ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ
ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ

Διπλωματικό Εργαςύα
«Η ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΗ ΘΑΛΑΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ
ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
ΑΥΑΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΠΛΟΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ
ΦΤΔΗΝ ΥΟΡΣΙΟΤ»

ΓΡΤΜΠΛΑ ΠΕΡΙΚΛΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ
ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑ

ΦΑΝΙΑ
ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2011

Σηελ οηθογέλεηά κοσ..

“Σηο εκεροιόγηο γράυακε: « Κσθιώλ θαη θαηαηγίς ».
Εζηείιακε ηο S.O.S. καθρηά ζε άιια θαράβηα,
θη εγώ θοηηάδοληας τιφκός ηολ άγρηο Ιλδηθό
ποιύ ακθηβάιιφ αλ θηάζοσκε κηα κέρα ζηελ Μπαηάβηα.
Μα δελ ισπάκαη κηα ζηαιηάλ, εκείς οη λασηηθοί
Έτοσκε, ιέλε, ηελ υστή ζηο δηάοιο ποσιεκέλε.
Μηα κάλα κόλο ζθέθηοκαη ζησγλή θαη ζθσζρφπή,
ποσ τρόληα ηώρα θαη θαηρούς ηο γηο ηες περηκέλεη”
Νίθος Καββαδίας

Ευχαριςτύεσ
Κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τον επιβλζποντα κακθγθτι μου κ.
Κοντογιάννθ Κωμά κακϊσ και το προςωπικό τθσ εταιρίασ Seadar Shipmanagement
S.A. για τθν κακοδιγθςθ τουσ και τισ πολφτιμεσ ςυμβουλζσ που μου παρείχαν
κακϊσ και για το άρτιο κλίμα ςυνεργαςία που καλλιεργικθκε κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ εκπόνθςθσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ.
Ζνα πολφ μεγάλο ευχαριςτϊ ςτθν οικογζνεια μου, είναι το λιγότερο που κα
μποροφςα να πω ςτουσ ανκρϊπουσ εκείνουσ για τθ διαρκι τουσ υποςτιριξθ και
υπομονι.
Τζλοσ, δε κα μποροφςα να παραλείψω να ευχαριςτιςω τουσ φίλουσ μου, για
τα υπζροχα χρόνια που περάςαμε μαηί, και για τθν πολφτιμθ βοικεια και θκικι
υποςτιριξθ που μου προςζφεραν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ μου ςτο
τμιμα Μθχανικϊν Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ.

Περιεχόμενα
Ρερίλθψθ ............................................................................................................................................. 10
1

Θ Λςτορικι Εξζλιξθ των Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Αςφαλείασ ςτθ Ναυτιλία.............................. 13

1.1

Ειςαγωγι ................................................................................................................................. 13

1.2

Θ ιςτορία τθσ αςφάλειασ ςτθ κάλαςςα .................................................................................. 13

1.2.1

Θ μοιρολατρικι αντιμετϊπιςθ των ατυχθμάτων ................................................................... 13

1.2.2

Θ κζςπιςθ των πρϊτων κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων ςτθ κάλαςςα ...... 14

1.2.3

Θ παρζμβαςθ του ιδιωτικοφ φορζα ....................................................................................... 15

1.2.4

Θ ανάγκθ για φπαρξθ διεκνϊν κανονιςμϊν........................................................................... 15

1.3

Τα ναυτικά ατυχιματα και θ ςτάςθ του ΛΜΟ ......................................................................... 17

1.3.1

Θ αιτιοκρατικι αντίλθψθ του ΛΜΟ για τθν αςφάλεια ........................................................... 17

1.3.2

Στατιςτικά ςτοιχεία για τα ατυχιματα του 20ου αιϊνα ........................................................ 18

1.4

Θ ανάλυςθ των ατυχθμάτων ................................................................................................... 19

1.5

Ο ανκρϊπινοσ παράγων ωσ θ κυριότερθ αιτία των ατυχθμάτων ςτθ κάλαςςα .................... 22

1.6

Το επάγγελμα του ναυτικοφ .................................................................................................... 24

1.6.1 Οι ςυνκικεσ που ςυνζβαλαν ςτθ δραματικι αφξθςθ τθσ επικινδυνότθτασ και τθσ
αποδυνάμωςθσ του επαγγζλματοσ του ναυτικοφ .............................................................................. 24
1.6.2

Οι παράγοντεσ που διαμορφϊνουν τθν απόδοςθ του εργαηομζνου ςτο πλοίο ................... 26

1.7

H ανάγκθ για ςυςτθματικι διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ ςτθ κάλαςςα .................................... 27

1.8

Το περιβάλλον αςφαλοφσ διαχείριςθσ ................................................................................... 28

2 Ο διεκνισ κϊδικασ διαχείριςθσ για τθν αςφαλι λειτουργία των πλοίων και τθν
πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ ...................................................................................................................... 33
2.1

Το παραςκινιο του Κϊδικα ΛSM.............................................................................................. 33

2.2

Τα χαρακτθριςτικά του Κϊδικα ΛSM........................................................................................ 35

2.3

Το περιεχόμενο του Κϊδικα ΛSM. ............................................................................................ 36

2.3.1

Το προοίμιο. ........................................................................................................................... 39

2.3.2

Οι οριςμοί, οι ςτόχοι και θ εφαρμογι. .................................................................................. 40

2.3.3

Οι λειτουργικζσ απαιτιςεισ ενόσ ςυςτιματοσ αςφαλοφσ διαχείριςθσ. ................................ 41

2.3.4

H πολιτικι αςφάλειασ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. ................................................. 41

2.3.5

Οι ευκφνεσ και οι αρμοδιότθτεσ τθσ εταιρείασ. ..................................................................... 42

2.3.6

Τα εξουςιοδοτθμζνα (ι ενδεικνυόμενα) πρόςωπα. .............................................................. 43

2.3.7

H ευκφνθ και θ δικαιοδοςία του πλοιάρχου.......................................................................... 43

2.3.8

Οι πόροι και το ανκρϊπινο δυναμικό. ................................................................................... 45

2.3.9

Θ εκπόνθςθ ςχεδίων για τισ λειτουργίεσ ςτο πλοίο............................................................... 46

2.3.10 Θ προετοιμαςία για ζκτακτεσ ανάγκεσ. .................................................................................. 47
2.3.11 Οι εκκζςεισ και θ ανάλυςθ των μθ ςυμμορφϊςεων, των ατυχθμάτων και των επικίνδυνων
ςυμβάντων. ......................................................................................................................................... 49
2.3.12 Θ ςυντιρθςθ του πλοίου και του εξοπλιςμοφ του. ............................................................... 50
2.3.13 Θ τεκμθρίωςθ ......................................................................................................................... 51
3.3.14 Θ επαλικευςθ, θ αναςκόπθςθ και θ αξιολόγθςθ από τθν εταιρεία ...................................... 52
2.3.14 Θ πιςτοποίθςθ, θ επαλικευςθ και ο ζλεγχοσ τθσ εταιρείασ ................................................. 53
2.4

Θ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ τθσ ναυτιλιακισ εταιρείασ και των πλοίων. .............................. 54

2.5
Οι «εμπλεκόμενοι» φορείσ ςτθν υιοκζτθςθ, τθν εφαρμογι και τον ζλεγχο του
Κϊδικα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ ISM .................................................................................................... 56
2.5.1

Ο ρόλοσ τθσ διοίκθςθσ τθσ ςθμαίασ ....................................................................................... 56

2.5.2

Ο ρόλοσ των νθογνωμόνων .................................................................................................... 57

2.5.3

Ο ρόλοσ των λιμενικϊν αρχϊν ............................................................................................... 58

3

Εγχειρίδιο Ρολιτικισ .................................................................................................................... 63

3.1

Ειςαγωγι ................................................................................................................................. 63

3.2

Ορολογία ................................................................................................................................. 63

3.3

Ραρουςίαςθ τθσ Εταιρίασ ....................................................................................................... 64

3.3.1

Ροιότθτα, αςφάλεια και πολιτικι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ...................................... 64

3.3.2

Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ ..................................................................................... 65

3.3.3

Ευκφνεσ και Αρμοδιότθτεσ τθσ Εταιρίασ ................................................................................ 66

3.3.4

Εξουςιοδοτθμζνο Ρρόςωπο ςτο Γραφείο ( Designated Person Ashore – DPA) .................... 66

3.3.5

Ευκφνεσ και αρμοδιότθτεσ του Ρλοιάρχου ............................................................................ 66

3.3.6

Μζςα και Ρροςωπικό ............................................................................................................. 67

3.3.7

Ανάπτυξθ Σχεδιαςμοφ Λειτουργίασ Ρλοίου ........................................................................... 68

3.3.8

Ετοιμότθτα για Καταςτάςεισ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ .................................................................... 69

3.3.9

Ανάλυςθ και εκκζςεισ μθ ςυμμορφϊςεων, ατυχθμάτων και επικίνδυνων περιςτατικϊν ... 70

3.3.10 Συντιρθςθ του Ρλοίου και του εξοπλιςμοφ του.................................................................... 70
3.3.11 Ζγγραφα.................................................................................................................................. 71
3.3.12 Ζλεγχοι Εταιρίασ – Ανακεϊρθςθ - Αξιολόγθςθ ...................................................................... 72
4

Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν ( Procedures Manual) ........................................................................... 73

4.1

Ειςαγωγι ................................................................................................................................. 73

4.2

Διαδικαςία 01 : Αρμοδιότθτεσ και Ευκφνεσ ............................................................................ 73

4.2.1

Γενικά ...................................................................................................................................... 73

4.2.2

Ρεριγραφι Διαδικαςίασ ......................................................................................................... 73

4.2.3

Ραράρτθμα Διαδικαςίασ ........................................................................................................ 74

4.3

Διαδικαςία 02: Ανακεϊρθςθ από τον Ρλοίαρχο .................................................................... 78

4.3.1

Γενικά ...................................................................................................................................... 78

4.3.2

Ρεριγραφι Διαδικαςίασ ......................................................................................................... 78

4.4

Διαδικαςία 03: Διαχείριςθ Ρροςωπικοφ Ρλοίων.................................................................... 79

4.4.1

Γενικά ...................................................................................................................................... 79

4.4.2

Ρεριγραφι Διαδικαςίασ ......................................................................................................... 80

4.5

Διαδικαςία 04: Κατάρτιςθ, Εξοικείωςθ και Αξιολόγθςθ των Ναυτικϊν................................. 83

4.5.1

Γενικά ...................................................................................................................................... 83

4.5.2

Ρεριγραφι Διαδικαςίασ ......................................................................................................... 83

4.6

Διαδικαςία 05: Ρροςωπικό Γραφείου .................................................................................... 88

4.6.1

Γενικά ...................................................................................................................................... 88

4.6.2

Ρεριγραφι Διαδικαςίασ ......................................................................................................... 88

4.7

Διαδικαςία 06: Εργαςίεσ ςτα πλοία ........................................................................................ 91

4.7.1

Γενικά ...................................................................................................................................... 91

4.7.2

Ρεριγραφι Διαδικαςίασ ......................................................................................................... 91

4.7.3

Ραράρτθμα Διαδικαςίασ ........................................................................................................ 99

4.8

Διαδικαςία 07: Ατυχιματα και Επικίνδυνα Ρεριςτατικά ...................................................... 103

4.8.1

Γενικά .................................................................................................................................... 103

4.8.2

Ρεριγραφι Διαδικαςίασ ....................................................................................................... 103

4.9

Διαδικαςία 08: Ρροετοιμαςία Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν ...................................... 105

4.9.1

Γενικά .................................................................................................................................... 105

4.9.2

Ρεριγραφι Διαδικαςίασ ....................................................................................................... 106

4.10

Διαδικαςία 09: Μθ ςυμμορφϊςεισ, διορκωτικζσ και προλθπτικζσ ενζργειεσ ..................... 108

4.10.1 Γενικά .................................................................................................................................... 108
4.10.2 Ρεριγραφι Διαδικαςίασ ....................................................................................................... 109
4.11

Διαδικαςία 10: Επικεωριςεισ και Ριςτοποιθτικά................................................................. 111

4.11.1 Γενικά .................................................................................................................................... 111
4.11.2 Ρεριγραφι Διαδικαςίασ ....................................................................................................... 111
4.12

Διαδικαςία 11: Ζλεγχοι και Συντιρθςθ ................................................................................. 113

4.12.1 Γενικά .................................................................................................................................... 113
4.12.2 Ρεριγραφι Διαδικαςίασ ....................................................................................................... 113
4.13

Διαδικαςία 12: Ζλεγχοσ Δεδομζνων και Εγγράφων ............................................................. 115

4.13.1 Γενικά .................................................................................................................................... 115
4.13.2 Ρεριγραφι Διαδικαςίασ ....................................................................................................... 116
4.14

Διαδικαςία 13: Εςωτερικόσ ζλεγχοσ πλοίων – Εταιρίασ ....................................................... 119

4.14.1 Γενικά .................................................................................................................................... 119
4.14.2 Ρεριγραφι Διαδικαςίασ ....................................................................................................... 119
4.15

Διαδικαςία 14 : Ζλεγχοσ τθσ Διαχείριςθσ .............................................................................. 121

4.15.1 Γενικά .................................................................................................................................... 121
4.15.2 Ρεριγραφι Διαδικαςίασ ....................................................................................................... 121
5

Το Σχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν (Emergency Response Plan –ERP) .................... 123

5.1

Γενικά ..................................................................................................................................... 123

5.2

Θ οργάνωςθ του γραφείου ................................................................................................... 123

5.2.1

Ειςαγωγι .............................................................................................................................. 123

5.2.2

Θ Ομάδα Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν Γραφείου (ERT)............................................. 124

5.2.3

Ραρατεταμζνθ κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ..................................................................... 128

5.2.4

Σφςτθμα Ρλθροφόρθςθσ ...................................................................................................... 128

5.3

Θ Οργάνωςθ των Ρλοίων ...................................................................................................... 129

5.3.1

Ειςαγωγι .............................................................................................................................. 129

5.3.2

Ομάδεσ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν (πλοίο) ............................................................ 129

5.4

Διοίκθςθ τθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ ............................................................................................ 132

5.4.1

Επικοινωνίεσ ......................................................................................................................... 132

5.4.2

Εγγραφζσ ςτο θμερολόγιο καταςτρϊματοσ και άλλα ζγγραφα .......................................... 132

5.4.3

Ρεριοριςμόσ τθσ Ρλθροφορίασ ............................................................................................ 133

5.4.4

Άλλα εμπλεκόμενα μζρθ ...................................................................................................... 133

5.5

Γυμνάςια και Εκπαίδευςθ ..................................................................................................... 134

5.5.1

Γυμνάςια (Drills) ................................................................................................................... 134

5.5.2

Εκπαίδευςθ ........................................................................................................................... 134

5.6

Καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ............................................................................................ 134

5.6.1

Εγκατάλειψθ του πλοίου ...................................................................................................... 135

5.6.2

Ρετρελαιοκθλίδα .................................................................................................................. 136

5.6.3

Ρροςάραξθ ........................................................................................................................... 136

5.6.4

Σφγκρουςθ ............................................................................................................................ 137

5.6.5

Δομικζσ βλάβεσ ..................................................................................................................... 137

5.6.6

Ρυρκαγιά / ζκρθξθ................................................................................................................ 137

5.6.7

ιξθ Κφτουσ- Ρλθμμφρεσ ..................................................................................................... 138

5.6.8

Μετατόπιςθ φορτίου – Υπερβολικι Κλίςθ .......................................................................... 139

5.6.9

Απόρριψθ φορτίου ............................................................................................................... 139

5.6.10 Βλάβθ Τθλζγραφου .............................................................................................................. 139
5.6.11 Βλάβθ Γυροπυξίδασ .............................................................................................................. 139
5.6.12 Βλάβθ Τιμονιοφ .................................................................................................................... 139
5.6.13 Βλάβθ κυρίασ μθχανισ ......................................................................................................... 139
5.6.14 Διακοπι ρεφματοσ ................................................................................................................ 140
5.6.15 Επείγουςα ρυμοφλκθςθ ....................................................................................................... 140
5.6.16 Ηθμιζσ λόγω Κακοκαιρίασ ..................................................................................................... 141
5.6.17 Διάςωςθ................................................................................................................................ 141
5.6.18 Λιμζνασ καταφυγισ .............................................................................................................. 142
5.6.19 “Wash and Surge “ ................................................................................................................ 142
5.6.20 Άνκρωποσ ςτθ κάλαςςα (άμεςθ ανακάλυψθ) ..................................................................... 143
5.6.21 Άνκρωποσ ςτθ κάλαςςα (άγνωςτο ςθμείο ι ϊρα) .............................................................. 144
5.6.22 Ζρευνα και Διάςωςθ............................................................................................................. 144
5.6.23 Αςκζνεια ι τραυματιςμόσ .................................................................................................... 144
5.6.24 Διάςωςθ από κλειςτό χϊρο ................................................................................................. 145
5.6.25 Επιχειριςεισ με ελικόπτερο ................................................................................................. 145
5.6.26 Αναφορά Κανάτου ............................................................................................................... 145
6

Ανάλυςθ Ατυχθμάτων ............................................................................................................... 146

6.1

M/V Cape Kestrel ................................................................................................................... 146

6.1.1

Λςτορικό του ατυχιματοσ ..................................................................................................... 146

6.1.2

Ανάλυςθ του Ατυχιματοσ .................................................................................................... 147

6.1.3

Συμπεράςματα και Ρροτάςεισ ............................................................................................. 150

6.2

M/V Saga Spray...................................................................................................................... 151

6.2.1

Λςτορικό του ατυχιματοσ ..................................................................................................... 151

6.2.2

Ανάλυςθ του ατυχιματοσ..................................................................................................... 152

6.2.3

Συμπεράςματα και Ρροτάςεισ ............................................................................................. 154

7

Επίλογοσ .................................................................................................................................... 156

Βιβλιογραφία ..................................................................................................................................... 157
ΡΑΑΤΘΜΑ Α................................................................................................................................... 166
ΡΑΑΤΘΜΑ Β ................................................................................................................................... 245

Περύληψη
Στθ διπλωματικι αυτι εργαςία παρουςιάηονται τα εγχειρίδια πολιτικισ και
αςφαλείασ τα οποία αναπτφχκθκαν για να εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ και τισ
απαιτιςεισ τθσ ναυτιλιακισ εταιρίασ Seadar Shipmanagement S.A. και ο τρόποι που
αυτά εφαρμόηονται ϊςτε να μπορζςει θ Εταιρία να εξαςφαλίςει πωσ οι
απαραίτθτεσ ςυνκικεσ αςφαλείασ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ιςχφουν ςε
όλο το ςτόλο τθσ. Επιπλζον γίνεται προςπάκεια προςζγγιςθσ παλαιότερων
ατυχθμάτων, και ανάλυςι τουσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των προαναφερκζντων
εγχειριδίων. Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να αναδείξει πωσ θ ςυςτθματικι χριςθ των
ςυςτθμάτων αςφαλείασ, τα οποία αναπτφχκθκαν με γνϊμονα τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ των πλοίων που διαχειρίηεται θ εν λόγω ναυτιλιακι εταιρία και τον
ανκρϊπινο παράγοντα, μπορεί να εξαςφαλίςει τθ μείωςθ ι ακόμα και τον
περιοριςμό καταςτάςεων και περιςτατικϊν που μποροφν να οδθγιςουν ςε
ατυχιματα.
Θ ζννοια τθσ αςφάλειασ ςτθ ναυτιλία υπιρχε από αρχαιοτάτων χρόνων. Επί
αιϊνεσ υπιρχαν διαδικαςίεσ οι οποίεσ εφαρμόηονταν, ϊςτε να μειωκοφν τα
ατυχιματα ςτισ καλάςςιεσ επιχειριςεισ. Στο πρϊτο, ειςαγωγικό, κεφάλαιο τθσ
εργαςίασ, προςεγγίηεται ιςτορικά το ηιτθμα τθσ αςφάλειασ, πραγματοποιείται μία
εξιςτόρθςθ των ατυχθμάτων τα οποία μζςα ςτουσ αιϊνεσ οδιγθςαν ςτθν
εφαρμογι πιο αυςτθρϊν μζτρων όςον αφορά τισ καλάςςιεσ μετακινιςεισ, μζχρι τθ
ςφγχρονθ εποχι , με τθν ίδρυςθ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Ναυτιλίασ και τθν
υιοκζτθςθ του Διεκνοφσ Κϊδικα Αςφαλείασ, ο οποίοσ παρζχει τισ κακοδθγιςεισ
ςτισ ναυτιλιακζσ εταιρίεσ ϊςτε να μπορζςουν να αναπτφξουν θ κάκε μία το δικό τθσ
εγχειρίδιο αςφαλείασ, το οποίο ςυγκεκριμενοποιείται ανάλογα με τουσ τφπουσ των
πλοίων που θ κάκε εταιρία διαχειρίηεται. Επιπλζον , υπάρχουν αναφορζσ για το
ρόλο που επαίξαν άλλοι διεκνείσ οργανιςμοί ςτθ διαμόρφωςθ των κακοδθγιςεων
τισ οποίεσ προςφζρει ο Κϊδικασ. Τζλοσ, υπάρχει μία αρχικι ειςαγωγι ςε βαςικι
ορολογία που χρθςιμοποιείται ςτον τομζα τθσ ναυτιλίασ.
Στο δεφτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία ανάλυςθ του διεκνι κϊδικα
διαχείριςθσ για τθν αςφαλι λειτουργία των πλοίων και τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ
(ISM code). Επεξθγοφνται οι βαςικζσ του ζννοιεσ, οι απαιτιςεισ που κζτει και οι
κακοδθγιςεισ που προτείνει ςτισ ναυτιλιακζσ εταιρίεσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ
αςφάλεια ςτα πλοία. Σκοπόσ του κεφαλαίου είναι να πλθροφοριςει τον
αναγνϊςτθ που δε ςχετίηεται άμεςα με τθ Ναυτιλία, γφρω από τθ δομι και τισ
βαςικζσ αρχζσ που αςπάηεται ο Κϊδικασ, ζτςι ϊςτε να μπορζςει να τον
τοποκετιςει ανάμεςα ςτα άλλα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που
εφαρμόηονται παράλλθλα και να ςχθματίςει προςωπικι γνϊμθ για τθν ςυνειςφορά
του ςτθν ποιοτικι διαχείριςθ μιασ Ναυτιλιακισ Επιχείρθςθσ.

Με βάςθ τουσ διεκνείσ κανόνεσ που αναφζρονται ςτα δφο πρϊτα κεφάλαια τθσ
εργαςίασ, και με άξονα τθν αςφάλεια και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ,
αναπτφχκθκαν από τθ ναυτιλιακι εταιρία Seadar Shipmanagement S.A., ςυςτιματα
αςφαλείασ τα οποία καλφπτουν όλεσ τισ διεκνείσ νομοκεςίεσ και προχποκζςεισ. Το
ςφςτθμα αςφαλείασ που δθμιουργικθκε είναι εγκεκριμζνο από διεκνείσ
οργανιςμοφσ και είναι ο βαςικόσ άξονασ πάνω ςτον οποίο ςτθρίηεται θ εφρυκμθ
λειτουργία τθσ εν λόγω εταιρίασ. Θ ςυγγραφι του πραγματοποιικθκε το ζτοσ 2009
από τον υπογράφοντα αυτι τθ διπλωματικι, ςε ςυνεργαςία με τον επιβλζποντα
μθχανικό τθσ εταιρίασ Μ. Ραπαδόπουλο. Το ςφςτθμα αςφαλείασ που
δθμιουργικθκε είναι δυναμικό, και επιδζχεται τροποποιιςεισ και ανακεωριςεισ
ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανόνεσ ναυτιλίασ που αναπτφςςονται και
μεταβάλλονται διαρκϊσ. Λόγω όγκου του ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ αςφαλείασ,
ςτθ διπλωματικι αυτι παρουςιάηονται τρία αποςπάςματα από αυτό τα οποία
αναφζρονται αποκλειςτικά ςτουσ κανόνεσ και τισ διαδικαςίεσ που κζτει θ εταιρία,
ϊςτε να εξαςφαλίςει τθν αςφάλεια των περουςιακϊν τθσ ςτοιχείων, τα πλοία, και
του προςωπικοφ που βρίςκεται ςε αυτά.
Στο τρίτο κεφάλαιο τθσ διπλωματικισ, παρουςιάηεται το εγχειρίδιο πολιτικισ
τθσ εταιρίασ , ςτο οποίο γίνονται ξεκάκαροι οι ρόλοι των εργαηομζνων ς’ αυτιν,
ποιεσ είναι οι αρμοδιότθτεσ τουσ και τα πεδία ευκυνϊν τουσ. Με βάςθ τισ
αρμοδιότθτεσ αυτζσ , αναπτφχκθκαν από τθν εταιρία ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ οι
οποίεσ προςπακοφν, μ’ ζναν τρόπο κατανοθτό απ’ όλουσ τουσ εμπλεκομζνουσ, να
επεξθγιςουν με ςυνάφεια τθ μεκοδολογία που πρζπει να ακολουκείται ςε
ςυγκεκριμζνουσ τομείσ λειτουργίασ τθσ εταιρίασ. Στθν προςπάκεια απλοποίθςθσ
των διαδικαςιϊν αυτϊν, ϊςτε να είναι εφχρθςτεσ, αναπτφχκθκαν φόρμεσ και λίςτεσ
ελζγχου που ζχουν ωσ ςκοπό τθν υποβοικθςθ των εργαηομζνων τθσ εταιρίασ και
τθν εξαςφάλιςθ πωσ όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ πραγματοποιοφνται από
αυτοφσ. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ, κακϊσ και οι ςχετικζσ φόρμεσ, παρουςιάηονται ςτο
τζταρτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ και ςτο παράρτθμα Α, αντίςτοιχα.
Στο πζμπτο κεφάλαιο παρουςιάηεται το εγχειρίδιο αςφαλείασ που βρίςκεται
ςτα πλοία τα οποία διαχειρίηεται θ εταιρία, το οποίο περιγράφει με ακριβι τρόπο
τουσ τρόπουσ αντίδραςθσ των πλθρωμάτων και του προςωπικοφ του γραφείου ςε
καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Ζχει πραγματοποιθκεί μια προςπάκεια πρόβλεψθσ
όλων των επικίνδυνων καταςτάςεων ςτισ οποίεσ μπορεί να βρεκεί κάποιο από τα
πλοία του ςτόλου τθσ εταιρίασ, και επιχειρείται με ζναν απλό και κατανοθτό τρόπο,
ο οποίοσ λειτουργεί βοθκθτικά ςτο προςωπικό τθσ εταιρίασ, να προςφζρει λφςεισ
ςε αυτζσ τισ καταςτάςεισ. Επιπλζον, αυτόσ ο πρακτικόσ οδθγόσ, ςυνοδεφεται από
φόρμεσ και λίςτεσ ελζγχου, οι οποίεσ κζτουν τα βαςικά ςθμεία ςτα οποία πρζπει να
επικεντρωκεί το προςωπικό όταν κάποιο από τα πλοία τισ εταιρίασ βρεκεί ςε
κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Αυτζσ βρίςκονται ςτο παράρτθμα Β τθσ εργαςίασ.
Σε μια προςπάκεια πρακτικισ εφαρμογισ των όςων περιγράφονται ςτα
προθγοφμενα κεφάλαια, ςτο ζκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυςθ δφο
ατυχθμάτων τα οποία ζχουν ςυμβεί ςτο παρελκόν ςε πλοία μεταφοράσ χφδθν
φορτίου. Ρραγματοποιείται μία εξιςτόρθςθ των γεγονότων που οδιγθςαν ςτα
ατυχιματα αυτά, αξιολογοφνται οι αντιδράςεισ των εμπλεκομζνων και επιχειρείται
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αναγνϊριςθ των παραγόντων οι οποίοι ςυνζβαλαν ςτα ατυχιματα. Επιπλζον,
αναλφονται, με βάςθ τα εγχειρίδια που ζχουν περιγραφεί ςτα προθγοφμενα
κεφάλαια τθσ διπλωματικισ, ενζργειεσ που πρζπει να ακολουκθκοφν ϊςτε να μθν
υπάρξει επανάλθψθ των ατυχθμάτων αυτϊν.
Τζλοσ, ςτο ζβδομο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μία ςφνοψθ των όςων
αναγράφθςαν και, με βάςθ αυτά, καταγράφονται τα ςυμπεράςματα του
υπογράφοντα όςον αφορά τον τομζα τθσ αςφάλειασ ςτισ ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ.
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1 Η Ιςτορικό Εξϋλιξη των υςτημϊτων Διαχεύριςησ
Αςφαλεύασ ςτη Ναυτιλύα
1.1 Ειςαγωγό
Μζςα από αυτό το κεφάλαιο κα γίνει προςπάκεια να εντοπιςκοφν οι
κυριότερεσ αιτίεσ που οδιγθςαν τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ τθσ Ναυτιλίασ,
δθλαδι τον Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν μζςω του Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ
Οργανιςμοφ, τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τισ κυβερνιςεισ οριςμζνων ανεπτυγμζνων
χωρϊν μεμονωμζνα, τουσ ναυλωτζσ, τουσ νθογνϊμονεσ, τισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ
και φυςικά τουσ ίδιουσ τουσ πλοιοκτιτεσ, ςτθν αναηιτθςθ, τθν υιοκζτθςθ και τθν
εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ.
Οι κανόνεσ του «παιχνιδιοφ», θ δυνατότθτα και οι τρόποι ευθμερίασ και
επιβίωςθσ ςτο δυναμικό περιβάλλον τθσ Ναυτιλίασ μεταβάλλονται αργά αλλά με
ςτακερό ρυκμό, ακολουκϊντασ το δρόμο που χάραξαν οι χερςαίεσ βιομθχανίεσ και
οι επιχειριςεισ. Γι’ αυτό το λόγο, κεωρικθκε απαραίτθτο να γίνει μια ςφντομθ
ιςτορικι αναδρομι, προκειμζνου να αποτυπωκεί θ ςτροφι αυτι, θ οποία
κορυφϊκθκε τισ δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ του προθγοφμενου αιϊνα.
Λδιαίτερθ μνεία γίνεται ςτον ανκρϊπινο παράγοντα και ςτισ ςυνκικεσ που
ςυντζλεςαν ζτςι ϊςτε αυτόσ, να κεωρείται άμεςα ι ζμμεςα υπεφκυνοσ για το 80%
των ατυχθμάτων που ςυμβαίνουν ςτθ κάλαςςα. Ελλείψει επίςθμων και
ολοκλθρωμζνων ερευνϊν για τθν ανάλυςθ των ατυχθμάτων και τθν εξαγωγι
αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων για τθν πρόλθψθ αυτϊν ςτον τομζα τθσ Ναυτιλίασ, οι
κυριότερεσ πθγζσ βαςίηονται ςε αντίςτοιχεσ μελζτεσ που ζχουν γίνει ςτισ χερςαίεσ
βιομθχανίεσ και επιχειριςεισ.
Θ αναγνϊριςθ τθσ ςθμαντικότθτασ τθσ ανκρϊπινθσ αξίασ ςτθ λειτουργικι
διαχείριςθ μιασ ναυτιλιακισ εταιρείασ και θ επικζντρωςθ ςτα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά του κάκε ατόμου είναι οι βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν
εγκακίδρυςθ ενόσ περιβάλλοντοσ αςφάλειασ και ποιότθτασ ςε αυτι.

1.2 Η ιςτορύα τησ αςφϊλειασ ςτη θϊλαςςα
1.2.1 Η μοιρολατρικό αντιμετώπιςη των ατυχημϊτων
Κατά τθν αρχαιότθτα, οποιαδιποτε εναςχόλθςθ με τθ κάλαςςα χαρακτθριηόταν
ωσ αναςφαλισ. Γι’ αυτό το λόγο άλλωςτε, κάκε μορφι εμπορίου μζςω τθσ
κάλαςςασ κεωρείτο προνόμιο και επάγγελμα των τυχοδιωκτϊν. Οι καλάςςιεσ
μεταφορζσ καλφπτονταν από το «πζπλο» τθσ αβεβαιότθτασ και κάκε ατφχθμα που
είχε ωσ επακόλουκο τον πνιγμό πολλϊν ανκρϊπων αντιμετωπιηόταν μοιρολατρικά,
ωσ θ φυςικι ροι των πραγμάτων από τθν άνιςθ μάχθ του ανκρϊπου με τα ςτοιχεία
τθσ φφςθσ.
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Το πιο αποτελεςματικό μζτρο για τθν πρόλθψθ των ναυτικϊν ατυχθμάτων
αποτελοφςε θ απαγόρευςθ των ταξιδιϊν κατά τουσ μινεσ ςτουσ οποίουσ
επικρατοφςαν άςχθμα καιρικά φαινόμενα. Στθ ϊμθ θ απαγόρευςθ απόπλου είχε
πάρει τθ μορφι νόμου και θ μθ ςυμμόρφωςθ με αυτι είχε ωσ ςυνζπεια τθν
επιβολι ποινϊν. Το διάςτθμα, ςτο οποίο επιτρζπονταν χωρίσ περιοριςμοφσ τα
ταξίδια μζςω τθσ κάλαςςασ, διαρκοφςε από τισ 27 Μαΐου μζχρι τισ 14 Σεπτεμβρίου
ςε ετιςια βάςθ. Θ αναςφάλεια και θ κινδυνολογία που περιζβαλε κάκε ταξίδι
μζςω τθσ κάλαςςασ δεν περιοριηόταν όμωσ, μόνο ςτισ άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ.
Ο διαρκισ κίνδυνοσ των πειρατϊν, οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτθ κάλαςςα, οι
αρρϊςτιεσ, θ ζλλειψθ μζςων χειριςμοφ και εξοπλιςμοφ των πλοίων, θ
υπερφόρτωςι τουσ και θ ανυπαρξία αξιόπιςτων χαρτϊν ενίςχυαν αυτι τθν
πεποίκθςθ.
Θ επιτυχισ διεκπεραίωςθ κάκε ναυτικοφ ταξιδιοφ βάρυνε αποκλειςτικά τον
κυβερνιτθ κάκε πλοίου, ο οποίοσ ιταν υπεφκυνοσ τόςο για τθν πλοιγθςθ του, όςο
και για τθν επιλογι τθσ πιο αςφαλοφσ ρότασ. Ραρόλα αυτά, ακόμθ και τότε,
κάποιοι επιτιδειοι ιδιοκτιτεσ πλοίων ι φορτίων, με κίνθτρο τθν εξαςφάλιςθ
υψθλότερων κερδϊν και αδιαφορϊντασ για τουσ ορατοφσ κινδφνουσ που υπιρχαν,
ανάγκαηαν τουσ κυβερνιτεσ των πλοίων να αποπλζουν κάτω από άςχθμεσ καιρικζσ
ςυνκικεσ για ταξίδια προσ το άγνωςτο.

1.2.2 Η θϋςπιςη των πρώτων κανονιςμών για την πρόληψη των
ατυχημϊτων ςτη θϊλαςςα
Μια μικρι πρόοδοσ ςτθν αςφάλεια των πλοίων ςθμειϊκθκε κατά το Μεςαίωνα
με τθ δθμιουργία των πρϊτων προλθπτικϊν κανονιςμϊν που αφοροφςαν τθ
φόρτωςθ των πλοίων. Τζτοιεσ διατάξεισ εμφανίςτθκαν ςε μεγάλα λιμάνια τθσ
Μεςογείου από τα μζςα του 13ου αιϊνα και περιλάμβαναν τον υπολογιςμό και τθ
ςθματοδότθςθ του ελάχιςτου φψουσ εξάλων για κάκε πλοίο που ειςερχόταν ι
εξερχόταν από αυτά, με ςκοπό να περιοριςτεί θ υπερφόρτωςθ των πλοίων από
τουσ ιδιοκτιτεσ και τουσ κυβερνιτεσ τουσ για λόγουσ εξαςφάλιςθσ υψθλότερου
ναφλου. Ραρά τθν εφαρμογι αυτϊν των μζτρων, οι βυκίςεισ των πλοίων και θ
απϊλεια ανκρϊπινων ηωϊν παρζμειναν ςε υψθλά επίπεδα ςτθ Μεςόγειο
κάλαςςα.
Θ ανάπτυξθ του εμπορίου μζςω τθσ κάλαςςασ από τα μζςα του 15ου αιϊνα,
ςυνοδευόμενθ από τθν αφξθςθ του αρικμοφ των πλοίων, τθσ ταχφτθτασ, τθσ
χωρθτικότθτάσ τουσ και τθσ αξίασ των φορτίων που μεταφζρονταν με αυτά,
αποτζλεςε ζνα επιπλζον κίνθτρο για τα μεγάλα ναυτικά κράτθ να κακιερϊςουν
μζτρα ελζγχου και «αςτυνόμευςθσ» για τα εμπορικά πλοία. Ζτςι, κεςπίςτθκαν
κανονιςμοί για τθν αξιοπλοΐα των πλοίων, το ςτοίβαςμα των φορτίων, και
κακιερϊκθκαν υποχρεωτικζσ επικεωριςεισ των πλοίων πριν και μετά από τθ
φόρτωςι τουσ, κακϊσ και κατά τον απόπλου και τθν άφιξθ τουσ ςτα λιμάνια. Πλεσ
αυτζσ οι προςπάκειεσ διαςφάλιςθσ του εμπορίου μζςω τθσ κάλαςςασ γίνονταν με
ςκοπό τθ διαφφλαξθ των οικονομικϊν ςυμφερόντων των πλοιοκτθτϊν. Οι αιτίεσ
που προκαλοφςαν τα ατυχιματα παρζμεναν όμωσ αδιευκρίνιςτεσ, ενϊ οι
νομοκεςίεσ κεωροφςαν τον καταμεριςμό των ευκυνϊν και τισ αποηθμιϊςεισ για
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τυχόν απϊλειεσ ωσ τθν πιο πειςτικι απάντθςθ ςτο πρόβλθμα τθσ αναςφάλειασ ςτθ
κάλαςςα.
1.2.3 Η παρϋμβαςη του ιδιωτικού φορϋα
Οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ που επιλκαν με τθ βιομθχανικι επανάςταςθ
επθρζαςαν ςθμαντικά και τθ Ναυτιλία κατά το 19ο αιϊνα. Οι πιο ςθμαντικζσ
καινοτομίεσ κεωροφνται ότι ιταν θ ειςαγωγι των ατμομθχανϊν, ωσ κφριων
προωςτιριων εγκαταςτάςεων και θ χριςθ, αρχικά, του ςιδιρου και αργότερα του
χάλυβα ςτθν καταςκευι των πλοίων. Οι τεχνολογικζσ βελτιϊςεισ, όμωσ, αντί να
μειϊςουν τον κίνδυνο ςτθ κάλαςςα αφξθςαν δραματικά τον αρικμό των ναυτικϊν
ατυχθμάτων.
Οι προςπάκειεσ δθμιουργίασ ενόσ πλαιςίου αςφάλειασ ςτθ Ναυτιλία προιλκαν
από τον ιδιωτικό τομζα, ωσ ςυνζπεια τθσ πεποίκθςθσ που υπιρχε ότι οι
παρεμβάςεισ των κυβερνιςεων των κρατϊν παρακϊλυαν τθ διεξαγωγι του
ελεφκερου εμπορίου. Θ άποψθ αυτι οδιγθςε ςτθ γζνεςθ των πρϊτων
Νθογνωμόνων ςτα μζςα του 19ου αιϊνα. Οι ιδιωτικοί αυτοί οργανιςμοί
ςυνειςζφεραν τα μζγιςτα ςτθν εκτίμθςθ τθσ αςφάλειασ των εμπορικϊν πλοίων,
παρζχοντασ ςτισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ τθσ εποχισ, ακριβι και τακτικι
πλθροφόρθςθ για τθν ποιότθτα των πλοίων και του εξοπλιςμοφ τουσ.
Τθν ίδια εποχι, θ Γαλλία και θ Μεγάλθ Βρετανία προχϊρθςαν ςε ςθμαντικζσ
ανακεωριςεισ ςτισ εκνικζσ τουσ νομοκεςίεσ, ςε κζματα που αφοροφςαν τθν
αςφάλεια ςτθ κάλαςςα. Οι αλλαγζσ αυτζσ αφοροφςαν τθν κακιζρωςθ ετιςιων
επικεωριςεων, τθν τροποποίθςθ και τθν ειςαγωγι νζων κανονιςμϊν για τθν
καταςκευι των πλοίων, τθν ευςτάκειά τουσ, τθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ τουσ, τθ
μεταφορά επικίνδυνων αγακϊν και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ των ναυτικϊν. Οι
πρϊτεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ υπογράφτθκαν τθν περίοδο από το 1850 ζωσ 1885
μεταξφ Γαλλίασ και Μεγάλθσ Βρετανίασ και αφοροφςαν κζματα ναυςιπλοΐασ ςε
διεκνι φδατα. Τθν ίδια τακτικι ακολοφκθςαν ςτθ ςυνζχεια και άλλα Ευρωπαϊκά
κράτθ.

1.2.4 Η ανϊγκη για ύπαρξη διεθνών κανονιςμών
Θ ραγδαία ανάπτυξθ των καλαςςίων μεταφορϊν και θ ανάγκθ εναρμόνιςθσ των
εκνικϊν νομοκεςιϊν ςτο χϊρο τθσ Ναυτιλίασ εντάκθκαν κατά τον 20ο αιϊνα. Οι
λόγοι που ϊκθςαν τισ μεγάλεσ ναυτικζσ δυνάμεισ τθσ εποχισ ςτθ δθμιουργία
διεκνϊν κανονιςμϊν αςφάλειασ ςτθ κάλαςςα μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ
εξισ τρεισ:
1. Στθν ανάγκθ κακοριςμοφ ευρζωσ αποδεκτϊν ςυνκθκϊν ναυςιπλοΐασ ςτισ
διεκνείσ κάλαςςεσ, ϊςτε να αποφευχκοφν φαινόμενα αναρχίασ που κα
μποροφςαν να οδθγιςουν ςε επικίνδυνεσ καταςτάςεισ όπωσ ςυγκροφςεισ,
πυρκαγιζσ, κ.α.
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2. Στθν ανάγκθ φπαρξθσ αναγνωριςμζνων πιςτοποιθτικϊν και ομοιόμορφων
επικεωριςεων για κάκε πλοίο που ειςερχόταν ςε ζνα λιμάνι, ανεξαρτιτωσ
τθσ εκνικότθτάσ του, ϊςτε να αποφευχκοφν οι περιπτϊςεισ υποχρεωτικισ
ςυμμόρφωςθσ ςε διφοροφμενεσ και αντιφατικζσ μεταξφ τουσ απαιτιςεισ.
3. Στθν
ανάγκθ
προςταςίασ
του
διεκνοφσ
ανταγωνιςμοφ.
Οι
επαναλαμβανόμενεσ ναυτικζσ τραγωδίεσ οδιγθςαν ςτο ςυμπζραςμα, ότι θ
παρουςία διαφορετικϊν εκνικϊν κανονιςμϊν ςε κζματα ςχετιηόμενα με τθ
λειτουργικι διαχείριςθ των πλοίων (π.χ. για τθ φόρτωςθ, τθν ευςτάκεια, τθ
ςτελζχωςθ των πλοίων) προκαλεί ςοβαροφσ κινδφνουσ ςτθν αςφαλι
διεξαγωγι του εμπορίου μζςω τθσ κάλαςςασ, ενϊ ενδζχεται να κζςει τθν εν
λόγω μορφι μεταφορϊν ςε δυςμζνεια, με ανεπανόρκωτεσ ςυνζπειεσ για τισ
οικονομίεσ των κρατϊν.
Θ βφκιςθ του βρετανικοφ υπερωκεάνιου «Τιτανικόσ» κατά το παρκενικό του
ταξίδι ςτισ 14 Απριλίου του 1912, μετά τθν πρόςκρουςι του ςε παγόβουνο, ζχοντασ
ωσ επακόλουκο τον πνιγμό 1563 ανκρϊπων και θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ
γνϊμθσ προκάλεςαν τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςτάςθσ που κρατοφςαν πολλζσ χϊρεσ
όςον αφορά τα κζματα τθσ αςφάλειασ ςτθ κάλαςςα. Θ διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ
για φπαρξθ ολοκλθρωμζνων κανονιςμϊν και διαδικαςιϊν αποδεκτϊν από όλουσ,
οδιγθςε ςτθν πρϊτθ διεκνι διάςκεψθ για τθν αςφάλεια τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ
κάλαςςα το 1914 ςτο Λονδίνο, με τίτλο «Διάςκεψθ για τον Τιτανικό», μετά από
πρόςκλθςθ τθσ Βρετανικισ κυβζρνθςθσ. Κατόπιν πολλϊν ςυηθτιςεων και
αςυμφωνιϊν, επικεντρωμζνων κυρίωσ ςε τεχνικά ηθτιματα, υπεγράφθ θ πρϊτθ
διεκνισ ςφμβαςθ για τθν «Αςφάλεια τθσ Ηωισ ςτθ Κάλαςςα» (Safety of Life at Sea SOLAS) μόνο από πζντε κράτθ. Θ ςυνκικθ αυτι δεν τζκθκε ποτζ ςε εφαρμογι
εξαιτίασ του Ρρϊτου Ραγκοςμίου Ρολζμου που ακολοφκθςε. Κατά τθ δεφτερθ
διεκνι διάςκεψθ που πραγματοποιικθκε το 1928 ςτο Λονδίνο, υιοκετικθκε μια
νζα ςφμβαςθ SOLAS, θ οποία μπικε ςε εφαρμογι το 1933. Τρία χρόνια μετά το
τζλοσ του Δευτζρου Ραγκοςμίου Ρολζμου, ςυγκλικθκε θ Τρίτθ διεκνισ διάςκεψθ
μετά από πρόταςθ τθσ Βρετανίασ, θ οποία κατζλθξε ςε μια νζα ανακεωρθμζνθ
ςφμβαςθ. Θ ςυνκικθ υπογράφτθκε από 27 κράτθ και τζκθκε ςε ιςχφ το 1952.
Ραράλλθλα, το 1920 ιδρφκθκε ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Εργαςίασ (International
Labour Organization), ο οποίοσ ειςιγαγε κανονιςμοφσ για τισ ςυνκικεσ εργαςίασ
ςτα πλοία. Στο τζλοσ του 1921 πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ κίνθςθ κατά τθσ
ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ λόγω των πετρελαιοφόρων πλοίων. Το τελικό κείμενο τθσ
ςφμβαςθσ αποτελοφταν από 60 άρκρα που αναφζρονταν ςε κζματα καταςκευισ
των πλοίων, ναυαγοςωςτικοφ, τθλεγραφικοφ και ναυςιπλοϊκοφ εξοπλιςμοφ,
πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ πυρκαγιϊν και αποφυγισ ςυγκροφςεων.
Θ περίοδοσ μετά το τζλοσ του Δευτζρου Ραγκοςμίου Ρολζμου ςυνοδεφτθκε με
τθ ςταδιακι πτϊςθ τθσ παντοδυναμίασ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ, τόςο ςε επίπεδο
ςτόλου πλοίων, όςο και ςε επίπεδο επιρροισ, και ςφραγίςτθκε με τθ ναυτιλιακι
ςυνζλευςθ των Θνωμζνων Εκνϊν ςτθ Γζνοβα το 1948, θ οποία υιοκζτθςε τθ
ςυνκικθ ίδρυςθσ ενόσ Διακυβερνθτικοφ Ναυτιλιακοφ Συμβουλευτικοφ Οργανιςμοφ
(Intergovernmental Maritime Consultative Organization -IMCO) που τζκθκε ςε ιςχφ
το 1958.
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1.3 Σα ναυτικϊ ατυχόματα και η ςτϊςη του ΙΜΟ
Ο Διεκνισ Ναυτιλιακόσ Οργανιςμόσ (ΛΜΟ) αποτελεί μια «ειδικευμζνθ»
υπθρεςία των Θνωμζνων Εκνϊν (“specialized agency” ςφμφωνα με το άρκρο 57
των Θνωμζνων Εκνϊν), αποτελοφμενθ από 159 κράτθ-μζλθ (157 μόνιμα και 2
ςυνεργαηόμενα) με ζδρα το Λονδίνο. Αςχολείται με τθ κζςπιςθ τεχνικϊν προτφπων
και κανονιςμϊν ςχετικά με τθν αςφάλεια ςτθ κάλαςςα, τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ
από τα πλοία, τον καταλογιςμό ευκυνϊν και αποηθμιϊςεων ςε περιπτϊςεισ
ατυχθμάτων, τθν ενκάρρυνςθ και τθ διευκόλυνςθ του διεκνοφσ εμπορίου.
Θ δράςθ του ΛΜΟ, από τθ ςτιγμι που δθμιουργικθκε μζχρι και ςιμερα, είχε ωσ
αποτζλεςμα τθ δθμιουργία διεκνϊν ςυμβάςεων. Οι ςυμβάςεισ τροποποιοφνται,
ςυμπλθρϊνονται και αντικακίςτανται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα,
προςπακϊντασ να ςυμβαδίςουν με τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και να
ανταποκρικοφν ςτισ προκλιςεισ των καιρϊν.

1.3.1 Η αιτιοκρατικό αντύληψη του ΙΜΟ για την αςφϊλεια
Ραρά τισ αδιαμφιςβιτθτεσ προόδουσ που ζχουν ςθμειωκεί ςτον τομζα τθσ
αςφάλειασ ςτθ κάλαςςα και τθσ πρόλθψθσ τθσ ρφπανςθσ του καλαςςίου
περιβάλλοντοσ, το ζργο του ΛΜΟ ζχει υποςτεί ποικίλεσ αρνθτικζσ κριτικζσ. Κατά τισ
δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχει κατθγορθκεί για:
τθν προϊκθςθ ανεπαρκϊν προτφπων, πολφ υποδεζςτερων από τα
αντίςτοιχα που ιςχφουν ςτισ χερςαίεσ βιομθχανίεσ,
τθν «παραγωγι» πλθκϊρασ κανονιςμϊν, πολφπλοκων και δφςκολων ςτθν
εφαρμογι τουσ, κυρίωσ από τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ,
τθν ανομοιόμορφθ εφαρμογι των ςυμβάςεων και των κανονιςμϊν, θ οποία
διαφοροποιείται ανάλογα με τθ χωρθτικότθτα αλλά και τθν θμερομθνία
καταςκευισ των πλοίων. Οι εξαιρζςεισ αυτζσ εμποδίηουν τθν απόςυρςθ των
«προβλθματικϊν» και πεπαλαιωμζνων πλοίων, τα οποία με ελάχιςτεσ
μετατροπζσ ςυνεχίηουν να ςυμμετζχουν ςτο διεκνζσ εμπόριο, κζτοντασ ςε
κίνδυνο ολόκλθρο το οικοδόμθμα τθσ αςφάλειασ,
το μεγάλο χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν υπογραφι των
κανονιςμϊν και των ςυμβάςεων μζχρι τθν ςτιγμι που τίκενται ςε ιςχφ, με
αποτζλεςμα πολλζσ φορζσ να ζχουν μθδαμινι ςυμβολι ςτθν ενδυνάμωςθ
τθσ αςφάλειασ ςτθ κάλαςςα, εξαιτίασ των τεχνολογικϊν εξελίξεων και
βελτιϊςεων που ζχουν μεςολαβιςει, και τθν αδυναμία ι αδιαφορία
αυςτθρϊν επιβολισ ποινϊν ςε κράτθ, τα οποία όχι μόνο δε
ςυμμορφϊνονται ςτουσ υποχρεωτικοφσ κανονιςμοφσ, αλλά αντίκετα με τθν
πολιτικι τουσ προςελκφουν ςτθ ςθμαία τουσ «επικίνδυνα» πλοία.
Οι περιςςότερεσ κριτικζσ που ζχει δεχκεί ο ΛΜΟ αφοροφν τθν ευαιςκθτοποίθςθ
που δείχνει φςτερα από κάκε μεγάλο ατφχθμα, το οποίο ςτοίχιςε τθ ηωι ςε
πολλοφσ ανκρϊπουσ ι είχε καταςτρεπτικζσ ςυνζπειεσ για το καλάςςιο περιβάλλον.
Θ γνϊςθ από τα πακιματα του παρελκόντοσ αποτελεί αναμφίβολα τθν κυριότερθ
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πθγι για τθ ςφςταςθ νζων κανονιςμϊν αςφαλείασ ι τθν τροποποίθςθ των
υπαρχόντων. Από τθν άλλθ όμωσ πλευρά, υποςτθρίηεται ότι θ ζλλειψθ προλθπτικισ
δράςθσ δε κα οδθγιςει ποτζ ςτθν πραγματικι μείωςθ των ατυχθμάτων, ενϊ το
φαινόμενο κα διαιωνίηεται με τουσ ίδιουσ πάντα πρωταγωνιςτζσ. Ο πίνακασ 2.2
ςυνδζει τα κυριότερα ναυτικά ατυχιματα του αιϊνα με τισ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ
οι οποίεσ τα ακολοφκθςαν. H φφςθ τθσ εργαςίασ του ΛΜΟ ςυνδζεται και με τθν
τάςθ που υπάρχει να προςδίδεται οπωςδιποτε μια εξιγθςθ για κάκε ατφχθμα,
επιρρίπτοντασ τισ ευκφνεσ, είτε ςε λανκαςμζνεσ ανκρϊπινεσ ενζργειεσ, είτε ςτθν
αςτοχία μζρουσ του εξοπλιςμοφ του πλοίου. Θ αιτιοκρατικι αυτι αντίλθψθ για τθ
φφςθ των ναυτικϊν ατυχθμάτων οδθγεί ςε απλοϊκά ςυμπεράςματα, με ςυνζπεια οι
διορκωτικζσ ενζργειεσ που προτείνονται να επικεντρϊνονται αποκλειςτικά ςε
τεχνολογικζσ βελτιϊςεισ πάνω ςτο πλοίο, δίνοντασ μια προςωρινι λφςθ, θ οποία
κα αποδειχκεί ανεπαρκισ ι λανκαςμζνθ μετά από το επόμενο ατφχθμα.

1.3.2 τατιςτικϊ ςτοιχεύα για τα ατυχόματα του 20ου αιώνα
Οι ςτατιςτικζσ μελζτεσ δείχνουν μια ςθμαντικι μείωςθ των ναυτικϊν
ατυχθμάτων κατά τισ δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ του εικοςτοφ αιϊνα, προβάλλοντασ
ζτςι τα αδιαμφιςβιτθτα άλματα εξζλιξθσ τθσ Ναυτιλίασ, τόςο ςτο επίπεδο των
τεχνολογικϊν βελτιϊςεων, όςο και ςε αυτό τθσ αςφάλειασ. Ρζρα όμωσ από τισ
κετικζσ τάςεισ που διαφαίνονται, αςφαλι ςυμπεράςματα δε μποροφν να εξαχκοφν,
ενϊ τα νοφμερα πρζπει να αντιμετωπίηονται με περίςςια προςοχι, αφοφ ενδζχεται
να ερμθνευτοφν και να χρθςιμοποιθκοφν ποικιλοτρόπωσ, ανάλογα με τθν
περίςταςθ.
Ο Βρετανικόσ Νθογνϊμονασ διακρίνει τα ναυτικά ατυχιματα ςε επτά κφριεσ
κατθγορίεσ, ανάλογα με το αποτζλεςμά τουσ:
1. «Αγνοοφμενα» πλοία (πλοία, τα ίχνθ των οποίων αγνοοφνται για μεγάλο
χρονικό διάςτθμα, με ςυνζπεια να μθν μπορεί να κακοριςτεί θ τφχθ τουσ με
βεβαιότθτα).
2. Ρυρκαγιζσ και εκριξεισ.
3. Συγκροφςεισ μεταξφ πλοίων.
4. Ρροςκροφςεισ ςε ακίνθτα αντικείμενα (π.χ. βράχια, λιμάνια, γζφυρεσ, κ.α.).
5. Ρροςαράξεισ.
6. Απϊλειεσ (ωσ ςυνζπεια αςτοχίασ ι καταςτροφισ τθσ μεταλλικισ καταςκευισ
ι του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ του πλοίου).
7. Βυκίςεισ (ωσ ςυνζπεια άςχθμων ι απρόβλεπτων καιρικϊν ςυνκθκϊν, ι
άλλων καταςτάςεων που δεν εμπίπτουν ςτισ προθγοφμενεσ κατθγορίεσ).
Οι μεγαλφτερεσ ναυτικζσ τραγωδίεσ ςχετίηονται, όπωσ είναι φυςικό άλλωςτε με
τθ μεταφορά επιβατϊν με πλοία, θ οποία αναπτφχκθκε με ραγδαίουσ ρυκμοφσ
κατά τον 20ο αιϊνα. Τα πιο οδυνθρά ατυχιματα με τον μεγαλφτερο αρικμό
κυμάτων παρουςιάηονται ςτον πίνακα 2.3. Από το 1948 μζχρι και ςιμερα, θ
πλειοψθφία των ατυχθμάτων ζγινε ςε επιβατθγά πλοία με δυνατότθτα μεταφοράσ
αυτοκινιτων. Θ κάλαςςα των Φιλιππίνων με τα 7.000 νθςιά τθσ κεωρείται ωσ θ
γεωγραφικι περιοχι με τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ναυτικϊν ατυχθμάτων
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(υπολογίηεται ότι ςυμβαίνουν πάνω από 300 κατά μζςο όρο ετθςίωσ). Κατά τθν
περίοδο 1983 ζωσ 1993 αναφζρκθκαν πάνω από 10.500 κάνατοι ανκρϊπων από
βυκίςεισ πλοίων ζξω από τισ ακτζσ τριτοκοςμικϊν χωρϊν. Ρροκαλεί, όμωσ,
αρνθτικι εντφπωςθ το γεγονόσ ότι χρειάςτθκε να ςυμβοφν δφο πολφνεκρα
ατυχιματα ςε κάλαςςεσ που περιβάλλουν τθν Ευρϊπθ (“Herald of Free Enterprise”
και “Scandinavian Star”), για να ευαιςκθτοποιθκεί θ κοινι γνϊμθ και ο ΛΜΟ να
κεςπίςει αυςτθρότερουσ κανονιςμοφσ, τόςο για τθν καταςκευαςτικι διαρρφκμιςθ,
όςο και για τθ λειτουργικι διαχείριςθ των επιβατικϊν-οχθματαγωγϊν πλοίων. Τα
ατυχιματα ςε πετρελαιοφόρα πλοία δεν αποτελοφν κίνδυνο μόνο για το πλιρωμα
που επιβαίνει ςε αυτά, αλλά και για το καλάςςιο περιβάλλον, ςε τοπικι κυρίωσ
κλίμακα. Αν και οι διαρροζσ από πλοία αντιπροςωπεφουν ζνα μικρό ποςοςτό τθσ
ςυνολικισ ρφπανςθσ των ωκεανϊν από πετρζλαιο, τζτοια περιςτατικά προςδίδουν
μια αρνθτικι εικόνα ςτθ Ναυτιλία, θ οποία είναι θ κυριότερθ πθγι προϊκθςθσ του
παγκόςμιου εμπορίου. Το ατφχθμα του “Exxon Valdez” ςτισ ακτζσ τθσ Αλάςκασ το
1989, το οποίο αν και βρίςκεται μόλισ ςτθν 39θ κζςθ τθσ λίςτασ με τα μεγαλφτερα
ναυτικά ατυχιματα από πλευράσ μόλυνςθσ του καλαςςίου περιβάλλοντοσ,
προκάλεςε μεγάλεσ αντιδράςεισ ςτθν αμερικανικι κοινι γνϊμθ, χάρθ ςτουσ
λανκαςμζνουσ χειριςμοφσ τθσ κρίςθσ από τθν ιδιοκτιτρια εταιρεία (Exxon) και τθ
μεγάλθ δθμοςιότθτα που δόκθκε από τα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ. Οι
αντιδράςεισ αυτζσ είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ κζςπιςθ τθσ «Δράςθσ κατά τθσ
φπανςθσ από Ρετρζλαιο» από τθν Αμερικάνικθ Κυβζρνθςθ, τθν τροποποίθςθ τθσ
MARPOL με τθν ειςαγωγι τθσ απαίτθςθσ για διπλά τοιχϊματα ςτα νζα
πετρελαιοφόρα, κακϊσ και τθν επιδίκαςθ ενόσ υπζρογκου ποςοφ ςε βάροσ τθσ
ιδιοκτιτριασ εταιρείασ για αποηθμιϊςεισ. Τζλοσ, μικρι μείωςθ με αρκετζσ όμωσ
διακυμάνςεισ παρουςιάηουν τα ατυχιματα των εμπορικϊν πλοίων χφδθν, γενικοφ
φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων τθν τελευταία δεκαετία.
Σφμφωνα με μελζτεσ, θ «ςυνειςφορά» των ατυχθμάτων των πετρελαιοφόρων
πλοίων περιορίηεται ςε ζνα ποςοςτό περίπου 5 % τθσ ςυνολικισ ρφπανςθσ του
καλαςςίου περιβάλλοντοσ. Θ διαπίςτωςθ αυτι ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία,
λαμβάνοντασ υπόψθ ότι 1.9 διςεκατομμφρια τόνοι πετρελαίου μεταφζρονται από
3.000 πλοία ετθςίωσ, και ότι μόνο το 0,0005 % από αυτό διαρρζει ςτθ κάλαςςα.
Υπολογίηεται ότι περίπου 36.000 τόνοι αργοφ πετρελαίου διζρρευςαν εξαιτίασ τθσ
προςάραξθσ του πλοίου ςτθν περιοχι Prince William Sound, προκαλϊντασ
ανεπανόρκωτθ οικολογικι καταςτροφι ςτθ φυςικι ομορφιά των ακτϊν τθσ
Αλάςκασ.

1.4 Η ανϊλυςη των ατυχημϊτων
Το πρόβλθμα των ατυχθμάτων ςτθ Ναυτιλία και οι αιτίεσ που τα προκαλοφν
ζχουν προςδιοριςκεί: «Αδίςτακτοι πλοιοκτιτεσ ι διαχειριςτζσ λειτουργοφν, χωρίσ
αποδοτικι αςτυνόμευςθ προβλθματικά και επικίνδυνα πλοία με πολυεκνικά
(πολυφωνικά) και ανειδίκευτα πλθρϊματα και αποκλειςτικό ςτόχο τθν
κερδοφορία, καταπατϊντασ τθ νομιμότθτα και αδιαφορϊντασ για τθν αςφάλεια και
τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ». Φυςικά, δεν απαιτείται θ ταυτόχρονθ
παρουςία όλων των προθγουμζνων ςυγκυριϊν, αλλά ακόμθ και μια από αυτζσ
είναι αρκετι για να φτάςουμε ςτθ βφκιςθ ενόσ πλοίου, ςτθν απϊλεια ανκρϊπινων
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ηωϊν και ςτθ ρφπανςθ του οικοςυςτιματοσ. Θ δυςκολία που υπάρχει ζγκειται ςτθν
ανάλυςθ των προβλθμάτων που ζχουν αναγνωριςκεί, κακϊσ και ςτθν υιοκζτθςθ
και τθν εφαρμογι των καταλλθλότερων διορκωτικϊν ενεργειϊν ςε εφλογο χρονικό
διάςτθμα. Θ ζλλειψθ επαρκϊν αναλφςεων οφείλεται ςτθν ανυπαρξία ενόσ
επίςθμου οργανιςμοφ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων και των
ςυνκθκϊν των ατυχθμάτων, κακϊσ και ςτο απόρρθτο κακεςτϊσ που ςυνικωσ τα
περιβάλλει. Είναι ενδιαφζρον να ςθμειωκεί, ότι ςτο ςυνζδριο του Κζντρου Ζρευνασ
Ναυτικϊν Ατυχθμάτων (Marine Accident Investigation Forum), που
πραγματοποιικθκε το 1995 ςτθ Στοκχόλμθ με τθ ςυμμετοχι 28 κρατϊν, ωσ
κυριότερεσ αιτίεσ για τθ μθ δθμιουργία μιασ ολοκλθρωμζνθσ βάςθσ πλθροφοριϊν
αναφζρκθκαν οι εξισ:
Θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε αυτζσ μόνο από τισ κυβερνιςεισ των κρατϊν,
ςφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ του 1994 ςτθ διεκνι SOLAS 74,
αποκλείοντασ με αυτό τον τρόπο τουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και τισ
ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ που είναι και οι πιο άμεςα ενδιαφερόμενοι.
Θ ανομοιομορφία μεταξφ των εκνικϊν νομοκεςιϊν, κυρίωσ όςον αφορά
τουσ Κϊδικεσ Ροινικισ Δικονομίασ.
Με βάςθ τθν υπάρχουςα κατάςταςθ, οι ζρευνεσ διεξάγονται κυρίωσ με τθ
ςυνεργαςία ιδιωτικϊν οργανιςμϊν, όπωσ οι νθογνϊμονεσ (π.χ. Lloyd’s Register of
Shipping,
Det
Norske
Veritas),
οι
ενϊςεισ
πλοιοκτθτϊν
(π.χ.
INTERTANKO,INTERCARGO) και οι αςφαλιςτικοί οργανιςμοί (π.χ. International
Union of Marine Insurance, Institute of London Underwriters, Protection &
Indemnity Clubs). Τα αποτελζςματα που προκφπτουν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν
για να επιςθμάνουν ςυγκεκριμζνεσ τάςεισ και να προτείνουν μεςαίου βελθνεκοφσ
βελτιϊςεισ, αλλά όχι για γενικά ςυμπεράςματα, αφοφ υπόκεινται ςε περιοριςμοφσ,
ο ςθμαντικότεροσ από τουσ οποίουσ είναι θ προςζγγιςθ των ατυχθμάτων ωσ επί το
πλείςτον από τθν τεχνικι διάςταςι τουσ.
Τα διαγράμματα που παρουςιάηονται παρακάτω δείχνουν ότι θ πλειοψθφία
των ατυχθμάτων (πάνω από 60%) προζρχεται από τισ λειτουργίεσ πάνω ςτα πλοία
και τθ διαχείριςθ τουσ από τα επιτελικά γραφεία, ενϊ μόνο το 30% οφείλεται ςτθν
ίδια τθν κατάςταςθ των πλοίων. Θ διάκριςθ αυτι δεν είναι απόλυτα «ςτεγανι»,
γιατί ακόμθ και θ αποτυχία ι θ αςτοχία ενόσ πλοίου ι μζρουσ του εξοπλιςμοφ του
μπορεί να οφείλεται ςε λανκαςμζνουσ χειριςμοφσ που είχαν προθγθκεί (π.χ. ο
κακόσ ςχεδιαςμόσ του πλοίου, θ ακαταλλθλότθτα των υλικϊν κατά τθν καταςκευι,
θ ζλλειψθ ορκοφ προγραμματιςμοφ ςυντιρθςθσ κ.α.), ανεβάηοντασ το ποςοςτό
ευκφνθσ του ανκρϊπινου παράγοντα πάνω από 80%. Στα δφο επόμενα
υποκεφάλαια γίνεται διεξοδικότερθ αναφορά ςτισ ςυνκικεσ που ςυμβάλλουν,
ϊςτε οι ενζργειεσ του ανκρϊπου να κεωροφνται θ υπ’ αρικμό ζνα αιτία των
ναυτικϊν ατυχθμάτων, ςτα χαρακτθριςτικά και τισ ιδιαιτερότθτεσ του
επαγγζλματοσ του ναυτικοφ, τθν κρίςθ που αυτό διζρχεται τισ δφο τελευταίεσ
δεκαετίεσ και τουσ ορατοφσ κινδφνουσ που θ κρίςθ ενδζχεται να επιφζρει ςτθ
Ναυτιλία αν δε λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ του επαγγζλματοσ.
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Αιτίεσ Πρόκληςησ Ναυτικϊν Ατυχημάτων
ΑΣΧΘΜΕΣ ΚΑΛΛΚΕΣ
ΣΥΝΚΘΚΕΣ
ΕΡΑΦΘ
4%
3%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΘ
ΑΡΩΛΕΛΑ
4%

ΡΟΣΑΑΞΘ
22%

ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΘ ΦΟΤΛΟΥ
4%

ΛΟΛΡΕΣ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΕΣ
ΜΕΤΑΚΛΝΘΣΕΛΣ
3%

ΡΥΚΑΓΛΑ ΣΤΑ ΚΥΤΘ
7%
ΑΣΤΟΧΛΑ ΚΥΛΑΣ
ΜΘΧΑΝΘΣ
33%

ΣΥΓΚΟΥΣΘ
8%
ΡΟΛΕΜΟΣ
1%
ΜΘΧΑΝΛΚΘ ΑΣΤΟΧΛΑ
7%

ΡΥΚΑΓΛΑ ΜΘΧΑΝΩΝ
5%

Πηγή : Institute of London Underwriters, ILU ANNUAL REPORT – 2000

Αιτίεσ Πρόκληςησ Ναυτικϊν Ατυχημάτων
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ
ΡΛΟΛΟΥ; 4,0%

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΡΛΘΩΜΑΤΟΣ
ΡΛΟΛΩΥ
13%

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΞΛΩΜΑΤΛΚΩΝ
ΡΛΟΛΟΥ
27%

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΡΛΟΘΓΩΝ
6%

ΛΟΛΡΑ
4%
ΑΡΟΤΥΧΛΑ
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΡΛΟΛΟΥ
9%
ΑΜΦΛΣΒΘΤΟΥΜΕΝΑ
5%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΘ ΑΡΩΛΕΛΑ
ΡΛΟΛΟΥ
12%

ΜΘΧΑΝΛΚΘ ΑΡΟΤΥΧΛΑ
ΡΛΟΛΟΥ
7%
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΧΕΣΑΛΟΥ
ΕΡΛΤΕΛΛΚΟΥ ΓΑΦΕΛΟΥ;
13,0%

Πηγή : UK P&I Club , “Analysis of Major Marine Claims”
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1.5 Ο ανθρώπινοσ παρϊγων ωσ η κυριότερη αιτύα των
ατυχημϊτων ςτη θϊλαςςα
Το ανκρϊπινο λάκοσ κεωρείται ότι διευκολφνεται ςτον τομζα των καλαςςίων
μεταφορϊν. Και αυτό γιατί υπάρχουν πολλοί αςτάκμθτοι παράγοντεσ ςτουσ
οποίουσ ο άνκρωποσ δε μπορεί να επζμβει και να τουσ μεταβάλλει. Το ταξίδι με το
πλοίο, όπωσ άλλωςτε και με το αεροπλάνο, γίνεται τισ περιςςότερεσ φορζσ μζςα ςε
ζνα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι αποκρίςεισ του οποίου είναι δφςκολο
ακόμθ και να προβλεφτοφν. Οι ναυτικοί ι οι αεροπόροι, από τθ ςτιγμι που
αποπλζουν από το λιμάνι ι απογειϊνονται από το αεροδρόμιο αντίςτοιχα,
επιβαρφνονται με τθν ευκφνθ διεκπεραίωςθσ του ταξιδιοφ. Κάκε ενζργεια, εντολι
ι παράλειψθ, δικι τουσ ι όχι, κάκε αςτάκμθτοσ παράγοντασ (π.χ. οι καιρικζσ
ςυνκικεσ) και κάκε πρόβλθμα που ανακφπτει (π.χ. καταςκευαςτικι αςτοχία, ι
απϊλεια μζρουσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ) κακορίηει τθν ζκβαςθ του
ταξιδιοφ, τθν τφχθ του μζςου (πλοίου ι αεροπλάνου), του φορτίου και των
ανκρϊπινων ηωϊν που βρίςκονται μζςα ςε αυτό. Στουσ ναυτικοφσ, λοιπόν, «πζφτει
ο κλιροσ» να αντιμετωπίηουν ςε ςυνεχι βάςθ όλεσ τισ προθγοφμενεσ καταςτάςεισ
πάνω ςτα πλοία, με ςυνζπεια κάποιεσ φορζσ να υποπίπτουν ςε ανεπανόρκωτα
λάκθ. Οι αιτίεσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να οφείλεται το λάκοσ ενόσ ναυτικοφ, ωσ
ςυνζπεια του οποίου μπορεί να προκλθκεί ζνα ατφχθμα, μποροφν να ταξινομθκοφν
ςτισ εξισ κατθγορίεσ:
Στισ επιχειρθματικζσ πιζςεισ και τισ διοικθτικζσ αποφάςεισ.
Στα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ, κακϊσ και ςτισ ςωματικζσ και τισ
πνευματικζσ ικανότθτεσ του ανκρϊπου που καλείται να εκτελζςει μια
ςυγκεκριμζνθ εργαςία πάνω ςτο πλοίο.
Στθν προςαρμογι του ανκρϊπου ςτισ ςυνκικεσ του πλοίου και τθ
«ςυνεργαςία» του με τα μθχανιματα.
Σε αςτάκμθτουσ παράγοντεσ.
Θ επιχειρθςιακι ςτρατθγικι των ναυτιλιακϊν εταιρειϊν ςυχνά εξωκεί,
ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα, τουσ ναυτικοφσ ζτςι ϊςτε να μειϊνουν τισ δικλείδεσ
αςφάλειασ πάνω ςτα πλοία, να μολφνουν το περιβάλλον και να υποβάλλονται ςτον
κίνδυνο ενόσ ατυχιματοσ προκειμζνου να επιτευχκοφν οι τικζμενοι ςτόχοι και να
εξαςφαλίςουν τθ διατιρθςθ τθσ εργαςίασ τουσ. Ρολλζσ φορζσ, θ διοίκθςθ
λαμβάνει λανκαςμζνεσ αποφάςεισ ςε κζματα εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ και
ςτελζχωςθσ των πλοίων, δίνει διφοροφμενεσ εντολζσ και αδυνατεί να επζμβει ςε
τυχόν ατυχιματα με επαρκείσ λφςεισ, με αποτζλεςμα αυτά να επαναλαμβάνονται.
Οι διοικθτικζσ παρεμβάςεισ και οι πιζςεισ κεωροφνται αναμφιςβιτθτα, ωσ θ
κυριότερθ αιτία πρόκλθςθσ ανκρϊπινου λάκουσ πάνω ςτο πλοίο. Επιβεβαιϊνεται
ζτςι ο κανόνασ του Pareto ότι το 80% των περιπτϊςεων ανκρϊπινου λάκουσ
οφείλεται ςε ενζργειεσ τθσ διοίκθςθσ, θ οποία αποτελεί το 20% των ςυνόλου των
ανκρϊπων ςε μια μζςθ ναυτιλιακι επιχείρθςθ.
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Τα χαρακτθριςτικά του ίδιου του ναυτικοφ αποτελοφν εξίςου ςθμαντικζσ αιτίεσ
πρόκλθςθσ ατυχθμάτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, ατυχιματα ςυμβαίνουν λόγω:
Ζλλειψθσ γνϊςεων, πείρασ και επαρκοφσ εκπαίδευςθσ, με αποτζλεςμα να
υποτιμοφνται ι να μθν αναγνωρίηονται οι επικίνδυνεσ καταςτάςεισ ι να
γίνονται πρόχειρεσ εκτιμιςεισ και λανκαςμζνοι υπολογιςμοί (π.χ. κατά τθ
φόρτωςθ κ.α.).
Ψυχικϊν καταςτάςεων, όπωσ θ πλιξθ τθσ επαναλαμβανόμενθσ εργαςίασ, ο
κυμόσ, θ ςτενοχϊρια και θ δυςτυχία. Τα ςυναιςκιματα αυτά
δθμιουργοφνται εξαιτίασ των ςυνκθκϊν εργαςίασ και των περιοριςμϊν
πάνω ςτο πλοίο.
Φυςιολογικοφσ παράγοντεσ, όπωσ θ ζλλειψθ ςωματικϊν προςόντων για τθ
διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν, θ ςωματικι κόπωςθ από τθν
εξοντωτικι ι τθν αδιάκοπθ εργαςία και οι αςκζνειεσ πάνω ςτο πλοίο.
Ανεπαρκοφσ επικοινωνίασ μεταξφ πολυεκνικϊν πλθρωμάτων, εξαιτίασ τθσ
απουςίασ κοινισ γλϊςςασ εργαςίασ (working language), κατανοθτισ από
όλουσ. Ρροβλιματα και ςφγχυςθ, επίςθσ, προκφπτουν μεταξφ πλοιάρχου
και πλοθγοφ όςον αφορά τθν κατανόθςθ των προκζςεων του ενόσ από τον
άλλον, αλλά και μεταξφ πλοίου και επιτελικοφ γραφείου ςτθν ξθρά, κατά
τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και τθν εκτίμθςθ καταςτάςεων.
Χαρακτθριςτικϊν τθσ προςωπικότθτασ των ναυτικϊν, όπωσ θ αδυναμία
ςυνεργαςίασ, θ αλαηονικι ςυμπεριφορά, θ υπερβολικι εμπιςτοςφνθ και θ
απροςεξία.
Θ ζλλειψθ εξοικείωςθσ του πλοιάρχου, των αξιωματικϊν και του πλθρϊματοσ
με τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε πλοίου αποτελοφν ζναν άλλο λόγο πρόκλθςθσ
λακϊν. Ρολλζσ φορζσ, θ προςαρμογι των ναυτικϊν ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ γίνεται
ακόμθ δυςκολότερθ λόγω τθσ ζλλειψθσ εργονομίασ πάνω ςτα πλοία. Ζνασ άλλοσ
παράγοντασ, που φαίνεται να ευνοεί το ανκρϊπινο λάκοσ είναι αυτόσ τθσ θλικίασ
των πλοίων. Το ςχιμα 2.4 ςυςχετίηει τισ απαιτιςεισ που εγζρκθκαν ςε
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ ωσ αποτζλεςμα ανκρϊπινων λακϊν ςε ςυνάρτθςθ με τθν
θλικία του πλοίου, για πζντε κατθγορίεσ πλοίων. Τα αποτελζςματα δείχνουν μια
αφξθςθ ςτα ατυχιματα ςε πλοία χφδθν και ξθροφ φορτίου θλικίασ 10-14 ετϊν, ενϊ
ακολουκοφν οι περίοδοι 5-9 και 15-19 ζτθ. Στα δεξαμενόπλοια, θ πιο «προςιτι»
θλικία για το ανκρϊπινο λάκοσ κεωρείται εκείνθ μεταξφ 15 και 19 ετϊν, ενϊ ςτα
ψυγεία και ςτα κιβωτιο-αγωγά πλοία θ θλικία 5-9 ζτθ. Σφμφωνα πάντωσ με άλλεσ
πθγζσ, θ θλικία του πλοίου δε ςυνδζεται ςτατιςτικά με ατυχιματα λόγω
λειτουργικϊν χειριςμϊν και κατά ςυνζπεια με τον ανκρϊπινο παράγοντα.
Τζλοσ, οι λανκαςμζνεσ ανκρϊπινεσ ενζργειεσ κάτω από τθν πίεςθ αςτάκμιςτων
παραγόντων, δθλαδι αςυνικιςτων καταςτάςεων ι ςυνκθκϊν που δεν ζχουν
προβλεφκεί (π.χ. θ ξαφνικι επιδείνωςθ του καιροφ), εμφανίηονται ςε μικρότερθ
ςυχνότθτα ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ αιτίεσ που αναφζρκθκαν, και επιβεβαιϊνουν τον
κανόνα ότι θ απόλυτθ αςφάλεια και ο μθδενιςμόσ των ανκρωπίνων λακϊν είναι
αδφνατον να επιτευχκοφν.
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1.6 Σο επϊγγελμα του ναυτικού
Οι ναυτικοί αποτελοφςαν το 5% τθσ παγκόςμιασ εργατικισ δφναμθσ το 1995,
ιτοι γφρω ςτα 1.2 εκατομμφρια εργαηόμενοι ςε απόλυτουσ αρικμοφσ. Ραρ’ όλεσ τισ
προόδουσ που ζχουν γίνει, το επάγγελμα του ναυτικοφ παραμζνει ζνα από τα πιο
επικίνδυνα επαγγζλματα με τουσ μεγαλφτερουσ ρυκμοφσ κνθςιμότθτασ, ςφμφωνα
με τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ (World Health Organization). Επίςθμα ςτοιχεία
του ΛΜΟ ζδειξαν ότι ςυμβαίνουν πάνω από 100 κάνατοι ναυτικϊν, ενϊ
καταγράφονται πάνω από 50.000 ατυχιματα ςτα οποία αναφζρονται τραυματιςμοί
ετθςίωσ. Τα παραπάνω δεδομζνα είναι άκρωσ ανθςυχθτικά, αφοφ κάκε χρόνο
περίπου το 15% των ναυτικϊν παγκοςμίωσ εμπλζκεται ςε κρίςιμεσ καταςτάςεισ,
κζτοντασ ςε κίνδυνο τθ ςωματικι τουσ ακεραιότθτα. Θ εμπειρία από τον τρόπο που
λειτουργεί θ Ναυτιλία ςε αυτά τα ηθτιματα κακιςτά το ςυνολικό αρικμό των
ςυμβάντων που καταλιγουν ςε κανάτουσ ι τραυματιςμοφσ ναυτικϊν πολφ
υψθλότερο από αυτοφσ που αναφζρονται ςτισ Διοικιςεισ των Σθμαιϊν. *20+ Τα
τελευταία χρόνια παρουςιάηεται μια ςθμαντικι μείωςθ του αρικμοφ των ικανϊν
και μορφωμζνων ανκρϊπων που ςτρζφονται ςτθ Ναυτιλία για τθν πλιρωςθ
κζςεων πλοιάρχων, αξιωματικϊν και μθχανικϊν, ενϊ ςυγχρόνωσ υπάρχει υπερπροςφορά φκθνϊν και ανειδίκευτων εργατικϊν χεριϊν, τα οποία προζρχονται
κυρίωσ, από χϊρεσ τισ νοτιοανατολικισ Αςίασ και προορίηονται για τθν κάλυψθ των
υπολοίπων κζςεων του πλθρϊματοσ ςτα πλοία. Ταυτόχρονα, παρουςιάηει
αυξθτικζσ τάςεισ θ ανιςορροπία των μεγεκϊν προςφοράσ και ηιτθςθσ ςε εκείνεσ
τισ γεωγραφικζσ περιοχζσ, οι οποίεσ αποτελοφν τισ παραδοςιακζσ ναυτικζσ
δυνάμεισ. Ενδεικτικά αναφζρεται, ότι ςτθν Ευρϊπθ κατά τθν πενταετία 1990 ζωσ
1995 υπιρχε ηιτθςθ για ναυτικό εργατικό δυναμικό πάνω από το 24% επί τθσ
ςυνολικισ ηιτθςθσ, ενϊ θ ανταπόκριςθ περιοριηόταν γφρω ςτο 16% επί τθσ
ςυνολικισ προςφοράσ. Θ διαφορά μεταξφ των δφο μεγεκϊν (μεγαλφτερθ από 8%)
καλυπτόταν ωσ επί το πλείςτον από τισ χϊρεσ τθσ νοτιοανατολικισ Αςίασ.

