα πρέπει να καθίσταται εφικτή η χρήση του
Διαδικτύου για το σύνολο των πληρωμάτων σε όλα τα πλοία. Ταυτόχρονα, οι
ναυτιλιακές εταιρίες θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς περιόδους διακοπών για το
σύνολο των πληρωμάτων τους. Επίσης, θα πρέπει να ισχύουν περιορισμοί εντός του
πλοίου όσων αφορά την κατανάλωση αλκοόλ . Γεγονός είναι, ότι οι υπεύθυνοι των
ναυτιλιακών επιχειρήσεων οφείλουν να προσέχουν ιδιαίτερα την πολιτιστική
κουλτούρα του εκάστωτε πληρώματος των πλοίων. Χρήσιμο θα ήταν, επίσης, να
προβάλλονται μεγάλες αθλητικές οργανώσεις εντός του πλοίου καθώς και δελτίων
ειδήσεων ώστε να γνωρίζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι οι ναυτικοί. Θα πρέπει , επίσης,
να ενθαρρύνεται η δυνατότητα ταξιδιών με την οικογένεια των ναυτικών έστω και για
μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, αρμοδιότητα των πλοιάρχων είναι να εποπτεύουν το
πλήρωμα ώστε να ανιχνεύουν τυχόν συμπτώματα ψυχικών διαταραχών του
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πληρώματος. Οι ναυτικοί πρέπει να εξασφαλίσουν ότι έχουν επαρκή ποσότητα
οποιουδήποτε συνταγογραφούμενου φαρμάκου για το σύνολο του ταξιδιού τους.
Επιβεβλημένο είναι, παράλληλα, να διασφαλίζεται ότι οι εγκαταστάσεις διατροφής και
ψυχαγωγίας που προσφέρονται στο σκάφος προσφέρουν ποιότητα και ποικιλία. Τα
άτομα πρέπει να αθλούνται συχνά και να τρέφονται ενδεδειγμένα, επίσης πρέπει να
εξασφαλίζεται ότι οι ναυτικοί απολαμβάνουν επαρκή ανάπαυση. 33

2.5 Πολυεθνικά πληρώματα
Ένας ακόμα συχνά επιβαρυντικός παράγοντας άγχους για τους ναυτικούς αποτελούν
τα πολυεθνικά πληρώματα. Πληρέστερα, αποτελεί κοινό παρανομαστή πλέον ότι τα
πληρώματα των πλοίων διαφέρουν τόσο όσων αφορά την εθνικότητα όσο και το
θρησκευτικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Πληθώρα ναυτικών σήμερα έχει χώρες προέλευσης από την Νοτιοανατολική Ασία,
λόγω των χαμηλότερων μισθών που δίνονται στους ναυτικούς αυτούς. Κάποιοι από
τους ναυτικούς αυτούς προσφέρουν ανειδίκευτη εργασία και υπόκεινται σε
χαμηλότερη κοινωνική ασφάλιση, εργαζόμενοι με εικονικές συμβάσεις μικρής
διάρκειας.34 Τα τελευταία χρόνια, έχει διαμορφωθεί μια παγκόσμια αγορά προσφοράς
ναυτικής εργασίας έχοντας δώσει την ευκαιρία σε διάφορες εταιρίες να εργάζονται στο
αντικείμενο της διαχείρισης πληρώματος. Γεγονός είναι ότι , τα πολυεθνικά
πληρώματα άρχισαν να διαμορφώνονται λόγω της χαλάρωσης των απαιτήσεων
αναφορικά με την ιθαγένεια του πληρώματος από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η
δυνατότητα αυτή έδωσε την ελευθερία στους ναυτικούς να επιλέγουν ανάμεσα στις
σημαίες των διαφόρων κρατών , γεγονός που επέτρεψε , επίσης, στους πλοιοκτήτες να
επιλέγουν πληρώματα διαφορετικών εθνικοτήτων.
Από τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας ναυτικός ώστε να
επιλεχθεί είναι η ικανότητα στην χρήση της αγγλικής γλώσσας, ειδικά εάν πρόκειται
να συνεργαστεί με αγγλόφωνους αξιωματικούς άλλων εθνικοτήτων. Είναι γεγονός ότι,
ο παγκόσμιος ναυτιλιακός κλάδος πλέον συνεργάζεται συνεχώς με πληρώματα που
προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη, την Άπω Ανατολή και τη Νότια Ασία. Τα
πληρώματα από τις συγκεκριμένες περιοχές επιλέγονται λόγω του φθηνότερου κόστος
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πρόσληψης σε συνδυασμό με το πλεόνασμα των ναυτικών που διατίθενται από αυτές
τις περιοχές.
Γεγονός είναι ότι πλέον η ναυτιλία χαρακτηρίζεται από αλλαγές όπως, την τεχνολογική
καινοτομία και την μείωση του μεγέθους των πληρωμάτων. Οι δουλείες παραμένουν
πολλές ενώ τα άτομα για να τις εκτελέσουν μειώνονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα,
μείωση του χρόνου ξεκούρασης και επικοινωνίας με την οικογένεια του για τον
ναυτικό. Παράλληλα, προερχόμενα τα πληρώματα από διαφορετικές χώρες, έχει ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία εμποδίων λόγω διαφορετικών πολιτισμών, γλωσσών και
θρησκειών. Οι ναυτικοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα την συζήτηση προσωπικών τους
ζητημάτων. Επίσης, η ύπαρξη διαφορετικών εθνικοτήτων έχει ως αποτέλεσμα την
κοινωνική απομόνωση. Επιβεβλημένο καθίσταται, τα μέλη του πληρώματος να
προωθούν τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης και κοινής κουλτούρας πάνω στο πλοίο.
Ορισμένα πλοία, μάλιστα, προς αυτό τον σκοπό διαθέτουν εγκαταστάσεις όπου οι
ναυτικοί μπορούν να παίξουν ή να ασκηθούν.
Η απομόνωση του πληρώματος πολλές φορές εκφράζεται μέσω προσωπικών
παραπόνων ή επιθετικής συμπεριφοράς , επιφέροντας άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στο
πλήρωμα.
Χρήσιμο θα ήταν να εορτάζεται το σύνολο των εθνικών εορτών κάθε χώρας, επίσης,
να ενθαρρύνονται οι αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και να μοιράζονται οι εθνικές
εφημερίδες τακτικά. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις διατροφικές συνήθειες των
συναδέλφων τους, την παραδοσιακή μουσική και τις τέχνες τους.
Το πλέον σημαντικό ζήτημα που πρέπει να υπερκεραστεί όσων αφορά τα πολυεθνικά
πληρώματα είναι η επικοινωνία. Τα μέσα επικοινωνίας είναι χρήσιμα τόσο για την
προώθηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης όσο και για την ασφάλεια των εργασιών
επί του πλοίου. Τα γλωσσικά εμπόδια μπορούν να καταστούν άκρως επικίνδυνα σε
καταστάσεις κρίσης. Η κακή επικοινωνία μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους όπως
επικίνδυνες παρερμηνείες προειδοποιήσεων ή παραγγελιών.
Επιβεβλημένο είναι να υπάρχει συνεχής βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων και των
διαδικασιών έκτακτης ανάγκης ώστε οι ναυτικοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά
αποφεύγοντας τις επικίνδυνες καταστάσεις.35
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2.6 Καλή διαβίωση των ναυτικών
Γεγονός είναι ότι οι ναυτικοί έχουν αισθητά λιγότερο χρόνο αναψυχής σε σχέση με
εργαζομένους σε άλλους κλάδους. Γεγονός είναι ότι ευκαιρίες για διασκέδαση όπως η
έλλειψη εγκαταστάσεων αναψυχής και αιθουσών γυμναστικής συχνά λείπουν από ένα
καράβι.
Τα άτομα που εργάζονται σε ένα καράβι καλό θα είναι να ακολουθούν ένα τακτικό
πρόγραμμα άσκησης το οποίο θα κάνει καλό τόσο στην σωματική, ψυχολογική και
κοινωνική ευημερία του ατόμου. Παράλληλα, ο αθλητισμός εν πλω ενθαρρύνει την
διαμόρφωση κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ναυτικών, βελτιώνοντας την κοινωνική
αλληλεπίδραση.36
Μέσα που προάγουν το επίπεδο καλής διαβίωσης των ναυτικών εν πλω μεταξύ άλλων
μπορούν να είναι η ύπαρξη γυμναστηρίου, βιβλιοθήκης και αίθουσας προβολής
ταινιών. Τα συγκεκριμένα μέσα, ανάμεσα σε άλλα, αποτελούν μια μορφή ανταμοιβής,
συμβάλλοντας στην προαγωγή της υγείας του ναυτικού.
Η περαιτέρω ενασχόληση των ναυτιλιακών εταιριών σε ότι σχετίζεται με τη καλή
διαβίωση των ναυτικών εν πλω έχει αντίκτυπο και στο κόστος λειτουργίας των ίδιων
των εταιριών. Πιο συγκεκριμένα, εταιρίες που ενδιαφέρονται έμπρακτα για την καλή
διαβίωση των εργαζομένων τους τείνουν να έχουν χαμηλότερα κόστη σε ότι σχετίζεται
με πιθανές δράσεις διάσωσης, ακούσια αποβίβαση λόγω υγείας, νοσηλεία στο
εξωτερικό, επαναπατρισμό, θάνατο στη θάλασσα και απώλεια εργαζομένων με υψηλά
προσόντα. Παράλληλα, και οι ασφαλιστικές εταιρίες οφείλουν να ενστερνιστούν την
σημασία της καλής διαβίωσης των εργαζομένων εν πλω, διότι εξοικονομούν σημαντικά
ποσά από τις αποζημιώσεις που πρόκειται να καταβληθούν εάν προκύψουν εργατικά
ατυχήματα.
Η σημασία της καλής διαβίωσης των ναυτικών καταδεικνύεται και μέσω της σύστασης
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO)37 αναφορικά με την προώθηση καλών
πρακτικών διαβίωσης των εργαζομένων στην ναυσιπλοΐα. Ήδη από το 1936
διαμορφώθηκε ειδική Σύμβαση η οποία προωθεί την ευημερία των ναυτικών όταν
βρίσκονται στα λιμάνια, υπαγορεύοντας , μεταξύ άλλων, την παροχή ψυχαγωγικών
και αθλητικών εγκαταστάσεων, την οργάνωση και χρηματοδότηση υπηρεσιών
κοινωνικής πρόνοιας, εγκαταστάσεων αναψυχής καθώς και πολιτιστικών και
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με αποδέκτες του ναυτικούς. Παράλληλα, υπό την
36
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αιγίδα του Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας έχει δημιουργηθεί η Διεθνής Επιτροπή
Καλής Διαβίωσης των ναυτικών (ICSW), προωθώντας θέματα που σχετίζονται με την
κοινωνική πρόνοια των ναυτικών καθώς και ζητημάτων που άπτονται στην ποιότητα
ζωής των ναυτικών, όπως τις σχέσεις τους με την οικογένεια τους και τους
συναδέλφους τους. Ο Οργανισμός προωθεί ,επίσης, θέματα που άπτονται της υγείας
των ναυτικών, ενθαρρύνοντας τους να λάβουν δράσεις πρόληψης της υγείας τους .
Ανάμεσα στις δράσεις το Οργανισμού συγκαταλέγεται και η απομάκρυνση του
ναυτικού από ορθή ιατρική περίθαλψη, τόσο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όσο
και στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη. Το σύνολο των μελών του
Οργανισμού είναι υποχρεωμένο να επιβάλλει στις ναυτιλιακές εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στην χώρα του όπως παρέχουν αξιοπρεπή καταλύματα σε επαρκές
μέγεθος, με άνεση, κατάλληλα επιπλωμένα και εξοπλισμένα καθώς και εγκαταστάσεις
αναψυχής για ναυτικούς. Καλό θα ήταν, ταυτόχρονα, τα πλοία να διαθέτουν αίθουσα
καπνιστών, αίθουσα τηλεοπτικών προβολών, βιβλιοθήκη, αθλητικό εξοπλισμό,
πρόσβαση σε τηλεφωνικές επικοινωνίες και διευκολύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και διαδικτύου.38
Η ύπαρξη καλά εξοπλισμένου γυμναστηρίου εν πλω καθιστά εφικτή τόσο την άσκηση
των ναυτικών όσο και την χαλάρωση και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του
πληρώματος. Το γυμναστήριο πρέπει να περιλαμβάνει όργανα όπως
διάδρομους, μηχανές κωπηλασίας και ποδήλατα. Καλό θα είναι να έχει μουσική,
επαρκή φωτισμό και η θέα ώστε να αυξηθεί το κίνητρο για γυμναστική. Οι ναυτικοί
καλό θα είναι να προγραμματίσουν κι διάφορα αθλητικά γεγονότα που να λάβουν χώρα
εν πλω. Πιο συγκεκριμένα, η ομαδική άσκηση είναι πιο ευχάριστη και ενισχύει το
κίνητρο των ναυτικών προς την άθληση.
Επιβεβλημένη είναι σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό η ύπαρξη σε κάθε πλοίο,
τηλεόρασης, ραδιοφώνου και βιβλιοθήκης. Τέλος, οι ναυτικοί καλό θα είναι να έχουν
δικαίωμα να παρακολουθούν τηλεοπτικές εκπομπές στο εξωτερικό μέσω δορυφορικής
τηλεόρασης.39 40
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3. Επικινδυνότητα φύσης του επαγγέλματος
3.1 Θόρυβος
3.1.1. Αιτίες ύπαρξης θορύβου στην ναυσιπλοΐα.
Η ύπαρξη συνεχούς θορύβου στα πλοία είναι ένας παράγοντας που προκαλεί πολλά
ζητήματα στην υγεία των ναυτικών. Οι αιτίες ύπαρξης συνεχιζόμενο θορύβου
προκύπτουν από την ίδια την αναγκαιότητα λειτουργίας και πλεύσης του πλοίου με την
πλειονότητα της ηχορύπανσης να προέρχεται από τις μηχανές και τα εξαρτήματα του.
Αρχικά, πρώτη πηγή δημιουργίας θορύβου αποτελεί η χρήση της έλικας, προπέλας,
απαραίτητη για την κίνηση του πλοίου. Ο θόρυβος που προέρχεται από την κίνηση της
έλικας δημιουργείται λόγω των φυσαλίδων αέρα που σχηματίζονται στις λεπίδες του
έλικα σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των ίδιων των λεπίδων όπως ο αριθμός, ο
τύπος και η επιφάνεια. Σημαντικό να τονιστεί είναι ότι κυρίως στα μεγαλύτερα πλοία,
οι πίδακες νερού που δημιουργούνται από τους αεριοστρόβιλους αντικαθιστούν τις
έλικες, εξοικονομώντας σημαντικό βάρος και μειώνοντας τα επίπεδα θορύβου.
Σημαντικός παράγοντας ηχορύπανσης στα πλοία προκύπτει και λόγω της χρήσης του
μηχανισμού εξαερισμού. Ο θόρυβος που προέρχεται από το σύστημα εξαερισμού
οφείλεται στους ανεμιστήρες, κινητήριους μοχλούς και τους άξονες τους. Ο θόρυβος
προκύπτει, επίσης, από το σχήμα των προαναφερθέντων εξαρτημάτων, την ταχύτητα
κυκλοφορίας, καθώς και στους αεραγωγούς εισαγωγής και εκκένωσης αέρα.
Η πλέον κύρια πηγή ηχορύπανσης, παρά ταύτα, σε ένα πλοίο προέρχεται από την
κίνηση των μηχανών του, αν μάλιστα συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των πλοίων κινείται με κινητήρες εσωτερικής καύσης ντίζελ.
Οι τύποι κινητήρων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο κατηγορίες με βάση τις
στροφές ανά λεπτό του κινητήρα. Από την μια πλευρά, υπάρχουν όσοι έχουν λιγότερες
στροφές ανά λεπτό, οι λεγόμενοι αργοί κινητήρες που παράγουν σχετικά χαμηλό
επίπεδο θορύβου και από την άλλη, οι κινητήρες που είναι γνωστοί ως υψηλής ή μέσης
ταχύτητας, οι οποίοι όντας πιο ισχυροί δημιουργούν περισσότερο θόρυβο.
Ο θόρυβος προέρχεται από την κίνηση των κινητήρων όντας ανάλογος της ταχύτητας
περιστροφής και της μέγιστης πίεσης καύσης. Αιτία του θορύβου αποτελεί η επαφή
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του αέρα με το περίβλημα του κινητήρα καθώς και από το κιβώτιο ταχυτήτων.
Ηχορύπανση, παράλληλα, δημιουργείται και λόγω των σωλήνων εξαγωγής
καυσαερίων γνωστών και ως χοάνες. Η πηγή θορύβων προέρχεται και από την χρήση
δευτερευόντων μηχανών όπως οι γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος, τα βοηθητικά
μηχανήματα, τα βαρούλκα, και οι υδραυλικοί κινητήρες.
Το επίπεδο δονήσεων που μεταδίδεται στο πλοίο και κατ 'επέκταση ο θόρυβος από την
ακουστική ακτινοβολία που παράγεται με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να μειωθεί
με την χρήση σιγαστήρων, ωστόσο ο ίδιος ο θόρυβος δεν μπορεί να περιοριστεί με τον
ίδιο τρόπο.
Διαδεδομένη είναι η χρήση ατμοστρόβιλων ιδίως τα μεγαλύτερα πλοία. Οι
ατμοστρόβιλοι , όντας αισθητά λιγότερο θορυβώδεις από τους κινητήρες εσωτερικής
καύσης, παράγουν ίσα επίπεδα ενέργειας. Εντούτοις, και σε αυτή τη περίπτωση, οι
βαλβίδες ατμού μπορούν να προκαλέσουν έντονο θόρυβο, ιδιαίτερα σε υψηλή
συχνότητα, όταν είναι σε χρήση.
Η πλέον σύγχρονη καινοτομία στην ναυσιπλοΐα είναι η κίνηση των πλοίων με τη χρήση
ηλεκτρισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις στοχεύουν στην διαμόρφωση ενός
ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους
τους χρήστες του πλοίου. Η καινοτομική κίνηση αυτή έχει ήδη υιοθετηθεί στην
πολιτική ναυπηγική, ιδιαίτερα στα επιβατηγά πλοία διότι προσφέρει συγκριτικά
μεγαλύτερα οφέλη σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους κίνησης , όπως, χαμηλά
επίπεδα θορύβου, χωρίς δόνηση.41

3.1.2 Συνέπειες ηχορύπανσης
Η ύπαρξη συνεχούς ηχορύπανσης αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα πολλών
ασθενειών για τους ναυτικούς. Υπάρχουν χώροι όπου ο θόρυβος καθίσταται
εντονότερος όπως στα μηχανοστάσια λόγω της κίνησης των κινητήρων και άλλοι με
λιγότερο έντονο το αίσθημα του θορύβου όπως οι κοινόχρηστοι χώροι, στους οποίους
ο θόρυβος μεταδίδεται μέσω χωρισμάτων, δαπέδων και οροφών.
Παράλληλα, τα συστήματα εξαερισμού ακόμα και οι πόρτες, τα έπιπλα ή και τα
χωρίσματα που είναι φθαρμένα μπορούν να αυξήσουν το επίπεδο του θορύβου στο
πλοίο δημιουργώντας παρασιτικό θόρυβο. Ο ίδιος ο σκελετός του πλοίου μπορεί να
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προκαλεί θορύβους με διαφορετική ένταση ανάλογα με την απόσταση από την πηγή
διέγερσης και ανάλογα με το μέγεθος και το συντελεστή μετάδοσης της επιφάνειας. 42
Αρχικά, ένα από τα βασικότερα ζητήματα που προκύπτουν από την ύπαρξη συνεχούς
θορύβου σε ένα πλοίο σχετίζονται με προβλήματα αϋπνίας ή κακής ποιότητας ύπνου.
Γεγονός είναι ότι η πλειονότητα των πλοίων, ιδίως των παλαιότερων , στερούνται
καλής ηχομόνωσης, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα διαταραχών στον ύπνο. Η
ξεκούραση είναι ζωτικής σημασίας για έναν ναυτικό, ιδίως αν κάποιος αναλογιστεί,
ότι οι εργαζόμενοι στην ναυσιπλοΐα διαβιώνουν σε ένα περιορισμένο περιβάλλον. Ο
ύπνος είναι απαραίτητος διότι επιτρέπει στο σώμα να ανακάμψει από την κόπωση και
να διατηρήσει τις σωστές βιολογικές λειτουργίες του. O συνεχής θόρυβος, εντούτοις,
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ύπνου με τη μορφή μειωμένης συνολικής
ποσότητας ύπνου, μειωμένης διάρκειας ύπνου και αυξημένης εμφάνισης νυχτερινής
αϋπνίας. Οι συγκεκριμένες διαταραχές μπορούν κάλλιστα να θεωρηθούν αιτία για
αυξημένη κόπωση και ευερεθιστότητα.
Γεγονός που συνδέεται με την ύπαρξη θορύβου στο πλοίο είναι, ταυτόχρονα, η έλλειψη
προσοχής από την πλευρά των ναυτικών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο
θόρυβος μπορεί , λοιπόν, να αυξήσει τον κίνδυνο ανθρώπινου σφάλματος.
Η πνευματική απόδοση του ατόμου, η ψυχοκινητική ικανότητα, η συλλογιστική και η
ικανότητα απομνημόνευσης επηρεάζονται αισθητά από την ύπαρξη ιδιαίτερα δυνατών
θορύβων. Σε περιβάλλοντα με ιδιαίτερα αυξημένη ηχορύπανση, αυξάνονται οι
πιθανότητες να υπάρχουν επιπτώσεις στην πνευματική ικανότητα του ατόμου, γεγονός
που ποικίλει ανάλογα με την συχνότητα του θορύβου, ανεξάρτητα από το εάν είναι
διακεκομμένη ή όχι και πόσο διαρκεί. Επίσης, η ύπαρξη θορύβου έχει ως αποτέλεσμα
να αυξάνεται ο στρεσογόνος παράγοντας προκαλώντας ξαφνική έκρηξη φυσιολογικής
και συμπεριφορικής διέγερσης. Η επίδραση αυτή, φέρει ως αποτέλεσμα μια
αναπόφευκτη απώλεια απόδοσης. Το σύνολο των προαναφερθέντων καταστάσεων
μπορεί να αποτελέσει την αιτία εμφάνισης σφαλμάτων κρίσης τα οποία ίσως
αποδειχθούν μοιραία, λόγω αποτυχίας να κατανοηθούν σωστά οι εντολές κατά την
εκτέλεση δύσκολων ελιγμών, κινδύνου βλάβης των μηχανημάτων λόγω αμέλειας
λόγω μειωμένης κρίσης ή αυξημένων επιπέδων κόπωσης .
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Γεγονός είναι ότι ο θόρυβος μπορεί να αποτελέσει την αιτία εμφάνισης
καρδιαγγειακών προβλημάτων στους ναυτικούς. Πιο συγκεκριμένα, ο θόρυβος
προκαλεί γενικευμένη αγγειοσυστολή η οποία παραμένει όσο η ηχορύπανση
συνεχίζεται. Έχει παράλληλα, παρατηρηθεί μια σημαντική αύξηση της αρτηριακής
πίεσης στα άτομα που εργάζονται σε θορυβώδεις καταστάσεις. Επιπλέον, οι
εργαζόμενοι που έχουν υποστεί απώλεια ακοής, προερχόμενη από την εργασία τους,
έχουν σημαντικά υψηλότερη διαστολική αρτηριακή πίεση από ότι ο πληθυσμός χωρίς
προβλήματα ακοής
Η ύπαρξη συνεχούς θορύβου εγκυμονεί κινδύνους και στα οπτικά νεύρα των ναυτικών.
Πληρέστερα, τα άτομα που εκτίθενται τακτικότερα σε καταστάσεις με πολύ θόρυβο
παρουσιάζουν μια μείωση στη νυκτερινή οπτική τους ικανότητα που συνοδεύεται από
παράλληλη δυσκολία στην αντίληψη βάθους, σχετιζόμενη με τη στένωση του οπτικού
πεδίου. Αυτές οι ανωμαλίες είναι πιθανότερο να συμβούν όταν τα επίπεδα θορύβου
είναι πάνω από 100 dB. Το άγχος που προκαλείται από το θόρυβο φαίνεται να μειώνει
τη σύνθεση της ντοπαμίνης, ουσίας που είναι νευροδιαβιβαστής η οποία
χρησιμοποιείται από τον αμφιβληστροειδή.
Ζητήματα λόγω της έντασης και της έκθεσης σε θόρυβο προκύπτουν και για το
ενδοκρινικό σύστημα του εργαζομένου. Πιο συγκεκριμένα, η πίεση που προκαλείται
από έντονο θόρυβο έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη του ίδιου τύπου ενδοκρινικού
προβλήματος που παρατηρείται σε όλους τους τύπους στρες . Παράλληλα, ο θόρυβος
επιφέρει αλλαγές και στις ανοσολογικές λειτουργίες, με αύξηση του οξειδωτικού
στρες.
Πέρα από τα κοινά ζητήματα που προκύπτουν λόγω του θορύβου, υπάρχει και μια
σειρά από έμμεσες συνέπειες που επιφέρει ο θόρυβος στην ζωή των ναυτικών.
Εκτενέστερα, η ηχορύπανση περιορίζει τα άτομα ως προς την επικοινωνία τους
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην απομόνωση τους. Η σαφήνεια της οποιαδήποτε
συνομιλίας επηρεάζεται σημαντικά από την αύξηση του θορύβου και την απόσταση
μεταξύ των συνομιλητών. Παράλληλα, ένα υψηλό επίπεδο θορύβου μπορεί, κάλλιστα,
να υπερκαλύψει μια προειδοποίηση ή ένα συναγερμό που υποδεικνύει κίνδυνο.
Επιπρόσθετα, μπορεί να υπάρξει παρανόηση στην ερμηνεία των τιθέμενων οδηγιών.
Γίνεται κατανοητό, ότι κατά την επιλογή του εξοπλισμού συναγερμού, πρέπει να
ελέγχεται ότι η ακουστική ισχύς και η συχνότητα του σήματος ώστε να είναι επαρκείς
για τη προσδοκώμενη περιοχή χρήσης.43
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3.2 Ατυχήματα
Ο κλάδος της ναυσιπλοΐας χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο επικίνδυνους
εγκυμονώντας πληθώρα πιθανών ατυχημάτων που είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν οι
ναυτικοί.
Με τον όρο ατύχημα ορίζεται το ανεπιθύμητο γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει
πραγματική απώλεια ή τραυματισμό ενός ατόμου, μιας περιουσίας ή ενός εξοπλισμού.
Οι διεθνείς οργανώσεις για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα έχουν καθιερώσει μια σειρά από
αυστηρούς Κανονισμούς ώστε να μετριάζεται η πιθανότητα όσο και η σοβαρότητα
εμφάνισης ατυχημάτων εν πλω. Παρά ταύτα, τα ατυχήματα δεν μπορούν να
αποφευχθούν πλήρως, γεγονός που εξηγεί τα υψηλά και σταθερά ποσοστά ατυχημάτων
παγκοσμίως.
Ο πρώτος βασικός παράγοντας ατυχημάτων μπορεί να προέρχεται από κάποιο
ηλεκτρολογικό βραχυκύκλωμα. Χωρίς τη λήψη προφυλάξεων από τους ηλεκτρικούς
κινδύνους, ένα βραχυκύκλωμα από ζωντανό σύρμα ή εργαλείο ή μηχανή με κακή
μόνωση μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο χτύπημα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν φθαρμένες ή κατεστραμμένες επαφές, ο εξοπλισμός
έχει απομονωθεί, τα καλώδια βρίσκονται μακριά από πηγές θερμότητας και αγώγιμα
υγρά και τέλος, οι εργάτες να φορούν πάντα τον ορθό εξοπλισμό.
Συνήθης κίνδυνος ατυχημάτων έγκειται και λόγω της επαφής με χημικά τα οποία
βρίσκεται εντός του πλοίου. Πιο συγκεκριμένα, όταν οι χημικές ουσίες έρχονται σε
άμεση επαφή με το δέρμα πιθανότατα οδηγούν σε εγκαύματα και σοβαρούς
τραυματισμούς των ναυτικών. Επιβεβλημένη καθίσταται η συνεχής αποφυγή έκθεσης
όσο και επαφής με διάφορες χημικές ουσίες όπως οι βαφές, τα αραιωτικά, κι τα
μεταλλικά πλέγματα. Συχνά οι ναυτικοί που έρχονται σε επαφή με τα χημικά
καταλήγουν να χάνουν μερικώς ή ακόμα και ολικά την όραση τους μεταξύ άλλων
σοβαρών τραυματισμών. Όπως είναι επόμενο, έχει κατασκευαστεί ειδικός εξοπλισμός
με τον οποίο πρέπει να είναι διαρκώς ενδεδυμένοι οι ναυτικοί ώστε να προφυλαχθούν
από τους προαναφερθέντες κινδύνους.
Μεγάλη πιθανότητα ατυχήματος ενδέχεται να συμβεί και κατά τη διάρκεια εργασιών
με τη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων. Η ανύψωση αποτελεί μια εξαιρετικά συνήθη
εργασία στην ναυσιπλοΐα. Αιτία ατυχήματος μπορεί να αποτελέσει μια ακατάλληλη
τεχνική ανύψωσης. Οι πλέον κοινές περιοχές τραυματισμού λόγω λανθασμένης
ανύψωσης είναι η πλάτη, οι μύες των ποδιών και των βραχιόνων. Βασικοί παράγοντες
ώστε να αποτρέπονται τα εν λόγω ατυχήματα αποτελούν μεταξύ άλλων, το
μεταφερόμενο φορτίο να μην είναι βαρύ και να κατανέμεται ομοιόμορφα, παράλληλα,
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να αποφεύγονται τυχόν αιχμηρές άκρες και τέλος, τα άτομα που μεταφέρουν το
εκάστωτε εμπόρευμα να έχουν καθαρή όραση τη διαδρομής.
Ο κίνδυνος εμφάνισης ατυχημάτων ανεβαίνει επικίνδυνα όταν εργασίες γίνονται με τη
χρήση γερανού και ανυψωτικού εξοπλισμού. Αναλυτικότερα, ετησίως αναφέρεται
πληθώρα ατυχημάτων στα οποία αιτία αποτέλεσαι η χρήση γερανών και ανυψωτικών
μηχανημάτων. Επιβεβλημένο είναι, οι γερανοί να λειτουργούν μόνο από
εξουσιοδοτημένους εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ναυτικούς. Παράλληλα, τα
χρησιμοποιούμενα σχοινιά, άγκιστρα και αλυσίδες πρέπει να εγκρίνονται και να
πιστοποιούνται συχνά. Τα άτομα που εργάζονται πάνω στις φορτοεκφορτώσεις πρέπει
να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα συστήματα σηματοδότησης.
Πιθανότητα να συμβεί ατύχημα ίσως να υπάρξει και λόγω χρήσης πεπιεσμένου αέρα.
Πιο συγκεκριμένα, η χρήση πεπιεσμένου αέρα είναι άκρως συνηθισμένη σε πληθώρα
εργασιών στο κατάστρωμα συνήθως για λόγους καθαρισμού. Κατά τη χρήση
πεπιεσμένου αέρα απαγορεύεται η χρήση του προς την πλευρά κάποιου ατόμου. Η
χρήση του πεπιεσμένου αέρα απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιείται κατά τον
καθαρισμό των ειδικών στολών διότι καταστρέφεται η ύφανση τους με αποτέλεσμα
την καταστροφή τους. Το σύνολο των χρησιμοποιούμενων φιαλών πρέπει να
ασφαλίζεται σε κατακόρυφη θέση μακριά από θερμές περιοχές.
Σημαντικός, εξίσου, παράγοντας πρόκλησης ατυχημάτων προκύπτει από την χρήση
εργαλείων και διαφόρων μηχανημάτων. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση
ελαττωματικών εργαλείων. Ταυτόχρονα, επιβεβλημένο είναι το άτομο που χειρίζεται
το εκάστωτε επικίνδυνο εργαλείο να έχει εξοπλιστεί με βάση τον κατάλληλο ρουχισμό
και όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα. Η χρήση των χρησιμοποιούμενων
εργαλειών πρέπει να είναι συναφής με την φύση της εργασίας που πρόκειται να
τελεστεί.
Εν κατακλείδι, πιθανότητα ατυχήματος διατρέχουν οι ναυτικοί και λόγω πτώσεων. Οι
πτώσεις μπορούν εύκολα να γίνουν ανά πάσα στιγμή και πιθανόν κατά τη διάρκεια
μιας δραστηριότητας στο κατάστρωμα. Αυτά τα ατυχήματα δεν είναι λιγότερο σοβαρά,
καθώς μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς που κυμαίνονται από σοβαρή
σωματική βλάβη μέχρι και θάνατο. Οι πλέον συνήθεις αιτίες πτώσεων είναι η έλλειψη
προειδοποιητικών σημάτων, τα ακατάλληλα ενδύματα και υποδήματα και η απειρία. Ο
κίνδυνος μειώνεται με τον ενδεδειγμένο καθαρισμό μετά την εργασία και την
διατήρηση του καταστρώματος χωρίς λάδια και άλλες ολισθηρές ουσίες . Παράλληλα,
οι ναυτικοί καλό θα είναι να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα υποδήματα ασφαλείας.44
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή – ΕΛΣΤΑΤ- σε ένα σύνολο 100
ελληνικών εμπορικών πλοίων κατά το έτος 2016 τα ατυχήματα διαφόρων ναυτικών
7 Most Common Types of Accidents οn Ship’s Deck, Marine Insight
https://www.marineinsight.com/marine -safety/7-common-types-accidentsships-deck/
44