1.6.1 Οι ςυνθόκεσ που ςυνϋβαλαν ςτη δραματικό αύξηςη τησ
επικινδυνότητασ και τησ αποδυνϊμωςησ του επαγγϋλματοσ
του ναυτικού
Οι αιτίεσ οι οποίεσ ςυντζλεςαν ςτθ μείωςθ τθσ δθμοτικότθτασ και ςτθν αφξθςθ
τθσ επικινδυνότθτασ του επαγγζλματοσ του ναυτικοφ, είναι αλλθλζνδετεσ. Οι
ςθμαντικότερεσ από αυτζσ είναι οι εξισ:
Θ πολιτικι των περιςςότερων ναυτιλιακϊν εταιρειϊν, οι οποίεσ ξοδεφουν το
μεγαλφτερο μζροσ των διακζςιμων πόρων τουσ για τεχνολογικζσ βελτιϊςεισ
επί των πλοίων και μόνο ζνα μικρό μζροσ αυτϊν ςε προγράμματα
εκπαίδευςθσ, μθχανιςμοφσ υποκίνθςθσ και διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ και
διατιρθςθσ του καλφτερου δυνατοφ εργατικοφ δυναμικοφ για τθ ςτελζχωςθ
των πλοίων. Θ αδιαφορία που υπιρχε για το επάγγελμα του ναυτικοφ κατά
τισ δεκαετίεσ του ’70 και ’80 ενιςχφεται και από το γεγονόσ, ότι ζρευνεσ και
μελζτεσ για τθν αςφαλι ςτελζχωςθ των πλοίων πραγματοποιοφνταν μόνο
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ςε περιοριςμζνθ κλίμακα, από τισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ τισ Δυτικισ Ευρϊπθσ
και τισ Θ.Ρ.Α.
Θ απουςία από τθ διεκνι νομοκεςία κανονιςμϊν, που να κζτουν πρότυπα
για τθν αςφαλι ςτελζχωςθ των πλοίων. Θ ςυνκικθ STCW του 1978*19, που
τζκθκε ςε εφαρμογι τισ 24/4/1984, δεν ιταν παρά μόνο ζνασ ςυμβιβαςμόσ
μεταξφ των χωρϊν που επιηθτοφςαν υψθλά διεκνι πρότυπα και εκείνων
που δυςκολεφονταν να τα εφαρμόςουν. Δεν περιλάμβανε ςυγκεκριμζνεσ
απαιτιςεισ για τα ελάχιςτα επίπεδα ικανοτιτων των εργαςιϊν πάνω ςτο
πλοίο, ο τρόποσ γραφισ των διατάξεων ιταν ανοικτόσ ςε διαφορετικζσ
ερμθνείεσ, δεν υπιρχε θ δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ ότι οι κανονιςμοί κα
εφαρμοςτοφν, ενϊ ο ζλεγχοσ επάρκειασ των ναυτικϊν και θ ζκδοςθ
πιςτοποιθτικϊν γίνονταν και από μθ αξιόπιςτουσ οργανιςμοφσ.
Θ ραγδαία ανάπτυξθ των «Σθμαιϊν Ευκαιρίασ» (Flag of Convenience),
προςφζροντασ ςθμαντικζσ διευκολφνςεισ ςτουσ πλοιοκτιτεσ, όπωσ
ελαςτικότθτα ςε κζματα νομοκεςίασ και οικονομίασ, φοροαπαλλαγζσ,
μειωμζνθ γραφειοκρατία, περιοριςμζνεσ ζωσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθ
ςυντιρθςθ και τθ ςτελζχωςθ των πλοίων. Θ μαηικι προςφυγι πλοίων,
κυρίωσ μεγάλθσ θλικίασ ςτισ ςθμαίεσ ευκαιρίασ, ανάγκαςαν πολλζσ από τισ
παραδοςιακζσ ναυτιλιακζσ χϊρεσ να αντιμετωπίςουν αυτζσ τισ ςθμαίεσ, με
παρόμοια μζτρα, κακϊσ και ςτθ ςφςταςθ των «παράλλθλων» (ι
«δεφτερων» - second registries) Νθολόγιων. Ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των
Σθμαιϊν είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αποδυνάμωςθ των εφαρμοηόμενων
απαιτιςεων αςφάλειασ και ποιότθτασ πάνω ςτα πλοία ςε ευρφτερθ
κλίμακα.
Θ μεγάλθ κρίςθ ςτθ Ναυτιλία που παρουςιάςτθκε κατά τθν περίοδο 1981
ζωσ 1986, ωσ ςυνζπεια τθσ μεγάλθσ πτϊςθσ των ναφλων, οδιγθςε τισ
ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ ςτθν ανάγκθ για ςθμαντικι μείωςθ των
λειτουργικϊν εξόδων τουσ. Τθ δεφτερθ ι τρίτθ μεγαλφτερθ δαπάνθ ενόσ
πλοίου αποτελεί το κόςτοσ των πλθρωμάτων. Κεωρείται όμωσ, ότι είναι
αυτι που μπορεί ευκολότερα να υποςτεί περικοπζσ: μζςω των μειϊςεων
των μιςκϊν, των υπερωριϊν, των εξόδων εκπαίδευςθσ, τθσ μθ πλθρωμισ
των αςφαλειϊν των ναυτικϊν, τθσ απόλυςθσ των ζμπειρων, των ικανϊν
αλλά και των υψθλόμιςκων ναυτικϊν και τθσ πρόςλθψθσ ςτθ κζςθ τουσ,
φκθνοφ και ανειδίκευτου εργατικοφ δυναμικοφ από τριτοκοςμικζσ χϊρεσ,
χωρίσ παράδοςθ ςτθ Ναυτιλία.
Θ κατακόρυφθ πτϊςθ ςτουσ μιςκοφσ από τθν εμφάνιςθ φκθνϊν εργατικϊν
χεριϊν, οι δεδομζνεσ άςχθμεσ ςυνκικεσ εργαςίασ πάνω ςτα πλοία, αλλά και
θ ζλλειψθ μελλοντικϊν προοπτικϊν ςτο επάγγελμα του ναυτικοφ οδιγθςαν
ςτθ διεκνοποίθςθ των πλθρωμάτων των πλοίων. Αν και οι προβλζψεισ δεν
είναι ιδιαίτερα ευοίωνεσ, τα πράγματα φαίνεται να αλλάηουν με τισ
πρόςφατεσ τροποποιιςεισ ςε επίπεδο νομοκεςίασ (STCW 95 και ILO 180), οι
οποίεσ όμωσ δεν ζχουν ακόμθ εφαρμοςτεί ςτο πλιρεσ εφροσ τουσ. Τα
περιςςότερα από τα νθολόγια ευκαιρίασ δεν ζχουν καμία απαίτθςθ για τθν
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εκνικότθτα που οφείλουν να ζχουν τα πλθρϊματα των πλοίων τουσ, ενϊ δεν
είχαν επικυρϊςει τισ ςυμβάςεισ STCW 78 και ΛLΟ 147, αφινοντασ το όλο
κζμα τθσ ςτελζχωςθσ των πλοίων να διαμορφϊνεται κάτω από τθν
ελεφκερθ βοφλθςθ των πλοιοκτθτϊν. Θ ςφμβαςθ ΛLΟ 147 κακορίηει κριτιρια
ενδιαίτθςθσ, υγιεινισ, νοςθλείασ, ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και εργαςίασ.
Σε μεγζκθ του 1998, το κόςτοσ του πλθρϊματοσ αντιςτοιχεί ςτο 34 % των
ςυνολικϊν λειτουργικϊν εξόδων ενόσ επιβατθγοφ / οχθματαγωγοφ (30.000 DWT),
ςτο 43 % ενόσ φορτθγοφ χφδθν φορτίου (40.000 DWT), ςτο 35 % ενόσ
δεξαμενόπλοιου (Suezmax 150.000 DWT) και ςτο 33 % ενόσ πολφ μεγάλου
δεξαμενόπλοιου (VLCC 250.000-300.000 DWT). Το ςυνολικό λειτουργικό κόςτοσ,
εκτόσ από αυτό του πλθρϊματοσ, περιλαμβάνει τον εφοδιαςμό και τα αναλϊςιμα,
τθ ςυντιρθςθ και τισ επιςκευζσ, τισ αςφαλίςεισ και τα γενικά ζξοδα (π.χ. τα ζξοδα
επικοινωνίασ, μζροσ από τισ αμοιβζσ του προςωπικοφ ςτα επιτελικά γραφεία, θ
πλθρωμι των νθογνωμόνων και των τεχνικϊν γραφείων κ.α.).

1.6.2 Οι παρϊγοντεσ που διαμορφώνουν την
εργαζομϋνου ςτο πλούο

απόδοςη του

Το ςφνολο του πλθρϊματοσ ενόσ πλοίου είναι ο κφριοσ ςυντελεςτισ τθσ
παραγωγικισ διαδικαςίασ μιασ ναυτιλιακισ εταιρείασ. Οι παράγοντεσ που
διαμορφϊνουν τθν απόδοςθ του εργαηομζνου ςτο πλοίο μποροφν να
ομαδοποιθκοφν ςε τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ, οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν υγεία
του, τισ επαγγελματικζσ ικανότθτζσ του, κακϊσ και με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν
ςτο περιβάλλον εργαςίασ. Θ απόδοςθ του εργαηόμενου επθρεάηεται από τθν υγεία
του, θ οποία προςδιορίηεται από:
το απόκεμα των δυνάμεϊν του που προςφζρει ςτθν κακθμερινι εργαςία,
τθν κοφραςθ με τθν οποία επιβαρφνεται και τισ δυνατότθτεσ ξεκοφραςθσ
(ανάπαυςθσ) που ζχει
τθν ικανοποίθςθ ι τθν απογοιτευςθ που λαμβάνει μζςα από τθν εργαςία
του
τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα τθσ τροφισ που απολαμβάνει,
τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ πάνω ςτο πλοίο, αφοφ τόςο θ εργαςία, όςο και θ
ανάπαυςθ περιορίηονται ςτο ίδιο περιβάλλον, και τισ λογικζσ ι τισ
υπερβολικζσ απαιτιςεισ που ζχει το κάκε είδοσ εργαςίασ από τον
εργαηόμενο.
Οι παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν επαγγελματικι ικανότθτα του
εργαηόμενου πάνω ςτο πλοίο προςδιορίηονται από τα ςωματικά του προςόντα, τισ
γνϊςεισ που ζχει αποκτιςει από τθ μζχρι τϊρα ςταδιοδρομία του, τθ βαςικι
παιδεία του, τθ ςυνεχι εκπαίδευςι του, τθν ικανότθτά του να επικοινωνεί και να
κατανοεί εφκολα και ςε βάκοσ, τισ δεξιότθτεσ και τθν ζφεςθ που ζχει ςτο ιδιαίτερο
αντικείμενο τθσ εργαςίασ του και τισ προοπτικζσ εξζλιξθσ που ζχει, μζςω τθσ
εκχϊρθςθσ επιπλζον αρμοδιοτιτων ι ευκυνϊν. Οι ςυνκικεσ εργαςίασ πάνω ςτο
πλοίο κακορίηονται από τισ προοπτικζσ τθσ ςυναναςτροφισ με τουσ υπόλοιπουσ
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εργαηόμενουσ μζςα ςτον ίδιο χϊρο εργαςίασ, τθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με
τα ςτελζχθ των επιτελικϊν γραφείων ςτθ ξθρά (π.χ. αρχιμθχανικοί, αρχιπλοίαρχοι,
κ.α.), τθ δυνατότθτα ομαδικισ εργαςίασ, το κλίμα εμπιςτοςφνθσ και το θκικό που
διακατζχει το ςφνολο των εργαηόμενων, τα μζςα που είναι διακζςιμα για τθν
εκπλιρωςθ και τθ διευκόλυνςθ των εργαςιϊν και φυςικά από τθν κατάςταςθ του
πλοίου. Ωσ παράγοντεσ διαμόρφωςθσ τθσ απόδοςθσ των εργαηόμενων μποροφν
επιπλζον να κεωρθκοφν το φψοσ των οικονομικϊν απολαβϊν, κακϊσ και το πεδίο
για αναγνϊριςθ και επιβράβευςθ μζςα από τθν εργαςία τουσ, που επικρατεί ςτο εν
λόγω πλοίο και ςτθν εταιρεία διαχείριςισ του. Ο κοινόσ «παρανομαςτισ» όλων των
παραγόντων που αναλφκθκαν, είναι θ εξάρτθςι τουσ από τισ διακζςεισ και τισ
αποφάςεισ τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ τθσ ναυτιλιακισ εταιρείασ. Θ διαπίςτωςθ αυτι
οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι θ αςφάλεια εν πλω ιταν και παραμζνει ανκρϊπινθ
υπόκεςθ, ανεξαρτιτωσ των τεχνολογικϊν εξελίξεων, που απλά αποτελοφν τα μζςα
διευκόλυνςθσ του ανκρϊπου ςτθν εργαςία του.

1.7 H ανϊγκη για ςυςτηματικό διαχεύριςη τησ αςφϊλειασ
ςτη θϊλαςςα
Θ παρουςία πλθκϊρασ κανονιςμϊν ςτα πλαίςια τθσ διεκνοποίθςθσ τθσ
ναυτιλίασ, τα πολλά πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ, αποςπαςματικισ ςυνικωσ
φφςεωσ, τα οποία υποχρεοφνται τα πλοία να ζχουν υπό τθν κατοχι τουσ,
προκείμενου να πλζουν νόμιμα ςτα διεκνι φδατα, δεν ζχουν ςυμβάλλει ςτθ
μείωςθ του αρικμοφ των ατυχθμάτων και ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ
πάνω ςτο πλοίο ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε να δικαιολογοφν τθν εφροσ τθσ εφαρμογισ
τουσ και να κζτουν περαιτζρω κετικοφσ οιωνοφσ για το μζλλον. Από τθν άλλθ, είναι
πια κοινι διαπίςτωςθ, ότι οι εταιρείεσ που διαχειρίηονται «προβλθματικά» πλοία,
κάτω από ςυνκικεσ αναςφάλειασ με ςκοπό τθν άμεςθ κερδοφορία, ζχουν
βραχυπρόκεςμθ διάρκεια ηωισ, αφοφ το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμά τουσ ζναντι
των άλλων εταιρειϊν διαρκεί πολφ λίγο. Θ αςφάλεια ςτθ κάλαςςα, θ ποιότθτα
παροχισ υπθρεςιϊν και θ αποτελεςματικότθτα τθσ λειτουργίασ μιασ ναυτιλιακισ
επιχείρθςθσ εξαρτϊνται από τισ διαχειριςτικζσ ικανότθτεσ, τθ ςτάςθ και τθ
δζςμευςθ των ςτελεχϊν και των υπαλλιλων τθσ απζναντι ςτισ εφαρμοηόμενεσ
πολιτικζσ τθσ. Το παράδειγμα και θ εμπειρία των χερςαίων βιομθχανιϊν ςτθ χριςθ
ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ (Quality assurance systems), αλλά κυρίωσ
οι απαιτιςεισ των μεγάλων πετρελαϊκϊν εταιρειϊν ςε κζματα αςφάλειασ των
χειριςμϊν και αποφυγισ των ατυχθμάτων και τθσ ρφπανςθσ, οδιγθςαν τισ
ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ ςτθν αναηιτθςθ μεκόδων αντιμετϊπιςθσ και διαχείριςθσ:
των ενεργειϊν και τθσ φφςθσ του ανκρϊπινου παράγοντα ςτο ςφνολο των
λειτουργικϊν απαιτιςεων του πλοίου
του νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν αςφάλεια και τθ ναυςιπλοΐα των πλοίων
τθσ τεχνολογίασ, ωσ μζςου διευκόλυνςθσ και υποςτιριξθσ των ανκρϊπινων
προςπακειϊν
τθσ κοινισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ όλων των πλοίων και των επιτελικϊν
χερςαίων γραφείων ςτθν ξθρά.
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Κάτω από αυτά τα ερείςματα, γφρω ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’80, οι μεγάλεσ
εταιρείεσ διαχείριςθσ πλοίων άρχιςαν να εφαρμόηουν το πρότυπο ISO 9002 τθσ
ςειράσ ISO 9000, τροποποιθμζνο κατάλλθλα ςτισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ. Το 1989
παρουςιάςτθκε ζνασ κϊδικασ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ απευκυνόμενοσ
αποκλειςτικά ςτον τομζα τθσ ναυτιλίασ (Intenational Ship Managers Association
Code), ωσ δθμιοφργθμα μιασ ομάδασ από πζντε πρωτοπόρεσ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ
διαχείριςθσ και με τθ ςυμμετοχι τριϊν αναγνωριςμζνων νθογνωμόνων.
Ραράλλθλα, ο ΛΜΟ, αντιλαμβανόμενοσ τισ κετικζσ ςυνζπειεσ που μπορεί να ζχει θ
ευρφτερθ χριςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ςτο οικοδόμθμα τθσ ναυτιλίασ ςε
μεςοπρόκεςμθ βάςθ, αποφάςιςε το 1993 τθν υποχρεωτικι εφαρμογι του κϊδικα
ISM, που μζχρι εκείνθ τθν εποχι είχε προαιρετικό χαρακτιρα, θ οποία
ολοκλθρϊκθκε ςε δφο φάςεισ.
Θ ευρφτερθ εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ςτισ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ,
εκτόσ από ζνα καλό εργαλείο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ, ςυνζβαλε ςτο :
να διατθριςει τισ ςυνκικεσ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ, αυξάνοντασ
ςυγχρόνωσ τισ πικανότθτεσ επιβίωςθσ των μικρϊν ναυτιλιακϊν εταιρειϊν
να αυξιςει το βακμό υπευκυνότθτασ των όλων εργαηομζνων, ανεξάρτθτα
τθσ κζςθσ που κατζχουν, ςε κζματα ςυμμόρφωςθσ με τισ προδιαγραφζσ
αςφάλειασ και πρόλθψθσ τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ
να μειϊςει των αρικμό των ατυχθμάτων και των επικίνδυνων καταςτάςεων
πάνω ςτα πλοία
να μειϊςει τα λειτουργικά ζξοδα διαχείριςθσ των πλοίων (κυρίωσ αυτά που
οφείλονται ςε επιλογζσ ανεπαρκοφσ ποιότθτασ) μζςω τθσ ςυνφπαρξθσ των
προχποκζςεων
για
αςφάλεια,
ποιότθτα,
αποδοτικότθτα,
και
παραγωγικότθτα
να δθμιουργιςει το ζδαφοσ για τθν εγκακίδρυςθ ενόσ περιβάλλοντοσ
ςυνεχοφσ βελτίωςθσ
να οδθγιςει ςτον περιοριςμό του μεγζκουσ των ποινικϊν ευκυνϊν και των
οικονομικϊν απαιτιςεων εισ βάροσ των εταιρειϊν ςε περιπτϊςεισ
ατυχθμάτων ι άτυχων περιςτατικϊν.

1.8 Σο περιβϊλλον αςφαλούσ διαχεύριςησ
Θ προςαρμογι μιασ εταιρείασ ςε ζνα ςφςτθμα αςφαλοφσ διαχείριςθσ ι
διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, θ ςωςτι εφαρμογι του και θ λιψθ των
πλεονεκτθμάτων που ανακφπτουν από τθ χριςθ του δεν γίνεται άμεςα με τθν απλι
πιςτοποίθςθ τθσ εταιρείασ. Απαιτείται πρϊτα από όλα θ επιτυχισ μετάβαςθ από
τθν υπάρχουςα κουλτοφρα που κυριαρχεί μζςα ςτθν επιχείρθςθ προσ ζνα
περιβάλλον με πρωταρχικζσ αξίεσ, όπωσ αυτζσ τθσ αςφάλειασ και τθσ ποιότθτασ.
Ζνα τζτοιο περιβάλλον δε «χτίηεται» μζςα από τθν επιχειρθματικι πολιτικι τθσ
εταιρείασ, οφτε με τθν ςυμμόρφωςθ ςε αυςτθροφσ κανονιςμοφσ και διαδικαςίεσ.
Βαςίηεται πάνω ςτα ορατά ςτοιχεία (π.χ. τα ςφμβολα, τα πρότυπα, οι τελετζσ
αναγνϊριςθσ) τισ αξίεσ, τα πιςτεφω, τισ ςτάςεισ και τισ πεποικιςεισ όλων των
εργαηόμενων τθσ εταιρείασ. Ρροχποκζτει τθ δζςμευςθ και τθν εμπλοκι τθσ
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ανϊτατθσ διοίκθςθσ, θ οποία αποτελεί το κεμζλιο του όλου οικοδομιματοσ, όπωσ
φαίνεται και ςτο ςχιμα 2.1. Μια ζρευνα τθσ Αμερικάνικθσ ακτοφυλακισ (USCG) ςε
ςυνεργαςία με μεγάλεσ πετρελαϊκζσ εταιρείεσ, όπωσ θ Chevron και θ Mobil το
1995, κατζλθξε ςτα εξισ ςυμπεράςματα – ςυςτάςεισ γφρω από τθν δθμιουργία
ενόσ περιβάλλοντοσ αςφάλεια ςε μια επιχείρθςθ:
Θ διοίκθςθ πρζπει να πάρει ξεκάκαρθ κζςθ απζναντι ςε ηθτιματα
αςφάλειασ των λειτουργιϊν και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
Πλεσ οι κρίςιμεσ από πλευράσ επικινδυνότθτασ λειτουργίεσ πρζπει να
αναγνωριςκοφν.
Αναμζνεται θ πλιρθσ ςυμμόρφωςθ ςτα πρότυπα αςφάλειασ και
περιβαλλοντικισ προςταςίασ που ζχουν τεκεί.
Αναηθτείται θ τελειότθτα ςε κάκε τομζα λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ πζρα
από τουσ υποχρεωτικοφσ κανονιςμοφσ.
Τίκενται μεγαλόπνοοι ςτόχοι, όπωσ θ ελαχιςτοποίθςθ ι ακόμθ και ο
μθδενιςμόσ των ανκρωπίνων ατυχθμάτων και τθσ μόλυνςθσ του
περιβάλλοντοσ ςε όλο το εφροσ λειτουργιϊν τθσ εταιρείασ.
Θ εταιρεία ςυνολικά, αλλά και κάκε εργαηόμενοσ ξεχωριςτά είναι
περιφανοι και επιδεικνφουν τα μζχρι τϊρα επιτεφγματά τουσ ςε κζματα
αςφάλειασ και πρόλθψθσ τθσ ρφπανςθσ.
Οι εςωτερικοί μθχανιςμοί τθσ εταιρείασ ενδυναμϊνουν το προςωπικό όςον
αφορά τθν προϊκθςθ τθσ αςφάλειασ.
Απαιτείται θ πλιρθσ ταφτιςθ των απόψεων μεταξφ των εργαηομζνων και των
ςτελεχϊν τθσ διοίκθςθσ ςτα χαρακτθριςτικά που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ. Θ
εμπειρία ζχει διδάξει ότι κακετί που θ διοίκθςθ επιτρζπει, εφαρμόηει, χρθςιμοποιεί
ι καταπατά, τθν ίδια ακριβϊσ τακτικι κα ακολουκιςουν και οι υπόλοιποι
εργαηόμενοι ςτα ίδια κζματα, αφοφ θ ςυμπεριφορά και οι ενζργειεσ τισ διοίκθςθσ
είναι αυτζσ που υπερκεράηουν τισ επίςθμεσ πολιτικζσ και τισ καταγεγραμμζνεσ
διαδικαςίεσ. Το νζο περιβάλλον πρζπει να επεκτείνεται ςε όλο το φάςμα τθσ
κακθμερινισ εργαςίασ τθσ εταιρείασ, τόςο πάνω ςτα πλοία, όςο και ςτα γραφεία
υποςτιριξθσ ςτθν ξθρά. Τα πρϊτα δείγματα εφαρμογισ του αποκαλφπτουν ότι οι
περιςςότερεσ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ αντιμετωπίηουν ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ και
ςκεναρι αντίδραςθ από πλευράσ κατεςτθμζνου ςτθν προςπάκεια για μεταβολι
των ιδθ ριηωμζνων αξιϊν, των πεποικιςεων και των ςτάςεων προσ ζνα
περιβάλλον ποιότθτασ και αςφάλειασ.
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ΤΟ ΑΝΚΩΡΛΝΟ
ΛΑΚΟΣ

ΑΣΤΑΚΜΘΤΟΛ
ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΕΣ
ΑΡΟΦΑΣΕΛΣ Ι
ΡΛΕΣΕΛΣ
"ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ" ΤΟΥ
ΑΝΚΩΡΟΥ ΜΕ ΤΟ
ΡΛΟΛΟ

ΑΝΚΩΡΛΝΘ ΦΥΣΘΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ

ΕΛΛΕΛΨΘ ΓΝΩΣΘΣ
ΡΕΛΑΣ
ΘϋΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ

ΑΝΕΡΑΚΘΣ
ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ

ΧΑΑΚΤΘΑΣ

ΦΥΣΛΟΛΟΓΛΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ

ΑΓΝΟΛΑ

ΣΥΓΧΥΣΘ

ΑΛΑΗΟΝΕΛΑ

ΑΣΚΕΝΕΛΑ

ΡΛΘΞΘ

ΛΑΚΟΣ ΕΚΤΛΜΘΣΕΛΣ

ΑΔΥΝΑΜΛΑ
ΣΥΝΝΕΝΟΘΣΘΣ

ΑΡΟΚΥΜΛΑ
ΣΥΝΕΓΑΣΛΑΣ

ΚΟΥΑΣΘ

ΚΥΜΟΣ

ΑΡΟΣΕΞΛΑ

ΣΩΜΑΤΛΚΑ
ΡΟΣΟΝΤΑ

ΥΡΕΕΜΡΛΣΤΟΣΥΝΘ

Οι αιτίεσ πρόκληςησ του ανθρϊπινου λάθουσ ςτη θάλαςςα
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ΣΤΕΝΑΧΩΛΑ

Πίνακασ 1 Ναυτιλιακζσ Συνθήκεσ

Σύτλοσ

Φρονολογύα
Οριοθϋτηςησ

Ημερομηνύα
Ιςχύοσ

1974
1978
1988
1966
1988
1972
1978
1979
1969

25/5/1980
1/5/1980
21/7/1968
15/7/1977
28/4/1984
22/6/1985
6/5/1975

1973
1978
1978
1978
1978
1978
1978

2/10/1983
2/10/1983
2/10/1983
6/4/1987
1/7/1992
1/7/1992
31/12/1988

Συνκικθ SOLAS
Ρρωτόκολλο SOLAS
Ρρωτόκολλο SOLAS
Συνκικθ Load Line
Ρρωτόκολλο Load Line
Συνκικθ COLREG
Συνκικθ STCW
Συνκικθ SAR
Συνκικθ Intervention
Συνκικθ και
Ρρωτόκολλο MARPOL
Ρρωτόκολλο MARPOL
Ραράρτθμα 1
Ραράρτθμα 2
Ραράρτθμα 3
Ραράρτθμα 4
Ραράρτθμα 5

Πίνακασ 2 Ατυχήματα & Νομοθετικζσ Πράξεισ

Α/Α

Όνομα Πλούου

Έτοσ

Νομοθετικό Πρϊξη

1

Τιτανικόσ

1912

2

Torrey Canyon

1967

3

Herald of Free Enterprise

1987

4

Exxon Valdez

1989

5

Scandinavian Star

1990

6

Estonia

1994

SOLAS 1914
MARPOL 1973
STCW 1978
IMO A. 647
SOLAS τροποποιιςεισ
OPA 1990
MARPOL τροποποιιςεισ
STCW τροποποιιςεισ 1995
IMO A.680 & A.741
Safety Management System
SOLAS κεφάλαιο IX (ISM)
Ε.Ε. κανονιςμόσ Νο. 3051/95
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Πίνακασ 3 Τα πιο θανατηφόρα ατυχήματα ςτην ιςτορία τησ Ναυτιλίασ

Α/Α

Όνομα πλούου

Αριθμόσ
θυμϊτων

Έτοσ

Σοποθεςύα

Αιτύα ατυχόματοσ

1
2
3
4
5

Dona Paz
Neptune
Titanic
Empress of Ireland
Don Juan

4200
1800
1501
1012
1000

1987
1993
1912
1914
1980

Σφγκρουςθ
Υπερφόρτωςθ
Ρρόςκρουςθ
Σφγκρουςθ
Σφγκρουςθ

6

Estonia

912

1994

7

Tampomas II

450

1981

8

Salem Express

448

1991

9
10
11
12

Admiral Nachimov
Dona Marilyn
Θράκλειο
Bintang
Herald of Free
Enterprise
Scandinavian Star
Hasail
Moby Prince
Morro Castle
Lakonia

423
300
217
200

1986
1988
1966
1988

Φιλιππίνεσ
Καραϊβικι
Newfoundland
St. Laurence
Φιλιππίνεσ
Βαλτικι
κάλαςςα
Κάλαςςα Java
Ερυκρά
κάλαςςα
Μαφρθ κάλαςςα
Φιλιππίνεσ
Φαλκονζρα
Λνδονθςία

193

1987

Βόρεια κάλαςςα

Ειςροι νεροφ, ανατροπι

158
150
140
134
128

1990
1988
1991
1934
1963

Skagerrak
Μπαγκλαντζσ
Μεςόγειοσ
Ατλαντικόσ
Madeira

Ρυρκαγιά
Αδιευκρίνιςτθ
Σφγκρουςθ
Ρυρκαγιά
Ρυρκαγιά

13
14
15
16
17
18

Αςτοχία, ανατροπι
Βφκιςθ
Βφκιςθ
Σφγκρουςθ
Αδιευκρίνιςτθ
Βφκιςθ
Αδιευκρίνιςτθ

Πίνακασ 4 Τα πιο ρυπογόνα ατυχήματα ςτην ιςτορία τησ Ναυτιλίασ

Α/Α

Όνομα πλούου

Έτοσ

Περιοχό

1
2
3
4
5
6

Atlantic Empress
ABT Summer
Castillo de Bellver
Amoco Cadiz
Haven
Odyssey

1979
1991
1983
1978
1991
1988

7

Torrey Canyon

1967

8
9
10
11

Urquiola
Hawaiian Patriot
Independenta
Jakob Maersk

1976
1977
1979
1975

12

Braer

1993

13

Kharj 5

1989

Δυτικι Λνδία
Αγκόλα
Νότιοσ Αφρικι
Γαλλία
Λταλία
Καναδάσ
Θνωμζνο
Βαςίλειο
Λςπανία
Χονολουλοφ
Τουρκία
Ρορτογαλία
Θνωμζνο
Βαςίλειο
Μαρόκο
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Διαρροό πετρελαύου
(τόνοι)
287.000
260.000
252.000
223.000
144.000
132.000
119.000
100.000
95.000
95.000
88.000
85.000
80.000

2 Ο διεθνόσ κώδικασ διαχεύριςησ για την αςφαλό
λειτουργύα των πλούων και την πρόληψη τησ
ρύπανςησ
Σε αυτό το κεφάλαιο κα γίνει θ παρουςίαςθ του Διεκνοφσ Κϊδικα Αςφαλοφσ
Διαχείριςθσ (ISM Code), κακϊσ και αναφορά ςτισ αρμοδιότθτεσ και τισ υποχρεϊςεισ
των εμπλεκόμενων μερϊν, όπωσ προκφπτουν από το πλαίςιο του Κϊδικα. Σκοπόσ
του κεφαλαίου είναι να πλθροφοριςει τον αναγνϊςτθ που δε ςχετίηεται άμεςα με
τθ Ναυτιλία, γφρω από τθ δομι και τισ βαςικζσ αρχζσ που αςπάηεται ο Κϊδικασ,
ζτςι ϊςτε να μπορζςει να τον τοποκετιςει ανάμεςα ςτα άλλα πρότυπα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που εφαρμόηονται παράλλθλα και να ςχθματίςει
προςωπικι γνϊμθ για τθν ςυνειςφορά του ςτθν ποιοτικι διαχείριςθ μιασ
Ναυτιλιακισ Επιχείρθςθσ.

2.1 Σο παραςκόνιο του Κώδικα ΙSM
Ο Διεκνισ Κϊδικασ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ υιοκετικθκε από τθν Συνζλευςθ του
ΛΜΟ*3 το Νοζμβριο του 1993, ωσ αποτζλεςμα πολλϊν προςπακειϊν για τθν
ειςαγωγι τθσ ςπουδαιότθτασ του ανκρϊπινου παράγοντα ςτουσ κανονιςμοφσ
αςφάλειασ ςτθν Ναυτιλία. Κεωρείται ότι τθ γενεςιουργό αιτία ειςαγωγισ του
αποτζλεςαν τα ατυχιματα των επιβατθγϊν - οχθματαγωγϊν “Herald of Free
Enterprise” και “Scandinavian Star” το 1987 και 1990 αντίςτοιχα. Σθμαντικό ρόλο
επίςθσ ζπαιξε και το αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ ότι θ νζα τεχνολογία που κα
βριςκόταν πάνω ςτα πλοία από τθ δεκαετία του ‘90 και μετά δε κα είχε κανζνα
κετικό αποτζλεςμα, το αντίκετο μάλιςτα, κα δθμιουργοφςε επιπλζον κινδφνουσ ςε
ζνα περιβάλλον με χαμθλά ποιοτικά επίπεδα ναυτεργατικισ δφναμθσ
ςυνδυαηόμενθ με τθν ζλλειψθ φροντίδασ και δαπάνθσ εκ μζρουσ των
πλοιοκτθτριϊν και διαχειριςτριϊν εταιρειϊν.
Οι πρϊτεσ προςπάκειεσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είχαν αρχίςει από το
1982 με τθ από κοινοφ δθμιουργία ενόσ εκελοντικοφ κϊδικα πρακτικισ αςφαλοφσ
διαχείριςθσ ονόματι «Κϊδικασ καλισ διαχειριςτικισ πρακτικισ ςτθ λειτουργία του
πλοίου» (Code of Good Management Practice in Ship Operation) του Διεκνοφσ
Ναυτικοφ Επιμελθτθρίου (International Chamber of Shipping) και τθσ Διεκνοφσ
Ναυτιλιακισ Ομοςπονδίασ (International Shipping Federation ).
Με το ατφχθμα του επιβατθγοφ - οχθματαγωγοφ “Herald of Free Enterprise” ςτο
Βελγικό λιμάνι του Zeebrücke (1987) παρατθρικθκε μια ςτροφι, ϊςτε να
αναηθτθκοφν ευκφνεσ από τισ πλοιοκτιτριεσ εταιρείεσ. Εξαιτίασ όμωσ τθσ ζλλειψθσ
ξεκάκαρθσ ςφνδεςθσ μεταξφ πλοίου και διαχειρίςτριασ εταιρείασ δεν κατζςτθ
δυνατι θ απόδοςθ ςοβαρϊν ευκυνϊν πζρα από τον πλοίαρχο και τα άλλα μζλθ
του πλθρϊματοσ. Τζκθκε όμωσ θ ανάγκθ για οριοκζτθςθ των ευκυνϊν και
αρμοδιοτιτων τθσ πλοιοκτιτριασ εταιρείασ ςε ςχζςθ με τθν ςυνολικι λειτουργία
του πλοίου. Ωσ αποτζλεςμα αυτοφ, το Βρετανικό Υπουργείο Μεταφορϊν εξζδωςε
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και ζκεςε ςε εφαρμογι μια ςειρά από κανονιςμοφσ για εμπορικά πλοία το 1988. Οι
κανονιςμοί αυτοί αναφζρονταν ςε όλα τα Βρετανικά επιβατικά πλοία που
εκτελοφςαν περιοριςμζνουσ εςωτερικοφσ πλόεσ (κατθγορίεσ πλόων ΛΛ και ΛΛΑ). Οι
καινοτομίεσ αυτϊν των διατάξεων εμπεριζχεται ςτα δφο επόμενα ςθμεία:
«Κάκε πλοίο υποχρεοφται να φζρει ζνα εγχειρίδιο λειτουργιϊν παρεχόμενο από
τον ιδιοκτιτθ του, το οποίο περιζχει επαρκείσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ που
εξαςφαλίηουν τθν αςφαλι και αποδοτικι λειτουργία του.»
«Ο ιδιοκτιτθσ (ι θ εταιρεία διαχείριςθσ) κάκε πλοίου οφείλει να υποδεικνφει ζνα
πρόςωπο (γνωςτό και ωσ Εξουςιοδοτθμζνο Ρρόςωπο – Designated Person) ωσ
υπεφκυνο για τθν παρακολοφκθςθ και το ςυντονιςμό τθσ αςφαλοφσ και
αποδοτικισ λειτουργίασ του πλοίου. Το πρόςωπο αυτό κα πρζπει να προβαίνει ςε
όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ κακϊσ και να μεριμνά για κζματα που αφοροφν τθ
ςτελζχωςθ, τον εξοπλιςμό και τθ ςυντιρθςθ του πλοίου, ζτςι ϊςτε να
διαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςι του με το εγχειρίδιο λειτουργίασ.»

Οι κανονιςμοί αυτοί αποτζλεςαν τισ προτάςεισ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ ςτθν
Επιτροπι Ναυτιλιακισ Αςφάλειασ (MSC) του ΛΜΟ. Ρροθγουμζνωσ, ο ΛΜΟ με τθν
Απόφαςθ Α.596(15) το Νοζμβριο του 1987 είχε ανακζςει ςτθν Επιτροπι
Ναυτιλιακισ Αςφάλειασ (MSC) και ςτθν Επιτροπι Ρροςταςίασ του Καλαςςίου
Ρεριβάλλοντοσ (MEPC) τθν επείγουςα δθμιουργία οδθγιϊν για τθν αςφαλι
λειτουργία των πλοίων και τθν πρόλθψθ τθσ μόλυνςθσ του καλαςςίου
περιβάλλοντοσ, τόςο πάνω ςτα πλοία, όςο και ςτα χερςαία γραφεία διαχείριςθσ
τουσ. Οι Επιτροπζσ MSC και MEPC εξζδωςαν τισ οδθγίεσ, οι οποίεσ υιοκετικθκαν
από τθ Συνζλευςθ του ΛΜΟ τον Οκτϊβριο του 1989 με τθν Απόφαςθ Α. 647(16). Αν
και θ φφςθ των οδθγιϊν αυτϊν είχε περιςςότερο τθ μορφι εκελοντικϊν
ςυςτάςεων, ιταν μια ςτροφι ςτθν αντιμετϊπιςθ και τον ζλεγχο προβλθμάτων
αςφάλειασ. Για πρϊτθ φορά δίνονταν από τον ΛΜΟ επίςθμα βαςικζσ αρχζσ κατευκφνςεισ ςτισ ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των πλοίων. Θ
πρόταςθ τθσ Βρετανικισ αντιπροςωπίασ για τθν υπόδειξθ ενόσ εξουςιοδοτθμζνου
προςϊπου από τθν εταιρεία διαχείριςθσ του πλοίου δεν ζγινε δεκτι και ςυνεπϊσ
δεν περιελιφκθ ςτθν Απόφαςθ. Μόλισ ζξι μινεσ μετά, θ τραγωδία του επιβατθγοφ
– οχθματαγωγοφ “Scandinavian Star” (1990) οδιγθςε τον ΛΜΟ ςτθν ανακεϊρθςθ
τθσ ςτάςθσ του. Θ Επιτροπι Ζρευνασ Ατυχθμάτων του MSC πρότεινε τθν
υποχρεωτικι εφαρμογι τθσ Απόφαςθσ Α. 647(16) για όλα τα επιβατθγά πλοία που
εκτελοφν διεκνείσ πλόεσ. Θ πρόταςθ αυτι υιοκετικθκε από πζντε Σκανδιναβικά
Κράτθ ςτο 55ο Συνζδριο του MSC το Μάιο του 1991. Θ απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ
του ΛΜΟ Α.680(17) που αντικατζςτθςε τθν ιςχφουςα απόφαςθ Α.647(16) το
Νοζμβριο του 1991, δεν ζφερε παρά μόνο μικρζσ τροποποιιςεισ ςτο αρχικό
κείμενο. Θ ςθμαντικότερθ από αυτζσ ιταν θ ειςαγωγι του όρου «Εξουςιοδοτθμζνα
Ρρόςωπα» (Designated Person(s)).
Χρειάςτθκαν τρεισ ακόμθ ςυνεδριάςεισ τθσ ομάδασ εργαςίασ του ΛΜΟ από τον
Απρίλιο του 1992 ζωσ το Μάιο του 1993 μζχρι να παραχκεί ζνα κείμενο πλιρουσ
αποδοχισ από όλα τα μζλθ του ΛΜΟ. Το Νοζμβριο του 1993 ςτθ 18θ Συνεδρίαςθ
του ΛΜΟ, θ Συνζλευςθ υιοκζτθςε με τθν Απόφαςθ Α.741(18) το Διεκνι Κϊδικα
Διαχείριςθσ για τθν Αςφαλι Λειτουργία των Ρλοίων και τθν Ρρόλθψθ τθσ
φπανςθσ (ευρφτερα γνωςτόσ ωσ Διεκνισ Κϊδικασ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ –
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International Safety Management: ISM CODE) με τθ μορφι που ζχει ςιμερα,
αντικακιςτϊντασ τθν προγενζςτερθ Απόφαςθ Α.680(17). Οι απαιτιςεισ του Κϊδικα
ζλαβαν υποχρεωτικό χαρακτιρα κατά τθ διάρκεια τθσ Συνδιάςκεψθσ τθσ SOLAS, με
τθν προςκικθ του κεφαλαίου ΛΧ ςτο παράρτθμα τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ τθσ SOLAS
74 το Μάιο του 1994. Οι Επιτροπζσ MSC και MEPC, κατόπιν εντολισ του ΛΜΟ,
ετοίμαςαν οδθγίεσ για τθν υλοποίθςθ του Κϊδικα, οι οποίεσ υιοκετικθκαν από τθ
Συνζλευςθ με τθν Απόφαςθ Α.788(19) το Νοζμβριο του 1995.

2.2 Σα χαρακτηριςτικϊ του Κώδικα ΙSM
Σφμφωνα με τον κανονιςμό 2.1 του νζου Κεφαλαίου ΛΧ ςτο παράρτθμα τθσ
τροποποιθμζνθσ SOLAS του 74, θ υποχρεωτικι εναρμόνιςθ με τον Κϊδικα ζγινε ςε
δφο φάςεισ:
Φάςη 1η: Επιβατθγά πλοία ςυμπεριλαμβανομζνων των ταχυπλόων, κακϊσ και
δεξαμενόπλοια υγροφ φορτίου, χθμικά δεξαμενόπλοια, υγραεριοφόρα, φορτθγά
φορτίου χφδθν και ταχφπλοα φορτθγά άνω των 500 κόρων υποχρεοφνται να
ςυμμορφωκοφν με τισ απαιτιςεισ του Κϊδικα όχι αργότερα από τθν 1θ Λουλίου
του 1998.
Φάςη 2η: Πλα τα λοιπά φορτθγά πλοία κακϊσ και οι κινθτζσ παρακαλάςςιεσ (και
μεςοκαλάςςιεσ) μονάδεσ εξόρυξθσ άνω των 500 κόρων υποχρεοφνται να
ςυμμορφωκοφν ςτισ απαιτιςεισ του Κϊδικα όχι αργότερα από τθν 1θ Λουλίου του
2002.

Από τισ δφο φάςεισ εκπίπτουν όλα τα πλοία που διαχειρίηονται οι κυβερνθτικζσ
αρχζσ τθσ κάκε χϊρασ και χρθςιμοποιοφνται για μθ εμπορικοφσ ςκοποφσ, ςφμφωνα
με τον κανονιςμό 2.2 του κεφαλαίου ΛΧ τθσ τροποποιθμζνθσ SOLAS 74.
Λεπτομερζςτερα, εξαιροφνται τα πολεμικά κακϊσ και όλα τα πλοία κάτω των 500
κόρων (εκτόσ από τα επιβατθγά), τα μθ αυτοπροωκοφμενα ςκάφθ, οι καλαμθγοί,
τα ςκάφθ αναψυχισ και τ’ αλιευτικά. Ο κανονιςμόσ 1 του ίδιου κεφαλαίου δίνει
τουσ οριςμοφσ κακενόσ από τουσ παραπάνω τφπουσ πλοίων. Θ πρϊτθ φάςθ
απευκφνεται περίπου ςε 13.000 πλοία και θ δεφτερθ φάςθ ςε 8.000 με 10.000
πλοία και κινθτζσ μονάδεσ εξόρυξθσ.
Ρρζπει εδϊ να ςθμειωκεί ότι ζχει προτακεί να υπάρξει και μια τρίτθ φάςθ
εφαρμογισ του Κϊδικα, θ οποία να περιλαμβάνει όλα τα πλοία άνω των 300 κόρων
ανεβάηοντασ το ςυνολικό αρικμό των εμπιπτόμενων πλοίων πάνω από 30.000. [10]
Θ νζα τραγωδία του επιβατθγοφ – οχθματαγωγοφ “Estonia” το 1994 οδιγθςε τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτθν επιτάχυνςθ τθσ εφαρμογισ του Κϊδικα ISM. Συγκεκριμζνα,
το Συμβοφλιο ςτισ 8 Δεκεμβρίου 1995 αποφάςιςε τθν υποχρεωτικι εφαρμογι του
(κανονιςμόσ Ε.Ε. Νο. 3051/95) για όλα τα επιβατθγά – οχθματαγωγά πλοία που
δραςτθριοποιοφνται ςε λιμάνια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από τθν 1θ Λουλίου του
1996*5, ακριβϊσ δυο χρόνια πρωτφτερα από τθν προγραμματιςμζνθ ιςχφ του, με
δφο μόνο εξαιρζςεισ. Αυτζσ ιταν:
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Θ χοριγθςθ 18μθνθσ παράταςθσ για τισ ακτοπλοϊκζσ ςυγκοινωνίεσ ςτα νθςιά τθσ
Ελλάδοσ.
Θ χοριγθςθ παράταςθσ μζχρι τθν 1θ Λουλίου του 1997 για όλεσ τισ μικρζσ εταιρείεσ
που παρζχουν μεταφορικζσ υπθρεςίεσ αποκλειςτικά μζςα ςτισ «προςτατευόμενεσ»
ζώνεσ.

Κφρια επιδίωξθ του Κϊδικα είναι να αποτελζςει τον ςυνδετικό κρίκο μεταξφ των
ενεργειϊν που γίνονται πάνω ςε ζνα πλοίο από τα μζλθ του πλθρϊματόσ του, με
τθν εταιρεία που διαχειρίηεται τα ςυμφζροντά του, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν
αςφαλζςτερθ ναυςιπλοΐα και ςτθν πρόλθψθ τθσ μόλυνςθσ του καλαςςίου
περιβάλλοντοσ. Κεντρικό ρόλο ςε αυτό παίηει θ δθμιουργία και θ εφαρμογι ενόσ
Συςτιματοσ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ (Safety Management System - SMS). Το
ςφςτθμα αυτό πρζπει να περιγράφει επαρκϊσ όλεσ τισ διαδικαςίεσ που
ςυμβαίνουν κακθμερινά τόςο πάνω ςτο πλοίο όςο και ςτο γραφείο διαχείριςισ
του, να εφαρμόηεται χωρίσ παρεκκλίςεισ, να ενθμερϊνεται και να βελτιϊνεται
ςυνεχϊσ. Οι απαιτιςεισ ςυμμόρφωςθσ με ζνα Σφςτθμα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ
μποροφν να περιλθφκοφν ςε τρεισ φράςεισ:
«Κατάγραψε αυτό που κάνεισ! Κάνε αυτό που ζχεισ καταγράψει!
Δείξε ότι κάνεισ αυτό που ζχεισ καταγράψει!»

Δθλαδι «κατάγραψε αυτό που κάνεισ» μζςω γραπτϊν διαδικαςιϊν
καταχωρθμζνων ςτο εγχειρίδιο διαδικαςιϊν, «κάνε αυτό που ζχεισ καταγράψει»
ακολουκϊντασ και εφαρμόηοντασ ςυνεχϊσ αυτζσ τισ διαδικαςίεσ ςτθν κακθμερινι
ροι τθσ εργαςίασ, είτε αυτι είναι επί του πλοίου, είτε από το γραφείο ςτθν ξθρά
και «δείξε ότι κάνεισ αυτό που ζχεισ καταγράψει» κρατϊντασ ενθμερωμζνα αρχεία
και περνϊντασ με επιτυχία κάκε είδουσ επικεωριςεισ και ελζγχουσ. Αν το
περιεχόμενο των τριϊν αυτϊν προτάςεων κατανοθκεί πλιρωσ από τθν διοίκθςθ
τθσ κάκε ναυτιλιακισ επιχείρθςθσ, θ ςυμμόρφωςθ και θ πιςτοποίθςθ με τον
Κϊδικα ISM κα ζρκει χωρίσ προβλιματα, ενϊ κα ζχει γίνει το πιο ςθμαντικό βιμα
για τθν δθμιουργία, τθ διατιρθςθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ ενόσ περιβάλλοντοσ
αςφάλειασ (Safety culture) ςε ολόκλθρθ τθν εταιρεία. *14+ Στισ ςελίδεσ που
ακολουκοφν γίνεται ξεχωριςτι αναφορά ςε κάκε κεφάλαιο του Κϊδικα. Ο Κϊδικασ,
όπωσ περιζχεται ςτθν Απόφαςθ Α.744(18) του ΛΜΟ ςτθν αγγλικι γλϊςςα, δίνεται
αυτοφςιοσ ςτο παράρτθμα Γ τθσ εργαςίασ.

2.3 Σο περιεχόμενο του Κώδικα ΙSM.
Ο Κϊδικασ ISM αποτελείται από 13 κεφάλαια. Αυτά είναι:
Ρροοίμιο (Preamble)
Γενικά (General)
Οριςμοί (Definitions)
Στόχοι (Objectives)
Εφαρμογι (Applications)
Λειτουργικζσ απαιτιςεισ ενόσ ςυςτιματοσ αςφαλοφσ διαχείριςθσ
(Functional requirements for a safety management system - SMS)
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Ρολιτικι αςφάλειασ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ (Safety and
environmental protection policy)
Ευκφνεσ και αρμοδιότθτεσ τθσ εταιρείασ (Companies responsibilities and
authority)
Εξουςιοδοτθμζνο ι ενδεικνυόμενο πρόςωπο (-α) (Designated person (-s))
Ευκφνθ και δικαιοδοςία του πλοιάρχου (Master’s responsibility and
authority)
Ρόροι και ανκρϊπινο δυναμικό (Resources and personnel)
Εκπόνθςθ ςχεδίων για λειτουργίεσ ςτο πλοίο (Development of plans for
shipboard operations)
Ρροετοιμαςία για ζκτακτεσ ανάγκεσ (Emergency preparedness)
Εκκζςεισ και ανάλυςθ των μθ ςυμμορφϊςεων, των ατυχθμάτων και των
επικίνδυνων ςυμβάντων (Reports and analysis of non conformities,
accidents and hazardous occurrences)
Συντιρθςθ του πλοίου και του εξοπλιςμοφ του (Maintenance of the ship and
equipment)
Τεκμθρίωςθ (Documentation)
Επαλικευςθ, αναςκόπθςθ και αξιολόγθςθ από τθν εταιρεία (Company
verification, review and evaluation)
Ριςτοποίθςθ, επαλικευςθ και ζλεγχοσ (Certification, verification and
control)
Θ δομι του Κϊδικα μπορεί να κεωρθκεί ότι αποτελείται από τζςςερα μζρθ, με
βάςθ τον αρικμό των πλθροφοριϊν που περιλαμβάνει, τα εξισ:
το γενικό μζροσ που περιλαμβάνει τθν πολιτικι αςφάλειασ και
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ τθσ εταιρείασ,
το μζροσ που αναφζρεται ςτθν οργάνωςθ και τθν υποδομι τθσ
εταιρείασ προκείμενου να δθμιουργιςει ζνα Σφςτθμα Αςφαλοφσ
Διαχείριςθσ,
το αναλυτικό μζροσ που περιζχει τισ διαδικαςίεσ, δθλαδι ποιοσ κάνει τι,
πωσ, που και πότε, και
το επεξθγθματικό μζροσ που περιζχει οδθγίεσ – επεξθγιςεισ των
εργαςιϊν που περιγράφουν οι διαδικαςίεσ όπου κρίνεται απαραίτθτθ θ
παρουςία τουσ.
Ρριν προχωριςουμε ςτθν ανάλυςθ κάκε κεφαλαίου του Κϊδικα είναι
απαραίτθτο να γίνει αναφορά ςτουσ τζςςερισ βαςικοφσ «πυρινεσ» του, θ
αναγνϊριςθ τθσ ςπουδαιότθτάσ τουσ κα κρίνει ςε μεγάλο βακμό τθν επιτυχι
εφαρμογι του Κϊδικα ςε κάκε ναυτιλιακι επιχείρθςθ. Οι τζςςερισ βαςικζσ
«κολϊνεσ» του Κϊδικα είναι:
Θ Διοίκθςθ
Το Ανκρϊπινο Δυναμικό
Το Ρλοίο και ο Τεχνικόσ Εξοπλιςμόσ του
Οι Διαδικαςίεσ
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Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για το ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθ διατιρθςθ
του Συςτιματοσ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ τόςο ςτο πλοίο, όςο και ςτο γραφείο. Αυτό
γίνεται με τθν υιοκζτθςθ τθσ κατάλλθλθσ πολιτικισ για τθν αςφάλεια και τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ, τον επίςθμο καταμεριςμό υπευκυνοτιτων και
εξουςιϊν κάκε υπαλλιλου ςτθν εταιρεία, τθ ςφςταςθ τθσ κζςθσ του
εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου, τθν προετοιμαςία, τθ διανομι και τθν ενθμζρωςθ
ενόσ καταγραμμζνου ςυςτιματοσ (υπό μορφι διαδικαςιϊν, ςχεδίων και οδθγιϊν),
τθν περιοδικι αναςκόπθςθ τθσ αποδοτικισ λειτουργίασ του και τθ ςυνεχι
παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ προκειμζνου να βελτιωκεί το
περιβάλλον αςφάλειασ τθσ εταιρείασ μζςα από πραγματικζσ εμπειρίεσ.
Το ανκρϊπινο δυναμικό αποτελεί τθν κινθτιρια δφναμθ του ςυςτιματοσ. Ππωσ
αναφζρκθκε εκτενϊσ ςτο δεφτερο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ, ο ανκρϊπινοσ
παράγοντασ εμπλζκεται άμεςα ι ζμμεςα ςτο ςυντριπτικό ποςοςτό των
ατυχθμάτων που ςυμβαίνουν πάνω ςτο πλοίο. Τα ςθμεία του Κϊδικα που
ςχετίηονται με τον άνκρωπο είναι αυτά που αφοροφν τα προςόντα του, τθν
επικοινωνία μεταξφ μελϊν του πλθρϊματοσ αλλά και μεταξφ γραφείου και πλοίου,
τθν παροχι των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν ςτουσ ναυτικοφσ, προκειμζνου να
εκτελζςουν με επιτυχία τισ εργαςίεσ τουσ και τισ εντολζσ του πλοιάρχου μζςα ςε
ζνα αςφαλζσ περιβάλλον, κακϊσ και τθν εκπαίδευςθ και τθν υποκίνθςθ όλου του
προςωπικοφ. Ενϊ οι άνκρωποι αποτελοφν τθν «καρδιά» του ςυςτιματοσ, τα πλοία
και ο εξοπλιςμόσ απαρτίηουν τθν τεχνικι οντότθτα αυτοφ, θ ςωςτι λειτουργία τουσ
εγγυάται τθ δθμιουργία και τθ διατιρθςθ ενόσ αςφαλοφσ περιβάλλοντοσ μζςα ςτο
οποίο το ςφςτθμα μπορεί να αναπτυχκεί και να αποδϊςει. Είναι πολφ ςθμαντικό
να επιτευχκεί από τθν αρχι ιςορροπία μεταξφ τθσ ανκρϊπινθσ και τθσ τεχνικισ
διάςταςθσ. Θ δθμιουργία ενόσ προγράμματοσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ
προκειμζνου να μειωκοφν οι κίνδυνοι και τα ατυχιματα, θ αναγνϊριςθ και θ
επικεϊρθςθ του εξοπλιςμοφ και των ςυςτθμάτων του πλοίου που μπορεί να
κεωρθκοφν κρίςιμα για τθν αςφαλι και τθν αποδοτικι λειτουργία του και ο
ζλεγχοσ των οργάνων που παρζχουν πλθροφορίεσ για τθ λειτουργικι κατάςταςθ
του πλοίου είναι τα ςθμαντικότερα ςθμεία του Κϊδικα που αναφζρονται ςτθν
τεχνικι διάςταςθ του ςυςτιματοσ.
Θ λζξθ διαδικαςία είναι θ πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενθ ςτον Κϊδικα. Οι
διαδικαςίεσ και θ καταγραφι τουσ παρόλο που από πολλοφσ κεωροφνται ότι
αποτελοφν τθν καινοτομία και τον αυτοςκοπό του Κϊδικα, δεν είναι παρά μόνο το
μζςο με το οποίο θ διοίκθςθ, το ανκρϊπινο δυναμικό και θ τεχνικι διάςταςθ (τα
πλοία και ο εξοπλιςμόσ τουσ) ςυνεργάηονται, ολοκλθρϊνονται και ςυμβάλλουν
ςτθν ευθμερία και τθν εξζλιξθ του Συςτιματοσ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ τθσ
επιχείρθςθσ. Φυςικά, οι διαδικαςίεσ δεν ζχουν ςκοπό να αντικαταςτιςουν τθν
προφορικι επικοινωνία που παραδοςιακά επικρατεί μζςα ςτα πλοία, οφτε
μποροφν να κάνουν κάτι τζτοιο. Σκοπόσ τουσ είναι να βοθκιςουν τον εργαηόμενο
να πραγματοποιεί τισ ςωςτζσ ενζργειεσ ζχοντασ πάντα ςτθ διάκεςι του τισ
επαρκείσ πλθροφορίεσ και τα κατάλλθλα μζςα. Οι διαδικαςίεσ αποτελοφν τθ
γραπτι απεικόνιςθ των κακθμερινϊν εργαςιϊν που γίνονται ςε ςυνεχι βάςθ ςτο
πλοίο και ςτο γραφείο. Μεγάλθ ςθμαςία πρζπει να δοκεί κατά τθ ςυγγραφι των
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διαδικαςιϊν ςε κζματα όπωσ είναι θ ορκότθτα, θ ακρίβεια, θ ευκολία κατανόθςθσ
και ο βακμόσ λεπτομζρειασ. Άλλωςτε οι διαδικαςίεσ γράφονται, απευκφνονται και
εφαρμόηονται από ανκρϊπουσ και είναι μοναδικζσ για κάκε εταιρεία. Είναι
επομζνωσ προφανζσ ότι θ πλειοψθφία των μερϊν του Κϊδικα απαιτεί τθ
δθμιουργία και εφαρμογι κατάλλθλων διαδικαςιϊν.

2.3.1 Σο προούμιο.
Ο ςκοπόσ του ΛSM αναφζρεται ςτθν πρϊτθ παράγραφο του προοιμίου και είναι
θ κακιζρωςθ ενόσ διεκνοφσ προτφπου που κα αςχολείται με τθν αςφαλι
διαχείριςθ και λειτουργία των πλοίων, κακϊσ και τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ του
καλαςςίου περιβάλλοντοσ. Οι αφορμζσ που αναφζρονται για τθν υιοκζτθςθ του
Κϊδικα είναι:
Θ ανάγκθ προςταςίασ του πλοιάρχου, όταν αυτόσ εκπλθρϊνει ορκϊσ τισ
υποχρεϊςεισ του ςε ό,τι αφορά τθν αςφάλεια ςτθ κάλαςςα και τθν
προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ. Με αυτό τον τρόπο
αναγνωρίηεται θ κζςθ του πλοιάρχου ωσ διαχειριςτι του πλοίου το οποίο
κυβερνά, αναβακμίηεται ο ρόλοσ του και ζμμεςα τίκεται το κζμα διάκριςθσ
αρμοδιοτιτων, υπευκυνοτιτων και κζςεων μεταξφ γραφείου και πλοίου.
Θ ανάγκθ για κατάλλθλθ οργάνωςθ, θ οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο
τθσ διοίκθςθσ. Θ οργάνωςθ προςδιορίηει τι εργαςίεσ πρζπει να γίνουν,
ποιοσ κα τισ κάνει, με ποιο τρόπο κα διαχωριςτοφν οι εργαςίεσ ςε ομάδεσ,
ποιοσ κα αναφζρεται ςε ποιον και που κα γίνεται θ λιψθ αποφάςεων.
Μόνο μζςω τθσ οργάνωςθσ τθσ διοίκθςθσ του πλοίου και του γραφείου κα
επιτευχκοφν και κα διατθρθκοφν υψθλά επίπεδα αςφάλειασ και
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
Θ αναγνϊριςθ τθσ κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ τθσ θκικισ και ουςιαςτικισ
δζςμευςθσ τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ ςτθν καλι διαχείριςθ ςε κζματα που
αφοροφν τθν αςφάλεια και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Φυςικά, το
τελικό αποτζλεςμα είναι ςυνάρτθςθ τθσ δζςμευςθσ, των ικανοτιτων, τθσ
ςυμπεριφοράσ και τθσ υποκίνθςθσ όλων των εμπλεκόμενων ςε όλα τα
επίπεδα τθσ εταιρείασ.
Οι παράγραφοι 3 και 4 του προοιμίου αναφζρονται ςτθν θκελθμζνθ γενικότθτα
και ευελιξία του Κϊδικα ζτςι ϊςτε αυτόσ να μπορεί να εφαρμοςτεί ςε κάκε
ναυτιλιακι εταιρεία, θ οποία λειτουργεί με τα δικά τθσ ςυςτιματα διοίκθςθσ κάτω
από διαφορετικζσ ςυνκικεσ. Είναι λοιπόν εμφανισ θ μοναδικότθτα του Κϊδικα ISM
ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ κανονιςμοφσ και τισ ςυνκικεσ του ΛΜΟ, αφοφ δίνει τθν
ελευκερία ςτισ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ να επιλζξουν το Σφςτθμα Αςφαλοφσ
Διαχείριςθσ (SMS) που κα εφαρμόςουν και που πιςτεφουν ότι τουσ ταιριάηει
καλφτερα. Το μινυμα αυτό πρζπει να περάςει ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν
διαδικαςία εφαρμογισ του Κϊδικα.
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2.3.2 Οι οριςμού, οι ςτόχοι και η εφαρμογό.
Θ παράγραφοσ 1.1.1 αναφζρεται ςτθν υιοκζτθςθ του Κϊδικα ISM από τθ
Συνζλευςθ του ΛΜΟ, ενϊ επιςθμαίνεται θ δυνατότθτα τροποποίθςισ του ςτο
μζλλον. Στισ δφο επόμενεσ παραγράφουσ δίνονται οι οριςμοί τθσ «εταιρείασ» και
τθσ «διοικθτικισ αρχισ», όροι οι οποίοι είναι απαραίτθτοι για τθν κατανόθςθ του
περιεχομζνου και τθν εφαρμογι του Κϊδικα. Ο οριςμόσ τθσ εταιρείασ (δθλαδι του
οργανιςμοφ που ζχει αναλάβει ι αςκεί εκ μζρουσ κάποιων άλλων τθ λειτουργικι
διαχείριςθ του πλοίου) γίνεται ςτα πλαίςια τθσ διαφάνειασ που προςπακεί να
εφαρμόςει ο ΛΜΟ ςτθ Ναυτιλία, ζτςι ϊςτε ςτθν περίπτωςθ παραβάςεων,
ατυχθμάτων και απϊλειασ ανκρϊπινων ηωϊν να μποροφν να καταλογιςκοφν οι
ανάλογεσ ευκφνεσ από τα αρμόδια δικαςτικά όργανα ςε όλουσ τουσ υπεφκυνουσ. Ο
Κϊδικασ ISM, εκτόσ από το γενικό ςκοπό του που αναφζρκθκε ςτο προοίμιο και
είναι θ κεςμοκζτθςθ ενόσ διεκνοφσ προτφπου για τθ διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ, τθ
λειτουργία των πλοίων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ζχει και πιο
ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, οι οποίοι είναι:
θ εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ ςτθ κάλαςςα,
θ πρόλθψθ του ανκρϊπινου τραυματιςμοφ, ι τθσ απϊλειασ τθσ ανκρϊπινθσ
ηωισ
θ αποφυγι πρόκλθςθσ βλάβθσ ςτο καλάςςιο περιβάλλον και ςτθν
περιουςία.
Στθ ςυνζχεια αναφζρονται οι ςτόχοι τθσ αςφαλοφσ διαχείριςθσ τθσ εταιρείασ, οι
οποίοι είναι:
Θ παροχι λειτουργικϊν πρακτικϊν ςε ζνα αςφαλζσ εργαςιακό περιβάλλον
προςανατολιςμζνεσ ςτο προςωπικό τθσ εταιρείασ. Άλλωςτε, θ αςφάλεια
είναι για αυτοφσ και επομζνωσ θ ςυμμετοχι και θ ςυνειςφορά τουσ
αποτελοφν τα κεμζλια του οικοδομιματοσ.
Θ κακιζρωςθ μζτρων για όλουσ τουσ αναγνωριςμζνουσ κινδφνουσ είναι ζνασ
ρεαλιςτικόσ ςτόχοσ, αφοφ θ απόλυτθ αςφάλεια και ο μθδενιςμόσ κίνδυνων
είναι αδφνατο να επιτευχκοφν.
Θ ανάγκθ για ςυνεχι βελτίωςθ των ικανοτιτων όλων των εργαηόμενων όςον
αφορά τθ διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ υποδθλϊνει ότι, θ επιτυχία δεν μπορεί
να ζρκει άμεςα, παρά μόνο ςταδιακά. Βαςίηεται ςε αλλαγζσ ςτθ
ςυμπεριφορά, οι οποίεσ δε μποροφν να επιβλθκοφν αλλά μόνο να γίνουν
πεποίκθςθ.
Θ παράγραφοσ 1.2.3 είναι ίςωσ θ πιο ςθμαντικι του Κϊδικα και για αυτό το
λόγο χρειάηεται να κατανοθκεί πλιρωσ. Ο Κϊδικασ δεν πρζπει ςε καμιά περίπτωςθ
να κεωρθκεί ζνασ υπζρ-κανονιςμόσ που περιζχει όλουσ τουσ υπάρχοντεσ. Δεν
ειςάγει νζουσ κανονιςμοφσ, αλλά περιλαμβάνει μια απαίτθςθ όςον αφορά τθν
οργάνωςθ του Συςτιματοσ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ που κα εφαρμοςτεί. Ζνα τζτοιο
Σφςτθμα κα πρζπει να παρακολουκεί, να ελζγχει και να επαλθκεφει τθ
ςυμμόρφωςθ με τουσ υποχρεωτικοφσ κανόνεσ και κανονιςμοφσ. Τζτοιοι είναι: θ
Διεκνισ Συνκικθ τθσ Γραμμισ Φόρτωςθσ, τα υπόλοιπα κεφάλαια τθσ SOLAS, θ
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MARPOL, o STCW, o COLREG, ο ΟΑ 90, κανονιςμοί τθσ Διοικιςεων των Σθμαιϊν,
των Νθογνωμόνων και άλλοι.
Ο Κϊδικασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1.3 είναι εφαρμόςιμοσ ςε όλα τα
πλοία. Θ αναφορά αυτι δείχνει τθν προςπάκεια του ΛΜΟ να κεςμοκετιςει ζνα
πρότυπο που μελλοντικά κα μπορεί να εφαρμόηεται από όλα τα πλοία και τισ
εταιρείεσ που τα διαχειρίηονται.

2.3.3 Οι λειτουργικϋσ απαιτόςεισ ενόσ ςυςτόματοσ αςφαλούσ
διαχεύριςησ.
Θ παράγραφοσ 1.4 του Κϊδικα αποτελεί μια ςφντομθ αναφορά ςτα κεφάλαια
που κα ακολουκιςουν. Ουςιαςτικά εδϊ επιβεβαιϊνεται ότι θ δθμιουργία, θ
εφαρμογι, θ διατιρθςθ και θ ςυνεχισ βελτίωςθ του Συςτιματοσ Αςφαλοφσ
Διαχείριςθσ είναι αποτελζςματα τθσ διαρκοφσ ομαλισ ςυνεργαςίασ των τεςςάρων
«κεμελίων» του Κϊδικα που αναφζρκθκαν ςε προθγοφμενθ ενότθτα:
τθσ Διοίκθςθσ
του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
του Ρλοίου και του Εξοπλιςμοφ του
των Διαδικαςιϊν.
Θ διατάραξθ τθσ ιςορροπίασ του ςυςτιματοσ με τθν υπεροχι ι τθν υποβάκμιςθ
ενόσ παράγοντα ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ, κα ζχει αλυςιδωτζσ αντιδράςεισ και
τελικά κα οδθγιςει ςτθν αποτυχία τθσ εταιρείασ και των πλοίων να παραμείνουν
ςυμμορφωμζνοι με τισ απαιτιςεισ του Κϊδικα.

2.3.4 H πολιτικό αςφϊλειασ και προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ.
Θ πολιτικι αςφάλειασ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ αποτελεί τθν επίςθμθ
κζςθ τθσ εταιρείασ τόςο ωσ προσ το εςωτερικό τθσ, δθλαδι το προςωπικό τθσ, όςο
και ωσ προσ τθν ευρφτερθ κοινωνία. Συνικωσ φζρει τθν υπογραφι του γενικοφ
διευκυντι ι του προζδρου τθσ επιχείρθςθσ, δθλϊνοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν
πλιρθ δζςμευςθ τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ. *21+ Σφμφωνα με τον Κϊδικα, θ πολιτικι
τθσ εταιρείασ, εκτόσ από τθν αναφορά ςτουσ ςτόχουσ τθσ διαχείριςθσ τθσ
αςφάλειασ τθσ εταιρείασ (βλζπε παράγραφο 1.2 του Κϊδικα), κα πρζπει να
περιγράφει πειςτικά τουσ τρόπουσ και τα μζτρα που λαμβάνονται ζτςι ϊςτε αυτοί
να επιτευχκοφν. Το περιεχόμενο τθσ πολιτικισ κα πρζπει να εφαρμόηεται και να
υλοποιείται ςε όλα τα επίπεδα του οργανιςμοφ, επομζνωσ προχποκζτει τθν πλιρθ
ενθμζρωςθ, κατανόθςθ και ταφτιςθ μαηί τθσ. Κάκε εργαηόμενοσ πρζπει να βρίςκει
τθ κζςθ του μζςα ςτουσ κατευκυντιριουσ άξονεσ τθσ πολιτικισ, ζτςι ϊςτε να
μπορεί να αποδϊςει ωσ μζροσ του ςυςτιματοσ. Επομζνωσ, είναι απαραίτθτο θ
πολιτικι να είναι προςανατολιςμζνθ ςτο άνκρωπο και να διαχζεται ςε όλα τα μζρθ
του οργανιςμοφ, τόςο ςτο πλοίο, όςο και ςτο γραφείο.

41

Θ ςθμαςία τθσ πολιτικισ αςφάλειασ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ τθσ
επιχείρθςθσ δεν πρζπει ςε κανζνα ςθμείο τθσ να υποτιμθκεί από τθν ανϊτατθ
διοίκθςθ, αφοφ μπορεί να αποτελζςει αντικείμενο λεπτομεροφσ ζρευνασ ςε
περίπτωςθ ενόσ ατυχιματοσ. Θ υιοκζτθςθ μιασ προκαταςκευαςμζνθσ πολιτικισ
αςφάλειασ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ από μια ναυτιλιακι επιχείρθςθ
χωρίσ να αποτελεί βίωμα τθσ κζτει υπό αμφιςβιτθςθ όλο το περιεχόμενο του
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ τθσ επιχείρθςθσ.

2.3.5 Οι ευθύνεσ και οι αρμοδιότητεσ τησ εταιρεύασ.
Το τρίτο κεφάλαιο του Κϊδικα αναφζρεται ςε τρία ηθτιματα, για τα οποία θ
διοίκθςθ οφείλει να διευκρινίςει τθ κζςθ τθσ. Αυτά είναι:
Θ ενθμζρωςθ των αρχϊν τθσ εκάςτοτε ςθμαίασ ςχετικά με τθν ταυτότθτα τθσ
νομικισ οντότθτασ που αςκεί τθ λειτουργικι διαχείριςθ του πλοίου.
Ο κακοριςμόσ και θ καταγραφι των ευκυνϊν και των αρμοδιοτιτων όλων των
εμπλεκόμενων με τθν αςφάλεια και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Θ εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων πόρων και θ ςτιριξθ των εξουςιοδοτθμζνων
προςϊπων τθσ εταιρείασ.

Στο γενικό μζροσ του Κϊδικα (παράγραφοσ 1.1.2) ορίςτθκε θ ζννοια τθσ
«εταιρείασ». Στθν παράγραφο 3.1 ειςάγεται θ υποχρζωςθ δθμοςιοποίθςθσ ςτθ
διοίκθςθ τθσ ςθμαίασ των ςτοιχείων τθσ εταιρείασ που αςκεί τθ λειτουργικι
διαχείριςθ του κάκε πλοίου. H δυνατότθτα άμεςθσ αναγνϊριςθσ τθσ εταιρείασ
εντάςςεται ςτθν προςπάκεια για διαφάνεια ςτθ Ναυτιλία. Ανζκακεν υπιρχε
ςφγχυςθ ςε κζματα που αφοροφςαν τθν ιδιοκτθςία και το διαχειριςτικό κακεςτϊσ
των πλοίων, το οποίο λειτουργοφςε αφενόσ ωσ αςπίδα προςταςίασ των εταιρειϊν
και αφετζρου ωσ εμπόδιο για τθν δικαιοςφνθ ςτον καταμεριςμό των ευκυνϊν. Από
τθν άλλθ πλευρά όμωσ, εξαιτίασ τθσ γενικότθτασ τθσ παραγράφου, ζχουν ανακφψει
προβλιματα κατανόθςθσ, που αφοροφν περιπτϊςεισ ανάκεςθσ περιοριςμζνων
αρμοδιοτιτων ςε διαχειριςτικζσ εταιρείεσ από πλοιοκτιτεσ.
Το Σφςτθμα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ, με τον κακοριςμό και τθν καταγραφι των
ευκυνϊν και των αρμοδιοτιτων, υποκινεί, εξουςιοδοτεί και εμπλζκει κάκε
εργαηόμενο. Θ απαίτθςθ αυτι μπορεί να εκπλθρωκεί μζςω διαγραμμάτων ροισ και
περιγραφισ των κζςεων εργαςίασ, που ςε ςυνδυαςμό με τον προςδιοριςμό των
επικυμθτϊν χαρακτθριςτικϊν του ατόμου για τθν κάκε εργαςία, εξαςφαλίηει ότι ο
κατάλλθλοσ άνκρωποσ βρίςκεται ςτθν κατάλλθλθ κζςθ. Με τθν υποχρζωςθ τθσ
παροχισ των απαραίτθτων πόρων και υποςτιριξθσ από το γραφείο ςτθν ξθρά,
δίνεται θ δυνατότθτα ςτο εξουςιοδοτθμζνο άτομο να επιτελζςει τα κακικοντα του,
ενϊ αναγνωρίηεται και θ βαρφτθτα του ρόλου του ςτθν εφαρμογι του Συςτιματοσ
Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ. Θ απαίτθςθ αυτι δθμιουργεί οικονομικισ φφςεωσ
προβλιματα ςε μικρζσ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ με περιοριςμζνο αρικμό πλοίων,
αφοφ διογκϊνει εξαιρετικά το κόςτοσ και τισ εξωκεί ςτθν ανάκεςθ τθσ λειτουργίασ
των πλοίων ςε εταιρείεσ διαχείριςθσ.
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2.3.6 Σα εξουςιοδοτημϋνα (ό ενδεικνυόμενα) πρόςωπα.
Θ κζςθ και ο ρόλοσ του εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου είναι κάτι εντελϊσ
καινοφριο για τθν διεκνι ναυτιλία και αυτό οδιγθςε τόςο τισ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ
όςο και τον ίδιο τον ΛΜΟ αρχικά, να αντιμετωπίηουν τθν υιοκζτθςι του με ιδιαίτερθ
επιφφλαξθ. Το εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο αποτελεί τον κρίςιμο ςυνδετικό κρίκο
ςτθν αλυςίδα ςυντονιςμοφ και επικοινωνίασ μεταξφ των πλοίων και του επιτελικοφ
γραφείου ςτθν ξθρά. Σφμφωνα με τον Κϊδικα, το εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ζχει
τθ δυνατότθτα άμεςθσ πρόςβαςθσ ςτα ανϊτερα κλιμάκια διοίκθςθσ τθσ εταιρείασ
για κζματα που αφοροφν τθν αςφάλεια και τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ μζςα από
τθ λειτουργία των πλοίων. Θ κζςθ αυτι απαιτεί αφενόσ τεχνικζσ και λειτουργικζσ
γνϊςεισ για το ςτόλο των πλοίων που διαχειρίηεται θ εταιρεία, και αφετζρου
διοικθτικζσ ικανότθτεσ ϊςτε να μπορεί να ςυντονίηει, να επιτθρεί, να προχωρά ςτισ
απαραίτθτεσ διορκωτικζσ κινιςεισ και να επαλθκεφει τθν ςωςτι εφαρμογι του
ςυςτιματοσ αςφαλοφσ διαχείριςθσ που ζχει υιοκετθκεί. Σε ναυτιλιακζσ εταιρείεσ
με μεγάλο αρικμό πλοίων, τα πρόςωπα που καλοφνται να καλφψουν αυτι τθν
απαίτθςθ μπορεί να είναι περιςςότερα του ενόσ.
Θ κζςθ του εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου δεν αποτελεί ζνα νζο ιεραρχικό
επίπεδο αντίκετα, ςυμβάλλει ςτθν μετατροπι τθσ δομισ τθσ εταιρείασ ςε πιο
οριηόντια, ενιςχφοντασ οργανϊςεισ τφπου πλζγματοσ. Μια τζτοια οργάνωςθ
απεικονίηεται ςτο ςχιμα 3.2. Το ρόλο του επικεφαλισ τθσ ομάδασ (project leader)
καλείται να παίξει το εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, του οποίου θ λειτουργικι κζςθ
μπορεί να είναι διευκυντισ αρχιπλοιάρχων, πλθρωμάτων, προμθκειϊν ι
προϊςτάμενοσ του τεχνικοφ τμιματοσ. Σε μικρότερεσ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ, το
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ςυνικωσ υπάγεται ςτο τμιμα αςφάλειασ και
ποιότθτασ. Κατά τθ διάρκεια του μεταβατικοφ ςταδίου μζχρι τθν εφαρμογι τθσ
πρϊτθσ φάςθσ του Κϊδικα υπιρξε ζντονοσ προβλθματιςμόσ για τισ ςυνζπειεσ και
επιπλοκζσ που προκφπτουν από τισ εξουςίεσ και τισ ευκφνεσ που φζρει θ κζςθ του
εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου, πολλζσ από τισ οποίεσ παραμζνουν αδιευκρίνιςτεσ
ακόμθ και ςιμερα. Τα κυριότερα ερωτιματα που ζχουν προκφψει είναι:
Τι είδουσ πλθροφορίεσ και ςε τι λεπτομζρεια αναμζνεται από το εξουςιοδοτθμζνο
πρόςωπο να μεταφζρει ςτθν ανϊτερθ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ;
Θ δυνατότθτα άμεςθσ πρόςβαςθσ ςτθν ανϊτερθ διοίκθςθ που ζχει χορθγθκεί ςτο
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, μπορεί να ςθμαίνει και τθν ταφτιςθ γνϊςεων και
ενεργειϊν μεταξφ αυτϊν για κζματα που αφοροφν τθν αςφάλεια και τθν πρόλθψθ
τθσ ρφπανςθσ μζςα από τθ λειτουργία των πλοίων;

2.3.7 H ευθύνη και η δικαιοδοςύα του πλοιϊρχου.
Ο πλοίαρχοσ, ςφμφωνα με τον Christopher Hill ςτο βιβλίο του Maritime Law,
επιτελεί πολλά περιςςότερα από το να κατευκφνει απλά το πλοίο και να δίνει
εντολζσ ςτο πλιρωμα. Είναι ο επιτθρθτισ τθσ πεικαρχίασ πάνω ςτο πλοίο, αυτόσ
που πρζπει να κερδίηει με το παράδειγμά και τθ ςτάςθ του το ςεβαςμό, τθ φιλία
και τθν εμπιςτοςφνθ των ςυναδζλφων του πάνω ςτο πλοίο. Ρολλζσ φορζσ
αναγκάηεται να εκτελεί χρζθ δικθγόρου, λογιςτι και διαπραγματευτι. Είναι ο
43

εκπρόςωποσ του πλοιοκτιτθ, αλλά και του ιδιοκτιτθ του φορτίου που μεταφζρει
το πλοίο του. Ράνω όμωσ από όλα, πρζπει να ζχει το χάριςμα και τθν εμπειρία να
παίρνει χωρίσ διςταγμό τισ ςωςτζσ αποφάςεισ για τθν αςφάλεια του πλθρϊματοσ,
του πλοίου και του φορτίου και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ςε κρίςιμεσ
καταςτάςεισ.
Ο Κϊδικασ αναγνωρίηει τθ ςθμαντικότθτα του ρόλου του πλοιάρχου ςτθν
υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ αςφαλοφσ διαχείριςθσ επί του πλοίου. Για αυτό το
λόγο προχωρά ςτθν περιγραφι των αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν του. Ριο
ςυγκεκριμζνα, ο πλοίαρχοσ είναι υπεφκυνοσ:
Για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ αςφάλειασ και προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ από όλα τα μζλθ του πλθρϊματοσ.
Για τθν υποκίνθςθ των μελϊν του πλθρϊματοσ ϊςτε να τθροφν τθν πολιτικι
αυτι μζςα ςτθν κακθμερινι εργαςία τουσ. Θ υποκίνθςθ ενόσ ναυτικοφ είναι
δφςκολθ υπόκεςθ εξαιτίασ τθσ ιδιομορφίασ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ
και των περιοριςμϊν που επιβάλλει θ ηωι πάνω ςτο πλοίο. Είναι ςυνεπϊσ
απαραίτθτο, ο πλοίαρχοσ να ζχει γνϊςθ των κεωριϊν παρακίνθςθσ και
ικανότθτεσ διοίκθςθσ, ζτςι ϊςτε να υπεριςχφει τθσ αντίδραςθσ που
προκαλεί το πλιρωμα ςε κάκε επικείμενθ αλλαγι.
Να δίνει τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ και εντολζσ με τρόπο απλό και κατανοθτό
και ςε γλϊςςα που να γίνονται πλιρωσ αντιλθπτζσ. Σε αυτό ςυμβάλλουν οι
καταγραμμζνεσ διαδικαςίεσ και οδθγίεσ.
Να ελζγχει ότι οι οδθγίεσ και οι εντολζσ ζχουν τθρθκεί και εφαρμοςτεί με
τον ενδεδειγμζνο τρόπο. Θ διαδικαςία ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ,
αξιολόγθςθσ και επαλικευςθσ ανατίκενται ςτουσ αξιωματικοφσ του πλοίου
και είναι ο μόνοσ τρόποσ αναγνϊριςθσ των ατελειϊν του ςυςτιματοσ,
αναφοράσ και ανακεϊρθςθσ αυτοφ από το επιτελικό γραφείο ςτθν ξθρά.
Ο Κϊδικασ ςτθν παράγραφο 5.2 ενιςχφει τθ δικαιοδοςία του πλοιάρχου ζναντι
του γραφείου με το να επιςθμαίνει ότι οι εντολζσ του υπεριςχφουν ζναντι των
απαιτιςεων του Κϊδικα. Θ διλωςθ αυτι πρζπει να καταγράφεται ςαφϊσ ςτο
ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ τθσ εταιρείασ. Ο πλοίαρχοσ βρίςκεται ςτο
πλοίο, εκεί που ςυμβαίνουν τα γεγονότα, και ζχει αποδειχκεί περίτρανα ότι οφτε οι
καταγεγραμμζνεσ διαδικαςίεσ, οφτε θ επικοινωνία με το γραφείο ςτθν ξθρά αρκοφν
για το χειριςμό μιασ κρίςιμθσ κατάςταςθσ. Από τα παραπάνω γίνεται αιςκθτι θ
υποχρζωςθ του πλοιάρχου να παράγει ζναν ςθμαντικό αρικμό εγγράφων ωσ
αποτζλεςμα τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του πλοίου. Τα ζγγραφα αυτά
διαςφαλίηουν τθ κζςθ του και αποδεικνφουν τθν ορκότθτα των πράξεων του,
βοθκοφν το εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ςτο ςυντονιςμό τθσ λειτουργίασ του
πλοίου ςε κζματα αςφάλειασ και πρόλθψθσ τθσ ρφπανςθσ, και αποτελοφν τθν
επιβεβαίωςθ ότι το ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ αποδίδει και εξελίςςεται
ςυνεχϊσ.
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2.3.8 Οι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό.
Θ παράγραφοσ 6.1 αποτελεί νοθματικι ςυνζχεια του προθγοφμενου
κεφαλαίου. Θ εταιρεία κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι ο πλοίαρχοσ ζχει τα
κατάλλθλα προςόντα για να είναι ςτθν κορυφι τθσ ιεραρχίασ του πλοίου. Στοιχεία
που πρζπει να ςυνεκτιμοφνται είναι θ κατοχι πιςτοποιθτικϊν επάρκειασ ςφμφωνα
με τισ απαιτιςεισ τθσ αρχισ τθσ εκάςτοτε ςθμαίασ, θ προθγοφμενθ εμπειρία ςε
παρόμοιεσ εργαςιακζσ ςυνκικεσ, θ ςωματικι και θ ψυχικι αρτιότθτα και οι
ςυνοδευτικζσ ςυςτάςεισ. Ρολφ ςθμαντικό πριν τθν τελικι απόφαςθ για τθν
πλιρωςθ μιασ τόςο νευραλγικισ κζςθσ κεωρείται θ προςωπικι επαφι με τον
ενδιαφερόμενο προκειμζνου να εξακριβωκεί, όςο αυτό είναι δυνατό, το ταίριαςμα
με το πολιτιςμικό περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ και να επιςπευτεί θ διαδικαςία τθσ
οργανωτικισ κοινωνικοποίθςθσ του ςτθν επιχείρθςθ. Αφοφ γίνει θ επιλογι, ο
πλοίαρχοσ κα πρζπει να λάβει πλιρθ γνϊςθ του ςυςτιματοσ αςφαλοφσ
διαχείριςθσ τθσ επιχείρθςθσ και υποςτιριξθ ϊςτε να μπορεί να εκτελεί τα
κακικοντά του χωρίσ τθν ανάλθψθ υπερβολικϊν κινδφνων. Στθ ςυνζχεια κα πρζπει
να εξαςφαλιςτεί ότι τα πλοία ςτελεχϊνονται με προςωπικό ικανό για τισ
απαιτιςεισ των εργαςιϊν πάνω ς’ αυτά (παράγραφοσ 6.2). Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ
ςτελζχωςθσ των πλοίων βαςίηονται κυρίωσ ςτισ προδιαγραφζσ τθσ εκάςτοτε
ςθμαίασ με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ “αςφαλοφσ επάνδρωςθσ” (safe
manning document), κακϊσ και τθ ςυμμόρφωςθ με τισ διεκνζσ ςυμβάςεισ STCW
και ILO 147. Θ τροποποιθμζνθ ςφμβαςθ STCW του 1995 ςχετίηεται άμεςα με το
κεφάλαιο ζξι του Κϊδικα και ζχει ωσ κυριότερο ςκοπό τθν εγκακίδρυςθ
ομοιόμορφων απαιτιςεων όςον αφορά τθν επάρκεια προςόντων, εκπαίδευςθσ και
ελζγχου των πλθρωμάτων ςε διεκνι βάςθ*11. Είναι πάντωσ γεγονόσ, ότι οι
υποχρεωτικοφ χαρακτιρα κανονιςμοί που εκδίδονται από τισ ςθμαίεσ και από τον
ΛΜΟ δεν μποροφν να αντικαταςτιςουν τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ που
διαμορφϊνονται μζςα από το πολιτιςμικό περιβάλλον τθσ κάκε εταιρείασ.
Λδιαίτερθ ςθμαςία πρζπει δίνεται ςτισ διαδικαςίεσ εξοικείωςθσ του νζου
προςωπικοφ και του ιδθ υπάρχοντοσ που αναλαμβάνει νζα κακικοντα και ςτον
τρόπο με τον οποίο αυτζσ πρζπει να παρζχονται. Τόςο θ ςφμβαςθ STCW 95, όςο
και οργανιςμοί ICS και ISF ςτο βιβλίο τουσ “Guidelines on the application of IMO
International Safety Management (ISM) Code ” προτείνουν μεκόδουσ εξοικείωςθσ
του νζου προςωπικοφ *26+. Πλο το προςωπικό που εμπλζκεται με το Σφςτθμα
Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ πρζπει να ζχει επαρκι κατανόθςθ των ςχετικϊν κανόνων
και οδθγιϊν που αφοροφν τθ δουλειά του, θ ςυμμόρφωςθ με τουσ οποίουσ πρζπει
ςυνεχϊσ να τεκμθριϊνεται. Θ εταιρεία οφείλει να δθμιουργιςει διαδικαςίεσ
αναγνϊριςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν για όλο το προςωπικό και να
εξαςφαλίςει ότι αυτζσ παρζχονται. Αυτό ςθμαίνει ότι κάκε εργαηόμενοσ πρζπει να
αντιμετωπίηεται ωσ ξεχωριςτι μονάδα, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ κζςθσ του,
τθν προςωπικότθτά του, τισ ικανότθτζσ του και τθν εμπειρία του. Πλα αυτά τα
ςτοιχεία πρζπει να καταχωροφνται ςτο αρχείο εκπαίδευςθσ και να αξιολογοφνται
από εξειδικευμζνο προςωπικό τθσ εταιρείασ.
Οι δφο τελευταίεσ παράγραφοι του κεφαλαίου 6 αναφζρονται ςτθν ανάγκθ
υιοκζτθςθσ μιασ ι περιςςοτζρων γλωςςϊν εργαςίασ (working language), οι οποίεσ
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να είναι κατανοθτζσ από όλα τα μζλθ του πλθρϊματοσ και ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ
αποτελεςματικισ επικοινωνίασ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν πάνω ςτο πλοίο. Οι
απαιτιςεισ αυτζσ χαρακτθρίηουν κυρίωσ τισ περιπτϊςεισ πλοίων ςτελεχωμζνων με
πολυεκνικά πλθρϊματα για να αποφεφγονται καταςτάςεισ επικοινωνίασ τφπου
«πφργου τθσ Βαβζλ»! Οι διαδικαςίεσ και οι οδθγίεσ πρζπει να είναι μεταφραςμζνεσ
ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ εργαςίασ κακϊσ και να είναι πλιρωσ κατανοθτζσ ςτο άτομο
που απευκφνονται.
Οι διαδικαςίεσ τθσ επιλογισ, τθσ ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ και τθσ υποςτιριξθσ
του πλοιάρχου, του πλθρϊματοσ των πλοίων και των υπαλλιλων του γραφείου
είναι αναγκαίο να προδιαγράφονται με κάκε λεπτομζρεια, αφοφ εκτόσ από το
γεγονόσ ότι υπόκεινται ςε ςχολαςτικό ζλεγχο ςτισ επικεωριςεισ, το ανκρϊπινο
δυναμικό αποτελεί ςυγχρόνωσ, τον κρίςιμο παράγοντα επιτυχίασ και τθν κινθτιρια
δφναμθ του ςυςτιματοσ.

2.3.9 Η εκπόνηςη ςχεδύων για τισ λειτουργύεσ ςτο πλούο.
Το ζβδομο κεφάλαιο του Κϊδικα κακιερϊνει διαδικαςίεσ για τθν προετοιμαςία
ςχεδίων και οδθγιϊν που αναφζρονται ςε λειτουργίεσ «κλειδιά» πάνω ςτο πλοίο
και αφοροφν τθν αςφάλεια και τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ του καλαςςίου
περιβάλλοντοσ. Με τον όρο λειτουργίεσ «κλειδιά» εννοοφνται οι λειτουργίεσ που
περιζχονται ςε υποχρεωτικοφ χαρακτιρα κανονιςμοφσ, που ςχετίηονται με το
ςυγκεκριμζνο τφπο του πλοίου, για τισ οποίεσ ο ΛΜΟ, θ ςθμαία ι οι νθογνϊμονεσ
ζχουν προτείνει πρακτικζσ αςφάλειασ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, και που
θ ίδια θ εταιρεία κεωρεί ότι μποροφν να οδθγιςουν ςε κρίςιμεσ καταςτάςεισ.
Οι λειτουργίεσ «κλειδιά» μποροφν να αναγνωριςτοφν μζςω τθσ επιχειρθματικισ
εμπειρίασ τθσ εταιρείασ, τθσ ςυνεχοφσ ανάδραςθσ των δυναμικϊν ςτοιχείων του
ςυςτιματοσ αςφαλοφσ διαχείριςθσ (π.χ. θ επικοινωνία του πλοιάρχου με το
εξουςιοδοτθμζνο άτομο, οι εςωτερικζσ επικεωριςεισ, θ αναγνϊριςθ μθ
ςυμμορφϊςεων και οι διορκωτικζσ ενζργειεσ) και μζςω μεκόδων εκτίμθςθσ
κινδφνων και επικίνδυνων καταςτάςεων (risk assessment methods) που ζχουν
υιοκετθκεί από τθν εταιρεία. Οι διαδικαςίεσ για τθν προετοιμαςία ςχεδίων
εξαρτϊνται από τθ δομι τθσ εκάςτοτε εταιρείασ κακϊσ και από τισ ςυνκικεσ κάτω
από τισ οποίεσ λειτουργεί, όπωσ αναφζρεται και ςτο προοίμιο του Κϊδικα. Οι
οργανιςμοί ICS και ISF ςτα βιβλία τουσ “Guidelines on the application of IMO
International Safety Management (ISM) Code” και “Assessment and development of
the Safety Management Systems – Part 1 – Assessment Checklist” διαχωρίηουν τισ
λειτουργίεσ ςτισ εξισ ενότθτεσ:
το πλοίο είναι αγκυροβολθμζνο ςτο λιμάνι, ι ςτο χϊρο εκφόρτωςθσ,
το πλοίο ετοιμάηεται να αναχωριςει,
το πλοίο βρίςκεται εν πλω,
το πλοίο προετοιμάηεται να αφιχκεί ςτο λιμάνι.

Το ςχζδιο κάκε λειτουργίασ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα πρόςωπα που
εμπλζκονται, τισ ευκφνεσ και τισ αρμοδιότθτζσ τουσ, τθν λεπτομερι ερμθνεία τυχόν
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επιςτθμονικϊν όρων, αναφορζσ ςε ςχετικοφσ εκνικοφσ και διεκνείσ κανονιςμοφσ
και επεξθγιςεισ υπό μορφι οδθγιϊν.
Σθμαντικό ρόλο ςτθν ςφςταςθ των ςχεδίων για λειτουργίεσ κλειδιά πάνω ςτο
πλοίο παίηει θ πολιτικι τθσ κάκε ςθμαίασ. Ελάχιςτεσ ςθμαίεσ ζχουν ςυγκεκριμζνεσ
απαιτιςεισ για γραπτζσ διαδικαςίεσ ςε εμπορικά πλοία. Πςον αφορά τθν Ελλθνικι
ςθμαία, θ Επικεϊρθςθ Εμπορικϊν Ρλοίων ζχει κακορίςει μια ςειρά διαδικαςιϊν,
περιλαμβάνοντασ μεταξφ άλλων:
τθ ναυςιπλοΐα του πλοίου,
τισ εργαςίεσ επί καταςτρϊματοσ,
τισ εργαςίεσ επί του μθχανοςταςίου,
τουσ χειριςμοφσ του φορτίου (φόρτωςθ, εκφόρτωςθ, μετακίνθςθ φορτίου),
τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ από τθν απόρριψθ υγρϊν και ςτερεϊν
αποβλιτων ςτθ κάλαςςα (ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ MARPOL, του
OPA κ.α.),
τθν παρουςία του πλοίου ςτο λιμάνι και
τθν επικοινωνία.
Θ δθμιουργία των ςχεδίων απαιτεί τθν ενεργό ςυμμετοχι του καπετάνιου και
του πλθρϊματοσ του εκάςτοτε πλοίου, αφοφ αυτοί καλοφνται να τα εφαρμόηουν
κακθμερινά ςτθν πράξθ. Θ ςυμπλιρωςθ των απαραίτθτων φφλλων εργαςίασ
αποτελεί ζνα είδοσ απόδειξθσ ότι θ εταιρεία ακολουκεί τισ αρχζσ που αςπάηεται θ
πολιτικι τθσ, ενϊ τθν κατοχυρϊνει ςε περιπτϊςεισ ατυχθμάτων και λοιπϊν ατυχϊν
ςυμβάντων.

2.3.10

Η προετοιμαςύα για ϋκτακτεσ ανϊγκεσ.

Το κεφάλαιο οκτϊ του Κϊδικα φαίνεται να ειςάγει τθν απαίτθςθ για εκπόνθςθ
προγραμμάτων εκτίμθςθσ κινδφνων (risk assessment programs), τα οποία κα
αναγνωρίηουν, κα περιγράφουν και κα ανταποκρίνονται ςε πικανζσ περιπτϊςει
ζκτακτθσ ανάγκθσ. Με τον όρο «ζκτακτθ ανάγκθ», εννοοφνται όλεσ εκείνεσ οι
περιπτϊςεισ που το πλοίο, το προςωπικό του, ι το περιβάλλον βρίςκεται ςε άμεςο
κίνδυνο, τα προλθπτικά μζτρα που κα ζπρεπε να είχαν λθφκεί δεν απζδωςαν ι δεν
τζκθκαν ςε εφαρμογι, και απαιτείται άμεςα κάποιο είδοσ αντίδραςθσ τόςο από το
πλοίο όςο και από το επιτελικό γραφείο ςτθν ξθρά.
Θ φφςθ ι το μζγεκοσ μιασ κρίςιμθσ κατάςταςθσ ι ζκτακτθσ ανάγκθσ ενδζχεται
να προκαλζςει τθ διακοπι τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ, να
δθμιουργιςει χάοσ, κλίψθ ι πόνο και να απειλιςει τουσ υψθλοφσ ςτόχουσ τθσ. Θ εκ
των προτζρων διάγνωςθ όλων των κρίςιμων καταςτάςεων που μπορεί να
εμφανιςτοφν μζςα ςτα όρια λειτουργίασ μιασ ναυτιλιακισ εταιρείασ είναι φφςει
αδφνατθ. Ράντα κα υπάρχουν ιδιάηουςεσ περιπτϊςεισ οι οποίεσ δε κα ζχουν
προβλεφκεί ι αναγνωριςτεί. Θ οργάνωςθ και ο τρόποσ δράςθσ τθσ εταιρείασ ςε
ζκτακτεσ περιπτϊςεισ κα πρζπει να αναλφονται λεπτομερϊσ ςτο εγκατεςτθμζνο
Σφςτθμα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ. Τα περιςτατικά ζκτακτθσ ανάγκθσ παφουν να
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αποτελοφν προςωπικό πρόβλθμα του πλοιάρχου και του πλθρϊματοσ του πλοίου,
αλλά θ εταιρεία ωσ ςφνολο οφείλει να ανταποκρικεί ςε οποιαδιποτε επικίνδυνθ
κατάςταςθ μζςω των κατάλλθλων ςχεδίων που ζχει αναπτφξει. Τα ςχζδια του
πλοίου και τθσ εταιρείασ κα πρζπει να ζχουν μεταξφ τουσ ςυνάφεια, να είναι
πρακτικϊσ εφαρμόςιμα και να εξαςφαλίηουν τθν ζγκαιρθ ενεργοποίθςθ των
αρμοδίων προςϊπων ϊςτε να υπάρχει αξιοποίθςθ του παράγοντα «χρόνοσ», το
ςχθματιςμό πλιρουσ εικόνασ του ςυμβάντοσ (αναγνϊριςθ και περιγραφι), τθ
διατιρθςθ ανοικτϊν διαφλων επικοινωνίασ μεταξφ πλοίου, εταιρείασ και τοπικϊν
αρχϊν για τθν ανταλλαγι των απαραίτθτων πλθροφοριϊν, τθν ενθμζρωςθ τθσ
κοινισ γνϊμθσ, και τθν ορκι λιψθ αποφάςεων και δράςεων προκειμζνου να
διαφυλαχκεί θ ανκρϊπινθ ηωι, το πλοίο και το φορτίο και να προςτατευκεί το
καλάςςιο περιβάλλον.
Ωσ περιςτατικά ζκτακτθσ ανάγκθσ κεωροφνται εκείνα που ςχετίηονται με:
Καταςκευαςτικζσ ηθμιζσ του πλοίου (π.χ. βλάβθ κυρίων μθχανϊν,
μθχανιςμοφ πθδαλιουχίασ, απϊλεια θλεκτρικισ ιςχφοσ εκριξεισ, πυρκαγιζσ
κ.α.).
Λανκαςμζνουσ χειριςμοφσ (π.χ. προςάραξθ, ςφγκρουςθ, μετατόπιςθ
φορτίου κ.α.).
Αςτάκμθτα καιρικά φαινόμενα.
Τον ανκρϊπινο παράγοντα (π.χ. ςοβαρόσ τραυματιςμόσ, αςκζνεια, κάνατοσ,
πειρατεία, τρομοκρατία κ.α.).
Τθν εγκατάλειψθ του πλοίου.
Τα ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπωσ και κάκε ςχζδιο λειτουργίασ του πλοίου, κα
πρζπει να ςυντάςςονται λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δυνατότθτεσ του πλθρϊματοσ,
τθν κατάςταςθ του πλοίου (παλαιότθτα, εξοπλιςμόσ κ.α.) και το βακμό
ςυνειςφοράσ τθσ εταιρείασ. Γι’ αυτό το λόγο είναι κρίςιμο να αποφεφγεται θ
προςφυγι ςε τυποποιθμζνα εγχειρίδια ζκτακτθσ ανάγκθσ, τα οποία μελλοντικά
ενδζχεται να προκαλζςουν δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτο ςφνολο τθσ εταιρείασ. Κάκε
μζλοσ του πλθρϊματοσ του πλοίου αλλά και υπάλλθλοσ τθσ εταιρείασ κα πρζπει να
γνωρίηει ακριβϊσ τισ ενζργειεσ που πρζπει να κάνει και αυτζσ που πρζπει να
αποφφγει ςε κάκε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Για τθν ουςιαςτικι αντιμετϊπιςθ
τζτοιων καταςτάςεων δεν αρκεί θ κεωρθτικι γνϊςθ των ενεργειϊν που πρζπει να
γίνουν, αλλά, είναι επιτακτικι θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ κάτω από
πραγματικζσ ςυνκικεσ και θ ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων ςτο πλοίο και
ςτο γραφείο ϊςτε να λειτουργοφν ωσ ομάδα. Σφμφωνα με μελζτεσ *30+, μόνο το
20% τθσ κεωρθτικισ εκπαίδευςθσ αποτυπϊνεται ςτον άνκρωπο, ενϊ αντίκετα το
ποςοςτό μζςα από τθν πρακτικι άςκθςθ μπορεί να ξεπεράςει το 70%. Θ ανάγκθ
αυτι επιςθμαίνεται ςτθν παράγραφο 8.2 του Κϊδικα, όπου προτείνεται θ
εκπαίδευςθ μζςα από γυμνάςια και αςκιςεισ.
Τα γυμνάςια που προβλζπονται να γίνονται κατ’ ελάχιςτο από τουσ διεκνείσ
κανονιςμοφσ και τισ εκνικζσ νομοκεςίεσ αφοροφν τθν ςυγκζντρωςθ των επιβατϊν,
τθν κακαίρεςθ των ςωςιβίων λζμβων, τθν κατάςβεςθ πυρκαγιάσ, τθ δοκιμι του
μθχανιςμοφ πθδαλίου, τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτθσ διαρροισ πετρελαίου και τθσ
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ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ. Κατά τθν εκπόνθςθ των γυμναςίων πρζπει να
ελζγχεται θ αποτελεςματικότθτα των προβλεπόμενων ςχεδίων ζκτακτθσ ανάγκθσ, θ
λειτουργικι ετοιμότθτα και θ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ, ο ςυντονιςμόσ και θ
ομαδικι δράςθ του προςωπικοφ του πλοίου και του επιτελικοφ γραφείου, θ γνϊςθ
και θ ανταπόκριςθ των αρμοδίων προςϊπων ςτα κακικοντά τουσ. Τα ακριβι
ςτοιχεία και τα αποτελζςματα των γυμναςίων πρζπει να καταχωροφνται ςτο
θμερολόγιο επικεωριςεων και γυμναςίων του πλοίου.

2.3.11 Οι εκθϋςεισ και η ανϊλυςη των μη ςυμμορφώςεων, των
ατυχημϊτων και των επικύνδυνων ςυμβϊντων.
Θ επιτυχισ λειτουργία ενόσ Συςτιματοσ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ απαιτεί τθ
ςυνεχι βελτίωςθ, θ οποία υλοποιείται μζςω του βρόχου τθσ ανάδραςθσ (the
feedback loop of continual improvement). Θ ανάγκθ αυτι επιςθμαίνεται ςτο ζνατο
κεφάλαιο του Κϊδικα. Ο βρόχοσ ανάδραςθσ, ο οποίοσ απεικονίηεται ςτο ςχιμα 3.3,
περιλαμβάνει τθν αναγνϊριςθ, τθν αναφορά, τθν ζρευνα, τθν ανάλυςθ των μθ
ςυμμορφϊςεων, των ατυχθμάτων και των επικίνδυνων καταςτάςεων και τθν
εφαρμογι διορκωτικϊν ενεργειϊν με ςτόχο τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν αςφάλειασ
και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ .
Ρροκειμζνου οι απαιτιςεισ του κεφαλαίου να γίνουν πλιρωσ κατανοθτζσ, είναι
ςθμαντικό να διευκρινιςτοφν οι όροι που χρθςιμοποιοφνται. Σφμφωνα με τον
Phillip Anderson ςτο βιβλίο του “ISM Code: A practical guide to the legal and
insurance implications”, ο όροσ «ατφχθμα» (accident) αναφζρεται ςε ςυμβάντα τα
οποία περιλαμβάνουν τραυματιςμοφσ ι απϊλειεσ ανκρϊπινθσ ηωισ, κακϊσ και
βλάβεσ ςτο πλοίο, ςτο φορτίο ι ςτο περιβάλλον. Ο όροσ «επικίνδυνθ κατάςταςθ»
(hazardous occurrence ι near miss ι near accident) χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ, θ
περαιτζρω εξζλιξθ των οποίων κα μποροφςε να οδθγιςει ςε ατφχθμα. Με τον όρο
«μθ ςυμμόρφωςθ» (non conformity) εννοείται μια εμφανι κατάςταςθ όπου
υπάρχουν αδιάςειςτα ςτοιχεία που να αποδεικνφουν αποκλίςεισ από τουσ
κανονιςμοφσ (τθσ αρχισ τθσ ςθμαίασ του ΛΜΟ, των νθογνωμόνων) ι τισ
καταγεγραμμζνεσ απαιτιςεισ του Συςτιματοσ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ. Είναι
αυτονόθτο ότι θ παραμικρι ατζλεια ι ηθμιά που κα εντοπιςκεί δεν ζχει νόθμα να
υποβάλλεται ςτθ διαδικαςία τθσ ανάδραςθσ.
Θ πρόκεςθ του Κϊδικα είναι να υιοκετιςει τθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων «εκ
των υςτζρων», μζςω τθσ γνϊςθσ από τθν εμπειρία και τθσ εξαςφάλιςθσ ότι
παρόμοια ςυμβάντα δε κα επαναλθφκοφν. Θ επιτυχισ εφαρμογι του βρόχου τθσ
ανάδραςθσ προχποκζτει τθν εμπλοκι όλων ςτθν εταιρεία και τθν αποβολι των
προκαταλιψεων που ςχετίηονται με τον κίνδυνο ενοχοποίθςθσ των
«εμπλεκομζνων» και τθν ζκκεςθ τθσ εταιρείασ ςε ευκφνεσ αςφαλιςτικοφ και
νομικοφ χαρακτιρα. Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ δεν είναι να αποκαλυφκεί και να
τιμωρθκεί ο ζνοχοσ, αλλά να διερευνθκεί που και γιατί το ςφςτθμα δε λειτοφργθςε
ςωςτά, ζτςι ϊςτε να μθν εξακολουκιςει να αποτυγχάνει. Κάκε μθ ςυμμόρφωςθ
και οι άμεςεσ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ που ελιφκθςαν πρζπει να καταγράφονται
ςε μια αναλυτικι αναφορά από τον πλοίαρχο ι τον αρμόδιο αξιωματικό θ οποία να
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παραδίδεται ςτο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, ϊςτε αυτόσ να ολοκλθρϊνει τον
κφκλο τθσ ανάδραςθσ. Το εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο υποχρεοφται με τθ ςειρά του,
να επιβεβαιϊςει τθν ορκότθτα και τθν επάρκεια τθσ διορκωτικισ ενζργειασ που
ζχει λθφκεί και να ενθμερϊςει το πλοίο, να ενθμερϊςει τα αρχεία μθ
ςυμμορφϊςεων και διορκωτικϊν ενεργειϊν και να τροποποιιςει, αν αυτό
απαιτείται, κατάλλθλα το καταγεγραμμζνο Σφςτθμα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ τθσ
εταιρείασ, να προχωριςει ςτον προγραμματιςμό ενεργειϊν αποκατάςταςθσ αν
εκτιμθκεί ότι τα διορκωτικά μζτρα που ελιφκθςαν από τον πλοίαρχο είναι
προςωρινά, και να ενθμερϊςει τα υπόλοιπα πλοία τθσ εταιρείασ και τουσ
εμπλεκόμενουσ ςτο γραφείο για το ςυμβάν και τισ διορκωτικζσ ενζργειεσ που
ελιφκθςαν, ζτςι ϊςτε αυτό να γίνει μάκθμα και να αποφευχκοφν παρόμοια
ςυμβάντα ςτο μζλλον.
Θ παρουςία ςυμβάντων ςτα αρχεία μθ ςυμμορφϊςεων και διορκωτικϊν
ενεργειϊν είναι μια ζνδειξθ ότι το Σφςτθμα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ τθσ εταιρείασ
εξελίςςεται και είναι ικανό να ανακαλφπτει και να βελτιϊνει από μόνο του τισ
αδυναμίεσ του.

2.3.12

Η ςυντόρηςη του πλούου και του εξοπλιςμού του.

Το δζκατο κεφάλαιο αςχολείται με τθν κατάςταςθ του πλοίου και του
εξοπλιςμοφ του. Θ αναφορά του Κϊδικα είναι γενικι και δε γίνεται μνεία ςε
ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα του πλοίου. Το πρόγραμμα ςυντιρθςθσ κα πρζπει να
γίνεται ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ τθσ αρχισ τθσ ςθμαίασ, του ΛΜΟ,
των νθογνωμόνων και με τυχόν πρόςκετεσ απαιτιςεισ τθσ ίδιασ τθσ εταιρείασ. Οι
ςτρατθγικζσ ςυντιρθςθσ που υπάρχουν είναι δυνατόν να διακρικοφν ςτισ εξισ
κατθγορίεσ:
Στθ ςυντιρθςθ μετά από αςτοχία (breakdown – unscheduled maintenance)
Είναι θ πιο απλι ςτρατθγικι ςυντιρθςθσ, κατά τθν οποία ζνα μθχάνθμα ι
εξάρτθμα επιςκευάηεται ι αντικακίςταται μόνο μετά από τθν αςτοχία του
Στθν προλθπτικι ςυντιρθςθ (preventive – planned maintenance). Γίνεται ςε
προγραμματιςμζνα χρονικά διαςτιματα (είτε θμερολογιακά είτε με ϊρεσ
λειτουργίασ) και προχποκζτει τθν εφαρμογι πλάνου ςυντιρθςθσ και
αντικατάςταςθσ εξαρτθμάτων. Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν αξιοπιςτία
των υποςυςτθμάτων / εξαρτθμάτων μιασ εγκατάςταςθσ και θ κατανομι του
ρυκμοφ βλαβϊν με το χρόνο μπορεί να οδθγιςει ςτον προςδιοριςμό του
κατάλλθλου χρόνου για προλθπτικι αντικατάςταςθ ι προλθπτικι
ςυντιρθςθ ϊςτε να αποφεφγεται θ αςτοχία λόγω φκοράσ. Τζτοια ςτοιχεία
είναι ςυνικωσ διακζςιμα από καταςκευαςτζσ.
Στθν ςυντιρθςθ μετά από ζλεγχο (Planned inspection, routine testing unscheduled maintenance). Εφαρμόηεται ςυνικωσ ςε ςυςτιματα που δε
δουλεφουν ςυνεχϊσ για τον εντοπιςμό μθ φανερϊν βλαβϊν. Οι αςτοχίεσ
αυτισ τθσ περίπτωςθσ κεωροφνται επικίνδυνεσ (dangerous failures).
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Στθ ςυντιρθςθ μετά από παρακολοφκθςθ κατάςταςθσ (Condition based –
predictive maintenance). Ρροχποκζτει τθ χριςθ διαγνωςτικϊν μεκόδων. Οι
επιςκευζσ και οι εγκαταςτάςεισ εξαρτθμάτων αποφαςίηονται μετά τθν
ανίχνευςθ και τθ διάγνωςθ αρχικϊν καταςτάςεων βλάβθσ που οδθγοφν ςε
κατάςταςθ αςτοχίασ. Οι τρόποι παρατιρθςθσ μπορεί να είναι ποιοτικοί (π.χ.
οι τζςςερισ αιςκιςεισ του ανκρϊπου) ι ποςοτικοί (π.χ. μζτρθςθ
κερμοκραςίασ, πίεςθσ, ςτάκμθσ, κραδαςμϊν κ.α.). Θ παρακολοφκθςθ
μπορεί να είναι είτε περιοδικι είτε ςυνεχισ.
Από τθν παράγραφο 10.1 του Κϊδικα προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι θ μόνθ
μζκοδοσ θ οποία δεν είναι αποδεκτι είναι θ ςυντιρθςθ μετά από αςτοχία. Θ
επιλεγείςα πολιτικι ςυντιρθςθσ είναι ςυνικωσ ςυνδυαςμόσ των μεκόδων 2, 3 και
4, αφοφ θ χριςθ αποκλειςτικά μιασ μεκόδου δεν είναι θ πιο οικονομικι λφςθ. Θ
δομι ενόσ προγράμματοσ ςυντιρθςθσ ενδείκνυται να ζχει τθν μορφι:
Σχεδιαςμόσ: Ρροετοιμαςία και υιοκζτθςθ των κατάλλθλων διαδικαςιϊν.
Υλοποίθςθ: Εκτζλεςθ του πλάνου ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό.
Ζλεγχοσ: Επικεϊρθςθ ςτα κακοριςμζνα διαςτιματα, καταγραφι των μθ
ςυμμορφϊςεων και τιρθςθ των απαραίτθτων αρχείων.
Διορκωτικι Δράςθ: Λιψθ των κατάλλθλων διορκωτικϊν δράςεων και
βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ.
Σφμφωνα με το βιβλίο “Guidelines on the application of IMO International
Safety Management (ISM) Code” των οργανιςμϊν ICS και ISF, το ςφςτθμα
προγραμματιςμζνθσ ςυντιρθςθσ ενόσ πλοίου κα πρζπει να περιλαμβάνει
κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ για τθ μεταλλικι καταςκευι, τθν προωςτιρια
εγκατάςταςθ, τισ θλεκτρογεννιτριεσ, τα βοθκθτικά μθχανιματα, το μθχανιςμό
πθδαλιουχίασ, τα ςωςτικά και πυροςβεςτικά μζςα, τα μθχανιματα χειριςμοφ του
φορτίου, τα ςυςτιματα αντλιϊν και ςωλθνϊςεων, τα ςυςτιματα προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ και επικοινωνίασ.
Θ παράγραφοσ 10.3 αναφζρεται ςτθν υποχρζωςθ τθσ εταιρείασ να αναγνωρίςει
τα ςυςτιματα και τον εξοπλιςμό που κεωροφνται «κρίςιμα», κακϊσ και εκείνα που
είναι ςε αναμονι, ετοιμότθτα ι χρθςιμοποιοφνται ςπάνια και να κακορίςει μζτρα
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αξιοπιςτία τουσ. Τζτοια ςυςτιματα είναι οι αυτοματιςμοί
(π.χ. οι προειδοποιθτικοί ςυναγερμοί και οι μθχανιςμοί διακοπισ ζκτακτθσ
ανάγκθσ), θ θλεκτρογεννιτρια ζκτακτθσ ανάγκθσ, θ ακεραιότθτα των ςυςτθμάτων
φορτίου και καυςίμου, ο εξοπλιςμόσ πυροπροςταςίασ και τθλεπικοινωνιϊν και τα
ςωςτικά μζςα.

2.3.13

Η τεκμηρύωςη

Το κεφάλαιο ζνδεκα του Κϊδικα αναφζρεται ςτθν υποχρζωςθ τθσ εταιρείασ να
δθμιουργιςει και να διατθριςει διαδικαςίεσ, οι οποίεσ επιτρζπουν τθ ςυνεχι
παρακολοφκθςθ όλων των εγγράφων και πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με το
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Σφςτθμα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ τθσ εταιρείασ. Οι διαδικαςίεσ τεκμθρίωςθσ κα
πρζπει να εξαςφαλίηουν ότι:
Ο αρικμόσ, θ κζςθ και θ κατοχι κάκε αντίτυπου από τα ζγγραφα του
εγχειριδίου του Συςτιματοσ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ είναι δεδομζνα.
Κάκε αντίτυπο είναι ενθμερωμζνο, διορκωμζνο και εγκεκριμζνο, φζροντασ
τα απαραίτθτα διακριτικά από το πρόςωπο που ζχει τθν εξουςιοδότθςθ για
αυτι τθ δουλειά.
Τα μθ ιςχφοντα ι απαρχαιωμζνα ζγγραφα αποςφρονται άμεςα, ενϊ
ενδείκνυται να διατθρείται ζνα ιςτορικό αρχείο που να περιλαμβάνει όλεσ
τισ αλλαγζσ που ζχουν επιτελεςτεί προσ το «δρόμο» για τθ ςυνεχι βελτίωςθ
τθσ εταιρείασ όςον αφορά το Σφςτθμα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ.
Οι αλλαγζσ ςτα ζγγραφα του εγχειριδίου του Συςτιματοσ Αςφαλοφσ
Διαχείριςθσ ζρχονται ωσ αποτζλεςμα αναφορϊν και αναλφςεων μθ
ςυμμορφϊςεων, ατυχθμάτων και επικίνδυνων καταςτάςεων, επιτζλεςθσ
διορκωτικϊν δράςεων ι των διαδικαςιϊν επαλικευςθσ, ανακεϊρθςθσ και
αξιολόγθςθσ τθσ εταιρείασ. Ο τρόποσ και θ μορφι οργάνωςθσ του εγχειριδίου είναι
επιλογζσ τθσ κάκε εταιρείασ. Το ςχιμα 3.4 απεικονίηει μια πικανι δομι
τεκμθρίωςθσ ενόσ Συςτιματοσ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ. *34+
Θ πείρα από διάφορα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ ζχει δείξει ότι
κάκε μζροσ του εγχειριδίου πρζπει να είναι επαρκϊσ ανεπτυγμζνο, περιεκτικό
χωρίσ περιττά ςτοιχεία που να δυςκολεφουν τουσ εμπλεκόμενουσ υπαλλιλουσ να
το εφαρμόςουν και αδιαμφιςβιτθτο. Θ διαδικαςία τεκμθρίωςθσ του Συςτιματοσ
Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ ενδζχεται να ενοχοποιιςει ι να απαλλάξει μια εταιρεία ςε
περιπτϊςεισ ατυχθμάτων, αςφαλιςτικϊν ι νομικϊν διεκδικιςεων.

3.3.14 Η επαλόθευςη, η αναςκόπηςη και η αξιολόγηςη από την
εταιρεύα.
Στα προθγοφμενα κεφάλαια του Κϊδικα ζγινε εκτενισ αναφορά ςτισ
διαδικαςίεσ και ςτα ζγγραφα που πρζπει να παραχκοφν. Αυτά δεν αποτελοφν το
ςφςτθμα, αλλά τα εργαλεία με τα οποία αυτό αναπτφςςεται και διατθρείται. Το
ςφςτθμα ςυνίςταται από τουσ ανκρϊπουσ και τισ κακθμερινζσ ενζργειζσ τουσ, οι
οποίεσ πρζπει να επαλθκεφονται, να αξιολογοφνται και να ανακεωροφνται επί
μονίμου βάςεωσ. Αυτό επιτυγχάνεται μζςω:
Οργανωμζνων εςωτερικϊν επικεωριςεων, ςκοπόσ των οποίων είναι να
κατανοθκοφν οι αποκλίςεισ που παρατθροφνται και να αναηθτθκοφν οι
βζλτιςτεσ λφςεισ.
Αναςκόπθςθσ από τθ διοίκθςθ των αποτελεςμάτων από τισ κάκε είδουσ
επικεωριςεισ, των εκκζςεων και των ςυςτάςεων των πλοιάρχων, των
διευκυντϊν και των εξουςιοδοτθμζνων προςϊπων, των αναφερόμενων
ατυχθμάτων και των νζων κανονιςμϊν που τίκενται ςε ιςχφ.
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Μζςα από τισ εςωτερικζσ επικεωριςεισ είναι αναμενόμενο να αναδειχκοφν
μικρά ι μεγάλα προβλιματα, τα οποία απαιτοφν ζγκαιρεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ,
ςυντονιςμζνεσ από τθν διοίκθςθ τθσ εταιρείασ. Οι διορκωτικζσ δράςεισ ενδζχεται
να περιλαμβάνουν επιπλζον εκπαίδευςθ ι υποκίνθςθ του προςωπικοφ, κατανομι
πόρων, ανανζωςθ τθσ τεχνικισ υποδομισ ι τροποποίθςθ των επίςθμων
διαδικαςιϊν. Οι εςωτερικζσ επικεωριςεισ πρζπει να διενεργοφνται ςε τακτά
χρονικά διαςτιματα, ςφμφωνα με τισ κακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ, να αποφαςίηονται
ζγκαιρα ϊςτε να μθν προκαλοφν ζκπλθξθ και αναςτάτωςθ ςτο προςωπικό
(παράγραφοσ 12.3), κακϊσ και να διαφυλάςςεται θ εγκυρότθτά τουσ (παράγραφοσ
12.4). Τα αποτελζςματα των εςωτερικϊν επικεωριςεων του Συςτιματοσ Αςφαλοφσ
Διαχείριςθσ, οι ανακεωριςεισ ςτισ διαδικαςίεσ και οι διορκωτικζσ ενζργειεσ τθσ
διοίκθςθσ πρζπει να τίκενται υπόψθ του «εμπλεκόμενου» προςωπικοφ
(παράγραφοσ 12.4), ζτςι ϊςτε ο κφκλοσ τθσ ςυνεχοφσ εξζλιξθσ και βελτίωςθσ να
κλείνει. Θ ςυνεχισ ακολουκία τθσ διαπίςτωςθσ, ανακεϊρθςθσ και επαλικευςθσ
του Συςτιματοσ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ μιασ εταιρείασ απεικονίηεται ςτο ςχιμα 3.5.
Τα ζγγραφα τεκμθρίωςθσ κακϊσ και τα αποτελζςματα των εςωτερικϊν
επικεωριςεων του Συςτιματοσ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ δεν αποτελοφν
εμπιςτευτικά ςτοιχεία και εςωτερικι υπόκεςθ τθσ εταιρείασ. Υπόκεινται ςε
λεπτομερι ζλεγχο ςτισ εξωτερικζσ επικεωριςεισ, αλλά και ςτθν περίπτωςθ
ατυχθμάτων. Θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ πρζπει να καταλάβει ότι ο ςίγουροσ
ςφμμαχοσ τθσ είναι θ επίδειξθ και θ διατιρθςθ ενόσ άρτια λειτουργοφντοσ
Συςτιματοσ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ.

2.3.14

Η πιςτοπούηςη, η επαλόθευςη και ο ϋλεγχοσ τησ εταιρεύασ

Σφμφωνα με το τελευταίο κεφάλαιο του Κϊδικα, τόςο κάκε πλοίο που εμπίπτει
ςτα πλαίςια εφαρμογισ του Κϊδικα, όςο και κάκε διαχειρίςτρια εταιρεία κα
πρζπει να πιςτοποιοφνται και να εφοδιάηονται με τα αντίςτοιχα διαπιςτευτιρια
ζγγραφα. Θ ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν γίνεται από τισ αρχζσ τθσ ςθμαίασ, ι από
οργανιςμοφσ αναγνωριςμζνουσ από αυτι και εξουςιοδοτθμζνουσ να ενεργοφν εκ
μζρουσ τθσ, ι από τθ κυβζρνθςθ ςυμβαλλόμενου κράτουσ (contracting
government) κατόπιν αίτθςθσ τθσ αρχισ τθσ ςθμαίασ. Ο ΛΜΟ κακόριςε το πλαίςιο
τθσ εξουςιοδότθςθσ με τισ αποφάςεισ του:
Α.739(18) “Guidelines for the Authorization of Recognized Organizations
acting on behalf of the Administrations”,
Α.789(19) “Specifications on the Survey and Certification Function of
Recognized Organizations acting on behalf of the Administrations”,
MSC/Circ.710 & MEPC/Circ.307 “Model Agreement for the Authorization of
Recognized Organizations acting on behalf of the Administrations”, οι οποίεσ
ζγιναν υποχρεωτικζσ ςφμφωνα με το κεφάλαιο ΧΛ (κανονιςμόσ 1) τθσ
τροποποιθμζνθσ SOLAS 74, και με τθν απόφαςθ: Α.740(18) “Interim
Guidelines to assist Flag States”.
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Θ εταιρεία που ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ του Κϊδικα εφοδιάηεται με
το Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ (Document of Compliance), αντίγραφο του οποίου
κα πρζπει να βρίςκεται ςε κάκε πλοίο διαχειριηόμενο από τθν εταιρεία. Σε κάκε
πλοίο τθσ εταιρείασ για το οποίο διαπιςτϊνεται θ λειτουργία του ςφμφωνα με το
εφαρμοηόμενο Σφςτθμα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ, κα εκδίδεται το Ριςτοποιθτικό
Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ (Safety Management Certificate). Ρρζπει να ςθμειωκεί
ότι το Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ για ζνα πλοίο, αντίκετα με τα
παραδοςιακά πιςτοποιθτικά, ζχει ιςχφ μόνο όταν θ διαχειρίςτρια εταιρεία κατζχει
ζνα ζγκυρο Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ για το ςυγκεκριμζνο τφπο του πλοίου.
Τζλοσ, κα πρζπει περιοδικά να διαπιςτϊνεται θ ςωςτι λειτουργία του Συςτιματοσ
Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ ςε κάκε πλοίο. Στθ ςυνζχεια του κεφαλαίου, κα γίνει μια
ςφντομθ αναφορά ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ τθσ εταιρείασ και του πλοίου,
κακϊσ και ςε όλουσ τουσ «εμπλεκόμενουσ» ςτθν εφαρμογι και τον ζλεγχο του
Διεκνοφσ Κϊδικα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ (ISM Code).

2.4 Η διαδικαςύα πιςτοπούηςησ τησ ναυτιλιακόσ εταιρεύασ
και των πλούων.
Οι Επιτροπζσ MSC και MEPC του ΛΜΟ ετοίμαςαν οδθγίεσ για τθν υλοποίθςθ του
Κϊδικα, οι οποίεσ υιοκετικθκαν από τθ Συνζλευςθ με τθν Απόφαςθ Α.788(19) με
τίτλο “Guidelines on the Implementation of the International Safety Management
(ISM) Code” το Νοζμβριο του 1995. Με τθν απόφαςθ αυτι o IMO προζτρεπε τισ
κυβερνιςεισ των χωρϊν να ακολουκοφν τισ οδθγίεσ αυτζσ κατά τον ζλεγχο τθσ
ςυμμόρφωςθσ των εταιρειϊν με τον Κϊδικα. Θ διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ
περιλαμβάνει δφο μζρθ:
Τον ζλεγχο του Συςτιματοσ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ που εφαρμόηει θ
εταιρεία, τθ διαπίςτωςθ ότι αυτό ικανοποιεί πλιρωσ τισ απαιτιςεισ του
Κϊδικα, κακϊσ και τθν επιβεβαίωςθ ότι θ εταιρεία διακζτει όλα τα
αντικειμενικά ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν αποτελεςματικι λειτουργία
του για τρεισ το λιγότερο μινεσ, τόςο ςτο επιτελικό γραφείο ςτθν ξθρά, όςο
και πάνω ςε τουλάχιςτον ζνα από κάκε τφπο πλοίου που διαχειρίηεται θ
εταιρεία. Το Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ που εκδίδεται για τθν εταιρεία
καλφπτει ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ πλοίων.
Τθν επικεϊρθςθ του πλοίου, διαπιςτϊνοντασ ότι θ εταιρεία ζχει εφοδιαςτεί
με Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ που καλφπτει το ςυγκεκριμζνο τφπο
πλοίου. Κατά τον ζλεγχο κα αναηθτθκοφν αποδεικτικά ςτοιχεία εφαρμογισ
του Συςτιματοσ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ επάνω ςτο ςυγκεκριμζνο πλοίο για
διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Το Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ τθσ
Αςφάλειασ εκδίδεται για κάκε πλοίο ξεχωριςτά.
Κατά τθ διάρκεια εξζταςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ μιασ ναυτιλιακισ εταιρείασ με τισ
απαιτιςεισ του Κϊδικα, όλα τα αρχεία τθσ εταιρείασ που αναμζνεται να
διευκολφνουν τθ διαδικαςία (π.χ. τα αποτελζςματα των εςωτερικϊν
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επικεωριςεων, ςτοιχεία για μθ ςυμμορφϊςεισ και διορκωτικζσ ενζργειεσ κ.α.)
πρζπει να διακζςιμα ςτθν αρχι τθσ ςθμαίασ ι ςτον εξουςιοδοτθμζνο οργανιςμό
που εκτελεί τθν πιςτοποίθςθ. Ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ για τθν ζκδοςθ, τθ
διατιρθςθ ι τθν ανανζωςθ του Ριςτοποιθτικοφ Συμμόρφωςθσ και των
Ριςτοποιθτικϊν Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ διακρίνεται:
Στθν αρχικι επικεϊρθςθ (initial verification). Θ διάρκεια ιςχφοσ των δφο
πιςτοποιθτικϊν είναι πζντε χρόνια. Θ επικεϊρθςθ του ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ του επιτελικοφ γραφείο προθγείται χρονικά από αυτι του
πλοίου.
Στισ περιοδικζσ επικεωριςεισ (periodical or intermediate verifications). Κατά
τθ διάρκεια ιςχφοσ του Ριςτοποιθτικοφ Συμμόρφωςθσ, διενεργοφνται
υποχρεωτικά ετιςιοι ζλεγχοι και κεωριςεισ του πιςτοποιθτικοφ ςε
κακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα (μζςα ςε διάςτθμα τριϊν μθνϊν από τθν
επετειακι θμερομθνία λιξθσ του Κϊδικα). Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ του
Ριςτοποιθτικοφ Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ, διενεργείται ζνασ τουλάχιςτον
ενδιάμεςοσ ζλεγχοσ και κεϊρθςθ του πιςτοποιθτικοφ, ςε χρονικό διάςτθμα
που τοποκετείται μεταξφ τθσ δεφτερθσ και τθσ τρίτθσ επετειακισ
θμερομθνίασ. Εφόςον κρικεί απαραίτθτο, με γνϊμονα πάντοτε τθν αςφαλι
λειτουργία των πλοίων, τθν προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ και
τθν αποτελεςματικότερθ εφαρμογι των διεκνϊν ςυμβάςεων από τθν
εκάςτοτε ςθμαία, θ ςυχνότθτα των ενδιάμεςων επικεωριςεων μπορεί να
αυξθκεί.
Στθν επικεϊρθςθ ανανζωςθσ (renewal verification). Για τθν ανανζωςθ των
πιςτοποιθτικϊν για ακόμθ πζντε χρόνια, πραγματοποιοφνται επικεωριςεισ
μζςα ςε διάςτθμα ζξι μθνϊν, πριν αυτά λιξουν. Με τουσ ελζγχουσ κα
διαπιςτϊνεται θ διατιρθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ όλων των ςτοιχείων του
Συςτιματοσ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ με τισ απαιτιςεισ του Κϊδικα. Τόςο το
Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ μιασ εταιρείασ, όςο και το Ριςτοποιθτικό
Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ ενόσ πλοίου παφουν να ιςχφουν ςε περιπτϊςεισ
που δεν ζχει διενεργθκεί μια από τισ προβλεπόμενεσ υποχρεωτικζσ
επικεωριςεισ, ι διαπίςτωςθσ αντικειμενικϊν ενδείξεων για ςθμαντικζσ
αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ του Κϊδικα. Σε περιπτϊςεισ αλλαγισ
ςθμαίασ ενόσ πλοίου ι αλλαγισ διαχειρίςτριασ εταιρείασ, προβλζπεται θ
ζκδοςθ προςωρινϊν πιςτοποιθτικϊν κάτω από ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ
(βλζπε παράγραφο 3.3 τθσ απόφαςθσ Α.788(19) του IMO):
o Θ ζκδοςθ προςωρινοφ Ριςτοποιθτικοφ Συμμόρφωςθσ για τθν
εταιρεία, θ οποία παίρνει υπό τθ διαχείριςι τθσ νζουσ τφπουσ
πλοίων που δεν καλφπτονται από το υπάρχον πιςτοποιθτικό τθσ
εταιρείασ. Θ μζγιςτθ χρονικι διάρκεια του είναι δϊδεκα μινεσ.
o Νζα πλοία που καταςκευάηονται ι παραδίδονται μετά τθν
θμερομθνία εφαρμογισ του Κϊδικα, ι πλοία τα οποία αλλάηουν
διαχείριςθ, δφνανται να εφοδιαςτοφν με προςωρινό Ριςτοποιθτικό
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Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ, χρονικισ διάρκειασ μζχρι ζξι μινεσ. Σε
ειδικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να εγκρικεί παράταςθ του προςωρινοφ
πιςτοποιθτικοφ μζχρι δϊδεκα μινεσ.

2.5 Οι «εμπλεκόμενοι» φορεύσ ςτην υιοθϋτηςη, την
εφαρμογό και τον ϋλεγχο του Κώδικα Αςφαλούσ
Διαχεύριςησ ISM
Από τθ ςτιγμι που αποφαςίςτθκε θ υποχρεωτικι εφαρμογι του Κϊδικα
Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ μζχρι και ςιμερα, ζχουν γραφεί πολλά άρκρα και ζχουν
εκδοκεί αρκετζσ οδθγίεσ για τισ ευκφνεσ και τισ αρμοδιότθτεσ όςων ςχετίηονται με
τθν πρόοδο του και τισ ςυνζπειεσ που προκφπτουν από τθ μθ τιρθςθ αυτϊν.
Ραρόλα αυτά το τοπίο παραμζνει ακόμα κολό, αφοφ ο Κϊδικασ βρίςκεται μόλισ
ςτο δεφτερο χρόνο εφαρμογισ τθσ πρϊτθσ φάςθσ του, ενϊ δεν ζχει επιτευχκεί
ομοιομορφία ωσ προσ τον τρόπο δράςθσ και αντιμετϊπιςισ του. Οι φορείσ που
εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ και τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ των
ναυτιλιακϊν εταιρειϊν και των πλοίων τουσ με τισ απαιτιςεισ του Κϊδικα είναι:
Θ διοίκθςθ τθσ ςθμαίασ (flag state administration) που φζρει το κάκε πλοίο,
οι νθογνϊμονεσ (classification societies), και
οι λιμενικζσ αρχζσ (port state control).

2.5.1 Ο ρόλοσ τησ διούκηςησ τησ ςημαύασ
Θ ςθμαία είναι ο υπεφκυνοσ φορζασ για τθν ζκδοςθ και τθν ακφρωςθ του
Ριςτοποιθτικοφ Συμμόρφωςθσ μιασ εταιρείασ με τισ απαιτιςεισ του Κϊδικα και του
Ριςτοποιθτικοφ Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ ενόσ πλοίου. Είναι αυτι που κακορίηει
το νομικό κακεςτϊσ με το οποίο οφείλει να ςυμμορφϊνεται κάκε πλοίο που
εκτελεί πλόεσ φζροντασ τα διακριτικά τθσ, και ςτθν οποία ο κάκε πλοιοκτιτθσ
οφείλει να αναφζρει τθν ταυτότθτα τθσ εταιρείασ που αςκεί τθ λειτουργικι
διαχείριςθ των πλοίων του.
Θ Απόφαςθ Α.788(19) με τίτλο “Guidelines on the Implementation of the
International Safety Management (ISM) Code” του ΛΜΟ είχε ωσ κφριο ςτόχο να
κατευκφνει τισ αρχζσ τθσ κάκε ςθμαίασ να υιοκετιςει μζτρα όςον αφορά τθν
πιςτοποίθςθ με τον Κϊδικα, τον ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ και τα προςόντα των
επικεωρθτϊν, προςπακϊντασ να εξαςφαλίςει τθν ομοιόμορφθ εφαρμογι του
Κϊδικα ςε παγκόςμιο επίπεδο. Το περιεχόμενο τθσ Απόφαςθσ δεν είναι
υποχρεωτικό να μεταφερκεί αυτοφςιο ςτθν εςωτερικι νομοκεςία μιασ χϊρασ.
Κάκε χϊρα ζχει το δικαίωμα να εκδίδει και να εφαρμόηει τισ δικζσ τθσ οδθγίεσ, οι
οποίεσ μπορεί να είναι περιςςότερο αυςτθρζσ από τισ αντίςτοιχεσ του ΛΜΟ. Θ
μοναδικι εξαίρεςθ αφορά τθν περίπτωςθ ζκδοςθσ προςωρινϊν πιςτοποιθτικϊν
(interim certificates - βλζπε κεφάλαιο 3.5), ςτθν οποία θ αρχι τθσ ςθμαίασ
υποχρεοφται να ακολουκεί τισ οδθγίεσ του ΛΜΟ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό 6.3
του κεφαλαίου ΛΧ τθσ τροποποιθμζνθσ SOLAS 74.
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Οι ςθμαίεσ, ωσ φορείσ πιςτοποίθςθσ, οφείλουν να ςυνεργάηονται τόςο με τισ
λιμενικζσ αρχζσ για τθν ανίχνευςθ μθ ςυμμορφϊςεων, με τουσ νθογνϊμονεσ, όςο
και μεταξφ τουσ, καταλιγοντασ ςε ςυμφωνίεσ για τθ διευκόλυνςθ των ναυτιλιακϊν
εταιρειϊν, κυρίωσ εκείνων που διαχειρίηονται πλοία διαφορετικϊν νθολογίων *36+ .
Ρροσ αυτό το ςκοπό, οι επιτροπζσ MSC και MEPC του ΛΜΟ ζχουν εκδϊςει ςχετικζσ
διατάξεισ*16. Μερικζσ ςθμαίεσ, κατανοϊντασ τισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ νζεσ
απαιτιςεισ του Κϊδικα, ζχουν εκλάβει τα κακικοντά τουσ πολφ πιο ςοβαρά από
άλλεσ, διοργανϊνοντασ προγράμματα επιμόρφωςθσ των επικεωρθτϊν, ενϊ
παράλλθλα ζχουν προχωριςει ςτθ δθμιουργία παρόμοιασ μορφισ προτφπων
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ για τα πλοία που εκτελοφν εςωτερικοφσ πλόεσ*17. *37+
Ραρόμοιεσ ενζργειεσ ζχουν γίνει και από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ πλειοψθφία των
ςθμαιϊν ζχει εξουςιοδοτιςει αναγνωριςμζνουσ οργανιςμοφσ, κυρίωσ
νθογνϊμονεσ, για τθ διενζργεια τθσ πιςτοποίθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τον Κϊδικα
ISM, τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν και τθν περιοδικι επικεϊρθςι
του, διατθρϊντασ απλά το δικαίωμα εποπτείασ. Αυτό ζγινε εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ
οργανωτικισ υποδομισ, ικανοφ και εκπαιδευμζνου προςωπικοφ να διενεργεί τουσ
απαραίτθτουσ ελζγχουσ. Θ εξουςιοδότθςθ αφενόσ ζχει οδθγιςει ςε μια
ομοιομορφία ωσ προσ τθν εφαρμογι του, αφετζρου δε, τείνει να δϊςει ζναν
εμπορικό χαρακτιρα ςε όλο το εγχείρθμα.