43

ανήλθαν σε δέκα τέσσερα(14). Η πλειονότητα των ναυτικών ατυχημάτων είχε ως αιτία
την προσάραξη - έξι (6) πλοία, την βλάβη – τρία (3) πλοία, την πρόσκρουση – δύο (2)
πλοία και τέλος την πρόκληση πυρκαγιάς- δύο (2) πλοία. Οι ναυτικοί που
τραυματίστηκαν ανήλθαν σε 327. Οι θανατηφόροι τραυματισμοί αποτέλεσαν ένα
σύνολο 263 περιπτώσεων. Από τα άτομα που τραυματίστηκαν θανάσιμα, τα 248
έλαβαν χώρα σε θαλάσσιες περιοχές και τα εναπομείναντα 15 εν πλω. Τα άτομα τα
οποία απεβίωσαν, ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών σε ποσοστό 58,7%- 192 άτοµα. Τα
πλέον συνηθισμένα μικροατυχήματα ήταν θλάσεις, διαστρέµµατα και κατάγµατα45

3.3 Τα πλέον κοινά θανατηφόρα ατυχήματα
Η ύπαρξη ατυχημάτων κατά την διάρκεια της πορείας των πλοίων αποτελεί, δυστυχώς
μια κοινή παραδοχή για το σύνολο της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας. Η ζωή σε ένα καράβι
αποτελεί ένα δύσκολο περιβάλλον διαβίωσης ανεξάρτητα από το βαθμό προφυλάξεων
που λαμβάνονται. Η παγκόσμια ναυτική κοινότητα έχει θεσπίσει μια σειρά από
Νομοθετικές διατάξεις ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός ασφάλειας
των ναυτικών που εργάζονται στα πλοία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες
ατυχημάτων που απειλούν τη ζωή των ναυτικών και τα οποία συνεχίζουν να
συμβαίνουν εν πλω σε όλο τον κόσμο.
Αρχικά, η πλέον κοινή αιτία θανάσιμων ατυχημάτων αποτελεί η πτώση ανθρώπου στη
θάλασσα. Η πτώση μπορεί να οφείλεται τόσο σε λάθος χειρισμό και απροσεξία όσο και
να αποτελεί αποτέλεσμα δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή
πλεύσης. Το σύνολο των ναυτικών έχουν περάσει ειδική εκπαίδευση αναφορικά με την
παροχή βοήθειας σε άτομο που θα βρεθεί στη θάλασσα. Ωστόσο η πτώση σε
συνδυασμό με την επαφή με το νερό εξαιρετικά χαμηλής θερμοκρασίας και την
πρόκληση υποθερμίας ή άλλων επικίνδυνων ζητημάτων υγείας, μπορεί να επιφέρει
κάλλιστα και τον θάνατο στον άτυχο ναυτικό.
Κοινή αιτία θανάτου ναυτικού μπορεί να αποτελεί και η έκθεση του σε περιορισμένους
χώρους στους οποίους υπάρχει αέρας ο οποίος ενώνεται χημικά με τοξικά ή εύφλεκτα

Στα 14 τα ναυτικά ατυχήµατα σε ελληνικά εµπορικά πλοία 100 κόρων και
άνω για το 2016, Δημοσιογραφικό Συγκρότημα Μακεδονία.
https://makthes.gr/%CF%83%CF%84%CE%B1-14-%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%C2%B5%CE%B1%CF%8
4%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE
%AC/
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αέρια προκαλώντας εκρήξεις και αναθυμιάσεις. Οι ναυτικοί πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικοί κατά την είσοδο σε κλειστούς χώρους.
Συνεχίζοντας, η εκδήλωση ηλεκτρικών ατυχημάτων μπορεί να προκαλέσει την
απώλεια ανθρώπινων ζωών. Αιτίες όπως οι ηλεκτρικές συνδέσεις χωρίς επίβλεψη, τα
εκτεθειμένα καλώδια και η αποτυχία στη λήψη βασικών προφυλάξεων κατά την
παράδοση ηλεκτρικού εξοπλισμού έχουν οδηγήσει σε πολλά ατυχή περιστατικά.
Ατύχημα με σοβαρότατες διαστάσεις είναι δυνατόν να προκληθεί και λόγω κάποιας
βλάβης τις μηχανές του πλοίου. Ανεπαρκώς συντηρημένα μηχανήματα και συστήματα
κάλλιστα μπορεί να προκαλέσουν σε μεγάλες εκρήξεις, καταστρέφοντας το πλοίο και
σκοτώνοντας τους ανθρώπους που εργάζονται πάνω και γύρω του.
Ταυτόχρονα, ζήτημα έγκειται κι από τις διαδικασίες πρόσδεσης του πλοίου. Πιο
συγκεκριμένα, οι εργασίες πρόσδεσης θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνο έργο το οποίο
απαιτεί κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις. Πολλοί αξιωματικοί και μέλη του
πληρώματος χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο λόγω ατυχημάτων που σχετίζονται με τις
εργασίες πρόσδεσης.
Από τις πλέον κοινές αιτίες θανατηφόρων ατυχημάτων αποτελεί η πτώση από ύψη. Πιο
συγκεκριμένα, μεγάλο μέρος του ωραρίου εργασίας τους οι ναυτικοί είναι
υποχρεωμένοι να το περνούν σκαρφαλωμένοι σε ιμάντες ασφαλείας αιωρούμενοι σε
μεγάλο ύψος. Δυστυχώς παρά το γεγονός ότι μπορεί να λαμβάνονται όλες οι
απαραίτητες προφυλάξεις, πολλά μέλη του πληρώματος κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή
τους ή να τραυματιστούν μόνιμα εξαιτίας της πτώσης από μεγάλο ύψος, αποτυχίας
των συσκευών ασφαλείας, πτώσης του φορτίου κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης,
καθώς και λόγω απλής αμέλειας.
Θανατηφόρο ατύχημα, μπορεί να συμβεί και κατά την διάρκεια δοκιμής των σωστικών
σκαφών. Αν και η δοκιμή των σωστικών λέμβων κατά τη διάρκεια των ασκήσεων είναι
μια σημαντική ρουτίνα στα πλοία, αρκετοί ναυτικοί κατά καιρούς έχουν χάσει τη ζωή
τους κατά την εκτέλεση τέτοιων δοκιμών. Η αντιμετώπιση του εν λόγω παράγοντα
κινδύνου έχει αναγκάσει την διεθνή κοινότητα να θεσπίσει καινοτόμους κανονισμούς
ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ναυτικών κατά τη διαχείριση
των σωστικών σκαφών.
Η πτώση μέσα στο πλοίο αποτελεί άλλη μια πιθανή αιτία πρόκλησης θανατηφόρων
ατυχημάτων. Πληρέστερα, οι πτώσεις είναι δυνατον να οφείλονται είτε σε απροσεξία
είτε σε ελλειπή συντήρηση.
Σε περιοχές με πιο υψηλό δείκτη αβεβαιότητας συχνό φαινόμενο είναι η εμφάνιση
κρουσμάτων πειρατείας. Η ύπαρξη κρούσματος πειρατείας αποτελεί μια κατάσταση
που είναι εξαιρετικά απειλητική για τη ζωή των ναυτικών. Οι πειρατές χρησιμοποιούν
πυροβόλα όπλα ώστε να εκφοβίσουν τους ναυτικούς στην προσπάθεια τους να
υποτάξουν το πλοίο. Υπάρχει πληθώρα, άλλωστε γεγονότων, στα οποία πειρατές
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επιβιβάστηκαν στο σκάφος, σκότωσαν μέλη του πληρώματος και λεηλάτησαν το
σκάφος.46

4. Νομοθετικό πλαίσιο
4.1Ελληνική Νομοθεσία
Αναφερόμενοι στον όρο ναυτική εργασία ή αλλιώς seamen work αναφορά γίνεται στην
εργασία την οποία προσφέρουν όσοι εργάζονται πάνω σε κάποιο πλοίο. Λόγω της
δυσκολίας της φύσης του εν λόγω επαγγέλματος η ναυτική εργασία δεν είναι άμεσα
προτιμητέα. Με στόχο την βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας των ναυτικών το
σύνολο, ωστόσο, των χωρών οι επιχειρήσεις των οποίων δραστηριοποιούνται στον εν
λόγω κλάδο, έχουν προχωρήσει στην θέσπιση σειράς κανόνων που διαμορφώνουν το
πλαίσιο λειτουργίας της ναυτικής εργασίας.
Όσων αφορά την χώρα μας, το Ναυτικό δίκαιο περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων
που ρυθμίζουν την λειτουργία του συνόλου του ναυτιλιακού κλάδου στην Ελλάδα.
Στόχος διαμόρφωσης του αποτέλεσε η ρύθμιση των δραστηριοτήτων του ανθρώπου,
οι οποίες σχετίζονται με την εκμετάλλευση της θάλασσας είτε ως πηγή ενέργειας ή
πλούτου είτε ως φυσικό στοιχείο το οποίο ενδείκνυται για τη μεταφορά πραγμάτων
και τη διακίνηση προσώπων με πλοία.47
Το Ελληνικό Ναυτιλιακό Δίκαιο έχει ως παρακλάδια το Δημόσιο και το Ιδιωτικό.
Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία του Δημοσίου Δικαίου , περιλαμβάνει διατάξεις
οι οποίες ρυθμίζουν τη διοίκηση της εμπορικής ναυτιλίας από το Ελληνικό Κράτος
όπως για παράδειγμα, την ακτοπλοΐα και την ασφάλεια των πλοίων. Παράλληλα,
περιλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τα οποία μπορούν να
αξιώσουν όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ναυτιλίας από το Κράτος. Το εν
λόγω δίκαιο χωρίζεται, στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο στο εμπίπτουν οι διατάξεις
θεμάτωνπου προκύπτουν μεταξύ διαφόρων Χωρών από την ναυσιπλοΐα και το
Διοικητικό Ναυτικό Δίκαιο το οποίο είναι αρμόδιο για την ρύθμιση θεμάτων, όπως η
εθνικότητα του πλοίου, ο τρόπος άσκησης ελέγχων στα πλοία και οι προϋποθέσεις που
πρέπει να τηρούνται ώστε να επιτραπεί η άσκηση ναυτικής εργασίας. Τέλος, η τρίτη
46

10 Most Common Life-Threatening Accidents On Board Ships, Marine
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Ναυτική εργασία, Wikipedia
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κατηγορία περιλαμβάνει το Ποινικό και Πειθαρχικό Ναυτικό Δίκαιο, σχετικά με
πιθανά ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα που διαπράττουν οι ναυτικοί. 48
Στον αντίποδα, το Ιδιωτικό Δίκαιο είναι αρμόδιο για την ρύθμιση των δικαιοπρακτικών
σχέσεων καθώς και την αστική ευθύνη την οποία φέρουν όσοι δραστηριοποιούνται
στην κυριότητα ή εκμετάλλευση κάποιου πλοίου ή έχουν υποχρεώσεις οι οποίες
προκύπτουν από την άσκηση δραστηριοτήτων εμπορικής ναυτιλίας. 49 Όπως και το
Δημόσιο έτσι και το Ιδιωτικό Ναυτιλιακό Δίκαιο επιμερίζεται. Περιλαμβάνει, το
Ιδιωτικό Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο το οποίο είναι αρμόδιο για τον καθορισμό της
δικαιοδοσίας του εσωτερικού δικαίου του κράτους που πρόκειται να εφαρμοσθεί
αναφορικά με τις ναυτιλιακές σχέσεις. Τέλος, εμπεριέχεται και το Ναυτεργασιακό ή
Ναυτεργατικό Δίκαιο αρμόδιο για την ρύθμιση θεμάτων που άπτονται στην ναυτική
εργασία. 50

4.1.2 Ναυτεργατικό Δίκαιο
Όπως προαναφέρθηκε, το Ναυτεργατικό Δίκαιο είναι αρμόδιο για την ρύθμιση του
συνόλου των θεμάτων τα οποία αφορούν την ναυτική εργασία. Η διαμόρφωση του
περιλαμβάνει πλήθος πηγών όπως το Ελληνικό Σύνταγμα, οι Νομοθετικές Ρυθμίσεις,
το Ναυτικό Έθιμο, οι Συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας, οι διαιτητικές
αποφάσεις, τα καταστατικά των ναυτεργατικών και εφοπλιστικών οργανώσεων,
οι Διεθνείς Ναυτιλιακές Συμβάσεις, το Ειδικό Ποινικό και Πειθαρχικό δίκαιο των

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικα ιωμάτων,
Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο
http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%CE%95%CF%85%CF%81%
CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/%CE%9A%CE%A
9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%94%CE%97%CE%
9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE
%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%99%C
E%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A5
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Σημειώσεις Ναυτικού Δικαίου

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων,
Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο
http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%CE%95%CF%85%CF%81%
CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/%CE%9A%CE%A
9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%94%CE%
99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE
%91%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%94%C
E%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A5
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ναυτικών, η Νομοθετημένη κοινωνική ασφάλιση αυτών καθώς επίσης και η
ναυτεργατική προστασία και πρόνοια. 51
Αναφορικά με τα ζητήματα που άπτονται στην Ναυτική Εργασία στην Ελλάδα αρμόδια
είναι πληθώρα Νομοθετημάτων. Αρχικά, σε ότι σχετίζεται με τις αρμοδιότητες & τα
καθήκοντα του πλοιάρχου καθώς και του συνόλου του πληρώματος όπως και την
σύμβαση ναυτολόγησης , τα άρθρα 37-83 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου
είναι αρμόδια. Από τον ίδιο Κώδικα ,με το άρθρο 55, ρυθμίζονται θέματα όπως η
ναυτική απογραφή και η έκδοση των ναυτικών φυλλαδίων .52 Ότι έχει να κάνει με
ζητήματα αμοιβής των ναυτικών, επιδομάτων, προσαυξήσεων και υπερωριών
καθορίζονται από τις εκάστωτε Συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας . Τέλος, με
βάση το Προεδρικό Διάταγμα 2651/1953 "Περί συνθέσεως των πληρωμάτων των
ελληνικών πλοίων" καθορίζεται το σύνολο των γνώσεων και προσόντων τις οποίες
πρέπει να διαθέτουν όσοι επιδιώκουν να δουλέψουν στο ναυτιλιακό κλάδο.53
Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής –
ΕΛΣΤΑΤ- κατά το 2014 η απογραφή των πλοίων και πληρωµάτων της Ελληνικής
ακτοπλοΐας διαμορφώθηκε ως εξής, με το σύνολο των πλοίων να ανέρχεται σε 1.273.
Από το προαναφερθέν σύνολο τα 1.186 αποτέλεσαν ελληνικές ιδιοκτησίες και τα
εναπομείναντα 87 τελούσαν υπό ξένη σηµαία .
Αναφορικά με το πλήθος των ναυτικών, στα 1.273 πλοία απασχολούνταν 22.925
Έλληνες και ξένοι ναυτικοί. Το πλήθος τους παρουσίασε αύξηση κατά 0,2% σε σχέση
με την προηγούμενη απογραφή στην οποία καταμετρήθηκαν 22.880. Σε ότι σχετίζεται
με τα ελληνικά πλοία μέλη του πληρώματος ήταν 21.315 ναυτικοί, με ποσοστό 55,4%
να έχουν Ελληνική υπηκοότητα και το 44,6% ξένης εθνικότητας. Όσων αφορά τα
ελληνόκτητα πλοία τα οποία ,ωστόσο, είχαν ξένη σηµαία απασχολούνταν 1.610
ναυτικοί, εκ των οποίων το 53,5% ήταν Έλληνες και το 46,5% ξένης εθνικότητας. 54
Ναυτεργατικό Δίκαιο, Wikipedia
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%
B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C _%C
E%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
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Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου
http://www.hellenicaworld.com/Transport/Ships/gr/KIND.html
52

Ναυτική εργασία, Wikipedia
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%
B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%C
E%AF%CE%B1
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Ελληνική δημοκρατία, ελληνική στατιστική αρχή, ∆ελτιο τύπου
Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20ης
Σεπτεµβρίου 2014
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Πίνακας 1 : Έλληνες και ξένοι ναυτικοί που υπηρετούσαν σε ελληνικά και
ελληνόκτητα εµπορικά πλοία µε ξένη σηµαία συμβεβλημένα µε το ΝΑΤ, 100 ΚΟΧ και
άνω, κατά τις απογραφές των ετών 2012 και 2014

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20ης
Σεπτεµβρίου 2014

Γράφημα 1: Ναυτεργατικό δυναμικό σε ελληνικά και ελληνόκτητα εμπορικά πλοία
με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, 100 KOX και άνω, που απογράφηκαν την
20-9-2014

Πηγή: Ελληνική Δημοκρατία, Ελληνική στατιστική αρχή, Δελτίο τύπου Αποτελέσµατα
απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20ης Σεπτεµβρίου 2014
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4.1.3 Σωματεία
Με τον όρο ναυτεργατικό σωματείο αναφορά γίνεται στο σύνολο των συνδικαλιστικών
& επαγγελματικών σωματείων τα οποία έχουν ως μέλη τους ναυτικούς. Η λειτουργία
των σωματείων εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.Δ. 85/5-10-1974 "Περί αποκαταστάσεως
των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εν τη θαλάσση εργαζομένων" και τον Νόμο
5/1975 "Περί συμπληρώσεως του ΝΔ 85/1974", όπως ισχύει μέχρι σήμερα.55
Διακρίνονται κατά βάση σε δύο κατηγορίες. Από την μια πλευρά, υπάρχουν εκείνα τα
οποία είναι γνωστά ως τα "εργοδοτικά" όπως για παράδειγμα, η Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών, η Ένωση ιδιοκτητών ακτοπλοϊκών φορτηγών και η Ένωση Ελλήνων
Πλοιοκτητών επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων. Ως δεύτερη κατηγορία είναι τα
λεγόμενα "εργατικά" με πλέον γνωστά την Ένωση Πλοιάρχων, Ασυρματιστών,
Ηλεκτρολόγων, Μαγείρων και Ναυτών.
Το πλέον γνωστό συντονιστικό όργανο των ναυτεργατικών σωματείων είναι η
Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία- Π.Ν.Ο. Μέλη της ΠΝΟ αποτελούν το σύνολο των
Ελλήνων Ναυτικών. Η συγκρότηση της ΠΝΟ υλοποιήθηκε το 1920. Αρμοδιότητα της
είναι, αρχικά, η εκπροσώπηση των συμφερόντων των εργαζομένων του κλάδου.
Παράλληλα, επιδιώκει να διαμορφώσει άρρηκτους δεσμούς ανάμεσα στους Έλληνες
ναυτικούς ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα όσων αφορά την
εξασφάλιση των οικονομικών και ηθικών συμφερόντων τους. Ταυτόχρονα, στόχος
αποτελεί η πληρέστερη προάσπιση των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών και
κοινωνικοασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της. Είναι αρμόδια, παράλληλα, για
την παροχή πληροφοριών στα μέλη της αναφορικά με τα δικαιώματα τους
αναπτύσσοντας δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, αναπτύσσει
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ειδίκευσής των ναυτικών. Τέλος,
αποτελεί το όργανο εκπροσώπησης του συνόλου της ναυτικής τάξης σε ζητήματα τα
οποία άπτονται της ναυτικής ζωής, παρακολουθώντας και εξετάζοντας, ταυτόχρονα,
το σύνολο των οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων τα οποία εγείρονται στην
ναυτιλία.56

Οι περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμοι του 1972 και 1997 (57/1972 )
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1972_1_57/full.html
55

Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, Σκοπός
http://www.pno.gr/frameset.htm
56
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4.2 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Είναι ευρέως παραδεχτό ότι η συμβολή της ναυτιλίας αποτελεί μια από τις ισχυρότερες
βάσεις ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ναυτιλία όχι μόνο συμβάλει
καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη και ευμάρεια των κρατών μελών της
Κοινότητας αλλά έτι περισσότερο ενισχύει και την εθνική ασφάλεια τους. Ο βαθμός
σημαντικότητας του ναυτιλιακού τομέα στην ανάπτυξη της Ένωσης είναι πασιφανής
αν συνυπολογιστεί, αρχικά, το γεγονός ότι οι εμπορικές συναλλαγές της Κοινότητας
αποτελούν ένα ποσοστό της τάξεως του 20% του συνόλου του εμπορίου παγκοσμίως.
Παράλληλα, η Κοινότητα, αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα αγαθών
καλύπτοντας το 1/7 της παγκόσμιας θαλάσσιας μεταφοράς αγαθών. Η πλειονότητα των
κρατών μελών που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ναυτιλίας έχει κατά γενική
πλειοψηφία ιδιόκτητα πλοία τα οποία φέρουν την σημαία του εκάστωτε κράτους,
αποτελώντας ιδιαίτερα σημαντικούς μεταφορείς εμπορευμάτων παγκοσμίως. Ο κλάδος
της ναυτιλίας για την Ε.Ε είναι από τους πλέον ακρογωνιαίους αν συνυπολογιστεί ο
όγκος εργαζομένων σε αυτόν, τόσο στην θάλασσα όσο και στην στεριά, καθώς και η
αξία του κλάδου σε χρήματα. Γεγονός, αποτελεί, παράλληλα, η στρατιωτική σημασία
την οποία έχει ο κλάδος και σε περίπτωση ξεσπάσματος βίαιων συγκρούσεων διότι
στην εν λόγω κατάσταση τα κράτη μέλη είναι έτοιμα να θέσουν σε άμεση κινητικότητα
τον ναυτιλιακό στόλο. 57 Ο βαθμός σημαντικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας γίνεται
εύκολα κατανοητός αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι είκοσι τρεις (23) από τις είκοσι
οχτώ (28) χώρες της Κοινότητας έχουν ακτογραμμή. Παράλληλα, η ακτογραμμή της
είναι επτά (7) φορές μεγαλύτερη από των Η.Π.Α. και τέσσερις (4) φορές όσο η Ρωσία.
Τέλος, αν ληφθούν υπόψη οι απομακρυσμένες περιφέρεις της, η Ένωση έχει το
μεγαλύτερο θαλάσσιο έδαφος παγκοσμίως. 58
Αποτελώντας σημαντικό τροχό ανάπτυξης η ναυτιλία, όπως προαναφέρθηκε, τα
αρμόδια όργανα της Κοινότητας προχώρησαν στην ψήφιση των απαραίτητων
Κανονιστικών Διατάξεων ώστε να διαμορφώσουν το ενδεδειγμένο πλαίσιο ανάπτυξης
του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, με την ψήφιση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1419/2006
του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2006 διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο ανάπτυξης
των θαλάσσιων μεταφορών που ισχύει τόσο για μεταφορές εντός της Κοινότητας όσο
και παγκοσμίως. 59 Αντίστοιχα, σε ότι αφορά πιθανές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
Η παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας & η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία,
Δρ. Κ.Ν Παπαγιαννούλης, Εκδόσεις Σταμούλη, σελ. 183 -184
57
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European Commission, MARITIME AFFAIRS, Facts and figures
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/facts_and_figures_en
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1419/2006 του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου
2006 , για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 για τον
καθορισμό του τρόπου εφαρμογής των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης στις
θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1/2003 όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ώστε να
59
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εφαρμόζονται οι διατάξει του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4057/86 του Συμβουλίου της
22ης Δεκεμβρίου 1986. 60 Τέλος, σε ότι σχετίζεται με την εξασφάλιση ελεύθερης
πρόσβασης στις υπερωκεάνειες μεταφορές φορτίων ο Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
4058/86 του Συμβουλίου της 22ης Δεκεμβρίου 1986 ρυθμίζει το τοπίο. 61
Αναφορικά με την Ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με την ναυσιπλοΐα και τις θαλάσσιες
μεταφορές τα στρατηγικά θαλάσσια συμφέροντα της Ε.Ε. περιλαμβάνουν , μεταξύ
άλλων, την προώθηση της ασφάλειας και της ειρήνης, την ανάπτυξη του κράτους
δικαίου καθώς και την ελεύθερη ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας, τον ενδελεχή έλεγχο του
συνόλου των θαλάσσιων συνόρων της Κοινότητας, την ανάπτυξη των υποδομών
καθώς και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θαλάσσια ασφάλεια62 και τον
παγκόσμιο ναυτιλιακό τομέα, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον
Ιούνιο του 2014, αποτελεί ένα κοινό σχέδιο δράσης των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε το
οποίο καθιστά την Κοινότητα έτοιμη να ανταπεξέλθει στο σύνολο των καινοφανών
προκλήσεων στους εν λόγω τομείς. Η επιτυχία της στρατηγικής έγκειται στην
απρόσκοπτη συνεργασία του συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών, τόσο σε
περιφερειακό όσο και εθνικό επίπεδο. Πρωταρχικός στόχος της Κοινότητας αποτελεί,
η περαιτέρω ευαισθητοποίηση των αρμοδίων φορέων η οποία θα επιφέρει μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα των τιθέμενων ενεργειών. Απώτερος στόχος είναι η προστασία
των θαλασσίων συμφερόντων της Ε.Ε. παγκοσμίως. Μέσω της απρόσκοπτης
συνεργασίας το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων καθίστανται ικανό να αξιοποιήσει
καλύτερα τους υπάρχοντες πόρους και να διαμορφώσει πιο αποτελεσματικές και
αξιόπιστες διεθνείς εταιρικές σχέσεις.
Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ναυτιλία έχει επιτυχώς ολοκληρώσει έναν κατάλογο
από 130 συγκεκριμένες δράσεις. Η ανάπτυξη της έχει πέντε (5) βασικούς άξονες.
Αρχικά, την συνεχή επιτήρηση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και την ανταλλαγή
πληροφοριών . Παράλληλα, στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων
που εργάζονται στον εν λόγω τομέα. Βασικός πυλώνας είναι και η διαχείριση
συμπεριλάβει τις ενδομεταφορές και τις διεθνείς μεταφορές με ελεύθερα
φορτηγά πλοία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4057/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου
1986 για τις αθέμιτες πρακτικές καθορισμού ναύλων κατά τις θαλάσσιες
μεταφορές
60

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4058/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου
1986 για την ανάληψη συντονισμένων ενεργειών προκειμένου να
εξασφαλισθεί η ελεύθερη πρόσβαση στις υπερωκεάνειες μεταφορές φορτίων
61