2.5.2 Ο ρόλοσ των νηογνωμόνων
Οι νθογνϊμονεσ είναι ανεξάρτθτοι και ςυνικωσ μθ κερδοςκοπικοί οργανιςμοί,
ο ρόλοσ των οποίων ςτθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτθ κάλαςςα είναι κεμελιϊδθσ,
μζςω τθσ κατθγοριοποίθςθσ (classification) και τθσ πιςτοποίθςθσ (certification) των
πλοίων:
H κατθγοριοποίθςθ των πλοίων, θ βαςικι εναςχόλθςθ των νθογνωμόνων,
αφορά τθ κζςπιςθ ελάχιςτων προτφπων και τθν επίβλεψθ τθσ καταςκευισ
και τθσ τεχνικισ ςυντιρθςθσ των πλοίων. Είναι μια ιδιωτικι υπθρεςία προσ
τον πλοιοκτιτθ με ςκοπό τθν προςταςία του πλοίου ωσ περιουςία, θ οποία
χρθςιμοποιείται από αυτοφσ προκειμζνου να τα αςφαλίςουν ςε λογικό
κόςτοσ. Οι πρϊτεσ προςπάκειεσ για τθν κατθγοριοποίθςθ ι ταξινόμθςθ των
πλοίων τοποκετοφνται ςτα μζςα του 18ου αιϊνα ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο,
όπου μια ομάδα αςφαλιςτϊν ςτον εμπορικό τομζα του Λονδίνου
προχϊρθςε ςτθ ςφςταςθ μιασ επιτροπισ με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ
μθτρϊου ναυτιλίασ, το οποίο κα χρθςιμοποιείτο ωσ οδθγόσ εκτίμθςθσ των
καλαςςίων κινδφνων.
Το τεχνικό και επιςτθμονικό υπόβακρο και το παγκόςμιο δίκτυο
επικεωρθτϊν που διακζτουν οι μεγάλοι νθογνϊμονεσ, ϊκθςε τισ
κυβερνιςεισ των διαφόρων χωρϊν να τουσ εξουςιοδοτιςουν προκειμζνου
να ελζγχουν εκ μζρουσ τουσ τθν εφαρμογι των διεκνϊν ςυνκθκϊν και
ςυμβάςεων για τθν αςφάλεια ςτθ κάλαςςα και τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ, κακϊσ και να εκδίδουν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά.
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Ο Διεκνισ Κϊδικασ Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ δε μποροφςε να αποτελζςει τθν
εξαίρεςθ ςε αυτό το φαινόμενο. Σιμερα είναι κοινϊσ αποδεκτό, ότι οι
αναγνωριςμζνοι νθογνϊμονεσ είναι ίςωσ ο πιο κατάλλθλοσ φορζασ για τθν
επικεϊρθςθ των Συςτθμάτων Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ τόςο επί των πλοίων, όςο
και ςτα επιτελικά γραφεία ςτθν ξθρά, ςυνεκτιμϊντασ το γεγονόσ τθσ προθγοφμενθσ
εμπειρίασ τουσ ςτθν πιςτοποίθςθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςε
ναυτιλιακζσ εταιρείεσ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 90. *40+ Οι νθογνϊμονεσ που
ανικουν ςτθ Διεκνι Οργάνωςθ Νθογνωμόνων (International Association of
Classification Societies - IACS)*19 κατανοϊντασ τθν ιδιαιτερότθτα του Κϊδικα ςε
ςχζςθ με τα παραδοςιακά πιςτοποιθτικά, διζγνωςαν τθν ανάγκθ ειςαγωγισ
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ των επικεωρθτϊν τουσ. Ρζρα από τα προγράμματα
εκπαίδευςθσ, δθμιοφργθςαν κοινζσ οδθγίεσ για τουσ επικεωρθτζσ που
εμπλζκονταν ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ του Κϊδικα. Σαν αποτζλεςμα αυτϊν
των ενεργειϊν, τθν 1θ Λουλίου του 1998, τα μζλθ του IACS αρικμοφςαν πάνω από
500 επικεωρθτζσ, ικανοφσ να επιτθριςουν τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ ςε πλοία
και ςε γραφεία, ςυμβάλλοντασ με αυτό τον τρόπο ςτθν διαςφάλιςθ τθσ ςυνζπειασ
και τθσ ομοιομορφίασ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ *42+. Επιπλζον, ςτισ 11
Δεκεμβρίου 1997 ο IACS ανακοίνωςε τθ δθμιουργία μιασ θλεκτρονικισ βάςθσ
πλθροφοριϊν (ISM Code White List), ςτθν οποία περιλαμβάνονται όλα τα πλοία
που κατζχουν Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ (Safety Management
Certificate - SMC) εκδιδόμενο από κάποιο μζλοσ του. Θ βάςθ αυτι είναι
προςβάςιμθ από όλουσ αποτελϊντασ ςθμαντικότατθ βοικεια για τισ λιμενικζσ
αρχζσ, τουσ ναυλωτζσ, τουσ ατηζντθδεσ και τισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ. Αξίηει να
ςθμειωκεί, ότι γίνονται προςπάκειεσ διεφρυνςθσ τθσ βάςθσ πλθροφοριϊν, ϊςτε να
περιλαμβάνει και πλοία πιςτοποιθμζνα από τισ αρχζσ των ςθμαιϊν. *43+
Σιμερα, τα μζλθ του IACS μονοπωλοφν τα οικονομικά οφζλθ από τθν επικερδι
αγορά πιςτοποίθςθσ του Κϊδικα. Ραρά τθν αδιαμφιςβιτθτθ κετικι ςυνειςφορά
των νθογνωμόνων ςτθν υλοποίθςθ του Κϊδικα, ζχουν τεκεί αρκετά ερωτθματικά
για το πόςο οι κλάςεισ μποροφν να ελζγχουν τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του
Κϊδικα και ςυγχρόνωσ, παίηοντασ το ρόλο ςυμβοφλων να βοθκοφν τισ εταιρείεσ
ςτθν εγκατάςταςθ Συςτθμάτων Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ. *46+ Επίςθσ, ζχει γίνει
πολφσ λόγοσ για τισ ευκφνεσ των νθογνωμόνων ςε περιπτϊςεισ ζκδοςθσ
πιςτοποιθτικϊν μετά από επικεωριςεισ, οι οποίεσ αποτυγχάνουν να εντοπίςουν
ελαττϊματα, με ςυνζπεια πολλζσ φορζσ, αυτά, να αποτελοφν τισ βαςικζσ αιτίεσ
πρόκλθςθσ ατυχθμάτων. Ρολλζσ οργανϊςεισ πλοιοκτθτϊν ζχουν εκφράςει τον
προβλθματιςμό τουσ για τθν επιείκεια των δικαςτθρίων απζναντι ςτουσ
νθογνϊμονεσ. Σφμφωνα με τθν INTERTANKO, με τθν ειςαγωγι του Κϊδικα ISΜ το
δεδικαςμζνο απαλλαγισ των νθογνωμόνων από απαιτιςεισ αποηθμίωςθσ ζναντι
τρίτων (π.χ. τουσ ιδιοκτιτεσ του φορτίου) ςε περιπτϊςεισ ατυχθμάτων με
υπαιτιότθτα τουσ πρζπει να ανακεωρθκεί.

2.5.3 Ο ρόλοσ των λιμενικών αρχών
Οι λιμενικζσ αρχζσ, όπωσ ιταν αναμενόμενο, ζχουν αναλάβει τον κριςιμότερο
ρόλο που αφορά τθν «αςτυνόμευςθ» του Κϊδικα. Είναι κοινϊσ αποδεκτό, ότι θ
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επιτυχία ι αποτυχία του Κϊδικα κα εξαρτθκεί ςε μεγάλο βακμό από το τρόπο με
τον οποίο οι διοικιςεισ των λιμανιϊν κα εκλάβουν και κα εφαρμόςουν τα
κακικοντά τουσ. Οι ευκφνεσ και οι αρμοδιότθτεσ των λιμενικϊν αρχϊν δεν
αναφζρονται πουκενά ςτον Κϊδικα, γεγονόσ που ζχει δθμιουργιςει ςθμαντικά
προβλιματα κατανόθςθσ, ενϊ μελλοντικά ενδζχεται να προκαλζςει επιπλοκζσ
νομικισ, οικονομικισ και αςφαλιςτικισ φφςεωσ ςε ναυτιλιακζσ εταιρείεσ. Το μόνο
ςίγουρο είναι ότι το βάροσ του ελζγχου τθσ ςωςτισ εφαρμογισ του Κϊδικα και τθσ
ανίχνευςθσ μθ ςυμμορφϊςεων ζχει ανατεκεί ςε αυτζσ, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ
υποχρεοφνται να τισ αναφζρουν ςτισ διοικιςεισ των ςθμαιϊν. *48+ Ρροκειμζνου να
κατανοθκεί καλφτερα ο ρόλοσ των λιμενικϊν αρχϊν κεωρικθκε απαραίτθτο να
γίνει μια μικρι μνεία ςτισ γενικζσ αρμοδιότθτζσ τουσ.
Οι επικεωρθτζσ των λιμζνων είναι κρατικοί υπάλλθλοι, διοριςμζνοι από τθν
κυβζρνθςθ τθσ χϊρασ ςτθν οποία ανικει το λιμάνι. Θ ανάγκθ διακρατικισ
ςυνεργαςίασ ςε αυτό το επίπεδο τζκθκε επί τάπθτοσ ςτθν Ευρϊπθ ςτα τζλθ τθσ
δεκαετίασ του ’70, ενϊ πιρε ςάρκα και οςτά με τθν υπογραφι του μνθμονίου
ςυμφωνίασ μεταξφ των μεγάλων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν και του Καναδά ςτο Ραρίςι το
1982 (Paris Memorandum of Understanding – Paris MOU). Ο ΛΜΟ ενίςχυςε αυτι τθ
διακρατικι ςυνεργαςία και το 1991 με τθν Απόφαςθ 682 ηθτϊντασ από τισ
υπόλοιπεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ τθ δθμιουργία παρομοίων ςυμφωνιϊν. Σκοπόσ
τουσ είναι ο ςυντονιςμόσ των προςπακειϊν και των πόρων μεταξφ των χωρϊν,
προκειμζνου να βελτιωκεί θ αποτελεςματικότθτα και θ ςυχνότθτα των
επικεωριςεων ςτα λιμάνια.
Οι ζλεγχοι που γίνονται ςε κάκε λιμενικι επικεϊρθςθ ζχουν ςκοπό τθ βελτίωςθ
των προτφπων τθσ παγκόςμιασ ναυτιλίασ, τθ διαφφλαξθ τθσ αςφάλειασ, τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν απομόνωςθ του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ,
μζςω τθσ αναγνϊριςθσ τυχόν ατελειϊν, ελαττωμάτων ι ελλείψεων ςτα πλοία που
επιςκζπτονται τα λιμάνια. Θ δικαιοδοςία των λιμενικϊν αρχϊν επεκτείνεται και
ςτθν επιτιρθςθ τυχόν διαδικαςιϊν επιςκευισ, προκειμζνου ζνα πλοίο να
ςυμμορφωκεί με τουσ κανονιςμοφσ. Οι επικεωριςεισ των λιμενικϊν αρχϊν
διακρίνονται ςτισ:
Αρχικζσ – βαςικζσ επικεωριςεισ (Basic Inspections)
Λεπτομερείσ – εκτεταμζνεσ επικεωριςεισ (Detailed – expanded inspections)
Κατά τθν βαςικι επικεϊρθςθ, θ οποία ςυνικωσ λαμβάνει χϊρα ςε τακτά
χρονικά διαςτιματα (κάκε ζξι μινεσ), γίνεται μια πρϊτθ εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ
του πλοίου, θ εξακρίβωςθ ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν του προκειμζνου να
αναγνωριςτοφν οι εφαρμοςτζοι κανονιςμοί και οι ςυμβάςεισ, και θ εξζταςθ όλων
των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν και εγγράφων. Μζςα ςε αυτά περιλαμβάνονται και
τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ με τον Κϊδικα ISM (το Ριςτοποιθτικό
Συμμόρφωςθσ τθσ εταιρείασ διαχείριςθσ και το Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ τθσ
Αςφάλειασ του πλοίου). Αν μετά τθ βαςικι επικεϊρθςθ, ο ελεγκτισ διαγνϊςει
αντικειμενικά ςτοιχεία μθ ςυμμόρφωςθσ του πλοίου ι του εξοπλιςμοφ του με τουσ
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, τότε μπορεί να διατάξει τθ διενζργεια μιασ λεπτομεροφσ
επικεϊρθςθσ. *50+
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Το μνθμόνιο ςυμφωνίασ του Ραριςιοφ (Paris MOU) ςτθν τακτικι του ςυνζλευςθ
ςτο St. Petersburg τισ 15/5/1997, κακόριςε το περιεχόμενο τθσ βαςικισ
επικεϊρθςθσ όςον αφορά το Σφςτθμα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ ενόσ πλοίου. Τα
κεντρικά ςθμεία του δίνονται ςτον πίνακα 3.1. Το ερϊτθμα που γεννιζται ζχει να
κάνει με το βάκοσ του ελζγχου ςτο οποίο πρζπει να προχωριςει ο αξιωματικόσ,
προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν ορκότθτα τθσ επικεϊρθςθσ. Απόλυτθ απάντθςθ
ςε ζνα τζτοιο ερϊτθμα δε μπορεί να υπάρξει. Πλα εξαρτϊνται από τθν ικανότθτα
και τθν εμπειρία του επικεωρθτι να διαγνϊςει κάποιεσ ενδείξεισ, οι οποίεσ κα τον
οδθγιςουν ςτθν αμφιςβιτθςθ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ του Συςτιματοσ Αςφαλοφσ
Διαχείριςθσ, ζτςι ϊςτε να επικεντρωκεί ςτθ διερεφνθςθ κάποιασ ςυγκεκριμζνθσ
διαδικαςίασ, κάποιων αρχείων ι αποτελεςμάτων εςωτερικϊν επικεωριςεων κ.λπ.
Είναι φανερό ότι με τθν υιοκζτθςθ του Κϊδικα ISM, οι ζλεγχοι των λιμενικϊν
αρχϊν δεν κα περιορίηονται μόνο ςτα μζρθ που ζχουν κακοριςκεί από τα διάφορα
μνθμόνια ςυμφωνιϊν, αλλά αναγκαςτικά κα επεκτείνονται και ςε κζματα
διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ. Ρροκειμζνου να επιτραπεί θ επίςκεψθ ενόσ πλοίου ςε
ζνα λιμάνι, απαιτείται θ πρωτφτερθ αποςτολι ςτισ αρχζσ του λιμανιοφ αντίγραφου
των πιςτοποιθτικϊν ςυμμόρφωςθσ με τον Κϊδικα. Σε περίπτωςθ που ζνα πλοίο δεν
ζχει πιςτοποιθτικά εν ιςχφ, κεωρείται απίκανο να του επιτραπεί θ είςοδοσ ςτο
λιμάνι.
Οι λιμενικζσ αρχζσ δεν ζχουν το δικαίωμα να ακυρϊςουν ι να δεςμεφςουν τα
πιςτοποιθτικά ενόσ πλοίου, μποροφν όμωσ με τισ διευρυμζνεσ εξουςίεσ τουσ να
επιβάλλουν τζτοιεσ κυρϊςεισ, οι οποίεσ να ςθμάνουν τον αποκλειςμό ενόσ πλοίου
από το διεκνζσ εμπόριο (απαγόρευςθ απόπλου, χρθματικά πρόςτιμα, ενθμζρωςθ
άλλων λιμζνων κλπ.). Θ ςυνειςφορά των λιμενικϊν αρχϊν ςτθν επιτυχι εξζλιξθ του
Κϊδικα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ είναι αδιαμφιςβιτθτθ. Ρρζπει όμωσ να τονιςκεί, ότι
θ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του Κϊδικα είναι πρωταρχικά κακικον τθσ κάκε
εταιρείασ, αφοφ το Σφςτθμα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ είναι δικό τθσ προϊόν και θ
αποτυχία υλοποίθςισ του κα προκαλζςει δυςμενείσ ςυνζπειεσ που κυρίωσ κα
βαρφνουν τθν ίδια τθν εταιρεία. Θ πρόοδοσ του Κϊδικα κα εξαρτθκεί, επίςθσ, από
τθ ςτάςθ που κα κρατιςουν οι πελάτεσ των ναυτιλιακϊν εταιρειϊν, δθλαδι οι
ναυλωτζσ, οι πράκτορεσ, οι μεςίτεσ κακϊσ και οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δζςμευςθ
ΣΥΣΤΗΜΑ
Οργάνωςθ, Υποδομι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Ροιόσ κάνει τί, πϊσ, ποφ,
πότε, γιατί

ΟΔΗΓΙΕΣ
Τρόποσ ενεργειϊν
Η δομή του Κϊδικα Αςφαλοφσ Διαχείριςησ
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Διοικθτικό Συμβοφλιο

Εκτελεςτικόσ
Διευκυντισ

Διοικθτικι
Υποςτιριξθ

Διευκυντισ
Επιχείρθςθσ

Εμπορικι Διοίκθςθ

Τμιμα Ναυλϊςεων

Τμιμα Εμπορικϊν
Συναλλαγϊν

Τμιμα Μεςιτειϊν

Τεχνικό Τμιμα

Τμιμα Ρρομικειασ
Ανταλλακτικϊν
Μθχανισ

Τμιμα
Ραρακολοφκθςθσ
& Συντιρθςθσ
Ρλοίων

Τμιμα
Ανάπτυξθσ
Εταιρίασ

ΟΛκονομικόσ
Διευκυντισ

Τμιμα
επικοινωνίασ &
Δθμοςίων ςχζςεων

Τεχνικι Διοίκθςθ

P & I Υπθρεςίεσ

Νομικζσ Υπθρεςίεσ

Operations

Τμιμα Ρρομθκειϊν

Οικονομικόσ
Ζλεγχοσ &
Λογιςτιριο

Διαχείρθςθ
Ρλθρϊματοσ

Διαχείρθςθ Ροιότθτασ

Τμιμα Συντιρθςθσ
Τμιμα
Ριςτοποίθςθσ

Η Δομή μιασ Ναυτιλιακήσ Εταιρίασ
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Τμιμα I.T.

Διοίκθςθ
Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ

3 Εγχειρύδιο Πολιτικόσ
3.1 Ειςαγωγό
Στο κεφάλαιο αυτό τθσ εργαςίασ, παρουςιάηεται το εγχειρίδιο πολιτικισ (Policy
Manual) που αναπτφχκθκε και εφαρμόηεται από τθν ναυτιλιακι εταιρία Seadar
Shipmanagement S.A, από τον υπογράφοντα ςε ςυνεργαςία με τον επιβλζποντα
Μθχανικό τθσ Εταιρίασ. Το πρότυπο κείμενο γράφτθκε ςτθν αγγλικι γλϊςςα, θ
οποία είναι θ επίςθμθ γλϊςςα τθσ Εταιρίασ και είναι εγκεκριμζνο από τον διεκνι
νθογνϊμονα Class NKK.
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μζροσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αςφαλείασ
που ζχει αναπτυχκεί και εφαρμόηεται από τθ SEADAR SHIPMANAGEMENT Α.Ε.,
προκειμζνου να διαςφαλίςει και να προωκιςει, μεταξφ άλλων, τθν αςφάλεια ςτθ
κάλαςςα, τθσ πρόλθψθ ανκρϊπινων τραυματιςμϊν ι απϊλειασ ηωισ, τθν αποφυγι
ηθμιϊν ςτο περιβάλλον και ςτθν ιδιοκτθςία τθσ εταιρίασ και τθ ςυνολικι αςφαλι
λειτουργία των πλοίων που διαχειρίηεται θ εταιρία.
Το εγχειρίδιο αναπτφχκθκε λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του κϊδικα ISM
προκειμζνου να υπάρχουν διευκολφνςεισ τόςο ςτισ αναφορζσ ςε αυτόν όςο και
ςτθν επικοινωνία με τρίτουσ. Εφαρμόηεται ςε όλα τα επίπεδα τθσ εταιρίασ, τόςο
ςτo γραφείο όςο και ςτα πλοία.

3.2 Ορολογύα
1. Ατφχημα. Ρεριςτατικό το οποίο περιλαμβάνει τραυματιςμοφσ ι βλάβεσ ςε
ανκρϊπινο δυναμικό, ςτο περιβάλλον, ςτο πλοίο ι ςτο φορτίο.
2. Διοίκηςη. Θ κυβζρνθςθ του κράτουσ τθ ςθμαία του οποίου φζρει το πλοίο.
3. Επιθεϊρηςη. Μια ςυςτθματικι και ανεξάρτθτθ διαδικαςία ελζγχου θ οποία
προςδιορίηει κατά πόςο οι διαδικαςίεσ πρόλθψθσ κινδφνων και ρφπανςθσ
είναι αποτελεςματικζσ και ςυμμορφϊνονται με το ςφςτθμα.
4. Εταιρεία. Ο Διευκυντισ, ο οποίοσ ζχει αναλάβει τθν ευκφνθ για τθ
λειτουργία του πλοίου από τον πλοιοκτιτθ και ο οποίοσ, αναλαμβάνοντασ
τθν ευκφνθ αυτι, ζχει ςυμφωνιςει να αναλάβει όλα τα κακικοντα και τισ
ευκφνεσ που επιβάλλει ο κϊδικασ ISM. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ
ςυςτιματοσ, θ εταιρεία είναι θ SEADAR SHIPMANAGEMENT SA, που
αναφζρεται επίςθσ ωσ θ Εταιρία.
5. Κϊδικασ ISM. Ο διεκνισ κϊδικασ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ για τθν αςφαλι
λειτουργία των πλοίων και τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ. Μπορεί να
αναφζρεται και ωσ ο Κϊδικασ.
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6. Σφςτημα διαχείριςησ αςφαλείασ (SMS). Το διαρκρωμζνο και τεκμθριωμζνο
ςφςτθμα τθσ Εταιρίασ που επιτρζπει ςτο προςωπικό τθσ ναυτιλιακισ
εταιρίασ να εφαρμόηει αποτελεςματικά τθν πολιτικι αςφαλείασ και
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ τθσ Εταιρίασ. Το SMS μπορεί να αναφζρεται
ωσ το Σφςτθμα.
7. Επικίνδυνο Περιςτατικό. Μια κατάςταςθ που κα μποροφςε να οδθγιςει ςε
ατφχθμα, αν είχε αναπτυχκεί περαιτζρω .
8. Μη – Συμμόρφωςη. Μία κατάςταςθ που παρατθρικθκε κατά τθν οποία
αντικειμενικά αποδεικτικά ςτοιχεία καταδεικνφουν τθ μθ τιρθςθ μιασ
ειδικισ απαίτθςθσ.
9. Επαλήθευςη. Ζρευνα που πραγματοποιείται προκειμζνου να επιβεβαιωκεί
ότι μια δραςτθριότθτα ι επζμβαςθ γίνεται με μια ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ. Θ
επαλικευςθ διαφζρει από τον ζλεγχο, υπό τθν ζννοια ότι ο ζλεγχοσ είναι μια
ζρευνα που επιβεβαιϊνει ότι, για παράδειγμα, μια ςυγκεκριμζνθ
επικεϊρθςθ εκτελείται.
10. Διαδικαςία. Ζνα επίςθμο ζγγραφο το οποίο περιγράφει τισ ςυγκεκριμζνεσ
δραςτθριότθτεσ και προςδιορίηει τισ ευκφνεσ και τισ μεκόδουσ που
απαιτοφνται για να επιτευχκεί ζνα αναμενόμενο αποτζλεςμα.
11. Εντολή. Ζνα επίςθμο ζγγραφο το οποίο περιγράφει με επαρκείσ
λεπτομζρειεσ, ςυγκεκριμζνα κακικοντα που πρζπει να υλοποιθκοφν μζςα ςε
ζνα ςφςτθμα, προκειμζνου να τθρθκεί μια ειδικι απαίτθςθ.

3.3 Παρουςύαςη τησ Εταιρύασ
Θ Εταιρεία ιδρφκθκε με ςκοπό να λειτουργεί ζνα ςτόλο φορτθγϊν πλοίων,
χφδθν φορτίου, που εμπορεφεται παγκοςμίωσ. Θ φιλοςοφία τθσ εταιρείασ είναι θ
παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν διαχείριςθσ πλοίων ςτουσ πελάτεσ τθσ, χωρίσ
ςυμβιβαςμοφσ όςον αφορά τθν αςφάλεια και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Θ
ψυχι τθσ εταιρείασ είναι τα μζλθ του προςωπικοφ που είναι όλα προςεκτικά
επιλεγμζνα και κατάλλθλα καταρτιςμζνοι επαγγελματίεσ με πολυετι εμπειρία
ςτουσ αντίςτοιχουσ τομείσ τουσ.

3.3.1 Ποιότητα, αςφϊλεια και πολιτικό προςταςύασ του
περιβϊλλοντοσ
Το όραμα τθσ Εταιρείασ κακϊσ και Ρολιτικι τθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν προσ
όλουσ του πελάτεσ, που ανταποκρίνονται και μάλιςτα υπερβαίνουν, μζςω ςυνεχϊν
βελτιϊςεων και καινοτομιϊν, τισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ τουσ ϊςτε να
επιτευχκοφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαχείριςθσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ
αςφάλεια ςτθ κάλαςςα, ςε αςφαλείσ πρακτικζσ εργαςίασ, ςτθν αςφάλεια του
φορτίου και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Αυτό απαιτεί τθν ενεργό
ςυμμετοχι, του ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ εταιρίασ, τόςο αυτοφ που βρίςκεται
ςτθ ξθρά όςο και αυτοφ που είναι εν πλω. Οι ςτόχοι τθσ Εταιρίασ όςον αφορά τθ
Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ (Safety Management) είναι οι εξισ:
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Να υπάρχει ενεργόσ ςυμμετοχι όλου του προςωπικοφ, ςτον τομζα
Αςφάλειασ και Ρροςταςίασ του Ρεριβάλλοντοσ.
Να κακιερϊςει μζτρα προςταςίασ ϊςτε να μπορεί να αποτρζψει κινδφνουσ
που ζχουν ιδθ προςδιοριςκεί και κεωροφνται μθ ανεκτοί.
Να ζχει τθ δυνατότθτα αποφυγισ περιςτατικϊν τα οποία κα μποροφςαν να
οδθγιςουν ςε ςωματικζσ βλάβεσ, απϊλεια ηωϊν, ηθμιζσ ςτο πλοίο και το
περιβάλλον.
Να βελτιϊνει τισ δεξιότθτεσ του ςυνόλου του προςωπικοφ μζςω
κατάρτιςθσ.
Για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ Αςφάλειασ και Ρροςταςίασ του
Ρεριβάλλοντοσ τθσ πολιτικισ, θ Εταιρία:
Ακολουκεί και να τθρεί πιςτά όλουσ τουσ ιςχφοντεσ εκνικοφσ και διεκνείσ
κανόνεσ και κανονιςμοφσ και λαμβάνει υπόψθ τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ,
τα πρότυπα, τουσ κϊδικεσ και τα ζντυπα που εκδίδονται από τουσ
ναυτιλιακοφσ οργανιςμοφσ.
Βελτιϊνει ςυνεχϊσ το ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ εκτιμϊντασ κινδφνουσ, με
διερεφνθςθ και ανάλυςθ των ςυμβάντων, κακϊσ και με λιψθ διορκωτικϊν
και προλθπτικϊν ενεργειϊν.
Διαςφαλίηει ότι θ ποιότθτα, θ αςφάλεια και θ προςταςία του
περιβάλλοντοσ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ κάκε διαδικαςίασ.
Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ζχει τθν ευκφνθ για τθν παρακολοφκθςθ και τθν
επανεξζταςθ τθσ πολιτικισ αςφάλειασ και περιβαλλοντικισ προςταςίασ ςε τακτά
χρονικά διαςτιματα προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι είναι κατάλλθλεσ,
αποτελεςματικζσ και ςυνεπείσ με τισ άλλεσ πολιτικζσ τθσ Εταιρείασ.
Πλο το προςωπικό τθσ εταιρείασ, είτε ςτθν ξθρά είτε ςτθ κάλαςςα, αναμζνεται
να ςυμμορφωκεί με αυτι τθν πολιτικι.

3.3.2 ύςτημα Διαχεύριςησ τησ Αςφϊλειασ
Θ Εταιρία είναι αφοςιωμζνθ ςτθν παροχι, τόςο ςτουσ πλοιοκτιτεσ και ςτουσ
ναυλωτζσ, ποιοτικϊν υπθρεςιϊν διαχείριςθσ πλοίων, χωρίσ ςυμβιβαςμοφσ όςον
αφορά τθν αςφαλι λειτουργία των πλοίων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Για τθν επίτευξθ των παραπάνω και τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ Αςφάλειασ και
Ρροςταςίασ του Ρεριβάλλοντοσ, θ Εταιρεία ζχει αναπτφξει, εφαρμόηει και διατθρεί
ζνα ςφςτθμα, ςφμφωνα με τον κϊδικα ISM, το οποίο βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ
διαδικαςίασ διαχείριςθσ και ςυνεπϊσ διαςφαλίηει ότι κάκε τμιμα ι λειτουργία τθσ
Εταιρίασ εναρμονίηεται με τισ απαιτιςεισ του Ρελάτθ.
Το ςφςτθμα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ λειτουργικζσ απαιτιςεισ:
1. Τθν φπαρξθ πολιτικισ αςφαλείασ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ

65

2. Διαδικαςίεσ, οδθγίεσ και τα ςχζδια για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφαλοφσ λειτουργίασ
των πλοίων και τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ
διεκνείσ νομοκεςίεσ.
3. Κακοριςμζνα επίπεδα αρμοδιοτιτων και τρόπουσ επικοινωνίασ μεταξφ του
προςωπικοφ που βρίςκεται ςτα γραφεία τθσ Εταιρίασ και αυτό που είναι εν πλω.
4. Διαδικαςίεσ αναφοράσ ατυχθμάτων και μθ ςυμμορφϊςεων με τισ διατάξεισ του
Κϊδικα.
5. Διαδικαςίεσ για τθν προετοιμαςία και τθν ανταπόκριςθ ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ
ανάγκθσ.
6. Διαδικαςίεσ εςωτερικϊν ελζγχων και επανεξζταςθσ τθσ διαχείριςθσ.

3.3.3 Ευθύνεσ και Αρμοδιότητεσ τησ Εταιρύασ
Για τθν ανάπτυξθ, υλοποίθςθ και διατιρθςθ του ςυςτιματοσ, οι αρμοδιότθτεσ,
οι εξουςίεσ και οι ςχζςεισ που διζπουν το προςωπικό, τόςο ςτθν ξθρά όςο και ςτα
πλοία, είναι ςαφϊσ κακοριςμζνεσ και τεκμθριωμζνεσ. Σχετικι διαδικαςία
PRO-01 - Responsibilities & Authority

3.3.4 Εξουςιοδοτημϋνο Πρόςωπο ςτο Γραφεύο ( Designated Person
Ashore – DPA)
Θ Εταιρεία, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αςφαλισ λειτουργία κάκε πλοίου
και γνϊμονα τθν επιτυχθμζνθ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ εταιρίασ και των πλθρωμάτων,
ζχει ορίςει ζνα πρόςωπο ςτο γραφείο, τον επονομαηόμενο DPA, που ζχει
απευκείασ πρόςβαςθ ςτο υψθλότερο επίπεδο τθσ διαχείριςθσ. Οι αρμοδιότθτεσ
του εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου περιλαμβάνουν τθν παρακολοφκθςθ τθσ
λειτουργίασ κάκε πλοίου ϊςτε να πλθρεί τισ προχποκζςεισ αςφαλείασ και
πρόλθψθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ ότι υπάρχουν
επαρκείσ πόροι ϊςτε να υπάρξει θ κατάλλθλθ υποςτιριξθ των πλοίων από τθν
Εταιρία και όποτε αυτι απαιτείται.
Μια πλιρθ αναφορά των ευκυνϊν και αρμοδιοτιτων του DPA δίνεται ςτθ ςχετικι
διαδικαςία. Το πρόςωπο που ορίηεται ωσ DPA προςδιορίηεται ςτο Emergency
Response Plan, ςτο οποίο υπάρχουν και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του.
Σχετικζσ διαδικαςίεσ:
Διαδικαςία 01: Αρμοδιότθτεσ και Ευκφνεσ

3.3.5 Ευθύνεσ και αρμοδιότητεσ του Πλοιϊρχου
Ο Ρλοίαρχοσ του πλοίου ζχει τθν αρμοδιότθτα και ευκφνθ ςτθ λιψθ
αποφάςεων ςχετικά με τθν αςφάλεια, τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ και τθν αςφαλι
λειτουργία του πλοίου του και μπορεί να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ Εταιρείασ όποτε
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το κρίνει απαραίτθτο. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, αυτό μπορεί να ςθμαίνει
παρζκκλιςθ από τισ τεκμθριωμζνεσ διαδικαςίεσ που ζχουν τεκεί από τθν Εταιρία.
Ο Ρλοίαρχοσ διατθρεί τισ αρμοδιότθτζσ που απορρζουν από τισ υποχρεϊςεισ που
ζχει ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ κράτουσ ςθμαίασ του πλοίου, είτε αυτοί
αναφζρονται ρθτά ςε αυτό το ςφςτθμα είτε όχι. Επιπλζον οι υποχρεϊςεισ του
Ρλοιάρχου που είναι ςχετικζσ με το Σφςτθμα περιλαμβάνουν, αλλά δεν
περιορίηονται μόνο ςε αυτζσ , τισ εξισ:
Εφαρμογι τθσ πολιτικισ τθσ Εταιρίασ.
Ενεργοποίθςθ του πλθρϊματοσ για τθν τιρθςθ αυτϊν τθσ πολιτικισ.
Τθν ζκδοςθ διαταγϊν και οδθγιϊν με ςαφι και απλό τρόπο.
Επαλικευςθ τθσ τιρθςθσ των ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων.
Ανακεϊρθςθ του ςυςτιματοσ και τθν αναφορά των ελλείψεϊν του ςτα
γραφεία τθσ Εταιρίασ.
Οι ευκφνεσ και οι αρμοδιότθτεσ του Ρλοιάρχου για τθν εφαρμογι του
ςυςτιματοσ περιγράφονται ςτθν ςχετικι διαδικαςία και ςτο Vessel’s Operating
Manual (VOM).
Σχετικζσ διαδικαςίεσ:
Διαδικαςία 01: Αρμοδιότθτεσ και Ευκφνεσ
Διαδικαςία 02: Ανακεϊρθςθ από τον Ρλοίαρχο

3.3.6 Μϋςα και Προςωπικό
Θ Εταιρεία αναγνωρίηει τθ ςθμαςία του ανκρϊπινου παράγοντα για τθν
αςφαλι λειτουργία των πλοίων και ζχει αναπτφξει ειδικζσ διαδικαςίεσ και οδθγίεσ
για τθν πρόςλθψθ, τθν εξοικείωςθ και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, ςφμφωνα
με τα κακικοντα και αναγνωριςμζνεσ ι αναμενόμενεσ ανάγκεσ.
Θ εταιρεία εξαςφαλίηει ότι κάκε διαχειριηόμενο πλοίο είναι επανδρωμζνο με
πιςτοποιθμζνο, εξειδικευμζνο και με επαρκείσ ιατρικζσ γνϊςεισ πλιρωμα,
ςφμφωνα με τισ εκνικζσ και διεκνείσ απαιτιςεισ. Εξαςφαλίηει επίςθσ ότι οι
περίοδοι εργαςίασ και άδειασ για όλουσ τουσ ναυτικοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνων
και εκείνων που ζχουν αρμοδιότθτεσ επίβλεψθσ των πλοίων, είναι ςφμφωνεσ με τισ
διεκνείσ ςυμβάςεισ και οδθγίεσ. Θ Εταιρεία κζτει ςαφείσ κανόνεσ ςχετικά με
πεικαρχικζσ υποκζςεισ. Εφαρμόηεται από τθν Εταιρία Ρολιτικι ςχετικά με τα
Ναρκωτικά & το Αλκοόλ.
Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν επιλογι των Ρλοιάρχων και άλλοι ανϊτερων
αξιωματικϊν. Θ επιλογι του είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι διακζτουν τισ
ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων
τουσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τισ προςδοκίεσ τθσ Εταιρείασ. Επιπλζον, θ
Εταιρεία εξαςφαλίηει ότι:
Το προςωπικό του πλοίου ζχει τθν απαραίτθτθ εξοικείωςθ και οδθγίεσ
ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ STCW και λαμβάνει υπόψθ τα κακικοντά του
όπωσ ορίηονται ςτο ςφςτθμα.
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Το προςωπικό των πλοίων λαμβάνει οδθγίεσ ςε μια γλϊςςα, θ οποία είναι
κατανοθτι από αυτοφσ. Οι γραπτζσ οδθγίεσ, που είναι ςχετικζσ με τθν
εφαρμογι του ςυςτιματοσ επί του πλοίου, δίδονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
Το προςωπικό του πλοίου μπορεί να επικοινωνεί κατά τθ διάρκεια
εκτζλεςθσ των κακθκόντων τουσ ςτα αγγλικά.
Το προςωπικό του γραφείου μπορεί να αςκεί αποτελεςματικά τα
κακικοντα του που είναι ςχετικά με αυτό το Σφςτθμα.
Θ επικοινωνία μεταξφ πλοίου και γραφείου και από το πλιρωμα του πλοίου
κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ που ςχετίηονται με το Σφςτθμα
είναι αποτελεςματικι
Θ επικοινωνία μζςα ςτθν Εταιρία, κακϊσ και μεταξφ τθσ Εταιρείασ και
τρίτων είναι αποτελεςματικι.
Οι ανάγκεσ κατάρτιςθσ, οι οποίεσ απαιτοφνται για τθν υποςτιριξθ του
ςυςτιματοσ, προςδιορίηονται και προβλζπονται.
Θ Εταιρεία παρζχει βιβλιοκικεσ, ςε κάκε πλοίο και ςτο γραφείο, για το
προςωπικό που αςχολείται άμεςα με τθν υλοποίθςθ του Συςτιματοσ για να ζχει
επαρκι κατανόθςθ των ςχετικϊν κανόνων, κατευκυντιριων γραμμϊν, των κωδικϊν
και των κανονιςμϊν.
Θ Εταιρεία αξιολογεί, ανά περιόδουσ, κάκε μζλοσ του προςωπικοφ τθσ με βάςθ
τα προςόντα, τισ ικανότθτεσ και γνϊςεισ, τθ ςτάςθ και τθν πεικαρχία και τισ
ανάγκεσ κατάρτιςθσ αυτοφ. Αυτό το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ χρθςιμεφει ωσ βάςθ για
τθν επιβεβαίωςθ επαναπαςχόλθςθσ ι προαγωγισ.
Σχετικζσ διαδικαςίεσ:
Διαδικαςία 03: Διαχείριςθ Ρροςωπικοφ Ρλοίων
Διαδικαςία 04: Κατάρτιςθ, Εξοικείωςθ και Αξιολόγθςθ των Ναυτικϊν
Διαδικαςία 05: Ρροςωπικό Γραφείου

3.3.7 Ανϊπτυξη χεδιαςμού Λειτουργύασ Πλούου
Θ Εταιρεία ζχει εντοπίςει ςθμαντικζσ λειτουργίεσ ςτο πλοίο, οι οποίεσ μπορεί
να επθρεάςουν τθν αςφάλεια του πλοίου και τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ. Για τισ
εργαςίεσ αυτζσ ζχουν αναπτυχκεί και εφαρμόηονται ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ.
Αντίςτοιχα κακικοντα ζχουν κακοριςτεί και ανατίκενται ςε εξειδικευμζνο
προςωπικό.
Οι εν λόγω εργαςίεσ ςτο πλοίο είναι οι ακόλουκεσ:
Κατοχι των πιο πρόςφατων χαρτϊν και ναυτιλιακϊν εκδόςεων.
Σχεδιαςμόσ διαδρομϊν του πλοίου
Συςτιματα τιρθςθσ βαρδιϊν φυλάκων
Ρλοιγθςθ κάτω από διάφορεσ ςυνκικεσ
Οι τακτικζσ επικοινωνίεσ και οι επικοινωνίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ
Οι αςφαλείσ μζκοδοι εργαςίασ επί του πλοίου
Οι διαδικαςίεσ μεταφοράσ φορτίου
Ο ερματιςμόσ
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Θ τροφοδοςία με πετρζλαιο
Θ διαχείριςθ των απορριμμάτων
Ο χειριςμόσ των ελαιωδϊν υδάτων
Θ παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ του πλοίου
Θ ανάγκθ για πρόςκετα ςχζδια, οδθγίεσ, ι ελζγχουσ ι θ ανάγκθ για
τροποποιιςεισ των υφιςτάμενων προγραμμάτων διαπιςτϊνεται φςτερα από
ςυνεδριάςεισ των ανϊτερων αξιωματικϊν του πλθρϊματοσ κάκε πλοίου,
ςυνεδριάςεισ επανεξζταςθσ τθσ διαχείριςθσ, τθν ανάλυςθ των περιπτϊςεων μθ
ςυμμόρφωςθσ, παρατθριςεισ που ζγιναν κατά τθ λειτουργία του Συςτιματοσ ι
ςχετικι ανάδραςθ από τον κλάδο.
Σχετικζσ διαδικαςίεσ:
Διαδικαςία 06: Εργαςίεσ ςτα πλοία

3.3.8 Ετοιμότητα για Καταςτϊςεισ Έκτακτησ Ανϊγκησ
Οι άμεςεσ και κατάλλθλεσ δράςεισ από τον Ρλοίαρχο και θ ςχετικι υποςτιριξθ
από το γραφείο είναι αναγκαίεσ ϊςτε να ςυναντϊνται οι απαιτιςεισ τθσ Ρολιτικισ
τθσ Εταιρίασ για τθν Αςφάλεια και τθν Ρρόλθψθ τθσ φπανςθσ.
Θ Εταιρεία ζχει εντοπίςει τισ ςχετικζσ καταςτάςεισ, ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμθ να
ανταποκρικεί, γριγορα και αποτελεςματικά, ανά πάςα ςτιγμι ςε κινδφνουσ,
ατυχιματα και καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, οι οποίεσ μποροφν να αφοροφν
οποιοδιποτε από τα διαχειριηόμενα πλοία. Για το ςκοπό αυτό, θ Εταιρεία:
Διαςφαλίηει ότι κάκε πλοίο είναι εξοπλιςμζνο με όλα τα απαραίτθτα
ςωςτικά και πυροςβεςτικά μζςα και ςυςκευζσ απορρφπανςθσ
Ζχει εντοπίςει πικανζσ καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτο πλοίο.
Ζχει αναπτφξει:


Ζνα ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν (ERP), που παρζχει
οδθγίεσ και κατευκφνςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων ζκτακτθσ
ανάγκθσ τόςο ςτο προςωπικό που βρίςκεται ςτθν ξθρά όςο και ς’ αυτό
που βρίςκεται εν πλω.



Ζνα Σχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ Αντιμετϊπιςθσ φπανςθσ (Shipboard Oil
Pollution Emergency Plan- SOPEP), το οποίο αφορά τθν ανταπόκριςθ του
πλοίου ςε περιςτατικά ρφπανςθσ ι απειλισ ρφπανςθσ.

Ζχει αναπτφξει και υλοποιεί ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα αςκιςεων

Σχετικζσ διαδικαςίεσ:
Διαδικαςία 07: Ατυχιματα και Επικίνδυνα περιςτατικά
Διαδικαςία 08: Ρροετοιμαςία αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν
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3.3.9 Ανϊλυςη και εκθϋςεισ μη ςυμμορφώςεων, ατυχημϊτων και
επικύνδυνων περιςτατικών
Είναι πολιτικι τθσ Εταιρείασ ο εντοπιςμόσ, θ καταγραφι, θ αξιολόγθςθ και θ
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων ςτο ςφςτθμα τθσ όςο πιο γριγορα και
αποτελεςματικά είναι αυτό εφικτό. Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ πρακτικισ δεν είναι θ
απόδοςθ ενοχισ, αλλά θ ςυλλογι απαραίτθτων αποδεικτικϊν ςτοιχείων που κα
επιτρζψει τον εντοπιςμό και τθν επανόρκωςθ των βακφτερων αιτιϊν, και ζτςι να
ςυμβάλει προσ τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ πολιτικισ τθσ Εταιρίασ. Τα προβλιματα
περιλαμβάνουν καταςτάςεισ ι περιςτατικά τα οποία οδιγθςαν ι ενδζχεται να
οδθγιςουν ςε:
Μθ ςυμμόρφωςθ
Ατφχθμα
Επικίνδυνα περιςτατικά
Πλεσ αυτζσ οι περιπτϊςεισ, μετά τθ διαπίςτωςι τουσ, πρζπει να καταγράφονται
ςτακερά και να τίκενται υπόψθ του προςωπικοφ που είναι υπεφκυνο για τθν
παρακολοφκθςθ τουσ. Πλα τα προβλιματα που αναφζρκθκαν ςτο πλαίςιο του
ςυςτιματοσ πρζπει να διερευνθκοφν ςε βάκοσ, προκειμζνου να:
Ρροςδιοριςτοφν θ αιτία (εσ) του προβλιματοσ.
Κακοριςτοφν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να διορκωκεί το πρόβλθμα και
να εξαλειφτεί θ πρωταρχικι αιτία (εσ).
Αποφευχκεί θ επανάλθψθ αυτοφ.
Πλεσ οι διορκωτικζσ και προλθπτικζσ κινιςεισ πρζπει να κζτονται ςε εφαρμογι
εγκαίρωσ, και να εφαρμόηονται ζλεγχοι επαλικευςθσ, προκειμζνου να
διαςφαλιςτεί ότι οι ενζργειεσ είναι αποτελεςματικζσ και αποδοτικζσ. Θ πείρα που
ζχει αποκτθκεί από προθγοφμενα γεγονότα κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για
βελτίωςθ των πρακτικϊν που εφαρμόηονται τόςο ςτα γραφεία τθσ Εταιρίασ όςο και
ςτα πλοία που διαχειρίηεται. Τα ατυχιματα, τα επικίνδυνα περιςτατικά και οι μθ
ςυμμορφϊςεισ, αναλφονται από τον DPA και ανακεωροφνται ςτισ ςυνεδριάςεισ
του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ αντίςτοιχθσ
διαδικαςίασ.
Σχετικζσ διαδικαςίεσ:
Διαδικαςία 09: Μθ ςυμμορφϊςεισ, διορκωτικζσ και προλθπτικζσ ενζργειεσ

3.3.10

υντόρηςη του Πλούου και του εξοπλιςμού του

Ρολιτικι τθσ Εταιρείασ είναι να εξαςφαλιςτεί ότι όλα τα πλοία υπό τθ
διαχείριςι τθσ είναι ςε αξιόπλοθ κατάςταςθ και να ςυμμορφϊνονται με τισ
απαιτιςεισ των ςχετικϊν κανόνων και κανονιςμϊν. Για το ςκοπό αυτό,
ακολουκοφνται οι παρακάτω ενζργειεσ:
τθροφνται οι απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ και ελζγχου των νθογνωμόνων, των
κρατϊν τθ ςθμαία των οποίων τα πλοία φζρουν κακϊσ και των λιμενικϊν
αρχϊν.
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κακορίηεται ζνα Σφςτθμα Ρρογραμματιςμζνθσ Συντιρθςθσ (Planned
Maintenance System) το οποίο τθρείται απαρζγκλιτα.
πραγματοποιοφνται επικεωριςεισ των πλοίων από επικεωρθτζσ και το
προςωπικό του πλοίου ςε κακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα.
επιςθμαίνεται και επικεωρείται ο εξοπλιςμόσ και τα ςυςτιματα, των
οποίων οι αιφνίδιεσ βλάβεσ μποροφν να οδθγιςουν ςε επικίνδυνεσ
καταςτάςεισ, και ελζγχονται ϊςτε να είναι αξιόπιςτα.
διατθρείται αρχείο των δραςτθριοτιτων ςυντιρθςθσ
αναφζρει περιπτϊςεισ μθ ςυμμορφϊςεωσ και λαμβάνει τα κατάλλθλα
διορκωτικά μζτρα.
Σχετικζσ διαδικαςίεσ:
Διαδικαςία 10: Επικεωριςεισ και Ριςτοποιθτικά
Διαδικαςία 11: Ζλεγχοι και Συντιρθςθ

3.3.11

Έγγραφα

Αποτελεί μζροσ τθσ πολιτικισ τθσ Εταιρείασ να διαςφαλίηει πωσ τα ζγγραφα που
ςχετίηονται με το Σφςτθμα:
Είναι διακζςιμα τθν κατάλλθλθ ςτιγμι, ςτο ςωςτό μζροσ
Ζχουν εγκρικεί από το κατάλλθλο πρόςωπο
Είναι πάντοτε ενθμερωμζνα
Ο DPA εξαςφαλίηει ότι όλα τα εγκεκριμζνα ζγγραφα είναι άμεςα διακζςιμα
ςτουσ χριςτεσ. Αυτό κα διατθριςει τον ςυντονιςμό ςε ολόκλθρθ τθν Εταιρεία και
το προςωπικό τόςο του γραφείου όςο και των πλοίων κα ξζρει πϊσ να εντοπίηει, να
αντιπαραβάλλει, να πρωτοκολλεί, να αρχειοκετεί, να διατθρεί, να ανακτεί και να
μπορεί να απορρίπτει ζγγραφα ςχετικά με τθν Αςφάλεια.
Τα ζγγραφα αυτά είναι τα εξισ:
LEVEL 1

Policy Manual

LEVEL 2

Procedures Manual.

LEVEL 3

Vessel Operations Manual (VOM)
Emergency Response Plan (ERP)
Register of System Forms
Bulletins
SOLAS Safety Training Manual
Reference Library.
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Το όλο ςφςτθμα τεκμθρίωςθσ είναι γραμμζνο ςτθν αγγλικι γλϊςςα θ οποία
είναι θ επίςθμθ γλϊςςα τθσ Εταιρείασ.
Σχετικζσ διαδικαςίεσ:
Διαδικαςία 12: Ζλεγχοσ δεδομζνων και εγγράφων

3.3.12

Έλεγχοι Εταιρύασ – Αναθεώρηςη - Αξιολόγηςη

Είναι πολιτικι τθσ Εταιρείασ να πραγματοποιεί εςωτερικοφσ ζλεγχουσ του
ςυςτιματοσ τθσ, τόςο ςτα γραφεία τθσ όςο και ςτα πλοία που διαχειρίηεται. Οι
εςωτερικοί ζλεγχοι πρζπει να είναι προγραμματιςμζνοι να διεξάγονται
τουλάχιςτον
μία
φορά
ετθςίωσ. Ρρόςκετοι
ζλεγχοι
μποροφν
να
πραγματοποιθκοφν, εάν και εφόςον κρικεί αναγκαίο. Κάκε εςωτερικόσ ζλεγχοσ ζχει
τουσ ακόλουκουσ ςτόχουσ:
Να ελζγξει εάν το Σφςτθμα εφαρμόηεται.
Να εντοπίςει και να διορκϊςει τυχόν προβλιματα που εμφανίηονται ςτο
πλαίςιο του Συςτιματοσ.
Εκπαιδευμζνο προςωπικό διενεργεί κάκε ζλεγχο. Τα αποτελζςματα των ελζγχων
πρζπει να καταγράφονται και να διαβιβάηονται ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο και το
άτομο (α) που ζχουν ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ ςτθν περιοχι όπου πραγματοποιικθκε
ο ζλεγχοσ και, εάν χρειάηεται, διορκωτικά και προλθπτικά μζτρα πρζπει να
λθφκοφν.
Είναι πολιτικι τθσ Εταιρείασ να προβαίνει ςε διεξοδικι επανεξζταςθ του
ςυςτιματοσ με ςτόχο τα εξισ:
Αξιολόγθςθ των ςυνολικϊν επιδόςεων του ςυςτιματοσ.
Αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ ςτθν εκπλιρωςθ ςυγκεκριμζνων
ςτόχων.
Διερεφνθςθ όλουσ των προβλθματικϊν τομζων και ςτον προςδιοριςμό
βελτιϊςεων που μποροφν να γίνουν.
Θ Ομάδα Ελζγχου τθσ Διοίκθςθσ (Management Review Team) κα πρζπει να
πραγματοποιεί ςυνεδριάςεισ απολογιςμοφ ςε κακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα ι,
εάν κρικεί απαραίτθτο, ςε οποιαδιποτε άλλθ ςτιγμι. Τα αποτελζςματα των
ςυνεδριάςεων αυτϊν καταγράφονται και τίκενται υπόψθ του αρμόδιου
προςωπικοφ, το οποίο ανάλογα με τθν περίπτωςθ κα πρζπει να πραγματοποιεί
ζγκαιρα διορκωτικζσ ενζργειεσ.
Σχετικζσ διαδικαςίεσ:
Διαδικαςία 13: Εςωτερικόσ ζλεγχοσ πλοίων- Εταιρίασ
Διαδικαςία 14: Ζλεγχοσ τθσ Διαχείριςθσ
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4 Εγχειρύδιο Διαδικαςιών ( Procedures Manual)
4.1 Ειςαγωγό
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το εγχειρίδιο διαδικαςιϊν το οποίο
αναπτφχκθκε ωσ ςυνζχεια του Policy Manual και αποτελεί μζροσ του ςυςτιματοσ
αςφαλείασ τθσ εταιρίασ Seadar Shipmanagement S.A. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ
περιλαμβάνουν λεπτομζρειεσ και ενζργειεσ που πρζπει να εκτελεςτοφν με βάςθ
τθν πολιτικι τθσ Εταιρίασ . Τα ζντυπα και οι φόρμεσ ςτα οποία γίνονται αναφορζσ
ςτισ διαδικαςίεσ, βρίςκονται ςτο παράρτθμα Β τθσ εργαςίασ.

4.2 Διαδικαςύα 01 : Αρμοδιότητεσ και Ευθύνεσ
4.2.1 Γενικϊ
Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι να εξαςφαλιςτεί ότι:
Ορίηονται ξεκάκαρα οι εξουςίεσ και οι ευκφνεσ μζςα ςτα πλαίςια τθσ
εταιρίασ.
Ορίηονται οι αντικαταςτάτεσ του προςωπικοφ.
Θ διαδικαςία αυτι ιςχφει για όλο το προςωπικό τθσ Εταιρείασ, είτε βρίςκεται
ςτο πλοίο είτε ςτο γραφείο, πλοίου είτε ςτθν ξθρά, θ κζςθ του οποίου ςχετίηεται με
τθν αςφαλι λειτουργία του πλοίου και τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ.

4.2.2 Περιγραφό Διαδικαςύασ
Πλο το προςωπικό, είτε βρίςκεται ςτο πλοίο είτε ςτο γραφείο, πρζπει να τθρεί
τισ πολιτικζσ τθσ Εταιρείασ και να ςυμμορφϊνεται με τουσ κανόνεσ και κανονιςμοφσ
τθσ.
Γραφείο: Το οργανόγραμμα του κάκε ελεγχόμενου τμιματοσ, φαίνεται ςτο
οργανόγραμμα τθσ Εταιρίασ (βλ. Ραράρτθμα Β του SMS) και πρζπει να είναι
γνωςτό ςε όλο το προςωπικό του αντίςτοιχου τμιματοσ. Οι αρμοδιότθτεσ και θ
εξουςία που ανατίκεται από τθ διοίκθςθ ςτον προϊςτάμενο του κάκε Τμιματοσ
περιλαμβάνονται ςτον εν λόγω πίνακα και είναι ςφμφωνεσ με το παράρτθμα τθσ
παροφςασ διαδικαςίασ. Κάκε Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ, ορίηει τισ ευκφνεσ και τθν
εξουςία του προςωπικοφ του εν λόγω τμιματοσ, οι οποίεσ ανακεωροφνται από τον
DPA ϊςτε να είναι ςφμφωνεσ με τισ απαιτιςεισ του Συςτιματοσ, και αυτόσ ανάλογα
με τισ αρμοδιότθτεσ του και τθν εξουςία που του ζχει ανατεκεί, είτε τισ εγκρίνει
είτε τισ παραπζμπει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ ϊςτε να εγκρικοφν. Οι
ευκφνεσ και οι αρμοδιότθτεσ, του προςωπικοφ περιγράφονται ςτο Φφλλο
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Ρεριγραφισ Εργαςίασ (Job Description Sheet, ζντυπο P01-01). Οι επικεφαλείσ κάκε
Τμιματοσ διατθροφν τθν ευκφνθ τθσ παροχισ, για λόγουσ καταγραφισ, ςτον DPA
εγκεκριμζνων αντιγράφων των Φφλλων Ρεριγραφισ Εργαςίασ.
Κάκε Φφλλο Ρεριγραφισ Εργαςίασ πρζπει να είναι ονομαςτικό να υπογράφεται
από τον υπάλλθλο και τον προϊςτάμενο του Τμιματοσ ι τθ Διεφκυνςθ και να
κρατείται από τον προϊςτάμενο του Τμιματοσ (πρωτότυπο) και τον εργαηόμενο
(αντίγραφο). Το Φφλλο Ρεριγραφισ Εργαςίασ πρζπει να επικαιροποιείται και να
δθμιουργείται μετά από δικαιολογθμζνθ αίτθςθ (π.χ. κατά τθ διάρκεια των
ελζγχων). Θ ανακεϊρθςθ ενόσ Φφλλου Ρεριγραφισ Εργαςίασ υπόκειται ςτουσ
ίδιουσ όρουσ με το ηιτθμα που είναι υπό ανακεϊρθςθ.
Πλοίο: Οι ευκφνεσ και αρμοδιότθτεσ που αφοροφν κάκε λειτουργία που
εμφανίηεται ςτο Διάγραμμα Οργάνωςθσ του Ρλοίου (βλ. Ραράρτθμα Γ Εγχειρίδιο
Ρολιτικισ) περιλαμβάνονται ςτο Τμιμα Α του VOM. Το προςωπικό του πλοίου δεν
είναι απαραίτθτο να εκδϊςει Φφλλο Ρεριγραφισ Εργαςίασ. Σε κάκε άτομο πρζπει
να δοκεί αντίγραφο ι να του γίνει με οποιονδιποτε τρόπο γνωςτό το περιεχόμενο
του μζρουσ του Εγχειριδίου Λειτουργίασ του Ρλοίου που το αφορά, είτε πριν από
τθν ζνταξι του ςτο πλοίο ι πάνω ςτο πλοίο πριν από τθν υπογραφι του. Αυτό το
αντίγραφο κεωρείται ωσ μθ ελεγχόμενο ζγγραφο. Μεταγενζςτερεσ ανακεωριςεισ
κα γίνου γνωςτζσ ςτο προςωπικό μζςω νζασ διανομισ ι κα γνωςτοποιθκοφν μζςω
άλλου τρόπου ςτο προςωπικό (βλζπε αντίςτοιχθ διαδικαςία).

4.2.3 Παρϊρτημα Διαδικαςύασ
Ο Γενικόσ Διευκυντισ λογοδοτεί ςτουσ μετόχουσ και τουσ ιδιοκτιτεσ τθσ Εταιρίασ και :

Ζχει τθ ςυνολικι ευκφνθ για τθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ
Ορίηει, ςε ςυνεργαςία με τον DPA και τουσ προϊςταμζνουσ των Τμθμάτων,
τισ Ρολιτικι τθσ Εταιρίασ.
Διαμοιράηει τισ ευκφνεσ και τισ αρμοδιότθτεσ ςτο προςωπικό τθσ Εταιρίασ
Ρροωκεί τισ κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ, οι οποίεσ εξαςφαλίηουν αςφαλι και
εμπορικά βιϊςιμθ διαχείριςθ
Εγκρίνει τουσ προχπολογιςμοφσ τθσ Εταιρίασ
Είναι υπεφκυνοσ για τθ χρθματοδότθςθ κάκε δραςτθριότθτασ που δεν ζχει
εγγραφεί ςτον προχπολογιςμό και παρακολουκεί τθ διαδικαςία ελζγχου
τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ
Επιβλζπει τθν πρόςλθψθ διοικθτικοφ προςωπικοφ
Διαςφαλίηει ότι υπάρχουν επαρκείσ πόροι για τθν ανάπτυξθ, τθν υλοποίθςθ
και τθ ςυντιρθςθ του Συςτιματοσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ
Ρροεδρεφει του Management Review Meeting τθσ Εταιρείασ
Είναι επικεφαλισ τθσ Emergency Response Team τθσ Εταιρίασ.
Αντικακίςταται από τα πρόςωπα ςτα οποία ζχει ανακζςει τζτοια
κακικοντα.
Ο Επικεφαλήσ του Ναυτιλιακοφ Τμήματοσ λογοδοτεί ςτον Γενικό Διευκυντι,
και:
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Α. Πςον αφορά τισ καλάςςιεσ επιχειριςεισ τθσ Εταιρίασ:
Είναι υπεφκυνοσ τθσ ομαλισ λειτουργίασ των πλοίων
Κακοδθγεί τουσ Ρλοιάρχουσ ςφμφωνα με τισ με εγκυκλίουσ και τα
ναυτιλιακά ζντυπα και βεβαιϊνει πωσ τα πλοία λειτουργοφν ςφμφωνα με τα
πρότυπα τθσ Εταιρίασ
Ελζγχει τθν παροχι εκδόςεων πλοιγθςθσ (Navigational Publications) ςτα
πλοία
Υποςτθρίηει τθν Τεχνικι Υπθρεςία για κζματα αςφάλειασ των πλοίων, τθν
επιςκευι και τθ ςυντιρθςι τουσ
Ραρακολουκεί τα δρομολόγια των πλοίων
Ζχει τθν ευκφνθ ανεφοδιαςμοφ των πλοίων
Διορίηει πράκτορεσ για τα πλοία και τουσ αξιολογεί
Ελζγχει και πραγματοποιεί τουσ διακανονιςμοφσ όςον αφορά τουσ
λογαριαςμοφσ των πρακτόρων των πλοίων
Ελζγχει τισ αιτιςεισ των πλοίων για παροχι προμθκειϊν καταςτρϊματοσ
(deck stores)
Ζρχεται ςε επαφι με τουσ πράκτορεσ ϊςτε να εξαςφαλίςει ότι παρζχονται
οι κατάλλθλεσ και πιο οικονομικζσ υπθρεςίεσ
Ελζγχει τα ζξοδα τθλεπικοινωνιϊν των πλοίων
Ετοιμάηει τισ εκτιμιςεισ ταξιδιϊν
Ραρακολουκεί, ςε ςυνεργαςία με τθν Τεχνικι Υπθρεςία τθ ςυντιρθςθ, τισ
επιδιορκϊςεισ και τθν παροχι του εξοπλιςμοφ και των ςυςκευϊν
πλοιγθςθσ και αςφαλείασ
Διαμοιράηει ευκφνεσ, επιβλζπει και διαχειρίηεται το προςωπικό που
εργάηεται ςτο ναυτιλιακό τμιμα
Ετοιμάηει και υποβάλλει ςτον Γενικό Διευκυντι για ζγκριςθ, τον
προχπολογιςμό λειτουργίασ του τμιματοσ και είναι αρμόδιοσ για τθν
τιρθςθ του
Ραρακολουκεί τα περιβαλλοντικά κζματα που ςχετίηονται με καλάςςιεσ
επιχειριςεισ
Ραρακολουκεί όλεσ τισ πτυχζσ τθσ αςφάλειασ που ςχετίηονται με καλάςςιεσ
επιχειριςεισ
Συμμετζχει ςτθ Emergency Response Team
Συμμετζχει ςτθ Management Review Τeam
Αντικακίςταται από τουσ υπεφκυνουσ διαχείριςθσ πλοίων
Β. Πςον αφορά κζματα ςτελζχωςθσ
Εφαρμόηει και εξαςφαλίηει τθν τιρθςθ όλων των πολιτικϊν τθσ Εταιρίασ και
τισ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τθν αποτελεςματικι και παραγωγικι
διαχείριςθ των ναυτικϊν
Διαμοιράηει ευκφνεσ, επιβλζπει και διαχειρίηεται το προςωπικό που
εργάηεται ςτο ναυτιλιακό τμιμα
Αναλαμβάνει οποιαδιποτε άλλα κακικοντα που μπορεί να απαιτθκοφν από
τον Γενικό Διευκυντι
Συμμετζχει ςτθ Management Review Τeam
Ρραγματοποιεί τισ αρχικζσ επαφζσ και τισ ςυνεντεφξεισ με ναυτικοφσ που
είναι υποψιφιοι για να απαςχόλθςθ ςτθν Εταιρία και τουσ παρουςιάηει ςτο
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αρμόδιο τμιμα για τελικι ζγκριςθ ι ςε περίπτωςθ που οι ναυτικοί ζχουν
επιλεχκεί από και προςλθφκεί από πελάτθ τθσ Εταιρίασ, διαςφαλίηει πωσ
αυτοί ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ των νόμων και τθσ Εταιρίασ.
Ετοιμάηει τουσ φακζλουσ που περιζχουν τα πιςτοποιθτικά και τα ζγγραφα
των Ρλοιάρχων, των αξιωματικϊν και του πλθρϊματοσ και τουσ ελζγχει ωσ
προσ τθν επάρκεια τουσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Εταιρίασ και τθσ
STCW πριν από τθν υπογραφι ςυμβολαίων με τα πλθρϊματα.
Ραρακολουκεί κζματα των πλθρωμάτων που είναι ςχετικά με τθν
αςφάλιςθ, τθν ανανζωςθ των ςυμφωνιϊν και διευκετεί τισ μθνιαίεσ,
τριμθνιαίεσ και ετιςιεσ πλθρωμζσ
Ραρακολουκεί πεικαρχικά ηθτιματα που αφοροφν το προςωπικό των
πλοίων
Είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφαλι και ζγκαιρθ επιβίβαςθ των ναυτικϊν ςτα
πλοία
Οργανϊνει τθν κατάρτιςθ STCW των πλθρωμάτων
Συντονίηει με τα πρακτορεία πλθρωμάτων (manning agencies) τα κζματα
του πλθρϊματοσ
Συντονίηει, ςε ςυνεργαςία με το ςχετικό Τμιμα, τισ λεπτομζρειεσ των
ταξιδιϊν των τεχνικϊν και των ομάδων που μπορεί να χρειαςτεί να
επιβιβαςτοφν ςτο πλοίο, τόςο ςε περίοδο κανονικισ λειτουργίασ όςο και ςε
περιόδουσ επιςκευϊν των πλοίων.
Ραρακολουκεί τουσ προχπολογιςμοφσ των πλοίων
Αντικακίςταται από τον Human Resources Manager
Ο επικεφαλήσ του Τεχνικοφ Τμήματοσ λογοδοτεί ςτο Γενικό Διευκυντι, και:
Α. Πςον αφορά τα Τεχνικά Κζματα
Διαμοιράηει αρμοδιότθτεσ και ςυντονίηει τισ δραςτθριότθτεσ του Τμιματοσ
Ενεργεί ςυμβουλευτικά ωσ προσ τον Γενικό Διευκυντι, ςε περιπτϊςεισ που
αφοροφν ςθμαντικζσ επιςκευζσ, δεξαμενιςμοφσ ι ςχζδια μετατροπισ
Κακορίηει και επιβλζπει, ςε ςυμφωνία με τθ διοίκθςθ, τισ επιςκευζσ, τθ
ςυντιρθςθ και τα ζργα αναβάκμιςθσ επιδόςεων των πλοίων
Ραρακολουκεί τισ ανάγκεσ για προμικεια ανταλλακτικϊν ςτα πλοία ςε
ςυνεργαςία με τουσ αντίςτοιχουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ
Ρροετοιμάηει, υποβάλλει για ζγκριςθ ςτον Γενικό Διευκυντι, και
παρακολουκεί τον ετιςιο προχπολογιςμό για τεχνικά κζματα τθσ Εταιρίασ
Ρροετοιμάηει τουσ προχπολογιςμοφσ που είναι ςχετικοί με επιςκευζσ,
ςυντιρθςθ και εργαςίεσ αναβάκμιςθσ
Αξιολογεί και ελζγχει και είναι υπεφκυνοσ για το διακανονιςμό των
τιμολογίων που είναι ςχετικά με τεχνικά κζματα
Διαςφαλίηει πωσ τα πλοία είναι πιςτοποιθμζνα και ζτοιμα για ςυναλλαγζσ
Ζρχεται ςε επαφι με τουσ νθογνϊμονεσ
Αξιολογεί τουσ υπεργολάβουσ, τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν και τουσ
προμθκευτζσ
Συμμετζχει ςτθ Emergency Response Team
Συμμετζχει ςτθ Management Review Τeam
Αντικακίςταται από τουσ αντίςτοιχουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ
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Β. Πςον αφορά κζματα αγορϊν
Επιβλζπει τα αποκζματα των μθχανοςταςίων και των καταςτρωμάτων
Συμμετζχει ςτισ διαπραγματεφςεισ για τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν
Εντοπίηει αξιόπιςτεσ πθγζσ εφοδιαςμοφ, ςε ςυνεννόθςθ με τισ υπθρεςίεσ
που εμπλζκονται
Ελζγχει και επεξεργάηεται τισ αιτιςεισ των πλοίων όςον αφορά προμικειεσ
για το μθχανοςτάςιο, το κατάςτρωμα και τισ καμπίνεσ του πλθρϊματοσ ςε
ςυνεργαςία με το ναυτιλιακό τμιμα και τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ
Ελζγχει και διαςφαλίηει ότι τα τιμολόγια αντιςτοιχοφν ςτισ προςφορζσ /
ςυμφωνθκείςεσ τιμζσ
Αξιολογεί τουσ προμθκευτζσ
Ετοιμάηει και υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτο Γενικό Διευκυντι, τον ετιςιο
προχπολογιςμό για τα κζματα αγοράσ
Συμμετζχει ςτθ Management Review Τeam
Αντικακίςταται από τουσ αντίςτοιχουσ διαχειριςτζσ αγορϊν
Ο DPA λογοδοτεί ςτο Γενικό Διευκυντι, και:
Λειτουργεί ωσ ςφνδεςμοσ επικοινωνίασ μεταξφ των Ρλοιάρχων και των
ναυτικϊν και τον Γενικό Διευκυντι ςχετικά με όλεσ τισ πτυχζσ τθσ
αςφάλειασ, τθσ υγείασ και τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Ραρατθρεί
εάν υπάρχουν επαρκείσ πόροι και υποςτιριξθ από το κάκε γραφείο ςε κάκε
πλοίο
Διαςφαλίηει ότι ςε όλα τα αναφερόμενα προβλιματα, μθ ςυμμορφϊςεισ,
ατυχιματα, επικίνδυνα περιςτατικά και ανάγκεσ κατάρτιςθσ δίδεται θ
ανάλογθ προςοχι και θ κατάλλθλθ αντιμετϊπιςθ ανάλογα με τθν
περίπτωςθ.
Αρχειοκετεί τισ μθ ςυμμορφϊςεισ, τα ατυχιματα και τα επικίνδυνα
περιςτατικά.
Αξιολογεί τα διορκωτικά και προλθπτικά μζτρα ωσ προσ τθν
αποτελεςματικότθτα και τθν αποδοτικότθτα τουσ .
Ενθμερϊνει το Διοικθτικό Συμβοφλιο
Ραρακολουκεί τθν εφαρμογι του Συςτιματοσ τθσ Εταιρείασ και το κατά
πόςον τα πρότυπα που ζχει κζςει θ εταιρία προςεγγίηονται
Οργανϊνει και παρακολουκεί τουσ εςωτερικοφσ ελζγχουσ ςφμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα και τισ πρόςκετεσ ανάγκεσ, αν υπάρχουν. Διατθρεί τον
κατάλογο των εςωτερικϊν ελεγκτϊν. Ρραγματοποιεί εςωτερικοφσ ελζγχουσ
ςτα πλοία και το γραφείο
Εξοικειϊνει το προςωπικό του γραφείου και των πλοίων με το Σφςτθμα.
Εκπαιδεφει το προςωπικό ςε κζματα εντόσ των αρμοδιοτιτων του
Αξιολογεί ζνα το ςφςτθμα είναι επαρκζσ ζναντι ςε ιδθ εντοπιςμζνουσ
κινδφνουσ.
Αξιολογεί τισ ανάγκεσ για πρόςκετεσ οδθγίεσ για τθ λειτουργία των πλοίων.
Αξιολογεί το εάν θ Εταιρία είναι προετοιμαςμζνθ να ενεργιςει ςε
περίπτωςθ εμφάνιςθσ εκτάκτων αναγκϊν.
Διατθρεί αρχείο των επίςθμων Φφλλων Ρεριγραφισ Εργαςίασ
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Διαςφαλίηει ότι τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των μελϊν τθσ ERT είναι
ενθμερωμζνα
Αξιολογεί τα πλθρϊματα
Ραρακολουκεί όλεσ τισ εξελίξεισ ςτουσ τομείσ αςφαλείασ και
περιβάλλοντοσ, και φροντίηει οι νζεσ πρακτικζσ και ρυκμίςεισ να
εφαρμόηονται ζγκαιρα από τθν Εταιρεία
Ελζγχει ότι τα πλοία είναι κατάλλθλα εφοδιαςμζνα με τον απαραίτθτο
εξοπλιςμό αςφαλείασ, και ότι αυτόσ ο εξοπλιςμόσ ςυντθρείται ςωςτά και
είναι ζτοιμοσ για χριςθ και πωσ, μζςω ςχετικισ και ςυνεχοφσ κατάρτιςθσ, θ
χριςθ αυτοφ είναι κατανοθτι απ’ όλα τα πλθρϊματα
Κακοδθγεί τουσ Ρλοιάρχουσ με εγκυκλίουσ, ζντυπα και αλλθλογραφία που
αποςκοποφν ςτο να διαςφαλίςουν ότι τα πλοία λειτουργοφν ςφμφωνα με
τα πρότυπα τθσ Εταιρίασ
Εκκζτει απευκείασ ςτο Γενικό Διευκυντι ςθμαντικά ηθτιματα που αφοροφν
τθν αςφάλεια και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ
Επιςκζπτεται τακτικά τα πλοία για να εντοπίςει πικανά κενά ι προβλιματα
πάνω ςτα πλοία, και ςε ςυνεργαςία με τουσ Ρλοιάρχουσ διαςφαλίηει τθν
άμεςθ διόρκωςι τουσ.
Συμμετζχει ςτθ Emergency Response Team
Συμμετζχει ςτθ Management Review Τeam
Αντικακίςταται από τον Γενικό Διευκυντι

4.3 Διαδικαςύα 02: Αναθεώρηςη από τον Πλούαρχο
4.3.1 Γενικϊ
Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι να κακορίςει τον τρόπο με τον οποίο ο
Ρλοίαρχοσ:
Ανακεωρεί το SMS
Εκκζτει τισ ελλείψεισ του και κάνει προτάςεισ για βελτίωςθ.
Αυτι θ διαδικαςία ιςχφει για τα μζλθ τθσ Management Review Team, τον
Ρλοίαρχο και τον DPA.

4.3.2 Περιγραφό Διαδικαςύασ
4.3.2.1 Αναθεώρηςη Πλοιϊρχου (Master’s Review)
Ρριν από τθν αποβίβαςι του από το πλοίο, αλλά όχι λιγότερο από μία φορά
κάκε ζξι μινεσ, ο Ρλοίαρχοσ επανεξετάηει το Σφςτθμα που εφαρμόηεται ς’ αυτό και
ςυντάςςει ζκκεςθ ςτθν οποία αναφζρει τα ιςχυρά και αδφνατα ςθμεία του
ςυςτιματοσ, αναφζροντασ όλα τα προβλιματα που εντοπίςτθκαν κατά τθν
εφαρμογι του ςυςτιματοσ ςτο πλοίο, και περιγράφει τισ προτάςεισ του ςχετικά με
πικανζσ αλλαγζσ και βελτιϊςεισ για τθν αςφάλεια, τθν ποιότθτα και τα
περιβαλλοντικά ηθτιματα διαχείριςθσ. Θ επανεξζταςθ αυτι γίνεται ςε ςυνεργαςία
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με τουσ ανϊτερουσ υπαλλιλουσ και το λοιπό προςωπικό, αναλόγωσ τισ κρίςθσ του
Ρλοιάρχου.
Δεν απαιτείται επανεξζταςθ από τον Ρλοίαρχο εάν:
Εάν ο χρόνοσ που ζχει παρζλκει από τθν προθγοφμενθ ανακεϊρθςθ είναι
μικρότεροσ των τριϊν μθνϊν
Μζχρι ο Ρλοίαρχοσ να ζχει αναλάβει για τρεισ τουλάχιςτον μινεσ. Στθν
περίπτωςθ αυτι, ο Ρλοίαρχοσ μπορεί, ςε ςυμφωνία με το γραφείο, να
αναβάλει τθν επανεξζταςθ για μια μζγιςτθ περίοδο τριϊν μθνϊν.
Κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανακεϊρθςθσ, πραγματοποιείται
καταχϊρθςθ ςτο θμερολόγιο καταςτρϊματοσ του πλοίου.