1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασφάλειας Θαλάσσιων Μεταφορών Πρακτικά,
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστήμιο Πειραιά, σελ: 262 -265
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Κινδύνων, σε συνδυασμό με την προστασία τους και την επιτυχή αντιμετώπιση
αναδυόμενων κρίσεων. Τέλος, η πολιτική στηρίζεται στην περαιτέρω ανάπτυξη της
έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της ναυτιλίας σε συνδυασμό με την
εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών. 63
Η πλέον σημαντική πρωτοβουλία η οποία αφορά την διαχείριση πιθανών κινδύνων
στην ναυσιπλοΐα αποτελεί η ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση. Το σύστημα
θαλάσσιας επιτήρησης εγγυάται την ανταλλαγή πληροφοριών στο σύνολο των αρχών
που ενδιαφέρονται ή δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας. Η λειτουργία του
συστήματος καθιστά εφικτή την άμεση και ταχύτατη ανταπόκριση των αρχών σε
πιθανό κίνδυνο. Άμεση προτεραιότητα των αρμοδίων οργάνων της Κοινότητας
αποτελεί η διαμόρφωση ενός κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών .
Αρμόδια όργανα αποτελούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της Ε.Ε. καθώς
και της ΕΟΧ. Με την διαμόρφωση του Συστήματος θα υπάρξει ενσωμάτωση του
συνόλου των υφιστάμενων συστημάτων και δικτύων επιτήρησης, παρέχοντας
ταυτόχρονα σε όλες τις ενδιαφερόμενες αρχές πρόσβαση στις πληροφορίες που
χρειάζονται για τις αποστολές τους στη θάλασσα.64
Σε ότι σχετίζεται με την συνολική ασφάλεια της ναυσιπλοΐας η Ε.Ε έχει προχωρήσει
στην διαμόρφωση καλών πρακτικών και ενδεδειγμένων κανόνων για την εξασφάλιση
ίσης ανάπτυξης του τομέα στο σύνολο των κρατών μελών της. Αρχικά, η πολιτική της
Ένωσης προωθεί την εξάλειψη πιθανών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών για το σύνολο
των λιμένων που βρίσκονται εντός της δικαιοδοσίας της καθώς και για όλα τα πλοία
ανεξαρτήτως σημαίας προέλευσης. Η πολιτική, παράλληλα, την οποία έχει χαράξει η
Κοινότητα είναι απόλυτα συμβατή με τους διεθνείς κανονισμούς τους οποίους έχει
διαμορφώσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Το σύνολο των πλοίων τα οποία δεν
ανήκουν σε σημαία κράτους μέλους αντιμετωπίζονται από την Ε.Ε σύμφωνα με τις
διατάξεις του IMO. Σημαντικό γεγονός αποτελεί η προώθηση ενεργειών από τα
αρμόδια όργανα της Ε.Ε όπως η εντατικοποίηση των υφιστάμενων ελέγχων στο σύνολο
των λιμένων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Παράλληλα, ανάγκη έγκειται και
στην προώθηση ρυθμιστικών κανόνων σχετικά με τις ενδεδειγμένες πρακτικές στον
κλάδο της ναυτιλίας. Η Κοινότητα παράλληλα, προωθεί την παροχή κινήτρων ώστε
να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον τομέα της ναυτιλίας. Εξίσου
σημαντική αποτελεί και η πρωτοβουλία ειδικών κυρώσεων σε ιδιοκτήτες φορτίων οι
οποίοι κατά τις μεταφορές αγαθών χρησιμοποιούν επισφαλή πλοία με στόχο την
εξοικονόμηση κέρδους. Τέλος, σημαντικό βήμα αποτελεί και η διαμόρφωση
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European Commission, MARITIME AFFAIRS, Maritime Security
Strategy https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime -security_en
64

European Commission, MARITIME AFFAIRS, Integrated maritime
surveillance
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveilla
nce_en
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νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ μεταφορέων
& συνδικάτων σχετικά με τους όρους εργασίας.
Στόχος της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής αποτελεί τόσο η εξάλειψη πιθανών
αθέμιτων ανταγωνισμών στον κλάδο όσο και ο σεβασμός στην προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι Ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρίες οφείλουν να τηρούν
υπέρ του δέοντος τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους σεβόμενες απόλυτα τα
υφιστάμενα πρότυπα παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 65
Σημείο ύψιστης σημασίας για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ναυσιπλοΐας αποτέλεσε η
ψήφιση του Τρίτου Πακέτου Ναυτιλιακής Ασφάλειας το 2005. 66 Με την ψήφιση του
εν λόγω πλαισίου η Ε.Ε προώθησε την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας, μετά το
ατύχημα PRESTIGE67. Στόχος διαμόρφωσης του πακέτου υπήρξε η ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης στον κλάδο της ναυτιλίας και η ανάγκη
επιβεβλημένης τήρησης των υφισταμένων προτύπων ασφαλείας από τις ναυτιλιακές
εταιρίες.
Αρχικά, το πρώτο βήμα στην ψήφιση του Πακέτου αποτέλεσε η διαμόρφωση της
Οδηγίας 2009/20/ΕΚ 68αναφορικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές
απαιτήσεις και την βελτίωση της ποιότητας της Ευρωπαϊκής σημαίας. Σημαντική
υποχρέωση με βάση την εν λόγω Οδηγία προκύπτει από το σύνολο των κρατών μελών
να ελέγχουν διεξοδικά ότι τα πλοία που φέρουν Ευρωπαϊκή Σημαία τηρούν
Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική , Γ.Π.Βλάχος, Εκδόσεις Σταμούλη, Σελ.
749- 754
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66

3rd maritime safety package general framework, Brussels, 11 March
2009
Το ναυάγιο
του
δεξαμενόπλοιου
Prestige και
η
επακόλουθη πετρελαιοκηλίδα υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ατυχήματα και
φυσικές καταστροφές στην ιστορία της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας. Έλαβε χώρα
στις 13 Νοεμβρίου του 2002. Το δεξαμενόπλοιο βυθίστηκε απελευθερώνοντας
στον Ατλαντικό ωκεανό 77.000 τόνους καυσίμου ελαίου. Η πετρελαιοκηλίδα
θεωρείται το τρίτο πιο δαπανηρό ατύχημα στην ιστορία δεδομένου ότι ο
καθαρισμός της και η σφράγιση του πλοίου κόστισαν 12 δισεκατομμύρια
δολάρια.
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%AC%CE%
B3%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_Prestige , Wikipedia,
Ναυάγιο του Prestige
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/20/ΕΚ
σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις,
Βρυξέλλες, 29.3.2016
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ικανοποιητικά τα διεθνή πρότυπα. Η εν λόγω Οδηγία καθιστά επιβεβλημένη την
εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθιστώντας αναγκαίους
τους ελέγχους και βελτιώνοντας την αξιοπιστία Ε.Ε. Η σημασία της εν λόγω Οδηγίας
έγκειται στη σταθερή δέσμευσή της Κοινότητας να δεσμευτεί από τις διεθνείς
συμβάσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα και την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα του
IMO. Τέλος, οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρίες δεσμευτήκαν σχετικά με περαιτέρω
βελτίωση της ποιότητας και των επιδόσεων των ναυτικών τους διοικήσεων.
Δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης του Πλαισίου αποτέλεσε ο καθορισμός δράσης των
νηογνωμόνων μέσω του Κανονισμού αριθ. 391/2009. 69 Στόχος διαμόρφωσης του εν
λόγω Νομοθετήματος αποτέλεσε η σαφής οριοθέτηση του πλαισίου δράσης των
νηογνωμόνων σε συνδυασμό με την βελτίωση της ποιότητας των εργασιών τους. Με
την εξασφάλιση της ενδεδειγμένης εργασίας από τους νηογνώμονες εξασφαλίζεται
καλύτερη απόδοση της ναυτιλίας με το λιγότερο δυνατό κόστος και η εξασφάλιση του
μέγιστου δυνατού επιπέδου ασφαλείας. Η λειτουργία των νηογνωμόνων αποσκοπεί
στον έλεγχο και την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας της Ε.Ε.
και την πιστοποίηση των πλοίων. Παράλληλα, προωθείται η λειτουργία ενός
συστήματος οικονομικών κυρώσεων για τις εταιρίες που δεν λειτουργούν
ενδεδειγμένα.
Τρίτος πυλώνας αναφοράς αποτέλεσε το καθεστώς ελέγχων που διεξάγονται στα
λιμάνια. Μέσα από το εν λόγω ψήφισμα προωθήθηκε η επιθεώρηση των πλοίων που
αγκυροβολούν στους Ευρωπαϊκούς λιμένες. Οι έλεγχοι καθορίζονται με βάση την
Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Απριλίου 2009 , σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς
επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών
αρχών. Επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται στα λιμάνια από αρμόδια όργανα των
κρατών χωρών σε κάθε καράβι που αγκυροβολεί σε λιμάνι δικαιοδοσίας του
εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την τήρηση των διεθνών προτύπων ασφαλείας. Η
συχνότητα των ελέγχων ποικίλει ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του πλοίου. Πιο
συγκεκριμένα, τα πλέον επικίνδυνα πλοία θα επιθεωρούνται κάθε έξι (6) μήνες , σε
αντίθεση με τα πιο αξιόπλοα που επιθεωρούνται λιγότερο συχνά. Παράλληλα,
καθίσταται εφικτή η απαγόρευση χρήσης πλοίων που δεν πληρούν τα πρότυπα, με
ποινές όπως έναν ελάχιστο χρόνο απαγόρευσης πλεύσης έως και καθιέρωση μόνιμης
απαγόρευσης για τα πλοία αυτά, τα οποία συνεχίζουν να παραβιάζουν τους κανόνες
Όσων αφορά πιθανό κίνδυνο τον οποίο δύναται να αντιμετωπίζουν πλοία και η
αντίστοιχη βοήθεια που πρέπει να προσφερθεί έχει διαμορφωθεί το ενδεδειγμένο
πλαίσιο παρακολούθησης της θαλάσσιας κίνησης και η άμεση αντιμετώπιση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΚ)
αριθ.
391/2009
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά
με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και
ελέγχου πλοίων
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περιστατικών. Πιο συγκεκριμένα έχει καθοριστεί ένα σαφές και ακριβές νομικό
πλαίσιο σχετικά με πιθανές ζώνες καταφυγής, ώστε να καθοριστεί η κατά τόπους
αρμόδια αρχή και να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων της. Παράλληλα,
έχει διαμορφωθεί η πλατφόρμα SafeSeaNet7071 η οποία παρακολουθεί την πορεία των
πλοίων στα ευρωπαϊκά ύδατα, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, την ανταλλαγή δεδομένων
μεταξύ των εθνικών ναυτικών αρχών, προκειμένου να υπάρχει μια πλήρης επισκόπηση
των κινήσεων των επικίνδυνων ή ρυπογόνων φορτίων που πλέουν στα ευρωπαϊκά
ύδατα.
Σε ότι σχετίζεται με πιθανά θαλάσσια ατυχήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
προχωρήσει στην διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση
της αποτελεσματικότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας των ερευνών
μετά από θαλάσσια ατυχήματα που συμβαίνουν στη Κοινότητα.
Ο τελευταίος άξονας αναφοράς του Πλαισίου σχετίζεται με την προστασία των
θυμάτων ναυτικών ατυχημάτων. Ο Κανονισμός αριθ. 1286/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Δεκεμβρίου 2011 72καθορίζει μια κοινή μεθοδολογία διερεύνησης ναυτικών
ατυχημάτων και συμβάντων. Παράλληλα, η Οδηγία 2009/ 18 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 καθορίζει τις θεμελιώδεις
αρχές σχετικά με την διερεύνηση ατυχημάτων στη θάλασσα 73. Πιο συγκεκριμένα,
καθορίζονται οι υποχρεώσεις περί αστικής ευθύνης και της ασφάλισης του πλοίου.
Στόχος διαμόρφωσης της εν λόγω Οδηγίας αποτελεί η προστασία των πολιτών που
ταξιδεύουν στις κύριες ευρωπαϊκές και εσωτερικές θαλάσσιες οδούς. Το νομοθέτημα
καθορίζει σαφώς τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις σε περίπτωση ατυχήματος.

ΟΔΗΓΙΑ 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 23ης Απριλίου 2009 , σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους
οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς
δραστηριότητες των ναυτικών αρχών
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SafeSeaNet, http://www.emsa.europa.eu/ssn-main.html

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1286/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης
Δεκεμβρίου 2011 για την καθιέρωση κοινής μεθοδολογίας διερεύνησης
ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων που αναπτύχθηκε σύμφωνα με το άρθρο
5 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου
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ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών
αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των
θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του
Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου
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Τέλος, σε ότι σχετίζεται με την πρόληψη πιθανών ατυχημάτων η Σύμβαση των
Αθηνών74- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, έχει διαμορφώσει ένα κοινό πλαίσιο αναφορικά
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των επιβατών όσο και της πλοιοκτήτριας
εταιρίας καθορίζοντας την αντικειμενική ευθύνη σε περίπτωση ναυτιλιακών
συμβάντων, και υπαγορεύοντας τα μέγιστα ποσά αποζημίωσης. Ταυτόχρονα, καθιστά
υποχρεωτική την σύναψη
ασφαλιστήριου συμβολαίου από το σύνολο των
μεταφορέων. Η εξακρίβωση ύπαρξης απόδειξης της ασφάλισης παρέχεται μέσω του
πιστοποιητικού εμπορικής ασφάλισης και εξακριβώνεται μέσω ελέγχων. Στη
περίπτωση απουσίας του πιστοποιητικού μπορεί να απαγορευθεί ο απόπλους του
πλοίου.75

4.3 Διεθνής Νομοθεσία
Όσων αφορά την διεθνή διάσταση της προστασίας της ναυσιπλοΐας παγκοσμίως
αρμόδιος ρυθμιστής είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός- International Maritime
Organization. Ο εν λόγω οργανισμός τελεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών76. Αποτελεί το όργανο το οποίο φέρει την αποκλειστική αρμοδιότητα να
διαμορφώνει το σύνολο των υφιστάμενων προτύπων λειτουργίας της παγκόσμιας
ναυτιλίας.
Ο εν λόγω οργανισμός διαμορφώθηκε το 1948, με την έναρξης ισχύος του δέκα χρόνια
αργότερα. Η Ελλάδα αποτελεί μέλος του από το πρώτο κιόλας έτος ίδρυσης του. Μέλη
του Οργανισμού είναι σύνολο ενδιαφερομένων μερών τα οποία δραστηριοποιούνται
στον κλάδο της ναυτιλίας, ενώ η έδρα του είναι στο Λονδίνο. Φορείς του είναι 170
μέλη. Αναφορικά με την σύναψη συνεργασιών, αυτές ανέρχονται σε 64 με
συμβαλλομένους όπως άλλοι Διακυβερνητικοί Οργανισμοί καθώς και 78 με Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Αρμοδιότητα του συγκεκριμένου οργάνου αποτελεί η διαμόρφωση Διεθνών
Συμβάσεων καθώς και κατευθυντήριων γραμμών & πιθανών συστάσεων τα οποία
έχουν εφαρμογή στο σύνολο των κρατών μελών που τον απαρτίζουν τα οποία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , σχετικά με την ευθύνη των
μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση
ατυχήματος
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Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης Ηνωμένων Εθνών
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id
=16
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δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ναυτιλίας. Στόχος του Οργανισμού αποτελεί η
καθολική εφαρμοστικότητα των όποιων Συμβάσεων προωθεί από το σύνολο των
μελών της. Ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας της είναι η άκρατη αποδοχή των
Ψηφισμάτων της από περίπου το 98% του κλάδου της ναυτιλίας παγκοσμίως. 77
Φιλοσοφία δράσης του Οργανισμού είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου
ανάπτυξης και δράσης το οποίο να εφαρμόζεται στο σύνολο της παγκόσμιας ναυτιλίας
με απώτερο στόχο την προώθηση βέλτιστων πρακτικών και την εξάλειψη πιθανών
αθέμιτων πρακτικών από ορισμένες ναυτιλιακές εταιρίες. Οι δραστηριότητες του
αφορούν θέματα όπως, το θαλάσσιο περιβάλλον, η ανάπτυξη & η ασφάλεια του κλάδου
της ναυσιπλοΐας, καθώς και η τήρηση ορθών πρακτικών ανάπτυξης του κλάδου.
Η δράση του Οργανισμού έχει ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του
συνόλου των ενδιαφερομένων μερών και την πλήρη αποδοχή των Νομοθετημάτων από
το σύνολο των φορέων παγκοσμίως. Τα αρμόδια όργανα είναι σε συνεχή εγρήγορση
ώστε να διαμορφώνουν τα Ψηφίσματα του Οργανισμού με τέτοιο τρόπο που να
διασφαλίζει την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων ακολουθώντας τις
αναδυόμενες ανάγκες. Συνεργάζεται στενότητα με τον κλάδο των νηογνώμων.78
Το σύνολο των ναυπηγείων που δραστηριοποιείται παγκοσμίως οφείλει να τηρεί ρητά
τις τιθέμενες, από τον Οργανισμό, απαιτήσεις όσων αφορά την διαμόρφωση κάθε νέου
πλοίου. Παράλληλα, οι νομοθετικές ρυθμίσεις του αφορούν τομείς όπως η
ενδεδειγμένη χρήση και μεταφορά των εμπορευμάτων, ιδίως των επισφαλών, καθώς
και η ασφάλεια των ναυτικών.
Ο Οργανισμός είναι εντεταλμένος να διαμορφώνει Κώδικες και Ψηφίσματα αναφορικά
με την ναυσιπλοΐα και τον κλάδο της ναυτιλίας παγκοσμίως, τα οποία στη συνέχεια τα
κράτη μέλη οφείλουν να τα μετουσιώνουν στο εθνικό δικανικό τους σύστημα. Κατά
τα τελευταία χρόνια ο IMO έχει διαμορφώσει περίπου σαράντα (40) διεθνή κείμενα
καθώς και εξακόσιους (600) κώδικες.
Τροχοπέδη στην ορθή λειτουργία του Οργανισμού αποτελεί η καθυστέρηση στην
υιοθέτηση των Νομοθετημάτων του στα εθνικά συστήματα από τα κράτη μέλη. 79
Συχνά εμφανίζεται η περίπτωση ακόμα και αν ένα πλοίο φέρει σημαία χώρας η οποία
δεν έχει επικυρώσει κάποια νομοθετική ρύθμιση του Οργανισμού, να συμμορφώνονται
προς τις απαιτήσεις του Φορέα ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος στον λιμένα της
εκάστωτε χώρας προορισμού. Υπάρχει πλήθος παραγόντων οι οποίοι ευθύνονται για
την απροθυμία κάποιου κράτους να ενσωματώσει τα Ψηφίσματα του Οργανισμού.
Η παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας & η Ελληνική και Διεθνής Ναυτιλία,
Δρ. Κ.Ν Παπαγιαννούλης, Εκδόσεις Σταμούλη, σελ. 8
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Αρχικά, σημαντικό βάρος αποτελεί η ανάγκη διαμόρφωσης συστήματος ελέγχων όσο
και των απαραίτητων υποδομών που είναι επιβεβλημένες ώστε να επιτηρείται η
κατάσταση των πλοίων. Η κατά περιόδους άρνηση των κρατών να συμπλεύσουν με
τους Κανονισμούς του Οργανισμού έχει φέρει ως αποτέλεσμα την διαμόρφωση μιας
Ειδικής Υπό Επιτροπής αναφορικά με την Εφαρμογή των Συμβάσεων από τα Κράτη,
ώστε να επιλύει τυχόν προβλήματα που κατά καιρούς ανακύπτουν. 80
Σε ότι σχετίζεται με την δομή του Οργανισμού, αυτός έχει πυραμιδική οργάνωση,
αποτελούμενος από τρία (3) όργανα. Αρχικά, υπάρχει η Γενική Συνέλευση, στην οποία
μέλη είναι όλα τα κράτη που συμμετέχουν στον Οργανισμό. Αποτελεί το πλέον
σημαντικό όργανο με αρμοδιότητα, αρχικά, την διαμόρφωση της οικονομικής πορείας
του Οργάνου όσο και την ψήφιση του προγράμματος εργασιών. Ως δεύτερο όργανο
υπάρχει η Γραμματεία, η οποία εδρεύει στην Νότια Κορέα. Παράλληλα, το Συμβούλιο
είναι το εκτελεστικό όργανο, απαρτιζόμενο από σαράντα (40) εκλεγμένα κράτη-μέλη.
Αυτά χωρίζονται σε τρείς (3) κατηγορίες με τη πρώτη να αφορά τα κράτη-μέλη τα
οποία έχουν τον μεγαλύτερο στόλο πλοίων στο κόσμο, την δεύτερη με τον μεγαλύτερο
στόλο σε όγκο μεταφερόμενων φορτίων και την τρίτη να αφορά κράτη τα οποία έχουν
ειδικά συμφέροντα στις θαλάσσιες μεταφορές ή στη ναυσιπλοΐα. Η χώρα μας ανήκει
στην πρώτη κατηγορία. Τέλος, ο Οργανισμός απαρτίζεται από πέντε (5) Επιτροπές, την
Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας, την Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος, την Νομική Επιτροπή, την Τεχνική Επιτροπή και την Επιτροπή
Διευκόλυνσης.81
Η πλέον σημαντική Επιτροπή είναι η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας αρμόδια για την
εξέταση του συνόλου των ζητημάτων τα οποία άπτονται σε τομείς όπως η ναυσιπλοΐα,
η κατασκευή και ο εξοπλισμός των πλοίων, τα μέσα προστασίας του προσωπικού
τους, καθώς και το σύνολο των κανόνων αναφορικά με την προστασία και την αποφυγή
συγκρούσεων. Παράλληλα, αρμοδιότητα της είναι ο ενδεδειγμένος χειρισμός των
επισφαλών εμπορευμάτων, η τήρηση αρχείων και διαδικασιών ασφαλείας και ο ορθός
τρόπος συγγραφής ημερολογίων. Ταυτόχρονα, έχει οριοθέτησει την διαδικασία
ερευνών όταν τυχαίνουν ναυτικά ατυχήματα καθώς και τον τρόπο διάσωσης του
πληρώματος και των επιβατών.
Είναι αρμόδια να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για το σύνολο των θεμάτων τα
οποία άπτονται στην ναυτική ασφάλεια. Συνεργάζεται στενά με όλα τα μέλη του

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασφάλειας Θα λάσσιων Μεταφορών Πρακτικά,
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστήμιο Πειραιά, σελ: 30 -31
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Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών, Διεθνής Ναυτιλιακός
Οργανισμός (ΙΜΟ) http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stousdiethneis-organismous/imo.html
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Οργανισμού. Παράλληλα, φέρει την ευθύνη διαμόρφωσης νομοθετημάτων σχετικά με
την ασφάλεια στη θάλασσα τα οποία φέρει στην Συνέλευση προς ψήφιση.82
Τα δύο σημαντικότερα έργα του Οργανισμού είναι η σύμβαση για την πρόληψη της
μόλυνσης του περιβάλλοντος από πλοία- MARPOL, Maritime Pollution, η οποία
υιοθετήθηκε από το Ελληνικό Δίκαιο με τον Νόμο 1269 /1982 ΦΕΚ 8983, τ. Α΄ καθώς
και η σύμβαση για την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας SOLAS , Safety Of Life At
Sea, η οποία υιοθετήθηκε από το Ελληνικό Κράτος με τον Νόμο 1045/1980 ΦΕΚ 95,
τ. Α΄84. 85
Αναφορικά με το πρώτο νομοθετικό κείμενο, περί μόλυνσης του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, αποτελεί το βασικό κείμενο το οποίο παγκοσμίως διασαφηνίζει το
τοπίο περί θαλάσσιας μόλυνσης καθώς και τον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης του
ζητήματος. Τέθηκε σε ισχύ το 1973. Στόχος διαμόρφωσης του εν λόγω κειμένου
αποτελεί η αποφυγή, πρόληψη και ελαχιστοποίηση πιθανής εκδήλωσης κρουσμάτων
ρύπανσης της θάλασσας από διερχόμενα πλοία καθώς και η διαμόρφωση του πλαισίου
εκτέλεσης ελέγχων αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος.86
Σε ότι σχετίζεται με την σύμβαση για την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας, είναι
αρμόδια για τον καθορισμό του τρόπου εξασφάλισης της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας
καθιερώνοντας υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες διασφαλίζουν την
ασφάλεια τόσο των ναυτικών όσο και των επιβατών. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζεται η
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Ν. 1269/1982 - Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως
της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του
1978, που αναφέρεται σε αυτή τη Σύμβαση
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Ν. 1045/1980 - Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον Διεθνούς
Συμβάσεως, «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974 και περί
άλλων διατάξεων»
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Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική , Γ.Π.Βλάχος, Εκδόσεις Σταμούλη, σελ. 79 93
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Πρόληψη περιβαλλοντικής ρύπανσης από πλοία καθεσ τώτα νομοθεσίας και
αποζημίωσης και βιομηχανικά πρότυπα, Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη
Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 1978
που σχετίζεται με αυτή. HELMEPA (Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλοντος)
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διαδικασία έρευνας και διάσωσης τόσο των επιβατών όσο και του προσωπικού του
πλοίου.
Στην διαδικασία περιλαμβάνεται η υποχρέωση συνδρομής ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης στη περίπτωση τραυματισμού καθώς και ο ενδεδειγμένος τρόπος
επικοινωνίας τόσο όσων αφορά την διαχείριση του κινδύνου στο πλοίο όσο και με την
επικοινωνία με την πλοιοκτήτρια εταιρία και τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα,
οριοθετεί την υποχρέωση κάθε κράτους όπως διασφαλίζει την αξιοπλοΐα του στόλου
του καθώς και την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων όπως διασφαλίσει την επιτυχή
αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων στη θάλασσα. Είναι , ταυτόχρονα, αρμόδιο να
ενημερώσει όλα τα λοιπά κράτη μέλη περί του ζητήματος που αντιμετώπισε. Βασικό
σημείο αποτελεί, η υποχρέωση ύπαρξης σχεδίου διαχείρισης πιθανών κινδύνων στο
σύνολο των πλοίων.
Ταυτόχρονα, καθορίζεται η αρμοδιότητα κάθε μέλους του πληρώματος του πλοίου.
Πιο συγκεκριμένα, αρμοδιότητα του πλοίαρχου είναι η παροχή βοήθειας σε
οποιοδήποτε άνθρωπο αντιληφθεί ότι διατρέχει κίνδυνο πάνω στο πλοίο ή ευρισκόμενο
στη θάλασσα. Παράλληλα, είναι αρμόδιος όπως ενημερώσει το σύνολο των αρμοδίων
αρχών ώστε να σπεύσουν σε βοήθεια. Άκρως σημαντική είναι και η υποχρέωση που
έχει κάθε πλοίο, στην περίπτωση που λάβει σήμα κινδύνου από παραπλέον πλοίο, να
προστρέξει σε βοήθεια. Αποτελεί υποχρέωση όλων των πλοιάρχων να συνεργαστούν
όπως και να ενημερώσουν ώστε να συντονιστούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης
κινδύνου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Τα πλοία τα οποία σπεύδουν σε παροχή
βοήθειας πρέπει να περισυλλέγουν τυχόν ναυαγούς και να τους προσφέρουν κάθε
δυνατή βοήθεια. Τα κράτη τα οποία βρίσκονται πιο κοντά στον τόπο του ατυχήματος
οφείλουν όπως οργανώνουν και παρέχουν κάθε δυνατό μέσο αντιμετώπισης του
ναυαγίου καθώς και βοήθειας προς τα άτομα. Παρέχεται επίσης, η αρμοδιότητα σε
πλοίαρχο του οποίου το πλοίο κινδυνεύει να επιτάξει παραπλέον πλοίο ώστε να
προσεγγίσει και να παρέχει βοήθεια, ύστερα από συνεννόηση των πλοιάρχων.
Αρμοδιότητα των πλοιάρχων που έχουν επιβιβάσει ναυαγούς είναι η προσέγγιση των
πληρέστερων λιμένων ώστε να τους παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια. Εν κατακλείδι,
ρητά απαγορεύεται στον πλοιοκτήτη να εκδώσει εντολή απαγόρευσης σχετικά με την
λήψη ή εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης η οποία, καθίσταται αναγκαία σύμφωνα με
την κρίση και τις γνώσεις του πλοιάρχου αναφορικά με την ασφάλεια της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.87

Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα
(Safety of Life at Sea: SOLAS), Υιοθετήθηκε στις 1.11.1974 Έναρξη ισχύος:
25.5.1980 Κείμενο: United Nations Treaty Series, vol. 1184, p. 3
(αποσπάσματα)
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Πίνακας 2 : Ναυτικά ατυχήµατα ελληνικών εµπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, ως
προς το γεγονός πρόκλησης του ατυχήµατος: 2014-2016

Πηγή: ∆ελτίο τύπου Ναυτικά ατυχήµατα Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων, 100 ΚΟΧ και
άνω: 2016, Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Πίνακας 3 : Ελληνικά εµπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, που έπαθαν ναυτικό
ατύχηµα, κατά κατηγορία πλοίων: 2016

Πηγή: ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ναυτικά ατυχήµατα Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων, 100 ΚΟΧ και
άνω: 2016, Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Γράφημα 2 : Κορυφαίες αιτίες απώλειας αστικής ευθύνης: Ναυτιλία
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Πηγή:Safety and Shipping Review 2017 An annual review of trends and developments
in shipping losses and safety, Allianz Global Corporate & Specialty

Μελέτη Περίπτωσης:
Πλαίσιο Αξιολόγησης Ναυτικής Κόπωσης.
1.1Επισκόπηση Μεθοδολογιών Πολυκριτήριας
Αξιολόγησης
Κριτήρια
Με τον όρο κριτήριο αναφορά γίνεται σε μια μονότονη μεταβλητή, σχετικά με τις
προτιμήσεις του ατόμου που καλείται να πάρει την εκάστοτε απόφαση. Τα κριτήρια,
όταν εξετάζονται από την σκοπιά των εναλλακτικών, θεωρούνται από τα πιο σημαντικά
στοιχεία των εναλλακτικών. Ολόκληρη η πολυκριτήρια ανάλυση βασίζεται πάνω στην
έννοια του κριτηρίου.
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Βασικές έννοιες και μεθοδολογία
Το κύριο αντικείμενο της πολυκριτήριας ανάλυσης είναι η χρησιμοποίηση όλων των
βασικών παραμέτρων ενός προβλήματος μέσω της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης
υποδειγμάτων σύνθεσης. Τη λογική αυτή τη συναντάμε και σε άλλες μεθοδολογικές
προσεγγίσεις στο χώρο αυτό.
Με αυτό τον τρόπο, το άτομο που λαμβάνει την απόφαση είναι σε θέση να λάβει τις
σωστές αποφάσεις με γνώμονα το σύστημα αξιών και προτιμήσεων του .
Η μεθοδολογία αυτή αποσκοπεί στο να παρθούν οι βέλτιστες λύσεις και αποφάσεις
αλλά και να ακολουθηθεί η πολιτική που διέπει τον αρμόδιο για τις αποφάσεις.
Ειδική αναφορά θα κάνουμε στον Roy(1985), ο οποίος αντιμετώπισε ένα
πολυδιάστατο πρόβλημα λήψης αποφάσεων με την δημιουργία ενός γενικού πλαισίου.
Αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο κεντρικός άξονας κάθε
πολυκριτήριας προσέγγισης και περιγράφει την λογική όλων των μεθοδολογιών σε
απόλυτο βαθμό.
Όπως βλέπουμε από το σχήμα που ακολουθεί, η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε
για να αναλύσουμε τα προβλήματα των αποφάσεων που θα πάρουμε μέσω της
πολυκριτήριας προσέγγισης, αποτελείται από τέσσερα (4) στάδια από τα οποία μπορεί
να υπάρξει κάποια ανάδραση όταν υπάρχει σημαντικός λόγος.

Στάδιο 1ο

Καθορισμός του αντικειμένου της
απόφασης

Στάδιο 2ο

Καθορισμός μιας συνεπούς
οικογένειας κριτηρίων

Στάδιο 3ο

Ανάπτυξη του υποδείγματος
σύνθεσης των κριτηρίων

Στάδιο 4ο

Υποστήριξη της απόφασης

Σχήμα 1: Τα βασικά στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της
πολυκριτήριας ανάλυσης (Πηγή: Roy, 1985).
Ξεκινώντας με το πρώτο στάδιο, εντοπίζουμε ένα σύνολο Α από εφικτές λύσεις και
αποφάσεις. Εν συνεχεία, προσδιορίζουμε το πρόβλημα και με τι αντικείμενο έχει
σχέση.
Το σύνολο Α μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε συνεχές και διακριτό. Στην περίπτωση
που είναι συνεχές, θεωρούμε ότι οριοθετείται από τους περιορισμούς που δίνονται από
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το άτομο που λαμβάνει τις αποφάσεις ή από τον χώρο μέσω του οποίου λαμβάνονται
οι αποφάσεις.
Αν το σύνολο Α είναι διακριτό, θεωρούμε ότι υπάρχει ένα σύνολο από εναλλακτικές
δραστηριότητες, οι οποίες μας είναι σαφείς. Όταν καταγράψουμε τις εναλλακτικές
δραστηριότητες, μπορούμε να τις αναλύσουμε για να πάρουμε την κατάλληλη
απόφαση.
Όταν εντοπισθεί το σύνολο Α, γίνεται γνωστό το αντικείμενο της απόφασης,
δείχνοντας μας τον τρόπο με τον οποίο οι εναλλακτικές δραστηριότητες πρέπει να
εξεταστούν ώστε τα αποτελέσματα της ανάλυσης να απαντούν στο εξεταζόμενο
πρόβλημα
με
σαφήνεια.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί η εξέταση των εναλλακτικών δραστηριοτήτων με μια
μεθοδολογία από τις τέσσερεις προβληματικές που ακολουθούν.

Προβληματική Α (επιλογή/choice) : Η προβληματική τύπου Α ασχολείται με την
επιλογή μιας ή παραπάνω κατάλληλων αποφάσεων.

Προβληματική Β (ταξινόμηση/classification) : Η προβληματική τύπου Β έχει σχέση με
την ταξινόμηση των εναλλακτικών δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, οι οποίες είναι
ομοιογενείς και προκαθορισμένες.

Προβληματική Γ (κατάταξη/ranking) : Η προβληματική τύπου Γ ασχολείται με την
κατάταξη από τις καλύτερες προς τις χειρότερες των εναλλακτικών δραστηριοτήτων.

Προβληματική Δ (περιγραφή/description) : Η προβληματική τύπου Δ περιγράφει βάσει
των εναλλακτικών δραστηριοτήτων τα κριτήρια αξιολόγησης.

Για να επιλέξουμε την κατάλληλη προβληματική πρέπει να γνωρίζουμε το πρόβλημα
που εξετάζουμε αποκλειστικά. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί ο συνδυασμός
δυο προβληματικών για να αντιμετωπισθεί καλύτερα το πρόβλημα.
Στην συνέχεια, για να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο είναι υποχρεωτικό να
εντοπισθούν όλοι οι παράγοντες, οι οποίοι έχουν επίδραση πάνω στο αποτέλεσμα της
ανάλυσης στις εναλλακτικές δραστηριότητες του συνόλου Α.
Στην πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, όταν υπάρχει ένας παράγοντας που
επηρεάζει την επιλογή μιας απόφασης, τότε αυτός ο παράγοντας θεωρείται σαν
κριτήριο. Κάθε πραγματική συνάρτηση g, μέσω της οποίας αποτυπώνεται η
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συμπεριφορά των εναλλακτικών δραστηριοτήτων σε έναν πραγματικό αριθμό, ορίζεται
ως κριτήριο, έτσι ώστε να ισχύουν για οποιεσδήποτε δυο εναλλακτικές δραστηριότητες
x και y ότι :

𝑔(𝑥) > 𝑔(𝑦) <=>

𝑔(𝑥) = 𝑔(𝑦) <=>

𝑥>𝑦

𝑥~𝑦

Παρατηρούμε ότι αυτές οι δυο ιδιότητες της έννοιας του κριτηρίου είναι οι σημαντικές
διαφορές σε σχέση με την έννοια του χαρακτηριστικού που θα συναντήσουμε σε άλλες
μεθοδολογίες, όπως είναι η τεχνική νοημοσύνη και η στατιστική.
Η προτιμησιακή συμπεριφορά δεν καθορίζεται από το χαρακτηριστικό, όπως
αναπαρίσταται από τις δυο βασικές σχέσεις που συναντήσαμε προηγουμένως.
Μια εναλλακτική δραστηριότητα σε ένα χαρακτηριστικό χ, διαθέτει μεγαλύτερη
αριθμητική περιγραφή σε σχέση με μια άλλη εναλλακτική δραστηριότητα y και την
αντίστοιχη αριθμητική περιγραφή της, άρα κατανοούμε ότι με οποιοδήποτε τρόπο η χ
θα υπερέχει της y.
Κατά την διαδικασία που αναλύεται το πρόβλημα, εντοπίζεται σε αυτό το στάδιο ένα
σύνολο από κριτήρια G{𝑔1 , 𝑔2 , … . , 𝑔𝑛 }, τα οποία πρέπει να ανήκουν σε μια οικογένεια
κριτηρίων με τις ακόλουθες βασικές ιδιότητες.
1)Μονοτονία : Την ιδιότητα της μονοτονίας την διαθέτει ένα σύνολο κριτηρίων, όταν
για κάθε ζεύγος με εναλλακτικές χ και y τις οποίες ικανοποιεί κάποιο κριτήριο 𝑔𝑖 ∈ 𝐺
με αποτέλεσμα 𝑔𝑖(𝑥) > 𝑔𝑖(𝑦) και 𝑔𝑗(𝑥) > 𝑔𝑗(𝑦)
για κάθε κριτήριο j≠I
συμπεραίνουμε ότι 𝑥 > 𝑦 .

2)Επάρκεια : Την ιδιότητα της επάρκειας τη διαθέτει ένα σύνολο από κριτήρια όταν
και μόνο όταν για οποιοδήποτε ζεύγος με εναλλακτικές χ και y τέτοιες ώστε 𝑔𝑖 (𝑥) =
𝑔𝑖 (𝑦) και για κάθε κριτήριο 𝑔𝑖 ∈ 𝐺 , συμπεραίνουμε ότι 𝜒~𝑦 .
3)Μη πλεονασμός : Την ιδιότητα του μη πλεονασμού την διαθέτει ένα σύνολο
κριτηρίων όταν και μόνο όταν η διαγραφή από οποιοδήποτε κριτήριο οδηγεί σε
παραβίαση ιδιοτήτων της επάρκειας ή της μονοτονίας.
Αφού γίνει ο καθορισμός του συνόλου των κριτηρίων, θα καθοριστεί η μορφοποίηση
του υποδείγματος σύνθεσης των κριτηρίων στο τρίτο στάδιο όπου θα πραγματοποιηθεί
η ανάλυση του προβλήματος μέσω του οποίου θα γίνει η αντιμετώπιση του
προβλήματος, το οποίο έχει καθοριστεί από το πρώτο στάδιο.
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Εν κατακλείδι, στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο της διαδικασίας,
θα
πραγματοποιηθούν όλες οι δραστηριότητες ώστε να βοηθήσουν το άτομο που θα
αποφασίσει να έχει μια πιο αναλυτική εικόνα των αποτελεσμάτων του τρόπου
σύνθεσης των κριτηρίων που ορίστηκαν στο τρίτο στάδιο καθώς και τον τρόπο με τον
οποίο μας δόθηκαν αυτά τα αποτελέσματα. Ύστερα από αυτές τις διαδικασίες, το
άτομο που καλείται να πάρει την απόφαση θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα
αποτελέσματα ύστερα από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε καθώς και να
αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θα διευκολύνουν την απόφαση αν χρειαστεί.

Οι Μέθοδοι Σχέσεων Υπεροχής
Θα κληθούμε, εν συνεχεία, να εξετάσουμε τα σημεία που προσεγγίζουν τις σχέσεις
υπεροχής.
1)Κύριο στοιχείο των μεθόδων σχέσεων υπεροχής είναι ότι οι επιλογές του ατόμου που
καλείται να λάβει την απόφαση, ως προς τα πολλαπλά κριτήρια είναι αποτελέσματα
κάποιων παραγόντων, όπως η υποκειμενικότητα, απροσδιοριστία και η αβεβαιότητα.
2) Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι σε πιθανό αποκλεισμό της ασυγκρισιμότητας, μπορεί
τα αποτελέσματα που θα έχουμε να είναι λανθασμένα.
3)Επίσης, άλλο ένα στοιχείο που μπορεί να μας οδηγήσει σε λανθασμένα
αποτελέσματα είναι το κριτήριο σύνθεσης και η μεταβατικότητα των προτιμήσεων που
μας επιβάλει.
4)Κάτι τέτοιο θα μας υποχρεώσει στην εφαρμογή της μη ασυγκρισιμότητας και
μεταβατικότητας, που θα έχει σαν συνέπεια την διαπίστωση προβλήματος από την
μέθοδο.
5) Κύριο μέλημα μιας μεθόδου πολυκριτήριας υποστήριξης αποφάσεων θα πρέπει να
είναι η επιλογή της μη συγκρισιμότητας και η ύπαρξη μη μεταβατικότητας, καθώς
επίσης και η διατύπωση στέρεων και αποσαφηνισμένων προτιμησιακών
καταστάσεων.
6) Η κεντρική ιδέα των μεθόδων σχέσεων υπεροχής εκφράζει την επιλογή του
αποφασίζοντα και δεν μπορεί να υποστεί αλλαγές.
7)Για να δομήσουμε σχέσεις υπεροχής, σε προβλήματα επιλογής ή ταξινόμησης, θα
χρειαστούμε λιγότερες πληροφορίες από ότι θα χρειαζόμασταν για την θεωρία της
πολυκριτήριας χρησιμότητας που έχει σαν κύρια ασχολία την αντιμετώπιση
προβλημάτων κατάταξης. Επίσης άλλη μια δυνατότητα που μας δίνει η
ασυγκρισιμότητα είναι η μοντελοποίηση στιγμών της διαδικασίας απόφασης κατά την
οποία οι επιλογές του αποφασίζοντα συνεχίζουν κατά ένα ποσοστό να είναι αβέβαιες.
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8)Για την επίλυση τέτοιου είδους προβλημάτων υπάρχει μια οικογένεια μεθόδων
ELECTRE, η οποία για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων τύπων προβλημάτων
απόφασης, έχει δημιουργήσει διάφορες εκδόσεις.

• ELECTRE I : [Roy, 1968]. Προβληματική (α)
• ELECTRE II : [Roy, Bertier, 1971, 1973]. Προβληματική (γ)
• ELECTRE III : [Roy, 1978]. Προβληματική (γ)
• ELECTRE IV : [Roy, Hugonnard, 1982]. Προβληματική (γ)
• ELECTRE IS : [Roy, Skalka, 1985]. Προβληματική (α)
• ELECTRE TRI : [Roy, Bouyssou, 1991], [Yu, 1992]. Προβληματική
(β)

1.2 Μέθοδος Ανταλλαγής Βαρών
Μια από τις πλέον διαδεδομένες μεθοδολογίες για την βαροδότηση είναι η μέθοδος
ανταλλαγής βαρών. Μέσω της εν λόγω μεθοδολογίας, η συγκεκριμένη μέθοδος έχει
ως βάση την έννοια της ανταλλαγής των κριτηρίων. Σημαντικό να τονιστεί είναι ότι
είναι μια αρκετά αξιόπιστη μέθοδος όσων αφορά τη διαδικασία βαροδότησης των
κριτηρίων. Η μέθοδος αποτελείται από τρείς (3) φάσεις.

1 η φάση
Το άτομο που καλείται να αποφασίσει πρέπει να λάβει μια φανταστική επιλογή, όπου
τα κριτήρια της πρέπει να αποτελούνται από τις μικρότερες επιθυμητές τιμές. Στη
συνεχεία, πρέπει να διαλέξει ένα κριτήριο όπου θα δώσει την πλέον επιθυμητή τιμή.
Ακολούθως πρέπει να εκτελέσει την ίδια διαδικασία και για το επόμενο κριτήριο κ.ο.κ.
Με αυτή την διαδικασία, διαμορφώνεται μια αλληλουχία όπου το σημαντικότερο
κριτήριο βρίσκεται στην αρχή καταλήγοντας στο κριτήριο με τη λιγότερη σημασία να
βρίσκεται στο τέλος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσουμε σαν κριτήριο
αναφοράς το σημαντικότερο κριτήριο και με αυτό τον τρόπο μπορούμε να
υπολογίσουμε τα σχετικά βάρη των υπολοίπων κριτηρίων.
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2η Φάση
Εξ’ ορισμού θα δώσουμε βάρος 100 στο κριτήριο αναφοράς. Για το βάρος των
υπόλοιπων κριτηρίων θα γίνει μια εκτίμηση με τον παρακάτω τρόπο. Το αμέσως
επόμενο σημαντικότερο κριτήριο θα αξιολογηθεί αφού πρώτα γίνει η εξής ερώτηση.
Για να λάβει το κριτήριο την τιμή που επιθυμούμε, πόσες μονάδες πρέπει να
θυσιαστούν από το κριτήριο αναφοράς;

Διάγραμμα1: Βαροδότηση Κριτηρίων, Μελέτη Περίπτωσης: Πλαίσιο Αξιολόγησης
Ναυτικής Κόπωσης.

Με την επιλογή που θα κάνει αυτός που θα δώσει την απάντηση, θα υπολογιστεί το
“ποσοστό βάρους” του δεύτερου κριτηρίου έναντι του βάρους που χαρακτηρίζει το
κριτήριο αναφοράς. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα εκτελεστεί και για τα υπόλοιπα
κριτήρια. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, δημιουργείται για όλα τα κριτήρια μια
διαγραμματική παράσταση όπου αναγράφονται τα σχετικά βάρη των κριτηρίων.
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3η Φάση
Στην τελευταία φάση πραγματοποιείται η κανονικοποιήση των κριτηρίων:

Πίνακας 4 : Κανονικοποιήση βαρών, Μελέτη Περίπτωσης: Πλαίσιο Αξιολόγησης
Ναυτικής Κόπωσης.

1.3 Μέθοδος Simos
Στην συγκεκριμένη μέθοδο, τα κριτήρια κατατάσσονται μέσω μίας διαδικασίας όπου
αποτελείται από ένα σύνολο καρτών. Το κάθε κριτήριο αντιπροσωπεύεται από μια
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κάρτα, ενώ λευκές κάρτες θα χρησιμοποιηθούν για την απόσταση που υπάρχει
ανάμεσα στα βάρη των κριτηρίων.88

1Ο Στάδιο : Κατάταξη κριτηρίων

Κάρτα 1 : Στάδιο 1, Κατάταξη των Κριτηρίων, Μελέτη Περίπτωσης: Πλαίσιο
Αξιολόγησης Ναυτικής Κόπωσης.
2Ο Στάδιο : Υπολογισμός Βαρών

88 Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, Multicriteria Decision Analysis
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Πίνακας 5 : Στάδιο 2, Υπολογισμός βαρών.
Αξιολόγησης Ναυτικής Κόπωσης.

Μελέτη Περίπτωσης: Πλαίσιο

Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Στο πλαίσιο αξιολόγησης θα χρειαστεί μια συλλογή δεδομένων καθώς και μια
βιβλιογραφική έρευνα, η οποία θα αποτελείται από τα σχετικά μοντέλα και τις
αντίστοιχες έρευνες. Επίσης, η διαμόρφωση κριτηρίων, όπου θα χωριστεί στην
εξειδίκευση του συνόλου των κριτηρίων και το υπολογισμό ειδικών βαρών με την
έρευνα επιβεβαίωσης. Εν συνεχεία, θα σχεδιαστεί το πλαίσιο, το οποίο θα απαρτίζεται
από τα εξής:
Α) Σχεδιασμός αλγορίθμου αξιολόγησης (core software)
Β)Επιλογή γλώσσας προγραμματισμού, κατασκευή λογισμικού, δοκιμές διαφόρων
σεναρίων και την ολοκλήρωση-τεκμηρίωση
Γ) Σχεδίαση διεπαφής όπου θα περιέχει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών89

Σχεδιασμός
89 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ, 16ο Ειδικό
Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών & 12η Συνάντηση
Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων
72

Για τον σχεδιασμό θα διαχωρίσουμε τα κριτήρια αξιολόγησης σε τέσσερις (4)
κατηγορίες :
Α) Κριτήριο χρόνου εργασίας
Β) Κριτήριο υγείας
Γ) Κριτήρια ψυχολογικής κατάστασης
Δ) Κριτήρια εργονομικού περιβάλλοντος90

Ανάλυση κριτηρίων
Αρχικά, όσων αφορά το πρώτο κριτήριο , αυτό των ωρών εργασίας, υπάρχουν τρεις (3)
παράμετροι. Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός ωρών ξεκούρασης πρέπει να
ανέρχεται σε εβδομήντα δύο (72) ώρες το τελευταίο χρονικό διάστημα . Εν συνεχεία,
το ίδιο πρέπει να υφίσταται τόσο για τις ώρες πρωινής όσο και της νυχτερινής βάρδιας.
Όσων αφορά, το κριτήριο της υγείας των εργαζομένων στο κλάδο της ναυσιπλοΐας,
τίθενται υπό εξέταση συνιστώσες, όπως οι δείκτες χρόνιων παθήσεων, όπως ο διαβήτης
και ο καρκίνος. Ταυτόχρονα, εξετάζονται οι περιπτώσεις τραυματισμών καθώς και
ατυχημάτων. Παράλληλα, στην εξέταση λαμβάνονται υπόψη θέματα, όπως οι κοινές
ασθένειες ,οι διάφοροι εθισμοί ( κάπνισμα, ποτό), ενώ, αντιπαραβάλλονται με την
ηλικία και τις ώρες που έχουν ξεκουραστεί οι εργαζόμενοι κατά τις τρεις (3) τελευταίες
ημέρες.
Αναφερόμενοι,
στην υφιστάμενη ψυχολογική κατάσταση των εργαζομένων εξετάζονται ζητήματα,
όπως το αν τα άτομα λαμβάνουν ικανοποίηση από την εργασία τους καθώς κι από τα
περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται. Τέλος, ρόλο παίζει και η οικογενειακή
κατάσταση των εργαζομένων.

90 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΩΣΗ Σ, 16ο Ειδικό
Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών & 12η Συνάντηση
Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων
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Εν κατακλείδι, σημαντικό να εξεταστεί είναι και το περιβάλλον εργασίας, το οποίο
επιμερίζεται σε παράγοντες όπως ο διαθέσιμος εξοπλισμός, ο όγκος εργασίας και τέλος
ο χώρος που δραστηριοποιείται το άτομο.

Συνολικές ώρες ξεκούρασης τις τελευταίες 72 ώρες
•

Συνολικές ώρες νυχτερινής βάρδιας τις τελευταίες 72 ώρες

•

Συνολικές ώρες πρωϊνής βάρδιας τις τελευταίες 72 ώρες

Κριτήρια Υγείας
•

Κριτήριο συστηματικών ή σοβαρών ασθενειών (διαβήτης, καρδιολογικά
προβλήματα, νεοπλασίες σε ύφεση κοκ.)

•

Κριτήριο τραυματισμών/ατυχημάτων

•

Κριτήριο απλών ασθενειών τις τελευταίες 15 μέρες (π.χ. γρίπη)

•

Κριτήριο εθισμού (κάπνισμα, αλκοόλ)

•

Κριτήριο ηλικίας

•

Kριτήριο ποιότητας ύπνου (των τελευταίων 3 ημερών)

Κριτήρια Ψυχολογικής Κατάστασης
•

Κριτήριο ικανοποίησης από τη θέση εργασίας

•

Κριτήριο ικανοποίησης από το περιβάλλον εργασίας

•

Κριτήριο οικογενειακής κατάστασης

Κριτήρια Εργονομικού Περιβάλλοντος
•

Κριτήριο χειρισμού εξοπλισμού

•

Κριτήριο φόρτου εργασίας

•

Κριτήριο χώρου εργασίας.

74

Μέρος δεύτερο
1. Ανάλυση της έννοιας του κινδύνου, του ρίσκου και
της ασφάλειας
Σύμφωνα με τον ορισμό τον οποίο έχει διαμορφώσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός
Οργανισμός (IMO), με τον όρο κίνδυνο στην ναυσιπλοΐα αναφορά γίνεται στο
συνδυασμό μεταξύ της συχνότητας και της σοβαρότητας της συνέπειας. Η διατύπωση
του ίδιου του ορισμού παρουσιάζει τους δύο πυλώνες της έννοιας κίνδυνος, την
πιθανότητα εμφάνισης και τη πιθανότητα σοβαρότητας μη προβλέψιμων συνεπειών.
Ο ίδιος ο Κώδικας του IMO αναφέρει ότι επιβάλλεται το σύνολο των ναυτιλιακών
επιχειρήσεων να διαμορφώσουν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου ώστε να είναι σε θέση
να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια το σύνολο των εντοπισμένων κινδύνων . Μέσα από
την εν λόγω διατύπωση δίνεται η ελευθερία στο σύνολο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων
να καθορίσουν αυτοβούλως ποίες είναι οι κατάλληλες μέθοδοι σύμφωνα με την
οργανωτική της δομή, τα πλοία και τις συναλλαγές τους ώστε να ανταπεξέλθουν
πλήρως στις προκλήσεις. Υποχρέωση, παρά ταύτα, αποτελεί η ανάγκη απόδειξης

75

ύπαρξης σχεδίων και ασκήσεων σχετικά με τις τιθέμενες διαδικασίες αντιμετώπισης
κινδύνων. 91
Με στόχο την πλήρη οριοθέτηση ενός ενιαίου πλαισίου αναφορικά με την αναγνώριση
και αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων έχει διαμορφωθεί ο Διεθνής Κώδικας Σημάτων International Code of Signals. Το εν λόγω βιβλίο περιλαμβάνει το σύνολο των
ενδεδειγμένων τρόπων επικοινωνίας καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης πιθανών
κινδύνων πάνω στο πλοίο, ώστε να χρησιμοποιείται από το σύνολο των ναυτικών
παγκοσμίως.
Τα σήματα κινδύνων που χρησιμοποιούνται στο Κώδικα είναι γραμμένα με την χρήση
σχημάτων, διαφόρων συνδυασμών χρωμάτων και με μικρά σημαιάκια. Τα πλέον κοινά
χρησιμοποιούμενα σύμβολα του Κώδικα περιλαμβάνουν, σήματα δύο (2) γραμμάτων
για το γενικό μέρος του Κώδικα, τριών (3) γραμμάτων, που αρχίζουν από το γράμμα
Μ αναφορικά με πιθανά ιατρικά θέματα και τέλος με ένα (1) γράμμα τα οποία αφορούν
την απόδοση σημαντικών, επειγουσών ή πολύ συνηθισμένων εννοιών.92
Το ISO 8402: 1995 , αναφορικά με τον κλάδο της ναυσιπλοΐας, ως διαχείριση των
πιθανών κινδύνων ορίζει το σύνολο των απαραίτητων διαδικασιών ώστε να ληφθεί η
ενδεδειγμένη απόφαση αναφορικά με την αποδοχή ενός γνωστού ή εκτιμώμενου
κινδύνου καθώς και την εφαρμογή όλων των απαραίτητων ενεργειών με απώτερο
στόχο τη μείωση των συνεπειών ή πιθανότητας εμφάνισης του. 93
Κατ αντιστοιχία συναφείς είναι και οι όροι της ασφάλειας και της αξιοπιστίας. Αν
επιδιωχθεί μια ποσοτικοποίηση του όρου της ασφάλειας απαιτείται αρχικά, η
πιθανότητα εμφάνισης ενός ιδιαίτερου κινδύνου. Επιβεβλημένο είναι να γνωρίζει το
άτομο να ποσοτικοποιεί τις δυνατότητες αξιολόγησης των εκάστωτε κινδύνων,
προκειμένου να είναι σε θέση να δημιουργεί επιλογές κινδύνου με βάση τους
περιορισμούς των υποχρεωτικών ελάχιστων προδιαγραφών & κανονισμών και του
εκάστωτε κόστους. Με βάση το σύνολο των ορισμών κοινή συνιστώσα αποτελεί η
δυνατότητα εντοπισμού, μέτρησης και αξιολόγησης του εκάστωτε πιθανού κινδύνου.
91

Marine Insight, Risk Assessment for Ships: A General Overview
https://www.marineinsight.com/marine -safety/risk-assessment-for-ships-ageneral-overview/
Διεθνής Κώδικας Σημάτων, Wikipedia,
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%
BD%CE%AE%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%
CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%8
9%
92

93

Marine Insight, Risk Assessment for Ships: A General Overview
https://www.marineinsight.com/marine -safety/risk-assessment-for-ships-ageneral-overview/
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Η αναγνώριση και αντιμετώπιση κάθε δυνητικού κινδύνου εναπόκεινται σε τρία ( 3)
στοιχεία, την τεχνολογία, τους κανόνες και κανονισμούς και τους κώδικες πρακτικής,
και τέλος, το προσωπικό που εμπλέκεται. Η πιθανότητα εμφάνισης του κάθε
συμβάντος ή ατυχήματος, που συνδέεται με τα προαναφερθέντα στοιχεία, ονομάζεται
κίνδυνος. Εκφράζεται ως το προϊόν της συχνότητας εμφάνισης του ατυχήματος. Το
κόστος που συνδέεται με τον κίνδυνο εμφανίζεται συνήθως με δύο μορφές, είτε ως
πρόληψη κόστους είτε ως περιορισμός κόστους.94