ςχετικι

4.3.2.2 Εκθϋςεισ
Κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανακεϊρθςθσ, ο Ρλοίαρχοσ κα πρζπει να
ςυμπλθρϊςει τθν ζκκεςθ ανακεϊρθςθσ Ρλοιάρχου (Master’s Review Report). Θ
ζκκεςθ αυτι ςυνοψίηει τα αποτελζςματα τθσ επανεξζταςθσ, τα ςυμπεράςματα και
τα μζτρα πρζπει να λθφκοφν. Ρρζπει να περιλαμβάνει τα ακόλουκα:
Ενζργειεσ που πραγματοποιικθκαν ςε ςχζςθ με τισ παρατθριςεισ τθσ
προθγοφμενθσ ζκκεςθσ
Κζματα που ςυηθτικθκαν
Ρροβλιματα που ζχουν εντοπιςτεί
Διορκωτικζσ και προλθπτικζσ ενζργειεσ που ζχουν λθφκεί
Συμπεράςματα
Στόχοι για τθν περίοδο μζχρι τθν επόμενθ ανακεϊρθςθ.
Ο πλοίαρχοσ διατθρεί αντίγραφο τθσ ζκκεςθσ ςτα αρχεία του πλοίου και
διαβιβάηει το πρωτότυπο ςτον DPA.

4.4 Διαδικαςύα 03: Διαχεύριςη Προςωπικού Πλούων
4.4.1 Γενικϊ
Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι να εξαςφαλιςτεί ότι οι ναυτικοί που
απαςχολοφνται από τθν Εταιρεία, είτε άμεςα είτε μζςω πρακτορείων επάνδρωςθσ,
ζχουν πτυχίο, είναι διπλωματοφχοι, είναι ικανοί από ιατρικι άποψθ, είναι αρμόδιοι
για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ , και το επίπεδο τουσ είναι τζτοιο που
ςυμβαδίηει με τα πρότυπα που ζχει κζςει θ Εταιρία και των κρατϊν τισ ςθμαίεσ τισ
οποίεσ φζρουν τα πλοία.
Θ διαδικαςία αυτι αφορά ςτο γραφείο, τουσ επικεφαλείσ του Ναυτιλιακοφ και
του Τεχνικοφ τμιματοσ και, ςτα πλοία, τον Ρλοίαρχο και, ωσ εκ τοφτου, τα
αντίςτοιχα τμιματα προςωπικοφ που αςχολοφνται με τθν επιλογι, ζγκριςθ, θ
πρόςλθψθ ι ζλεγχο των εγγράφων των ναυτικϊν.
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4.4.2 Περιγραφό Διαδικαςύασ
Ρράκτορεσ επάνδρωςθσ διορίηονται από τθν Εταιρεία και κατευκφνονται, μζςω
λεπτομερϊν οδθγιϊν, ϊςτε να διακζςουν εξειδικευμζνο, εκπαιδευμζνο, ζμπειρο,
πιςτοποιθμζνο και ικανό από ιατρικι άποψθ προςωπικό, που ζχει επαρκι γνϊςθ
τθσ αγγλικισ γλϊςςασ θ οποία είναι θ επίςθμθ γλϊςςα τθσ Εταιρίασ. Ο επικεφαλισ
του Marine Department είναι υπεφκυνοσ παρακολοφκθςθσ των πλθρωμάτων και
διαςφαλίηει ότι τα πρακτορεία επάνδρωςθσ ακολουκοφν τισ οδθγίεσ τθσ Εταιρίασ
και πωσ υπάρχει διακζςιμο προςωπικό με τα κατάλλθλα προςόντα, ζτοιμο να
επιβιβαςτεί ςτα πλοία τθσ Εταιρίασ ανά πάςα ςτιγμι. Το Marine Department,
οφείλει να κρατά αρχείο ςε θλεκτρονικι ι / και ζντυπθ μορφι, για όλο τουσ
ναυτικοφσ το οποίο να περιζχει λεπτομζρειεσ όπωσ:
Πνομα, Βακμό, θμερομθνία γζννθςθσ, εκνικότθτα.
Οικογενειακι κατάςταςθ, ονόματα πλθςιζςτερων ςυγγενϊν.
Ρρόςφατο Ριςτοποιθτικό Υγείασ και άλλεσ ιατρικζσ πλθροφορίεσ.
Ριςτοποιθτικά, προςόντα και εμπειρία.
Λεπτομερι Αξιολόγθςθ
4.4.2.1 Ανϊγκεσ Επϊνδρωςησ
Ο επικεφαλισ του Marine Department και ο Ρλοίαρχοσ εξαςφαλίηουν ότι το
επίπεδο επάνδρωςθσ των πλοίων ςυνάδει με τισ απαιτιςεισ τθσ Εταιρείασ το
οποίο ζχει κακοριςτεί λαμβάνοντασ δεόντωσ υπόψθ, τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ
αςφαλοφσ επάνδρωςθσ των αντίςτοιχων διοικθτικϊν αρχϊν τθσ ςθμαίασ. Ο
Ρλοίαρχοσ εξαςφαλίηει ότι κάκε μζλοσ του πλθρϊματοσ αναπαφεται, ςφμφωνα με
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ STCW και παρακολουκεί τισ περιόδουσ
ανάπαυςθσ, μζςω του εντφπου "Εργαςία και περίοδοι ανάπαυςθσ" (ζντυπο P0301). Οι ανάγκεσ επάνδρωςθσ προςδιορίηονται:
από τον Ρλοίαρχο, ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ αντικατάςταςθσ του πλθρϊματοσ
ι προβλεπόμενθ αφξθςθ του φόρτου εργαςίασ
από τον επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ, ςε περίπτωςθ
αντικατάςταςθσ, προϊκθςθσ, κλπ.
από τον επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ, βάςει των ςυμβάςεων και
λαμβάνοντασ υπόψθ το πρόγραμμα του πλοίου.
4.4.2.2 Επιλογό και πρόςληψη ναυτικών
Επιλογή: Τα πρακτορεία επάνδρωςθσ παρζχουν ςτο Ναυτιλιακό Τμιμα μια
λίςτα των προτεινόμενων ναυτικϊν, μαηί με τθν «Αίτθςθ» (ζντυπο P03/02).
Ρροτεραιότθτα δίδεται ςτουσ ναυτικοφσ που ζχουν εργαςτεί ξανά ςτθν Εταιρία. Για
κάκε νζο αιτοφντα, παραδίδεται ςτθν Εταιρία φάκελοσ ο οποίοσ περιλαμβάνει τθν
«Αίτθςθ» (ζντυπο P03-02) λεπτομερι προςωπικά δεδομζνα, προγενζςτερθ
εμπειρία, αποδείξεισ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, πιςτοποιθτικά και ζγγραφα
του ναυτικοφ, αναφορζσ από προθγοφμενουσ εργοδότεσ, κ.λπ. Αντίγραφα των
πιςτοποιθτικϊν και εγγράφων, τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να είναι
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επικυρωμζνα και να ςυμπεριλαμβάνονται ςτο φάκελο. Σε περίπτωςθ ναυτικοφ με
προθγοφμενθ υπθρεςία ςτθν Εταιρεία, το πρακτορείο επάνδρωςθσ κα πρζπει
πρϊτα να αξιολογιςει τθν προθγοφμενθ υπθρεςία του και, εφόςον διαπιςτωκεί
ικανοποιθτικι, να ςυνκζςει ζνα αρχείο το οποίο περιλαμβάνει τθν πρωτότυπθ
«Αίτθςθ» (ζντυπο P03-02), με όποια ενθμζρωςθ χρειάηεται. Αντίςτοιχεσ ανάγκεσ
ενθμζρωςθσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ και για νζουσ υποψθφίουσ.
Πλα τα αρχεία υποβάλλονται ςε επεξεργαςία από το Ναυτιλιακό Τμιμα ωσ εξισ:
Ο επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ αξιολογεί τθν αίτθςθ. Αναφορζσ
από προθγοφμενουσ εργοδότεσ μποροφν να αναηθτθκοφν και, κατά
περίπτωςθ, τα αρχεία των προθγοφμενων υπθρεςιϊν με τθν Εταιρεία,
υποβάλλονται ςε ζλεγχο. Στθν περίπτωςθ του Ρρϊτου Μθχανικοφ, ο
επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ ςυμβουλεφεται, πριν από τθν τελικι
ζγκριςθ, τον επικεφαλισ του Τεχνικοφ Τμιματοσ.
Σε περίπτωςθ που τα πρϊτα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ είναι
ικανοποιθτικά, ο επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ ςυμπλθρϊνει τον
κατάλογο πιςτοποιθτικϊν και εγγράφων (ζντυπο P03-03) και ςτζλνει ζνα
ςχετικό μινυμα προσ το πρακτορείο επάνδρωςθσ ςτο οποίο κοινοποιεί τθν
ζγκριςθ
Σε περίπτωςθ που ο προτεινόμενοσ ναυτικόσ δεν επιλζγεται για
απαςχόλθςθ, θ όλθ διαδικαςία επαναλαμβάνεται
Πρόςληψη: Μετά τθν ζγκριςθ από τθν Εταιρεία για τθν πρόςλθψθ ναυτικοφ, το
πρακτορείο επάνδρωςθσ πρζπει να:
πραγματοποιιςει ιατρικζσ εξετάςεισ ςτουσ ναυτικοφσ
βεβαιωκεί ότι το βιβλιάριο εμβολιαςμϊν, εφόςον ηθτθκεί, είναι
ενθμερωμζνο
εξοικειϊςει τουσ ναυτικοφσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ αντίςτοιχθσ
διαδικαςίασ
φροντίςει να υπογράψουν οι ναυτικοί το ζγγραφο προ-απαςχόλθςθσ
(ζντυπο P03-04) και ζνα ςυμφωνθτικό μεταφοράσ από ζνα πλοίο ςε άλλο
εκδϊςει ζνα «Συμβόλαιο Απαςχόλθςθσ» το οποίο υπογράφεται από τον
ναυτικό και τον εκπρόςωπο του ιδιοκτιτθ
εκτελζςει τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε να μπορζςουν οι ναυτικοί να
επιβιβαςτοφν ςτα πλοία, όπωσ τθ λιψθ visa και ζκδοςθ εγγράφων "Ρροσ
κάκε ενδιαφερόμενο"
εξακριβϊνει ότι όλα τα πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, που ζχουν θμερομθνία
λιξθσ, κα είναι ςε ιςχφ για περίοδο τουλάχιςτον ίςθ με τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ εργαςίασ και, ενδεχομζνωσ, να μεριμνιςει για τθν ανανζωςι
τουσ
Στθ ςυνζχεια το Ναυτιλιακό Τμιμα πρζπει, να εκδϊςει ειςιτιρια, να δϊςει τισ
απαραίτθτεσ ταξιδιωτικζσ οδθγίεσ και να ενθμερϊςει τον Ρλοίαρχο του πλοίου και
τον ατηζντθ για τα ςτοιχεία του ναυτικοφ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ανωτζρω, το
πρακτορείο επάνδρωςθσ εξαςφαλίηει ότι ο ναυτικόσ όταν επιβιβαςτεί ςτο πλοίο κα
ζχει μαηί του:
Ζγκυρο διαβατιριο και το ναυτικό του φυλλάδιο
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Ναυτικό φυλλάδιο τθσ Σθμαίασ (αν υπάρχει)
Το πρωτότυπο «Συμβόλαιο Απαςχόλθςθσ»
τθν αρχικι άδεια και τα εκνικά πιςτοποιθτικά
τα πρωτότυπα πιςτοποιθτικά κατάρτιςθσ που είναι ςχετικά με τθν αςφάλεια
Το πρωτότυπο ιατρικό πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ
Αντίγραφο του εντφπου «Ριςτοποιθτικά και Ζγγραφα" (ζντυπο P03-03), το
οποίο απαρικμεί όλα τα πιςτοποιθτικά και τα ζγγραφα βάςει των οποίων
ζγινε επιλογι του από τον επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ
Επαλικευςθ των εγγράφων γίνεται ςτο πλοίο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παροφςασ διαδικαςίασ.
4.4.2.3 Επαλόθευςη και Παρακολούθηςη Εγγρϊφων
Σε περίπτωςθ που οποιοδιποτε μζλοσ του πλθρϊματοσ, όταν επιβιβαςτεί δεν
ζχει τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά και ζγγραφα, ο Ρλοίαρχοσ κα πρζπει να
επικοινωνιςει με το Ναυτιλιακό Τμιμα, πριν ο ναυτικόσ υπογράψει τθ λίςτα
επιβίβαςθσ.
Ο Ρλοίαρχοσ ζχει τθν ευκφνθ να εξαςφαλίςει ότι, κατά τθν υπογραφι, κάκε
ναυτικόσ, ζχει μαηί του το πρωτότυπο «Συμβόλαιο Απαςχόλθςθσ» κακϊσ και τα
πιςτοποιθτικά και ζγγραφα που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθ λίςτα ελζγχου που
βρίςκεται ςτο ζντυπο P03-03, το οποίο ζχει λάβει από τον εκπρόςωπο του
πρακτορείου επάνδρωςθσ. Επιπλζον, διαςφαλίηει ότι το νζο μζλοσ του πλθρϊματοσ
ζχει εξοικειωκεί με τα κακικοντά του και τθν πολιτικι τθσ Εταιρίασ, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ αντίςτοιχθσ διαδικαςίασ. Μετά τθν υπογραφι κάκε ναυτικοφ, ο
Ρλοίαρχοσ ανανεϊνει τθν λίςτα κατάςταςθσ του πλθρϊματοσ και ςτζλνει
αντίγραφο ςτο Ναυτιλιακό Τμιμα.
Σε περίπτωςθ που ναυτικόσ δεν ζχει υπογράψει πριν τθν επιβίβαςι του το
πρωτότυπο «Συμβόλαιο Απαςχόλθςθσ», ο Ρλοίαρχοσ αμζςωσ, κα πρζπει , υπό τισ
οδθγίεσ του Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ, να βεβαιωκεί πωσ ο υπό ζνταξθ ναυτικόσ κα
υπογράψει ζνα πλιρεσ αντίτυπο του ςυμβολαίου.
Ο Ρλοίαρχοσ ελζγχει τα πρωτότυπα πιςτοποιθτικά, κακϊσ και τα ζγγραφα του
κάκε ναυτικοφ, ϊςτε να διαπιςτϊςει εάν αυτά ανταποκρίνονται με όςα ζχει
δθλϊςει ςτο ζντυπο P03-03. Σε περίπτωςθ που υπάρξει κάποιο πρόβλθμα πρζπει
άμεςα να ενθμερϊςει τον επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ. Τα γνιςια
πιςτοποιθτικά και ζγγραφα διατθροφνται ςτο αρχείο του πλοίου, κακ 'όλθ τθ
διάρκεια που ο ναυτικόσ βρίςκεται ςτο πλοίο, και του παραδίδονται με τθν
αποβίβαςι του.
Ο Ρλοίαρχοσ ζχει τθν ευκφνθ να παρακολουκεί τθν ιςχφ των πιςτοποιθτικϊν και
των εγγράφων των ναυτικϊν, κάκε φορά που επιβιβάηεται ζνα νζο μζλοσ του
πλθρϊματοσ και να ενθμερϊνει το Ναυτιλιακό Τμιμα ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει
κάποιο πιςτοποιθτικό το οποίο λιγει εντόσ τριϊν μθνϊν.
4.4.2.4 Παρακολούθηςη των πρακτορεύων επϊνδρωςησ
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Ο κατάλογοσ των πρακτορείων επάνδρωςθσ ενθμερϊνεται από τον Ναυτιλιακό
Τμιμα. Κάκε ςφμβαςθ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και πρακτορείου επάνδρωςθσ
επανεξετάηεται ςε ετιςια βάςθ, από τον επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ,
ωσ προσ τθν καταλλθλότθτά τθσ.
Το Ναυτιλιακό Τμιμα είναι υπεφκυνο για τθν εξζταςθ, από τθν επιλογι μζχρι
τθν πρόςλθψθ και ναυτολόγθςθ, όλα των προςόντων που απαιτοφνται για τα μζλθ
του
πλθρϊματοσ
που
προςλιφκθκαν
μζςω
του
πρακτορείων
επάνδρωςθσ. Συνεπϊσ, από τθν άποψθ αυτι, αυτά βρίςκονται υπό ςυνεχι
παρακολοφκθςθ.
Θ Εταιρεία αξιολογεί τα πρακτορεία επάνδρωςθσ ςε ςχζςθ με τθν απόδοςθ των
ναυτικϊν κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ και, επίςθσ, μζςω ελζγχων, εάν αυτό
είναι εφικτό, ςε ετιςια βάςθ.

4.5 Διαδικαςύα 04: Κατϊρτιςη, Εξοικεύωςη και Αξιολόγηςη
των Ναυτικών
4.5.1 Γενικϊ
Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι να εξαςφαλιςτεί ότι:
Θ απόδοςθ όλων των ναυτικϊν που απαςχολοφνται από τθν Εταιρεία είναι
ςτακερι και ςυνεχϊσ παρακολουκείται και αξιολογείται
Τα νζα πλθρϊματα που εντάςςονται ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Εταιρίασ
λαμβάνουν τθν απαραίτθτθ εξοικείωςθ με τα κακικοντά τουσ και το
ςφςτθμα
Ανάγκεσ κατάρτιςθσ που εμφανίηονται ϊςτε να μπορεί να τεκεί ςε ιςχφ το
ςφςτθμα τθσ Εταιρίασ, καλφπτονται.
Τα πλθρϊματα ζχουν επαρκι κατανόθςθ των κανόνων, κανονιςμϊν,
προτφπων, κωδίκων και άλλων κατευκυντιριων γραμμϊν που είναι ςχετικά
με το ςφςτθμα τθσ Εταιρίασ.
Θ διαδικαςία ιςχφει για το προςωπικό των πλοίων και των γραφείων τθσ
Εταιρίασ που αςχολοφνται με τθν εξοικείωςθ, τθν κατάρτιςθ και τθν αξιολόγθςθ
των ναυτικϊν.

4.5.2 Περιγραφό Διαδικαςύασ
4.5.2.1 Εξοικεύωςη Αξιωματικών ςτα γραφεύα τησ Εταιρύασ
Για τθν υλοποίθςθ του Συςτιματοσ αποτελεςματικά και αποδοτικά, Ρλοίαρχοι
και Αρχιμθχανικοί, οι οποίοι προςλαμβάνονται από τθν Εταιρία για πρϊτθ φορά ι
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αναλαμβάνουν για πρϊτθ φορά τζτοια κακικοντα, πρζπει να εξοικειωκοφν με το
Σφςτθμα ςτα γραφεία τθσ Εταιρίασ, πριν από τθν ανάλθψθ των κακθκόντων
τουσ. Πποτε θ εξοικείωςθ ςτο γραφείο είναι ανζφικτθ, ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ και
εξουςιοδοτιςεισ δίδονται ςτα πρακτορεία επάνδρωςθσ ι τον Ρλοίαρχο που
βρίςκεται ιδθ ςτο πλοίο ϊςτε να πραγματοποιιςουν τθν εξοικείωςθ.
Οι Ρλοίαρχοι και Αρχιμθχανικοί, οι οποίοι ζχουν ξαναςυνεργαςτεί με τθν
Εταιρία, δε χρειάηεται να εξοικειωκοφν ξανά πριν από τθν ανάλθψθ των
κακθκόντων τουσ, εκτόσ και εάν υπάρχει κάποια δικαιολογθμζνθ ανάγκθ για να
πραγματοποιθκεί κάτι τζτοιο.
Θ εξοικείωςθ πραγματοποιείται ςφμφωνα με το «Σφςτθμα Εξοικείωςθσ/ Λίςτα
Ελζγχου" (ζντυπο P04-01) που παρζχει αναλυτικι περιγραφι των απαιτιςεων ςε
ςχζςθ με το βακμό του ναυτικοφ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εξοικείωςθσ τα ακόλουκα
ςυηθτοφνται και εξθγοφνται:
Δομι του Συςτιματοσ Τεκμθρίωςθσ και ο τρόποσ χριςθσ του
Θ Ρολιτικι και οι Διαδικαςίεσ τθσ Εταιρίασ
Κακικοντα των αξιωματικϊν ςε ςχζςθ με το Σφςτθμα.
Θ εξοικείωςθ γίνεται κανονικά ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. Εναλλακτικά,
μπορεί να γίνει, με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ από το γραφείο, ςτουσ χϊρουσ του
πρακτορείου επάνδρωςθσ ι ςτο πλοίο από τον πλοίαρχο ι άλλον εξουςιοδοτθμζνο
ανϊτερο αξιωματικό. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξοικείωςθσ, το ςχετικό ζντυπο
υπογράφεται από τον Αξιωματικό. Το πρωτότυπο ζντυπο διαβιβάηεται ςτον DPA
και ζνα αντίγραφο δίνεται ςτον Αξιωματικό, ο οποίοσ κα το κρατιςει για όςο
χρονικό διάςτθμα ο υπογεγραμμζνοσ είναι μζλοσ του πλθρϊματοσ.
4.5.2.2 Εξοικεύωςη των ναυτικών
Πλα το προςωπικό του πλοίου πριν από τθν ανάλθψθ των κακθκόντων του
πρζπει να είναι εξοικειωμζνοι με τον εξοπλιςμό αςφαλείασ του πλοίου, τισ
απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ, τισ αςφαλείσ πρακτικζσ εργαςίασ και τυχόν ειδικζσ
ςυνκικεσ όςον αφορά τθ κζςθ τουσ. Θ εξοικείωςθ πραγματοποιείται από τον
αρμόδιο Αξιωματικό Αςφαλείασ, ςε ςυνεργαςία με τουσ αξιωματικοφσ που είναι
αρμόδιοι ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ. Το ζντυπο P04-02 "Onboard Familiarization
Checklist” πρζπει να ςυμπλθρωκεί ανάλογα με τθ κζςθ κάκε μζλουσ του
πλθρϊματοσ, και υπογράφεται από τον ναυτικό και τον Αξιωματικό που ιταν
υπεφκυνοσ για τθν εξοικείωςι του. Κα πρζπει να κατατεκεί ςτο πλοίο για όςο
χρονικό διάςτθμα ο ναυτικόσ βρίςκεται ςτο πλοίο και ζνα αντίγραφο δίδεται ςτον
ίδιο.
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4.5.2.3 Αξιολόγηςη
Ο Ρλοίαρχοσ, με τθ βοικεια του Υποπλοιάρχου για τουσ αξιωματικοφσ
καταςτρϊματοσ και με τθ βοικεια του Αρχιμθχανικοφ για τουσ αξιωματικοφσ του
μθχανοςταςίου, πρζπει να εκδίδει, για κάκε ναυτικό, μια ζκκεςθ αξιολόγθςθσ
(ζντυπο P04-03).
Οι ναυτικοί πρζπει να αξιολογοφνται:
Ανά διαςτιματα που δεν υπερβαίνουν τουσ ζξι μινεσ
Κατά τθν αλλαγι Ρλοιάρχου
Πταν αποβιβάηονται
Πταν υπάρχει μια αίτθςθ για προαγωγι.
Στισ δφο πρϊτεσ περιπτϊςεισ, ωςτόςο, θ αξιολόγθςθ είναι υποχρεωτικι μόνο
εάν ο Ρλοίαρχοσ και ο ναυτικόσ ζχουν κοινι περίοδο υπθρεςίασ ςτο πλοίο που δεν
είναι μικρότερθ των δφο μθνϊν. Αντίγραφα των εκκζςεων αξιολόγθςθσ δεν πρζπει
να διατθροφνται ςτο πλοίο και διαβιβάηονται ςτο Ναυτιλιακό Τμιμα.
Κάκε ζκκεςθ αξιολόγθςθσ (ζντυπο P04-03) αποτελεί αντικείμενο εξζταςθσ από
το Ναυτιλιακό Τμιμα, με βάςθ τθν οποία προχωράει ςτθν εκτίμθςθ των
πλθρωμάτων και λαμβάνει μζτρα ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Πμωσ, όςον αφορά
περαιτζρω ενζργειεσ δεν μπορεί να επικαλεςκεί το περιεχόμενο μίασ και μόνο
ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ, αλλά ςυμβουλεφονται, όποτε χρειάηεται, προθγοφμενεσ
εκκζςεισ για το ίδιο άτομο που ζγιναν από διαφορετικοφσ εκτιμθτζσ, ζτςι ϊςτε
αυτζσ να είναι πιο αντικειμενικζσ.
Οι Ρλοίαρχοι πρζπει να αξιολογοφνται ςε ετιςια βάςθ, τουλάχιςτον, κατά τθ
διάρκεια ςυναντιςεων, μεταξφ του γενικοφ διευκυντι και τουσ προϊςταμζνουσ του
Τμιματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ αξιολογιςεισ που ζχουν καταγραφεί από τουσ
επικεφαλείσ του Τμιματοσ ι επικεωρθτζσ κάκε φορά που επιςκζπτονται ζνα πλοίο.
Θ αξιολόγθςθ δεν πρζπει να περιορίηεται μόνο ςτθν περίοδο που μεςολάβθςε από
τθν προθγοφμενθ αξιολόγθςθ, αλλά κα πρζπει να περιλαμβάνει επίςθσ εκτιμιςεισ
ςχετικά με προβλεπόμενεσ ανάγκεσ και ςχζδια εξζλιξθσ.
Κάκε ζκκεςθ αξιολόγθςθσ (ζντυπο P04-03) κατατίκεται ςτα προςωπικά αρχεία
των ναυτικϊν για ςκοποφσ αναφοράσ (Βλζπε επίςθσ Διαδικαςία PRO-03,
«Επάνδρωςθ»). Εκτόσ από τθν αξιολόγθςθ από τον Ρλοίαρχο, κάκε επιβλζπων
μθχανικόσ τθσ Εταιρίασ που επιςκζπτεται ζνα πλοίο, ζχει τθ δυνατότθτα, χρόνου
επιτρζποντοσ, να αξιολογιςει γραπτϊσ τον Ρλοίαρχο, τον Αρχιμθχανικό και τουσ
ανϊτερουσ Αξιωματικοφσ του πλοίου. Θ ζκκεςθ αυτι πρζπει να διατθρείται ςτο
αρχείο του Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ.
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4.5.2.4 Εκπαύδευςη
Ρροςδιοριςμόσ των αναγκϊν κατάρτιςθσ
Οι ανάγκεσ για κατάρτιςθ προςδιορίηονται μζςω:
Αξιολόγηςησ. Οι ανάγκεσ εκπαίδευςθσ
«Εκπαίδευςθ», κάκε ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ

εντοπίηονται

ςτο

τμιμα

Συμβουλίων αςφαλείασ ςτα πλοία. Κατά τισ ςυναντιςεισ αυτζσ, οι οποίεσ
πραγματοποιοφνται κάκε μινα, όπωσ αναφζρεται ςτθν αντίςτοιχθ
διαδικαςία, λαμβάνονται υπόψθ, μεταξφ άλλων κεμάτων, οι ανάγκεσ
κατάρτιςθσ. Οι ανάγκεσ που προςδιορίηονται αναφζρονται ςτθν ζκκεςθ τθσ
ςυνάντθςθσ και, ωσ εκ τοφτου, κοινοποιοφνται ςτθν Εταιρία.
Γυμναςίων. Κάκε άςκθςθ πραγματοποιείται υπό τθν επίβλεψθ ενόσ
αξιωματικοφ. Κατά τθ διάρκεια κάκε γυμναςίου, όλα τα μζλθ του
πλθρϊματοσ παρακολουκοφνται και αξιολογοφνται. Κάκε ανάγκθ
κατάρτιςθσ που εντοπίηεται κα πρζπει να αντιμετωπιςκεί επί τόπου ι να
καταγραφεί για περαιτζρω παρακολοφκθςθ.
Αξιολόγηςησ τησ ανάπτυξησ των κατευθυντήριων γραμμϊν, των κωδικϊν
και των προτφπων. Θ Εταιρεία παρακολουκεί και αξιολογεί εκδόςεισ και
άλλεσ πθγζσ πλθροφοριϊν που προζρχονται από τον ΔΝΟ, τον BIMCO (Baltic
and International Maritime Council), τουσ νθογνϊμονεσ, τισ λιμενικζσ αρχζσ,
τα
P&I
Clubs,
και
άλλεσ
οργανιςμοφσ
τθσ
ναυτιλιακισ
βιομθχανίασ. Ρλθροφορίεσ που περιζχονται ςτισ προαναφερόμενεσ
εκδόςεισ οι οποίεσ κρίνονται ςθμαντικζσ και απαιτοφν ανάλθψθ δράςθσ
προωκοφνται ςτα πλοία. Τυχόν εξελίξεισ που ζχουν επίπτωςθ ςτθν
κατάρτιςθ των ναυτικϊν αξιολογοφνται και, εφόςον υπάρχουν ανάγκεσ,
λαμβάνονται τα απαιτοφμενα μζτρα.
Ανάλυςησ
των
ατυχημάτων,
επικίνδυνων
περιςτατικϊν,
μη
ςυμμορφϊςεων και εκθζςεων ευρημάτων. Θ ανάλυςθ των παραπάνω
μπορεί να οδθγιςει ςτον εντοπιςμό των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν για τθν
υποςτιριξθ του Συςτιματοσ. Κάκε προςδιοριςμζνθ ανάγκθ κατάρτιςθσ, θ
οποία δεν καλφπτεται ςτα πλοία, κα πρζπει να τίκενται υπόψθ του
προϊςταμζνου του Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ, ο οποίοσ μπορεί να κεςπίςει ζνα
πρόγραμμα κατάρτιςθσ για τα πλθρϊματα.
Παρατηρήςεων που ζγιναν από το προςωπικό του γραφείου κατά τισ
επιςκζψεισ ςε πλοία. Κάκε προςδιοριςμζνθ ανάγκθ κατάρτιςθσ κα πρζπει
να τίκεται υπόψθ του προϊςταμζνου του Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ, ο οποίοσ
μπορεί να κεςπίςει ζνα πρόγραμμα κατάρτιςθσ για τα πλθρϊματα.
Αποτελεςμάτων εςωτερικϊν και εξωτερικϊν ελζγχων.
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Ανταπόκριςη ςτισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Το προςωπικό του γραφείου
προςωπικοφ επανεξετάηει τισ εκκζςεισ που αφοροφν ςυναντιςεισ αςφαλείασ που
γίνονται ςτα πλοία, τισ αξιολογιςεισ και τα γυμνάςια και τθρεί μια κριτικι ματιά
ςτισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ και να ανταποκρίνεται αναλόγωσ, εάν και εφόςον κρίνεται
ςκόπιμο.
Σχεδιαςμόσ και υλικά κατάρτιςησ. Θ εκπαίδευςθ ςτα πλοία πραγματοποιείται
ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο πρόγραμμα κατάρτιςθσ.
Θ Εταιρεία παρζχει υλικό κατάρτιςθσ, εάν και εφόςον κρίνεται απαραίτθτο, με
ςκοπό να εξθγιςει τισ διαδικαςίεσ αςφαλείασ και το χειριςμό των διαφόρων
καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ. Ο πλοίαρχοσ πρζπει να τθρεί αρχείο του
διακζςιμου υλικοφ και να εξαςφαλίςει ότι χρθςιμοποιείται ςυχνά και τα κζματα
του να ςυηθτοφνται. Αν είναι εφικτό, πρακτικι εκπαίδευςθ ςχετικά με τα κζματα
πρζπει να ακολουκιςει. Τα μζλθ του πλθρϊματοσ πρζπει να χρθςιμοποιοφν το
διακζςιμο εκπαιδευτικό υλικό, το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν επιβίβαςι τουσ.
Ο πλοίαρχοσ μεριμνά ϊςτε να παρζχονται εγχειρίδια κατάρτιςθσ και
πυραςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ του πλθρϊματοσ και ςτθ
γζφυρα. Μετά τθν αρχικι ειςαγωγικι εκπαίδευςθ, κάκε μζλοσ του πλθρϊματοσ κα
πρζπει να διαβάςει τα δφο αυτά εγχειρίδια.
Θ εκπαίδευςθ πάνω ςτα πλοία γίνεται από μζλθ του πλθρϊματοσ τα οποία
ζχουν οριςτεί από τον Ρλοίαρχο. Ο Ρλοίαρχοσ διατθρεί τθν ευκφνθ για τθν
εφαρμογι των ςχεδίων κατάρτιςθσ επί του ςκάφουσ. Αυτόσ ςυμπλθρϊνει τθν
"Ζκκεςθ κατάρτιςθσ ςτο πλοίο" (ζντυπο P04-04) για κάκε εκπαιδευτικι περίοδο και
τθν ςτζλνει ςτθν Υπθρεςία, ςτο τζλοσ του αντίςτοιχου μινα.
Σε περίπτωςθ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ, οι
εκπαιδευτζσ επιλζγονται από τον προϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. Οι
διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται είναι ίδιεσ με τισ προαναφερκείςεσ. Μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ τα αντίγραφα των
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδονται διαβιβάηονται ςτο Ναυτιλιακό Τμιμα το οποίο
ενθμερϊνει τα προςωπικά αρχεία των ναυτικϊν .
Αξιολόγηςη τησ κατάρτιςησ και του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Τα αποτελζςματα
τθσ κατάρτιςθσ αξιολογοφνται. Γυμνάςια και αςκιςεισ πρόλθψθσ ρφπανςθσ
μποροφν να πραγματοποιθκοφν, όπου κρίνεται ςκόπιμο, ϊςτε να επιβεβαιωκεί θ
επίτευξθ των ςτόχων.
Σε περίπτωςθ μεταβολισ ςτο ναυαγοςωςτικό εξοπλιςμό του πλοίου, ο
Ρλοίαρχοσ πρζπει να υποβάλει προτάςεισ ςτον DPA ϊςτε να ανανεωκοφν τα
εγχειρίδια κατάρτιςθσ ι / και πυραςφάλειασ. Οι προτάςεισ πρζπει να γίνεται
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ αντίςτοιχθσ διαδικαςίασ.
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4.5.2.5 Βιβλιοθόκη αναφορϊσ
Μια βιβλιοκικθ με ενθμερωμζνο υλικό που αφορά τθν αςφάλεια πρζπει να
φυλάςςεται ςτο πλοίο και να είναι εφκολα προςβάςιμθ από το πλιρωμα. Το
περιεχόμενό τθσ πρζπει να είναι ςφμφωνο με τισ απαιτιςεισ του κράτουσ τθσ
ςθμαίασ του οποίου φζρει το πλοίο, εάν υπάρχουν, και να είναι λεπτομερϊσ
καταχωρθμζνο ςτθ φόρμα P04-05 (“Reference Library”) Το ζργο τθσ ςυντιρθςθσ
και τθσ ενθμζρωςθσ τθσ βιβλιοκικθσ είναι αρμοδιότθτα του Navigation Officer. Ζνα
αντίγραφο τθσ φόρμασ πρζπει να αποςτζλλεται ςτο Ναυτιλιακό Τμιμα κάκε
τρίμθνο.
Ο Αρχιμθχανικόσ είναι υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο και τθ δθμιουργία ευρετθρίου
που αφορά το πλάνο, τα ςχζδια και τισ προδιαγραφζσ του πλοίου. Στθν περίπτωςθ
τροποποιιςεων ο αρχιμθχανικόσ εξαςφαλίηει είτε τθν αντικατάςταςθ των ςχεδίων
ι τθν τροποποίθςι τουσ μζςω κατάλλθλων ςυμβολιςμϊν. Κάκε τροποποίθςθ κα
πρζπει να καταχωρείται επακριβϊσ πάνω ςτο ευρετιριο. Οι προαναφερόμενοι
κατάλογοι εκδόςεων, ςχεδίων κ.λπ. παραδίδονται ςτουσ Ρλοιάρχουσ και τουσ
Αρχιμθχανικοφσ κατά τθν επιβίβαςι τουσ ςτα πλοία.

4.6

Διαδικαςύα 05: Προςωπικό Γραφεύου

4.6.1 Γενικϊ
Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι:
Να εξαςφαλιςτεί ότι το κατάλλθλο προςωπικό είναι διακζςιμο ανά πάςα
ςτιγμι, για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του SMS
Να κακιερωκεί ζνα ςφςτθμα το οποίο προςδιορίηει τισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ
για τθν υποςτιριξθ του SMS
Να παρζχει ζνα πρόγραμμα εκπαίδευςθσ τζτοιο ϊςτε να ικανοποιεί τισ
ανάγκεσ κατάρτιςθσ που προςδιορίηονται
Αυτι θ διαδικαςία αναφζρεται ςτο ςφνολο των υπαλλιλων των γραφείων τθσ
Εταιρείασ.

4.6.2 Περιγραφό Διαδικαςύασ
Θ Εταιρία διατθρεί βάςθ δεδομζνων ςτθν οποία περιζχονται πλθροφορίεσ που
αφοροφν τουσ υπαλλιλουσ τθσ. Για κάκε εργαηόμενο υπάρχει ζνα “Employee Data
Record” (ζντυπο P05-01) το οποίο διατθρείται από το Τμιμα Ναυτιλίασ, και ςτο
οποίο αναφζρονται τα παρακάτω:
Θμερομθνία τθσ απαςχόλθςθσ
Ρροςόντα
Εμπειρία
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Κατάρτιςθ
4.6.2.1 Πρόςληψη και εξοικεύωςη
Θ πρόςλθψθ μπορεί να είναι είτε εςωτερικι (μεταφορά) ι εξωτερικι. Οι
προςλιψεισ των επικεφαλείσ των Τμθμάτων (βλ. οργανόγραμμα τθσ Εταιρείασ),
χειρίηονται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ Εταιρίασ. Ανάλογα με το εάν οι
επικεφαλείσ των Τμθμάτων είναι εξουςιοδοτθμζνοι για να προςλαμβάνουν
προςωπικό (βλζπε PRO-01, Αρμοδιότθτεσ & Αρχι), αυτοί λαμβάνουν ςχετικι
ζγκριςθ από τθ διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ και ςυνεργάηονται με τον επικεφαλισ του
Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ, ϊςτε μετά τθν υποβολι αιτιςεων να διαχωρίςουν αυτζσ
που αρχικά απορρίπτονται. Θ υποβολι αιτιςεων και θ απόρριψθ τουσ είναι μθ
ελζγξιμεσ διαδικαςίεσ. Για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ ςτα γραφεία τθσ Εταιρίασ,
πζρα από επικεφαλείσ τμθμάτων, ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία:
Ο επικεφαλισ του τμιματοσ που προςλαμβάνει, εξετάηει τισ αιτιςεισ που
ςυλλζγονται από διάφορεσ πθγζσ.
Οι αιτιςεισ αξιολογοφνται με βάςθ τισ κακοριςμζνεσ ι μελλοντικζσ
ανάγκεσ.
Ο επικεφαλισ του τμιματοσ που προςλαμβάνει μελετά τθν εργαςιακι
εμπειρία και τα πιςτοποιθτικά των υποψθφίων προκειμζνου να
προςδιοριςτοφν μελλοντικζσ ανάγκεσ κατάρτιςισ τουσ.
Επιλζγονται οι υποψιφιοι που κα περάςουν από τθ διαδικαςία τθσ
ςυνζντευξθσ.
Οι αιτιςεισ που δεν επιλζχκθκαν διατθροφνται ςτο αρχείο τθσ Εταιρίασ για
μελλοντικι χριςθ.
Πταν, κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυνζντευξθσ, πραγματοποιθκεί προςφορά
εργαςίασ και γίνει αποδεκτι από τον υποψιφιο, ο επικεφαλισ του αρμόδιου
τμιματοσ ενθμερϊνει τον επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ και τον DPA. Ο
επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ, λαμβάνει αντίγραφα των πιςτοποιθτικϊν
του νζου εργαηομζνου, ζνα ςυμπλθρωμζνο ζγγραφο “Employee Data Record”
(ζντυπο P05-01) και τα τοποκετεί αρμοδίωσ ςτον φάκελο του εργαηομζνου. Ο
επικεφαλισ του τμιματοσ πρόςλθψθσ ι / και κάποιοσ αρμόδιοσ υπάλλθλοσ
υποψιφιοσ του και, αν κρικεί αναγκαίο, ο DPA εξοικειϊνει τον υπάλλθλο με τισ
απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ που αντιςτοιχοφν ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ κζςθσ
εργαςίασ του (βλ. PRO-01, Αρμοδιότθτεσ & Αρχι), όπωσ ορίηονται από τον
επικεφαλισ του τμιματοσ ςτο οποίο προςλιφκθκε. Επιπλζον ςυμπλθρϊνεται από
τον DPA θ φόρμα “Shore-based Personnel Familiarization” (ζντυπο P0-02) και
παραδίδεται ςτον επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ.
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4.6.2.2 Εκπαύδευςη
Προςδιοριςμόσ των αναγκϊν κατάρτιςησ. Πλοι οι εργαηόμενοι δικαιοφνται να
ηθτιςουν κατάρτιςθ. Οι αιτιςεισ γίνονται ςτον προϊςτάμενο του Τμιματοσ για τθν
αξιολόγθςθ και προςδιοριςμό των αναγκϊν τθσ Εταιρίασ και για περαιτζρω
χειριςμό. Εκπαίδευςθ μπορεί επίςθσ να ηθτιςουν οι επικεφαλείσ των Τμθμάτων,
για το προςωπικό του τμιματοσ τουσ, λόγω:
αλλαγϊν ςτο τεχνολογικό, νομικό και γενικό περιβάλλον λειτουργίασ τθσ
Εταιρίασ
αλλαγϊν ςτθν οργανωτικι δομι τθσ Εταιρείασ
ανάκεςθσ νζων κακθκόντων
Για κάκε προςδιοριςμζνθ ανάγκθ, ο επικεφαλισ του Τμιματοσ ςυμπλθρϊνει
μια Αίτθςθ Κατάρτιςθσ (P05-03) και το προωκεί ςτον επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ
τμιματοσ, ο οποίοσ, ανανεϊνει το “Employee Data Record” (P05-01) ανάλογα με
τθν περίπτωςθ, διερευνά τθν αγορά και εκκζτει ςχετικά και κάνει προτάςεισ για να
ςυμπεριλθφκεί επιπλζον προςωπικό ςτο πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Μόλισ
ολοκλθρωκεί μία Αίτθςθ Κατάρτιςθσ- “Training Request” (P05-03) υποβάλλεται
ςτον Γενικό Διευκυντι για ζγκριςθ. Το αποτζλεςμα γίνεται γνωςτοποιείται ςτον
εντολζα.
Οι ανάγκεσ για κατάρτιςθ μπορεί επίςθσ να προςδιορίηονται από:
Τα Management Review Meetings
Εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ ελζγχουσ.
Ενζργειεσ. Ο επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ τμιματοσ είναι υπεφκυνοσ για το
ςυντονιςμό τθσ κατάρτιςθσ του προςωπικοφ του γραφείου και για τθν τιρθςθ των
ςχετικϊν αρχείων. Το προςωπικό μπορεί να εκπαιδευτεί είτε από άλλο προςωπικό
τθσ Εταιρίασ είτε από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ. Πταν κάποιοσ υπάλλθλοσ
παρακολουκεί ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα / ςεμινάριο π, ο Διευκυντισ του
τμιματοσ ςτο οποίο ανικει ενθμερϊνει ςχετικά τον επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ
τμιματοσ και να ενθμερϊςει τθ φόρμα “Employee Data Record” (P05 -01). Στθν
περίπτωςθ που μετά τθν παρακολοφκθςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ /
ςεμιναρίου δίδεται ςτον υπάλλθλο κάποιο πιςτοποιθτικό, αυτό καταγράφεται και
ζνα αντίγραφο δίδεται ςτον επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ τμιματοσ. Εάν το
ςεμινάριο αφορά εςωτερικοφσ ελζγχουσ (internal audits), τότε αντίγραφο πρζπει να
δοκεί και ςτον DPA. Ο επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με
του υπόλοιπουσ επικεφαλείσ, μπορεί να μεριμνιςει για πραγματοποίθςθ
ςεμιναρίων ι παρουςιάςεων ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ. Τα μθτρϊα αυτϊν
των ςεμιναρίων ι παρουςιάςεων φυλάςςονται από το Ναυτιλιακό τμιμα μαηί με
τον κατάλογο των ςυμμετεχόντων και ςχετικζσ ενθμερϊςεισ γίνονται ςτθ φόρμα
“Employee Data Record”(P05 -01) και ςτθ φόρμα “Office Training Record” (P05-04).
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4.6.2.3 Διακανονιςμόσ Αδειών και Αντικαταςτϊςεων
Οι επικεφαλείσ του κάκε τμιματοσ είναι υπεφκυνοι ϊςτε να διαςφαλίηουν ότι
οι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ είναι αρμόδιοι είναι κατάλλθλα επανδρωμζνεσ, ανά
πάςα ςτιγμι. Ο διακανονιςμόσ αδειϊν για το ςφνολο του προςωπικοφ πρζπει να
εγκρίνεται από τουσ επικεφαλείσ των τμθμάτων και τον Γενικό Διευκυντι.

4.7

Διαδικαςύα 06: Εργαςύεσ ςτα πλούα

4.7.1 Γενικϊ
Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι να διαςφαλιςτεί ότι οι εργαςίεσ ςτο
πλοίο προγραμματίηονται και αντιμετωπίηονται με ελεγχόμενο και τακτικό τρόπο,
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αςφάλεια και τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ. Θ διαδικαςία
αυτι ιςχφει για όλο το προςωπικό του πλοίου και για το προςωπικό του γραφείου
που αςχολείται με τθν ανάπτυξθ ςχεδίων, οδθγιϊν και λιςτϊν ελζγχου που
αφοροφν εργαςίεσ ςτο πλοίο και τθν αξιολόγθςθ ι τθν παρακολοφκθςθ των
αποτελεςμάτων τουσ.
4.7.2

Περιγραφό Διαδικαςύασ

Αυτι θ διαδικαςία πρζπει να εξεταςτεί ςε ςυνδυαςμό με το VOM και άλλεσ
ςυναφείσ δθμοςιεφςεισ και ζγγραφα (SOLAS, COLREG, STCW, κλπ). Οι επικεφαλείσ
του Ναυτιλιακοφ και του Τεχνικοφ τμιματοσ διατθροφν τθν ευκφνθ για τθν
αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ των ςχεδίων, οδθγιϊν και λιςτϊν ελζγχου που αφοροφν
τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό κάκε πλοίου. Ανακεωριςεισ και προςκικεσ που
μπορεί να προκφψουν, πρζπει να αντιμετωπίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
παρόντοσ Συςτιματοσ.
4.7.2.1 Φϊρτεσ και Ναυτιλιακϋσ Εκδόςεισ
Θ εταιρεία εξαςφαλίηει ότι κάκε ςκάφοσ είναι εξοπλιςμζνο με τουσ
απαραίτθτουσ χάρτεσ και ναυτιλιακζσ εκδόςεισ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ των πλοίων. Σε περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ του κατάλλθλου χάρτθ,
ο Ρλοίαρχοσ ενθμερϊνει είτε το γραφείο ι αγοράηει τον χάρτθ από το λιμάνι ςτο
οποίο βρίςκεται (ςε περιπτϊςεισ ζλλειψθσ χρόνου). Οι ανακοινϊςεισ προσ
Ναυτιλλόμενουσ (Notice to Mariners) διαβιβάηονται, μετά τθ λιψθ τουσ, ςτα πλοία
από το Ναυτιλιακό τμιμα.
Πλοι οι χάρτεσ που βρίςκονται ςτα πλοία καταγράφονται ςτο “Chart Correction
Log & Folio Index”. Οι διορκϊςεισ ςτουσ χάρτεσ που προςδιορίηονται ςτισ
ανακοινϊςεισ προσ Ναυτιλλόμενουσ (Notice to Mariners) πρζπει να καταγράφονται
ςτο “Chart Correction Log & Folio Index”. Πλοι οι χάρτεσ που αντικακιςτϊνται ι
ζχουν υποςτεί τροποποιιςεισ αφαιροφνται από τον ευρετιριο χαρτϊν και
διατθροφνται ςε ξεχωριςτό ςθμείο ϊςτε να αποφευχκεί θ ςφγχυςθ. Αυτό ιςχφει και
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για τα βιβλία Radio & Light signals. Κατά τθν παραλαβι ενόσ νζου χάρτθ, πρζπει να
ελζγχεται και να διαςφαλίηεται ότι ο χάρτθσ είναι ενθμερωμζνοσ όςον αφορά τισ
διορκϊςεισ που ζγιναν ςε αυτό. Ρριν από κάκε ταξίδι, πρζπει να εντοπίηονται όλοι
οι χάρτεσ και ναυτιλιακζσ εκδόςεισ που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διζλευςθ του
πλοίου με ςκοπό τθν ενθμζρωςι τουσ.
Ο Ρλοίαρχοσ ζχει τθν ευκφνθ να ελζγχει, πριν τθν ζναρξθ του ταξιδιοφ, ότι όλοι
οι χάρτεσ και ναυτιλιακζσ εκδόςεισ που κα χρθςιμοποιθκοφν για το
προγραμματιςμζνο ταξίδι είναι διορκωμζνοι και ενθμερωμζνοι ςφμφωνα με τθν
τελευταία ζκδοςθ ανακοινϊςεων προσ ναυτιλλόμενουσ που υπάρχει ςτο πλοίο, και
κάνει τθ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο θμερολόγιο καταςτρϊματοσ (βλζπε παράγραφο
5.3.1).
Ο Ρλοίαρχοσ διατθρεί αρχείο των προειδοποιθτικϊν μθνυμάτων και των
μθνυμάτων πλοιγθςθσ που λαμβάνονται και αφοροφν τισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ
εμπορεφεται το πλοίο. Το αρχείο πρζπει να ενθμερϊνεται με τθ λιψθ τθσ
τελευταίασ ζκδοςθσ ανακοινϊςεων προσ ναυτιλλόμενουσ και άλλων πλθροφοριϊν.
Οι εκκζςεισ καιρικϊν ςυνκθκϊν πρζπει να διατθροφνται ςε ξεχωριςτό αρχείο για
τουλάχιςτον ζνα ζτοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του ταξιδιοφ.
Πςον αφορά τα βιβλία πλοιγθςθσ, αυτά πρζπει να καταγράφονται ςτθν
βιβλιοκικθ αναφοράσ (βλζπε αντίςτοιχθ διαδικαςία) και να εξαςφαλίηεται θ
αςφαλι διατιρθςθ τουσ ςτθ γζφυρα.
4.7.2.2 Ο Εξοπλιςμόσ Πλοόγηςησ
Ο Ρλοίαρχοσ πρζπει να διαςφαλίηει ότι όλεσ οι αξιωματικοί καταςτρϊματοσ
είναι εξοικειωμζνοι με τον εξοπλιςμό ναυςιπλοΐασ που βρίςκεται ςτο πλοίο,
ιδιαιτζρωσ όςον αφορά τον ζλεγχό τουσ και τα βιματα που πρζπει να
ακολουκοφνται ςε περίπτωςθ βλάβθσ. Πλοι οι αξιωματικοί καταςτρϊματοσ
ενκαρρφνονται ςτο να αξιοποιοφν πλιρωσ τον εξοπλιςμό ναυςιπλοΐασ.
Πςον αφορά τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ πλοιγθςθσ, εγγραφζσ γίνονται ςτα
ακόλουκα βιβλία:
θμερολόγιο ραντάρ
θμερολόγιο γυροπυξίδασ και μαγνθτικισ πυξίδασ
θμερολόγιο χρονομζτρου
Ελαττϊματα ι δυςλειτουργίεσ που διαπιςτϊκθκαν πρζπει να καταγράφονται
και να τίκενται υπόψθ του Ρλοιάρχου.
Ο Ρλοίαρχοσ πρζπει να εξαςφαλίηει επίςθσ τθν τακτικι ςυντιρθςθ του
εξοπλιςμοφ πλοιγθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν για να
εξαςφαλιςτεί ότι ο εξοπλιςμόσ πλοιγθςθσ είναι πάντα ςε καλι κατάςταςθ
λειτουργίασ και λειτουργεί κανονικά.
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Ελαττϊματα ι δυςλειτουργίεσ που διαπιςτϊνονται, οι οποίεσ δεν μποροφν να
επιςκευαςτοφν από το πλιρωμα, πρζπει να αναφζρονται αμζςωσ ςτο γραφείο,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ αντίςτοιχθσ διαδικαςίασ. Το γραφείο κα λάβει τα
κατάλλθλα μζτρα και είτε κα μεριμνιςει για τθν επιςκευι ι τθν αντικατάςταςθ του
ελαττωματικοφ εξοπλιςμοφ, ι κα διατάξει τον πλοίαρχο να ηθτιςει τθν κατάλλθλθ
βοικεια ςε τοπικό επίπεδο.
4.7.2.3 Διεργαςύεσ Πλοόγηςησ
Πλοι οι αξιωματικοί πρζπει να ακολουκοφν τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ και
κανονιςμοφσ για τθν αςφαλι πλοιγθςθ του πλοίου.
Πριν από κάθε αναχϊρηςη. Ο αξιωματικόσ που είναι υπεφκυνοσ για τθν
πλοιγθςθ πρζπει να προετοιμάςει ζνα ςχζδιο ταξιδίου (ζντυπο P06-01). Το ςχζδιο
ταξιδιοφ (ζντυπο P06-01) περιλαμβάνει όλα τα περάςματα από αποβάκρα ςε
αποβάκρα, ςχετικζσ παλίρροιεσ, ρεφματα, τα ςθμεία πορείασ, τισ επικίνδυνεσ ηϊνεσ
και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ. Το ςχζδιο ταξιδιοφ (ζντυπο P06-01) πρζπει να
ανακεωρείται, εγκρίνεται και να υπογράφεται από τον Ρλοίαρχο πριν από τθν
ζναρξθ του ταξιδιοφ και βρίςκεται ςτθ διάκεςθ του αξιωματικοφ πλοιγθςθσ κατά
τθ διζλευςθ του πλοίου. Ο αξιωματικόσ πλοιγθςθσ διενεργεί τουσ απαραίτθτουσ
ελζγχουσ πριν από τθν αναχϊρθςθ ςφμφωνα με τθ λίςτα ελζγχου που υπάρχει ςτο
ζντυπο Pre-Departure Checklist (Bridge) (P06-02). Μια ςχετικι καταχϊριςθ γίνεται
ςτο Θμερολόγιο Καταςτρϊματοσ για να επιβεβαιωκοφν αυτζσ τισ ενζργειεσ.
Επιπλζον, για το μθχανοςτάςιο, πριν από κάκε αναχϊρθςθ ο 2οσ Μθχανικόσ και ο
Μθχανικόσ υπθρεςίασ πραγματοποιοφν τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ ςφμφωνα με
τθ λίςτα ελζγχου που υπάρχει ςτο ζντυπο Pre-Departure Checklist (Engine) (P0603). Μια ςχετικι καταχϊριςθ γίνεται ςτο Θμερολόγιο Μθχανισ για να
επιβεβαιωκοφν αυτζσ τισ ενζργειεσ.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιοφ. Κατά τθν παραλαβι υπθρεςίασ, ο αξιωματικόσ
φυλακισ τθσ Γζφυρασ (Officer of the Watch - OOW) πρζπει να διαςφαλίςει ότι τα
μζλθ του πλθρϊματοσ που κα αναλάβουν υπθρεςία είναι ςε κζςθ να εκτελζςουν
τα κακικοντά τουσ. Επίςθσ κα πρζπει να ενθμερϊνεται ςχετικά με τθν κατάςταςθ
πλοιγθςθσ του πλοίου και τισ πτυχζσ που ςχετίηονται με τθν αςφαλι ναυςιπλοΐα
του πλοίου, όπωσ:
ότι το ςχζδιο πλεφςθσ ακολουκείται και ενθμερϊνει άμεςα τον Ρλοίαρχο ςε
περίπτωςθ ςοβαρισ απόκλιςθσ.
ότι τθρείται το πρόγραμμα υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ
ότι πραγματοποιοφνται ςυχνζσ δοκιμζσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςωςτι
λειτουργία του εξοπλιςμοφ πλοιγθςθσ
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ότι ακολουκοφνται οι οδθγίεσ τθσ Γζφυρασ, κακϊσ και οι οδθγίεσ που ζχουν
εκδοκεί από τον Ρλοίαρχο οι οποίεσ αναφζρονται ςε περιπτϊςεισ απουςίασ
του ι ςε βραδινζσ υπθρεςίεσ.
ότι υπάρχουν οδθγίεσ ςχετικά με κινδφνουσ που ενδζχεται το πλοίο να
ςυναντιςει
Κατά τθν παράδοςθ υπθρεςίασ, οι Αξιωματικοί πρζπει να κάνουν τισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςφμφωνα με τθ φόρμα Change-over the Watch Checklist
(Bridge) (P06-04), και να κάνουν ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο Θμερολόγιο
Καταςτρϊματοσ ϊςτε να επιβεβαιϊςουν τισ ενζργειεσ αυτζσ.
Κατά τθν παραλαβι υπθρεςίασ, ο αξιωματικόσ φυλακισ του Μθχανοςταςίου
(Officer of the Watch - OOW) πρζπει να διαςφαλίςει ότι τα μζλθ του πλθρϊματοσ
που κα αναλάβουν υπθρεςία είναι ςε κζςθ να εκτελζςουν τα κακικοντά τουσ.
Επίςθσ κα πρζπει να ενθμερϊνεται ςχετικά με τθν κατάςταςθ πλοιγθςθσ του
πλοίου και τισ πτυχζσ που ςχετίηονται με τθν αςφαλι ναυςιπλοΐα του πλοίου,
όπωσ:
ότι τθρείται το πρόγραμμα υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ
ότι ακολουκοφνται οι οδθγίεσ του Μθχανοςταςίου, κακϊσ και οι οδθγίεσ
που ζχουν εκδοκεί από τον Αρχιμθχανικό οι οποίεσ αναφζρονται ςε
περιπτϊςεισ απουςίασ του ι ςε βραδινζσ υπθρεςίεσ.
ότι υπάρχουν οδθγίεσ ςχετικά με κινδφνουσ που ενδζχεται το πλοίο να
ςυναντιςει
Κατά τθν παράδοςθ υπθρεςίασ, οι Μθχανικοί πρζπει να κάνουν τισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ ςφμφωνα με τθ φόρμα Change-over the Watch Checklist (Engine) (P0605), και να κάνουν ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο Θμερολόγιο Μθχανισ ϊςτε να
επιβεβαιϊςουν τισ ενζργειεσ αυτζσ.
4.7.2.4 Κρύςιμεσ υνθόκεσ
Για όλεσ τισ περιπτϊςεισ πλοιγθςθσ υπό κρίςιμεσ ςυνκικεσ, οι αξιωματικοί
φυλακισ επαλθκεφουν τισ ενζργειεσ που πρζπει να πραγματοποιιςουν ςφμφωνα
με τισ παρακάτω λίςτεσ ελζγχου:





Navigation in restricted visibility (P06-06)
Navigation in coastal waters / traffic separation schemes (P06-07)
Navigation in heavy weather / tropical storm (P06-08)
Navigation in ice (P06-09)

4.7.2.5 Πριν από την ϊφιξη
Ρριν από τθν άφιξθ, ο υπεφκυνοσ πλοιγθςθσ διενεργεί τουσ απαραίτθτουσ
ελζγχουσ ςφμφωνα με λίςτα που υπάρχει ςτο ζντυπο Pre-arrival Checklist (Bridge)
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(P06-10) και κάνει ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο Θμερολόγιο Καταςτρϊματοσ ϊςτε να
επιβεβαιϊςει τισ ενζργειεσ αυτζσ.
Αντίςτοιχα, ο Μθχανικόσ που τελεί ςε υπθρεςία διενεργεί τουσ απαραίτθτουσ
ελζγχουσ ςφμφωνα με λίςτα που υπάρχει ςτο ζντυπο Pre-arrival Checklist (Engine)
(P06-10) και κάνει ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο Θμερολόγιο Μθχανισ ϊςτε να
επιβεβαιϊςει τισ ενζργειεσ αυτζσ.
4.7.2.6 Πλοόγηςη με Πιλότο
Θ παρουςία πιλότου ςτο πλοίο δεν απαλλάςςει τον Ρλοίαρχο ι τουσ
αξιωματικοφσ φυλακισ από τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ για τθν αςφαλι
πλοιγθςθ του πλοίου. Ο υπεφκυνοσ βάρδιασ προβαίνει ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ
διευκετιςεισ για τθν αςφαλι επιβίβαςθ και αποβίβαςθ του Ριλότου. Ο πλοίαρχοσ
πρζπει να τον ενθμερϊνει τον χειριςτι ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά του πλοίου,
χρθςιμοποιϊντασ τθν Pilot Card (P06-11).
4.7.2.7 Αγκυροβολημϋνο Πλούο
Αν ο Ρλοίαρχοσ κρίνει αναγκαίο, κατά τθ διάρκεια τθσ αγκυροβόλθςθσ του
πλοίου, θ Γζφυρα τίκεται ςε επιφυλακι. Ο Αξιωματικόσ φυλακισ πρζπει να
πραγματοποιιςει τουσ ελζγχουσ που αναφζρονται ςτθ λίςτα του εντφπου
Anchoring and Anchor Watch Checklist (P06-12).
4.7.2.8 Εργαςύα ςτο πλούο
Μια ςειρά μζτρων λαμβάνονται προκειμζνου να εξαςφαλιςτοφν αςφαλείσ
ςυνκικεσ εργαςίασ ςτο πλοίο. Ρροφανισ ςτόχοσ είναι να ελαχιςτοποιθκοφν, αν όχι
να εξαλειφκοφν, κίνδυνοι που μπορεί να οδθγιςουν ςε περιςτατικά που αφοροφν
οποιοδιποτε πρόςωπο που βρίςκεται ςτο πλοίο. Αυτά τα μζτρα αφοροφν:
πρακτικζσ εργαςίασ
χριςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ
εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ αδειϊν
Ο Ρλοίαρχοσ διατθρεί τθ ςυνολικι ευκφνθ τθσ διαςφάλιςθσ πωσ οι ςυνκικεσ
εργαςίασ ςτο πλοίο είναι πάντα αςφαλείσ. Σε αυτό του το ζργο ςυνεπικουρείται
από τον επικεφαλι Αξιωματικό καταςτρϊματοσ και τον Αρχιμθχανικό.
4.7.2.9 Αςφαλεύσ Πρακτικϋσ Εργαςύασ
Επιςκευή Μηχανημάτων. Ο Αρχιμθχανικόσ πρζπει να εξαςφαλίηει ότι οι
ρυκμίςεισ αςφαλείασ είναι επαρκείσ και να εποπτεφει όλεσ τισ ςθμαντικζσ εργαςίεσ
επιςκευισ.
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Γενική Συντήρηςη. Ο Ρρϊτοσ Αξιωματικόσ και ο Αρχιμθχανικόσ πρζπει να
εξαςφαλίηουν ότι οι ρυκμίςεισ αςφαλείασ είναι επαρκείσ και να εποπτεφουν όλεσ
τισ μεγάλεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του καταςτρϊματοσ ι του μθχανοςταςίου.
Διαδικαςίεσ ελλιμενιςμοφ / απόπλου. Οι διαδικαςίεσ ελλιμενιςμοφ και
απόπλου του πλοίου πρζπει να είναι πάντα υπό τθν επίβλεψθ των αξιωματικϊν
καταςτρϊματοσ.
Βαφή Πλοίου. Ρριν από τθ χριςθ οποιουδιποτε χρϊματοσ πρζπει να
χρθςιμοποιοφνται τα αναφορά ςε αντίςτοιχα Δελτία Δεδομζνων Αςφαλείασ
(MSDS).
Σκάλεσ – Διάδρομοι χϊρων διαμονήσ / Σκάλα Πιλότου. Οι επικεφαλείσ των
τμθμάτων πρζπει να επικεωροφν τακτικά τα μζςα πρόςβαςθσ και τον ςχετικό
εξοπλιςμό που βρίςκεται ςτα πλοία, ϊςτε μζςω ςυντιρθςθσ να διαςφαλίηεται θ
αςφαλι λειτουργία τουσ. Αποτελεςματικόσ φωτιςμόσ κα πρζπει να παρζχεται για
λόγουσ αςφαλείασ. Ζνα ςωςίβιο με φωτιςμό και επαρκζσ μικοσ ςκοινιοφ κα πρζπει
να τοποκετθκεί κοντά ςτο ςθμείο πρόςβαςθσ ςτο πλοίο. Ζνα δίχτυ αςφαλείασ
πρζπει να βρίςκεται πάντα κάτω από τθ ςκάλα που βρίςκεται ςτον διάδρομο και
ςτα καταλφματα.
4.7.2.10

Εξοπλιςμόσ ατομικόσ προςταςύασ

Ο εξοπλιςμόσ ατομικισ προςταςίασ περιλαμβάνει ςτοιχεία όπωσ υποδιματα
αςφαλείασ, κράνθ, ηϊνεσ αςφαλείασ, γάντια, φόρμεσ, προςτατευτικά γυαλιά κ.ά.
Είναι ευκφνθ του Ρλοιάρχου να διαςφαλιςτεί ότι ζνα επαρκζσ απόκεμα είναι
πάντοτε ςτο πλοίο. Ο Αξιωματικόσ Αςφαλείασ οφείλει να διακζτει ακριβι
απογραφι των κατεχόμενων εργαλείων (ποςότθτεσ, χϊρουσ αποκικευςθσ, ,
κατάςταςθ, κλπ).
Είναι ευκφνθ του κάκε ατόμου να χρθςιμοποιεί τον εξοπλιςμό που τίκεται ςτθ
διάκεςι του. Εάν δεν το πράξει, τότε μπορεί να επζλκουν πεικαρχικζσ
κυρϊςεισ. Τυχόν ελαττϊματα του εξοπλιςμοφ πρζπει να αναφζρονται αμζςωσ.
Επιπλζον, το πλιρωμα κα πρζπει να γνωρίηει ότι πολλά ατυχιματα μποροφν να
αποφευχκοφν φορϊντασ κατάλλθλα ροφχα εργαςίασ. Λδιαίτερθ προςοχι πρζπει να
δοκεί ςτα εξισ:
οφχα που δεν εφαρμόηουν καλά δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται κατά τισ
εργαςίεσ πάνω ι κοντά ςε μθχανιματα.
Τα μακριά μαλλιά κα πρζπει να ςτερεωκοφν με αςφάλεια για τθν αποφυγι
εμπλοκισ με κινοφμενα οχιματα.
Κοςμιματα όπωσ δαχτυλίδια, αλυςίδεσ ςτο λαιμό ι ςτα χζρια
απαγορεφονται.
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4.7.2.11

ύςτημα Αδειών

Το ςφςτθμα αυτό περιλαμβάνει τισ εξισ φόρμεσ:
Work Permit (P06-13)
Hot Άδειασ Εργαςίασ (P06-14)
Entry into Enclosed Space (P06-15)
Κάκε άδεια εκδίδεται μετά από εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ που επικρατοφν κατά
τθ ςτιγμι που εκδίδεται. Ραφει να ιςχφει, αν υπάρχει οποιαδιποτε αλλαγι ςτθν
κατάςταςθ, όπωσ για παράδειγμα θ εμφάνιςθ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε
οποιοδιποτε ςθμείο του πλοίου. Θ ιςχφσ τθσ άδειασ (δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ
24 ϊρεσ) κα πρζπει να δθλϊνεται ςαφϊσ και να τθρείται.
4.7.2.12

Ανεφοδιαςμόσ Καυςύμων/ Φειριςμόσ των ελαιωδών υδϊτων
/Φειριςμόσ των λυμϊτων

Ο πρϊτοσ μθχανικόσ ελζγχει όλεσ αυτζσ τισ εργαςίεσ ανεφοδιαςμοφ καυςίμων ι
λιπαντικϊν, ςυλλογισ και διάκεςθσ των υπολειμμάτων πετρελαίου, απαλλαγισ των
ςυλλεκτϊν του νεροφ από τουσ χϊρουσ μθχανϊν, απόρριψθ λυμάτων, κλπ., που
μπορεί να αποτελζςουν απειλι ρφπανςθσ και εξαςφαλίηουν ότι όλεσ οι εργαςίεσ
αυτζσ διενεργοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ MARPOL και τισ οδθγίεσ τθσ
Εταιρείασ.
Πςον αφορά τισ επιχειριςεισ ανεφοδιαςμοφ καυςίμων, ο 2 οσ Μθχανικόσ ζχει
τθν ευκφνθ να εξαςφαλίςει ότι όλοι οι ζλεγχοι πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τθ
λίςτα ελζγχου ανεφοδιαςμοφ (P06-16). Ρριν από τθν επιχείρθςθ απαλλαγισ
λυμάτων πρζπει να διαςφαλιςτεί ότι το πλοίο είναι κακ 'οδόν και απζχει
τουλάχιςτον 12 ναυτικά μίλια από τθν πλθςιζςτερθ ακτι.
4.7.2.13

Υορτύο / Εργαςύεσ Υορτοεκφόρτωςησ

Οι διακινιςεισ φορτίου, πρζπει πάντοτε να γίνονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
απαιτιςεισ τθσ SOLAS κεφαλαίων VI και VII του Κϊδικα BLU (IMO Res. A862 (20)
κακϊσ και του Κϊδικα IMDG.
4.7.2.14

Φειριςμόσ Απορριμμϊτων

Ο Ρρϊτοσ Αξιωματικόσ ζχει το κακικον να κρατάει ενθμερωμζνο το θμερολόγιο
διαχείριςθσ απορριμμάτων και να πραγματοποιεί τισ κατάλλθλεσ καταχωριςεισ.
4.7.2.15

υναντόςεισ Αςφαλεύασ

Ο Ρλοίαρχοσ προεδρεφει ςτισ ςυναντιςεισ αςφαλείασ, οι οποίεσ
πραγματοποιοφνται τουλάχιςτον μία φορά το μινα. Στθ ςυνάντθςθ ςυμμετζχουν
εκτόσ από τον Ρλοίαρχο, ο Αρχιμθχανικόσ, ο Ρρϊτοσ Αξιωματικόσ και ο Αξιωματικόσ
αςφαλείασ κακϊσ και μζλθ του πλθρϊματοσ τα οποία ζχει καλζςει ο Ρλοίαρχοσ.
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Κατά τθ ςυνάντθςθ ςυηθτοφνται ςθμαντικά κζματα που αφοροφν τθν αςφάλεια
του πλοίου και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Θ θμεριςια διάταξθ των
ςυναντιςεων αςφαλείασ περιλαμβάνει τα εξισ:
επανεξζταςθ τθσ προθγοφμενθσ ζκκεςθσ αςφαλείασ και ενζργειεσ που
πραγματοποιικθκαν
παρεμβάςεισ από τουσ νθογνϊμονεσ, τθ διοίκθςθ τθσ ςθμαίασ, τισ λιμενικζσ
αρχζσ και αποτελζςματα αυτϊν
αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των γυμναςίων ζκτακτθσ ανάγκθσ
μθ ςυμμορφϊςεισ, ατυχιματα και επικίνδυνα περιςτατικά
εκτιμιςεισ
απαιτιςεισ
βελτίωςθ και επικαιροποίθςθ του ςυςτιματοσ
άλλα κζματα (εάν υπάρχουν), όπωσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και εργαςίασ
Ο Ρλοίαρχοσ ςυντάςςει και διατθρεί ςτο αρχείο του πλοίου μια ζκκεςθ από τθ
ςυνάντθςθ αςφαλείασ και αποςτζλλει αντίγραφο ςτον DPA.
4.7.2.16

Επικοινωνύεσ / Εκθϋςεισ

Δεν επιτρζπεται θ επικοινωνία από το πλοίο εφόςον δεν ζχει εγκρικεί από τον
Ρλοίαρχο. Εκτόσ από τισ απαιτιςεισ που υπάρχουν ςε άλλα μζρθ του ςυςτιματοσ
για τθ ςφνταξθ και υποβολι εκκζςεων, ο Ρλοίαρχοσ διαβιβάηει ςτο γραφείο τισ
ακόλουκεσ εκκζςεισ:

Noon Position Report
Arrival Report
Sailing Report
Performance Report
Ραραδείγματα των εκκζςεων αυτϊν μποροφν να βρεκοφν ςτο παράρτθμα τθσ
Διαδικαςίασ.
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4.7.3 Παρϊρτημα Διαδικαςύασ

NOON POSITION REPORT (daily whilst at sea)
1. LAT (Latitude)
2. LONG (Longitude)
3. Course
4. STM Time, hours (Steaming Time)
5. Distance since last N.P. Report, Miles
6. Distance to Go, Miles
7. Speed, Knots
8. Slip %
9. Wind (force and direction)
10. RPM (Revolutions per Minute of M/E)
10A. ROB IFO, Tonnes (Fuel Oil)
10B. ROB D.O., Tonnes (Diesel Oil)
10C. ROB S.O., Litres (System Oil)
10D. ROB C.O., Litres (Cylinder Oil)
10E. ROB G.O., Litres (Generator Oil)
10F. ROB F.W., Tonnes (Fresh Water)
11A. Cons. since last N.P. Report IFO, Tonnes
11B. Cons. since last N.P. Report D.O., Tonnes
11C. Cons. since last N.P. Report S.O., Litres
11D. Cons. since last N.P. Report C.O., Litres
11E. Cons. since last N.P. Report G.O., Litres
11F. Cons. since last N.P. Report F.W., Tonnes
12. Max. Exhaust Gas Temp. M/E T/C
13. Max. Exhaust Gas Temp. of D/Gs
14. M/E Scav. Pres. / Temp.
15. M/E T/C RPM
16. S.W. Temp.
17. D/G Load, KW
18. Evap. Prod., Tonnes/Day
19. M/E Sump Tank Sounding / Capacity, Litres
20. ETA (Estimated Time of Arrival)
21. Remarks: e.g. whether M/E or D/G oil has been replaced or added on.
22. details of any external or internal conditions that are affecting the ship’s voyage
or the normal safe operation of the ship.
Ραράδειγμα:
11/10/95
1/ 3656N 2/1213W 3/350 4/71 5/865 6/1050 7/12.18 8/+6.9 9/E5-4 10/111.4
10A/251.1 10B/173.3 10C/14100 10D/7800 10E/2190 10F/21 11A/96.2 11B/9.7
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11C/150 11D/500 11E/100 11F/4 12/400-495 13/405-375 14/0.35-44 15/50004900 16/27 17/170-170 18/10.2 19/17550 20/140200 21/... 22/slight sea
ARRIVAL REPORT (Upon arrival to the port, after completion of loading /
discharging)
Date of Arrival

Port and Time of arrival
Time at Anchorage / Berth
1. Dist. since last N.P. Report, Miles
2. Dist. travelled since last Sailing Report, Miles
3. Steaming Time since last N.P. Report
4. Total Steaming Time since last Sailing Report
5. Total Average Speed, Knots
6. Average RPM
7. Average Slip %
8A. Total Cons. IFO, Tonnes
8B. Total Cons. D.O., Tonnes
8C. Total Cons S.O., Litres
8D. Total Cons C.O., Litres
8E. Total Cons. G.O., Litres
8F. Total Cons. F.W., Tonnes
9A. Average Cons. Per 24h IFO, Tonnes
9B. Average Cons. Per 24h D.O., Tonnes
9C. Average Cons. Per 24h S.O., Litres
9D. Average Cons. Per 24h C.O., Litres
9E. Average Cons. Per 24h G.O., Litres
9F. Average Cons. Per 24h F.W., Tonnes
10A. ROB IFO, Tonnes
10B. ROB D.O., Tonnes
10C. ROB S.O., Litres
10D. ROB C.O., Litres
10E. ROB G.O., Litres
10F. ROB F.W., Tonnes
11A. Arrival Draft Fwd, metres
11B. Arrival Draft Aft, metres
11C. Arrival Draft Amidships, metres

Example:

9/1 ARRIVED GIBRALTAR 18.30HRS ANCHORED 19.40HRS 1/396 2/1318 3/30.5
4/99.5 5/13.24 6/74.20 7/-5.4 8A/101 8B/16 8C/687 8D/343 8E/20 8F/75 9A/27.702
100

9B/3.86 9C/165,70 9D/82.73 9E/4.82 9F/18 10A/53 10B/50 10C/21063 10D/6733
10E/780 10F/110 11A/4.00 11B/7,00 11C/5,5
SAILING REPORT (Upon departure from the port, after completion of loading /
discharging)
Date of Departure

Port of Departure
Time Dropping Last Outward Pilot (DLOP)
Full Away Date and Time
1A. ROB IFO, Tonnes
1B. ROB D.O., Tonnes
1C. ROB S.O., Litres
1D. ROB C.O., Litres
1E. ROB G.O., Litres
1F. ROB F.W., Tonnes
Received, if any:
2A. IFO, Tonnes
2B. MDO / MGO, Tonnes
2C. S.O., Litres
2D. C.O., Litres
2E. G.O., Litres
2F. F.W., Tonnes
Any other grades of Lubs
3. Spares or DHL Parcels received
4A. Sailing Draft Fwd, metres
4B. Sailing Draft Aft, metres
4C. Sailing Draft Amidships, metres
4D. F.W. onboard, Tonnes
4F. Estimated Time of Arrival (ETA)
Example:

10/1 SAILED GIBRALTAR 09:30 FULL AWAY 10/1 10:30HRS 1A/652.993 1B/72029
1C/36050 1D/ 15730 1E/1592 1F/105 RCVD EIGHT CYLINDER OXYGEN SEVEN
CYLINDER ACETYLENE, ONE PACK 2.2 KGS ELECTRODES COCR 150 LTS AGK-100
100 LTRS DEWT-NC 150 LTRS OSD/LT 2A/599.993 2B/30.029 2C/15000 2D/9000
2E/832 2F/NIL 3/NIL 4A/4.00 4B/7,30 4C/5.65 4D/100 4F/140200
PERFORMANCE REPORT (Once every five days of voyage, under good weather/sea
conditions only)
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

DATE AND TIME
VOYAGE No
LOADED / BALLAST CONDITION
WEATHER – SEA CONDITION
CURRENT
SEA WATER TEMPERATURE
AMBIENT TEMPERATURE (E/ROOM TEMP)
STEAMING TIME
BRIDGE DISTANCE COVERED
DISTANCE TO GO
BRIDGE SPEED (A) CURRENT SPEED (B) AVERAGE SINCE LAST RPT
% SLIP
LOAD INDICATOR
M/E REVS PER MINUTE (A) CURRENT REVS (B) AVERAGE SINCE LAST RPT
FO – DO – SYS OIL – CYL OIL – GEN OIL CONSUMPTION
BOILER CONSUMPTION
FW EVAPORATOR PRODUCTION
T/C RPM
AIR COOLER PRESSURE DROP
SCAVENGE AIR PRESSURE
TEMP BEFORE AIR COOLER
TEMP AFTER AIR COOLER
M/E CYL EXHAUST GAS TEMPERATURES
M/E LO PRESSURE (MAIN BEARINGS – CROSSHEADS)
M/E LO INLET TEMPERATURE
M/E FW (OR) LO COOL TEMPERATURES (CYLINDERS – PISTONS)
NO OF D/G’s RUN
D/G LOAD (KW EACH)
ETA DESTINATION PORT
REMARKS (IF ANY / ie. quantity of lub oil renewed, any malfunctions etc.)
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4.8

Διαδικαςύα 07: Ατυχόματα και Επικύνδυνα Περιςτατικϊ

4.8.1 Γενικϊ
Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι να εξαςφαλίςει ότι όλα τα περιςτατικά
ατυχθμάτων και επικινδφνων καταςτάςεων, κακϊσ και οι αςκζνειεσ και οι κάνατοι,
αναφζρονται, διερευνϊνται, αναλφονται με ςτόχο τθ ςυνεχι βελτίωςθ αντιμετϊπιςθσ
τουσ. Αυτι θ διαδικαςία αφορά το προςωπικό των πλοίων και τον γραφείων τθσ Εταιρίασ
και αςχολείται με:

Ατυχιματα, επικίνδυνα περιςτατικά, αςκζνειεσ ι κανάτουσ που αφοροφν
οποιοδιποτε πρόςωπο ςτο πλοίο
Ατυχιματα και επικίνδυνα περιςτατικά που αφοροφν το πλοίο, τθν
ιδιοκτθςία και το περιβάλλον.