1.2 Κατηγορίες κινδύνων & Αιτίες Εμφάνισης τους
Η εργασία στο κλάδο της ναυσιπλοΐας χαρακτηρίζεται ως μια από τις δυσκολότερες,
αν συνυπολογιστεί ιδιαίτερα, η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων εν πλω καθώς και σε
πολλές περιπτώσεις η σοβαρότητα των ατυχημάτων. Το σύνολο των Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Κανονισμών αποσκοπεί στην πληρέστερη εξασφάλιση όσο το δυνατόν
υψηλότερου επιπέδου ασφαλείας στον κλάδο της ναυσιπλοΐας και ιδίως στην
προστασία των ναυτικών. Οι κίνδυνοι, όπως προαναφέρθηκε, σε ένα πλοίο είναι πολλοί
και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη φύση τους.
Αρχικά, συχνό φαινόμενο αποτελεί ο τραυματισμός ναυτικών ο οποίος προέρχεται από
την χρήση διάφορων ειδών εξοπλισμού του πλοίου. Η χρήση διαφόρων εργαλείων και
ανυψωτικών μηχανημάτων όπως οι γερανοί, τα βαρούλκα και άλλα παρόμοια, στην
περίπτωση ελλιπούς συντήρησης του, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς
τραυματισμούς στα άτομα που τα χρησιμοποιούν. Η αιτία εκδήλωσης κινδύνων πολλές
φορές οφείλεται στην λανθασμένη ή ελλιπή επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζομένους.
Σα δεύτερη κατηγορία δυνητικών κινδύνων είναι η πιθανή πτώση ναυτικών κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους επιφέροντας ως συνέπεια τον τραυματισμό
τους. Η κατηγορία ατυχημάτων αυτή είναι , δυστυχώς, η πλέον κοινή η οποία μπορεί
κάλλιστα να αποδειχθεί και θανατηφόρα ιδίως αν ο ναυτικός καταλήξει στην θάλασσα.
Γεγονός είναι ότι πιθανό ενδεχόμενο αποτελεί ο τραυματισμός του ατόμου σε διάφορα
μέρη του σώματος όπως τα άκρα ή το κεφάλι. Η αντιμετώπιση της εν λόγω κατάστασης
είναι άμεσα απαραίτητη ώστε να αποτραπούν περιπτώσεις ακρωτηριασμού ή και
παράλυσης του ασθενούς. Είναι γεγονός ότι η μεταφορά φορτίων, ιδίως με τα χέρια,
συχνά μπορεί να οδηγήσει σε πόνους στη μέση ή τον αυχένα του ναυτικού.
Εξαιρετικά επικίνδυνη είναι και η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς ή και ηλεκτρικών
ατυχημάτων. Απαραίτητη είναι η διαρκής συντήρηση της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης του πλοίου και ο εκσυγχρονισμός του. Η συντριπτική πλειοψηφία
πυρκαγιών στα πλοία προέρχεται από σφάλματα στα ηλεκτρολογικά συστήματα του
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πλοίου προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές και απώλειες ανθρώπινων ζωών.
Παράλληλα, και η έκθεση των ναυτικών σε χημικά είναι δυνατόν να προκαλέσει
ανεπανόρθωτους τραυματισμούς έως και θάνατο στον τραυματία. Τα πλέον σοβαρά
επακόλουθα της εν λόγω κατηγορίας κινδύνων είναι η πρόκληση εγκαυμάτων ή
αναπνευστικών προβλημάτων.
Η εκδήλωση κινδύνων αποτελεί συχνά μια επαναλαμβανομένη διαδικασία η οποία
οφείλεται στη χρήση της ίδιας κίνησης επανειλημμένα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να
εγκυμονεί κινδύνους όπως φλεγμονές και πόνο στις αρθρώσεις, τα νεύρα, τους
συνδέσμους, τους τένοντες και τους μύες των ναυτικών. Οι πλέον συνήθεις περιοχές
περιλαμβάνουν την πλάτη, το λαιμό, τους αστραγάλους, τα πόδια και τους γοφούς. 95
Συχνό φαινόμενο αποτελεί και η εμφάνιση πετρελαιοκηλίδων ως αποτέλεσμα
θαλάσσιων ατυχημάτων. Ένα μικρό σφάλμα λόγω αμέλειας μιας απλής διαδικασίας ή
παραβίασης κατά τη λειτουργία ενός μηχανήματος μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε
τεράστιες επιζήμιες συνέπειες σε όλο τον κόσμο.
Πολλά ατυχήματα λαμβάνουν χώρα και σε κατηγορίες πλοιαρίων όπως τα ρυμουλκά,
όντας τα πλοία που υποβοηθούν τη κίνηση μεγαλύτερων πλοίων ώστε να εισέλθουν σε
αποβάθρες. Χαρακτηριστικό είναι η μεγάλη ιπποδύναμη που διαθέτουν οι μηχανές
τους και του μπλοκαρίσματος της ορατότητας των ρυμουλκών από τα μεγαλύτερα
πλοία, προκαλούνται ναυτικά ατυχήματα.
Πιθανή εμφάνιση ατυχήματος είναι δυνατό να προκληθεί και από την φύση των υλικών
που μεταφέρονται στα πλοία , όντας εξαιρετικά εύφλεκτα και επικίνδυνα. Γεγονός
είναι ότι ακόμη και οι πιο μικρές εκρήξεις υλικών ίσως να προκαλέσουν τεράστιες
απώλειες.
Η χρήση, ταυτόχρονα, των γερανών προσυπογράφει συχνά την εμφάνιση δυνητικών
κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος ενισχύεται περαιτέρω λόγω των ωκεάνιων
εργασιών στις οποίες απαιτούνται οι γερανοί. Πιθανές αιτίες όπως ελαττωματικά
καλώδια ή βαρούλκα μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και θανατηφόρα ατυχήματα.
Τέλος, και στα ναυπηγεία είναι πιθανό να εμφανιστούν κίνδυνοι. Η φάση της
συναρμολόγησης και της συγκόλλησης παρουσιάζουν τους περισσότερους κίνδυνους
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καθώς και η συνεχής εισπνοή δηλητηριωδών αναθυμιάσεων γίνεται επίσης μια άλλη
αιτία ατυχήματος .96
Οι πιθανότερες αιτίες εμφάνισης των προαναφερθέντων κατηγοριών ατυχημάτων
οφείλονται , όπως προαναφέρθηκε, σε λανθασμένη ή ανεπαρκή επικοινωνία μεταξύ
των μελών του πληρώματος.
Ταυτόχρονα, ζήτημα προκύπτει και όσων αφορά την ανεπαρκή εκπαίδευση των
ναυτικών σε θέματα χειρισμού των μηχανημάτων. Ανεξάρτητα από το είδος του
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, όταν οι εργαζόμενοι δεν είναι επαρκώς
εκπαιδευμένοι, μεγιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης ατυχημάτων. Συνέπεια της
ανεπαρκούς εκπαίδευσης είναι ελλιπής χρήση του εξοπλισμού καθώς και η κακή
επικοινωνία με τους συναδέλφους του. Το βάρος της ευθύνης πέφτει στον εργοδότη.
Η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών από το πλήρωμα , παράλληλα, είναι δυνατόν
να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές. Εάν οι εργαζόμενοι ενός πλοίου εμπλακούν σε
περιστατικά κατάχρησης ουσιών ή αλκοόλ, ο εθισμός μπορεί να οδηγήσει τον εργάτη
σε ατασθαλίες και σε ανεπιθύμητο θαλάσσιο ατύχημα
Εν κατακλείδι, η πλέον κοινή αιτία εμφάνισης κινδύνων στο πλοίο οφείλεται σε
αμέλεια. Παράγοντες όπως, ελλειπή εκπαιδευμένοι ναυτικοί, αδυναμία συντήρησης
και επισκευής εξοπλισμού, μη ύπαρξη καλών πολιτικών επικοινωνίας, κούραση των
εργαζομένων , είναι μόνο μερικά από τα πλέον κοινότυπα παραδείγματα για το πώς η
αμέλεια του εργοδότη μπορεί να προκαλέσει θαλάσσια ατυχήματα και
τραυματισμούς.97

2. Δικαιώματα αναφορικά με την αντιμετώπιση
πιθανών κινδύνων
2.1 Θάνατος
Όπως προαναφέρθηκε, το επάγγελμα των ναυτικών ήδη από τα αρχαία χρόνια
θεωρούνταν ένα από τα δυσκολότερα και πλέον επικίνδυνα. Η πληθώρα κινδύνων με
τα χρόνια έχει σαφώς ελαττωθεί σε συνδυασμό με την μείωση τόσο εμφάνισης των
96
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κρουσμάτων ατυχήματος όσο και της σοβαρότητας τους. Παρά ταύτα, δυστυχώς η
πιθανότητα εμφάνισης τους δε μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκλεισθεί παντελώς
με κατάληξη ακόμα και τον θανάσιμο τραυματισμό του ναυτικού. Οι πλέον συχνότερες
αιτίες θανάτου προέρχονται από τραυματισμούς, ασθένειες, συγκρούσεις πλοίων και
βύθιση ή ακόμα και από εκρήξεις και πυρκαγιές.
Η πιθανότητα θανάτου των ναυτικών έχει καταστήσει απαραίτητη την ύπαρξη της
κατάλληλης νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται ένας βαθμός αποζημίωσης στην
οικογένεια που αφήνει πίσω το άτομο. Η παγκόσμια υφιστάμενη νομοθεσία έχει
διαμορφώσει ένα πλέγμα νομοθετημάτων που προστατεύει τα συμφέρονται τόσο του
τραυματισμένου ναυτικού όσο και της οικογένειας του και των από αυτόν εξαρτημένων
προσώπων.
Αρχικά, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο παρέχει την δυνατότητα κατάθεσης
μήνυσης στον εργοδότη από κάθε ναυτικό που έχει υποστεί ατύχημα ή άλλο
περιστατικό στο οποίο ο εργοδότης έχει υπάρξει αμελής. Στα πλαίσια της εν λόγω
δικαστικής κίνησης, ο ναυτικός οφείλει να αποδείξει ότι ο εργοδότης του ήταν αμελής
και ότι η αμέλεια αποτέλεσε την αιτία πρόκλησης του ατυχήματος.
Αν ο ναυτικός, δυστυχώς, απεβίωσε κατά την διάρκεια του ναυτικού ατυχήματος, οι
οικείοι του έχουν, επίσης, το δικαίωμα να στραφούν κατά της εργοδότριας εταιρίας
ζητώντας αποζημίωση και την τιμωρία του πλοιοκτήτη. Η οικογένεια του θύματος
οφείλει να αποδείξει ότι ο εργοδότης επέδειξε αμέλεια ώστε προκλήθηκε το ατύχημα
ζητώντας αποζημίωση που θα αξιωθεί να πληρώσει η πλοιοκτήτρια εταιρία. Η εν λόγω
δυνατότητα αποτελεί μεγάλο βοήθημα αν συνυπολογιστεί η απώλεια του εισοδήματος
για την οικογένεια του θύματος όσο και η ψυχική ικανοποίηση. Παρέχεται ,
ταυτόχρονα, η δυνατότητα να δοθεί αποζημίωση και αναφορικά με την ψυχική οδύνη
την οποία υφίστανται οι συγγενείς του θύματος.
Η εν λόγω δυνατότητα καλύπτει, παράλληλα, και το σύνολο των εργαζομένων που
εργάζονται στις ακτογραμμές καθώς και τους λιμενεργάτες. Στην περίπτωση που το
ατύχημα λάβει χώρα σε κάποιο λιμάνι ή τερματικό σταθμό, ή το άτομο εργάζεται ως
χειριστής, οι οικείοι του είναι δυνατόν να αξιώσουν αποζημίωση με βάση τον
προαναφερθέντα νόμο. Ο ενάγον δεν έχει την υποχρέωση να αποδείξει κάποια αμέλεια
από την πλευρά του εργοδότη του. Στην περίπτωση αυτή, πέρα από το ποσό της
αποζημίωσης κάλλιστα μπορεί να ζητηθεί και ορισμένο σύνολο λοιπών παροχών σε
περιπτώσεις θανάτου με δικαιούχος την χήρα και συντηρούμενα τέκνα. Απαραίτητη
χρονική περίοδος αίτησης της αξίωσης είναι ένα χρονικό έτος από την ημερομηνία
που συνέβη το ατύχημα. Τα ποσά που συνήθως εκδικάζονται καλύπτουν τα
εξαρτώμενα μέλη αναφορικά με την κάλυψη των καθημερινών δαπανών τους καθώς
και τα έξοδα κηδείας.
Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση καλύπτει , ταυτόχρονα, και εργαζομένους που
εργάζονται σε υπεράκτιες πετρελαϊκές πλατφόρμες. Προϋπόθεση υπαγωγής στον νόμο
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αποτελεί η ασφάλιση του ατόμου στην εταιρία. Ακόμα και αν ο εργαζόμενος πάθει
κάποιο ατύχημα όντας στην ακτή, συνεχίζει να καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η χρηματική αποζημίωση, προφανώς, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
αναπληρώσει το κενό του ατόμου που χάθηκε. Ωστόσο, παρέχεται στην οικογένεια του
θύματος ως μια συμβολική κίνηση επιδιώκοντας να λύσει κυρίως πρακτικά ζητήματα,
αν συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι η οικογένεια του ατόμου θρηνεί την απώλεια και
αγωνίζεται να την δεχτεί. Η πλειονότητα των παροχών θανάτου αντικαθιστούν το
εισόδημα που εξαρτάται από τους αγαπημένους τους σχετικά με τα έξοδα διαβίωσης.
Ταυτόχρονα, πολλές φορές καλύπτονται τα έξοδα κηδείας. Η αποζημίωση,
παράλληλα, είναι δυνατόν να βοηθήσει στην κάλυψη κάθε ιατρικής ή συμβουλευτικής
φροντίδας που χρειάζονται οι συγγενείς του ατόμου μετά το θάνατο.
Γεγονός είναι ότι η κίνηση των νομικών διαδικασιών για την αξίωση της αποζημίωσης
απαιτούνται να υλοποιηθούν μέσα σε ένα δοθέν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.98 99

2.2 Κάλυψη ιατρικής περίθαλψης
Το δικαίωμα κάλυψης των ιατροφαρμακευτικών εξόδων ενός ατόμου που έχει υποστεί
τραυματισμό κατά την διάρκεια της εργασίας του σε ένα πλοίο καλύπτονται από την
πλοιοκτήτρια εταιρία ήδη από πολύ παλιά. Πιο συγκεκριμένα, φιλοσοφία της εν λόγω
αξίωσης είναι το δικαίωμα όσων είναι ναυτικοί σε συγκεκριμένες παροχές σε
περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας.
Ο ισχύον νόμος αξιώνει το δικαίωμα που έχουν οι τυχόν ζημιωμένοι ναυτικοί όπως
λάβουν αποζημίωση σε περιπτώσεις όπως χρήματα για καθημερινές δαπάνες
διαβίωσης και θεραπείας και την παροχή κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης.
Το σύνολο των ναυτικών, που τυχαίνει να πάθουν κάποιο ατύχημα κατά την διάρκεια
της εργασίας τους μπορεί αυτομάτως να λάβει κάποιο συγκεκριμένο ποσό ως
αποζημίωση. Παράλληλα, ο εργοδότης, ανεξαρτήτως αμέλειας, υποχρεούται να
98
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παράσχει επαρκή αποζημίωση για να ικανοποιήσει αυτό το δικαίωμα στον
τραυματισμένο ναυτικό.
Το ποσό αποζημίωσης, αρχικά, πρέπει να καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης του ναυτικού.
Πιο συγκεκριμένα, τα έξοδα αυτά πρέπει να υπολογίζονται με βάση το πόσο που
απαιτείται για την συντήρηση του ίδιου του ναυτικού , στη περίπτωση που αδυνατεί να
εργαστεί και καθορίζονται με βάση τις συνολικές ανάγκες διαβίωσης του.
Το σύνολο των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ως συνέπειας εργατικού
ατυχήματος εν ώρα εργασίας στο πλοίο καλύπτεται, επίσης, εξ ολοκλήρου από τον
πλοιοκτήτη. Το ποσό αυτό πρέπει να καλύπτει, ιατρικούς λογαριασμούς, φάρμακα,
μεταφορά σε ιατρικά ραντεβού και κάθε λογική ιατρική περίθαλψη, όπως η φυσική
θεραπεία. Το δικαίωμα αυτό αναφέρεται, επίσης και σε περιπτώσεις που ο ναυτικός
ασθενεί λόγω της δουλειάς του στο πλοίο .
Το σύνολο των ιατροφαρμακευτικών καλύψεων ολοκληρώνεται μόνο όταν ο θεράπων
ιατρός βεβαιώσει ότι το άτομο έχει ξεπεράσει πλήρως την ασθένεια ή τον τραυματισμό
του. Ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει τα πραγματικά έξοδα διαβίωσης των
τραυματιών ναυτικών.
Σημαντικό να τονιστεί, αναφορικά με το εν λόγω δικαίωμα είναι, ότι ο εργοδότης έχει
την ευθύνη να αποζημιώσει τον ναυτικό, ανεξάρτητα αν κάποιος υπέπεσε σε πταίσμα
για τον τραυματισμό ή την ασθένειά του. Ο ναυτικός , δεν χρειάζεται να αποδείξει την
αμέλεια εκ μέρους κανενός, ακόμη και του εργοδότη του. Η αποζημίωση ανεβαίνει
σημαντικά αν ο ναυτικός έχει στοιχεία που αποδεικνύουν την αμέλεια το εργοδότη του
ως αποτέλεσμα του τραυματισμού του. Τέλος, υπάρχει η περίπτωση να κυρωθεί
αποζημίωση και για ψυχική οδύνη. 100 101
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2.3 Κατάθεση αγωγών
Όπως προαναφέρθηκε, το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο της ναυσιπλοΐας, έχει
θεσμοθετηθεί, να έχει την δυνατότητα να αξιώσει πλήθος απαιτήσεων από τους
εργοδότες του. Οι νόμοι έχουν αποδέκτες τους ναυτικούς και όσους εργάζονται σε
υπεράκτιες εξέδρες και πλατφόρμες.
Υπάρχει, παρόλα αυτά , πληθώρα δικαστικών αγωγών στις οποίες αντίδικοι είναι η
πλοιοκτήτρια εταιρία και ο εκάστωτε τραυματισμένος ναυτικός ή οι οικείοι του.
Έντονο αποτελεί, στις μέρες μας το φαινόμενο οι ναυτιλιακές εταιρίες να επιδιώκουν
να αποφύγουν τις τυχόν χρηματικές και ηθικές υποχρεώσεις που έχουν , εκ νόμου προς
τους εργαζομένους τους αναζητώντας κενά στις διάφορες νομοθετικές πράξεις.
Έχοντας προηγηθεί η ανάλυση περί ναυτικών ατυχημάτων στο προηγούμενο κεφάλαιο,
στην περίπτωση που ο εκάστωτε εργαζόμενος σε ένα πλοίο τραυματιστεί με
οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της εργασίας του δικαιούται αποζημίωση από την
πλοιοκτήτρια εταιρία. Το ποσό, πρέπει σε κάθε περίπτωση, να καλύπτει τους χαμένους
μισθούς του καθώς και τους ιατρικούς λογαριασμούς. Στην περίπτωση που η
εργοδότρια ναυτιλιακή εταιρία δεν προτίθεται να καταβάλει το ανάλογο ποσό ο
εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να κινήσει αγωγή κατά της εταιρίας του ζητώντας, το
νόμιμο από τον νόμο, ποσό. Η απαραίτητα βάση κατάθεσης αγωγής είναι η πεποίθηση
του εργαζόμενου ότι ο εργοδότης του , είτε δεν θεωρεί ότι πρόκειται να του καταβληθεί
η απαραίτητα αποζημίωση, είτε διότι το ποσό το οποίο πρόκειται να δοθεί είναι
αισθητά μικρότερο σε σχέση με το από τον νόμο ορισμένο. Παράλληλα, δίνεται η
δυνατότητα στον εργαζόμενο αν έχει αποδείξεις περί επίδειξη αμέλειας από την πλευρά
του εργοδότη, να τις καταθέσει ώστε να αποκομίσει περαιτέρω ποσό αποζημίωσης.
Πιθανά περιστατικά στην εν λόγω περίπτωση μπορεί να περιλαμβάνουν την ανεπαρκή
εκπαίδευση κάποιων μερών του πληρώματος, είτε στην περίπτωση που το ατύχημα
προκλήθηκε λόγω φορτίου που αποθηκεύτηκε εσφαλμένα ή στερήθηκε παροχές
επιζώντων εάν έχασε ένα αγαπημένο πρόσωπο σε κάποιο ατύχημα κατά τη διάρκεια
μιας ναυτικής εργασίας.
Ένα από τα πλέον απαραίτητα, προς προσκόμιση, δικαιολογητικά είναι η έκθεση
ατυχήματος η οποία πρέπει να καταβληθεί το συντομότερο δυνατό. Η έκθεση αποκτά
μεγαλύτερη βαρύτητα στην περίπτωση που συνοδεύεται από λεπτομερείς πληροφορίες
μαρτύρων. Παράλληλα, πρέπει άμεσα να έχει παρασχεθεί στον ναυτικό
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να παρουσιαστεί το σύνολο του φακέλου της. Με
τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται ότι ο τραυματισμός είναι υπαρκτός και συνδέεται άμεσα
με την εργασία πάνω στο πλοίο. Σημαντικό να τονιστεί, είναι ότι ο νόμος θέτει τα
χρονικά όρια μέσα στα οποία ο ναυτικός επιτρέπεται να κινήσει τις διαδικασίες αγωγής
κατά του εργοδότη του.
Η αγωγή γίνεται ώστε ο τραυματίας ναυτικός να λάβει χρήματα που θα καλύπτουν
αρχικά το ποσό αξιοπρεπούς διαβίωσης τους, την κάλυψη των θεραπειών του καθώς
και την ψυχική οδύνη που υπέστη τόσο εκείνος όσο και η οικογένεια του. Η εκδίκαση
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μιας εν λόγω αγωγής, ίσως ωστόσο, αποδειχθεί μια δαπανηρή και χρονοβόρο
διαδικασία.102 103 104

2.4 Απώλεια Εισοδήματος
Ο βαθμός και η σοβαρότητα του εργατικού ατυχήματος ποικίλει όπως είναι κατανοητό.
Ανάλογα με τον απαιτούμενο για κάθε περίπτωση καιρό ανάκαμψης, ο ναυτικός είναι
πιθανό να χάσει ένα σημαντικό μέρος των μισθών τους το οποίο συνοδεύεται και από
μειωμένη παραγωγική ικανότητα, κυρίως αν αδυνατεί πλέον να εκτελέσει τα
καθήκοντα που είχε πριν από τον τραυματισμό.
Το διεθνές όσο και ελληνικό ναυτικό δίκαιο έχει οριοθετήσει τον τρόπο όσο και τον
καθορισμό των ποσών αποζημίωσης που μπορεί να καταλογίζονται σε τραυματίες
ναυτικούς από τους εργοδότες τους.
Αρχικά, το ποσό πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες του ναυτικού σε θέματα διαβίωσης
και θεραπείας. Αν η παροχή θεραπείας γίνεται εντός του πλοίου, η εταιρία οφείλει να
παρέχει σίτιση και στέγαση, επιπροσθέτως. Στην περίπτωση που καταβληθεί
αποζημίωση από τον εργοδότη ο οποίος αποδεδειγμένα επέδειξε αμέλεια η οποία
προξένησε το ατύχημα το ποσό υπολογίζεται με βάση το σύνολο των χαμένων μισθών
του εργαζομένου. Οι χαμένοι μισθοί αποτελούν μια πρόσθεση των ήδη χαμένων λόγω
του ατυχήματος όσο και των μελλοντικών διότι το άτομο δεν είναι σε θέση πλέον να
εργαστεί.105 106
Αναφορικά με τον καθορισμό του ποσού σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης θανάτου
ναυτικού κατά την διάρκεια της εργασίας του, οφειλόμενος σε αμέλεια, αθέτηση ή
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εσφαλμένη πράξη, οι συγγενείς του δικαιούνται χρηματική αποζημίωση. Δικαιούχοι
της αποζημίωσης είναι τα επιζώντα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας των
εργαζομένων που πεθαίνουν στη θάλασσα με πιθανότερους έναν σύζυγο, τα παιδιά, τα
αδέλφια, τους γονείς, τους παππούδες ή εγγόνια. Για να εκδικαστεί το εν λόγω ποσό
αποζημίωσης, πρέπει να αποδειχθεί η αμέλεια, η ανάρμοστη κρίση ή η παράνομη
πράξη του πλοιοκτήτη η οποία συνέβαλε στον θάνατο του ναυτικού. Ο εν λόγω νόμος
ορίζει ότι οι ενάγοντες μπορούν να λάβουν αναλογική ανάκτηση ανάλογα με την
έκταση της ζημίας. Οι χρηματικές αποζημιώσεις αποδίδονται για την κάλυψη
ορισμένων εξόδων που σχετίζονται με την απώλεια του ναυτικού, όπως την απώλεια
της τρέχουσας και της μελλοντικής οικονομικής υποστήριξης των εξαρτώμενων
ατόμων, το κόστος κηδείας, τα έξοδα για οποιαδήποτε συμβουλευτική σχετικά με το
θάνατο και η απώλεια μισθών που οφείλονται σε σύζυγο ή άλλο συντηρούμενο,
συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων και των λοιπών παροχών.
Τα εξαρτώμενα παιδιά μπορούν να λάβουν αποζημίωση έως ότου είναι 18 ετών ή
περισσότερο εάν φοιτούν σε κάποιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αίτηση
αξίωσης πρέπει να εντός τριών (3) ετών από το θανατηφόρο ατύχημα. Η διαδικασία
είναι περίπλοκη και απαιτεί χρόνο. 107

2.5 Ναυτική ασφάλιση
Φιλοσοφία της ανάπτυξης του κλάδου της ναυτικής ασφάλισης αποτελεί η κάλυψη
κυρίως μετρήσιμων κινδύνων όπως οι ασφαλίσεις σκαφών και μηχανημάτων για τους
πλοιοκτήτες και η ασφάλιση εμπορευμάτων για τους ιδιώτες. Παράλληλα, πλέον οι
ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ναυσιπλοΐας
περιλαμβάνουν στα συμβόλαια ειδικές δικλίδες αναφορικά με την αστική ευθύνη των
εταιριών. Οι πλέον συνηθισμένες ρήτρες περιλαμβάνουν την ευθύνη της μεταφορικής
εταιρίας προς τον ιδιοκτήτη του εκάστωτε εμπορεύματος, την ευθύνη που φέρει ο
πλοιοκτήτης ιδίως σε περίπτωση που λάβει χώρα κάποιο ατύχημα στο πλοίο ή ακόμα
και σε περίπτωση ναυαγίου και σε περίπτωση που τα ιδιόκτητα ή ναυλωμένα προς
όφελος του πλοία προξενήσουν κάποια οικολογική καταστροφή.
Οι ασφαλιστικές εταιρίες που αναλαμβάνουν την εξασφάλιση ασφάλισης πλοίων
ουσιαστικά καθορίζουν το ποσό των ασφαλίστρων με βάση την πλήρη κάλυψη τόσο
του πλοίου όσο και των μεταφερόμενων φορτίων του κατά το χρονικό διάστημα που
διατηρείται το συμβόλαιο. Στην περίπτωση που το φορτίου που μεταφέρεται χαθεί η
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καταστραφεί, ο ιδιοκτήτης του έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά της πλοιοκτήτριας
μεταφορικής εταιρίας. 108

3.Τρόπος αντιμετώπισης κινδύνων
3.1 Ανάλυση
Όπως προαναφέρθηκε, ο βαθμός σοβαρότητας ενός κινδύνου εξαρτάται από δύο
παράγοντες, όπως η πιθανότητα εμφάνισης του σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις που
μπορεί να επιφέρει. 109
Στην ναυσιπλοΐα, τα ατυχήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις (3) επιμέρους
κατηγορίες. Αρχικά, υπάρχουν τα λεγόμενα σοβαρά ατυχήματα τα οποία οφείλονται
στην υπέρβαση ενός συγκεκριμένου τιθέμενου ορίου και αποτελούν μια πολύ σοβαρή
κρίση. Στην εν λόγω περίπτωση, το σύνολο των κινήσεων και αποφάσεων που θα
ληφθούν δεν καθίστανται ικανές να επαναφέρουν την κατάσταση στην πρότερη φάση
της. Στην συνέχεια, υπάρχουν τα αποκαλούμενα κλασσικά ατυχήματα, τα οποία
αποτελούν κατά κύριο λόγο ένα μεμονωμένο πρόβλημα που προκύπτει στην διάρκεια
της συνηθισμένης λειτουργίας του συστήματος του πλοίο μη θέτοντας το σε σοβαρό
κίνδυνο. Στην εν λόγω κατηγορία ο πλοίαρχος και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος
είναι σε θέση να υπερκεράσουν το πρόβλημα μέσω των υφιστάμενων διαδικασιών που
υπάρχουν για τέτοιες καταστάσεις. Όταν ανακύπτουν τα συγκεκριμένα προβλήματα η
επίλυσης τους απαιτεί την επιτόπια αναφορά τους, σε συνδυασμό με την επίγνωση των
απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών. Παράλληλα, απαιτείται η συνεχής έγκαιρη,
άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία & συνεργασία μεταξύ των μελών του
πληρώματος. Τέλος, υπάρχουν και τα επουσιώδη τα οποία οφείλονται σε κάποια
διαταραχή των ομαλών συνθηκών εν πλω. Είναι φυσικό ότι όταν υπάρχουν έντονες
διακυμάνσεις, τα συστήματα του πλοίου αναμένεται να μην ανταποκρίνονται
ενδεδειγμένα.110
Ο όρος ανάλυση κινδύνου αναφέρεται στην διαδικασία σχεδιασμού. Κατά το στάδιο
της ανάλυσης του κινδύνου, προσδιορίζεται η προέλευση, η πιθανότητα και το μέγεθος
των εκάστωτε κινδύνων. Μέσα από την ανάλυση, οι κίνδυνοι που χρήζουν ύψιστης
Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική, Γ.Π. Βλάχος, Εκδόσεις ΑΘ. Σταμούλη ,
Σελ. 248-253
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προσοχής έρχονται στην επιφάνεια και αναλύονται τρόποι αντιμετώπισης τους.
Επιπλέον , αναγνωρίζονται και όσοι έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες μείωσης της
πιθανότητας να συμβούν. Η ανάλυση κινδύνου πρέπει να αποτελεί μέρος κάθε φάσης
στην ναυσιπλοΐα και να ενημερώνεται τακτικά.111

3.2 Διαχείριση
Με τον όρο διαχείριση κινδύνων αναφορά γίνεται στην διαδικασία που αποσκοπεί στην
μείωση των επιπτώσεων των δυνητικών κινδύνων. Η διαδικασία διαχείρισης έχει ως
στόχο την μείωση της πιθανότητας εμφάνισής του ή τον περιορισμό των επιπτώσεων
τους. Η διαχείριση συνδέεται άρρηκτα με το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την
λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων. Επιβεβλημένο καθίσταται, να εντοπιστούν
όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και εν συνεχεία να αποφασιστεί η άριστη απάντηση
διαχείρισης για τον κάθε κίνδυνο.
Οι πλέον συχνοί τρόποι αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων περιλαμβάνουν την μείωση
της πιθανότητας ή των συνεπειών ενός προβλήματος, την διαχείριση τους, την λήψη
προληπτικών μέτρων με στόχο τον μετριασμό του κινδύνου και τέλος τον εντοπισμό
του πλέον κατάλληλου συμβαλλόμενου μέρους αναφορικά με τη διαχείριση κάθε ενός
από τους κινδύνους που εντοπίστηκαν.
Γεγονός είναι ότι κανένας κίνδυνος δεν καθίσταται εφικτό να αποφευχθεί εξ
ολοκλήρου. Στόχος της διαχείρισης είναι ο ως ένα βαθμό περιορισμός του.
Ένας χρήσιμος τρόπος να επιτευχθεί πληρέστερα η διαχείριση των δυνητικών κινδύνων
είναι μέσω της μήτρας ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου. Κατά το σχεδιασμό των
εκάστωτε δραστηριοτήτων, τοποθετούνται σε ένα συνεχές γράφημα από το "χαμηλό"
έως το "υψηλό".

Σχήμα 2 : Μήτρα ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου
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Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων παρουσιάζει πληθώρα πλεονεκτημάτων για το
κλάδο της ναυτιλίας. Αρχικά, υπάρχει μείωση της αβεβαιότητας, παράλληλα,
μειώνεται σημαντική η επίδραση του εκάστωτε κινδύνου, επίσης, βελτιώνεται η
διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαμορφώνεται ισχυρότερος δεσμός επικοινωνίας
ανάμεσα σα μέλη της ομάδας. Γεγονός είναι ότι , ότι οι στόχοι της ναυτιλιακής εταιρία
επιτυγχάνονται εξασφαλίζοντας την ευημερία και επιτυχία του συνόλου της
ναυσιπλοΐας. Τέλος, λαμβάνονται υπόψη ρεαλιστικές εκτιμήσεις που είναι πιθανότερο
να εφαρμοστούν ώστε να υπερκεραστούν τα όποια ζητήματα.
Σημαντικό να τονιστεί είναι ότι κατά την διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου, πρέπει
να λαμβάνεται σημαντικά υπόψη ο βαθμός έλεγχου του κινδύνου από το κάθε αρμόδιο
μέλος καθώς και της δυνατότητας του να ανταπεξέλθει στο πρόβλημα. Η ευθύνη για
την αντιμετώπιση του κίνδυνου πρέπει να κατανέμεται ανάλογα με την ικανότητα
κάθε συμβαλλόμενου μέρους να διαχειρίζεται τον κίνδυνο. Οι προσπάθειες για να
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καταστεί κάποιος υπεύθυνος για έναν κίνδυνο που δεν μπορεί να ελέγξει είναι πιθανό
να οδηγήσει σε διαμάχες και πρόσθετο κόστος σε χρόνο ή χρήμα.112

3.3 Περιγραφή
Το ζήτημα της περιγραφής πιθανών έκτακτων γεγονότων στη θάλασσα έχει
αντιμετωπιστεί από τον IMO μέσω του SOLAS και την διαμόρφωση κοινών σημάτων
για το σύνολο των πλοίων της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας.
Κάθε κράτος μέλος του IMO οφείλει να εξασφαλίζει την ασφάλεια του συνόλου των
πλοίων τόσο στην ανοικτή θάλασσα όσο και στην Ανεξάρτητη Οικονομική Ζώνη κάθε
χώρας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω λήψης των απαραίτητων μέτρων αναφορικά με την
αποτελεσματική λειτουργία των επικοινωνιών και την πρόληψη των συγκρούσεων,
συμφωνά με το άρθρο 94. Επιβεβλημένο είναι τα διάφορα μέτρα που λαμβάνουν τα
εκάστωτε κράτη να συμπλέουν με τους γενικά αποδεκτούς διεθνείς Κανονισμούς,
διαδικασίες και πρακτικές . Παράλληλα, κάθε κράτος οφείλει να διασφαλίζει ότι
διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς αναφορικά με την εξασφάλιση τήρησή τους.
Επιβεβλημένο από τον Κανονισμό V / 21 του SOLAS, είναι η ύπαρξη
ραδιοεγκαταστάσεων στο σύνολο των πλοίων που φέρουν τον διεθνή κώδικα
σημάτων. Το κεφάλαιο IV εμπεριέχει το σύνολο των κανόνων αναφορικά με την
επικοινωνία για λόγους ασφαλείας εντός των πλοίων. Η Σύμβαση υπαγορεύει την
ύπαρξη εξοπλισμού στα πλοία για λόγους κινδύνου και ασφάλειας καθώς και για
γενικές ραδιοεπικοινωνίες.
Για την πληρέστερη εξασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας έχει διαμορφωθεί,
ήδη από το 1999, το Παγκόσμιο Σύστημα Ναυτιλίας και Ασφάλειας στη Θάλασσα
(GMDSS), αποτελώντας ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα αυτοματοποιημένων
επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης για τα πλοία. 113 Επιβάλλεται, όλα τα επιβατηκά και
φορτηγά πλοία που εκτελούν διεθνή δρομολόγια να διαθέτουν εξοπλισμό που έχει
σχεδιαστεί για να βελτιώσει τις πιθανότητες διάσωσης μετά από ατύχημα,
συμπεριλαμβανομένων σημάτων ραδιοφωνικών σημάτων δορυφορικής θέσης
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έκτακτης ανάγκης (EPIRBs) και αναμεταδοτών αναζήτησης και διάσωσης (SARTs)
για τη θέση του πλοίου ή του σωστικού σκάφους.114
Ο διεθνής κώδικας σημάτων δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 1855 στην Μεγάλη
Βρετανία. Η ισχύουσα μορφή του διαμορφώθηκε από την Διεθνή Σύνοδο
Ραδιοεπικοινωνιών, το 1947 και αποτελεί ευθύνη του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας
- IMO. Σκοπός δημιουργίας του αποτέλεσε η διευκόλυνση των τηλεπικοινωνιών και
η ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων. Η δημιουργία του προσυπογράφει στην
διαμόρφωση ενός κοινού τρόπου επικοινωνίας, παρέχοντας τα ίδια μέσα σε όλη την
ναυσιπλοΐα.
Φιλοσοφία του Κώδικα αποτελεί ότι κάθε σήμα πρέπει να έχει αποκλειστικά και μόνο
μια έννοια. Τα πλέον χρησιμοποιούμενα σήματα είναι σήματα με ένα σύμβολο κυρίως
όταν προκύπτουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σήματα με δύο (2) σύμβολα όταν
αναφορά γίνεται στην κίνηση του πλοίου, σήματα με τέσσερα (4) σύμβολα σχετικά με
την γεωγραφική θέση των πλοίων, σήματα με πέντε (5) σύμβολα αναφορικά με τον
καθορισμό της ώρας κ.α.
Οι πλέον κοινοί μέθοδοι σήμανσης του διεθνούς κώδικα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
την σήμανση μέσω σημαιών, σημάτων Μορς, μέσω αναλαμπών, με ηχητική σήμανση,
με μεγάφωνα και τέλος μέσω ραδιοτηλεφώνου. 115

3.4 Αξιολόγηση
Με τον όρο αξιολόγηση του κινδύνου περιγράφεται το στάδιο εκτίμησης του συνόλου
των δυνητικών κινδύνων που μπορούν να καταστήσουν επισφαλή την ναυσιπλοΐα. Στο
στάδιο περιλαμβάνεται το σύνολο των υφιστάμενων διαδικασιών τόσο εντός του
πλοίου όσο και της ιδιοκτήτριας ναυτιλιακής εταιρίας σχετικά με πιθανές αστοχίες
καθώς και τρόπους λήψης αποφάσεων σχετικά με το τι είναι δυνατόν να γίνει λάθος
καθώς και τρόπους αποφυγής των προβλημάτων.
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International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974,
Adoption: 1 November 1974; Entry into force: 25 May 1980, International
Marine Organization
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Διεθνής Κώδικας Σημάτων, Επικοινωνίες - Διεθνής Κώδικας Σημάτων,
Μαυρουλάκη, Συκιώτη, Χριστοδούλου, ΚΕΣΕΝ
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Στο στάδιο αυτό οι κύριοι τομείς που λαμβάνονται υπόψη είναι προσδιορισμός των
κινδύνων, η εκτίμηση τους, η εφαρμογή μέτρων ελέγχου ώστε να μειωθεί η πιθανότητα
και η σοβαρότητα των κινδύνων και τέλος η συνεχής παρακολούθηση της
αποτελεσματικότητας των εν λόγω μέτρων.
Ακρογωνιαίος λίθος στην διαδικασία αποτελεί η εύρεση του συνόλου των δυνητικών
κινδύνων, καθορίζοντας την πορεία των επακόλουθων ενεργειών. Μέσα από την
παρατήρηση των κινδύνων επιδιώκεται η επίτευξη τέλειας ακρίβειας και πληρότητας,
η οποία επιτυγχάνεται μέσω συστηματικής διαδικασίας. Βασικό χαρακτηριστικό της
διαδικασίας αξιολόγησης αποτελεί η επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων
καθώς και η ύπαρξη σαφών οδηγιών προκειμένου να εξασφαλίζεται η εφαρμογή της
με πλήρη και συνεπή τρόπο.
Μέσα από την διαδικασία αξιολογείται κάθε πιθανός κίνδυνος καθώς και οι συνέπειές
του. Μέσα από την αξιολόγηση, η ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να κατανοήσει τις
προτεραιότητες της, εκμεταλλευόμενη τα κεφάλαια της
με τη μέγιστη
αποτελεσματικότητα.
Επιβεβλημένο να τονιστεί είναι το γεγονός ότι, απαραίτητο είναι να λαμβάνεται υπόψη
η συχνότητα της δραστηριότητας, ώστε να υπάρχει συνεχής επισκόπηση της
κατάστασης και άμεσου εντοπισμού του δυνητικού κινδύνου.
Εν κατακλείδι, γίνεται κατανοητό ότι η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να είναι
συνεχής και ευέλικτη επανεξετάζοντας τακτικά τη βελτίωση της ασφάλειας της
ναυσιπλοΐας. Γεγονός είναι ότι η έννοια του κινδύνου δεν αποτελεί μια σταθερή ή
συγκεκριμένη οντότητα. Καταλυτικοί παράγοντες στην διαδικασία αποτελούν η
ανθρώπινη συμπεριφορά, η γενική ευαισθητοποίηση και η συνεχής επαγρύπνηση των
εμπλεκομένων.116

Σχήμα 2: Τρόπος Ανάλυσης Κινδύνων στη Ναυσιπλοΐα
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Marine Insight, Risk Assessment for S hips: A General Overview
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Πηγή: Risk Assessment for Ships: A General Overview
https://www.marineinsight.com/marine-safety/risk-assessment-for-ships-a-generaloverview/

4. Κίνδυνος & τρόπος αντιμετώπισης του κίνδυνου
από το πλήρωμα εν πλω
4.1 Βασικές κατηγορίες ατυχημάτων
Οι πλέον κοινές περιπτώσεις που είναι πθανό ένα πλοίο να περιέλθει σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης και να χρειαστεί να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο διάσωσης των
επιβαινόντων και εγκατάλειψης του πλοιαρίου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε
ορισμένες επιμέρους κατηγορίες.
Αρχικά, η βύθιση του πλοίου αποτελεί την πρωταρχική έκτακτη ανάγκη. Συνήθεις
παράγοντες είναι η προσάραξη σε κάποιο ξέρα ή ύφαλο, οι δυσμενείς καιρικές
συνθήκες ή μια απότομη μετατόπιση του μεταφερόμενου φορτίου. Η επικινδυνότητα
της βύθισης εξαρτάται από παράγοντες όπως η εγγύτητα των παραπλεόντων πλοιαρίων
και των σωστικών μέσων καθώς και η δυνατότητα να ανελκυθεί γεγονός που εξαρτάται
από την υφιστάμενη κατάσταση του.

92

Ως δεύτερη πιθανή μορφή έκτακτης ανάγκης είναι η προσάραξη του πλοίου σε κάποια
ακτή ή ξέρα κυρίως λόγο είτε ανθρώπινου λάθους είτε μηχανικής βλάβης. Επιρρεπή
σε τέτοιου είδους καταστάσεις είναι κατά κύριο λόγο τα μεγάλης χωρητικότητας πλοία
λόγω του μεγάλου όγκου τους και της δυσκολίας γρήγορων ελιγμών. Για την μείωση
όσο το δυνατόν περισσότερων τέτοιων περιστατικών ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας
έχει διαμορφώσει ένα σχετικό χάρτη με τις θαλάσσιες περιοχές που παρουσιάζουν
μεταβολές στο βάθος τους ώστε να γνωρίζουν τα ογκώδη πλοία με μεγάλο βύθισμα
ποίες περιοχές είναι λιγότερο επικίνδυνες για προσάραξη.
Η σύγκρουση ενός πλοίου με άλλο παραπλέον ή ακόμα και σε λιμάνι είναι άλλο ένα
συχνό φαινόμενο. Προκαλείται συνήθως σε τερματικούς σταθμούς είτε σε περιοχές
που έχουν μεγάλο όγκο διερχομένων πλοίων όπως για παράδειγμα τα στενά. Η
σύγκρουση σε μεγάλο ποσοστό οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα.
Η έκρηξη και η συνεπακόλουθη εμφάνισης πυρκαγιάς είναι μια εξαιρετικά σημαντική
έκτακτη ανάγκη κυρίως λόγο της σημαντικής απώλειας ανθρώπινων ζωών όσο και της
μη δυνατότητας να παρασχεθεί άμεσα βοήθεια στο πλοίο.
Παράγοντας σημαντικός είναι και η περίπτωση εμφάνισης ζημιών στο τοίχωμα του
πλοίου. Η εν λόγω κατάσταση οφείλεται κατά βάση σε κακές καιρικές συνθήκες που
εμφανίζονται στην περιοχή πλεύσης είτε σε μετατόπιση του μεταφερόμενου φορτίου.
Η αντοχή του κουφαριού του πλοίου σχετίζεται άμεσα με την ηλικία του σκάφους.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και τα λεγόμενα ετερόκλητα ατυχήματα, όντας κατά
βάση συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων από τους προαναφερθέντες παράγοντες.
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης συνδυασμός των προαναφερθέντων παρουσιάζουν
έναν εντονότερο βαθμό δυσκολίας στην αντιμετώπιση τους αν συνυπολογιστεί το
γεγονός ότι η κατάσταση απαιτεί ειδικούς και προσεχτικούς χειρισμούς.
Υπάρχει η περίπτωση η κατάσταση έκτατης ανάγκης να αποτελεί εσκεμμένη
προσπάθεια Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν κρούσματα βύθισης πλοίων λόγω
εξοικονόμησης χρημάτων και είσπραξης της ασφάλειας του πλοίου.
Οι προαναφερθέντες παράγοντες αποτελούν ουσιαστικά τις εκφάνσεις καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης. Στατιστικά, κυριότερος παράγοντας αποτελεί το ανθρώπινο λάθος
λόγω της δυσκολίας φύσης του επαγγέλματος και του εργασιακού περιβάλλοντος.117

4.2 Διαδικασία

1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασφάλειας Θαλάσσιων Μεταφορών, Πρακτικά,
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιά, σελ 322 -325
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Η πλήρης διαδικασία για την αντιμετώπιση συνθηκών έκτακτης ανάγκης έχει
καθοριστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας – IMO- και ισχύει υποχρεωτικά για
το σύνολο τω πλοίων που ανήκουν στην δικαιοδοσία των κρατών μελών του. Η πλήρης
διαδικασία αναγράφεται και επεξηγείται πλήρως στην Σύμβαση SOLAS, Διεθνής
Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα.
Μέσω της Σύμβασης αρχικά ορίζεται ότι αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των αρμοδίων
οργάνων της εκάστωτε χώρας μέλους όπως διασφαλίσει ότι διαθέτει όλους τους
απαραίτητους μηχανισμούς επικοινωνίας των πλοίων. Οφείλει, εν προκειμένω, να
εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διαδικασίες αντιμετώπισης έκτατων αναγκών και
περισυλλογής ναυαγών από τις ακτές των θαλάσσιων περιοχών των κρατών. Με τον
όρο διαδικασία διάσωσης αναφορά γίνεται στον βαθμό αποδοτικότητας των μέτρων
που έχουν ληφθεί σχετικά με την παρακολούθηση των δυνητικών κινδύνων, τα μέσα
επικοινωνίας και ο τρόπος συντονισμού των προσπαθειών έρευνας και διάσωσης των
επιβαινόντων στο υπό κίνδυνο πλοίο. Η διαδικασία, επίσης περιλαμβάνει την παροχή
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ναυαγούς. Στη διαδικασία πρέπει να συμβάλει
το κράτος με τους απαραίτητους δημόσιους αλλά και με την επιταγή ιδιωτικών πόρων
όπως αεροπλάνων, παραπλεόντων πλοίων και εγκαταστάσεων. Επιπλέον, πρέπει να
εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων
μερών με στόχο την βελτίωση τω υφιστάμενων διαδικασιών έρευνας και διάσωσης σε
τομείς ο σχεδιασμός, η εκπαίδευση και οι ασκήσεις.
Απαιτείται, ταυτόχρονα, η ανάπτυξη κέντρων συντονισμού διάσωσης και υποκέντρων διάσωσης, με βάση πάντα τις απαιτήσεις του Οργανισμού. Η λειτουργία τους
καθιστά εφικτή την ανταλλαγή σημάτων κινδύνου ανάμεσα στα πλοία και τις αρμόδιες
αρχές έρευνας και διάσωσης. Λειτουργώντας συνεχώς, έχει την αρμοδιότητα να
ρυθμίζει την επικοινωνία με τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο και τα κέντρα
συντονισμού διάσωσης ή υποκέντρα διάσωσης. Επιβεβλημένο είναι να διασφαλιστεί
μια κοινή γραμμή πλεύσης μέσω της χρήσης κοινών διαδικασιών, αναφορικά με την
λειτουργία των μονάδων έρευνας και διάσωσης. Τα κέντρα έρευνας πρέπει να
αναφέρουν τα διαθέσιμα μέσα διάσωσης που διαθέτουν ώστε η Υπηρεσία Έρευνας και
Διάσωσης να επιλέγει τα καταλληλότερα. Κάθε κέντρο διαθέτει τον δικό του
εξοπλισμό έρευνας και διάσωσης. Είναι επιβεβλημένα, τα κέντρα να έχουν στην
διάθεση τους τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες, κυριότερα όσες σχετίζονται με την
διευκόλυνση της διαδικασίας έρευνας και εντοπισμού. Η τεχνολογία που θα έχουν τα
κέντρα πρέπει , επίσης, να είναι υπερσύγχρονη καθιστώντας εφικτή την άμεση
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το στίγμα, την πορεία και την ταχύτητα των
πλοίων που κινούνται στα χωρικά τους ύδατα. Τα μέσα επικοινωνίας πρέπει να είναι
άμεσα διαθέσιμα ώστε να καθίσταται εφικτή η επικοινωνία με πλοία που ίσως
διατρέχουν κίνδυνο ή είναι σε θέση να σπεύσουν σε βοήθεια. Αρμοδιότητα των
κέντρων είναι η διαμόρφωση κατάλληλου σχεδίου επιχειρήσεων έρευνας και
διάσωσης. Όταν εντοπίζεται σήμα κινδύνου είναι αναγκαίο να αναμεταδοθεί άμεσα
και έγκαιρα στο αρμόδιο κέντρο συντονισμού διάσωσης. Στη συνέχεια, θα εκτιμηθούν
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οι πληροφορίες και θα καθοριστεί ο τρόπος αντιμετώπισης του κινδύνου. Κάθε κέντρο
πρέπει να σπεύσει σε παροχή βοήθειας στο σημείο κινδύνου.
Οι καταστάσεις κινδύνου μπορούν να χωριστούν σε ορισμένες υποκατηγορίες.
Αρχικά, την φάση αβεβαιότητας που περιλαμβάνει αναφορά σχετικά με ένα
αγνοούμενο άτομο ή ένα πλοίο που δεν έχει αναφέρει τη ακριβή τοποθεσία και την
κατάσταση
ασφάλειάς του. Στην δεύτερη κατηγορία, την λεγόμενη φάση
κινητοποίησης, το σύνολο των προσπαθειών επικοινωνίας με το αγνοούμενο άτομο
έχουν καταστεί άκαρπες ή οι έρευνες για τον εντοπισμό του πλοίου ήταν ανεπιτυχείς.
Η κατάσταση κινδύνου ενεργοποιείται όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα άτομο ή ένα
πλοίο διατρέχει κίνδυνο ύστερα από προσπάθειες επικοινωνίας με αυτό.
Ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της κατάστασης μεταβάλλονται και οι διαδικασίες
έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, στη πρώτη φάση την αβεβαιότητα, το κέντρο
συντονισμού διάσωσης ξεκινά έρευνες προσδιορισμού της ασφάλειας του ατόμου,
πλοίου ή κηρύττει την φάση κινητοποίησης. Εν συνεχεία, στην φάση κινητοποίησης
το κέντρο επεκτείνει και εντείνει τις προσπάθειες έρευνας του αγνοούμενου ατόμου ή
πλοίου ενεργοποιώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης και θα
θέτοντας σε εφαρμογή τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του
συγκεκριμένου συμβάντος. Στη φάση κινδύνου θέτονται σε εφαρμογή τα
προκαθορισμένα επιχειρησιακά σχέδια.
Η διαδικασία εντοπισμού αντικείμενου του οποίου η θέση είναι άγνωστη, το αρμόδιο
κέντρο συντονισμού θέτει σε εφαρμογή τις απαραίτητες ενέργειες και συντονίζει τα
άλλα κέντρα. Όταν το αντικείμενο εντοπισθεί, θα μεταφερθεί στο εν λόγω κέντρο
συντονισμού.
Σε ότι σχετίζεται με τον συντονισμό των ενεργειών έρευνας και διάσωσης στο χώρο
του ατυχήματος αυτός θα λαμβάνει χώρα στον τόπο του ατυχήματος ώστε να
εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Αν στο χώρο βρίσκονται
πολλές ομάδες παροχές βοήθειας, τον συντονισμό αναλαμβάνει το ικανότερο άτομο,
όσο το δυνατόν γρηγορότερα και πριν την άφιξη των μονάδων στην συγκεκριμένη
περιοχή της.
Οι προσπάθειες ερευνών συνεχίζονται ακάθεκτα έως ότου εκλείψουν όλες ελπίδες για
διάσωση των επιζώντων. Αρμόδιο για τον τερματισμό των προσπαθειών διάσωσης
είναι το υπεύθυνο κέντρο συντονισμού. Στην περίπτωση που ληφθούν πληροφορίες
σχετικά με τη επιτυχία της επιχείρησης ή ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης παύει να
υφίσταται, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώνεται με την ενημέρωση της
αρμόδιας Αρχής. Στην περίπτωση που οι συνθήκες στο σημείο του ατυχήματος δεν
είναι οι κατάλληλες αλλά παρά ταύτα υπάρχουν ενδείξεις για επιζώντες, το κέντρο
μπορεί προσωρινά να αναστείλει τις έρευνες αναμένοντας τις νεώτερες εξελίξεις και
παράλληλα ενημερώνει την αρμόδια Αρχή.
Υποχρέωση του κράτους μέλους είναι η συνεχής ενημέρωση των οργάνων του IMO
σχετικά με την διαδικασία έρευνας και διάσωσης και η ανταλλαγή πληροφοριών
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μεταξύ τους. Το σύνολο των πλοίων, επίσης, πρέπει να έχει διαμορφώσει τόσο το
κατάλληλο σχέδιο έκτακτης ανάγκης πάντα συμμορφούμενο με τις επιταγές των
διατάξεων του IMO όσο και τη διαδικασία συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες
έρευνας και διάσωσης της χώρας. Τα σχέδια διαμορφώνονται έπειτα από συνεργασία
της πλοιοκτήτριας εταιρίας και των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης και πρέπει να
περιλαμβάνουν και διαδικασία καθώς και τον προγραμματισμό περιοδικών ασκήσεων
έκτακτης ανάγκης.
Υποχρέωση κάθε κράτους μέλους είναι η άμεση και έγκαιρη εκκίνηση των
διαδικασιών έρευνας και διάσωσης όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες της έχουν λάβει σήμα
έκτακτης ανάγκης κάποιου πλοίου εντός των χωρικών του υδάτων.
Η συνεργασία ανάμεσα σε δύο η περισσότερα συνορεύοντα κράτη θεωρείται αναγκαία
. Αναμένεται τα κράτη να συντονίσουν τις δράσεις τους και σε περίπτωση που δεν έχει
υπάρξει πρόβλεψη, ένα από τα δύο κράτη θα αναλάβει χρέη συντονισμού των
δράσεων. Συνήθως, αρμόδιο είναι το κράτος που χορήγησε άδεια το πλοίο να εισέλθει
στα χωρικά ύδατα των κρατών.
Αν ένα κράτος επιδιώκει τα αρμόδια όργανα του να εισέλθουν σε χωρικά ύδατα άλλης
χώρας, οφείλει πρώτα να λάβει την άδεια του κράτους αυτού. Η είσοδος θα λάβει
έγκριση αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας της θέσης του πλοίου
και την διάσωση των επιβαινόντων, διαβιβάζοντας το σχετικό αίτημα και
προσκομίζοντας τα πλήρη στοιχεία για την αποστολή που έχει σχεδιασθεί και για τους
λόγους που είναι απαραίτητη. Η χορήγηση της σχετικής άδειας προϋποθέτει την
έγκαιρη ενημέρωση των αρχών σε συνδυασμό με την διατύπωση του συνόλου των
όρων εισόδου στο κράτος. Η χορήγηση άδειας έχει άμεση ισχύ και υπαγορεύει την
συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών των κρατών.
Αν τα χωρικά ύδατα ανήκουν σε δύο η περισσότερα κράτη τότε πρέπει να
διασαφηνιστεί ποιο είναι το νομικό πλαίσιο της διαδικασίας έρευνας και διάσωσης,
ποία η αρμόδια Αρχή, ποιος ο τρόπος οργάνωσης των απαραίτητων μέσων, πως θα
γίνεται η επικοινωνία και η διαμόρφωση πλάνου συντονισμού των διαδικασιών. Το
σύνολο της συνεργασίας θα πρέπει να βασίζεται στις υποδείξεις του Διεθνούς
Οργανισμού Ναυτιλίας. Μέσω της εποικοδομητικής συνεργασίας επιτυγχάνεται η
αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας έρευνας και διάσωσης και εξασφαλίζοντας
την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Κάθε κράτος μέλος έχει διαμορφώσει τις δικές του περιοχές έρευνας και διάσωσης
ύστερα από συμφωνία με τις γειτονικές του χώρες. Οι περιοχές αυτές πρέπει να είναι
συνεχείς και απαγορεύεται να είναι επικαλυπτόμενες. Υποχρέωση των κρατών είναι
να ενημερώσουν τον Διεθνή Οργανισμό σχετικά με την συμφωνία καθορισμού των
περιοχών που τους αναλογούν. Η οριοθέτηση των περιοχών πρέπει να έχει γραπτά
αποδεικτικά στοιχεία ενώ σε καμία περίπτωση δεν θίγονται τα σύνορα των κρατών.
Αρμοδιότητα των κρατών μελών είναι η εξέταση της συνοχής των κατά τόπους
υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης.
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Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των κρατών μελών έχουν την υποχρέωση να μεταβιβάζουν
στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας πληροφορίες σχετικά με την Αρχή που υπήρξε
αρμόδια για την διεξαγωγή της διαδικασίας έρευνας και διάσωσης, την ακριβή
τοποθεσία που έλαβε χώρα το ατύχημα του πλοίου καθώς και τη περιοχή έρευνας και
διάσωσης συμπεριλαμβανομένων των ορίων σε σχέση με την ξηρά, επίσης ποιοι
τρόποι επικοινωνίας χρησιμοποιήθηκαν και τέλος, ποια ήταν τα μέσα έρευνας και
διάσωσης. Ο πληροφορίες αυτές θα διαμοιραστούν σε όλα τα κράτη μέλη , εν
συνεχεία.118
Στην χώρα μας η διαδικασία έκτακτης ανάγκης διαμορφώνεται μέσω της Υπουργικής
Απόφασης 2411.1/07/2003 ΦΕΚ Β/ 850/27.6.2003. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι
στη περίπτωση που ένα καράβι τεθεί σε κίνδυνο οι υπεύθυνοι του πλοίου οφείλουν να
θέσουν την διαδικασία σε λειτουργία ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των
επιβαινόντων.
Πληρέστερα, σα πρώτη πράξη είναι η επικοινωνία του πλοιάρχου με το πληρέστερο
λιμεναρχείο ώστε να τεθούν σε ετοιμότητα οι αρχές. Εν συνεχεία, πρέπει να γίνει
πλήρης ενημέρωση σχετικά με την ποσότητα και το είδος των μεταφερόμενων
φορτίων, των καυσίμων και των συναφών ρυπογόνων ουσιών.
Βασικό βήμα της διαδικασίας αποτελεί η ενημέρωση γειτονικών χωρών των οποίων
τα υδάτινα σύνορα βρίσκονται κοντά στον τόπο του ατυχήματος περί πιθανής
ρύπανσης της θάλασσας. Αναγκαία είναι και η ενημέρωση του Περιφερειακού
Κέντρου Καταπολέμησης Ρύπανσης της Μεσογείου.
Παράλληλα, ο πλοίαρχος έχει την ευθύνη να αναφέρει όλα τα πιθανά προβλήματα
ασφάλειας που αντιμετωπίζει το πλοίο. Οι πλέον συνήθεις είναι μεταξύ άλλων, βλάβη
στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του πλοίου, πιθανή σύγκρουση, προσάραξη,
πυρκαγιά, εισροή υδάτων, μετατόπιση φορτίου, δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Επίσης,
ο ίδιος ο πλοίαρχος να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα υγείας. Πιθανό είναι,
ταυτόχρονα, να υπάρχουν ενδείξεις σχετικά με πιθανή δυσλειτουργία του πλοίου.
Τέλος, υπάρχει περίπτωση το πλοίο να δέχεται επίθεση.
Το Υπουργείο οφείλει μόλις λάβει σήμα κινδύνου να θέσει σε ετοιμότητα και να
σημάνει συναγερμό στα κατάλληλα μέσα, συντονίζοντας την επιχείρηση έρευνας και
διάσωσης. Είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη ανταλλάσοντας
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του πλοίου ενώ ενημερώνεται και σχετικά με
το είδος βοήθειας που ζητείται. Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές είναι σε ετοιμότητα ώστε
να παραπλεύσουν στο σημείο του ατυχήματος, ενώ ταυτόχρονα, ενημερώνονται όλα
τα παραπλέοντα πλοία. Η επικοινωνία είναι συνεχής και με τα τους υπεύθυνους της
πλοιοκτήτριας εταιρίας. Για το περιστατικό διαμορφώνεται συγκεκριμένος φάκελος
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με το σύνολο των σημάτων και της επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται συνεχής
παρακολούθηση του πλοίου με κάθε πρόσφορο μέσο. Ως δίαυλος επικοινωνίας
αποτελεί ο 16 του VHF, ενώ ορίζεται και σειρά από άλλους δίαυλους επικοινωνίας
που ποικίλει με βάση με τον αριθμό των μέσων και τις τηλεπικοινωνιακές τους
δυνατότητες. Διαμορφώνεται συγκεκριμένος πίνακας με τα παραπλέοντα πλοία που
προσέφεραν βοήθεια καθώς και την ώρα έναρξης της εμπλοκής τους. Από την έναρξη
του περιστατικού και ανά μισή ώρα θα διακόπτεται κάθε είδους δραστηριότητα και θα
λαμβάνει χώρα ολιγόλεπτη σύσκεψη ώστε ανταλλάσουν πληροφορίες όλα τα
εμπλεκόμενα μέλη, αποφασίζοντας παράλληλα
για τις περαιτέρω δράσεις.
Προϋποθέσεις που καθορίζουν και ενδυναμώνουν τον χαρακτηρισμό συγκεκριμένων
περιοχών ως περιοχών καταφυγής.
Τα σημεία που πρόκειται να κατευθυνθούν οι ναυαγοί καθορίζονται από παράγοντες
όπως οι καιρικές συνθήκες, η μορφολογία του βυθού, η δυνατότητα πλήρους
εκμετάλλευσης του διατιθέμενου εξοπλισμού ανάκτησης καυσίμων αλλά και κάθε
είδους ρυπογόνων ουσιών του πλοίου, η ύπαρξη λιμενικών διευκολύνσεων, η
απουσία κινδύνων ή αρχαιοτήτων, η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς εξοπλισμού
απορρύπανσης από άλλες περιοχές και η εγγύτητα σε ευαίσθητες περιοχές ή
περιοχές μεγάλου οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.119