4.8.2 Περιγραφό Διαδικαςύασ
4.8.2.1 Απαιτόςεισ πληροφόρηςησ
Είναι ςθμαντικό θ διοίκθςθ των γραφείων τθσ Εταιρίασ να ενθμερϊνεται
πλιρωσ
για
τυχόν
περιςτατικά
ατυχθμάτων
και
επικινδφνων
καταςτάςεων. Αναγνωρίηοντασ τισ απαιτιςεισ από το προςωπικό του πλοίου, ςε
περίπτωςθ τζτοιων περιςτατικϊν, είναι εξαιρετικά ςθμαντικό το γραφείο να
λαμβάνει πλθροφορίεσ, το ςυντομότερο δυνατόν αφοφ προκφψει το
περιςτατικό. Οι απαιτιςεισ υποβολισ εκκζςεων και οι οδθγίεσ περιλαμβάνονται
ςτο ERP και SOPEP. Ειδικά για τισ ςωματικζσ βλάβεσ, το γραφείο κα πρζπει να
ενθμερϊνεται άμεςα για περαιτζρω χειριςμό. Θ Αςφαλιςτικι εταιρία πρζπει να
ενθμερϊνεται, χωρίσ κακυςτζρθςθ, εάν αυτό είναι εφικτό.
4.8.2.2 Ατυχόματα πληρώματοσ και επικύνδυνα περιςτατικϊ.
Ατυχήματα. Τα ατυχιματα που αφοροφν μζλθ
αναφζρονται ςτον Ρλοίαρχο. Εάν είναι απαραίτθτο,
ενθμερϊνεται ςχετικά. Ο Αξιωματικόσ Αςφαλείασ
ζρευνα και να εκδϊςει ζνα Crew Member Incident
αναφορά πρζπει να περιζχει, κατά περίπτωςθ:

του πλθρϊματοσ πρζπει να
θ ιατρικι ομάδα πρζπει να
οφείλει να διεξάγει πλιρθ
Report (P07-01). Θ εν λόγω

Ζνα Medical Report (P07-02), που εκδίδεται από γιατρό
Ζνα Crew Personal Statement (P07-03)
Ζνα Witness Statement (P07-04), για κάκε άτομο που μπορεί να ιταν
μάρτυρασ του περιςτατικοφ.
Τα περιςτατικά πρζπει να καταχωροφνται ςτο Θμερολόγιο Καταςτρϊματοσ. Πλα
τα ζγγραφα διαβιβάηονται ςτο Τμιμα Ναυτιλίασ για περαιτζρω διαχείριςθ. Εκτόσ
από τα παραπάνω, ο Ρλοίαρχοσ, κα πρζπει να κρίνει κατά πόςο το ατφχθμα είναι ι
ςυνδζεται με αςτοχία του ςυςτιματοσ, και κατόπιν κα ςυμπλθρϊςει τθν ζκκεςθ
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ατυχθμάτων και επικίνδυνων περιςτατικϊν (P07-05) και κα το διαβιβάηει ςτον DPA,
για περαιτζρω χειριςμό, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.
Επικίνδυνα περιςτατικά (παρ' ολίγον ατυχήματα). Πλα αυτά τα περιςτατικά
πρζπει να αναφζρονται ςτον Ρλοίαρχο, ο οποίοσ, κατοπιν κα κρινεί κατά πόςο το
ατφχθμα είναι ι ςυνδζεται με αςτοχία του ςυςτιματοσ, κα ολοκλθρϊςει τθν
αναφορά ατυχθμάτων και επικίνδυνων περιςτατικϊν (P07-05) και κα τθ διαβιβάςει
ςτον DPA, για περαιτζρω χειριςμό,ανάλογα με τθν περίπτωςθ.
4.8.2.3 Θϋματα αςθενειών και θανϊτων
Τα κζματα αςκενειϊν και κανάτου που εξετάηονται ςτο τμιμα αυτό, είναι
αυτζσ που προκαλοφνται από φυςικά φαινόμενα. Ζνασ κάνατοσ που ςυνδζεται με
ατφχθμα πρζπει να εξετάηεται επίςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ
ενότθτασ. Οι εςτίεσ επιδθμίασ εξετάηονται ςτθν επόμενθ ενότθτα .
Εάν απαιτείται νοςθλεία εκτόσ του πλοίου, ςυμπλθρϊνεται θ ιατρικι αναφορά
(P07-02).Ζνα αντίγραφο κα διαβιβαςκεί ςτα ςυμβαλλόμενα μζρθ, όπωσ
προβλζπεται ςτο Σφςτθμα και ςτο Τμιμα Ναυτιλίασ.
Σε περίπτωςθ κανάτου ι ςοβαρισ αςκζνειασ με αποτζλεςμα τθν αποβίβαςθ /
επαναπατριςμό ενόσ μζλοσ του πλθρϊματοσ, πρζπει αμζςωσ να ενθμερϊνεται το
ναυτιλιακό τμιμα, και άλλεσ αρμόδιεσ αρχζσ όπωσ αναφζρεται ςτο
Σφςτθμα. Καταχωριςεισ των γεγονότων πραγματοποιοφνται ςτα αντίςτοιχα
θμερολόγια. Επιπλζον, πρζπει να πραγματοποιοφνται οι παρακάτω ενζργειεσ:
επικοινωνία με τουσ πλθςιζςτερουσ ςυγγενείσ
επαφι με τισ Λιμενικζσ Αρχζσ
επαφι με τισ υγειονομικζσ αρχζσ
επικοινωνία με τισ Ρροξενικζσ Αρχζσ
αυτοψία
να ςυμπλθρωκεί το πιςτοποιθτικό κανάτου (P07-06)
4.8.2.4 Άλλα ατυχόματα και επικύνδυνα περιςτατικϊ
Ατυχήματα. Πλα τα ατυχιματα πρζπει να κινθτοποιοφν αμζςωσ τθν ομάδα
αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν (ERT) του πλοίου και να αναφζρονται ςτον DPA
που κινθτοποιεί τθν ομάδα αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν (ERT)
του
γραφείου. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτο ERP. Μια ζκκεςθ
ατυχθμάτων και επικίνδυνων περιςτατικϊν (P07-05) πρζπει να ςυμπλθρϊνεται για
όλα τα ατυχιματα και να διαβιβάηεται ςτον DPA μαηί με όλα τα ςχετικά ζγγραφα.
Επικίνδυνα Περιςτατικά. Ο Ρλοίαρχοσ, αφοφ κρίνει κατά πόςο ζνα γεγονόσ
μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ επικίνδυνο περιςτατικό ςυμπλθρϊνει τθν ζκκεςθ
ατυχθμάτων και επικίνδυνων περιςτατικϊν (P07-05) και τθ διαβιβάηει ςτον DPA
μαηί με όλα τα ςχετικά ζγγραφα.
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4.8.2.5 Παρακολούθηςη
Θ ζκκεςθ ατυχθμάτων και επικίνδυνων περιςτατικϊν (P07-05) πρζπει να
αναλφεται προκειμζνου να κακοριςτεί διορκωτικι ι/ και προλθπτικι δράςθ. Θ
ανάλυςθ πρζπει να γίνεται ωσ εξισ:
Για όλα τα ατυχιματα και τα επικίνδυνα περιςτατικά που αφοροφν
πρόςωπα που βρίςκονται ςτο πλοίο, το ναυτιλιακό τμιμα ςυμπλθρϊνει το
Incident Analysis report (P07-07) και αντίγραφό του κα πρζπει να δίνεται
ςτον DPA.
Για όλα τα άλλα ατυχιματα και επικίνδυνα περιςτατικά, ο DPA, ςε
ςυνεργαςία με τουσ επικεφαλείσ των ςχετικϊν τμθμάτων πρζπει να
ςυμπλθρϊνει το Incident Analysis Report (form P07-07).
O DPA είναι τότε υπεφκυνοσ:
Να εξαςφαλίςει ότι όλεσ οι ενζργειεσ παρακολουκοφνται από τθν εταιρία
και να παρζχει κάκε αναγκαία βοικεια ςτο πλοίο
Να εξαςφαλίςει ότι όλα τα ατυχιματα και τα επικίνδυνα περιςτατικά
αξιολογοφνται περιοδικά, και τα ευριματα είναι διακζςιμα ςτθ διοίκθςθ για
επανεξζταςθ.
Ο πλοίαρχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι τθσ διορκωτικισ
προλθπτικισ δράςθσ που ζχει αποφαςιςκεί και τον ζλεγχο
αποτελεςματικότθτάσ τθσ.

και
τθσ

4.9 Διαδικαςύα 08: Προετοιμαςύα Αντιμετώπιςησ Εκτϊκτων
Αναγκών
4.9.1 Γενικϊ
Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι:
Να εξαςφαλιςτεί ότι εκτεταμζνα ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ είναι διακζςιμα
τόςο ςτα πλοία και ςτα γραφεία τθσ εταιρίασ
Να διαςφαλίςει ότι το προςωπικό που ζχει οριςτεί ςτα ςχζδια, ζχει τθν
κατάρτιςθ και τθν ικανότθτα να ανταποκρικεί ςε όλεσ τισ προςδιοριηόμενεσ
καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι καταςτάςεισ κινδφνου
Να αυξιςει τθν ταχφτθτα αντίδραςθσ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι
καταςτάςεων κινδφνου
Να βοθκιςει το προςωπικό του πλοίου να ςυνειδθτοποιιςει τουσ
κινδφνουσ με τουσ οποίουσ μπορεί να βρεκεί αντιμζτωπο
Να παρζχει ςυμβουλζσ και κακοδθγιςεισ ςτον Ρλοίαρχο
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Θ διαδικαςία αυτι ιςχφει για όλο το προςωπικό των πλοίων και των γραφείων
τθσ Εταιρίασ που είναι μζλθ των ομάδων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν. Στθ
διαδικαςία ορίηονται και οι παρακάτω ζννοιεσ:
ERP: ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ
ERT: Ομάδα Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν

4.9.2 Περιγραφό Διαδικαςύασ
Θ Εταιρεία ζχει εντοπίςει ζκτακτεσ ανάγκεσ και επικίνδυνεσ καταςτάςεισ
ςφμφωνα με αναφορζσ που ζχουν πραγματοποιιςει οι νθογνϊμονεσ, οι διοικιςεισ
των κρατϊν ςθμαίασ και θ ναυτιλιακι βιομθχανίασ, όπωσ επίςθσ βάςει εμπειρίασ,
που ζχει αποκτθκεί μζςω αξιολόγθςθσ ατυχθμάτων και ςυμβάντων. Οι
κακοριςμζνεσ ζκτακτεσ ανάγκεσ που παρατίκενται ςτο αντίςτοιχο ςχζδιο
αντιμετϊπιςθσ, κακοδθγοφν το προςωπικό που βρίςκεται ςτα πλοία και ςτα
γραφεία τθσ Εταιρίασ και ειδικά κακικοντα ανατίκενται ςε εξειδικευμζνο
προςωπικό.
4.9.2.1 Έκτακτη Ανϊγκη
Θ Εταιρεία, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ανά πάςα ςτιγμι με
ζνα ςυντονιςμζνο και προγραμματιςμζνο τρόπο ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ
που αφοροφν τα πλοία τθσ, ζχει αναπτφξει τα ακόλουκα προγράμματα:
Shipboard Oil Pollution Emergency Program (SOPEP). Κάκε ςκάφοσ διακζτει το
δικό του SOPEP, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ απαιτιςεισ. Ο ςτόχοσ του
ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ είναι να παρζχει κακοδιγθςθ ςτουσ Ρλοιάρχουσ και
του Αξιωματικοφσ ςε ςχζςθ με τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν όταν ζνα
περιςτατικό ρφπανςθσ ζχει ςυμβεί ι είναι πικανόν να ςυμβεί. Το ςχζδιο ζχει
εγκρικεί από τθ διοίκθςθ του κράτουσ ςθμαίασ ι από αναγνωριςμζνουσ
οργανιςμοφσ για λογαριαςμό του κράτουσ ςθμαίασ, και προβλζπει τθν
επανεξζταςθ, τθν ανακεϊρθςθ και τθν ζγκριςθ από τθν Εταιρεία. Γυμνάςια
πραγματοποιοφνται ςτα πλοία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του SOPEP.
Σχζδιο ζκτακτησ ανάγκησ (ERP). Ο ςκοπόσ αυτοφ του ςχεδίου είναι θ παροχι
πλθροφοριϊν και κακοδιγθςθσ ςτο προςωπικό των γραφείων και των πλοίων για
το πϊσ να ανταποκρικοφν ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι κινδφνων που
αφοροφν οποιοδιποτε από τα πλοία τθσ Εταιρίασ. Το ςχζδιο ανακεωρείται και
εγκρίνεται από τθν Εταιρεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ αντίςτοιχθσ
διαδικαςίασ. Γυμνάςια διενεργοφνται ςτα πλοία και μεταξφ των πλοίων και των
γραφείων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ERP. Το ERP περιλαμβάνει τα ακόλουκα:
Κατανομι κακθκόντων και αρμοδιοτιτων ςτα πλοία
Δράςεισ που πρζπει να λθφκοφν για να επανακτθκεί ο ζλεγχοσ τθσ
κατάςταςθσ
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Μεκόδουσ επικοινωνίασ που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ςτα πλοία και
μεταξφ των πλοίων και των γραφείων
Καταλόγουσ ελζγχου για τθν κακοδιγθςθ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ
υποβολισ εκκζςεων
Ο DPA εξαςφαλίηει ότι τα ςτοιχεία επικοινωνίασ ςε κάκε ςχζδιο είναι ανά πάςα
ςτιγμι ενθμερωμζνα.
4.9.2.2 χϋδιο ϋκτακτησ ανϊγκησ / Πλούο
Τα ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ που βρίςκονται ςτα πλοία πρζπει να είναι
κακοριςμζνα με βάςθ τον τφπο του κάκε πλοίου, λαμβάνοντασ υπόψθ καταςτάςεισ
ζκτακτθσ ανάγκθσ που ενδζχεται να προκφψουν.
Κάκε πλοίο πρζπει να εκδίδει λίςτα γυμναςίων (ζντυπο P08-01),
προςδιορίηοντασ τα γυμνάςια που ζχουν πραγματοποιθκεί, για τθν προετοιμαςία
για καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Εάν, για οποιοδιποτε λόγο δε δφναται να
πραγματοποιθκεί κάποιο γυμνάςιο, αυτό επαναπρογραμματίηεται για όποτε είναι
εφικτό ςε ςυμφωνία με τον DPA. Ο Ρλοίαρχοσ πρζπει να κάνει μια εγγραφι ςτο
Θμερολόγιο Γζφυρασ διευκρινίηοντασ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν
πραγματοποιικθκε το γυμνάςιο.
Ο Ρλοίαρχοσ διατθρεί τθν ευκφνθ πραγματοποίθςθσ των γυμναςίων ςφμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα και να προβεί ςε οποιαδιποτε περαιτζρω γυμνάςια που
κρίνει αναγκαία προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ότι το προςωπικό του πλοίου είναι
καλά προετοιμαςμζνο για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Κάκε γυμνάςιο πρζπει να καταγραφεί ςτο Θμερολόγιο Γζφυρασ. Οι
ςυμμετζχοντεσ ςε κάκε γυμνάςιο πρζπει να καταγραφοφν ςτθ λίςτα
ςυμμετεχόντων (P08-02). Ο Ρλοίαρχοσ αξιολογεί τα αποτελζςματα των γυμναςίων
με αναφορά ςτο ERP ι / και ςτο SOPEP και εκκζτει κάκε μινα ςτθν Εταιρία τα
αντίςτοιχα αποτελζςματα. Θ ζκκεςθ αυτι αναφζρεται επίςθσ ςε διαπιςτωμζνεσ
ανάγκεσ κατάρτιςθσ, το προςωπικό που ζχει χάςει ζνα ι περιςςότερα γυμνάςια,
τυχόν δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει, και προβλιματα που προζκυψαν με τον
εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται.
4.9.2.3 χϋδιο ϋκτακτησ ανϊγκησ / Γραφεύο
Τα ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ που βρίςκονται ςτθν Εταιρία πρζπει να είναι
κακοριςμζνα με βάςθ τον τφπο του κάκε πλοίου, λαμβάνοντασ υπόψθ καταςτάςεισ
ζκτακτθσ ανάγκθσ που ενδζχεται να προκφψουν.
Εκδίδεται Ρρόγραμμα Γυμναςίων πλοίων / γραφείων (P08-03), ϊςτε να
κακοριςτεί ποια από τα γυμνάςια των πλοίων πρζπει να πραγματοποιθκοφν ςε
ςυνεργαςία με τα γραφεία. Ο DPA διατθρεί τθν ευκφνθ να εξαςφαλίςει ότι αυτζσ οι
αςκιςεισ πραγματοποιοφνται.
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Ο DPA αναλφει κάκε τζτοιο γυμνάςιο και ςυντάςςει εκκζςεισ ςχετικά με
αποτελζςματα. Τα αποτελζςματα πρζπει να αναλυκοφν προκειμζνου
επιβεβαιωκεί θ ςυνεχισ ετοιμότθτα τθσ εταιρείασ ςτθν ανταπόκριςθ
καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ ι καταςτάςεισ κινδφνου που μπορεί
εμφανιςτοφν ςε κάκε πλοίο του ςτόλου.

τα
να
ςε
να

4.9.2.4 Αναθεώρηςη και Παρακολούθηςη
Κάκε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ θ οποία είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
κινθτοποίθςθ τθσ ERT, πρζπει να επανεξεταςτεί από τον DPA, ςε ςυνεργαςία με
τουσ επικεφαλείσ των τμθμάτων, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, προκειμζνου να
εξακριβωκεί αν θ κατάςταςθ κα μποροφςε να είχε αποφευχκεί, και να λάβουν
διορκωτικά μζτρα για τθν αποφυγι επανάλθψθ τθσ κατάςταςθσ (βλζπε διαδικαςία
PRO-07).Θ αποτελεςματικότθτα και θ αποδοτικότθτα των ςχεδίων ζκτακτθσ
ανάγκθσ πρζπει να επανεξετάηεται μετά από κάκε ςθμαντικό γεγονόσ, αλλά όχι
λιγότερο από μία φορά κάκε δφο χρόνια.
Θ αποτελεςματικότθτα και θ αποδοτικότθτα των γυμναςίων του πλοίου πρζπει
να επανεξετάηεται και να καταγράφεται κατά τθ διάρκεια των ςυνελεφςεων
αςφάλειασ που πραγματοποιοφνται ςτα πλοία.

4.10
4.10.1

Διαδικαςύα 09: Μη ςυμμορφώςεισ, διορθωτικϋσ και
προληπτικϋσ ενϋργειεσ
Γενικϊ

Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι να εξαςφαλιςτεί ότι:
Πλα τα προβλιματα που προκφπτουν ςτα πλοία και ςτο γραφείο,
εξετάηονται, πραγματοποιοφνται ςχετικζσ ενζργειεσ και επιπλζον
αξιολογοφνται με βάςθ τισ απαιτιςεισ του Συςτιματοσ.
Κάκε απόκλιςθ από τισ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Σφςτθμα (μθ
ςυμμόρφωςθ) αναγνωρίηεται και καταγράφεται.
Θ αιτία τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ διερευνάται και αναλφεται προκειμζνου να
κακοριςτοφν διορκωτικά και προλθπτικά μζτρα, κατάλλθλα για τθν
εξάλειψθ των αιτίων και τθν αποφυγι επανάλθψθσ.
Θ εφαρμογι ενεργειϊν αποκατάςταςθσ και πρόλθψθσ παρακολουκείται και
επαλθκεφονται τα αποτελζςματα των ενεργειϊν.
Θ διαδικαςία αυτι ιςχφει για όλο το προςωπικό τθσ Εταιρίασ, πλοίων και
γραφείου. Οι παρακάτω ςυντομογραφίεσ χρθςιμοποιοφνται ςτθ διαδικαςία αυτι:
NCR: Ζκκεςθ Μθ ςυμμόρφωςθσ
CA: Διορκωτικζσ ενζργειεσ
PA: Ρρολθπτικι δράςθ
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4.10.2
4.10.2.1

Περιγραφό Διαδικαςύασ
Μη ςυμμορφώςεισ

Μθ ςυμμόρφωςθ μπορεί να προκφψει, μεταξφ άλλων:
από τουσ εςωτερικοφσ ελζγχουσ
από τουσ εξωτερικοφσ ελζγχουσ
ωσ αποτζλεςμα τθσ ανακεϊρθςθσ του Ρλοιάρχου ι/ και τθσ Διοίκθςθσ τθσ
Εταιρίασ
μετά τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων των ελζγχων από τθ διοίκθςθ του
κράτουσ τθσ ςθμαίασ, τισ επικεωριςεισ από τισ λιμενικζσ αρχζσ , ελζγχουσ
από τουσ νθογνϊμονεσ.
από παρατθριςεισ που ζγιναν από το προςωπικό τθσ Εταιρείασ κατά τθν
άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ςτα πλοία και ςτα γραφεία.
μετά από ανάλυςθ ατυχθμάτων και επικινδφνων περιςτατικϊν.
4.10.2.2

Εντοπιςμόσ προβλημϊτων και υποβολό εκθϋςεων

Πλο το προςωπικό τθσ Εταιρείασ ζχει ευκφνθ και αρμοδιότθτα να αναφζρει
οποιοδιποτε πρόβλθμα που μπορεί να εντοπίςει.
Στο Γραφείο. Πλο το προςωπικό του Γραφείου αναφζρει ότι πρόβλθμα
προκφψει ςτον επικεφαλισ του Τμιματόσ του. Ο επικεφαλισ του τμιματοσ ςτον
οποίο εντοπίηεται το πρόβλθμα, κακορίηει ςε ςυνεργαςία με το προςωπικό τισ
κατάλλθλεσ ςτθν οποία εντοπιςτεί πρόβλθμα, κακορίηει, ςε ςυνεργαςία με το
προςωπικό ειδικευμζνο ςτο τμιμα αυτό, τισ κατάλλθλεσ CA/PA. Εάν κρικεί
ςκόπιμο, ο επικεφαλισ του τμιματοσ ςυμπλθρϊνει μία ζκκεςθ ευρθμάτων (P0901) και τθ διαβιβάηει ςτον DPA.
Στα Πλοία. Πλο το προςωπικό των πλοίων αναφζρουν τυχόν προβλιματα, μζςω
του άμεςου ανωτζρου τουσ ςτον Ρλοίαρχο. Ο Ρλοίαρχοσ του πλοίου, ςτο οποίο
ζχει εντοπιςτεί πρόβλθμα, κακορίηει, ςε ςυνεργαςία με το προςωπικό, τισ
κατάλλθλεσ CA/PA. Εάν κρικεί ςκόπιμο, ο Ρλοίαρχοσ ςυμπλθρϊνει μία ζκκεςθ
ευρθμάτων (P09-01) και τθ διαβιβάηει ςτον DPA.
Χειριςμόσ/ Εκτίμηςη. Μετά τθ λιψθ τθσ ζκκεςθσ ευρθμάτων, ο DPA τθν
καταγράφει ςτο μθτρϊο Ευρθμάτων (P09-02) και τθν αξιολογεί. Εφόςον κρικεί
ςκόπιμο, ο ίδιοσ ορίηει το εφρθμα ωσ μθ-ςυμμόρφωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ παροφςασ διαδικαςίασ. Ανεξάρτθτα από το εάν χαρακτθριςτεί ωσ μθ
ςυμμόρφωςθ το εφρθμα, κα πρζπει να εκτιμθκεί ζτςι ϊςτε να κακοριςτοφν, εάν
αυτό κρίνεται ςκόπιμο πρόςκετεσ ενζργειεσ που πρζπει να λθφκοφν.
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4.10.2.3

Καθοριςμόσ μη ςυμμόρφωςησ

Μη Συμμόρφωςη από εςωτερικό ζλεγχο. Ο εντοπιςμόσ μθ ςυμμόρφωςθσ κατά
τθ διάρκεια εςωτερικοφ ελζγχου πρζπει να αναφζρεται από τον εςωτερικό ελεγκτι.
Πλεσ οι άλλεσ περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ, μποροφν να αναφερκοφν μόνο ςτον
DPA. Ρεριπτϊςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ πρζπει να αναφζρονται μζςω τθσ ζκκεςθσ μθ
ςυμμόρφωςθσ (P09-03). Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ο εντολζασ (το πρόςωπο που
εντοπίηει τθ μθ ςυμμόρφωςθ) ςυμπλθρϊνει και υπογράφει το NCR.
Θ ζκκεςθ ςτθ ςυνζχεια υπογράφεται, ωσ δείγμα αναγνϊριςθσ των γεγονότων
που περιγράφονται ςε αυτιν από τον Ρλοίαρχο ι από τον αρμόδιο επικεφαλι του
τμιματοσ ι τον αναπλθρωτι του.
Ο Ρλοίαρχοσ ι ο επικεφαλισ του Τμιματοσ, αναγνωρίηοντασ τθ μθ
ςυμμόρφωςθ, πρζπει, ςε ςυμφωνία με τον εντολζα, να προςδιορίςει τισ CA/PA που
κα λάβει και να αναφζρει το πρόςωπο που κα είναι επιφορτιςμζνο με τθν
παρακολοφκθςθ και τθν εφαρμογι των ενεργειϊν αυτϊν, μαηί με τθν θμερομθνία
ολοκλιρωςθσ των ενεργειϊν. Οι CA/PA πρζπει να κακορίηονται λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ διατάξεισ τθσ αντίςτοιχθσ διαδικαςίασ.
Το NCR, πρζπει να φυλάςςεται από τον πλοίαρχο ι από τον επικεφαλι του
τμιματοσ για τθν ζναρξθ των ςυμφωνθκζντων ενεργειϊν και ζνα αντίγραφο
διαβιβάηεται από τον εντολζα ςτον DPA για περαιτζρω διαχείριςθ.
Στο NCR δίδεται ζνασ μοναδικόσ αφξων αρικμόσ από τον DPA και καταχωρείται
ςτο Μθτρϊο Μθ Συμμορφϊςεων (P09-04). Ο DPA είναι υπεφκυνοσ:
για τθν εξαςφάλιςθ ότι όλοι οι επικεφαλείσ των τμθμάτων που ςχετίηονται
με τθ μθ ςυμμόρφωςθ ενθμερϊνονται. Οποιοςδιποτε από αυτοφσ μπορεί
να ηθτιςει περαιτζρω ενζργειεσ, ςυμπλθρϊνοντασ το κατάλλθλο τμιμα τθσ
ζκκεςθσ
για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των CA/PA και για τθ διατιρθςθ
των ςχετικϊν εγγραφϊν.

Μη Συμμορφϊςεισ από εξωτερικοφσ ελζγχουσ. Σε περίπτωςθ που ζνα εφρθμα
χαρακτθρίηεται ωσ μθ ςυμμόρφωςθ κατά τθ διάρκεια μιασ αρχικισ, ετιςιασ,
ενδιάμεςθσ ι ςυμπλθρωματικισ επικεϊρθςθσ από εξωτερικοφσ ελεγκτζσ, αυτι
καταχωρείται ςτο μθτρϊο Μθ Συμμορφϊςεων (P09-04). Ο DPA ςε ςυνεργαςία με
τον αρμόδιο επικεφαλι του τμιματοσ ι τον Ρλοίαρχο αποφαςίηει τισ CA/PA που
πρζπει να ακολουκθκοφν και το χρονικό διάςτθμα που χρειάηεται για τθν
υλοποίθςθ τουσ.
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Πςον αφορά Ραρατθριςεισ που μπορεί να αναφερκοφν κατά τθ διάρκεια μιασ
επικεϊρθςθσ , αυτζσ παρακολουκοφνται από τον DPA, ο οποίοσ ςε ςυνεργαςία με
τα αρμόδια τμιματα κακορίηει CA/PA που πρζπει να λθφκοφν. Οι Ραρατθριςεισ
καταγράφονται επίςθσ ςτο μθτρϊο Μθ Συμμορφϊςεων (P09-04).
4.10.2.4

Παρακολούθηςη των περιπτώςεων μη ςυμμόρφωςησ

Σε περίπτωςθ χαρακτθριςμοφ ευριματοσ ωσ μθ ςυμμόρφωςθ, μετά από
εςωτερικό ζλεγχο το άτομο που είναι επιφορτιςμζνο με τθν παρακολοφκθςθ τθσ,
μεριμνά για τθν πραγματοποίθςθ των CA/PA εντόσ του οριςμζνου χρόνου. Κατ’
εξαίρεςθ μπορεί να μεταβλθκεί θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των CA/PA , φςτερα
από ζγκριςθ του DPA και μετά από αίτθμα του επικεφαλισ του τμιματοσ ι του
Ρλοιάρχου.
Πταν οι CA/PA υλοποιοφνται, ο επικεφαλισ του Τμιματοσ ι ο Ρλοίαρχοσ
καταρτίηει αντίςτοιχα αποδεικτικά ςτοιχεία, ςυμπλθρϊνει το αντίςτοιχο τμιμα τθσ
NCR και διαβιβάηει το πρωτότυπο τθσ ζκκεςθσ με πλιρθ ςτοιχεία για να
ενθμερϊςει τον DPA για το «κλείςιμο» τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ.
Στθν περίπτωςθ των εξωτερικϊν ελζγχων ο DPA κρατά ςτο αρχείο τισ αναφορζσ
μθ ςυμμόρφωςθσ και παρακολουκεί τθν εφαρμογι των ενεργειϊν που ζχουν
κακοριςτεί. Μετά τθν εφαρμογι των CA / PA ο DPA διαςφαλίηει ότι αυτζσ
κοινοποιοφνται και ςτουσ οργανιςμοφσ που ζχουν εντοπίςει τθ μθ ςυμμόρφωςθ.

4.11 Διαδικαςύα 10: Επιθεωρόςεισ και Πιςτοποιητικϊ
4.11.1

Γενικϊ

Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι να περιγράψει τισ δραςτθριότθτεσ και τουσ
ελζγχουσ που απαιτοφνται για να εξαςφαλιςτεί ότι όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά του
πλοίου παραμζνουν ζγκυρα και ενθμερωμζνα και ότι πραγματοποιοφνται όλεσ οι
αναγκαίεσ επικεωριςεισ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ και κανονιςμοφσ. Θ

διαδικαςία αυτι αφορά τουσ Ρλοιάρχουσ και τουσ Αρχιμθχανικοφσ, κακϊσ και τον
προςωπικό του Τεχνικοφ και του Ναυτιλιακοφ τμιματοσ και τον DPA.

4.11.2

Περιγραφό Διαδικαςύασ

4.11.2.1 Παρακολούθηςη και Προγραμματιςμόσ
Ο προϊςτάμενοσ του Τεχνικοφ τμιματοσ ςε ςυνεργαςία με τουσ επιβλζποντεσ
Μθχανικοφσ, είναι υπεφκυνοσ ϊςτε να εξαςφαλίςει ότι όλα τα πλοία που
διαχειρίηεται ςυντθροφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των κανόνων και κανονιςμϊν
του νθογνϊμονα και τθσ Σθμαίασ.
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Ο επιβλζπων Μθχανικόσ παρακολουκεί τισ θμερομθνίεσ που πρζπει να
πραγματοποιθκοφν οι επικεωριςεισ από τουσ νθογνϊμονεσ και τθ διοίκθςθ τθσ
Σθμαίασ, μζςω τθσ τριμθνιαίασ κατάςταςθ που διαβιβάηεται από τουσ
νθογνϊμονεσ ςτθν Ελλάδα και το ζντυπο Certificates and Surveys Status (P10-01) Σ’
αυτό αναφζρονται θμερομθνίεσ και άλλεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με ελζγχουσ που
πρζπει να πραγματοποιθκοφν ςτα πλοία, και κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται από
τουσ Ρλοιάρχουσ και να διαβιβάηεται ςτθν Εταιρία κάκε τρεισ μινεσ.
Επιπλζον ο επιβλζπων Μθχανικόσ διαςφαλίηει ότι όλα τα πιςτοποιθτικά που
εκδίδονται και αφοροφν ελζγχουσ που πραγματοποιικθκαν ςτα πλοία,
κατατίκενται ςτθν Εταιρία και διαβιβάηονται ςτα πλοία. Αντίγραφα τθσ τριμθνιαίασ
κατάςταςθσ πρζπει να αποςτζλλονται ςτα πλοία και ςτο Τεχνικό τμιμα.
Πταν πλθςιάηει θ θμερομθνία που πρζπει να πραγματοποιθκεί μία επικεϊρθςθ
ο επιβλζπων Μθχανικόσ ςε ςυνεργαςία με το Ναυτιλιακό τμιμα τθσ Εταιρίασ ,
προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε αυτι να καταςτεί εφικτι. Επιπλζον
είναι υπεφκυνοσ για τθν επικοινωνία με:
τον Ρλοίαρχο ι/ και τον Αρχιμθχανικό ϊςτε να πραγματοποιιςουν τισ
απαραίτθτε ενζργειεσ προετοιμαςίασ
τουσ επικεωρθτζσ ϊςτε να κανονιςτοφν οι λεπτομζρειεσ επικεϊρθςθσ
Εάν παρατθρθκεί πωσ μία επικεϊρθςθ δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί εντόσ
των προβλεπόμενων προκεςμιϊν τότε ο επιβλζπων Μθχανικόσ εξαςφαλίηει
ζγκαιρα παράταςθ, και εάν αυτι δοκεί τότε ενθμερϊνει τον Ρλοίαρχο.
Κατά τθ διάρκεια των επικεωριςεων, ο Ρλοίαρχοσ ι ο Ρρϊτοσ Αξιωματικόσ
πρζπει να ςυνοδεφει τουσ επικεωρθτζσ κατά τθ διάρκεια των επικεωριςεων που
πραγματοποιοφνται ςτα πλοία.
4.11.2.2

Ολοκλόρωςη επιθεώρηςησ

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ επικεϊρθςθσ ο Ρλοίαρχοσ ι ο επιβλζπων τθσ Εταιρίασ,
εξαςφαλίηει τθ λιψθ τθσ ζκκεςθσ που ζχει ςυνταχκεί από τον επικεωρθτι.
Επιπλζον ο Ρλοίαρχοσ είναι υπεφκυνοσ για:
τθ ςωςτι αρχειοκζτθςθ των εκκζςεων και των πιςτοποιθτικϊν
τθν ενθμζρωςθ του γραφείου ςχετικά με τα αποτελζςματα τθσ
επικεϊρθςθσ
τθν αποςτολι ςτο γραφείο τθσ ζκκεςθσ επικεϊρθςθσ (P10-02), τθσ ζκκεςθσ
του επικεωρθτι και των πιςτοποιθτικϊν που ελιφκθςαν.
Οι επικεφαλείσ του Τεχνικοφ και του Ναυτιλιακοφ τμιματοσ ςε ςυνεργαςία με
τον επιβλζποντα Μθχανικό, αναλφουν τισ ςυςτάςεισ που προζκυψαν από τθν
επικεϊρθςθ, ςτοχεφοντασ ςτον εντοπιςμό των αιτιϊν αυτϊν, και να αναφζρουν τα
αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ ςε όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ, ςυμπεριλαμβάνοντασ
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τισ προτάςεισ τουσ για τθν πραγματοποίθςθ περαιτζρω ενεργειϊν. Τα αρχεία τθσ
ζρευνασ και τα πιςτοποιθτικά του πλοίου πρζπει να ενθμερωκοφν το ςυντομότερο
δυνατόν μετά τθν παραλαβι των πιςτοποιθτικϊν ι / και των εκκζςεων.

4.12

Διαδικαςύα 11: Έλεγχοι και υντόρηςη

4.12.1

Γενικϊ

Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι να κακορίςει πϊσ οι επικεωριςεισ και θ
ςυντιρθςθ που πραγματοποιοφνται ςτα πλοία εξαςφαλίηουν πωσ διατθροφνται τα
πρότυπα τθσ Εταιρίασ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ και κανονιςμοφσ.
Θ διαδικαςία αφορά του επικεφαλείσ του Τεχνικοφ και του τμιματοσ Ναυτιλίασ,
τουσ επιβλζποντεσ Μθχανικοφσ, του Ρλοιάρχουσ, τουσ Αρχιμθχανικοφσ και τον
γενικό διευκυντι.

4.12.2

Περιγραφό Διαδικαςύασ

Θ Εταιρεία εφαρμόηει ζναν ςυνδυαςμό προλθπτικισ και βάςθ ςυνκθκϊν
ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ και των ςυςτθμάτων του μθχανοςταςίου και του
καταςτρϊματοσ. Για να είναι επιτυχισ, οι επιβλζποντεσ Μθχανικοί και το
προςωπικό του πλοίου, επικεωρεί και δοκιμάηει ςτοιχεία του πλοίου όπωσ:
Τον εξοπλιςμό Αςφαλείασ
Τισ πυροςβεςτικζσ ςυςκευζσ
Τον εξοπλιςμό πλοιγθςθσ
Τα μθχανιματα
Τον εξοπλιςμό του καταςτρϊματοσ
4.12.2.1

υντόρηςη πλούων και Πρόγραμμα Επιθεώρηςησ

Θ Εταιρεία ζχει κεςπίςει ζνα ςφςτθμα ελζγχων, το οποίο είναι εναρμονιςμζνο
με τισ απαιτιςεισ των νθογνωμονϊν, προκειμζνου να αποφευχκεί θ επανάλθψθ
των επικεωριςεων. Στο μεταξφ, ςτα πλοία, ο εξοπλιςμόσ και τα μθχανικά μζρθ
παρακολουκοφνται ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότ πλθροφν τα πρότυπα και λειτουργοφν
πλιρωσ. Θ παρακολοφκθςθ ςτα πλοία και ςτο γραφείο γίνεται μζςω:
του εντφπου Ship Attendance Report (P11-01). Μετά τθν επίςκεψθ ςε ζνα
πλοίο, οι επιβλζποντεσ Μθχανικοί υποβάλλουν εκκζςεισ αναφζροντασ τθν
κατάςταςθ του πλοίου, τυχόν ελαττϊματα και επιδιορκϊςεισ που πρζπει να
γίνουν.
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Εκκζςεων ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ςχετικά με τισ κφριεσ και βοθκθτικζσ
μθχανζσ,θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ, μθχανιματα καταςτρϊματοσ κλπ. ( P1104 ζωσ P11-19).
Θ παρακολοφκθςθ πάνω ςτα πλοία περιλαμβάνει επίςθσ ελζγχουσ και
επαλθκεφςεισ ςτο πλαίςιο των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν (π.χ. πριν από τθν
αναχϊρθςθ και πριν από τθν άφιξθ) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ αντίςτοιχθσ
διαδικαςίασ.
Σε περίπτωςθ που το πλοίο χρθςιμοποιεί ζνα μθχανογραφθμζνο ςφςτθμα
προγραμματιηόμενθσ ςυντιρθςθσ, εκτυπϊςεισ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για
τθν κατάςταςι εκκζςεων ςυντιρθςθσ και παρακολοφκθςθσ αντί των εντφπων που
προςδιορίηονται ςτθν παροφςα διαδικαςία. Το γραφείο ενθμερϊνεται μζςω
μθνιαίασ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, ςε θλεκτρονικι μορφι.
4.12.2.2

Κρύςιμοσ Εξοπλιςμόσ

Θ Εταιρεία ζχει εντοπίςει ότι τον εξοπλιςμόσ και τισ μθχανζσ του πλοίου, θ
αιφνίδια βλάβθ των οποίων μπορεί να οδθγιςει ςε μια επικίνδυνθ
κατάςταςθ. Αυτόσ ο εξοπλιςμόσ είναι ςτθ λίςτα ελζγχου “Critical Equipment” (P1102). Το ζντυπο ςυμπλθρϊνεται και διαβιβάηεται για εξζταςθ ςτο Τεχνικό Τμιμα
κάκε μινα. Λαμβάνονται διορκωτικά μζτρα για τα ελαττωματικά ςτοιχεία, αν
υπάρχουν. Μπορεί να παρουςιαςτεί ανάγκθ προςκικθσ ςτθ λίςτα κρίςιμου
εξοπλιςμοφ, μζςω των παρακάτω διαδικαςιϊν:
Ανάλυςθ των ατυχθμάτων και επικίνδυνων περιςτατικϊν
Τα αποτελζςματα των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν ελζγχων, των μθ
ςυμμορφϊςεων και ευρθμάτων.
Γυμνάςια και ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τουσ
Αξιολόγθςθ των κινδφνων που ςυνδζονται με νζο εξοπλιςμό ι
τροποποιιςεισ του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ
4.12.2.3

Απαιτόςεισ υποβολόσ εκθϋςεων προγρϊμματοσ ςυντόρηςησ

Ο Ρλοίαρχοσ, με τθ βοικεια του Γενικοφ Διευκυντι και του Αρχιμθχανικοφ, ζχει
τθν ευκφνθ να εξαςφαλίηει ότι οι επικεωριςεισ και θ ςυντιρθςθ εκτελείται όπωσ
κακορίηεται ςτα ςχετικά ζντυπα και εγχειρίδια και ότι οι εκκζςεισ διαβιβάηονται
ςτθν Εταιρία ζγκαιρα.
4.12.2.4

Έλεγχοσ και επαλόθευςη των εκθϋςεων

Πλα τα πρακτικά και οι εκκζςεισ που υποβλικθκαν ςτο Γραφείο,
ςυμπεριλαμβανομζνου του εντφπου Ship Attendance Report (P11-01), εξετάηονται
από προςωπικό των ςχετικϊν τμθμάτων. Στθν περίπτωςθ που πρόςκετεσ
πλθροφορίεσ ι δράςεισ είναι απαραίτθτεσ, το αρμόδιο τμιμα είναι υπεφκυνο για
τθν πραγματοποίθςθ τουσ.
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4.12.2.5

Ελαττώματα, βλϊβεσ και επιςκευϋσ

Ελαττϊματα και βλάβεσ, κακϊσ και ανάγκεσ ςυντιρθςθσ που δεν μποροφν να
επιςκευαςτοφν και να πραγματοποιθκοφν από το προςωπικό των πλοίων, πρζπει
να αναφζρονται ςτα αρμόδια τμιματα είτε μζςω εκκζςεων ςυντιρθςθσ ι μζςω τθσ
ςυμπλιρωςθσ τθσ φόρμασ Advice of Defects / Request for Repairs or Servicing (P1103). Οι εκκζςεισ αυτζσ πρζπει να καταγράφονται από το Τεχνικό τμιμα και να
παρακολουκείται θ όλθ διαδικαςία μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυντιρθςθσ ι τθσ
επιςκευισ.
4.12.2.6

Ανταλλακτικϊ και αναλώςιμα

Το Τεχνικό Τμιμα, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ναυτιλίασ, παρακολουκεί,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ιςχυουςϊν διαδικαςιϊν, τισ απαιτιςεισ των πλοίων.
Κάκε φορά που ζνα ανταλλακτικό είναι ελαττωματικό ι / και παρουςιάηει
βλάβθ κάτω από ςυνκικεσ που δεν δικαιολογοφν κάτι τζτοιο, πρζπει να
ςυμπλθρϊνεται θ φόρμα Advice of Defects / Request for Repairs or Servicing (P1103) και να αναφζρεται λεπτομερϊσ το ελλάτωμα ι θ βλάβθ, θ ζκταςθ τθσ ηθμιάσ, οι
ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ επιλκε θ βλάβθ και πικανζσ αιτίεσ Οι πλθροφορίεσ αυτζσ
είναι απαραίτθτεσ για τθν ανάλυςθ του προβλιματοσ και τθν επακόλουκθ
εφαρμογι των ενεργειϊν αποκατάςταςθσ και πρόλθψθσ.

4.13

Διαδικαςύα 12: Έλεγχοσ Δεδομϋνων και Εγγρϊφων

4.13.1

Γενικϊ

Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι να κακορίςει το πϊσ τα ζγγραφα του
ςυςτιματοσ:
Ρροετοιμάηονται και ελζγχονται
Εγκρίνονται για να χρθςιμοποιθκοφν
Κατανζμονται
Ανακεωροφνται
Χρθςιμοποιοφνται και αποςφρονται
Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι επίςθσ, να κακορίςει τον τρόπο
διανομισ των ειςερχόμενων δθμοςιεφςεων και εγγράφων τρίτων και το πϊσ αυτά
ελζγχονται. Αυτι θ διαδικαςία αφορά τον DPA, τον Ρλοίαρχο και όλο το προςωπικό
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που ζχει ωσ πεδίο ευκφνθσ τθν προετοιμαςία, τθν ανακεϊρθςθ, τθν ζγκριςθ, ι τθν
παραλαβι εγγράφων του ςυςτιματοσ, ι μζροσ αυτϊν.

4.13.2

Περιγραφό Διαδικαςύασ

4.13.2.1

Προετοιμαςύα, Εξϋταςη και Έγκριςη των ελεγχόμενων εγγρϊφων

Πλα τα ελεγχόμενα ζγγραφα αρχικά εκπονοφνται από μία Ομάδα Εργαςίασ,
αποτελοφμενθ από τον DPA ςε ςυνεργαςία με προςωπικό από τα αρμόδια
τμιματα. Θ ανακεϊρθςθ και ζγκριςθ των εγγράφων ζχει ανατεκεί ςτο προςωπικό,
ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ πίνακεσ:
PERSON
General Manager

POLICY
MANUAL

OPERATIONS
MANUAL

ERP

Approval
Review

Approval

Approval

Head of Marine Dept

Review

Review

Head of Tech. Dept

Review

Review

DPA

PERSON

Head of Tech. Dept

APPROVAL

P01, P15
PROCEDURE

Head of Marine Dept

Forms and bulletins are
reviewed and approved by
the person(s) responsible for
the review and approval of
the document the form or
circular relates to

REVIEW

General Manager

DPA

FORMS AND BULLETINS

P01, P02, P07, P08, P06, P13,
P14, P15

P02, P03, P04, P05, P06, P07,
P08, P09, P10, P11, P12, P13,
P14,

P03, P04, P05, P06
P06, P10, P11, P12,

Ο υπεφκυνοσ για τθν επανεξζταςθ, ι ο αναπλθρωτισ του, κακϊσ και το
πρόςωπο που εξουςιοδοτείται να εγκρίνει, υπογράφουν το αντίγραφο αναφοράσ
του κάκε ελεγχόμενου εγγράφου.
4.13.2.2

Αναθεωρόςεισ ςτα ελεγχόμενα Έγγραφα

Θ ανακεϊρθςθ μπορεί να γίνει από τον DPA χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ τθσ
φόρμασ πρόταςθσ ανακεϊρθςθσ (ζντυπο P13-01).
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Το ςφνολο του προςωπικοφ τθσ Εταιρίασ είτε του γραφείου, είτε των πλοίων
ζχει το δικαίωμα να προτείνει ανακεωριςεισ ςε ζνα ζγγραφο, προτείνοντασ
αλλαγζσ ςτθν Διευκυντι του Τμιματοσ ι μζςω ανωτζρου τουσ, ςτον Ρλοίαρχο
αντίςτοιχα.
Ο Διευκυντισ του Τμιματοσ / Ρλοίαρχοσ αξιολογεί τισ προτεινόμενεσ αλλαγζσ
και, εάν γίνουν αποδεκτζσ, ςυμπλθρϊνει τθ φόρμα πρόταςθσ ανακεϊρθςθ (ζντυπο
P13-01). Το ζντυπο μαηί με τα ςυνθμμζνα του, όπωσ απαιτείται, διαβιβάηονται ςτον
DPA και ζνα αντίγραφο παραμζνει ςτθν υπθρεςία ι το ςχετικό αρχείο του πλοίου.
Οποιαδιποτε πρόταςθ για ανακεϊρθςθ κάποιου εγγράφου τθσ Εταιρίασ
καταγράφεται και παρακολουκείται από τον DPA. Αυτόσ, κατακζτει τα ςχόλια του,
προκειμζνου να εκτιμθκεί θ ςυμμόρφωςθ των προτεινόμενων αλλαγϊν με τθν
Εταιρία και τισ απαιτιςεισ του Κϊδικα ISM και ανάλογα με τθν περίπτωςθ, είτε
δζχεται τθν αλλαγι και κακορίηει τθ δράςθ που πρζπει να ακολουκθκεί,
προκειμζνου να ανακεωρθκεί το ζγγραφο ι δεν αποδζχεται τθν αλλαγι και
επιςτρζφει το ζντυπο ςτον εντολζα με τισ απαραίτθτεσ εξθγιςεισ.
Πλεσ οι ανακεωριςεισ προετοιμάηονται, ανακεωροφνται και εγκρίνονται από
τα ίδια πρόςωπα όπωσ και για το πρωτότυπο ζγγραφο (βλζπε παράγραφο 5.1). Οι
όποιεσ ανακεωριςεισ απαιτοφν τθν ανατφπωςθ είτε ολόκλθρου του εγγράφου ι
τμιματόσ του και κα πρζπει να καταγράφονται ςτθ φόρμα ανακεϊρθςθσ (Revision
Record) του εκάςτοτε εγγράφου, εάν υπάρχει.
Σε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κρίνεται αναγκαίο να εφαρμοςτοφν αλλαγζσ ςε
ελεγχόμενα ζγγραφα πριν από τθν επίςθμθ διανομι τουσ, ο DPA μπορεί να
εκδϊςει δελτίο ενθμζρωςθσ (ζντυπο P13-02), το οποίο:
Ρεριγράφει
τισ
απαιτιςεισ
εφαρμογισ
των
εγγράφων,
ςυμπεριλαμβανομζνων των αλλαγϊν ςε ζγγραφα ι ςε μζρθ αυτϊν.
ανακεωρείται και εγκρίνεται από τα ίδια πρόςωπα με εκείνα που ζχουν τθν
ευκφνθ και τθν εξουςία να επανεξετάηουν και να εγκρίνουν τα ζγγραφα με
τα οποία ςχετίηεται.
Κάκε δελτίο ενθμζρωςθσ πρζπει να ζχει ζναν μοναδικό αναγνωριςτικό αφξων
αρικμό που δίδεται από τον DPA, ο οποίοσ τθρεί αρχείο των δελτίων που
εκδίδονται. Στοιχεία των δελτίων που ζχουν εκδοκεί πρζπει να διαμοιράηονται ςτα
πλοία και ςτο γραφείο, και να επανεξετάηονται τουλάχιςτον μία φορά ανά
θμερολογιακό ζτοσ. Ζνα δελτίο ενθμζρωςθσ μπορεί να ανακλθκεί μζςω
υπομνιματοσ από τον DPA. Ραρωχθμζνα ι ανακλθκζντα δελτία πρζπει να
διατθροφνται για ζνα χρονικό διάςτθμα ίςο με εκείνο των εγγράφων ςτα οποία
αναφζρονται.
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4.13.2.3

Διανομό

Θ διανομι των ελεγχόμενων εγγράφων μπορεί να είναι ςε ζντυπθ ι
θλεκτρονικι μορφι και διαχωρίηεται ςε πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια. Για τα
ζγγραφα που φυλάςςονται ςε θλεκτρονικι μορφι εξαςφαλίηεται ότι τα Συςτιματα
Υπολογιςτϊν ζχουν επαρκι αςφάλεια, προςτατευόμενθ πρόςβαςθ και προςταςία
backup.
Πρωτοβάθμια Διανομή. Είναι ευκφνθ του DPA να εξαςφαλίςει πρωτοβάκμια
κατανομι των ελεγχόμενων εγγράφων, ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα, ζτςι
ϊςτε τα κατάλλθλα ζγγραφα να διαμοιράηονται ςτισ κατάλλθλεσ κζςεισ. Για το
ςκοπό αυτό, θ Controlled Document Distribution List (P13-03) πρζπει να
επικαιροποιείται ανά πάςα ςτιγμι.

Primary
Distribution
Holder
DPA (MASTER
COPY)
Master (EACH
SHIP)

Policy
Manual

Procedures
Manual

VOM

ERP

Forms

Bulletins

Y

Y

Y

Y

All

All

Y

Y

Y

Y

As
applicable

As
applicable

Δευτεροβάθμια Διανομή. Θ δευτερεφουςα διανομι των εγγράφων ελζγχεται
μζςω τθσ φόρμασ Secondary Distribution Table (P13-05), τόςο ςτα πλοία όςο και
ςτο γραφείο. Ο υπεφκυνοσ για τθ δευτεροβάκμια διανομι των εγγράφων
ςυμπλθρϊνει το όνομα του παραλιπτθ, τθ κζςθ του, τον τίτλο του εγγράφου, και
τθν θμερομθνία τθσ διανομισ, ενϊ ζχει τθν υπογραφι του αποδζκτθ ωσ απόδειξθ
παραλαβισ. Επιπλζον διαςφαλίηει ότι κάκε παραλιπτθσ ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ με
κάκε μεταγενζςτερεσ ανακεωριςεισ.
4.13.2.4

Υόρμεσ

Οι φόρμεσ που περιλαμβάνονται ςτο ςφςτθμα απαρικμοφνται ςτο ζντυπο
Register of System Forms (P13-06), το οποίο ενθμερϊνεται κάκε φορά που γίνεται
μια ανακεϊρθςθ ςε μια φόρμα. Πλοι οι χριςτεσ πρζπει να εξαςφαλίηουν ότι οι
φόρμεσ που χρθςιμοποιοφν είναι ενθμερωμζνεσ μζςω τθσ χριςθσ του μθτρϊου
αυτοφ.
4.13.2.5

Αρχεύο

Τα αρχεία είναι ςυμπλθρωμζνα ζντυπα ι άλλα ζγγραφα / δεδομζνα τα οποία
παρζχουν αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του
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Συςτιματοσ. Τα αρχεία φυλάςςονται για τουλάχιςτον 5 (πζντε) χρόνια ςτο γραφείο
και 3 (τρία) χρόνια ςτα πλοία, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά.
Απαιτείται από το προςωπικό να διαςφαλίςει πωσ κάκε αρχείο:
Ρροςδιορίηει τθν εργαςία ι τθ δραςτθριότθτα ςτθν οποία εφαρμόηεται
Είναι ευανάγνωςτο, ακριβζσ, πλιρεσ και περιλαμβάνει όλεσ
ανακεωριςεισ των εγγράφων.
Είναι εφκολα ανακτιςιμο και ανιχνεφςιμο

4.14

Διαδικαςύα 13: Εςωτερικόσ ϋλεγχοσ πλούων – Εταιρύασ

4.14.1

Γενικϊ

τισ

Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι να κακορίςει τον τρόπο με τον οποίο
πραγματοποιοφνται εςωτερικοί ζλεγχοι ςτθν Εταιρία και ςτα πλοία, τισ τακτικζσ
που ακολουκοφνται, τθν προετοιμαςία των ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
εκκζςεων.
Αυτι θ διαδικαςία αναφζρεται ςτον DPA, τουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ και όλο το
προςωπικό, ςτα πλοία και ςτα γραφεία, το οποίο διαχειρίηεται εκτελεί και ελζγχει
εργαςίεσ που αφοροφν και επθρεάηουν το Σφςτθμα.

4.14.2

Περιγραφό Διαδικαςύασ

Οι εςωτερικοί ζλεγχοι διεξάγονται προκειμζνου να εξακριβωκεί κατά πόςον οι
δραςτθριότθτεσ, τόςο ςτα γραφεία και ςτα πλοία, πλθροφν τισ απαιτιςεισ και τον
ςκοπό του ςυςτιματοσ.
4.14.2.1

Προγραμματιςμόσ εςωτερικών ελϋγχων

Κάκε υπθρεςία των γραφείων και κάκε πλοίο ελζγχεται τουλάχιςτον μία φορά
ετθςίωσ. Ρρόςκετοι ζλεγχοι μποροφν να διενεργοφνται, εφόςον κρίνεται
απαραίτθτο, όπωσ για παράδειγμα κατά τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του
ελζγχου.
Οι εςωτερικοί ζλεγχοι προγραμματίηονται ςε ετιςια βάςθ, ςυνικωσ εντόσ
Λανουαρίου. Το πρόγραμμα του εςωτερικοφ ελζγχου (P14-01) είναι ζτοιμο και
υπογεγραμμζνο από τον DPA και υποβάλλεται προσ ζγκριςθ και υπογραφι ςτον
γενικό διευκυντι. Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα των εςωτερικϊν ελζγχων
γνωςτοποιείται ςε όλα τα τμιματα και τα πλοία. Οι εςωτερικοί ζλεγχοι μπορεί να
επαναπρογραμματιςτοφν κατά τθ διάρκεια του ζτουσ. Θ ίδια διαδικαςία που
περιγράφεται παραπάνω εφαρμόηεται.
4.14.2.2

Προςόντα και Ανεξαρτηςύα Ελεγκτών

119

Οι ελεγκτζσ πρζπει να διακζτουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ του Συςτιματοσ και
να ζχουν εκπαιδευτεί ςε τεχνικζσ ελζγχου. Οι ελεγκτζσ πρζπει να ζχουν
παρακολουκιςει τουλάχιςτον ζναν εςωτερικό ζλεγχο ωσ παρατθρθτζσ ι ωσ
βοθκοί, ϊςτε να ζχουν τισ προχποκζςεισ για να δράςουν μόνοι τουσ. Θ Εταιρεία
δφναται να ορίηει εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ για να διενεργιςουν εςωτερικοφσ
ελζγχουσ. Ο DPA διορίηει τουσ ελεγκτζσ για τθ διεξαγωγι εςωτερικοφ ελζγχου,
εξαςφαλίηοντασ ότι κακζνασ από αυτοφσ είναι ανεξάρτθτοσ από το τμιμα που
ελζγχει.
4.14.2.3

Εκτϋλεςη εςωτερικών ελϋγχων

Μία αρχικι ςυνάντθςθ πραγματοποιείται μεταξφ του ελεγκτι και του
εμπλεκόμενου προςωπικοφ. Ο ελεγκτισ περιγράφει το πεδίο εφαρμογισ και τουσ
ςτόχουσ του ελζγχου, τθ μζκοδο που κα ακολουκθκεί, τισ εκκζςεισ που κα
εκδοκοφν μετά το πζρασ του ελζγχου και απαντά ςε τυχόν ερωτιςεισ που τίκενται.
Κατά τθ διεξαγωγι του ελζγχου, ο ελεγκτισ εξαςφαλίηει ότι καλφπτονται οι ςτόχοι
του ελζγχου και ότι ο ζλεγχοσ ζχει καλφψει όλα τα ςτοιχεία του Κϊδικα. Για το
ςκοπό αυτό, ο ελεγκτισ μπορεί, κατά τθν κρίςθ του, να χρθςιμοποιιςει τθ λίςτα
ελζγχου Εςωτερικϊν Ελζγχων (14-02). Ο ελεγκτισ, κατά τθ διάρκεια τθσ
ςυνάντθςθσ μετά το πζρασ του ελζγχου:
Ραρουςιάηει τισ μθ ςυμμορφϊςεισ και παρατθριςεισ, εφόςον υπάρχουν,
μαηί με τισ ςχετικζσ αποδείξεισ, ϊςτε αυτζσ να αναγνωρίηονται από το
πρόςωπο που είναι υπεφκυνο για τθν ελεγχόμενθ περιοχι.
Συμφωνεί με τισ ελεγχόμενεσ υπθρεςίεσ ι πλοίο ςτο ποιά διορκωτικά και
προλθπτικά μζτρα πρζπει να λθφκοφν για κάκε περίπτωςθ μθ
ςυμμόρφωςθσ.
4.14.2.4

Εκθϋςεισ εςωτερικού ελϋγχου

Μια εςωτερικι ζκκεςθ ελζγχου (ζντυπο P14-03) ετοιμάηεται από τον ελεγκτι
και υποβάλλεται ςτον DPA μαηί με τθν πρωτότυπθ ζκκεςθ μθ ςυμμόρφωςθσ και,
εάν ζχει χρθςιμοποιθκεί, τθ λίςτα ελζγχου Εςωτερικϊν Ελζγχων (14-02). Οι μθ
ςυμμορφϊςεισ και οι μετζπειτα διορκωτικζσ και προλθπτικζσ δράςεισ
αντιμετωπίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ αντίςτοιχθσ διαδικαςίασ.

4.14.2.5

Εςωτερικό Διανομό εκθϋςεων ελϋγχου

Οι εκκζςεισ εςωτερικοφ ελζγχου διανζμονται από τον DPA ςτα ελεγχόμενα
πλοία. Σε περίπτωςθ διαχειριςτικοφ ελζγχου ςτα γραφεία ο DPA διανζμει
αντίγραφα ςτισ ελεγχόμενεσ υπθρεςίεσ. Οι αναφορζσ φυλάςςονται ςτο αρχείο από
τον DPA.
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4.14.2.6

Έλεγχοι παρακολούθηςησ

Ο ελεγκτισ μπορεί να προτείνει επιπλζον ζλεγχο ςτα τμιματα ι ςτα πλοία που
ελζγχκθκαν, μετά το πζρασ του δικοφ του ελζγχου. Θ ςφςταςθ αυτι πρζπει να είναι
ςαφϊσ διατυπωμζνθ ςτθν ζκκεςθ ελζγχου. Ρρόςκετοι ζλεγχοι πρζπει να
προγραμματιςτοφν και να διενεργθκοφν ςφμφωνα με τθ διαδικαςία αυτι.
Πποτε είναι ανζφικτο να πραγματοποιθκεί επιπλζον ζλεγχοσ ςτα πλοία εντόσ
του ςυμφωνθκζντοσ χρονοδιαγράμματοσ, ο ζλεγχοσ μπορεί να προγραμματιςτεί εκ
νζου από τον DPA. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ο Ρλοίαρχοσ κα πρζπει να υποβάλει
ζκκεςθ ςχετικά με τθν πρόοδο και τθν αποτελεςματικότθτα των υλοποιοφμενων
δράςεων.

4.15 Διαδικαςύα 14 : Έλεγχοσ τησ Διαχεύριςησ
4.15.1

Γενικϊ

Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι να κακορίςει πϊσ θ διαχείριςθ τθσ
Εταιρείασ επανεξετάηει το ςφςτθμα, προκειμζνου να εκτιμθκεί κατά πόςον
εξυπθρετεί τθν Εταιρεία και τουσ ςτόχουσ τθσ, εφαρμόηεται αποτελεςματικά,
εκπλθρϊνει όλεσ τισ απαιτιςεισ και, όπου χρειάηεται, κακορίηει τον τρόπο δράςθσ
που πρζπει να λθφκεί.
Αυτι θ διαδικαςία ιςχφει για τα μζλθ τθσ Management Review Team και τον
DPA. Επιπλζον, χρθςιμοποιοφνται οι εξισ όροι:
MRM: Management Review Meeting
MRT: Management Review Team

4.15.2

Περιγραφό Διαδικαςύασ

Κατόπιν ςφςταςθσ του Γενικοφ Διευκυντι, ο DPA κα προγραμματίςει τθν MRM
και κα ενθμερϊςει το αρμόδιο προςωπικό.

4.15.2.1

Management Review Meeting

Τουλάχιςτον μία MRM κα διεξαχκεί ςε κάκε θμερολογιακό ζτοσ. Το μζγιςτο
χρονικό διάςτθμα μεταξφ δφο διαδοχικϊν ςυνεδριάςεων είναι δεκαπζντε
μινεσ. Ρρόςκετεσ ςυνεδριάςεισ μποροφν να διεξάγονται όταν αυτό αποφαςίηεται
από τθ Διοίκθςθ. Ο Γενικόσ Διευκυντισ προεδρεφει κάκε MRM, θ οποία
παρακολουκείται από όλουσ τουσ επικεφαλείσ των τμθμάτων, τον DPA και κάκε
άλλο πρόςωπο που ζχει λάβει πρόςκλθςθ από τθν διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ. Ο DPA
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ςυλλζγει ςτοιχεία και ετοιμάηει τα ςθμεία που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τθ
ςυνεδρίαςθ. Τα κζματα που μπορεί να ςυηθτθκοφν ςτθν MRM περιλαμβάνουν,
χωρίσ να περιορίηονται όμωσ ςε αυτά, τα εξισ:
Μζτρα που ελιφκθςαν ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ ελζγχου
διαχείριςθσ.
Συνολικι αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ για τθν επίτευξθ των
δθλωμζνων ςτόχων.
Αποτελζςματα εςωτερικϊν και εξωτερικϊν ελζγχων.
Αποτελζςματα επικεωριςεων από τουσ νθογνϊμονεσ, τα κράτθ ςθμαίασ, τισ
λιμενικζσ αρχζσ
Οι εκκζςεισ ανακεϊρθςθσ των Ρλοιάρχων.
Αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των γυμναςίων
Αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ κατάρτιςθσ.
Σφνοψθ και τάςεισ των μθ ςυμμορφϊςεων και προβλιματα / διαπιςτϊςεισ
που εντοπίηονται.
Ανάλυςθ των ατυχθμάτων και επικίνδυνων περιςτατικϊν.
Νζοι κανόνεσ και κανονιςμοί
Αξιολόγθςθ Ρλοιάρχων
Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμό του ςυςτιματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
προτάςεισ από το προςωπικό ςχετικά με τθν τεκμθρίωςθ και τθν υλοποίθςθ
του ςυςτιματοσ, και τεχνολογικζσ αλλαγζσ και εξελίξεισ.
4.15.2.2

Πληροφόρηςη

Μετά τθ πραγματοποίθςθ μιασ MRM, ο DPA προετοιμάηει τθν αντίςτοιχθ
ζκκεςθ. Το “Management Review Report” (P15 -01) περιλαμβάνει τα ακόλουκα:
Κζματα που ςυηθτικθκαν ςφμφωνα με το πρόγραμμα
Συμπεράςματα ςτα οποία κατζλθξαν.
Διαπιςτϊςεισ ςε ςχζςθ με τισ Μθ ςυμμορφϊςεισ και τα προβλιματα που
εντοπίςτθκαν
Διορκωτικζσ και προλθπτικζσ ενζργειεσ που πρζπει να λθφκοφν
Στόχοι για το επόμενο ζτοσ.
Κάκε πρόςωπο που παρζςτθ ςτθ ςυνεδρίαςθ υπογράφει τθν ζκκεςθ. Ο DPA
κοινοποιεί τθν ζκκεςθ ςε οποιοδιποτε πρόςωπο ζχει προςκλθκεί ςτθ ςυνεδρίαςθ
και κρατάει ςτο αρχείο τθν ζκκεςθ για περαιτζρω δράςθ, εφόςον είναι αναγκαίο.
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5 Σο χϋδιο Αντιμετώπιςησ Εκτϊκτων Αναγκών
(Emergency Response Plan –ERP)

5.1 Γενικϊ
Σε μία κατάςταςθ κινδφνου οι αρχικζσ αντιδράςεισ εξαρτϊνται από το μζγεκοσ
και το εφροσ του ατυχιματοσ. Ο Ρλοίαρχοσ είναι ο μοναδικόσ κριτισ για το ποιζσ
ενζργειεσ κα ακολουκθκοφν. Είναι απόλυτα ςθμαντικό όλα τα γεγονότα να
καταγραφοφν τθν ϊρα του ατυχιματοσ ι αμζςωσ μετά. Αναλόγωσ των ςυνκθκϊν
και του εφρουσ του περιςτατικοφ μπορεί να ηθτθκοφν αποδείξεισ από τισ Αρμόδιεσ
Αρχζσ που κα ερευνιςουν το περιςτατικό. Δικαςτικζσ ενζργειεσ μπορεί να λάβουν
χϊρα πολφ καιρό μετά το περιςτατικό , κάτι που ςθμαίνει πωσ ο καπετάνιοσ και το
πλιρωμα μπορεί να ζχουν αποχωριςει από το πλοίο.
Οποιοδιποτε είναι το περιςτατικό, ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ του, θ Εταιρία
πρζπει να ειδοποιθκεί μόλισ αυτό είναι εφικτό. Είναι γενικά ςυμφζρον για τθν
Εταιρία όςο και για τον Ρλοίαρχοσ θ Εταιρία να είναι ενθμερϊνεται πρϊτα από
αυτόν και όχι από κάποια άλλθ αρχι. Το περιεχόμενο αυτοφ του ςχεδίου δεν
αφαιρεί τισ εξαιρετικά ςθμαντικζσ εξουςίεσ και τθν ευκφνθ του Ρλοιάρχου να λάβει
τισ αποφάςεισ, ανεξάρτθτα εάν είναι ςφμφωνεσ με τισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ
αςφαλείασ ι όχι, οι οποίεσ κρίνονται κατάλλθλεσ για τθν πρόλθψθ τραυματιςμϊν ι
απϊλειασ ηωισ, θ αςφάλεια του ςκάφουσ ι θ αποφυγι τθσ ηθμίασ ςτο περιβάλλον
και ςτθ βοικεια τθσ επιχείρθςθσ όπου αυτι μπορεί να είναι απαραίτθτθ.
Ο Ρλοίαρχοσ και οι Αξιωματικοί κακϊσ και όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ αντίδραςθσ
τθσ Εταιρίασ οφείλουν να διαβάςουν και να μελετιςουν προςεκτικά όλα τα
κεφάλαια του ςχεδίου αυτοφ ϊςτε να μπορζςουν να το κατανοιςουν πλιρωσ και
να είναι προετοιμαςμζνοι ϊςτε να μπορζςουν να αντιδράςουν ςε όποια
προβλιματα ανακφψουν.

5.2

Η οργϊνωςη του γραφεύου

5.2.1 Ειςαγωγό
Το ERP παρζχει οδθγίεσ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να
ακολουκθκοφν ςε περίπτωςθ που ζνα πλοίο που διαχειρίηεται θ Εταιρία βρεκεί ςε
μια κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ θ οποία δικαιολογεί τθ ςφγκλθςθ τθσ ERT. Το
ςχζδιο ζχει καταρτιςτεί ζτςι ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι μια κλιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ
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από ζνα πλοίο τθσ εταιρείασ κα ενεργοποιιςει τθν ERT άμεςα και με μεκοδευμζνο
τρόπο.
Αυτό το μζροσ του προγράμματοσ παρζχει κατευκφνςεισ ςτο προςωπικό του
γραφείου που βρίςκεται ςτθν ξθρά μόνο. Ωςτόςο, πρζπει να διατθρείται και εντόσ
του πλοίου για λόγουσ επικοινωνίασ. Κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ τθσ ERT πρζπει να
είναι εξοικειωμζνο με το περιεχόμενο του ςχεδίου, γνωρίηοντασ απόλυτα τισ
ευκφνεσ του.
Πλο το προςωπικό τθσ εταιρείασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επικεφαλισ των
Τμθμάτων και των επικεωρθτϊν πρζπει να είναι εξοικειωμζνο με το ERP που
βρίςκεται ςτο πλοίο, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι θ επικοινωνία κα είναι
αποτελεςματικι υπό τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια καταςτάςεων
ζκτακτθσ ανάγκθσ.

5.2.2 Η Ομϊδα Αντιμετώπιςησ Εκτϊκτων Αναγκών Γραφεύου (ERT)
Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, το πλοίο κα επικοινωνιςει με τον ΑΡΔ ι
οποιοδιποτε άλλο μζλοσ τθσ ΕΤ ι οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο είναι
διακζςιμο. Αυτόσ είναι υπεφκυνοσ ϊςτε να ειδοποιιςει και τα υπόλοιπα μζλθ τθσ
ομάδασ. Θ ΕΤ αποτελείται από τα πρόςωπα και τουσ αναπλθρωτζσ τουσ που
αναφζρονται παρακάτω:
ERT FUNCTION

ERT MEMBER

Αναπληρωματικό Μέλος

Head of the Team

Γενικός Διευθυντής

Επικεφαλισ του
Ναυτιλιακοφ τμιματοσ

Ship Contact

DPA

Γενικός Διευθυντής

Marine Operations

Επικεφαλής του
Ναυτιλιακού τμήματος

Επικεφαλής του Τεχνικού
τμήματος

Technical

Επικεφαλής του Τεχνικού
τμήματος

Επικεφαλής του
Ναυτιλιακού τμήματος

Media Response

DPA

Επικεφαλής του
Ναυτιλιακού τμήματος

Στθν περίπτωςθ που και οι δφο ζνα μζλοσ και ο αναπλθρωτισ δεν είναι
διακζςιμο, ςτο πλθςιζςτερο ανϊτερο ςτθν ιεραρχία πρόςωπο ςτο αντίςτοιχο πεδίο
δραςτθριότθτασ κα αναλάβουν αντίςτοιχεσ εργαςίεσ.
Τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ τθσ ΕΤ είναι υπεφκυνα για τθν
ενθμζρωςθ του DPA για οποιαδιποτε αλλαγι ςτα τθλζφωνα επικοινωνίασ τουσ,
ζτςι ϊςτε θ Εταιρία να είναι ενιμερθ για το πϊσ να ζρκει ςε επαφι μαηί τουσ. Οι
ςτόχοι τθσ ERT είναι:
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Να είναι ο ςφνδεςμοσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και τισ υπθρεςιϊν ζκτακτθσ
ανάγκθσ, νομοκετικϊν ι κανονιςτικϊν φορζων, αςφαλιςτϊν, P & I Clubs,
Ρρακτόρων, κλπ.
Να παρζχει ςυμβουλζσ και κακοδιγθςθ ςτον Ρλοίαρχο
Να παρζχει ζνα κζντρο επικοινωνίασ επανδρωμζνο με εξειδικευμζνο
προςωπικό, και να διακζτει όλα τα τεχνικά και λοιπά μζςα που είναι
αναγκαία για να βοθκιςει ςτθν τθσ κατάςταςθσ
Να παρζχει ςτον Γενικό Διευκυντι όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ϊςτε
να γνωςτοποιθκοφν ςτουσ πλθςιζςτερουσ ςυγγενείσ ι τα μζςα ενθμζρωςθσ
Να είναι ο ςφνδεςμοσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των ςυγγενϊν των μελϊν
του πλθρϊματοσ
Τα μζτρα αυτά παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια:

Ρλοίαρχοσ

Γενικόσ
Διευκυντισ

DPA

Μ.Μ.Ε.

Λδιοκτιτεσ,
Συγγενείσ
Επικεφαλισ
Τεχνικοφ
Τμιματοσ

Επικεφαλισ
Ναυτιλιακοφ
Τμιματοσ

Οι αρμοδιότθτεσ και οι ευκφνεσ του κάκε μζλουσ τθσ ΕΤ ξεχωριςτά ζχουν ωσ εξισ
Γενικόσ Διευκυντισ
Επικεφαλισ τθσ ERT
Ορίηει επιπλζον πόρουσ για τθν ομάδα που μπορεί να κρικοφν αναγκαίοι
Εξουςιοδοτεί όλεσ τισ απαντιςεισ και τισ δθλϊςεισ ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ
Εξουςιοδοτεί όλεσ τισ ανακοινϊςεισ ςτουσ ςυγγενείσ.
Διατθρεί ενιμερουσ τουσ μζτοχουσ τθσ Εταιρίασ και τουσ ιδιοκτιτεσ.
Ζρχεται ςε επαφι με νομικοφσ ςυμβοφλουσ
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DPA
Λειτουργεί ωσ ςφνδεςμοσ με το πλοίο.
Διαςφαλίηει ότι όλα τα μζλθ τθσ ERT ζχουν ενθμερωκεί.
Διαςφαλίηει ότι οι επαρκείσ πόροι και υποςτιριξθ εφαρμόηονται για τθν
υποςτιριξθ του πλοίου.
Διαςφαλίηει ότι τα μζλθ τθσ ERT ζχουν απαλλαγεί από τα ςυνικθ κακικοντά τουσ,
αν το είδοσ του ςυμβάντοσ το απαιτεί, και καλεί και άλλο προςωπικό τθσ Εταιρείασ
και ειδικοφσ ςε περίπτωςθ που κρικεί αναγκαίο.
Ελζγχει πωσ το ςφνολο των ενεργειϊν και διαδικαςιϊν που ακολουκοφνται
εναρμονίηονται με τισ ςυνκικεσ αςφαλείασ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
Ραρζχει ςυμβουλζσ για κζματα που αφοροφν τθν αςφάλεια και το περιβάλλον και
εξαςφαλίηει ότι οι διαδικαςίεσ του ςυςτιματοσ εκτελοφνται ςτο βακμό που είναι
εφικτό υπό τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ.
Διαςφαλίηει ότι υπάρχει ζνα 24-ωρο αποτελεςματικό ςφςτθμα επικοινωνίασ
μεταξφ των πλοίων και τθσ ERT.
Διαςφαλίηει ότι το κζντρο παρακολοφκθςθσ εκτάκτων αναγκϊν τθσ Εταιρίασ είναι
κατάλλθλα εξοπλιςμζνο και ζτοιμο να λειτουργιςει ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ενδζχεται να προκφψουν.
Είναι ο εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ ςτα ΜΜΕ.
Επικεφαλισ του Ναυτιλιακοφ Τμιματοσ
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Αναλαμβάνει τον τρόπο αντίδραςθσ ςτθν επείγουςα κατάςταςθ ςε ςυνεννόθςθ με
τον Ρλοίαρχο ι τον ανϊτερο αξιωματικό και κακορίηει τισ προτεραιότθτεσ.
Συντονίηει τισ αναφορζσ από τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ
Συμβουλεφει το πλοίο ςε ναυτιλιακά κζματα.
Συηθτά τισ ενζργειεσ που πρζπει να πραγματοποιθκοφν με τον Γενικό Διευκυντι ι /
και τον επικεφαλισ τθσ Τεχνικοφ Τμιματοσ.
Αν χρειαςτεί, απελευκερϊνει τον υπεφκυνο επικεωρθτι του πλοίου από τα
κακικοντα του, ϊςτε να βοθκιςει τθν ERT ι να επιβιβαςτεί ςτο πλοίο ϊςτε να
υπάρξει επιτόπιοσ ζλεγχοσ τθσ ζκτακτθσ κατάςταςθσ.
Αξιολογεί, εάν υπάρχει ευκφνθ ζναντι τρίτων και δρα αναλόγωσ.
Ζρχεται ςε επαφι με τισ επιχειριςεισ διάςωςθσ και άλλεσ υπθρεςίεσ ζκτακτθσ
ανάγκθσ
Ζρχεται ςε επαφι με τισ Λιμενικζσ Αρχζσ.
Ζρχεται ςε επαφι με τισ αρχζσ τθσ χϊρασ, ςτο νθολόγιο τθσ οποίασ είναι
εγγεγραμμζνο το πλοίο.
Ζρχεται ςε επαφι με τουσ ναυλωτζσ.
Ραρζχει τθ λίςτα με τθν κατάςταςθ του πλθρϊματοσ.
Ζρχεται ςε επαφι με τουσ αςφαλιςτζσ.
Αςχολείται με κάκε κζμα αςφάλιςθσ εν γζνει.
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•
•

Μετά τθν ζγκριςθ από τον γενικό διευκυντι, ενεργεί ωσ εκπρόςωποσ για
λογαριαςμό τθσ εταιρείασ.
Διατθρεί ζνα αρχείο καταγραφισ των γεγονότων.
Επίςθσ:

•
•
•

•

Είναι υπεφκυνοσ για τθν οργάνωςθ των ταξιδιϊν που κα χρειαςτοφν ϊςτε να
επιβιβαςτεί προςωπικό ςτο πλοίο
Είναι υπεφκυνοσ για τθν υποςτιριξθ και τον επαναπατριςμό οποιουδιποτε μζλουσ
του πλθρϊματοσ πρζπει να μεταφερκεί εκτόσ πλοίου
Μετά από εξουςιοδότθςθ του Γενικοφ Διευκυντι ενθμερϊνει, ςε περίπτωςθ
ατυχιματοσ / τραυματιςμοφ / κανάτου απευκείασ ι μζςω του γραφείου που είναι
υπεφκυνο για τα πλθρϊματα, τουσ ςυγγενείσ των ναυτικϊν.
Σε περίπτωςθ ςοβαρϊν τραυματιςμϊν του προςωπικοφ και μετά από διαβοφλευςθ
με το Γενικό Διευκυντι, καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια για να μεριμνιςει
ϊςτε οι ςυγγενείσ Α’ βακμοφ να επιςκεφκοφν το προςωπικό που αποβιβάςτθκε
από το πλοίο. Σε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να πλθροφοριςει τα Μ.Μ.Ε. για
τον τραυματιςμό, μζχρι να υπάρξει αντίςτοιχθ ςυμφωνία με τουσ ςυγγενείσ του
πακόντα. Μεταφζρει όλεσ τισ ερωτιςεισ και απαιτιςεισ από τουσ ςυγγενείσ προσ
τον γενικό διευκυντι.
Επικεφαλισ του Τεχνικοφ Τμιματοσ

•
•
•

•
•
•

•

Συηθτά, με το Γενικό Διευκυντι, τισ ενζργειεσ που πρζπει να ακολουκθκοφν ςχετικά
με τεχνικά κζματα
Είναι ςε ςυνεχι επαφι με το νθογνϊμονα
Συντονίηει τθ ανάκτθςθ όλων των ςχεδιαγραμμάτων, ςχεδίων, εγχειριδίων, κλπ., τα
οποία ενδζχεται να απαιτθκοφν από τθν ΕΤ, ϊςτε να βοθκθκεί ο Ρλοίαρχοσ και οι
μθχανικοί του πλοίου
Ζρχεται ςε επαφι με τεχνικοφσ, εμπειρογνϊμονεσ, ομάδεσ επιςκευισ, κλπ., αν και
εφόςον κρικεί αναγκαίο
Διαςφαλίηει ότι οι απαιτοφμενεσ προςωρινζσ ι / και μόνιμεσ επιςκευζσ
ςχεδιάηονται και εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ
Αν χρειαςτεί, απελευκερϊνει τον υπεφκυνο τεχνικό επικεωρθτι του πλοίου από τα
κακικοντα του, ϊςτε να βοθκιςει τθν ΕΤ ι να επιβιβαςτεί ςτο πλοίο ϊςτε να
υπάρξει επιτόπιοσ ζλεγχοσ τθσ ζκτακτθσ κατάςταςθσ.
Διατθρεί ζνα αρχείο καταγραφισ των ενεργειϊν
Γενικζσ Ρλθροφορίεσ / Ραρατθριςεισ
Ζνασ ι περιςςότεροι εκπρόςωποι τθσ Εταιρείασ μποροφν να αποςτζλλονται ςτθν
τοποκεςία, ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα του περιςτατικοφ. Ζνασ από αυτοφσ
αναλαμβάνει το ρόλο του ςυντονιςτι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του management.
Κάκε μζλοσ τθσ Emergency Response Team, πρζπει να λάβει ζνα αντίγραφο του
παρόντοσ εγγράφου το οποίο πρζπει να φυλάςςεται ςτο ςπίτι του ι να το ζχει μαηί
του όταν ταξιδεφει.
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Τα άτομα που αποτελοφν τθν ΕΤ οφείλουν να φζρουν ςτο κζντρο επικοινωνιϊν
τθσ ΕΤ προςωπικό εξοπλιςμό όπωσ κινθτά τθλζφωνα, laptop, και να εξαςφαλίςουν
πωσ ο εξοπλιςμόσ κα λειτουργεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Αυτό
κα επιτρζψει να υπάρχουν ςυνεχείσ ανοιχτζσ γραμμζσ επικοινωνίασ με το
προςωπικό.
Οι κλιςεισ που πραγματοποιοφνται από τα μζλθ τθσ ERT κα πρζπει να
καταγράφονται. Επιπλζον, κα πρζπει να καταγράφεται ο χρόνοσ αποςτολισ των
μθνυμάτων, το περιεχόμενο τουσ, το μζςο που χρθςιμοποιικθκε, ο αποςτολζασ και
ο παραλιπτθσ.
Το τθλεφωνικό κζντρο τθσ εταιρίασ ι, κατά τισ μθ εργάςιμεσ ϊρεσ, ο γραμματζασ
τθσ ERT είναι υπεφκυνο για το χειριςμό των τθλεφωνθμάτων. Είναι αναγκαίο να
ζχει υπάρξει ενθμζρωςθ για το ποιουσ αρικμοφσ τθλεφϊνου κινθτοφ ι ςτακεροφ
χρθςιμοποιοφν τα μζλθ τθσ ERT. Κα πρζπει να υπάρχει επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων
του καλοφντα και ποιον οργανιςμό εκπροςωπεί προτοφ περαςτοφν οι κλιςεισ ςτα
μζλθ τθσ ERT, εάν αυτό κρικεί αναγκαίο. Τζλοσ κα πρζπει να διαςφαλιςτεί πωσ οι
χειριςτζσ του τθλεφωνικοφ κζντρου ζχουν επίγνωςθ τθσ προτεραιότθτασ που
πρζπει να δίδεται ςε κάκε τθλεφϊνθμα.

5.2.3 Παρατεταμϋνη κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ
Σε περίπτωςθ που θ κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ είναι παρατεταμζνθ, ο DPA,

ςε ςυνεννόθςθ με τον Γενικό Διευκυντι προβαίνει ςε οριςμοφσ αντικαταςτατϊν
των μελϊν τθσ ERT ϊςτε να εξαλειφκεί ο κίνδυνοσ των προβλθμάτων που
ανακφπτουν λόγω κόπωςθσ.

5.2.4 ύςτημα Πληροφόρηςησ
Πλα τα περιςτατικά πρζπει να αναφζρονται αμζςωσ. ΕΤ κα καταβάλει τθν
άμεςθ προςοχι ςτισ εκκζςεισ που λαμβάνει.
Οι εκκζςεισ, τόςο οι αρχικζσ όςο και όςεσ ακολουκιςουν, κα πρζπει να
γράφονται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που υπάρχουν ςτισ ακόλουκεσ φόρμεσ IMO
Sample Message Format for Initial Notification” (form ERP-01), και “IMO Sample
Message Format for Additional Notification” (form ERP-02), αντίςτοιχα. Αυτζσ είναι
ςφμφωνεσ με τισ απαιτιςεισ του ψθφίςματοσ Α.851 (20), οι οποίεσ αποςκοποφν
ςτθ επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων επικοινωνίασ, Οι φόρμεσ αυτζσ ςυμβαδίηουν με
τισ απαιτιςεισ υποβολισ εκκζςεων που ορίηονται ςτο SOPEP. Πλα τα μζλθ τθσ ΕΤ
και τα οι αντικαταςτάτεσ του οφείλουν να είναι εξοικειωμζνοι με το ςφςτθμα
υποβολισ εκκζςεων.
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5.3

Η Οργϊνωςη των Πλούων

5.3.1 Ειςαγωγό
Ο ςκοπόσ αυτοφ του μζρουσ του προγράμματοσ είναι να παρζχει τισ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ του προςωπικοφ του πλοίου ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ
που πρζπει να ακολουκοφνται ςε περίπτωςθ που ζνα πλοίο που διαχειρίηεται θ
Εταιρεία εμπλζκεται ςε μια κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων
των πετρελαιοκθλίδων ι απειλζσ για φπαρξθ αυτϊν . Με βάςθ τα προθγοφμενα το
ςχζδιο αυτό πρζπει να κεωρείται προςκικθ ςτο SOPEP που υπάρχει ιδθ ςτο
πλοίο. Φυςικά, δεν είναι δυνατόν να καλφψει κάκε ενδεχόμενο. Το παρόν ζγγραφο
ζχει ςκοπό να παρζχει ζνα πλαίςιο ςτο οποίο ο Ρλοίαρχοσ μπορεί να ςτθριχκεί για
να αντιμετωπίςει τζτοιου είδουσ καταςτάςεισ.
Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ προορίηονται να ςυμπλθρϊςουν τθν κατάρτιςθ και
τα προςόντα του προςωπικοφ του πλοίου.
Οι πλοίαρχοι πρζπει να κακοδθγοφνται ανά πάςα ςτιγμι από τθν πρωταρχικζσ
τουσ ευκφνεσ οι οποίεσ είναι θ αςφάλεια αυτϊν των οποίων του ζχει ανατεκεί θ
φροντίδα τουσ, τθν αςφάλεια του πλοίου και τθν αποφυγι ηθμιϊν ςτο
περιβάλλον. Πλα τα άλλα ηθτιματα είναι δευτερεφοντα.
Πλεσ οι εκκζςεισ πρζπει να γίνουν το ςυντομότερο δυνατό και με τα ταχφτερα
διακζςιμα μζςα. Οι πλοίαρχοι πρζπει να εξετάηουν ποια είναι τα μζςα εντόσ του
πλοίου που προςφζρουν τθν πιο άμεςθ επικοινωνία. Θ πρϊτθ επαφι με τθν ERT κα
πρζπει να είναι μζςω τθλεφϊνου, αν είναι δυνατόν.

5.3.2 Ομϊδεσ αντιμετώπιςησ εκτϊκτων αναγκών (πλούο)
Θ οργάνωςθ είναι απαραίτθτθ για τθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων ζκτακτθσ
ανάγκθσ ςτα πλοία. Για το ςκοπό αυτό, υπάρχει ζνα κζντρο ελζγχου (command
center) ςτθ γζφυρα. Το κζντρο διοίκθςθσ κα πρζπει να ζχει τα μζςα ϊςτε να
μπορεί να επικοινωνεί τόςο εντόσ όςο και εκτόσ του πλοίου. Είναι επανδρωμζνο με
μία ομάδα διοίκθςθσ, υπό τισ διαταγζσ του Ρλοιάρχου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ
αποτελεςματικι επικοινωνία με ομάδεσ υποςτιριξθσ, τθν ομάδα αντιμετϊπιςθσ
εκτάκτων αναγκϊν (emergency squad) και, ενδεχομζνωσ, τα γραφεία τθσ Εταιρίασ
και τρίτουσ.
5.3.2.1 Ομϊδα Διούκηςησ (Command Team)
Συντονίηει τισ επικοινωνίεσ και τθν οργάνωςθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
ζκτακτθσ ανάγκθσ. Ζχει ωσ βάςθ τθσ το κζντρο διοίκθςθσ. Συνικωσ αποτελείται από
τον Ρλοίαρχο ωσ επικεφαλισ, ζναν Αξιωματικό Γζφυρασ ωσ υπεφκυνοσ
επικοινωνιϊν και ζνα κατϊτερο μζλοσ του πλθρϊματοσ.
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5.3.2.2 Ομϊδεσ Τποςτόριξησ καταςτρώματοσ και μηχανόσ (Deck and
Engine Support Teams)
Ρρζπει ανά πάςα ςτιγμι να είναι ζτοιμεσ για να βοθκιςουν τθν ομάδα
ζκτακτθσ ανάγκθσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ από τθν ομάδα διοίκθςθσ και να
παρζχουν εργαςίεσ υποςτιριξθσ, εξοπλιςμό, ιατρικι υποςτιριξθ κακϊσ και να
προετοιμάςουν ςωςίβιεσ λζμβουσ, ςχεδίεσ, κλπ.
5.3.2.3 Ομϊδα αντιμετώπιςησ εκτϊκτων αναγκών (emergency squad)
Είναι υπό τισ διαταγζσ του Α’ Αξιωματικοφ (ςτο κατάςτρωμα) και του
Αρχιμθχανικοφ (ςτο μθχανοςτάςιο), εκτιμά τθν κατάςταςθ και ςυμβουλεφει τι
μζτρα πρζπει να λθφκοφν και ποια βοικεια χρειάηεται. Πλο το προςωπικό που
ανικει ςτθν ομάδα ζκτακτθσ ανάγκθσ, δθλϊνει τθν παρουςία του ςτο
προκακοριςμζνο ςθμείο ςυγκζντρωςθσ.
Μια τυπικι ςφνκεςθ των ομάδων που προαναφζρκθκαν παρουςιάηεται
ςχθματικά παρακάτω.
5.3.2.4 Ευθύνεσ του πληρώματοσ ςε καταςτϊςεισ εκτϊκτου ανϊγκησ
Τα κακικοντα των ομάδων διοίκθςθσ, υποςτιριξθσ και αντιμετϊπιςθσ
ζκτακτων αναγκϊν περιγράφονται ςτισ ακόλουκεσ παραγράφουσ.
Ο Ρλοίαρχοσ είναι επιχειρθςιακά, ο υπεφκυνοσ κατά τθ διάρκεια ενόσ
ατυχιματοσ ι μίασ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Εκκζτει τα γεγονότα, όταν και ςε
όποιον απαιτείται, κρατϊντασ αρχείο ςτθ λίςτα κοινοποιιςεων του Ρλοιάρχου
(Master Notification List) που βρίςκεται ςτθ φόρμα ERP-03. Ηθτάει βοικεια, εάν και
εφόςον κρίνεται απαραίτθτο, και παραμζνει ο εκπρόςωποσ τθσ Εταιρίασ, εκτόσ και
εάν αντικαταςτακεί από άλλο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο.
Ο Αξιωματικόσ φυλακισ καταςτρϊματοσ που είναι υπεφκυνοσ για τισ
επικοινωνίεσ, βοθκάει τον Ρλοίαρχο με τισ επικοινωνίεσ και τθν καταγραφι των
κλιςεων και των ςυμβάντων ςε κάκε ςτάδιο του ςυμβάντοσ.
Ο Υποπλοίαρχοσ, πάντοτε υπό τισ διαταγζσ του Ρλοιάρχου, είναι υπεφκυνοσ
για τθν ομάδα ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε κζματα που είναι ςχετικά με το κατάςτρωμα.
Σταματά όλεσ τισ κινιςεισ που είναι ςχετικζσ με το φορτίο ςυνολικι κίνθςθ
φορτίων, εάν υπάρχει, αμζςωσ μετά τθν εμφάνιςθ μιασ κατάςταςθσ ζκτακτθσ
ανάγκθσ και λαμβάνει άλλα μζτρα που απαιτοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Κρατά τον Ρλοίαρχο ενθμερωμζνο για τθν
κατάςταςθ και τα αποτελζςματα των λθφκζντων μζτρων.
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Ομάδα Διοίκθςθσ ( Command Team)
Ρλοίαρχοσ
Αξιωματικόσ Γζφυρασ
Κατϊτερο μζλοσ πλθρϊματοσ Γζφυρασ

Ομάδα Υποςτιριξθσ Καταςτρϊματοσ
( Deck Support Team)

Ομάδα Υποςτιριξθσ Μθχανισ
(Engine Support Team)

Αξιωματικόσ Καταςτρϊματοσ

Αξιωματικόσ Μθχανοςταςίου

Καμαρότοσ / Μάγειρασ

Κατϊτερο μζλοσ πλθρϊματοσ
Μθχανισ

Κατϊτερο μζλοσ πλθρϊματοσ
Καταςτρϊματοσ

Ομάδα Αντιμετϊπιςθσ Ζκτακτων
Αναγκϊν (Emergency Squad)
Α’ Μθχανικόσ
Α’ Αξιωματικόσ
Β’ Μθχανικόσ
Γ’ Μθχανικόσ
Θλεκτρολόγοσ
Ναφκλθροσ / Λοςτρόμοσ
Κατϊτερα μζλθ πλθρϊματοσ

Ζκτακτθ Ανάγκθ

Η δομή των ομάδων αντιμετώπιςησ εκτάκτων αναγκών ςτα πλοία
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Ο Α’ Μθχανικόσ είναι υπεφκυνοσ για τθν ομάδα ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε κζματα
που είναι ςχετικά με το μθχανοςτάςιο. Σταματά όλεσ τισ λειτουργίεσ πετρζλευςθσ,
εάν υπάρχει, αμζςωσ μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ εμφάνιςθσ μιασ κατάςταςθσ
ζκτακτθσ ανάγκθσ και λαμβάνει άλλα μζτρα που απαιτοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ
τθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Είναι υπεφκυνοσ για τον ςυντονιςμό των
δράςεων του πλθρϊματοσ του μθχανοςταςίου κατά τθ διάρκεια οποιαςδιποτε
κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ και οργανϊνει το πϊσ κα χρθςιμοποιθκεί ο
απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ.
Ο αξιωματικόσ υπθρεςίασ Καταςτρϊματοσ αξιωματικό υπθρεςίασ ςθμαίνει το
γενικό ςυναγερμό και ενθμερϊνει τον πλοίαρχο και τον Α’ μθχανικό αμζςωσ. Υπό
τθν εποπτεία και τισ οδθγίεσ του Ρλοιάρχου Σφμφωνα με τθν άμεςθ εποπτεία και
τισ οδθγίεσ του Δαςκάλου, ενεργοποιεί τισ ομάδεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Ο
αξιωματικόσ υπθρεςίασ Μθχανοςταςίου βοθκάει τον Ρρϊτο μθχανικό.

5.4

Διούκηςη τησ Έκτακτησ Ανϊγκησ

5.4.1 Επικοινωνύεσ
Πταν ςυμβεί ζνα ατφχθμα ςτο πλοίο που ςχετίηεται με πετρελαϊκι ρφπανςθ ι
τθν αςφάλεια του πλοίου ι για τθ διάςωςθ ςε περίπτωςθ πτϊςθσ ανκρϊπου ςτθ
κάλαςςα, ο Ρλοίαρχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊνει τισ αρχζσ και άλλα
ενδιαφερόμενα μζρθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ απαιτιςεισ. Θ αρχικι ζκκεςθ και
αυτζσ που κα ακολουκιςουν πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με το “IMO Sample
Message Format for Initial Notification” (φόρμα ERP-01), το οποίο επίςθσ βρίςκεται
ςτο SOPEP.

5.4.2 Εγγραφϋσ ςτο ημερολόγιο καταςτρώματοσ και ϊλλα ϋγγραφα
Καταχωριςεισ ςε θμερολόγια και άλλα ζγγραφα, ανεξάρτθτα αν είναι επίςθμεσ
ι μθ, πρζπει να είναι ακριβισ, πραγματικζσ και αδιαμφιςβιτθτεσ.
Πλα τα θμερολόγια και τα ζγγραφα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται με μελάνι και
με ευανάγνωςτθ γραφι. Δεν επιτρζπονται ςβθςίματα, κάλυψθ ςτοιχείων (με
οποιοδιποτε μζςο) και δυςανάγνωςτεσ καταχωριςεισ. Θ μόνθ αποδεκτι μζκοδοσ
διόρκωςθσ ζχει ωσ εξισ. Διαγραφι του λάκουσ μζςω μιασ ευκείασ γραμμισ και
μονογραφι ςτο περικϊριο, καταχϊρθςθ των ςωςτϊν πλθροφοριϊν και μονογραφι
ςτο περικϊριο. Είναι ςθμαντικό ο Ρλοίαρχοσ και ο Αρχιμθχανικόσ να βρίςκονται ςε
ςυνεννόθςθ για όλα τα κζματα ϊςτε να μθν κζτονται ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα
των ιδιοκτθτϊν και τθσ Εταιρίασ. Καταχωριςεισ ςτο θμερολόγιο του πλοίου οι
οποίεσ είναι ςχετικζσ με φπαρξθ ηθμιάσ ι υπόνοια ηθμιάσ ςτο πλοίο πρζπει να
ςυνοδεφονται απαραίτθτα από τισ ακόλουκεσ υποςθμειϊςεισ:
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Εάν υπάρχει ζνδειξθ ηθμιάσ, μετά τθν περιγραφι τθσ βλάβθσ τα ακόλουκα πρζπει
να προςτεκοφν: "περαιτζρω ηθμιά ςτο πλοίο, EΑΝ ΥΡΑΧΕΛ, ΑΓΝΩΣΤΘ”.
Εάν υπάρχει υποψία βλάβθσ, θ ακόλουκθ διλωςθ κα πρζπει να εγγραφεί ςτο
θμερολόγιο: "οι ηθμιζσ ςτο πλοίο, EΑΝ ΥΡΑΧΟΥΝ, ΑΓΝΩΣΤΕΣ».
Πλεσ οι λίςτεσ ελζγχου κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για κακοδιγθςθ και τα
ςχετικά ςτοιχεία που προκφπτουν πρζπει να είναι θ απόδειξθ τθσ εφαρμογισ των
απαιτιςεων.

5.4.3 Περιοριςμόσ τησ Πληροφορύασ
Καμία διλωςθ δεν πρζπει να γίνεται ςε οποιοδιποτε πρόςωπο χωρίσ τθ
ςυγκατάκεςθ τθσ διοίκθςθσ. Σε περίπτωςθ που δεν μπορεί να καταςτεί δυνατι θ
επαφι με το γραφείο, εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ
τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ τότε κα πρζπει να υπάρξει επικοινωνία με τον τοπικό
αντιπρόςωπο του P&I club.
Σε κάκε περίπτωςθ, κάκε φορά που ο Ρλοίαρχοσ δεν ζχει άλλθ επιλογι εκτόσ
από το να εκδϊςει ι να παρζχει ςε μία λιμενικι ι άλλθ αρχι, κάποιου είδουσ
ζκκεςθ κα πρζπει να προςκζςει τα εξισ : « Υποβάλλεται με κάκε επιφφλαξθ και
χωρίσ τθν παραδοχι καμίασ ευκφνθσ»

5.4.4 Άλλα εμπλεκόμενα μϋρη
Εάν υπάρξει κάποιο ατφχθμα πλοίου τθσ Εταιρίασ ςτο οποίο να εμπλζκεται
άλλο πλοίο, άλλθσ εταιρίασ, τότε κα πρζπει ο Ρλοίαρχοσ, ο ιδιοκτιτθσ ι ο
εκπρόςωποσ τθσ άλλθσ Εταιρίασ να κεωρθκεί υπεφκυνοσ εγγράφωσ για όλεσ τισ
ηθμίεσ και/ ι τισ απϊλειεσ που υπζςτθ το πλοίο. Είναι αναγκαίο να υπάρξει
βεβαίωςθ ότι το ζγγραφο αυτό παραλιφκθκε. Ραραλαβι αντίςτοιχου εγγράφου
από το άλλο ςκάφοσ ι κάποιο γραφείο κα πρζπει να υπογράφεται ωσ εξισ:
«υπογράφεται ωσ ΑΡΟΔΕΛΚΤΛΚΟ ΡΑΑΛΑΒΘΣ μόνο και χωρίσ τθν παραδοχι καμίασ
ευκφνθσ».
Εάν υπάρξει ηθμιά ςε άλλο πλοίο ι ςε μια εγκατάςταςθ ξθράσ, ο Ρλοίαρχοσ κα
πρζπει να εξαςφαλίηει, μζςω του πράκτορα, πωσ ο εκπρόςωποσ των υπόλοιπων
εμπλεκόμενων πλευρϊν, αναλόγωσ τθν περίπτωςθ, να είναι παρϊν ςτθ ζρευνα για
τθν διαπίςτωςθ των ηθμιϊν ςτο δικό του πλοίο και να ςυμφωνιςει με αυτζσ.
Επιπλζον, ο Ρλοίαρχοσ διαςφαλίηει ότι ο εκπρόςωποσ του P & I Club
ενθμερϊνεται εγκαίρωσ, ζτςι ϊςτε αυτόσ / αυτι να είναι παρϊν κατά τθ διάρκεια
τθσ ζρευνασ για ηθμιζσ ςτο ςκάφοσ ι κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ για ηθμιζσ ςε
τρίτουσ. Θ παρουςία του επικεωρθτι του P & I Club είναι ζνα πολφ βαςικό ςτοιχείο
για τθν εξζλιξθ τθσ υπόκεςθσ.
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5.5 Γυμνϊςια και Εκπαύδευςη
Οι αςκιςεισ και θ εκπαίδευςθ που απαιτοφνται από τθν Εταιρία, βαςίηονται,
αλλά μποροφν να υπερβαίνουν, ςτισ απαιτιςεισ τθσ διοίκθςθσ τθσ ςθμαίασ, ι
άλλων κανόνων και κανονιςμϊν και διζπονται από τισ ιςχφουςεσ ςυμβάςεισ.
Τα γυμνάςια και θ εκπαίδευςθ πρζπει να καταγράφονται ςτισ αντίςτοιχεσ
φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Γυμνάςια και εκπαίδευςθ που ζχουν ςχζςθ με το SOPEP
πρζπει να καταγράφονται ςτισ αντίςτοιχεσ φόρμεσ του SOPEP. Εναλλακτικά, κα
πρζπει να υπάρχουν ςαφείσ αναφορζσ μζςω καταχωριςεων ςτισ φόρμεσ του
ςυςτιματοσ.

5.5.1 Γυμνϊςια (Drills)
Για κάκε γυμνάςιο που πραγματοποιείται κα πρζπει να υπάρχει καταχϊρθςθ
ςτο θμερολόγιο του πλοίου.
Το τζλοσ κάκε γυμναςίου κα πρζπει να ςθμαίνεται από τρία (3) κοφτά
ςφυρίγματα από τθν ςφυρίχτρα του πλοίου ι τρία (3) ςφντομα κουδουνίςματα από
τον κϊδωνα ςυναγερμοφ του πλοίου. Το πρόγραμμα των αςκιςεων (βλ. ςχετικι
διαδικαςία), ορίηει επίςθσ αςκιςεισ από το πλοίο προσ τθν ξθρά, οφτωσ ϊςτε να
ςυμβαδίηει θ Εταιρία με τισ απαιτιςεισ τθσ διοίκθςθσ τθσ ςθμαίασ. Ζκτακτα
γυμνάςια μποροφν να πραγματοποιθκοφν εάν κρικεί αναγκαίο ι ςκόπιμο από τον
Ρλοίαρχο και απαιτοφνται όταν υπάρξει αλλαγι μζρουσ του πλθρϊματοσ.

5.5.2 Εκπαύδευςη
Θ κατάρτιςθ που αφορά καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, είτε κεωρθτικι ι
πρακτικι, γίνεται επί του πλοίου, ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ,
προκειμζνου να διατθρθκοφν ι να βελτιωκοφν οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ που
ζχουν αποκτθκεί.
Θ εκπαίδευςθ για καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ πρζπει να περιλαμβάνει
προφορικζσ και γραπτζσ επικοινωνίεσ και το χειριςμό όλων των ςυςτθμάτων
επικοινωνίασ που είναι διακζςιμα ςτο πλοίο.

5.6 Καταςτϊςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ
Ο μοναδικόσ που είναι αρμόδιοσ για να κρίνει τον τρόπο αντίδραςθσ ςε
καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ είναι ο Ρλοίαρχοσ. Θ κρίςθ του περιορίηεται μόνο
από ενδεχόμενεσ νομικζσ απαιτιςεισ.
Οδθγίεσ ςχετικζσ με τθν δράςθ που πρζπει να πραγματοποιθκεί για κάκε
κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ που θ Εταιρία ζχει εντοπίςει, παρατίκενται ςτθ
ςυνζχεια και, κατά περίπτωςθ, ςτθ λίςτα ελζγχου ςτο παράρτθμα Α. Ο Ρλοίαρχοσ
και οι αξιωματικοί πρζπει να εξοικειωκοφν με αυτζσ. Κα πρζπει επίςθσ να
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πραγματοποιιςουν αςκιςεισ ςχετικζσ με αυτζσ, οφτωσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ

ετοιμότθτα ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Ο Γενικόσ Συναγερμόσ, αποτελείται από 7 (επτά) ι περιςςότερουσ ςφντομουσ
ςυριγμοφσ και 1 (ζνα) μεγάλο από τθ ςφυρίχτρα του πλοίου και ςυνεχι ιχο από το
γενικό ςυναγερμό του πλοίου. Πταν ςθμαίνει ο γενικόσ ςυναγερμόσ δεν ςθμαίνει
κατ 'ανάγκθ εγκατάλειψθ του πλοίου. Τα μζλθ του πλθρϊματοσ και άλλοι που
βρίςκονται εκείνθ τθ ςτιγμι ςτο πλοίο, εάν υπάρχουν, κα πρζπει να μεταβοφν
άμεςα ςτουσ ςτακμοφσ εγκατάλειψθσ του πλοίου, φορϊντασ τα ςωςίβιά τουσ.

5.6.1 Εγκατϊλειψη του πλούου
Θ εγκατάλειψθ του πλοίου είναι θ τελικι λφςθ ςτα ακόλουκα γεγονότα:
Το ςκάφοσ βυκίηεται ι υπάρχει ριξθ του κφτουσ.
Υπάρχει ςοβαρόσ και άμεςοσ κίνδυνοσ ζκρθξθσ ι μεγάλθσ κλίμακασ
πυρκαγιάσ.
Θ οργάνωςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εγκατάλειψθσ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με
τθ λίςτα εγκατάλειψθσ που υπάρχει ςτο πλοίο. Ενζργειεσ εγκατάλειψθσ του πλοίου
μποροφν να πραγματοποιθκοφν μόνο μετά από διαταγι του Ρλοιάρχου,
«Εγκαταλείψτε το πλοίο» (“ABANDON SHIP”).Ρριν τθν εγκατάλειψθ του πλοίου, κα
πρζπει να ςταλεί ζνα μινυμα κινδφνου το οποίο πρζπει να περιλαμβάνει τα
ακόλουκα ςτοιχεία:
όνομα, ςιμα κλιςθσ (call sign) και αρικμό ΛΜΟ του πλοίου
Κζςθ
Αρικμόσ και είδοσ των ςωςίβιων λζμβων και ςχεδιϊν
εξοπλιςμό EPIRB (emergency position-indicating radio beacons)
Φφςθ του κινδφνου και είδοσ τθσ βοικειασ που είναι αναγκαία
Αρικμόσ ατόμων που επιβαίνουν ςτο πλοίο και αρικμόσ τραυματιϊν εάν
υπάρχουν
Το μινυμα κινδφνου πρζπει να διαβιβάηεται ςε όλεσ τισ ςυχνότθτεσ, με όλα τα
διακζςιμα μζςα, ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ ςτθν ξθρά.
Κατά τθ διάρκεια τθσ εγκατάλειψθσ:
Ρρζπει να υπάρχει πεικαρχία και να καταςτζλλεται κάκε ζνδειξθ πανικοφ,
είτε μεταξφ μελϊν του πλθρϊματοσ, ι οποιουδιποτε άλλου βρίςκεται ςτο
πλοίο.
Στισ ςωςίβιεσ λζμβουσ κα πρζπει να βρίςκεται μόνο ο απαραίτθτοσ
ελάχιςτοσ εξοπλιςμόσ. Θ ςιμανςθ για το χειριςμό των ςωςίβιων λζμβων
πρζπει να είναι ωσ εξισ:
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o Ζναρξθ κατεβάςματοσ λζμβου, 1 (ζνασ) ςφντομοσ ςυριγμόσ
o Λιξθ κατεβάςματοσ λζμβου: 2 (δφο) κοφτοί ςυριγμοί
Ο εξοπλιςμόσ SART ( Search And Rescue Transpoder) πρζπει να μεταφερκεί
από τθ γζφυρα ςτισ ςωςίβιεσ λζμβουσ
Εάν είναι δυνατόν, ο πλοίαρχοσ πρζπει να πάρει μαηί του το Θμερολόγιο του
πλοίου και το ςθμαντικότερο ζγγραφα του πλοίου πριν ολοκλθρωκεί θ
εγκατάλειψθ.

5.6.2 Πετρελαιοκηλύδα
Κάκε φορά που παρατθρείται πετρελαιοκθλίδα ςτθ κάλαςςα, ςτο αγκυροβόλιο,
ςτο λιμάνι ςτθν αποβάκρα κλπ. , ο Ρλοίαρχοσ και ο Αρχιμθχανικόσ κα πρζπει να
βεβαιωκοφν ότι δεν προζρχεται από το δικό τουσ πλοίο, τότε οι παρακάτω
ενζργειεσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν ϊςτε να προςτατευκοφν τα ςυμφζροντα
του πλοίου και να διαςφαλίςουν ότι δεν υπάρχει ευκφνθ του πλοίου: Κα πρζπει να
υπάρξει εγγραφι ςτο Θμερολόγιο του πλοίου ότι ζχει παρατθρθκεί μια διαρροι
πετρελαίου και πωσ το πετρζλαιο δεν προζρχεται από το πλοίο τθσ Εταιρίασ. Εάν
βρίςκεται εντόσ ι κοντά ςε λιμάνι, κα πρζπει να ενθμερϊςει τον τοπικό πράκτορα
και τισ λιμενικζσ αρχζσ.
Κα πρζπει να προςπακιςει να ςυλλζξει δείγμα από το πετρζλαιο.
Ενθμερϊνει τον τοπικό αντιπρόςωπο του P & I club.
Σθμειϊνει τα ονόματα των πλοίων που βρίςκονται ςε κοντινι απόςταςθ.
Κρατά ενιμερθ τθν Εταιρία για όλεσ τισ εξελίξεισ.

5.6.3 Προςϊραξη
Σε περίπτωςθ που παρατθρθκοφν αςυνικιςτεσ αναταράξεισ. Σε περίπτωςθ που
θ εμπειρία ςκάφοσ αςυνικιςτθ ανατάραξθ ι δονιςεισ του κφτουσ, ανεξιγθτεσ
κινιςεισ ι αλλαγζσ ςτισ ςτροφζσ του κινθτιρα, πρζπει να εξεταςτεί θ περίπτωςθ
προςάραξθσ του πλοίου. Κα πρζπει να ακολουκθκεί θ λίςτα ελζγχου που υπάρχει
ςτο μζροσ Α του αντίςτοιχου καταλόγου, ςτο Ραράρτθμα Α, για να εξαςφαλιςτεί ότι
το πλοίο είναι άκικτο.
Εάν το πλοίο προςάραξε και δεν μποροφν να εκτελεςτοφν χειριςμοί, θ πρϊτθ
προτεραιότθτα του Ρλοίαρχου είναι να διαςφαλίςει πωσ κα λάβει αναλυτικζσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ηθμιζσ που το πλοίο υπζςτθ το ςυντομότερο δυνατόν,
προκειμζνου να διαπιςτωκεί ποια διορκωτικά μζτρα πρζπει να λθφκοφν για να
εξαςφαλιςτεί θ αςφάλεια του πλοίου και του πλθρϊματόσ του. Οι ενζργειεσ που
αναφζρονται ςτθ ςχετικι λίςτα ελζγχου που βρίςκεται ςτο παράρτθμα Α πρζπει να
πραγματοποιθκοφν πλιρωσ.
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5.6.4 ύγκρουςη
Σφμφωνα με τθ διεκνι νομοκεςία, ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ, ο πλοίαρχοσ
είναι υποχρεωμζνοσ να προςφζρει κάκε δυνατι βοικεια ςτο άλλο πλοίο, αν αυτό
δεν παρεμποδίηει τθν αςφάλεια του δικοφ του πλοίου.
Σε περίπτωςθ που το πλοίο εμπλακεί ςε ςφγκρουςθ με άλλο πλοίο, ο Ρλοίαρχοσ
κα πρζπει, το ςυντομότερο δυνατό, να εκτιμιςει τθν ζκταςθ των ηθμιϊν ςτο δικό
του πλοίο. Σε μια τζτοια περίπτωςθ, θ ςχετικι λίςτα ελζγχου πρζπει να
ακολουκθκεί. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ / κατευκφνςεισ που αφοροφν τζτοια
κατάςταςθ αναφζρονται ςτο SOPEP. Οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι
λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο παράρτθμα Α, πρζπει να πραγματοποιθκοφν
πλιρωσ

5.6.5 Δομικϋσ βλϊβεσ
Οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο
παράρτθμα Α, πρζπει να πραγματοποιθκοφν πλιρωσ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ /
κατευκφνςεισ που αφοροφν τζτοια κατάςταςθ αναφζρονται ςτο SOPEP.

5.6.6 Πυρκαγιϊ / ϋκρηξη
Θ ςιμανςθ για Ρυρκαγιά αποτελείται από ςφντομα κουδουνίςματα ςιματα
αποτελοφνται από ομάδεσ ταχείασ δαχτυλίδια, το κακζνα διάρκειασ 10
δευτερολζπτων, από τθν καμπάνα του πλοίου. Τα μζλθ του πλθρϊματοσ και άλλων
επιβατϊν που μπορεί να υπάρχουν, κα πρζπει να προχωριςουν άμεςα ςτουσ
ςτακμοφσ ςυγκζντρωςθσ.
Σε περίπτωςθ ζκρθξθσ και / ι πυρκαγιάσ θ ομάδα ζκτακτθσ ανάγκθσ του πλοίου
κα πρζπει, υπό τισ εντολζσ του Α’ Αξιωματικοφ, να εκτελζςει τισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ ϊςτε να κζςει τθν κατάςταςθ υπό ζλεγχο.
Το περιςτατικό πρζπει να αναφζρεται ςτθ διοίκθςθ τθσ ςθμαίασ άμεςα και, αν
θ φωτιά δεν μπορεί να τεκεί υπό τον ζλεγχο του πλθρϊματοσ, να ηθτθκεί εξωτερικι
βοικεια, όπωσ απαιτείται. Κάκε προςπάκεια πρζπει να καταβλθκεί για να ςωκοφν
ηωζσ, να περιοριςτεί θ ηθμία ςτο πλοίο και το φορτίο και να προλθφκεί θ ρφπανςθ
του περιβάλλοντοσ.
Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ υπερβολικι χριςθ του νεροφ για τθν κατάςβεςθ
πυρκαγιϊν ςτουσ χϊρουσ μθχανθμάτων και του φορτίου μπορεί να επθρεάςει τθ
ςτακερότθτα του πλοίου. Ρρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτο πρόςκετο βάροσ
επί τθσ ελεφκερθσ επιφάνειασ του πλοίου και κα πρζπει θ ευςτάκεια του πλοίου να
διατθρείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ επιχείρθςθσ κατάςβεςθσ. Ρεριςςότερεσ
πλθροφορίεσ / κατευκφνςεισ που αφοροφν τζτοια κατάςταςθ αναφζρονται ςτο
SOPEP.
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5.6.7 Ρόξη Κύτουσ- Πλημμύρεσ
Σε περίπτωςθ ριξθσ του κφτουσ κα πρζπει να υπάρξει ςιμανςθ από τον γενικό
ςυναγερμό του πλοίου, μζςω τριϊν (3) ςυνεχόμενων ςυριγμϊν. Τα μζλθ του
πλθρϊματοσ κακϊσ και άλλοι επιβάτεσ, εάν υπάρχουν κα πρζπει να
ςυγκεντρωκοφν ςτον ενδεδειγμζνο ςτακμό ςυγκζντρωςθσ. Σε περίπτωςθ που
κάποια ρωγμι, με αποτζλεςμα τθν ειςροι νεροφ, παρουςιαςτεί ςτο πλοίο, ο
πλοίαρχοσ πρζπει αμζςωσ να ςθμαίνει τον γενικό ςυναγερμό ϊςτε να
ςυγκεντρωκεί το πλιρωμα ςτο ςτακμό ςυγκζντρωςθσ, να ενθμερωκεί για τθν
κατάςταςθ που επικρατεί και να προετοιμάςει τισ ςωςίβιεσ λζμβουσ. Ο Ρλοίαρχοσ
ςτθ ςυνζχεια, πρζπει να ςυναντθκεί με τουσ ανϊτερουσ αξιωματικοφσ ϊςτε να
εκτιμιςουν τθν κατάςταςθ. Επιπρόςκετα κα πρζπει να απαντθκοφν οι ακόλουκεσ
ερωτιςεισ.

A. Το ςκάφοσ βρίςκεται ςε άμεςο κίνδυνο βφκιςθσ ι ανατροπισ; Εάν ΝΑΛ:
Εγκαταλείψτε το ςκάφοσ αμζςωσ
Αποςτολι μθνφματοσ κινδφνου
B. Υπάρχει, ι είναι πικανόν να υπάρχει, διαρροι πετρελαίου ςε ςχζςθ με
το περιςτατικό;
Αν ΝΑΛ, κοινοποίθςθ του ςυμβάντοσ ςφμφωνα με το SOPEP.
Εάν ΟΧΛ, ζλεγχοσ ηθμιϊν όπου κρικεί αναγκαίο.
8. Επαφή με ςταθερά ή επιπλέοντα αντικείμενα
Συνικωσ ςυμβαίνει κατά τθ διάρκεια λιμενιςμοφ ι απόπλου. Είναι
πρωταρχικισ ςθμαςίασ και πρζπει να δοκεί προςοχι ςτα ακόλουκα:
Αν θ ςτεγανότθτα του κφτουσ του ζχει παραβιαςτεί, κα πρζπει να ακολουκθκοφν οι
απαραίτθτεσ ενζργειεσ που είναι ςχετικζσ με τθν περιβαλλοντικι ρφπανςθ.
Σε περίπτωςθ που υπάρχει κίνδυνοσ ρφπανςθσ τότε πρζπει να τεκοφν ςε ιςχφ τα
μζτρα για τθν ελαχιςτοποίθςθ διαρροισ πετρελαίου
Εάν δεν ζχει επθρεαςτεί θ ςτεγανότθτα του πλοίου, κφριο μζλθμα του Ρλοιάρχου
είναι να προςτατεφςει τα ςυμφζροντα του ιδιοκτιτθ.
Αν είναι δυνατόν, κα πρζπει να λθφκοφν φωτογραφίεσ από τθ ηθμιά ςτο πλοίο και
του ςτακεροφ αντικειμζνου φωτογραφίεσ κα πρζπει να λθφκοφν από βλάβθ ςτο
δικό του ςκάφοσ και με το ςτακερό αντικείμενο.
Κα πρζπει να υπάρξει άμεςθ ενθμζρωςθ τθσ Εταιρίασ.
Κα πρζπει να πλθροφορθκεί ο νθογνϊμονασ, το P&I club και οι αςφαλιςτζσ Κφτουσ
& Μθχανϊν (Hull & Machinery), κατά περίπτωςθ, ζαν υπάρχουν διακζςιμοι
επικεωρθτζσ ςε τοπικό επίπεδο.
Οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο
παράρτθμα Α, πρζπει να πραγματοποιθκοφν πλιρωσ.
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5.6.8 Μετατόπιςη φορτύου – Τπερβολικό Κλύςη
Σε περίπτωςθ που το πλοίο, για κάποιο λόγο, ξαφνικά αρχίςει να ζχει
υπερβολικι κλίςθ να λίςτα υπερβολικά κατά τθ διάρκεια τθσ εκφόρτωςθσ /
φόρτωςθ, κακαριςμοφ δεξαμενϊν ι ανεφοδιαςμοφ ςε καφςιμα, όλεσ οι εν εξελίξει
εργαςίεσ πρζπει να ςταματιςουν αμζςωσ μζχρισ ότου αποςαφθνιςτεί θ αιτία.
Εάν θ υπερβολικι κλίςθ ςυμβεί λόγω μετατόπιςθσ του φορτίου κατά τθ
διάρκεια του ταξιδιοφ, ο Ρλοίαρχοσ κα πρζπει να αλλάξει πορεία προκειμζνου να
μειωκοφν οι κινιςεισ του ςκάφουσ που οφείλοντται ςτθν επίδραςθ των ανζμων και
των κυμάτων τθσ κάλαςςασ.
Μεγάλεσ ποςότθτεσ νεροφ, οι οποίεσ ρίχνονται ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ,
μποροφν να επθρεάςουν τθν ευςτάκεια του πλοίου και να υπάρξει κλίςθ. Για το
λόγο αυτό, ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, θ ποςότθτα του νεροφ κα πρζπει να ελζγχεται
ϊςτε να είναι κατάλλθλθ και ςυμβατι με τθ δυνατότθτα άντλθςθσ του πλοίου.
Κατά τθ διάρκεια ανεφοδιαςμοφ οποιαςδιποτε δεξαμενισ, ιδιαίτερθ προςοχι
πρζπει να λθφκεί ζτςι ϊςτε να μειωκεί θ επίδραςθ των ελεφκερων επιφανειϊν.
Οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο
παράρτθμα Α, πρζπει να πραγματοποιθκοφν πλιρωσ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ /
κατευκφνςεισ που αφοροφν τζτοια κατάςταςθ αναφζρονται ςτο SOPEP.

5.6.9 Απόρριψη φορτύου
Απόρριψθ φορτίου επιτρζπεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που αυτό είναι απολφτωσ
απαραίτθτο για τθν διάςωςθ του πλοίου ςφμφωνα με τθν κρίςθ
του
πλοιάρχου. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ Εταιρεία κα πρζπει να ενθμερϊνεται άμεςα.

5.6.10

Βλϊβη Σηλϋγραφου

Οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο
παράρτθμα Α, πρζπει να πραγματοποιθκοφν πλιρωσ.

5.6.11

Βλϊβη Γυροπυξύδασ

Οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο
παράρτθμα Α, πρζπει να πραγματοποιθκοφν πλιρωσ

5.6.12

Βλϊβη Σιμονιού

Οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο
παράρτθμα Α, πρζπει να πραγματοποιθκοφν πλιρωσ

5.6.13

Βλϊβη κυρύασ μηχανόσ
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Οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο
παράρτθμα Α, πρζπει να πραγματοποιθκοφν πλιρωσ

5.6.14

Διακοπό ρεύματοσ

Οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο
παράρτθμα Α, πρζπει να πραγματοποιθκοφν πλιρωσ.

5.6.15

Επεύγουςα ρυμούλκηςη

Κα πρζπει ο Ρλοίαρχοσ να ανατρζξει ςτο ακόλουκο βιβλίο "Κίνδυνοι ςτθ
κάλαςςα και διάςωςθ: Ζνασ οδθγόσ για Ρλοιάρχουσ». (Peril at Sea and Salvage: A
Guide for Masters). Οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι λίςτα, που βρίςκεται
ςτο παράρτθμα Α, πρζπει να πραγματοποιθκοφν πλιρωσ. Ακολουκεί λίςτα με
πλθροφορίεσ που πρζπει να δίδονται κατά τθ διάρκεια ρυμοφλκθςθσ του πλοίου:
Α. Strongpoints («δζςτρεσ»):τφποσ, διαςτάςεισ, αντοχι ςε τόνουσ
Για τα πϊματα:
• Μζγιςτο και ελάχιςτο μζγεκοσ αποδεκτισ αλυςίδασ
Για τον βραχίονα ρυμοφλκθςθσ:
• πλάτοσ μεταξφ των πλευρικϊν πλακϊν (sideplates)
• Το μικοσ και πάχοσ τθσ περόνθσ (pin) του βραχίονα ρυμοφλκθςθσ
• Σαφείσ αποςτάςεισ μεταξφ των ακίδων και τθσ πλάκασ βάςθσ
• Θ απόςταςθ μεταξφ του πίςω μζρουσ τθσ περόνθσ και του μπροςτινοφ για τα
πλευρικά ελάςματα.
Για τα bitts («πίντεσ») - αφορά πλοία που δεν είναι εξοπλιςμζνα με ειδικά
strongpointσ:
• Διάμετροσ bitts
• Δυνατότθτα χριςθσ δφο ηευγαριϊν bitts ταυτόχρονα
• Αντοχι ςε τόνουσ
Β. Fairleads ( «όκια» - οδθγοί ςυρμάτων)
Εςωτερικζσ διαςτάςεισ (διαςτάςεισ των οριηόντιων και των κάκετων αξόνων),
Απόςταςθ μεταξφ Fairlead και strongpoint, κζςθ ςε ςχζςθ με τθν κεντρικι γραμμι
του πλοίου και το κατάςτρωμα.
Γ. Άλλα ςτοιχεία διακζςιμα επί του πλοίου
1. Φκορά τθσ αλυςίδασ: διάμετροσ, βακμόσ, μικοσ, διαςτάςεισ ανοικτϊν
ςυνδζςμων.
2. Φπαρξθ καλωδίου ρυμοφλκθςθσ: διάμετροσ, μικοσ, δφναμθ
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3. Άλλα ςτοιχεία, αν υπάρχουν.
4. Δυνατότθτα χριςθσ βαροφλκων του πλοίου, ζτςι ϊςτε να αναςυρκεί το ςκοινί
ρυμοφλκθςθσ επί του πλοίου.

5.6.16

Ζημιϋσ λόγω Κακοκαιρύασ

Τρόποι αντιμετϊπιςθσ τθσ πλοιγθςθσ κατά τθ διάρκεια κακοκαιρίασ μποροφν
να βρεκοφν μζςα ςτο Εγχειρίδιο Λειτουργίασ του Ρλοίου (Shipboard Operations
Manual). Κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ μποροφν να προκαλζςουν ςοβαρζσ βλάβεσ ςτο
κφτοσ του πλοίου ι ςτον μθχανολογικό του εξοπλιςμό. Πταν το επιτρζπει ο χρόνοσ
και ο καλάςςιοσ χϊροσ που βρίςκεται το πλοίο, επιβάλλεται θ αλλαγι πορείασ του
πλοίου ϊςτε να αποφευχκοφν οι περιοχζσ με βεβαρθμζνεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και
οι πικανοί κίνδυνοι που τισ ςυνοδεφουν. Ο Ρλοίαρχοσ οφείλει να ενθμερϊνει τον
αρχιμθχανικό όταν προςεγγίηει περιοχζσ με κακοκαιρία, ϊςτε εάν κρικεί αναγκαίο
να υπάρξει μείωςθ των ςτροφϊν του κινθτιρα. Σε περίπτωςθ που το πλοίο υποςτεί
μεγάλεσ ηθμιζσ λόγω κακϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν, οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ
ςχετικι λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο παράρτθμα Α, πρζπει να
πραγματοποιθκοφν πλιρωσ.

5.6.17

Διϊςωςη

Διάςωςθ του πλοίου πρζπει να ηθτείται από τθν Εταιρία. Εάν, ωςτόςο, το πλοίο
ι το φορτίο βρίςκονται ςε κίνδυνο και ο χρόνοσ δεν επιτρζπει να περιμζνουν
οδθγίεσ από τθν εταιρία, τότε θ απόφαςθ να ηθτιςουν και να λάβουν βοικεια
διάςωςθσ κα πρζπει να λθφκεί από τον πλοίαρχο. Συμβουλζσ μποροφν να
ηθτθκοφν από τουσ τοπικοφσ αντιπροςϊπουσ του P & I Club. Εάν απαιτείται θ λιψθ
άμεςων μζτρων ϊςτε να αποφευχκεί θ πικανότθτα ρφπανςθσ ι άλλων
περιβαλλοντικϊν ηθμιϊν ι για να μπορζςει να ςϊςει πλοίο, το φορτίο και το
πλιρωμα, ο Ρλοίαρχοσ οφείλει να κινιςει τθ διαδικαςία διάςωςθσ με τουσ
καλφτερουσ δυνατοφσ όρουσ και κατά προτίμθςθ να ςυνάψει μια ςφμβαςθ
ςφμφωνα με το αντίςτοιχθ φόρμα των Lloyd’s, θ οποία ζχει ωσ βάςθ τον όρο “No
cure No pay”. Θ φόρμα αυτι μπορεί να βρεκεί ςτο παράρτθμα Γ. Εάν το πλοίο, το
πλιρωμα και το φορτίο δεν βρίςκεται ςε κίνδυνο, και δεν υπάρχει ρφπανςθ ι
περιβαλλοντικι ηθμιά και απαιτείται βοικεια μικροφ μεγζκουσ, τότε ο Ρλοίαρχοσ
κα πρζπει να καταβάλει προςπάκεια ϊςτε να υπάρξει ςυμφωνία με τθν εταιρία
διάςωςθσ, με θμεριςια χρζωςθ. Θ χριςθ των λιμενικϊν αρχϊν, πιλότων, κλπ, ωσ
μεςαηόντων μεταξφ του Ρλοιάρχου και των διαςωςτϊν δεν ςυνιςτάται.
Θ Εταιρεία απαιτεί μια πλιρθ ζκκεςθ για τα γεγονότα που οδιγθςαν ςτθν
ανάγκθ για βοικεια από τουσ διαςϊςτεσ. Κακθμερινι ζκκεςθ των εργαςιϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνων των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ που
χρθςιμοποιείται, τθ ςυνδρομι από το ςκάφοσ των διαςωςτϊν μζςω ερματιςμοφ,
αφερματιςμοφ, κλπ. Κακθμερινό δελτίο καιροφ πρζπει να λαμβάνεται και να
αποςτζλλεται ςτθν Εταιρία. Εάν υπάρχει βοικεια και από άλλουσ οργανιςμοφσ ι
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πρόςωπα εκτόσ τθσ εταιρίασ διάςωςθσ, τότε κα πρζπει να εξακριβϊνεται το είδοσ
αυτισ τθσ βοικειασ και να διαβιβάηονται ςτθν Εταιρία οι αντίςτοιχεσ λεπτομζρειεσ.
Σε περίπτωςθ που πρζπει να υπάρξει «ελάφρυνςθ» του πλοίου , μζςω απόρριψθσ
φορτίου, τότε κα πρζπει να υπάρχει ενθμζρωςθ τθσ Εταιρίασ μζςω ξεχωριςτισ
ζκκεςθσ. Επιπλζον, εάν υπάρξει καταςτροφι, απϊλεια ι απόρριψθ φορτίου, κα
πρζπει να γίνει εκτίμθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ του φορτίου.
Μια πλιρθσ καταγραφι των αποκεμάτων και άλλων αντικειμζνων που
καταναλϊκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ διάςωςθσ, πρζπει να πραγματοποιθκεί και
να διαβιβαςτεί ςτθν Εταιρία μετά το πζρασ των εργαςιϊν. Μια εκτίμθςθ τθσ
επίδοςθσ των διαςωςτϊν κα πρζπει να περιλαμβάνεται ςτθν ζκκεςθ, μαηί με
λεπτομζρειεσ των δεξιοτιτων και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ, κακϊσ και τουσ
κινδφνουσ ςτουσ οποίουσ εκτζκθκαν. Θ ευκφνθ τουσ ζναντι τρίτων κα πρζπει να
περιγράφεται με λεπτομζρεια, εάν είναι γνωςτι.

5.6.18

Λιμϋνασ καταφυγόσ

Σε περίπτωςθ ςοβαροφ ατυχιματοσ με το πλιρωμα ι ηθμιά ςτο ςκάφοσ, τα
μθχανιματα ι το φορτίο απαιτείται το πλοίο να πλεφςει ςε ζναν λιμζνα
καταφυγισ, όταν αυτό είναι δυνατόν και εφόςον ο χρόνοσ το επιτρζπει ο
Ρλοίαρχοσ πρζπει να επικοινωνιςει με τθν Εταιρεία, προκειμζνου να υπάρξει
ςυντονιςμόσ και να μπορζςει θ Εταιρεία να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ
ςτον λιμζνα καταφυγισ. Εάν το κζμα είναι επείγον, είναι ςτο διακριτικι ευχζρεια
του πλοιάρχου, το πωσ κα ενεργιςει. Οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι
λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο παράρτθμα Α, πρζπει να πραγματοποιθκοφν
πλιρωσ.

5.6.19

“Wash and Surge “

"Wash and Surge" ορίηεται ωσ θ κατάςταςθ κατά τθν οποία ζνα πλοίο περνά με
μεγάλθ ταχφτθτα δίπλα από ζνα αγκυροβολθμζνο πλοίο, και προκαλεί ανϊμαλεσ
κινιςεισ του πλοίου κατά μικοσ τθσ αποβάκρασ. Εκτόσ από τον διαχωριςμό των
ρεμζτηων, μπορεί και το κφτοσ να υποςτεί ηθμιά.
Ο Ρλοίαρχοσ πρζπει να αξιολογιςει πλιρωσ τθν κατάςταςθ και να ενεργιςει ωσ
προσ το ςυμφζρον τθσ Εταιρείασ. Από προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ “Wash and Surge
“ μια κοινότυπθ γραμμι άμυνασ είναι ότι το ςκάφοσ ςτθν αποβάκρα είχε χαλαρό
αγκυροβόλιο. Είναι απαραίτθτο, επομζνωσ, τα ρεμζτηα του πλοίου να ζχουν
προςδεκεί με τρόπο τζτοιο, όπωσ αναφζρεται ςτο Εγχειρίδιο Λειτουργίασ του
Ρλοίου (Shipboard Operations Manual”). Οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ
ςχετικι λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο παράρτθμα Α, πρζπει να
πραγματοποιθκοφν πλιρωσ.
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5.6.20

Άνθρωποσ ςτη θϊλαςςα (ϊμεςη ανακϊλυψη)

Το μζλοσ του πλθρϊματοσ με τθν ανακάλυψθ ενόσ ανκρϊπου ςτθ κάλαςςα,
πρζπει:
Να ειδοποιιςει τθ γζφυρα από το πλθςιζςτερο τθλζφωνο, ι να ηθτιςει από
ζνα κοντινό πρόςωπο να καλζςει τθ γζφυρα και να τθν πλθροφοριςει
ςχετικά, ι να φωνάξει «MAN OVERBOARD" πάντα αναφζροντασ τθν πλευρά
του πλοίου (αριςτερι ι δεξιά), λαμβάνοντασ υπόψθ ποιό από τα παραπάνω
είναι εφικτό ι πρακτικό.
Να διατθριςει οπτικι επαφι με το άτομο ςτο νερό και να πλθροφοριςει
αναλόγωσ τισ ομάδεσ διάςωςθσ, μόλισ αφιχκοφν.
Αμζςωσ κάποιο μζλοσ του πλθρϊματοσ πρζπει να τεκεί ςε επιφυλακι και να
γνωρίηει διαρκϊσ το ςθμείο που βρίςκεται ο άνκρωποσ ςτθ κάλαςςα κακϊσ ο
εντοπιςμόσ του, ειδικά ςε κινοφμενα φδατα μπορεί να είναι δφςκολοσ. Κα πρζπει
να λθφκεί υπόψθ ότι το πρόςωπο που ζχει πζςει ςτθ κάλαςςα μπορεί να
τραυματιςτεί ι να ζχει χάςει τισ αιςκιςεισ του κάτι που επιβάλει οι ομάδεσ
διάςωςθσ να είναι ανάλογα προετοιμαςμζνεσ. Μόλισ ο υπεφκυνοσ βάρδιασ
ειδοποιθκεί ότι κάποιοσ ζχει πζςει ςτθ κάλαςςα, πρζπει να ακολουκιςει τισ εξισ
δράςεισ:
Να ξεκινιςει άμεςα ελιγμοφσ προσ τθν πλευρά που βρίςκεται ο άνκρωποσ
ςτθ κάλαςςα (ςτροφι Williamson) και να είναι ςε επιφυλακι.
Ρετάει τθ ςθμαδοφρα “man overboard” ςτθ κάλαςςα ςθμαδοφρα για να
προςδιορίςει τθν ακριβι κζςθ.
Αποκθκεφει τθ κζςθ του πλοίου ςτο GPS
Ειδοποιεί τον Ρλοίαρχο.
Ειδοποιεί το δωμάτιο ελζγχου τθσ μθχανισ ι μειϊνει τθν ταχφτθτα αμζςωσ
ανάλογα με το ποιά από τισ δφο ενζργειεσ είναι εφικτι.
Ειδοποιεί το υπόλοιπο πλιρωμα για τθν κατάςταςθ που επικρατεί ϊςτε να
επιςτρατευκεί θ ομάδα διάςωςθσ και θ ιατρικι ομάδα.
Ακόμθ και αν θ κζςθ του ανκρϊπου ςτθ κάλαςςα δεν είναι αμζςωσ γνωςτι ζνα
πλοίο που ζχει ευκεία πορεία κατά πάςα πικανότθτα κα επανζλκει ςτθν αρχικι του
πορεία εάν εκτελεςτεί μια ςτροφι Williamson. Οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ
ςχετικι λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο παράρτθμα Α, πρζπει να
πραγματοποιθκοφν πλιρωσ.
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5.6.21

Άνθρωποσ ςτη θϊλαςςα (ϊγνωςτο ςημεύο ό ώρα)

Εάν, εν μζςω ταξιδιοφ, κοινοποιθκεί ςτον Ρλοίαρχο θ φπαρξθ αγνοουμζνου
προςϊπου, το πρϊτο βιμα που πρζπει να ακολουκιςει είναι να προςπακιςει να
ςυλλζξει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ αρχικά να
επαλθκεφςει ότι το πρόςωπο όντωσ ζχει πζςει ςτθ κάλαςςα και να εκτιμιςει τθ
κζςθ του ςυμβάντοσ.
Εάν υπάρχουν ςτοιχεία που δείχνουν ότι το πρόςωπο επιβιβάςτθκε ςτο
πλοίο πριν από τθν αναχϊρθςθ από το τελευταίο λιμάνι.
Αν ο εξαφανιςκείσ είχε επιβιβαςτεί κατά τθν αναχϊρθςθ του πλοίου από το
τελευταίο λιμάνι, τότε ο Ρλοίαρχοσ κα πρζπει να λάβει πλθροφορίεσ
ςχετικά με το χρόνο που για τελευταία φορά που κάποιοσ τον είχε δει ςτο
πλοίο, τθν κατάςταςι του και τθ κζςθ του ςτο πλοίο.
Μια διεξοδικι ζρευνα του ςκάφουσ κα πρζπει να διεξαχκεί για να
διαςφαλιςτεί ότι το άτομο δε βρίςκεται εντόσ του πλοίου,
αναιςκθτοποιθμζνοσ ι ςε κάποια απομακρυςμζνθ τοποκεςία. Μια ζρευνα
των καμπίνων των προςφιλϊν του προςϊπων, με βάςθ τισ πλθροφορίεσ
που ζχουν ςυλλεχτεί, κα πρζπει επίςθσ να πραγματοποιθκεί.
Εάν δεν υπάρχουν αποτελζςματα ςτισ προςπάκειεσ, ο Ρλοίαρχοσ πρζπει να
διατάξει «όπιςκεν ολοταχϊσ». Πταν λαμβάνεται μια τζτοια απόφαςθ κα πρζπει
πάντα να ζχουμε κατά νου ότι ακόμθ και αν ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα ζχει
παρζλκει μπορεί να υπάρχουν, ιδίωσ ςτισ καλζσ καιρικζσ ςυνκικεσ, μια καλι
ευκαιρία να ανακαλφψουν και να ςϊςουν το πρόςωπο. Θ δυνατότθτα αυτι κα
πρζπει να ενκαρρφνει τον Ρλοίαρχο να γυρίςει το πλοίο πίςω και να προχωριςει
με τθν αναηιτθςθ.

5.6.22

Έρευνα και Διϊςωςη

Οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο

παράρτθμα Α, πρζπει να πραγματοποιθκοφν πλιρωσ.

5.6.23

Αςθϋνεια ό τραυματιςμόσ

Θ απόφαςθ να αποβιβαςτεί ζνα άρρωςτο ι τραυματιςμζνο άτομο κα πρζπει
να βαςίηεται ςε ςχετικι ιατρικι ςυμβουλι και να υποςτθρίηεται από ιατρικι
γνωμάτευςθ. Σε περίπτωςθ που θ ιατρικι ςυμβουλι δεν είναι διακζςιμθ, ο
πλοίαρχοσ μπορεί, κατά τθν κρίςθ του, να αποβιβάςει τον αςκενι ι τραυματία με
τθ φροντίδα του πράκτορα του πλοίου. Μια πλιρθσ ζκκεςθ που καλφπτει το
περιςτατικό πρζπει να ςταλεί ςτθν Εταιρεία, το ςυντομότερο δυνατό, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του Εγχειρίδιου Λειτουργίασ του Ρλοίου. Οι ενζργειεσ που
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αναφζρονται ςτθ ςχετικι λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο παράρτθμα Α, πρζπει
να πραγματοποιθκοφν πλιρωσ.

5.6.24

Διϊςωςη από κλειςτό χώρο

Θ ανάγκθ για τθ διάςωςθ ενόσ ατόμου από κλειςτό χϊρο μπορεί να ςυμβεί ανά
πάςα ςτιγμι, εντόσ λιμζνα ι ςτθ κάλαςςα, πιο ςυγκεκριμζνα όταν
πραγματοποιοφνται
εργαςίεσ
ςυντιρθςθσ
και
επιςκευζσ. Ρρζπει
να
πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ για το εάν το οξυγόνο εντόσ του κλειςτοφ χϊρου είναι
επαρκζσ για να πραγματοποιθκεί αςφαλισ είςοδοσ ςε αυτόν. Θ ομάδα ζκτακτθσ
ανάγκθσ πρζπει να εγκαλείται αμζςωσ. Ρριν από τθν είςοδο ςε κλειςτό χϊρο, είναι
αναγκαίο οι αναπνευςτικζσ ςυςκευζσ (Self Contained Air Breathing Apparatus) να
είναι άμεςα διακζςιμεσ. Οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι λίςτα ελζγχου,
που βρίςκεται ςτο παράρτθμα Α, πρζπει να πραγματοποιθκοφν πλιρωσ.

5.6.25

Επιχειρόςεισ με ελικόπτερο

Οι όποιεσ ενζργειεσ πραγματοποιοφνται κα πρζπει να ζχουν ωσ ςθμείο αναφοράσ τθν

ζκδοςθ του Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ Επιμελθτθρίου (International Chamber of
Shipping - ICS), «Οδθγόσ για επιχειριςεισ μεταξφ ελικόπτερου/πλοίου". Οι
ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ ςχετικι λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο
παράρτθμα Α, πρζπει να πραγματοποιθκοφν πλιρωσ.