4.3 Αναφορά
Ο ενδεδειγμένος τρόπος αναφοράς καταστάσεων έκτατης ανάγκης περιγράφεται
διεξοδικό στο πέμπτο (5) κεφάλαιο της Σύμβασης.
Πιο συγκριμένα, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών ο τρόπος
διαμόρφωσης των συστημάτων αναφοράς των πλοίων. Η διαμόρφωση τους μπορεί
να αποτελεί μια μονομερή πράξη ή μια συνεργασία με κάποια άλλα κράτη μέλη.
Αναγκαίο είναι, εντούτοις, κατά την διαμόρφωση των τρόπων αναφοράς να
λαμβάνονται και να ακολουθούνται οι συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού
Ναυτιλίας. Υποχρέωση , επίσης, των κρατών μελών αποτελεί η διεξαγωγή ερευνών
σχετικά με την πληρότητα και αποτελεσματικότητα των επιλεχθέντων τρόπων
αναφοράς ώστε να προσυπογράφεται η επάρκεια πληροφοριών και η ελαχιστοποίηση
λαθών.
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Τα υφιστάμενα, στα πλοία, μέσα αναφοράς πρέπει να παρέχουν συνεχείς, αξιόπιστες
και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του πλοίου και να λειτουργούν
το ίδιο αποτελεσματικά σε περιπτώσεις έκτατης ανάγκης.
Αν προκύψει πρόβλημα, τα μέσα αναφοράς πρέπει να είναι κατάλληλα ώστε να
ελαχιστοποιείται ο χρόνος που περνά από την απώλεια επικοινωνίας με τη γέφυρα του
πλοίου έως την έναρξη της διαδικασίας έρευνας και διάσωσης. Επίσης, πρέπει να
καθίσταται εφικτή η έγκαιρη ειδοποίηση και ο εντοπισμός των παραπλεόντων πλοίων
που είναι δυνατόν να σπεύσουν σε βοήθεια. Επιπλέον, το χρησιμοποιούμενο σύστημα
αναφοράς πρέπει να έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να οριοθετείται άμεσα η
περιοχή έρευνας κυρίως στην περίπτωση που η θέση είτε κάποιου ναυαγού είτε του
ιδίου του σκάφους είναι άγνωστη. Τέλος, σημασία στην επιλογή του παίζει και η
διευκόλυνση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περιπτώσεις κινδύνου.
Το επιλεχθέν σύστημα αναφοράς οφείλει να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά
με την πραγματική θέση του πλοίου όσο και την μελλοντική πορεί που πρόκειται να
ακολουθήσει. Παράλληλα, πρέπει να δίνε ανά τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες
στις αρμόδιες αρχές και τα παραπλέοντα σκάφη σχετικά με την κατάσταση του πλοίου,
πάντα με την χρήση ενός διεθνώς συμφωνημένου πρότυπου τύπου αναφοράς πλοίων
και διαδικασιών. Οι αναφορές πρέπει να περιλαμβάνουν την πορεία της πλεύσης του
πλοίου, την ακριβή του θέση και την τελική αναφορά.
Τέλος, είναι πρέπει τα πλοία των κρατών μελών να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά
με περιπτώσεις έκτακτων κινδύνων όσο και για τη συλλογή πληροφοριών σχετικών
θέσεων για τους σκοπούς έρευνας και διάσωσης.120

4.4 Αρμοδιότητες πληρώματος
Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του πλοιάρχου του πλοίου έγκειται η παροχή
βοήθειας αν ειδοποιηθεί σχετικά με παραπλέον πλοίο που βρίσκεται σε κίνδυνο. Είναι
υποχρέωση και καθήκον του να αλλάξει την πορεία του πλοίου του ώστε να
κατευθυνθεί προς το πλοίο που αντιμετωπίζει έκτακτη κατάσταση παρέχοντας βοήθεια
και περισυλλέγοντας τυχόν ναυαγούς. Η υποχρέωση αυτή είναι καθολική και
ανεξάρτητη από θέματα εθνικότητας του πλοίου ή των συνθηκών του ατυχήματος.
Στην περίπτωση που ο πλοίαρχος αποφασίσει να αγνοήσει την κλήση έκτακτης
ανάγκης και δεν παράσχει βοήθεια υποχρεούται να καταγράψει την απόφαση του και
την αιτιολογία της στο ημερολόγιο του πλοίου.
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Τα αρμόδια όργανα των κρατών μελών πέρα από την υποχρέωση τους να συντονίζουν
τις προσπάθειες διάσωσης και έρευνας οφείλουν να διασφαλίζουν ότι πλοίαρχοι που
έχουν σπεύσει σε βοήθεια έχουν αποδεσμευτεί από τυχόν άλλα καθήκοντα και
υποχρεώσεις τους ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία στη λήψη αποφάσεων τους εν
μέσω κρίσης. Σημαντικό να τονιστεί είναι οι πράξεις τους δεν πρέπει να καθιστούν
επισφαλή την κατάσταση στο σημείο της κρίσης.
Ο πλοίαρχος έχοντας ολοκληρώσει την περισυλλογή των ναυαγών οφείλει να
επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές που συντονίζουν την διαδικασία έρευνας και
διάσωσης ώστε να εξασφαλιστεί ή άμεση αποβίβαση τους στο κοντινότερο λιμάνι και
η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δίνεται, επιπλέον, η δυνατότητα στον πλοίαρχο τόσο του πλοίου που αντιμετωπίζει
κίνδυνο όσο και στην αρμόδια υπηρεσία έρευνας και διάσωσης να επιτάσσουν
παραπλέοντα πλοία ώστε να παρέχουν βοήθεια. Η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει την
επικοινωνία μεταξύ των πλοιάρχων με βασικό καθήκον του πλοίαρχου του
επιτασσόμενου πλοίου να συμμορφωθεί με την επίταξη. Όταν ένα πλοίο επιτάσσεται
ενημερώνεται η αρμόδια αρχή έρευνας και διάσωσης.
Ο πλοίαρχος του παραπλέοντος πλοίου έχει τη δυνατότητα να μη προσέλθει σε παροχή
βοήθειας μόνο όταν πληροφορηθεί από την υπηρεσία έρευνας και διάσωσης ότι η
βοήθεια του δεν είναι αναγκαία και απαραίτητη.
Στις υποχρεώσεις του πλοιάρχου είναι η παροχή ζεστών ενδυμάτων, τροφής και
κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους περισυλλέγοντες πάντα με βάση
τι προμήθειες φέρει το πλοίο.
Ο πλοιοκτήτης απαγορεύεται να ασκεί πίεση και έλεγχο σε πλοίαρχο που έχει αλλάξει
πορεία ώστε να προσφέρει βοήθεια σε περιπλέον πλοίο που βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι
αποφάσεις του πλοιάρχου εναπόκεινται αποκλειστικά και μόνο την προσωπική του
κρίση και εμπειρία, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.121
Αποκλειστικός αρμόδιος να κρίνει την σοβαρότητα της κατάστασης είναι ο Πλοίαρχος
ή ο Κυβερνήτης του πλοίου. Η μοναδική εξαίρεση είναι όταν το Υπουργείο Ναυτιλίας
δέχεται πληροφορίες σχετικά με πιθανό κίνδυνο στο πλοίο ή αδυνατεί να
επικοινωνήσει με την γέφυρα. Εν κατακλείδι, ο Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης φέρει την
ευθύνη να επιλέξει τη βοήθεια που επιθυμεί να του παρασχεθεί122
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5. Προληπτικές ενέργειες για την αποφυγή των πιο
συνηθισμένων κινδύνων στη ναυσιπλοΐα
5.1 Είσοδος σε κλειστούς χώρους
Οποιαδήποτε κατηγορία πλοίου και αν κάποιος αναλογιστεί, θα κατανοήσει ότι
αποτελεί μια αρκετά περίπλοκή κατασκευή που περιλαμβάνει πληθώρα μικρών
κλειστών χώρων. Οι εν λόγω βοηθητικοί χώροι μπορεί να χρησιμοποιούνται για την
εγκατάσταση ορισμένων μηχανημάτων ή για την αποθήκευση εξαρτημάτων των
μηχανών ή εξοπλισμού του συνεργείου.
Όπως προαναφέρθηκε, οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι εν πλω ελλοχεύουν να εμφανιστούν
κυρίως σε μικρούς χώρους λόγω του μηδενικού εξαερισμού που έχει ως αποτέλεσμα
την αποθήκευση και δημιουργία τοξικών ουσιών και την περαιτέρω διαρροή τους από
τους αγωγούς. Η είσοδος όλων των εργατών στους περιορισμένους χώρους πρέπει σε
κάθε περίπτωση να είναι προσεκτική, χρησιμοποιώντας ο εργάτης όλες τις απαραίτητες
προφυλάξεις ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι ακόμα και θανατηφόρα ατυχήματα.
123

Το Νοέμβριο του 2011 , ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός -IMO- εξήγγειλε το
Ψήφισμα A.1050 αναφορικά με τις αναθεωρημένες συστάσεις για την είσοδο σε
κλειστούς χώρους στα πλοία.
Αρχικά, διασαφηνίζεται ποίος έχει την ευθύνη συνοδείας και προσοχής όταν κάποιος
εργάτης εισέρχεται σε ένα κλειστό χώρο. Ο όρος τον οποίο ενστερνίζεται το Ψήφισμα
είναι ο συμμετέχων. Πιο συγκεκριμένα, το άτομο αυτό φέρει ευθύνη σχετικά με τη
διατήρηση επικοινωνίας με όσους βρίσκονται εντός του κλειστού χώρου και οφείλει
να θέσει σε εφαρμογή τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος.
Το συγκεκριμένο άτομο έχει λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση ώστε να ανταπεξέλθει
στα καθήκοντα του.
Το στρατηγικό σχέδιο ασφαλείας αναφορικά με την διατήρηση της ασφάλειας κατά
την διάρκεια εργασιών σε κλειστούς χώρους αποτελεί αρμοδιότητα της εταιρίας όπως
του άρθρου 20 της Οδηγίας 2002/59 -ορισμός περιοχών καταφυγής.
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/ya2411_2003.htm
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το διαμορφώσει. Τα διοικούντα μέλη της πλοιοκτήτριας εταιρίας οφείλουν να
εξασφαλίσουν ότι το σύνολο των υφιστάμενων διαδικασιών εισόδου σε
περιορισμένους χώρους συμπεριλαμβάνεται στις βασικές εργασίες επί του πλοίου
σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού και του πλοίου.
Παράλληλα, η εταιρία οφείλει να προωθήσει την ορθή εκπαίδευση του προσωπικού
της αναφορικά με την ενδεδειγμένη συμπεριφορά όταν τα άτομα εργάζονται σε
κλειστούς χώρους καθώς και να διαμορφώνει ένα πρόγραμμα τακτικών επιτόπιων
ασκήσεων για τα πληρώματα. Το σύνολο των εργαζομένων που φέρουν ευθύνες
αναφορικά με την ασφάλεια των περιορισμένων χώρων εντός του πλοίου πρέπει να
εκπαιδεύονται στην αναγνώριση, την αξιολόγηση, τον έλεγχο της μέτρησης πιθανών
διαρροών και την εξάλειψή τους, χρησιμοποιώντας πρότυπα αποδεκτά από τη
διοίκηση. Ταυτόχρονα, πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση του
συνόλου των πιθανών κινδύνων που ανακύπτουν σε κλειστούς χώρους.
Σε ότι σχετίζεται με την αξιολόγηση κάθε πιθανού κινδύνου που συνδέεται με τους
περιορισμένους χώρους του πλοίου, η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει υποχρέωση να
διεξάγει την διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου. Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου γα
τους περιορισμένους χώρους είναι απαραίτητο να επαναλαμβάνεται περιοδικά ώστε να
διασφαλίζεται η εγκυρότητα της.
Σχετικά με την είσοδο στους κλειστούς χώρους του πλοίου, πρέπει αρχικά, να γίνονται
ορισμένες δοκιμές ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κλειστού χώρου πριν την
είσοδο εργαζομένων. Στη περίπτωση που καθίσταται δύσκολο να ελεγχθεί η
ατμόσφαιρα σε ολόκληρο τον κλειστό χώρο, η χρήση εύκαμπτων σωλήνων ή σταθερών
δειγματοληπτικών γραμμών που φθάνουν σε απομακρυσμένες περιοχές εντός του
κλειστού χώρου, καθιστούν εφικτή την ασφαλή δοκιμή χωρίς την παρακινδυνευμένη
είσοδο κάποιου εργαζόμενου στο κλειστό χώρο
Το Ψήφισμα, επίσης, τονίζει ότι λόγω της εσωτερικής δομής του χώρου, σε
συνδυασμό με την ύπαρξη του φορτίου, των υπολειμμάτων φορτίου και των
επικαλύψεων των δεξαμενών , είναι δυνατόν να υπάρχουν περιοχές με έλλειψη
οξυγόνου και πρέπει πάντοτε να υπάρχει υποψία, ακόμη και όταν ένας κλειστός χώρος
έχει δοκιμαστεί ικανοποιητικά ως κατάλληλος για την είσοδο.
Στην περίπτωση που παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη, απαγορεύεται κάποιο μέλος του
πληρώματος να εισέλθει στο χώρο πριν από την άφιξη της βοήθειας, Παροχή βοήθεια
μπορεί να προσφέρει αποκλειστικά και μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένο και
εξοπλισμένο προσωπικό.
Όταν οι εργαζόμενοι εισέρχονται σε ένα επισφαλή κλειστό χώρο για πρώτη φορά,
πρέπει να διαθέτουν βαθμονομημένους και δοκιμασμένους ανιχνευτές πολλαπλών
αερίων που να παρακολουθούν τα επίπεδα οξυγόνου, μονοξειδίου του άνθρακα και
άλλων επικίνδυνων αερίων.
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Όταν υπάρχει αμφιταλάντευση αναφορικά με το χαρακτηρισμό αν ένας κλειστός χώρος
εντάσσεται στην κατηγορία, επιβάλλεται να διενεργηθεί εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα
με τις συστάσεις του ΙΜΟ.
Αν προκύψουν αμφιβολίες σχετικά με την ασφάλεια των εργασιών σε κλειστούς
χώρους, θα πρέπει να απαγορευθεί η είσοδος. Τέλος, το προσωπικό απαγορεύεται να
εισέρχεται σε κλειστό χώρο, εκτός εάν έχει προηγουμένως εκδοθεί άδεια εισόδου στο
χώρο.124

5.2 Περιορισμός κινδύνου από ηλεκτρικό ατύχημα εν
πλω
Αναφερόμενοι σε προηγούμενο μέρος της ανάλυσης μας σε πιθανά ατυχήματα που
είναι δυνατόν να συμβούν εν πλω, τα ηλεκτρολογικά ατυχήματα αποτέλεσαν ένα
σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας. Ηλεκτρικά καλώδια και συνδέσεις βρίσκονται
παντού σε ένα πλοίο καθιστώντας σημαντική την προσεχτική μεταχείριση του ώστε να
αποφευχθεί μια πιθανή ηλεκτροπληξία.
Αρχικά, ο ηλεκτρολόγος του πλοίου οφείλει να ελέγχει καθημερινά τους
ηλεκτροκινητήρες, τις καλωδιώσεις και τους διακόπτες, αναφορικά με πιθανή μη
φυσιολογική λειτουργία, μεταβολές των θερμοκρασιών και χαλαρές συνδέσεις.
Παράλληλα, το σύνολο των ηλεκτρονικών συνδέσεων πρέπει να βρίσκεται μέσα στο
κουτί του πίνακα έτσι ώστε κανείς να μην τους αγγίξει τυχαία. Πολλαπλά βύσματα
υποδοχής απαγορεύεται να βρίσκονται σε χώρους διαμονής του προσωπικού.
Ταυτόχρονα, σημαντικό παράγοντα αποτελεί η απενεργοποίηση του διακόπτη πριν την
έναρξη οποιασδήποτε εργασίας σε ένα ηλεκτρικό σύστημα. Το ίδιο το προσωπικό του
πλοίου οφείλει να γνωρίζει ότι λαμβάνουν χώρα ηλεκτρολογικές εργασίες ώστε να μην
προχωρήσει σε την τυχαία εκκίνηση κάποιας συσκευής. Σημαντικό κρίνεται, να έχει
προηγηθεί έλεγχος για τυχόν χαλαρά καλώδια πριν την έναρξης οποιασδήποτε
εργασίας. Το προσωπικό του πλοίου που χειρίζεται τέτοιες εργασίας οφείλει πάντα να
φορά προστατευτικό ρουχισμό, γάντια από καουτσούκ, μαξιλαράκια γόνατου από
καουτσούκ και υποδήματα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Επίσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά μονωμένα εργαλεία
για τον χειρισμό ή έλεγχο του ηλεκτρικού συστήματος του πλοίου. Πριν την
οποιαδήποτε εργασία ο εργάτης πρέπει να αφαιρει από πάνω του όλα τα αγώγιμα
αντικείμενα. Στην περίπτωση που ο ηλεκτρολόγος δεν γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας
του ενδεδειγμένο είναι να ζητήσει την βοήθεια κάποιου πιο έμπειρου. Πριν από κάθε
εργασία πρέπει να ελέγχεται η τάση με ένα αξιόπιστο μετρητή. τέλος, ο εργαζόμενος
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πρέπει να λειτουργεί πάντα με γνώμονα τη δική του ασφάλεια και την ασφάλεια των
συνανθρώπων του κατά την εκτέλεση ηλεκτρικών εργασιών125.126

5.3 Απαιτήσεις σχετικά με τα σωστικά συστήματα του
πλοίου σύμφωνα με το SOLAS
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) διαμόρφωσε ένα νέο Ψήφισμα σχετικά με
τις τροποποιήσεις της σύμβασης SOLAS αναφορικά με τον εξοπλισμό διάσωσης των
πλοίων. Το εν λόγω Ψήφισμα, σχετίζεται με τις συσκευές εξοικονόμησης ζωής όπως
τις σωσίβιες λέμβους, τις βάρκες, τα βαρούλκα, τα σκάφη διάσωσης και τα άγκιστρα
που βρίσκονται στα πλοία.
Όπως προαναφέρθηκε, τα ατυχήματα με σωσίβιες λέμβους είναι συχνά και πολλές
φορές καταλήγουν ακόμα και στον θάνατο του τραυματία. Οι πλέον βασικότεροι λόγοι
ύπαρξης των συγκεκριμένων ατυχημάτων σχετίζονται με πιθανή αποτυχία του
μηχανισμού απελευθέρωσης φορτίου, με αθέλητη λειτουργία του μηχανισμού
απελευθέρωσης φορτίου, με ανεπαρκή συντήρηση των σωστικών λέμβων, των
δεξαμενών και του εξοπλισμού εκτόξευσης, με σφάλματα στην επικοινωνία, με
επισφαλείς πρακτικές κατά τη διάρκεια των ασκήσεων και των επιθεωρήσεων των
σωστικών σκαφών και με έλλειψη εξοικείωσης με τις σωσίβιες λέμβους, τα σκάφη, τον
εξοπλισμό και τα συναφή χειριστήρια από το προσωπικό.
Τα τελευταία χρόνια ο IMO έχει υπαγορεύσει την αντικατάσταση όλων των αγκίστρων
φορτίου με καινούργια. Παρά ταύτα, ατυχήματα λαμβάνουν χώρα ακόμα λόγω
ελλιπούς συντήρησης. Οι νέες απαιτήσεις ασφαλείας αναφορικά με το σωστικό
εξοπλισμό των πλοίων απαιτεί μια σειρά από αλλαγές. Αρχικά, πλέον υπάρχει
απαίτηση για κύκλους πέντε (5) ετών για τις επιθεωρήσεις των σωστικών μηχανισμών.
Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ότι οι επιθεωρήσεις και η συντήρηση είναι δύο τελείως
διαφορετικά πράγματα. Κατά τη διάρκεια ενός έτους, από την μία ετήσια επιθεώρηση
στην άλλη, θα απαιτείται τόσο εβδομαδιαία και μηνιαία συντήρηση, καθώς και
επισκευές και πιθανή αντικατάσταση εξαρτημάτων των σωστικών μέσων. Αναφορικά
με τις ευθύνες, ο αρχικός κατασκευαστής του εξοπλισμού ή οι εξουσιοδοτημένες
εταιρείες παροχής υπηρεσιών είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή των ετήσιων
επιθεωρήσεων. Ωστόσο, από το ένα ετήσιο έλεγχο μέχρι το επόμενο, το πλήρωμα του
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πλοίου φέρει την ευθύνη για όλη τη συντήρηση του εξοπλισμού του πλοίου.
Ταυτόχρονα, το πλήρωμα πρέπει να περνά συνεχείς εκπαιδεύσεις. Η εκπαίδευση
πρέπει να γίνεται τόσο πάνω στο σκάφος από ανώτερους αξιωματικούς, όσο και στο
χώρο εκπαίδευσης του κατασκευαστή αναφορικά με την συντήρηση των μέσων.
Εβδομαδιαίες και μηνιαίες επιθεωρήσεις καθώς και τακτικές εργασίες συντήρησης,
όπως καθορίζονται στο εγχειρίδιο συντήρησης του εξοπλισμού, διενεργούνται από
εξουσιοδοτημένους φορείς παροχής υπηρεσιών ή από προσωπικό του πλοίου υπό την
καθοδήγηση ανώτερου αξιωματικού του πλοίου σύμφωνα με το εγχειρίδιο
συντήρησης.127
Αναφορικά με τις σωσίβιες λέμβους , το σύνολο τους πρέπει να έχει επαρκή αντοχή
ώστε να πλέουν με ασφάλεια όταν φορτώνονται πλήρως. Ταυτόχρονα, πρέπει να
μπορεί να ρυμουλκείται όταν ένα πλοίο κινείται με ταχύτητα 5 κόμβων σε ήρεμη
θάλασσα. Παράλληλα, πέρα από την ελεύθερη πτώση, κάθε σωσίβια λέμβος πρέπει να
έχει επαρκή αντοχή ώστε να αντέχει όταν φορτώνεται με το πλήρες σύνολο του
προσώπου και του εξοπλισμού της. Σχετικά με το μέγεθος, τον αριθμό και τη
χωρητικότητα της σωσίβιας λέμβου για ένα εμπορικό σκάφος αυτή αποφασίζεται από
τον τύπο του πλοίου και τον αριθμό του πληρώματος του πλοίου. Τονίζεται ότι δεν
επιτρέπεται να έχει μήκος μικρότερο από 7,3 μέτρα ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον
δύο σωσίβιες λέμβοι και στις δύο πλευρές του πλοίου. Το εκάστωτε πλοίο, επίσης,
πρέπει να φέρει μία λέμβο διάσωσης για σκοπούς διάσωσης μαζί με άλλες σωσίβιες
λέμβους. Μία σωσίβια λέμβος μπορεί να χαρακτηριστεί ως λέμβος διάσωσης εάν πάνω
από το πλοίο υπάρχουν περισσότερες από μία σωσίβια λέμβος. Μια πλήρως
φορτωμένη σωσίβια λέμβος σε νηνεμία πλέει με ταχύτητα έξι (6) κόμβων και με
τουλάχιστον δύο (2) κόμβους κατά τη ρυμούλκηση μιας σωσίβιας σχεδίας 25 ατόμων
και αρκετών καυσίμων για 24 ώρες. Τέλος, κάθε σωσίβια λέμβος πρέπει να είναι
βαμμένη με το διεθνές λαμπερό πορτοκαλί χρώμα και με το σήμα κλήσης του σκάφους
που ανήκει.128

5.4 Προσωπικά μέτρα ασφαλείας
Όπως έχει προ αναλυθεί η ζωή στο πλοίο κρύβει πολλούς κινδύνους, από μηδαμινά
ατυχήματα έως και εξαιρετικά σοβαρούς τραυματισμούς. Η ασφάλεια των ναυτικών
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αποτελεί προτεραιότητα, με την πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιριών να
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα μέλη των
πληρωμάτων ακολουθούν πιστά το σύνολο των υφιστάμενων διαδικασιών και μέτρων
ώστε να ενισχύεται η ασφάλεια του συνόλου των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στο
πλοίο.
Από τους πλέον βασικούς παράγοντες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ναυτικών
είναι η διασφάλιση ότι είναι εξοπλισμένοι με τα απαραίτητα ατομικά προστατευτικά
τα οποία προορίζονται για τους διάφορους τύπους εργασιών που εκτελούνται στο
πλοίο.
Αρχικά, απαιτείται οι ναυτικοί κατά την διάρκεια των εργασιών, να είναι ενδεδυμένοι
με την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Η προστατευτική ενδυμασία είναι
κατασκευασμένη από ειδικό υλικό κατάλληλο να προστατεύει το σώμα του
εργαζομένου από την όποια πιθανή έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες, όπως για παράδειγμα
καυτό λάδι, νερό, ή σπινθήρες που προκαλούνται από εργασίες συγκόλλησης.
Παράλληλα, επιβεβλημένη είναι η χρήση κράνους για το σύνολο των εργαζομένων
εντός του πλοίου. Το κράνος παρέχει προστασία στο πλέον νευραλγικό τμήμα του
ανθρώπινου σώματος, τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τα κράνη είναι κατασκευασμένα από
χοντρό πλαστικό ενώ ο ιμάντας που βρίσκεται κάτω από το πηγούνι κρατά το κράνος
σταθερό κατά την διάρκεια του ταξιδιού ή αν συμβεί κάποια πτώση. Το κράνος είναι
δυνατόν να προσφέρει προστασία τόσο από πτώση αντικειμένων όσο και να
προφυλάξει από τη σύνθλιψη ή πλευρικά χτυπήματα και πιτσιλιές από χημικά το
κεφάλι και το πρόσωπο του ναυτικού.
Εξίσου σημαντική είναι η χρήση ειδικών υποδημάτων ασφαλείας. Η χρήση τους είναι
επιβεβλημένη αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του πλοίου
είναι καλυμμένη με φορτία και μηχανήματα, κατασκευασμένα από σκληρό μέταλλο.
Οι τραυματισμοί προκαλούνται συνήθως από την κρούση, τη διείσδυση μέσω της
σόλας, την ολίσθηση, τη θέρμανση και τη σύνθλιψη. Η χρήση των ειδικών υποδημάτων
προστατεύει τα πόδια των μελών του πληρώματος κατά την διάρκεια εργασιών όσο και
κατά την διάρκεια του βαδίσματος.
Στον απαραίτητο εξοπλισμό ανήκει, επίσης, η χρήση γαντιών. Τα γάντια αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του προστατευτικού εξοπλισμού αν συνυπολογιστεί το γεγονός
ότι πληθώρα εργασιών είναι χειρονακτική. Υπάρχουν διαφορετικά είδη γαντιών
ανάλογα την εργασία που καταβάλει κάθε εργαζόμενος, με άλλα να είναι ανθεκτικά
στη θερμότητα αν ο εργάτης χρησιμοποιεί καυτή επιφάνεια, άλλα να είναι βαμβακερά
για κανονική λειτουργία, κάποια να είναι γάντια συγκόλλησης, ή γάντια κατάλληλα για
επαφή με χημικά.
Εξίσου σημαντική είναι η συνεχής χρήσης γυαλιών από τους ναυτικούς. Η χρήση
γυαλιών είναι βασική διότι παρέχουν προστασία στο πλέον ευαίσθητο μέρος του
ανθρώπινου σώματος, τα μάτια, αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς τους κινδύνους που
κρύβει πληθώρα εργασιών να προξενήσουν βλάβη στα οπτικά νεύρα του εργαζόμενου.
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Οι κύριες αιτίες τραυματισμών στα μάτια είναι οι υπέρυθρες ακτίνες κυρίως από τη
συγκόλληση αερίων) οι υπεριώδεις ακτίνες οι οποίες προξενούνται από ηλεκτρικές
συγκολλήσεις, η έκθεση σε χημικές ουσίες και η έκθεση σε σωματίδια και ξένα
σώματα. Παράλληλα, γίνεται χρήση και γυαλιών συγκόλλησης τα οποία προστατεύουν
τα μάτια από σπινθήρες υψηλής έντασης και τις ακτίνες UV.
Η προστασία του ακουστικού νεύρου είναι εξίσου επιβεβλημένη. Το σύνολο των
εργασιών σε ένα πλοίο παράγει ήχους ιδιαίτερα υψηλούς για το ανθρώπινο αυτί. Το
μηχανοστάσιο του πλοίου, μονάχα, παράγει 110-120 db ήχου, τα οποία είναι ιδιαίτερα
υψηλά για τα ανθρώπινα αυτιά. Ακόμα και μια μικρή έκθεση σε τέτοιες συχνότητες
μπορεί να προκαλέσει πόνο στο κεφάλι, ερεθισμό και ενίοτε μερική ή πλήρη απώλεια
ακοής. Τα προστατευτικά ακοής μειώνουν τον θόρυβο σε μια τιμή επιδεκτικού
ντεσιμπέλ. Πιο αποτελεσματικό μέσο είναι η μανσέτες αυτιών διότι παρέχουν μια πιο
αποτελεσματική μορφή προστασίας, ειδικά σε πιο θορυβώδη περιβάλλοντα.
Ο συγκολλητής του πλοίου ,παράλληλα, οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την
απαραίτητη ασπίδα συγκόλλησης. Η συγκόλληση είναι μια συνηθισμένη λειτουργία
πάνω στο πλοίο. Ο κάθε συγκολλητής πρέπει να χρησιμοποιεί είτε ασπίδα
συγκόλλησης ή μάσκα που προστατεύει τα μάτια από την άμεση επαφή με τις
υπεριώδεις ακτίνες του σπινθήρα της συγκόλλησης.
Σημαντική είναι και η χρήση ζωνών ασφαλείας κατά την διάρκεια εργασιών πάνω στο
πλοίο. Ο ιμάντας ασφαλείας είναι δεμένος πάνω στον ναυτικό που εκτελεί
συγκεκριμένες εργασίες στο πλοίο. Η χρήση του είναι επιβεβλημένη σε εργασίες όπως
η συντήρηση και η βαφή υψηλών και υπερυψωμένων επιφανειών που απαιτούν από τα
μέλη του πληρώματος να προσεγγίσουν περιοχές που δεν είναι εύκολα προσπελάσιμες
ώστε να αποφευχθεί μια πιθανή πτώση.
Ενδεδειγμένη είναι και η χρήση μάσκας που να καλύπτει το πρόσωπο του εργαζομένου.
Η εν λόγω μάσκα προστατεύει από επικίνδυνα σωματίδια, την αναπνοή επιβλαβών
ουσιών κατά τη βαφή ή τον καθαρισμό. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εργασίες όπως η
μόνωση, η βαφή και ο καθαρισμός άνθρακα περιλαμβάνει μικρά επικίνδυνα σωματίδια
που είναι επιβλαβή για το ανθρώπινο σώμα.
Καλό θα ήταν οι εργαζόμενοι να φορούν δίχτυα για τα μαλλιά τα οποία είναι
απαραίτητα για την αποφυγή ατυχημάτων με μαλλιά κατά την εργασία με μηχανήματα.
Αναγκαία είναι η χρήση στολής εργασίας κατάλληλη για χημικές εργασίες. Η
ενδυμασία με την εν λόγω στολή είναι απαραίτητη αν αναλογιστεί κανείς την
συχνότητα χρήσης χημικών ουσιών επί του πλοίου καθώς και την επικινδυνότητα τους
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ιδίως όταν έρχονται σε άμεση επαφή με το ανθρώπινο δέρμα. Μια τέτοια στολή είναι
απαραίτητη για να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις.129
Προς αποφυγή εισπνοής επικίνδυνων χημικών ουσιών απαραίτητη είναι και η χρήση
του κατάλληλου αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός αυτός
είναι καλό να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ο κίνδυνος εισπνοής επικίνδυνης ή
δηλητηριώδους σκόνης, καπνών ή αέριων. Ένας αναπνευστήρας φιλτράρει τον αέρα
προτού εισπνευστεί, ενώ η αναπνευστική συσκευή παρέχει αέρα ή οξυγόνο από μια μη
μολυσμένη πηγή. 130

5.5 Κατανόηση των κινδύνων των επιχειρήσεων
πρόσδεσης
Η διαδικασία πρόσδεσης του πλοίου είναι άκρατα σημαντική αν συνυπολογιστεί
μάλιστα το γεγονός ότι αρμόδιος είναι ο Δεύτερος Αξιωματικός του εκάστωτε πλοίου.
Το κύριο φορτίο ενός σκάφους ελέγχεται όχι μόνο από την ασφαλή μεταφορά
εμπορευμάτων ενώ βρίσκεται σε ανοιχτή θάλασσα, αλλά και από το χρόνο
μετακίνησης του ενώ βρίσκεται στο λιμάνι. Ενώ ο χειρισμός του ίδιου του φορτίου
είναι πρωταρχικής σημασίας για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της
επιχείρησης, η πρόσδεση αποτελεί επίσης βασικό μέρος αναφορικά με την εξασφάλιση
της ομαλότητας της πρώτης διαδικασίας. Η πρώτη και κύρια πράξη που εκτελείται από
το πλήρωμα του καταστρώματος καθώς το πλοίο φτάνει στο λιμάνι είναι η λειτουργία
πρόσδεσης όντας μία από τις πλέον δύσκολες και επικίνδυνες εργασίες στα πλοία.
Το επίπεδο επικινδυνότητας της διαδικασίας πρόσδεσης είναι σχετικά υψηλό σε σχέση
με άλλες εργασίες στο πλοίο. Υπάρχει, δυστυχώς, πληθώρα περιστατικών με
ατυχήματα τα οποία συνέβησαν κατά την διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας. Κύριες
αιτίες τραυματισμού αποτελεί ο λανθασμένος χειρισμός των σχοινιών καθώς και η
έλλειψη προσοχής κατά την διαδικασία.
Το τμήμα του πλοίου που περιλαμβάνει το σύνολο των εξαρτημάτων για την πρόσδεση
έχει διάφορα συστήματα όπως βαρούλκα, υδραυλικούς κινητήρες, βίδες, βαλβίδες
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σωληνώσεων και αλυσίδες άγκυρας, τα οποία λειτουργούν συνδυαστικά ώστε να
εξασφαλίζεται η ορθή πρόσδεση του πλοίου.
Οι πλέον κοινοί παράγοντες τραυματισμού του προσωπικού κατά την διάρκεια της
πρόσδεσης οφείλονται αρχικά στη χρήση παλαιών και κατεστραμμένων συρμάτων και
συρματόσχοινων τα οποία δεν είναι κατάλληλα ώστε να κρατήσουν το σκάφος στη
θέση του. Παράλληλα, πιθανότητα υπάρχει τα σχοινιά πρόσδεσης να μην είναι
επαρκώς στερεωμένα και να αποθηκεύονται λανθασμένα στο τέλος του βαρούλκου.
Σημαντικό ρόλο παίζει και η ελλιπής εκπαίδευση και εμπειρία του πλοίου σε τέτοιες
διαδικασίες. Υπάρχει η πιθανότητα το λάθος να προέρχεται και από ελλιπή προσοχή
του υπεύθυνου της διαδικασίας κατά την διάρκεια της πρόσδεσης. Ταυτόχρονα,
υπάρχει η περίπτωση να υπάρχει λανθασμένη ζωγραφική της περιοχής αγκυροβόλησης
με αποτέλεσμα όλες οι επιφάνειες και ο εξοπλισμός να είναι βαμμένος με το ίδιο
χρώμα, χωρίς να αναδεικνύονται επικίνδυνα σημεία. Ο κίνδυνος ανεβαίνει όταν δεν
χρησιμοποιείται ο ενδεδειγμένος προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός.
Υπάρχει ένα σύνολο ενδεδειγμένων πρακτικών αναφορικά με την αποφυγή
ατυχημάτων κατά την διάρκεια της πρόσδεσης ενός πλοίου. Αρχικά, το πλήρωμα
πρέπει να γνωρίζει ποίες είναι οι θέσεις εργασίας του κάθε ένα ώστε να μην υπάρχει
επικάλυψη εργασιών. Ο επιβλέπον οφείλει να είναι προσηλωμένος και να έχει
σφαιρική γνώση των επιμέρους εργασιών, εξασφαλίζοντας την ασφαλή πρόσδεση και
εκτελώντας τις εντολές του πλοίαρχου. Απαιτείται, ταυτόχρονα, σωστή εκπαίδευση
του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τη πρόσδεση του πλοίου ώστε οι εργασίες να
εκτελούνται μόνο από άτομα με εμπειρία στην διαδικασία. Αρμοδιότητα να βρίσκεται
στο χώρο πρόσδεσης του πλοίου έχει αποκλειστικά και μόνο το απαιτούμενο πλήρωμα,
απαγορεύοντας την είσοδο σε άτομα χωρίς δικαιοδοσία. Το σύνολο των απαραίτητων
σχοινιών πρέπει να είναι έτοιμο. Επίσης, τα βαρούλκα πρέπει να ελέγχονται εκ των
προτέρων για την ομαλή λειτουργία τους και οι τυχόν εμπλοκές πρέπει να
σταθεροποιούνται. Το κατάστρωμα πρέπει να ελέγχεται ώστε να είναι απαλλαγμένο
από αχρείαστα αντικείμενα. Σε περιπτώσεις κρύου υπάρχει σοβαρή πιθανότητα
ολίσθησης λόγω συσσώρευσης πάγου. Σε αυτή τη περίπτωση, πρέπει να ακολουθείται
μια πολύ αυστηρή πολιτική ασφάλειας.131
Η κατάσταση του καιρού είναι πρέπει να έχει ελεγχθεί πριν από κάθε διαδικασία
πρόσδεσης. Πριν σχεδιαστεί η διαδικασία πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη καιρική
κατάσταση και κυρίως παράγοντες όπως ο άνεμος και τα θαλάσσια ρεύματα. Ο
πλοίαρχος και υπεύθυνος αξιωματικός του πλοίου πρέπει να έχουν τις λεπτομέρειες
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των τρεχόντων και μελλοντικών δεδομένων του καιρού πριν αρχίσει η λειτουργία
αγκυροβόλησης132

5.6 Προστασία από την πειρατεία
Η ανάπτυξη του φαινομένου της πειρατείας είναι ιδιαίτερα αισθητή σε χώρες που
μαστίζονται από τη φτώχεια, με την πλέον γνωστή χώρα που τα ναυτικά της ύδατα
μαστίζονται από πειρατές να είναι η Σομαλία.
Το πρόβλημα της πειρατείας είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τις ναυτιλιακές εταιρίες
παγκοσμίως αν συνυπολογιστούν, μάλιστα, τόσο οι ανθρώπινες όσο και το χρηματικές
της προεκτάσεις. Το χρηματικό κόστος που έχει να αναλάβει μια ναυτιλιακή εταιρία
είναι δυσβάσταχτο αν αναλογιστεί κανείς, τα λύτρα που οφείλει να καταβάλει η
πλοιοκτήτρια εταιρία για να απελευθερώσει το πλήρωμα και να επιτραπεί στο πλοίο ο
απόπλους καθώς και το ποσό που διακυβεύεται λόγω της μίσθωσης των πλοίων, το
οποίο ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια την ημέρα, καθώς και το ίδιο το
μεταφερόμενο φορτίο που αξίζει κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια.
Σήμερα το σύνολο των πληρωμάτων έχει λάβει κάποιο βαθμό εκπαίδευσης αναφορικά
με αντιμετώπιση παρόμοιων κινδύνων. Τα ίδια τα πλοία είναι εξοπλισμένα με
ηλεκτρικά περιφράγματα, μη θανατηφόρα όπλα, σωλήνες νερού υψηλής πίεσης και
υψηλή τεχνολογία πλοήγησης ώστε να μετριάζεται η πιθανότητα ομηρίας του
πληρώματος όταν διέρχεται επικίνδυνα ύδατα.
Τα ίδια τα κράτη καθώς και οι διεθνείς οργανώσεις έχουν επιδιώξει να αντιμετωπίσουν
το ζήτημα , ενισχύοντας την παρουσία πολεμικών πλοίων στις ταλανισμένες περιοχές.
Η εκάστωτε επικίνδυνη περιοχή χτενίζεται, επίσης, από θαλάσσια περιπολικά
αεροσκάφη τα οποία προειδοποιούν τα σκάφη όταν οι πειρατές εμφανίζονται στη
θάλασσα.
Οι πλέον κοινοί παράμετροι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να μετριαστεί το
πρόβλημα των πειρατικών επιθέσεων στα διερχόμενα πλοία είναι διαφόρων
κατηγοριών.
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Αρχικά, σήμερα υπάρχει η δυνατότητα συνοδείας του πλοίου από ειδικά
εκπαιδευμένους μισθοφόρους εντεταλμένους στην αναχαίτιση πειρατών. Το
πρόβλημα, παλαιότερα παρά ταύτα, εντοπιζόταν στην άρνηση της συνεργασίας των
ναυτικών με τους μισθοφόρους. Ένα μεγάλο πλοίο συνήθως πλέει με την συνοδεία
τεσσάρων φρουρών. Η βιομηχανία βασίζεται σε αξιωματικούς που έχουν εργαστεί σε
παρόμοιες στρατιωτικές επιχειρήσεις και φρουρούς που έχουν κάνει καριέρα στο
στρατό, ιδιαίτερα έμπειρους πρώην ναυτικούς, οι οποίοι θέλησαν να επωφεληθούν από
τις δεξιότητές τους.
Παράλληλα, πλέον τα σύγχρονα καράβια μεταφέρουν και μια ποσότητα πυροβόλων
όπλων ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία του πληρώματος. Χρήση γίνεται και όπλων
λέιζερ ώστε να αναχαιτίζονται οι επίδοξοι πειρατές. Το 2011, η βρετανική εταιρεία
όπλων BAE Systems ανέπτυξε ένα αντί-πειρατικό λέιζερ το οποίο θαμπώνει τους
πειρατές. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η πράσινη ακτίνα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να
καταστήσει αδύνατη τα δράση των πειρατών, όντας αποτελεσματική σε απόσταση
ενός μιλίου μη βλάπτοντας μόνιμα την όραση των επίδοξων πειρατών.
Εκτενής είναι και η χρήση κανονιών νερού με την χρήση πυροβόλων ή εύκαμπτων
σωλήνων υψηλής πίεσης τα οποία ψεκάζονται από το πλοίο με στόχο την απομάκρυνση
των πειρατών. Χρήσιμο μέτρο αποτελεί και η χρήση ολισθηρού αφρού αντί-έλξης, ο
οποίος μπορεί να ψεκαστεί πάνω από τις πλευρές του πλοίου ή στα καταστρώματα του
σκάφους για να εμποδίσει τους πειρατές καθώς προσπαθούν να ανέβουν στο πλοίο.
Συνήθης είναι και η χρήση συρμάτων και ηλεκτρικών περιφραγμάτων στα πλοία. Τα
πλοία που διέρχονται από επικίνδυνες περιοχές μπορούν να έχουν ενισχύσει τις
φυσικές άμυνες του πλοίου με στρώματα φραγμών, σύρματα και κλουβιά σε μια
διαδικασία που ονομάζεται "σκλήρυνση". Οι τρόποι αυτοί έχουν σχεδιαστεί για να
σταματήσουν του πειρατές από το να επιβιβάζονται και, αν το κάνουν, να τους
σταματήσουν από το να φτάνουν στο πλήρωμα. Τέλος, υπάρχει πιθανότητα να
χρησιμοποιηθούν και συσκευές που εκτοξεύουν ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν
μια αίσθηση καψίματος στο δέρμα, σπάζοντας την επίθεση των πειρατών.133

5.7 Συστήματα πλοίου που προσυπογράφουν την
ασφάλεια πλεύσης
Όπως έχει καταστεί προφανές η ασφαλής πλεύση του πλοίου αποτελεί την ύψιστη
προτεραιότητα για το σύνολο του παγκόσμιου ναυτιλιακού κλάδου αλλά και των ίδιων
των εργαζομένων σε αυτά. Η ασφάλεια της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας καταστάται πιο
ακριβής μέσω της χρήσης διαφόρων οργάνων καθοδήγησης και εντοπισμού του
133
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εκάστωτε πλοίου. Τα διάφορα αυτά χρησιμοποιούμενα συστήματα διασφαλίζουν όχι
μόνο την συνεχή παρακολούθηση της πορείας του πλοίου αλλά και την εξασφάλιση
άμεσης βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις.
Αρχικά, χρήσιμο εργαλείο αποτελεί το σύστημα αναφοράς συστήματος ασφάλειας
πλοίων- Ship Security Reporting System. Μέσα από την χρήση του εν λόγω εργαλείου
καθίσταται εφικτή η έγκαιρη και αποτελεσματική προειδοποίηση των μελών του
πληρώματος αναφορικά με πιθανές επιπλοκές κατά την διάρκεια της πλεύσης του
πλοίου.134 Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε περιπτώσεις πειρατείας ώστε να
ενισχυθεί η ταχύτητα και η εγκυρότητα προειδοποίησης. Το Σύστημα εκπέμπει σήματα
σε δύο κεντρικούς σταθμούς, στο Κέρας της Αφρικής και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσω
του εν λόγω Συστήματος παρακολουθούνται συνεχώς τα σήματα που διαβιβάζονται
από τα πλοία.135
Ως δεύτερο σημαντικό εργαλείο πλεύσης των πλοίων αναφορά πρέπει να γίνει στο
αυτόματο σύστημα αναγνώρισης- Automatic Identification System. Το εν λόγω
εργαλείο είναι άκρατα σημαντικό διότι εξασφαλίζει τον σαφή εντοπισμό της εκάστωτε
θέσης του πλοίου σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία πλοήγησης. Το εν λόγω σύστημα,
επιπρόσθετα, καθιστά εφικτή την αποστολή και λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
μεταξύ πλοίων και λιμένων.
Ως τρίτο βασικό εργαλείο αποτελεί το Σύστημα παγκόσμιας ασφάλειας στη ναυτιλία
Global Maritime Distress Safety System (GMDSS). Το συγκεκριμένο εργαλείο
παρακολουθεί τις πληροφορίες θαλάσσιας ασφάλειας, αποτελώντας ένα κοινό κανάλι
επικοινωνίας το οποίο λαμβάνει και μεταδίδει το σύνολο των σημάτων κινδύνου που
εκπέμπουν τα πλοία. 136 Μέσω του Συστήματος διασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη
παροχή βοήθειας σε πλοία που διατρέχουν κίνδυνο. Μέσω των λειτουργιών του
Συστήματος παρέχονται ειδοποιήσεις αναφορικά με το πλοίο που αντιμετωπίζει
κάποιο κίνδυνο καθορίζοντας τη θέση και την κατάστασή του εκείνη τη στιγμή.
Παράλληλα, χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή αναζητήσεων και συντονισμού των
πλοίων. Επίσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο ασφάλειας των θαλάσσιων
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μεταφορών. Τέλος, επιτρέπει την επικοινωνία στην γέφυρα του εκάστωτε πλοίου αλλά
και μεταξύ παραπλεόντων πλοίων.137
Επόμενο βασικό σύστημα είναι το Σύστημα εντοπισμού και αναγνώρισης μεγάλης
εμβέλειας - Long Range Tracking and Identification System (LRIT). Το εν λόγω
εργαλείο επινοήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας – IMO και εμπεριέχεται
στην Συνθήκη SOLAS. Αποτελεί ένα διεθνές σύστημα εντοπισμού και αναγνώρισης
των πλοίων ώστε να διασφαλίζεται ο επαρκής εντοπισμός τους σε όλο τον κόσμο.138
Κάθε πλοίο που φέρει σημαία χώρας μέλους του IMO έχει την υποχρέωση να
διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες LRIT καθώς και δικαίωμα να δέχεται τις
πληροφορίες του συνόλου των πλοίων των συμβαλλομένων κυβερνήσεων της SOLAS
σχετικά με τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης. Τα σύνολο των πληροφοριών που
ανταλλάσσονται μέσω του Συστήματος μπορεί να παρουσιαστεί στα μέλη του SOLAS
έπειτα από αίτημα, μέσω ενός συστήματος εθνικών, περιφερειακών και συνεργατικών
κέντρων δεδομένων LRIT χρησιμοποιώντας τη διεθνή ανταλλαγή δεδομένων LRIT.
Κάθε αρμόδια αρχή έχει την υποχρέωση να προσκομίζει κατάλογο των πλοίων που
δικαιούνται να φέρουν τη σημαία των χωρών τους και τα οποία οφείλουν να
διαβιβάζουν τις πληροφορίες LRIT μαζί με άλλα σημαντικά στοιχεία. Τέλος, τα πλοία
διαβιβάζουν τις πληροφορίες LRIT αποκλειστικά στο Κέντρο δεδομένων LRIT που
έχει επιλέξει η διοίκησή τους.139
Εν συνεχεία, το αυτοματοποιημένο Σύστημα Manifest (AMS), Automated Manifest
System αποτελεί ουσιαστικά ένα εργαλείο παρακολούθησης εμπορευμάτων. Η χρήση
του εν λόγω συστήματος υπαγορεύει την λεπτομερή καταγραφή του συνόλου του
φορτίου που μεταφέρει το πλοίο. Το συγκεκριμένο σύστημα που εξασφαλίζει την
ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων ,δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής το 2004.140
Παράλληλα, το σύστημα παρακολούθησης σκαφών- Vessel Monitoring System
επιτρέπει τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης του συνόλου των πλοίων σε όλο τον
κόσμο. Αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα
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επιτρέποντας την συνεχή παρακολούθηση πλοίων. 141 Το συγκεκριμένο σύστημα
συλλέγει τις πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις του σκάφους χρησιμοποιώντας
δορυφορικά σήματα τα οποία, εν συνεχεία, τα στέλνει στο δορυφορικό δίκτυο. Στην
συνέχεια, ο διακομιστής τα επεξεργάζεται και τα παραδίδει σε οποιαδήποτε εφαρμογή
λογισμικού παρακολούθησης. 142
Τo Αυτοματοποιημένο σύστημα διάσωσης σκαφών αμοιβαίας βοήθειας
(AMVER), Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System (AMVER) έχει
σχεδιαστεί για να παρέχει άμεση βοήθεια σε πλοία που αντιμετωπίζουν κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα βοηθά στην ανεύρεση της θέσης του σκάφους,
παρέχοντας καλύτερη διαχείριση των κρίσεων.143
Εν κατακλείδι, μέσω του Συστήματος διαχείρισης σκαφών. Vessel Management
System, καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση και διαχείριση της θαλάσσιας
κυκλοφορίας καθώς και η μεταφορά σημαντικών καιρικών και περιβαλλοντικών
δεδομένων. 144
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Μέρος Τρίτο
Συμπεράσματα
Μέσα από την συγγραφή της εν λόγω εργασίας κατέστη πασιφανές αρχικά, ότι το
αίσθημα κόπωσης που ταλανίζει τους ναυτικούς παγκοσμίως αποτελεί έναν από τους
κυριότερους λόγους καταρράκωσης των ατόμων όσο και εν γένει πρόκλησης
θαλάσσιων ατυχημάτων.
Κάθε ναυτιλιακή εταιρία οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεχτική σε ότι σχετίζεται με
τους παράγοντες που προκαλούν εξασθένηση των αμυνών των εργαζομένων τους ,
διότι όπως κατέστη σαφές μέσα από την ανάλυση των κύριων συνιστωσών του
προβλήματος της κόπωσης των ναυτικών, οι επιπτώσεις της μπορεί να αποδειχθούν
καταστροφικές τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο όσο και για την ευημερία της
ναυτιλιακής επιχείρησης που ανήκει αν σημειωθεί ατύχημα εν πλω.
Μέσα από την καταγραφή κι ανάλυση των παραγόντων που συμβάλλουν στο αίσθημα
κόπωσης των ναυτικών έγινε κατανοητό ότι το πλήθος τους είναι ευρύ και
πολυδιάστατο, καθιστώντας την καταπολέμηση της κούρασης ένα άκρως περίπλοκο
ζήτημα που ενέχει δυνητικό κίνδυνο για την ευημερία του κλάδου της ναυτιλίας.
Πολλάκις αναφέρθηκε ότι ο παράγοντας κόπωση αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους λόγους πρόκλησης ατυχημάτων εν πλω. Οι ναυτιλιακές εταιρίες
οφείλουν να καταβάλουν προσπάθειες να μειωθεί το αίσθημα κόπωσης των
εργαζομένων ναυτικών τους ενισχύοντας τρεις (3) πυλώνες, τον ανθρώπινο παράγοντα,
την διαχείριση του πλοίου και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Το αίσθημα κόπωσης είναι ένας σιωπηλός εχθρός για τον κλάδο της ναυτιλίας αν
συνυπολογιστεί το γεγονός ότι σταδιακά μειώνεται η απόδοση των εργαζομένων ,
καθιστώντας τους πιο ευάλωτους σε λάθη με πλέον κοινά συμπτώματα την απώλεια
μνήμης, την εξασθένηση της αντιληπτικής ικανότητας και την λανθασμένη κρίση.
Γίνεται, εν προκειμένω, κατανοητό ότι η κόπωση που υφίστανται οι ναυτικοί αποτελεί
την αιτία γέννησης πλήθους προβλημάτων με συνεπακόλουθα αποτελέσματα. Η
ναυτιλιακή κοινότητα οφείλει να επαγρυπνεί για κρούσματα εξασθένησης των
ναυτικών τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ανάλυσης αναφορικά με τους πιθανούς κινδύνους
που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά την διάρκεια του θαλάσσιου ταξιδίου, κατέστη
σαφές ότι υπάρχει πλήθος αστάθμητων παραγόντων που καθιστούν ιδιαίτερα επισφαλή
την εργασία των ναυτικών.
Μέσα από την καταγραφή κι ανάλυση των αιτιών πρόκλησης ατυχημάτων έγινε
κατανοητό ότι τόσο ο ανθρώπινος παράγοντας όσο κα εξωγενείς γεγονότα και οι
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περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ναυτικών
και ολόκληρου του πλοίου.
Λόγω της φύσης του κλάδου ο Διεθνής Οργανισμός για την Ναυτιλία – IMO- έχει
προχωρήσει στην διαμόρφωση σειράς Κανονισμών & Ψηφισμάτων που προάγουν
καλές πρακτικές και επιβάλλουν συγκεκριμένες απαιτήσεις που προσυπογράφουν την
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Έχει διαμορφωθεί μέσω της Συμβάσεως SOLAS μια ολοκληρωμένη διαδικασία που
προάγει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας παγκοσμίως, λειτουργώντας , ωστόσο, και ως
σανίδα δράσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Εν κατακλείδι, η ναυτιλιακή βιομηχανία παγκοσμίως αποτελεί ένα από τα πλέον
επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας. Οι ναυτικοί είναι εκτεθειμένοι για μεγάλο χρονικό
διάστημα σε κάθε είδος πιθανού κινδύνου, θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική &
ψυχική τους ακεραιότητα
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http://www.imo.org/en/OurWork/safety/navigation/pages/lrit.aspx
Vessel Monitoring System (VMS), Blue Tanker
https://bluetraker.com/solutions/vessel-monitoring-system-vms/

Ελληνική νομοθεσία


Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιο
Ναυτικό
Δίκαιο
http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%CE%95%CF%85%CF%81%CE
%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/%CE%9A%CE%A9%
CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%94%CE%97%CE%9C
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%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%A
5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%99%CE%
9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A5
Σημειώσεις Ναυτικού Δικαίου
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ιδιωτικό
Ναυτικό
Δίκαιο
http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%CE%95%CF%85%CF%81%CE
%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/%CE%9A%CE%A9%
CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%94%CE%99%
CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%91
%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%9
9%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A5
Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου
http://www.hellenicaworld.com/Transport/Ships/gr/KIND.html
Οι περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμοι του 1972 και 1997 (57/1972)
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1972_1_57/full.html
Ν. 1269/1982 - Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως
της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου
του 1978, που αναφέρεται σε αυτή τη Σύμβαση
Ν. 1045/1980 - Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνο Διεθνούς
Συμβάσεως, «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974 και
περί άλλων διατάξεων»
Άρειος Πάγος ( Β2 Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός Απόφασης 89/2004, Ναυτικό
εργατικό ατύχημα – αποζημίωση- χρηματική ικανοποίηση και ηθική βλάβη
https://www.eforologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=E7B4138A2416B01C.1D031AE
A53&version=2004/01/01
Άρειος Πάγος Απόφαση 703/2013 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)
Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες ο παθών
σε εργατικό ατύχημα δικαιούται να εγείρει την αγωγή του κοινού αστικού
δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να
αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστεθέντων του ή όταν επήλθε σε
εργασία, στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή
κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων , http://www.eforosimv.gr/details.asp?ID=20879&cat=14
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2411.1/07/2003 ΦΕΚ Β/ 850/27.6.2003, Οδηγίες/
διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών πλοίων που βρίσκονται σε
κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 20
της Οδηγίας 2002/59-ορισμός περιοχών καταφυγής.
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/ya2411_2003.htm

Ευρωπαϊκή & Διεθνής Νομοθεσία


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1419/2006 του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου
2006 , για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 για τον
καθορισμό του τρόπου εφαρμογής των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης στις
θαλάσσιες μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1/2003 όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ώστε να
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συμπεριλάβει τις ενδομεταφορές και τις διεθνείς μεταφορές με ελεύθερα
φορτηγά πλοία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4057/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986
για τις αθέμιτες πρακτικές καθορισμού ναύλων κατά τις θαλάσσιες μεταφορές
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4058/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986
για την ανάληψη συντονισμένων ενεργειών προκειμένου να εξασφαλισθεί η
ελεύθερη πρόσβαση στις υπερωκεάνειες μεταφορές φορτίων
3rd maritime safety package general framework, Brussels, 11 March 2009
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκθεση της επιτροπής προς το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο
και το συμβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/20/ΕΚ σχετικά με την
ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις, Βρυξέλλες, 29.3.2016
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του
συμβούλιου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα
για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων
Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Απριλίου 2009 , σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους
οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς
δραστηριότητες των ναυτικών αρχών
Οδηγία 2009/18/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου της
23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν
τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και
για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2011 της επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2011
για την καθιέρωση κοινής μεθοδολογίας διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων
και συμβάντων που αναπτύχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της
οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 , σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων
που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος
Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα
(Safety of Life at Sea: SOLAS), Υιοθετήθηκε στις 1.11.1974 Έναρξη ισχύος:
25.5.1980 Κείμενο: United Nations Treaty Series, vol. 1184, p. 3
(αποσπάσματα)
Πρόληψη περιβαλλοντικής ρύπανσης από πλοία καθεστώτα νομοθεσίας και
αποζημίωσης και βιομηχανικά πρότυπα, Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη
Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 1978
που σχετίζεται με αυτή. Helmepa (Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλοντος)
Guidance on fatigue mitigation and management, international maritime
organization
ΙΜΟ, MSC / Circ.813 / MEPC / Circ.330, Κατάλογος Ανθρώπινου Στοιχείου
Συνήθης όροι
Regulation 2.3 - Hours of work and hours of rest, Marine Labor Convention
2006,http://www.mlc2006.com/the_convention/title2/2_3/?PHPSESSID=i13qa
46pv5gmcs53p5v34hdau2
Guidelines for the Development of Tables of Seafarers’ Shipboard Working
Arrangements and Formats of Records of Seafarers’ Hours of Work or Hours
of Rest, ΙΜΟ
Risk
Management,
UN
Procurement
Practitioner’s
Handbook
https://www.ungm.org/Areas/Public/pph/ch04s01.html
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IMPLICATIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF
THE SEA FOR THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION,
SIGNALS, COMMUNICATIONS AND PREVENTION OF COLLISIONS.
International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, Adoption:
1 November 1974; Entry into force: 25 May 1980, International Marine
Organization
http://www.imo.org/en/about/conventions/listofconventions/pages/international
-convention-for-the-safety-of-life-at-sea-(solas),-1974.aspx
Διεθνές Ναυτικό και Αεροπορικό Δίκαιο, Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια
της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS)
Διεθνές Ναυτικό και Αεροπορικό Δίκαιο, Διεθνής Σύμβαση για τη Ναυτική
Έρευνα και Διάσωση (SAR)
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