5.6.26

Αναφορϊ Θανϊτου

Στθν ατυχι περίπτωςθ που ζνα μοιραίο περιςτατικό λάβει χϊρα ςτο πλοίο, ςτθ
ςυνζχεια, ο πλοίαρχοσ πρζπει να διαςφαλίςει ότι μία λεπτομερισ, πλιρθσ και
ακριβισ περιγραφι των περιςτατικϊν που οδιγθςαν ςτο κάνατο του προςϊπου
αναφζρονται ςτθν Εταιρεία. Ο γενικόσ κανόνασ είναι ότι το ςϊμα ενόσ ναυτικοφ
που πεκαίνει ςε λιμάνι εκτόσ τθσ χϊρασ του ι ςτθ κάλαςςα, πρζπει να επιςτραφεί
ςτα ςπίτι του, και πρζπει να ακολουκθκοφν οι επικυμίεσ των πλθςιζςτερων
ςυγγενϊν του. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που υπάρχουν ρθτζσ εντολζσ από τθν
Εταιρία, το ςϊμα του νεκροφ προςϊπου μπορεί να ταφεί ςτθ κάλαςςα με τθν
προχπόκεςθ ότι εκπλθρϊνονται οι υποχρεϊςεισ που κζτει το κράτοσ τθ ςθμαία του
οποίου φζρει το πλοίο και ικανοποιοφνται οι επικυμίεσ του πλθςιζςτερων
ςυγγενϊν του. Ο πλοίαρχοσ μπορεί να κακοδθγθκεί από τον «Λατρικό οδθγό για
Ρλοιάρχουσ» (“Ship Captain’s Medical Guide”) και τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ του
κράτουσ τθν ςθμαία του οποίου φζρει το πλοίο. Οι ενζργειεσ που αναφζρονται ςτθ
ςχετικι λίςτα ελζγχου, που βρίςκεται ςτο παράρτθμα Α, πρζπει να
πραγματοποιθκοφν πλιρωσ.
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6 Ανϊλυςη Ατυχημϊτων
Στο τελευταίο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ πραγματοποιείται ανάλυςθ δφο
ατυχθμάτων που ςυνζβθςαν πάνω ςε πλοία μεταφοράσ χφδθν φορτίου. Ριο
ςυγκεκριμζνα, γίνεται αναφορά ςτο ιςτορικό των ατυχθμάτων ,πραγματοποιείται
επεξεργαςία των δεδομζνων, ςυγκρίνονται οι ενζργειεσ του πλθρϊματοσ τθ ςτιγμι
του ατυχιματοσ με τισ ενζργειεσ που κα ζπρεπε να πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα
με τισ απαιτιςεισ του Εγχειρίδιου Συςτιματοσ Αςφαλείασ τθσ Εταιρίασ (Safety
Manual System) και εν τζλει εξετάηεται το ποιοι ευκφνονται για τα ατυχιματα
αυτά.
Τα ατυχιματα αυτά είναι αντιπροςωπευτικά παραδείγματα πικανϊν
ατυχθμάτων που κα μποροφςαν να ςυμβοφν ςε οποιοδιποτε πλοίο και καλφπτουν
τόςο μθχανολογικζσ βλάβεσ όςο και περιπτϊςεισ παρζμβαςθσ του ανκρϊπινου
παράγοντα.

6.1

M/V Cape Kestrel

6.1.1 Ιςτορικό του ατυχόματοσ
Το μθχανοκίνθτο πλοίο μεταφοράσ χφδθν φορτίου Cape Kestrel ςτισ 11
Οκτωβρίου 2001 βριςκόταν αγκυροβολθμζνο ςτο Dampier, λιμάνι τθσ Αυςτραλίασ,
περιμζνοντασ να φορτϊςει ζνα φορτίο ςίδθρου με προοριςμό τθν Κίνα. Κατά τθ
διάρκεια τθσ παραμονισ του, και πριν αρχίςει θ διαδικαςία φόρτωςθσ, ο Ρλοίαρχοσ
αποφάςιςε να πραγματοποιιςει ζνα γυμνάςιο ςχετικό με τισ ςωςίβιεσ λζμβουσ.
Ρρόκεςθ του ιταν να βεβαιϊςει πωσ λειτουργοφν οι μθχανιςμοί κακαίρεςθσ των
λζμβων τόςο ςτθ αριςτερι όςο και ςτθ δεξιά πλευρά του πλοίου.
Το πρωί τθσ επόμενθσ θμζρασ πραγματοποιικθκε θ κακαίρεςθ τθσ αριςτερισ
λζμβου, ζχοντασ ωσ επιβαίνοντεσ πζντε μζλθ του πλθρϊματοσ. Ελζγχκθκε ο
μθχανιςμόσ απελευκζρωςθσ τθσ λζμβου του οποίου θ μθχανι λειτοφργθςε
κανονικά. Μόλισ ςυνδζκθκαν ξανά οι γάντηοι πάνω ςτθ λζμβο, ζνα μζλοσ του
πλθρϊματοσ προςπάκθςε να ανεβάςει τθ λζμβο ςτθ κζςθ τθσ χρθςιμοποιϊντασ το
χειριςτιριο του μθχανιςμοφ ανζλκυςθσ.
Πμωσ το χειριςτιριο δεν κατάφερε να ξεκινιςει το μοτζρ του βαροφλκου και ο
πρϊτοσ αξιωματικόσ ηιτθςε από τον πρϊτο μθχανικό, που βριςκόταν εκείνθ τθ
ςτιγμι ςτο κατάςτρωμα, να ανυψϊςει τθ λζμβο. Αυτόσ ξεκίνθςε το βαροφλκο,
αποςυμπιζηοντασ χειροκίνθτα τθν κυρία επαφι του μοτζρ. Θ ανφψωςθ ςταμάτθςε
ςτο φψοσ του κυρίωσ καταςτρϊματοσ, διότι ο Ρλοίαρχοσ, που παρακολουκοφςε
από τθ γζφυρα του πλοίου, διζταξε τον πρϊτο αξιωματικό να αποβιβαςτοφν οι
επιβαίνοντεσ τθ λζμβο, προτοφ τοποκετθκεί θ λζμβοσ ςτθ κζςθ τθσ. Αυτόσ
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απάντθςε πωσ θ λζμβοσ βριςκόταν μακριά και τα μζλθ του πλθρϊματοσ δε κα
μποροφςαν να αποβιβαςτοφν με αςφάλεια, και ζτςι κα ζπρεπε να ςυνεχιςτεί θ
ανφψωςθ τθσ λζμβου μζχρι τθν πλατφόρμα αποβίβαςθσ με το πλιρωμα μζςα.
Ραρά τισ αντιρριςεισ του Ρλοιάρχου, θ ανφψωςθ ςυνεχίςτθκε. Τα καπόνια
βαρφτθτασ (davits) μπικαν μζςα, πζραςαν τουσ διακόπτεσ αςφαλείασ (limit
switches) και τουσ αναςτολείσ, με το βαροφλκο να ςυνεχίηει να κινείται. Το
ζμπροςκεν μζροσ τθσ λζμβου ζχαςε φψοσ, ακολουκοφμενο από το όπιςκεν μζροσ,
προκαλϊντασ τθ πτϊςθ τθσ λζμβου από φψοσ περίπου 20 μζτρων ςτο νερό.
Τζςςερα μζλθ του πλθρϊματοσ που βρίςκονταν ςτθ λζμβο τραυματίςτθκαν, τρεισ
από αυτοφσ ςοβαρά. Ο πρϊτοσ αξιωματικόσ υπζφερε τουσ πιο ςοβαροφσ
τραυματιςμοφσ και διακομίςτθκε ςε νοςοκομείο ςτο Perth. Τρία άλλα μζλθ του
πλθρϊματοσ διακομίςτθκαν μζςω ελικοπτζρου ςε νοςοκομείο ςτθ Karratha. Δφο
από αυτοφσ επαναπατρίςτθκαν μετά τθ κεραπεία τουσ, ενϊ το άλλο μζλοσ
επζςτρεψε ςτο πλοίο. Τζλοσ, ο καμαρότοσ, που βριςκόταν και αυτόσ ςτθ λζμβο,
υπζφερε μόνο μερικοφσ μϊλωπεσ.

Εικόνα 1. Διάγραμμα Σωςίβιασ Λζμβου Cape Kestrel

6.1.2 Ανϊλυςη του Ατυχόματοσ
Ακολουκεί μια διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ ανάλυςθσ του ατυχιματοσ,
μζςω του παρακάτω διαγράμματοσ ροισ.

147

Γεγονότα

Συνκικεσ

Ρεριςτατικό

Ο Ρλοίαρχοσ αποφαςίηει
τθ κακζλκυςθ τθσ λζμβου

Το Cape Kestrel
είναι
αγκυροβολθμζνο
ςτο Dampier ςτισ
11 Οκτωβρίου
2001

Θ λζμβοσ ανυψϊνεται με
αργό ρυκμό

Στισ 08:45
ξεκινάει θ
κακζλκυςθ τθσ
λζμβου με 4
μζλθ του
πλθρϊματοσ

Απαςφαλίηονται
οι γάντηοι και θ
μθχανι
κακζλκυςθσ
λειτουργεί
κανονικά

Αςφαλίηονται
οι γάντηοι και
μζλοσ του
πλθρϊματοσ
χρθςιμοποιεί
το χειριςτιριο
ανφψωςθσ

Ρρόβλθμα
χειριςμοφ του
μοτζρ του
βαροφλκου,
ενθμζρωςθ
Ρρϊτου
Μθχανικοφ

Ο Ρρϊτοσ
Μθχανικόσ
παρατθρεί
βραχυκφκλωμα
ςτο πάνελ
χειριςμοφ

Ο Ρρϊτοσ
Μθχανικόσ
ενθμερϊνει
πωσ κα πρζπει
να ξεκινιςει
τθν ανφψωςθ
χειροκίνθτα

Μζλοσ του
πλθρϊματοσ
ξεκινάει τθν
περιζλιξθ τθσ
λζμβου

Ο Ρρϊτοσ
Μθχανικόσ
προςπακεί να
εντοπίςει το
πρόβλθμα ςτο
χειριςτιριο .
Σταματάει θ
ανφψωςθ τθσ
λζμβου

Ο Ρλοίαρχοσ
διατάςςει το
πλιρωμα να
αποβιβαςτεί
από τθ λζμβο
ςτο κυρίωσ
κατάςτρωμα

Ο Ρρϊτοσ
Μθχανικόσ
πραγματοποιεί
χειροκίνθτθ
ανφψωςθ τθσ
λζμβου

Ο Ρρϊτοσ Αξιωματικόσ
περιμζνει να λειτουργιςουν οι
διακόπτεσ αςφαλείασ

Οι διακόπτεσ
αςφαλείασ δε
λειτουργοφν. Τα
καπόνια βαρφτθτασ
ςταματοφν με το
βαροφλκο να τρζχει
και το ζμπροςκεν
μζροσ τθσ λζμβου
πζφτει

Θ δεξιά πλευρά τθσ
λζμβου πζφτει. Τα
καπόνια βαρφτθτασ
πζφτουν,
απελευκερϊνοντασ τθ
λζμβο

Ραρά τισ
αντιρριςεισ
του Ρλοιάρχου,
θ ανφψωςθ
ςυνεχίςτθκε
από τον Ρρϊτο
Μθχανικό

09:30 Θ λζμβοσ
πζφτει από
φψοσ 20 μζτρων
ςτθ κάλαςςα

Ο Ρρϊτοσ
Αξιωματικόσ
δίνει εντολι
ςτον Ρρϊτο
Μθχανικό να
επανεκκινιςει
τθν ανφψωςθ
τθσ λζμβου

Ο 3οσ Αξιωματικόσ
χρθςιμοποιεί τθν
αντλία κφτουσ
ϊςτε να αντλιςει
τα νερά από τθ
λζμβο

Ο Ρλοίαρχοσ
διατάςςει τον
αξιωματικό να
χρθςιμοποιιςει
τα παλάγκα ϊςτε
να πλθςιάςει θ
λζμβοσ ςτο πλοίο

Ο Ρρϊτοσ
Αξιωματικόσ
ενθμερϊνει τον
Ρλοίαρχο πωσ θ
λζμβοσ βρίςκεται
μακριά, για να
μπορζςει το
πλιρωμα να
αποβιβαςτεί

Ο Ρρϊτοσ
Μθχανικόσ
κατεβαίνει ςτθ
λζμβο και
ενθμερϊνει τον
Ρλοίαρχο για του
τραυματιςμοφσ
του πλθρϊματοσ

Ο Ρλοίαρχοσ
ηθτά
ελικόπτερο και
γιατρό. Το
τραυματιςμζνο
πλιρωμα
διακομίηεται
ςε νοςοκομεία

Τζςςερα μζλθ του πλθρϊματοσ
τραυματίηονται
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Ο Ρρϊτοσ
Μθχανικόσ
ςταματάει τθν
ανφψωςθ τθσ
λζμβου ςτο
φψοσ του κυρίωσ
καταςτρϊματοσ

Ο 1οσ Αξιωματικόσ
μεταφζρεται ςε
νοςοκομείο ςτο
Perth, για
περαιτζρω
κεραπεία. 2 μζλθ
του πλθρϊματοσ
επαναπατρίηονται

Ανακτάται θ
λζμβοσ, μετά
τθν
τοποκζτθςθ
νζων βαριδιϊν

16 Οκτωβρίου:
Το πλοίο
αποπλζει από
το Dampier με
μία επιπλζον
λζμβο,
ανάλογθσ
χωρθτικότθτασ

Ο Ρρϊτοσ
Μθχανικόσ
πιζηει τθν
επαφι του
μοτζρ
ανφψωςθσ. Ο
αυτόματοσ
διακόπτθσ
κυκλϊματοσ δε
μεταδίδει

Ο Ρρϊτοσ
Μθχανικόσ
ενθμερϊνει
πωσ θ
ανφψωςθ κα
γίνει από το
πάνελ

Εικόνα 2 M/V Cape Kestrel

]
Εικόνα 3 Αριςτερή Σωςίβια Λζμβοσ
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6.1.3 υμπερϊςματα και Προτϊςεισ
Διαπιςτϊνουμε από τθν παραπάνω ανάλυςθ του περιςτατικοφ, τουσ
διαφορετικοφσ παράγοντεσ που ζπαιξαν ρόλο ϊςτε να ςυμβεί το εν λόγω ατφχθμα.
Με βάςθ τα ςτοιχεία που ιταν διακζςιμα , μποροφμε αςφαλϊσ να καταλιξουμε ςτα
παρακάτω ςυμπεράςματα :
1. Πταν το κουμπί ανφψωςθσ ςτο χειριςτιριο του βαροφλκου δε λειτοφργθςε,
αποφαςίςτθκε θ ανφψωςθ τθσ λζμβου πατϊντασ χειροκίνθτα τθν επαφι του
μοτζρ του βαροφλκου.
2. Θ βλάβθ που εμπόδιςε τθ ςωςτι λειτουργία του χειριςτθρίου, δεν
εντοπίςτθκε οφτε επιδιορκϊκθκε
3. Θ επικοινωνία μεταξφ του Ρρϊτου Μθχανικοφ και του Ρρϊτου Αξιωματικοφ,
ιταν δφςκολθ λόγω τθσ κζςθσ που βριςκόταν το πάνελ του μοτζρ. Επιπλζον, ο
Ρρϊτοσ Μθχανικόσ δεν είχε οπτικι επαφι με τθ λζμβο.
4. Οι διαταγζσ του Ρλοιάρχου , να αποβιβαςτοφν οι επιβάτεσ τθσ λζμβου ,
αγνοικθκαν από τον Ρρϊτο Αξιωματικό.
5. Οφτε ο Ρλοίαρχοσ, οφτε ο Ρρϊτοσ Αξιωματικόσ γνϊριηαν τον τρόπο με τον
οποίο κα ανυψωνόταν θ λζμβοσ, και αγνοοφςαν πωσ θ χειροκίνθτθ ανφψωςθ
τθσ ςιμαινε τθν παράκαμψθ των ςυςτθμάτων αςφαλείασ του μθχανιςμοφ τθσ
λζμβου.
6. Είναι πικανό ο μοχλόσ ηεφξεωσ να μθ βριςκόταν ςτθ κατάλλθλθ κζςθ για τθν
ανζλκυςθ τθσ λζμβου, και αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα θ βάρκα να ανυψϊνεται
πολφ γριγορα.
7. Ο Ρρϊτοσ Μθχανικόσ και ο Αρχιμθχανικόσ, ζπρεπε να γνωρίηουν πωσ
επιβαλλόταν να ςταματιςει θ ανζλκυςθ τθσ λζμβου προτοφ γίνει επαφι των
διακοπτϊν αςφαλείασ με τα καπόνια.
8. Ο Ρρϊτοσ Μθχανικόσ, δε γνϊριηε πωσ οι διακόπτεσ αςφαλείασ είχαν
παρακαμφκεί, και δεν είχε ενθμερωκεί γι’ αυτό από τον Αρχιμθχανικό.
Επιπλζον οι θλεκτρολογικζσ γνϊςεισ και των δφο, ιταν κάτω το αποδεκτοφ
επιπζδου.
Σφμφωνα με τα παραπάνω, και με βάςθ τισ απαιτιςεισ που οφείλει μια
διαχειρίςτρια Εταιρία να ζχει κζςει όςον αφορά τουσ κανόνεσ αςφαλείασ είναι
κατανοθτό πωσ δεν ζχουν τθρθκεί οι διαδικαςίεσ αςφαλείασ τόςο από το πλιρωμα
του πλοίου όςο και από το προςωπικό των γραφείων τθσ Εταιρίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα:
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1. Σφμφωνα με τθ διαδικαςία
PRO-03 (Manning) κα ζπρεπε να ζχει
επαλθκευκεί από το προςωπικό του Ναυτιλιακοφ τμιματοσ τθσ Εταιρίασ, πωσ
οι Μθχανικοί που βρίςκονται ςτο πλοίο τουσ, ζχουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ
όςον αφορά το θλεκτρολογικό κομμάτι τθσ δουλειάσ τουσ. Εάν διαπίςτωναν
ελλείψεισ ωσ προσ τθν κατάρτιςθ τουσ, κα ζπρεπε να ζχουν προςλάβει
κάποιον εξειδικευμζνο θλεκτρολόγο.
2. Ραρατθρείται πωσ το πλιρωμα δεν ιταν εξοικειωμζνο με τθ χριςθ των
ςυςκευϊν αςφαλείασ του πλοίου, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ τθσ λζμβου,
όπωσ ρθτϊσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 5.2 τθσ διαδικαςίασ PRO-04
(Training, Familiarization and Appraisal of Seafarers).
3. Κα πρζπει να ελεγχκεί εάν βρίςκονταν ςτο πλοίο όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα
για τθ ςυντιρθςθ των ςωςίβιων λζμβων όπωσ αναφζρεται ςτο κεφάλαιο 11
του κϊδικα ISM.
4. Τα γυμνάςια που αφοροφν τισ ςωςίβιεσ λζμβουσ κα πρζπει να διενεργοφνται
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που υπάρχουν ςτο κεφάλαιο 8 του κϊδικα ISM,
ϊςτε να εξαςφαλίηεται πωσ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ το πλιρωμα κα
ζχει τθ δυνατότθτα να επιβιβαςτεί με αςφάλεια ςτθ λζμβο.

6.2

M/V Saga Spray

6.2.1 Ιςτορικό του ατυχόματοσ
Το φορτθγό πλοίο M/V Saga Spray, βριςκόταν ςτο λιμάνι του Helsingborg,
ξεφορτϊνοντασ διςκία ξφλου (wood pellets), Θ εκφόρτωςθ πραγματοποιοφνταν χωρίσ
κανζνα πρόβλθμα ζωσ ότου χρειάςτθκε θ τοποκζτθςθ ενόσ μθχανικοφ φορτωτι ςτο
δεφτερο αμπάρι του πλοίου, ϊςτε να γίνει θ εκφόρτωςθ των τελευταίων ξφλινων
διςκίων, διότι ο γερανόσ τθσ αποβάκρασ δεν μποροφςε να φτάςει ςτο ςθμείο εκείνο.
Για να μπορζςουν να αποςυνδζςουν τον φορτωτι , μετά τθν ολοκλιρωςθ ενόσ
μζρουσ τθσ εκφόρτωςθσ, ζνα μζλοσ του πλθρϊματοσ και ζνασ από τουσ λιμενεργάτεσ,
χρειάςτθκε να κατζβουν ςτο αμπάρι χρθςιμοποιϊντασ τθν καταπακτι που οδθγοφςε
ςτο ςυγκεκριμζνο αμπάρι. Κακϊσ κατζβαιναν, το μζλοσ του πλθρϊματοσ, ζνασ απλόσ
ναυτικόσ. κατζρρευςε , και χάνοντασ τθν ιςορροπία του ζπεςε ςτο αμπάρι,
ακολουκοφμενοσ από τον λιμενεργάτθ.
Εν ςυνεχεία, ζγινε κλιςθ αςκενοφόρου και άλλα μζλθ του πλθρϊματοσ
προςπάκθςαν να βοθκιςουν τουσ δφο άντρεσ. Ο ναυτικόσ βρζκθκε ςτο τζλοσ τθσ
καταπακτισ , ενϊ ο λιμενεργάτθσ ς’ ζνα φψωμα παραπάνω. Με τθν άφιξθ του
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αςκενοφόρου , και τθν περιςυλλογι των τραυματιϊν, δφο από τουσ τραυματιοφορείσ,
πζντε μζλθ του πλθρϊματοσ κακϊσ και δφο λιμενεργάτεσ χρειάςτθκε να διακομιςτοφν
ςτο νοςοκομείο, διότι ειςζπνευςαν τοξικά αζρια κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ
ςτο αμπάρι του πλοίου.
Ο ναυτικόσ υπζκυψε ςτα τραφματά του και ο λιμενεργάτθσ τραυματίςτθκε ςοβαρά.
Τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόςωπα μετά τθ διακομιδι τουσ ςτο νοςοκομείο και τθν
ανάλογθ κεραπεία , επζςτρεψαν κανονικά ςτθν εργαςία τουσ.
Θ εκφόρτωςθ του πλοίου ςταμάτθςε ζωσ ότου διαπιςτωνόταν πωσ θ είςοδοσ ςτο
αμπάρι του πλοίου μζςω τθσ καταπακτισ ιταν αςφαλισ.

Εικόνα 4 M/V Saga Spray

6.2.2 Ανϊλυςη του ατυχόματοσ
Ακολουκεί το διάγραμμα ροισ ςτο επιχειρείται θ διαγραμματικι απεικόνιςθ των
ενεργειϊν και των ςυνκθκϊν που οδιγθςαν ςτο ατφχθμα.
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Γεγονότα

Συνκικεσ

Ρεριςτατικό

θ

Θ 3 θμζρα εκφόρτωςθσ
του Saga Spray ξεκινάει

Ναφτθσ του
πλθρϊματοσ
ενθμερϊνει τον
Ρλοίαρχο πωσ κα
χρθςιμοποιθκεί
μθχάνθμα
φόρτωςθσ

Διαπιςτϊνεται ο
κάνατοσ του Ναφτθ
και ο τραυματιςμόσ
του εργοδθγοφ

Ζνασ γερανόσ
μεταφζρει το
μθχάνθμα
φόρτωςθσ ςτο
αμπάρι του
πλοίου

Ηθτείται από τον
αξιωματικό
καταςτρϊματοσ
να διακζςει
κάποιον ϊςτε να
αποςυνδεκεί το
μθχάνθμα
φόρτωςθσ από
τον γερανό

Οι τραυματίεσ
διακομίηονται
ςτο
νοςοκομείο

Ο αξιωματικόσ
καταςτρϊματοσ
διατάςςει τον
ναφτθ να
περιμζνει ςτθν
είςοδο τθσ
καταπακτισ
χωρίσ να
ειςζλκει λόγω
ζλλειψθσ
οξυγόνου ςτο
αμπάρι

Με τθ
ςυνεργαςία
του
πλθρϊματοσ
κατορκϊνουν
να αναςφρουν
τουσ
τραυματίεσ

Ο αξιωματικόσ
καταςτρϊματοσ
πάει ςτθ γζφυρα
ϊςτε να φζρει
τον μετρθτι
αερίων και τθ
λίςτα ελζγχου
ειςόδου ςε
κλειςτό χϊρο

Τα μζλθ του
ςωςτικοφ
ςυνεργείου
καταφκάνουν

Ο Ναφτθσ
προςδζνεται
και αρχίηει να
κατεβαίνει
ςτθν
καταπακτι

Ζνασ από αυτοφσ
κατεβαίνει πιο
κάτω ϊςτε να
βρει τον Ναφτθ,
και προςπακεί να
τον ανεβάςει,
αλλά αποτυγχάνει
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Ο χειριςτισ
του
μθχανιματοσ
φόρτωςθσ
κατεβαίνει και
αυτόσ ςτθν
καταπακτι

Αρχικά βρίςκουν
τον χειριςτι
λιπόκυμο και τον
βοθκοφν να
ανακτιςει τισ
αιςκιςεισ του

Ο Ναφτθσ
λιποκυμάει και
πζφτει ςτο αμπάρι.
Το ίδιο πακαίνει
και ο χειριςτισ

3 μζλθ του
πλθρϊματοσ
ςυγκεντρϊνονται
και με χριςθ
αναπνευςτικϊν
ςυςκευϊν,
κατεβαίνουν ςτο
αμπάρι

Ο Σθματωρόσ που
παρακολουκοφςε
τουσ δφο άντρεσ,
ενθμερϊνει τον
αξιωματικό
καταςτρϊματοσ, ο
οποίοσ ςθμαίνει
γενικό ςυναγερμό

Ο επιςτάτθσ των
λιμενεργατϊν καλεί
το 112 (διεκνισ
αρικμόσ ζκτακτθσ
ανάγκθσ)

6.2.3 υμπερϊςματα και Προτϊςεισ
Διαπιςτϊνουμε από τθν παραπάνω ανάλυςθ του περιςτατικοφ, τουσ
διαφορετικοφσ παράγοντεσ που ζπαιξαν ρόλο ϊςτε να ςυμβεί το εν λόγω ατφχθμα.
Με βάςθ τα ςτοιχεία που ιταν διακζςιμα , μποροφμε αςφαλϊσ να καταλιξουμε
ςτα παρακάτω ςυμπεράςματα :
1. Θ άμεςθ αιτία του ατυχιματοσ ιταν πωσ αγνοικθκαν οι κανόνεσ
αςφαλείασ που πρζπει να ιςχφουν κατά τθ διάρκεια τθσ εκφόρτωςθσ.
2. Οι υπεφκυνοι αςφαλείασ τόςο του πλοίου όςο και των λιμενεργατϊν
λόγω φόρτου εργαςίασ απομακρφνκθκαν από τισ περιοχζσ ευκφνθσ
τουσ.
3. Οι κανόνεσ που βρίςκονται καταγεγραμμζνοι ςτο SMS του πλοίου
αγνοικθκαν από τον Ρλοίαρχο και από το πλιρωμα.
4. Οι λιμενεργάτεσ δεν ενθμερϊκθκαν από το πλιρωμα για το ποια
διαδικαςία αςφαλείασ πρζπει να ακολουκθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ
εκφόρτωςθσ.
Σφμφωνα με τα παραπάνω και τουσ κανόνεσ που πρζπει να κζςει μια
διαχειρίςτρια Εταιρία μποροφμε να διαπιςτϊςουμε επιπλζον τα εξισ:
1. Κα πρζπει να υπάρξει πρόβλεψθ από τθ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ ϊςτε
να υπάρχει θ κατάλλθλθ ςιμανςθ ςτθν περιοχι τθ αμπαριοφ που να
αναφζρει ότι είναι περιοχι υψθλοφ κινδφνου λόγω ζλλειψθσ
οξυγόνου.
2. Θ Εταιρία κα πρζπει να είναι ςίγουρθ πωσ οι διατάξεισ του ISM και
του SMS ακολουκοφνται από τον Ρλοίαρχο.
3. Κα πρζπει να υπάρξει εκπαίδευςθ του πλθρϊματοσ ςτισ ςυνκικεσ και
ςτισ διαδικαςίεσ αςφαλείασ που πρζπει να ακολουκοφνται κατά τθ
διάρκεια φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ.
4. Ρριν από τθν είςοδο ςτα αμπάρια του πλοίου κα πρζπει να
πραγματοποιείται ζλεγχοσ μζςω των ενδεικνυομζνων οργάνων ϊςτε
να διαςφαλίηεται επάρκεια οξυγόνου ςτο χϊρο.
5. Κα πρζπει να ελζγχεται εάν ο τφποσ του φορτίου που μεταφζρεται
από το πλοίο, μπορεί να αποδειχκεί επικίνδυνοσ για τα μζλθ του
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πλθρϊματοσ εάν βρίςκεται για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςε κλειςτό
χϊρο.
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7 Επύλογοσ
Θ εργαςία αυτι επικεντρϊκθκε ς’ ζναν τομζα ο οποίοσ ςτθ ςθμερινι εποχι
παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ ναυτιλία, αυτόν τθσ αςφάλειασ. Οι ςυνεχείσ
προςπάκειεσ που γίνονται ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ από τουσ διεκνείσ
οργανιςμοφσ, ζχουν εξαςφαλίςει τθ μείωςθ κατά ζνα μεγάλο ποςοςτό των
ατυχθμάτων που αφοροφν τισ καλάςςιεσ μετακινιςεισ, ζτςι ϊςτε να αποφεφγονται
ατυχιματα , όπωσ αυτά που ζχουν ςυμβεί κατά το παρελκόν και ζχουν ςυγκλονίςει
τθν κοινι γνϊμθ.
Τα ατυχιματα αυτά ιταν και θ αφορμι για τθν επιβολι αυςτθρότερων μζτρων
και ςτθ δθμιουργία ελεγκτικϊν οργανιςμϊν που ζχουν ωσ βαςικό ςτόχο τθ ςυνεχι
προςπάκεια βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτα πλοία, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια των πλοίων. Στθν προςπάκεια αυτι, κανείσ δεν πρζπει να
λθςμονά το ρόλο που παίηει ο κινθτιριοσ μοχλόσ των πλοίων, που δεν είναι άλλοσ
από τον άνκρωπο. Στισ ευκφνεσ και τισ αρμοδιότθτεσ που πρζπει να ζχει αυτόσ
επικεντρϊνονται οι κακοδθγιςεισ, οι ςυνκικεσ , τα εγχειρίδια που αναπτφςςονται
και με γνϊμονα τθν προςταςία αυτοφ γίνονται ςυνεχϊσ βελτιϊςεισ ςτον τομζα τθσ
αςφάλειασ.
Στθν προςπάκεια εξάλειψθσ των ανκρϊπινων λακϊν και αποτελεςματικισ
αντίδραςθσ ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, αναπτφχκθκαν τα εγχειρίδια που
παρουςιάηονται ςε αυτιν τθν διπλωματικι. Θ μζχρι τϊρα χριςθ τουσ ζχει αποδείξει
πωσ εάν ακολουκοφνται κατά γράμμα είναι δφςκολο ζωσ απίκανο να προκφψει μία
κατάςταςθ θ οποία δεν ζχει προβλεφκεί. Στόχοσ τουσ όμωσ είναι ςτθν περίπτωςθ
που υπάρξει κάποιο επικίνδυνο περιςτατικό ι κάποια ζκτακτθ ανάγκθ να παρζχουν
μ’ ζναν τρόπο εφκολο και κατανοθτό τρόπο, λφςεισ και κακοδθγιςεισ ςτο
προςωπικό τθσ εταιρίασ. Για το λόγο αυτό προςπακοφν με ζναν τρόπο μεκοδευμζνο,
μζςω ςτοχευμζνων προςεγγίςεων ςτα ηθτιματα να λειτουργιςουν ωσ ζνα βοικθμα
ςτο οποίο κάποιοσ κα ανατρζξει όταν χρειαςτεί να αντιμετωπίςει καταςτάςεισ όπωσ
αυτζσ που περιγράφονται ςε αυτά.
Κλείνοντασ, δεν μποροφμε παρά να παρατθριςουμε πωσ ο τομζασ τθσ
αςφάλειασ ςτα πλοία, είναι δυναμικόσ και εξελίςςεται ςυνεχϊσ. Ζχοντασ πάντοτε
κατά νου αυτό, κα πρζπει ο αναγνϊςτθσ τθσ διπλωματικισ αυτισ, να αναγνωρίςει
πωσ όςα περιγράφονται εδϊ και τα πρότυπα που αναπτφχκθκαν είναι απλά ζνα
αποτφπωμα τθσ εποχισ που διανφουμε. Τα ςυςτιματα αςφαλείασ των ναυτιλιακϊν
εταιριϊν κα ςυνεχίςουν να αναπτφςςονται με βάςθ πάντοτε τισ επικρατοφςεσ
ςυνκικεσ , να εξελίςςονται και να βελτιϊνονται ϊςτε να είναι ςφμφωνα με τουσ
διεκνείσ κανόνεσ που και αυτοί με τθ ςειρά τουσ μεταβάλλονται διαρκϊσ.
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SECONDARY DISTRIBUTION TABLE
DEPT or VESSEL: _________________________________

IN CHARGE OF DISTRIBUTION (Name/Position/Signature): ______________________________/___________________________/________________

TITLE OF DOCUMENT

REVISION
STATUS

DISTRIBUTION
DATE

167

NAME OF RECIPIENT

POSITION
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JOB DESCRIPTION SHEET

Department:
Position:
Accountable to:
Date issued:

Approved by (Name / Signature):
Acknowledged by (Name / Signature / Date):
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MASTER’S REVIEW REPORT

SHIP NAME

DATE

The Master (Name and signature)
INVITED TO PARTICIPATE
(If any, at Master’s discretion, or cross out)

Function or Grade

Name

PARTICIPATED
(Obtain signature or enter ABSENT)

Issue REVIEW RESULTS (Continue on a separate page and attach)
As a guidance, with due consideration to Company objectives and targets, previous Master’s Review Reports, Monthly
No

Safety Meeting Minutes, etc, refer to strong and weak points and to problems related with the overall efficiency of the
System onboard and make improvement proposals.

For
Office
Use
only

Name
General Manager
DPA
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Signature

Date
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WORK AND REST PERIODS
The maximum hours of work or minimum hours of rest are
applicable in accordance with ILO’s Seafarers’ Hours of
Work and the Manning of Ships Convention, 1966 (No 180),
and with the STCW 1978 Convention, as amended.

The Master (name and signature)

Minimum daily rest: 10 hours

Position/Rank
(use the same terminology
as in the Safe Manning
Certificate)

Scheduled daily hours of
work at sea

Name of Ship:

Issued on:

Flag of Ship:

Valid until:

IMO No:

This is page

Scheduled daily hours of
work in port

Watch-keeping

Non
Watch-keeping

Watch-keeping

Non
Watch-keeping

(from – to)

(from – to)

(from – to)

(from – to)
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Comments
(For watch-keepers indicate the anticipated
number of hours to be devoted to unscheduled
work; any such hours should be reflected in the
total daily work/rest hours column)

of

Total daily
work/rest hours
(Delete as appropriate)

At sea

In port
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APPLICATION FORM
A. PERSONAL DATA
Position/Rank applied for

Citizenship

FAMILY NAME/Given names
Date of birth (dd/mm/yyyy)

Height (m)

Marital status (delete as appropriate)

Single/Married/Divorced/Widow

Weight (kg)
PHOTO

Tel. No
Present address
Next of kin

E-mail
(Relationship and full name)
(Address, if different than above)

English level (Attach any attestations)

B. PERSONAL DOCUMENTS

Number

Place/Date Of Issue

Valid Until

Passport
National Seaman’s Book
Cayman Islands
Cyprus

Seaman’s Book

Marshall Islands
Panama
Other (specify)

Number

Place/Date Of Issue

Grade

Valid Until

National Licence
Flag Endorsement or
Proof of Application

Panama
Cyprus
Other (specify)

C. SERVICE DATA (Starting from the most recent)
Rank

Period (mm/yy)
From

To

Ship
Name

Total service at sea (yrs):
Masters only (circle as
appropriate)

Ch. Engineers only
(circle as appropriate)

Type

GT/HP

Company (Name and telephone No)

Total service in the rank (yrs):
Cargo types

Coal – Grains – Cement – Fertilisers – Ore – Other (specify)

Trading areas

Asia – Northern Europe – Med. & Black Sea – USA - Other (specify)

M/E (type/Make)

2S - 4S – Sulzer – B&W – MAN – Pielstick - Other (specify)

D/G (type/Make)

Daihatsu – Yanmar – Wartsila - Other (specify)
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CERTIFICATES AND DOCUMENTS CHECK LIST
VESSEL

Seaman Book’s
or Passport’s Nr.:

Family Name:
First Name:

(delete as appropriate)

Nationality:

MONITORED

Sign on date:

Rank / Position:
The original of each certificate (items 1.1 through 12, as applicable) checked below,
the Seaman’s Book / Passport and, if applicable, copy of the Pre-employment
Statement must be kept in file by the Masterr throughout the period the seafarer is
signed on. The Employment Contract may be kept separately.
DIPLOMA / LICENCE / CERTIFICATE OF COMPETENCY
1.1
(Specify Reg. for Deck and Engine Officers / Ratings: _______)
1.2

ENDORSEMENT BY FLAG ADMINISTRATION
(Dash (-) if not applicable)

2.

ARPA (to specify, even if it is included in item 1.1 above)

3.

GMDSS; tick whether
GENERAL OPERATOR

Document
No.

Date of Issue /
Endorsement
(where applicable)

Date of
Expiry
(Dash (-) if not
applicable)

or RESTRICTED OPERATOR

4. BASIC

4.1 PERSONNEL SURVIVAL TECHNIQUES – A-VI/1-2 §1.1
4.2 FIRE PREVENTION & FIRE FIGHTING – A-VI/1-2 §1.2
4.3 ELEMENTARY FIRST AID – A-VI/1-2 §1.3

5. SURVIVAL

4.4 PERSONAL SAFETY & SOCIAL RESPONSIBILITIES – A-VI/1-2 §1.4
5.1 PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT & RESCUE BOATS – VI/2-1

6.

ADVANCED FIRE FIGHTING – VI/3-1

7.

PROFICIENCY IN MEDICAL FIRST AID – VI/4-1

8.

MEDICAL CARE – VI/4-2 (for Deck Officers only)

9.

BRIDGE or ENGINE SIMULATOR CERTIFICATE – I/12

10.

SAFETY FAMILIARIZATION IN OIL TANKERS V/1

11.

MEDICAL FITNESS CERTIFICATE

A.

SEAMAN’S BOOK / PASSPORT issued on
(Delete as appropriate; keep copy in file)

B.

EMPLOYMENT CONTRACT (Specify duration in months ____)

C.

PRE-EMPLOYMENT STATEMENT signed on

5.2 PROFICIENCY IN FAST RESCUE BOATS – VI/2-2

For ship’s use only
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PRE-EMPLOYMENT STATEMENT

VESSEL TO SIGN ON: ___________________ RANK: ___________________

DATE: __________

Company’s Policies

I, the undersigned ………………………….., hereby confirm that I have been informed that the
Managers of the above named vessel have established and are enforcing on board:
Safety and Environmental Protection Policy, according the International Safety Management
(ISM) Code, governing the implementation of the Company’s Safety Management System
Drugs and Alcohol Policy, governing the distribution and consumption of alcohol and
prohibition of drugs on board
It is understood that these policies are aimed at:
Promoting the safety, health and well being of all crew as a whole
Protecting the vessel and other property and the environment
I understand and agree that a breach of the “Drugs and Alcohol Policy” will have as a consequence
the immediate termination of my employment contract, reporting to the competent Authorities, and
my being sent home on my expenses and without indemnity.

___________________
(signature)

Completion / Distribution
To be signed by the seafarer before or upon signing on
In case the statement is signed on board, copy to be kept by the seafarer and original to be forwarded to the Marine
Dept
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SYSTEM FAMILIARISATION CHECKLIST

FAMILIARISATION REQUIREMENTS

CHIEF
ENGINEER

MASTER

CHIEF
OFFICER

SAFETY
OFFICER

DECK or
ENGINE
OFFICER

SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
DOCUMENT CONTROL / FORMS & RECORDS
CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION / AUDITS
DRUGS AND ALCOHOL
CREW APPRAISAL, FAMILIARISATION & TRAINING
MAINTENANCE, REPAIRS AND INSPECTIONS
NAVIGATION AND WATCHKEEPING / SHIPBOARD OPERATIONS
COMPLETE

REFRESHER

(tick as appropriate)

FAMILIARISING PERSONS (OFFICE REPRESENTATIVES or MASTER*)

Name / Signature

Position or Rank

Date

FAMILIARISED OFFICER

Name:
Signature:

* If the task is partly or wholly delegated by the Master to other Officers, the Master must also sign so as to
formalize the situation.

Vessel:
Rank:



ASHORE FAMILIRISATION WILL BE PERFORMED BY THE DPA AND BY OTHER DEPTS DEPENDING ON
THE FUNCTION OF THE OFFICER, IF NECESSARY
 IF FAMILIARISATION IS DONE ON BOARD (AS PER OFFICE INSTRUCTIONS), COVER PAGE TO BE SENT TO THE OFFICE AND COPY TO BE KEPT
ON BOARD
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ON BOARD FAMILIARISATION CHECKLIST
COPY TO BE GIVEN TO FAMILIARISED PERSON

Section A, MASTER AND OFFICERS
M/V _____________________ DATE JOINED VSL __________ SAFETY NUMBER: ______________
SECTION A1 – SYSTEM DOCUMENTATION
Master must be conversant and all Officers must be familiar to the applicable extent with (within 2 weeks after joining the vessel):

Policy Manual

YES

NO

Emergency Response Plan

YES

NO

Procedures Manual

YES

NO

SOPEP

YES

NO

Vessel Operations Manual

YES

NO

Company Rules and Regulations

YES

NO

System Forms

YES

NO

Bridge Procedures Guide (when applicable)

YES

NO

Safety Book

YES

NO

Stability Book (when applicable)

YES

NO

SOLAS Training Manual

YES

NO

Other (specify)……………………………….

YES

NO

I confirm herewith that the following documents have been received, read and fully understood, as required
within the scope of my duties:
SECTION A2 - ITEMS TO BE COMPLETED AS APPLICABLE TO RANK AND AREA OF ACTIVITY

Location of: (within 24 hours after joining the vessel)

Knowledge of: (within 2 weeks after joining the vessel)

All Lifesaving Apparatus (LSA)

YES

NO

LSA Launching Arrangements

YES

NO

Muster Lists and Muster Stations

YES

NO

Emergency Muster Procedures

YES

NO

General / Fire Alarms
Fire Doors and Controls

YES
YES

NO
NO

Emergency Contacts
Fire Doors Control

YES
YES

NO
NO

Fixed Fire Fighting Arrangements

YES

NO

Fixed Fire Fighting Arrangements

YES

NO

Hospital

YES

NO

Types of Fire Extinguishers carried

YES

NO

Fireman’s Outfits
Emergency Fire pump

YES
YES

NO
NO

Operation of SCABA (air bottles)
Operation of Emergency Fire pump

YES
YES

NO
NO

Emergency Generator

YES

NO

Operation of Emergency Generator

YES

NO

Fire Line Isolation Valves
Bridge Equipt from emerg. supply

YES
YES

NO
NO

Remote Stops and Trips
Emergency Steering Arrangements

YES
YES

NO
NO

Escapes / Emergency Escapes

YES

NO

Emergency Pumping Arrangements

YES

NO

Water Tight Doors and Controls

YES

NO

Water Tight Doors Control

YES

NO

Damage Control Equipment
Pollution Control Equipment

YES
YES

NO
NO

Damage Control Duties
Safe working practices procedure

YES
YES

NO
NO

Sprinkler System (where fitted)

YES

NO

Other (specify) ……………………………

YES

NO

NAME

RANK/POSITION

FAMILIARISED SEAFARER
SAFETY OFFICER
FAMILIARISING OFFICER
FAMILIARISING OFFICER
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APPRAISAL REPORT
FAMILY NAME / Forname(s)
Rank / Position
Date Signed On
Appraisal Period (From…to…)
Date Signed-off / Reason
Disciplinary Action taken during his period (Tick as appropriate)
Recommended for re-employment (Tick as appropriate)

YES

NO

YES

NO

Recommended for Promotion (Tick as appropriate)

YES

NO

TRAINING (If necessary, continue in a blank page and attach)
Training given and useful experience gained
during this period
Additional training / experience opportunities
to provide for the Seafarer

ISSUE

GRADE

REMARKS

Work organisation, including administrative
duties (paperwork, clear/timely reports, etc)
Judgement and Temeperament, including
performance under stress
Management of personnel / Ability to
command
Iniative
Computer Skills
Safety conciousness
Security conciousness
Watchkeeping
Behaviour / Character
Teamwork
Sobriety
Health stamina
Appearance
Knowledge of English
Bad Habits
(Elaborate)

Other
(Elaborate; If necessary, continue in a blank page and attach)

GRADE CODE: A=EXCELLENT, B=VERY GOOD, C=GOOD, D=BELOW AVERAGE, E=UNSATISFACTORY

Ch. Engineer (For Engine Crew only): (Name) _______________________________ (Signature) ______________
Ch. Officer (For Deck Crew only):
(Name) _______________________________ (Signature) ______________
Master
(Name) _______________________________ (Signature) ______________
USE / DISTRIBUTION




ORIGINAL TO BE SENT TO OFFICE. NO COPIES SHALL BE RETAINED ON BOARD
A LIST NAMING THE PERSONS APPRAISED SHALL BE KEPT ON BOARD
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ON BOARD TRAINING REPORT
VESSEL:

MONTH:

DATE:

TOPIC:

TRAINING SESSION(S)*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
*Each entry must correspond to a session for which a RECORDOF PARTICIPANTS has been issued and attached

DESCRIPTION OF TRAINING (reason, method, etc.) / REMARKS
(an additional page may be attached)

TRAINER
(Name/Position/Signature)

MASTER
(Name/Signature)
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REFERENCE LIBRARY

M/V

Date:
Navigation Officer (Name / Signature):

/

Master (Name / Signature):

/




This form is initially completed by the Marine Dept and sent to the ship.
Subsequent amendments (changes or additions) are made by the Marine Dept as soon as they are made known. The completed
form as amended is sent to the ship.



Upon receipt, the Master shall have the shipboard Reference Library cross-checked against the contents of the completed form and boxes
ticked, as applicable.
Upon cross-checking, but not less than once every 3 months, the completed form shall be sent to Marine Dept.
The completed form must be re-issued by the Master prior to handing over, and reference must be made to it in corresponding report.
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EMPLOYEE DATA RECORD
PERSONAL DATA
SURNAME

NAME

FATHER’S NAME

MOTHER’S NAME

SPOUSE NAME

NATIONALITY

DATE OF BIRTH

PLACE OF BIRTH

ADDRESS

TEL.

IDENTITY CARD No

DATE/ISSUING AUTHORITY

TAX CODE (ΑΦΜ)

TAX OFFICE (ΔΟΥ)

INSURANCE ORGANISATION

INSURANCE No

PASSPORT No

PLACE/DATE OF ISSUE

ALIEN’S PERMIT No (for aliens only)
DATE OF ISSUE

DATE OF EXPIRY

NAME OF CHILDREN

AGE

NAME OF CHILDREN

AGE

NEXT OF KIN
FULL NAME
RELATIONSHIP
ADDRESS/PHONE

EDUCATIONAL BACKGROUND
INSTITUTION

FROM

TO

QUALIFICATIONS GAINED

TRAINING COURSES / SEMINARS
DESCRIPTION

CONDUCTED BY
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TRAINING REQUEST
DEPT / VESSEL

: _______________________

EMPLOYEE’S NAME

: _______________________

POSITION / RANK: _______________

HEAD OF DEPT
(Name / Signature)

: ______________________ / __________________ DATE: _____________
REQUESTED TRAINING

REASON(S) FOR REQUESTING TRAINING

PROPOSED TRAINING COURSE / SEMINAR

HEAD OF HUMAN RESOURCES DEPT: Name __________________________
GENERAL MANAGER (Approval): Name __________________________

Signature _______________

Signature _______________

COURSE ATTENDANCE RECORDS
(For Marine Dept use - to be filled-in after completion of course / seminar)

COMPLETION/DISTRIBUTION
 ORIGINAL TO BE KEPT BY MARINE DEPT



COPY TO BE KEPT BY THE ORIGINATOR
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OFFICE TRAINING RECORD
Subject or Topic

Content and Material Used (Continue in a blank page and attach)

Purpose
(specify for which identified training need, if any, this session was held; continue in a blank page and attach)

Place

Date

Trainer(s)
Name(s) and Signature

Name

Function

(Invited to attend)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Signature

Remarks

(Attended)

(Continue in a blank page and attach)
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VOYAGE PLAN

Vessel:
Departure Port:

Date:
Destination Port:

Voyage No:

Sailing Plan from Berth to Pilot Station
Berth name or location
E. T. D.
Distance from berth to pilot drop off and position
Date/time pilot is expected onboard
Port plan chart no.
Pilot station VHF channel
Port control VHF channel
Tug boat VHF channel
Agent VHF channel
Action
Guide to port entry used?
(In consultation with the Ch. Engineer, wherever appropriate) Is vessel supplied with adequate bunkers,
lubricants, chemicals, spares, tools, provisions, etc. plus nominal safety margin for the voyage duration?
Is vessel equipped with up to date copies of all necessary charts, weather and tidal charts, sailing directions,
publications etc.?
Are all navigation instruments in good operating condition?
Have the appropriate checks been carried out and pre-sailing check list completed?
Have following factors/elements been properly considered while route planning?
1. Vessel’s draft, under keel clearance & squat
2. Tidal stream & currents
3. Restricted visibility and traffic congestion
4. Possibility of heavy sea
5. Potential machinery break down
6. Reefs, dangerous areas marked on charts
Are following clearly marked on charts and stated on attached sailing plan summary?
Clearance from land, shoals and all other port/harbour dangers
1. Land marks/channel buoys/ narrows/wrecks
2. Parallel index plotting
3. Emergency anchorage location
Ship’s routeing systems used?
Marine environmental protection measures used? (prohibited areas, etc.)?
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Yes

No
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PRE-DEPARTURE CKLIST (BRIDGE)
1.

Has a passage plan for the intended voyage been prepared?

2.

Are charts for the intended voyage and other nautical publications corrected up to date and
courses laid off?

3.

Are the latest navigational messages and weather reports for the area available?

4.

6.

Has the following equipment been checked and found ready for use?
 Anchors
 Ancillary bridge equipment
 Bridge / Engine Bell Books
 Course recorder (if fitted)
 Deck power
 Echo sounder
 Electronic navigational position fixing aids
 Cyro / Magnetic compasses and repeaters
 Pilot embarkation/disembarkation arrangements
 Radars and associated plotting aids
 Speed/distance recorder
Has the following equipment been tested and found ready for use?
 Bridge and Engine Room telegraphs, including all indicators, controls and emergency
stops
 Communications facilities – internal, external and portable
 Navigation lights/shapes, including emergency navigation lights and lights/shapes for
“Not-under-command” and “At anchor”
 Ship’s whistle, fog bell and gong
 Signalling lamps
 Steering gear, including manual, auto-pilot and emergency changeover arrangements and
rudder indicators
 Window wipers / clear-view screens
 Fire detection / fire fighting systems
Are all hull openings and water tight doors secured?

7.

Are passenger details available?

8.

Are stability and draft information available?

9.

Is vessel clear of obstructions and are there no persons working over sides?

10.

Has Engine Room confirmed that no works preventing departure are in progress?

11.

Have the ship’s clocks been sychronised to correct local time?

12.

Has the crew been informed of the time of stand by at stations for leaving harbour?

13.

Has the OOW manually input the following data in the AIS (at the start of the voyage):
ship’s draught, hazardous cargo, destination and ETA, route plan (way points), the correct
navigational status, short safety-related messages.

14.

Have all required entries been made in the Log Book? *

5.
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PRE-DEPARTURE / PRE-ARRIVAL CHECKLIST (ENGINE)
Ship
Name

Voyage
No.

Place

Date

ARRIVAL
OPERATIONAL CHECKS

DEPARTURE
CHECK

OPERATIONAL CHECKS

GENERATORS IN PARALLER

CONTROL AIR SYSTEM

S.W. COOLING PUMPS P/S

S.W. SYSTEM / PRESSURE

J.W. COOLING PUMPS P/S

J.W. SYSTEM / PRESSURE

MAIN L.O. PUMPS P/S

M.E. L.O. SYSTEM

F.O. BOOSTER PUMP – PORT

REDUCTION GEAR L.O. SYSTEM

ENGINE ON DO/FO

D.O. AND F.O. SYSTEM

ROCKER ARM L.O. PUMPS P/S

D.O. AND F.O.DAILY TANKS

STARTING AIR RESERVOIR

TANKS CAPACITY / PRESSURE

AIR COMPRESSORS IN USE

PRESSURE / DRAINAGE

BOW THRUSTER L.O. PUMPS P/S

STARTING AIR PRESSURE

FUEL VALVE COOLING PUMPS

M.E. L.O. SUMP TANKS LEVEL P/S

DECK MACHINERY FWD/AFT

R/G SUMP TANKS LEVEL P/S

CHECK

FUEL VALVE COOLING SYSTEM

ITEMS TO BE COMPLETED WHERE APPLICABLE

ARRIVAL

ENGINES TURNED BY THE TURNING GEAR
TURNING GEAR DISENGAGED / CLEAR OF FLYWHEEL
ALL SYSTEM OPERATED AHEAD AND ASTERN
NORMAL ALARMS AND SAFETY DEVICES ARE OPERATIONAL
BRIDGE ADVISED BY THE E.R. THAT ENGINES READY FOR TESTING
ENGINES TURNED ON AIR WITH INDICATOR COCKS OPEN
ENGINES TESTED ON FUEL
CLOCKS CHECKED AND SYNCHRONISED WITH BRIDGE
TELEGRAPH TESTED
STEERING GEAR TESTED
BOW THRUSTER OPERATIONAL CHECK
ENGINE CONTROL PASSED TO BRIDGE

ENGINEER ON DUTY

2nd ENGINEER
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CHANGE_OVER THE WATCH CHECKLIST (BRIDGE)
IMPORTANT
CHANGE OVER SHOULD BE POSTPONED WHEN VESSEL IS, OR IS ABOUT TO BE ENGAGED IN A COLLISION
AVOIDANCE OR A NAVIGATIONAL ALTERATION OF COURSE

When changing over the watch relieving officers should personally satisfy themselves regarding the following:
1.

Standing orders

2.

Master’s night orders and additional instructions, if any

3.

Navigational warnings

4.

Position, course speed and draught of the ship

5.

Prevailing and predicted tides, currents, weather and visibility

6.

Procedures for the use of main engines to manoeuvre when the main engines are on bridge control and the
status of watchkeeping arrangements in the engine room

7.

Navigational situation, including but not limited to:
a. the operational condition of all navigational and safety equipment on the bridge
b. gyro / magnetic compasses errors
c. presence and movement of vessels in vicinity / effect on own ship
d. conditions and hazards likely to be encountered during the watch
e. identification of shore lights, buoys, etc.
f. possible effect of any heel, trim, “squat”, etc. on under keel clearance
g. any special work in progress



APPROPRIATE ENTRY IN THE FORM OF “All actions as per Change-over the Watch Checklist were carried
out satisfactorily” TO BE MADE IN THE BRIDGE LOG BOOK BY THE PERSONS IN CHARGE / OOW.
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CHANGE-OVER THE WATCH (ENGINE)
IMPORTANT
CHANGE OVER SHOULD BE POSTPONED WHEN VESSEL IS, OR IS ABOUT TO BE ENGAGED IN A COLLISION
AVOIDANCE OR A NAVIGATIONAL ALTERATION OF COURSE

When changing over the watch relieving officers should personally satisfy themselves regarding the following:



1.

Standing orders

2.

Ch. Engineer’s additioanal instructions, if any

3.

Nature of the works being in progress, personnel involved and potential hazards

4.

Availability of fire-fighting appliances

5.

Any special requirements relating to sanitary system disposals

6.

The level and, where applicable, the condition of:


Water or residues in bilges, ballast tanks, slop tanks, reserve tanks, fresh water tanks, sewage tanks and
any special requirements for use or disposal of the contents thereof



Fuel in the reserve tanks, settling tank, day tank and other fuel storage facilities

7.

WHERE APPLICABLE The condition and mode of operation of automatic boiler controls such as flame
safeguard control systems, limit control systems, combusion control systems, fuel supply control systems
and other equipment related to the operation of steam boilers

8.

Condition and mode of operation of the various main and auxiliary systems, including the electrical power
distribution system

9.

WHERE APPLICABLE The condition of monitoring and control console equipment, and which equipment
is operated manually

10.

Any potentially adverse conditions resulting form bad weather, ice or contaminated or shallow water

11.

Any special modes of operation dictated by equipment failure or adverse ship conditions

12.

The reports of engine room ratings relating to their assigned duties

13.

The state of completion of engine room log

APPROPRIATE ENTRY IN THE FORM OF “All actions as per Pre-Departure Check List were carried out
satisfactorily” TO BE MADE IN THE ENGINE LOG BOOK BY THE PERSONS IN CHARGE / OOW
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NAVIGATION IN RESTRICTED VISIBILITY

1.

Have the following items of equipment been brought in operation?
 Radar, ARPA, or other plotting facilities
 Manual steering
 VHF
 Fog signaling apparatuses (whistle – bell – gong)
 Navigation lights
 Echo sounder, if in shallow waters
 Water tight doors, as appropriate

2.

Have lookout(s) been posted and is helmsman on standby?

3.

Have the Master and Engine Room been informed?

4.

Are the Collision Regulations (COLREGs) being complied with, particularly with regard to proceeding at a
safe speed?
If the ship’s position is in doubt, has the possibility of anchoring been considered?

5.

187

SEADAR SIPMANAGEMENT SA Safety Management System
P06-07 - Rev. 00

NAVIGATION IN COASTAL WATERS / TRAFFIC SEPARATION SCHEMES

1.

Have all charts and nautical publications to be used been corrected up to date?

2.

Have the following factors been taken into consideration in preparing the passage plan?


Advice / recommendations in sailing directions



Calculation of free water allowance, in case of fresh waters



Ship’s draught



Effect of “squat” on under keel clearance in shallow water



Tides and currents



Weather, particularly in areas renowned for poor visibility



Available navigational aids and their accuracy



Position – fixing methods to be used



Daylight / night – time passing of danger points



Traffic likely to be encountered – flow, type, volume



Any requirements for traffic separation / routing schemes

3.

Are local / coastal warning broadcasts being monitored?

4.

Is participation in area reporting systems recommended?

5.

Have courses been laid off well clear of obstructions?

6.

Is the ship’s position being fixed at regular intervals?

7.

Are the errors of gyro / magnetic compasses being checked regularly?
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NAVIGATION IN HEAVY WEATHER / TROPICAL STORM

1.

Has the following been informed?
 Master
 Engine Room
 Crew
 Passengers

2.

Have all moveable objects been secured at all locations?

3.

Have all side doors, portholes, deadlights, ventilators (as applicable) been secured closed?

4.

Have all water tight doors been verified closed?

5.

Have all weather deck openings been secured?

6.

Have speed and course been adjusted as necessary?

7.

Has the crew and the passengers been warned to avoid upper deck areas made dangerous by the weather?

8.

Have safe lines / hand ropes been rigged where necessary?

9.

Have instructions been issued on the following matters?
 Monitoring weather reports

 Transmitting weather reports to the appropriate authorities or, in the case of tropical storms, danger
SEADAR SIPMANAGEMENT
SAwith
Safety
Management
System
messages in accordance
SOLAS
1974 Chapter
V Regulation 2(a)

P06-09 - Rev. 00

NAVIGATION IN ICE

1.

Have the master, engine room, crew and passengers been informed of the ice conditions?

2.
3.

Have watertight doors been shut?
Has speed been moderated?

4.

Has the frequency of sounding tanks and bilges been increased?

5.

Have instructions been issued on the following matters?


Monitoring ice advisory service broadcasts



Transmitting danger messages in accordance with SOLAS
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PRE-ARRIVAL CHECKLIST (BRIDGE)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.




In preparing the passage plan for arrival in port, have the following factors been taken into
consideration?
 Available port information
 Advice/recommendations in sailing directions
 Latest weather report
 Tide and current charts for port/adjacent areas
 Calculated/known minimum and maximum depths of water in port approaches, channels and
at berth
 Any restrictions on draught, trim, speed, entry times, etc.
Is it necessary to rearrange ballast?
Are all relevant charts and nautical publications corrected up to date and courses laid off?
Have the latest navigational messages for the area been received?
Has ETA been sent with all relevant information required by local regulations (eg details of
dangerous/hazardous goods carried)?
Has all navigational equipment including steering gear been tested?
Has the following equipment been checked?
 Course and engine movement recorder / bell books
 Synchronisation of clocks
 Internal communications equipment
 Signalling equipment, including flags/lights
 Mooring winches
 Mooring lines/wires/heaving lines
 Pressure on fire main
 Test of main engines and preparation for manoeuvering
 Test of stand by auxiliaries
If appropriate, have the checks been carried out on the pilot/embarkation card?
Has manual steering been engaged in sufficient time for the helmsman to become accustomed
before manoeuvring commences?
Has the crew been advised of the time of “stand-by” for entering port?
Have VHF channels for the various services (eg VTS, pilot, tugs, berthing instructions) been noted
and a radio check carried out?
Is the following berthing information available?
 Whether anchoring/berthing alongside
 Which side to quay
 Whether ship accommodation ladder/gangway or shore gangway will be used
 Size/number of shore connections
 Mooring boats/lines

THE CHECKS TO BE MADE BEFORE EACH ARRIVAL
RELEVANT ENTRY IN THE FORM OF “All actions as per Pre-Arrival Check List were carried out satisfactorily”
TO BE MADE IN THE BRIDGE LOG BOOK BY THE PERSONS IN CHARGE / OOW AND COUNTERSIGNED
BY THE MASTER
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PILOT CARD
PORT
DATE

SHIP PARTICULARS
Name:

Call sign:

Displacement:

(tonnes)

Length OA:

(m)

Draught fwd:

(m)

Deadweight:

(tonnes)

Year built:

Breadth:

(m)

Bulbous Bow:

Draught aft:

(m)

Draught amid ships:

Port Anchor:

Yes

No
(m)

(shackles) Stbd Anchor:

(shackles)

ENGINE
Type of Engine:

Maximum Power:
RPM/PITCH

(KW)

(HP)

SPEED

Full ahead

(kts)

Half ahead

(kts)

Slow ahead

(kts)

Dead slow ahead

(kts)

Dead slow astern

Time full ahead to full astern ______________(sec)
Time limit astern _______________________(min)

Slow astern

Max. Nr. Of consecutive starts ________________
Half astern

Engine Critical RPM _____________

Full astern

Astern power _______________ (% of full ahead)

STEERING
Rudders:

(number)

Time hard over to hard over:

o

(type)
(sec)

Rudder angle for neutral effect:

Propellers:

(number)

Direction of turn: Left

Thrusters:

(number)

Bow power:

Right
(kW/HP)

Steering idiosyncrasies:

191

(maximum angle)
o

Controllable pitch: Yes
Stern power:

No
(kW/HP)
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ANCHORING AND ANCHOR WATCH CHECKLIST

1.

Has an anchoring plan been prepared taking into account:


Speed reduction in ample time



Direction / strength of wind and current



Tidal stream when manoeuvring at low speeds



Need for adequate sea room particularly to seaward



Depth of water, type of seabed and the scope of anchor cable required

2.

Have the master, the engine room and anchor party been informed of the time of “stand-by” for anchoring?

3.

Are the anchors, lights / shapes and sound signaling apparatus ready for use?

4.

Has the anchor position of the ship been reported to the port authority?

5.

While at anchor, the OOW should:


Determine and regular check anchor’s position



Ensure the proper look-out is maintained



Ensure that patrolling around the ship is made periodically



Observe meteorological and tidal conditions and the state of the sea



Notify the Master and undertake all necessary measures if the ship drags anchor



Ensure that the state of readiness of the main engines and other machinery is in accordance with
Master’s instructions



The AIS is in operation and operational requirements are met (see form P06-02, Note 2)
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WORK PERMIT
The permit must be returned as soon as the work is ceased (in any emergency situation) or completed

V A L I D F O R 24 H O U R S
VESSEL:

DESCRIPTION OF WORK:

LOCATION OF HOT WORK:
DURATION (Maximum 24 hours) FROM:

TO:

ITEMS TO CHECK (to be completed by the responsible officer before work begins)

Tick as appropriate

Duty Officers (Deck and Engine) notified

YES

NO

Appropriate warning notices displayed

YES

NO

Electric power isolated where appropriate

YES

NO

Hydraulic power isolated where appropriate

YES

NO

Alarm systems operative where fitted

YES

NO

Required tools and equipment adequate and available

YES

NO

Required safety equipment adequate and available

YES

NO

Communications link established and tested

YES

NO

Access to and from work location adequate

YES

NO

Protective clothing and equipment in use by persons engaged in work activity (Tick as appropriate)
Safety Helmet

Safety Shoes

Gloves

Goggles

Safety Harness

Buoyancy Aid

Other (specify):______________________________
SPECIAL PRECAUTIONS TO BE TAKEN

APROVAL
Officer in charge

Rank

Name

Signature

Date / time

Rank

Name

Signature

Date / time

Master
PERMIT
RETURNED

DISTRIBUTION / COMPLETION



TO BE COMPLETED BY COMPETENT OFFICER FOR EVERY WORK



COPY TO BE POSTED BY THE WORK PLACE. ORIGINAL TO BE FILED BY THE SAFETY OFFICE
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HOT WORK PERMIT
The permit must be returned as soon as the hot work is ceased (in any emergency situation) or completed

V A L I D F O R 24 H O U R S
VESSEL:

DESCRIPTION OF HOT WORK:

LOCATION OF HOT WORK:
DURATION (Maximum 24 hours) FROM:

TO:

ITEMS TO CHECK (to be completed by the responsible officer before hot work begins)

Tick as appropriate

Area and boundary spaces clear of combustible material, sludge, wax and bottles
containing compressed gases

YES

NO

Area and boundary spaces gas free

YES

NO

All liquid/gas lines to the area isolated and gas free

YES

NO

Checks for leaks from boundary spaces completed satisfactorily

YES

NO

Chemist’s gas free Certificate obtained (as applicable)

YES

NO

Adjacent compartments flooded as appropriate

YES

NO

Fire watch arrangements in adjacent compartments adequate

YES

NO

Communications between fire watchmen and Bridge/ECR established and tested

YES

NO

Fire fighting equipment ready for immediate use

YES

NO

Duty Officers (Deck/Engine, as appropriate) advised

YES

NO

Emergency procedures discussed and agreed with all personnel involved

YES

NO

Approval from Port Authorities obtained (as appropriate)

YES

NO

SPECIAL PRECAUTIONS TO BE TAKEN

APROVAL
Officer in charge

Rank

Name

Signature

Date / time

Rank

Name

Signature

Date / time

Master
PERMIT
RETURNED

DISTRIBUTION / COMPLETION




TO BE COMPLETED BY COMPETENT OFFICER FOR EVERY HOT WORK
COPY TO BE POSTED BY THE WORK PLACE. ORIGINAL TO BE FILED BY THE SAFETY OFFICER
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ENTRY INTO ENCLOSED SPACE
The permit must be returned as soon as entry is interrupted (in any emergency situation) or the reason for entry is
accomplished

V A L I D F O R 24 H O U R S
REASON FOR ENTERING:

VESSEL:
SPACE TO ENTER:

SECTION 1 (to be completed by the responsible officer before the space is entered)

Tick as appropriate

Has the space been properly ventilated, tested and found safe?
Have arrangements been made to continue ventilation during occupancy of the
space and at breaks?
Have arrangements been made to repeat testing at regular intervals during
occupancy and after breaks?
Is rescue and resuscitation equipment available for immediate use at the entrance
to the space?
Has a Responsible Person been appointed to be in constant attendance at the
entrance to the space?
Has communication system has been established and tested between those inside
the space and at entrance?
Are both access and illumination adequate?
Are all portable lights and other equipment of an appropriate type?

YES
YES

NO
NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES
YES

NO
NO

YES

NO

YES
YES

NO
NO

YES

NO

YES
YES

NO
NO

YES

NO

YES

NO

SECTION 2 (to be completeded by the persons to enter the space, after section 1 has been completed)

Have you been given instructions or permission by the Responsible officer to
enter?
Are you satisfied that all the relevant checks in Section 1 have been completed?
Do you understand the communication systems between yourself and the
Responsible Person at the entrance to the space?
Are you aware that you should leave the space immediately in the event of
ventilation problems or communication failure?
SECTION 3 (to be completed jointly by the responsible officer and all persons who are to enter the
space)

Are you familiar with the breathing apparatus to be used?
Have the full pre-wearing checks and donning procedures recommended in the
manufacturer’s instructions been completed satisfactory?
Have the emergency signals and other emergency arrangements been agreed and
fully understood?
Has the Responsible Person at the entrance completed the B. A. Control Board in
full?
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BUNKERING CHECKLIST
VESSEL: _________________

PLACE: ________________________

DATE: ___________

INITIAL PREPARATION
Ensure all personnel know bunkering will take place and is aware of emergency response requirements

Tick

Discuss bunkering plan and tank sequence with Officers involved
Close and secure all associated overboard discharge valves
Close and blank-off all unnecessary manifold valves / connections
Plug all deck scuppers and make oiltight / watertight (if applicable)
Empty out and plug save-alls (if applicable)
Place oil absorbent materials in key locations
Provide means of draining off any accumulations of water in bunker station
Establish common communication link between bunkering station, duty Officer and Engine Room
Check that all bunker tank air pipes are open and unblocked
Ensure all sounding pipe caps are tight, except when sounding tanks
Reconfirm space remaining in all bunker tanks to be filled
Ensure all fire precautions are observed
PRIOR TO BUNKERING
Check that hose is of sufficient length
Inspect hose and couplings for damage
Place drip trays under hose couplings and flanges (if applicable)
Discuss bunkering plan with supplier
Discuss vessel’s emergency response procedures with supplier
Discuss supplier’s own emergency response procedures
Establish communication link between vessel and supplier
Commence pumping
Agree signalling system with supplier

Reduce pumping rate
Cease pumping
Emergency stop

Agree with supplier the quantity of oil to be pumped aboard
Agree unit of measurement (metric tonnes, cubic meters, barrels, etc.)
Agree maximum pumping rate and pressure
Carry out spot analysis with vessel’s fuel test kit (if carried on board)
Conduct compatibility test if necessary
Sight, agree and record shore / barge meter readings
Appoint seaman to tend mooring lines during bunkering
Ensure designated overflow tank is prepared
Prepare filling line and open all relevant valves
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SAFETY MEETING REPORT
Ship Name: _______________________
Meeting Date: _____________________

For office use only

The DPA
1

Report No:

_____________________

ATTENDING

Complete before the meeting, on the basis of persons invited to attend (representing all

For any person absent, indicate whether

departments and functions)

excused or not.

Grade or function

Full Name

Signature

The Master
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MASTER’S HAND OVER REPORT
M/V: ________________________

PLACE: __________________________

Seaman’s Book

DATE: ___________

Name

Signature

On-signing Master
Off-signing Master

The upper signed off-signing Master handed over duties to the upper signed on-signing Master at Owner’s
request. The ship’s overall condition during hand-over was as follows:
GENERAL
CERTIFICATES (state whether all valid or
any overdue)
MANOEUVERING CHARACTERISTICS
(state observations during your command).
MAIN ENGINE (state condition and any
problems encountered during your command).
GENERATORS (state condition and any
problems encountered during your command)
LAST USCG / PORT STATE INSPECTION

CONDITION / REMARKS

CREW (Updated list of appraised persons
delivered)
OFFSIGNING MASTER’S SMS REVIEW
REPORT DELIVERED
UPDATED LISTING OF REFERENCE
LIBRARY DELIVERED
DRAWINGS & BOOKLETS (confirme all
delivered; report any missing).
FILES (Confirme all files delivered)

NAVIGATION EQUIPMENT
RADARS

CONDITION / REMARKS

ARPA
VHFs
ECHO SOUNDER
GYRO COMPASS
COMMUNICATION SYSTEM - G.M.D.S.S.
SATELLITE NAVIGATOR
GPS
NAVTEX
STEERING SYSTEM INCLUDING AUTO
PILOT
WALKIE TALKIES
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CHIEF ENGINEER’S HAND OVER REPORT
M/V: ________________________

PLACE: __________________________

Seaman’s Book

Name

DATE: ___________
Signature

On-signing Ch. Engineer
Off-signing Ch. Engineer

The uppersigned off-signing Ch. Engineer handed over duties to the uppersigned on-signing Ch. Engineer at
Owner’s request. The following were delivered to the on-signing Ch. Engineer:
MEASURING INSTRUMENTS HANDED OVER
GENERAL MEASURING INSTRUMENTS
QUANTITY

CONDITION
(New/good/to replace)

M/E DEFLECTION GAUGES
D/G DEFLECTION GAUGES
M/E LINER MEASURING MICROMETERS
D/G LINER MEASURING MICROMETERS
SIZE

MICROMETERS (OUTER DIA.)

VERNIER CALIBERS

TORQUE WRENCHES
DIAL GAUGES WITH MAGNETIC BASE
ENGINE PRESSURE INDICATORS
PLANIMETERS
PRESSURE GAUGES

ELECTRICAL MEASURING INSTRUMENTS
MEGGER TESTERS
MULTITESTERS (AVOMETER)
AMPEROMETERS

OTHER INSTRUMENTS (Specify)
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CREW MEMBER INCIDENT REPORT
Ship Name__________________________
Family Name

Given Name(s)

Department

Rank or Function

Address
Telephone number (incl. country code)
Passport /
Seaman’s Book No.

Nationality
INCIDENT

Date of Birth

Date

Time

Location

Date first reported

Time

If delayed, why?

Reported to

Rank or Function

Details of the incident / results of investigation

Was crew member on duty at the time of the incident?

YES

NO

Was the incident reported to the crew member’s immediate supervisor?

YES

NO

Witness (es)

Safety Officer (Name /Signature):

______________________/________________Date: ___________

Dept. Head (Name / Signature):

______________________/________________Date: ___________

Master (Name / Signature):

______________________/________________Date: ___________
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MEDICAL REPORT

VESSEL: _______________________PORT: ____________________________DATE: _______________
Name:___________________________Passport/SB No.:___________________Rank/Function_________

Requested: X-RAY: YES

NO

BLOOD TEST: YES

NO

URINE ANALYSIS: YES

NO

REMARKS:

Name

Signature

Master
Safety Officer
PHYSICIAN’S REPORT (If writen on own form/document, make reference and attach)
DIAGNOSIS:

X-RAY and/or LAB RESULTS:

PRESCRIPTIONS:
(IF SPECIAL MEDECINE REQUIRED, PLEASE PROVIDE)

FURTHER RECOMMENDED TREATMENT:

PLACE: __________________ DATE: ______________ Name / Signature: _______________________
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CREW PERSONAL STATEMENT
Ship Name__________________________

Family Name

Given Name(s)

Department

Rank or Function

Address
Telephone number (incl. country code)
Passport /
Seaman’s Book No.

Nationality
INCIDENT

Date of Birth

Date

Time

Location

Date first reported

Time

If delayed, why?

Reported to

Rank or Function

Were you on dutyat the time of the incident?

YES

NO

Have you reported the incident to your immediate supervisor?

YES

NO

Witness (es)
My injuries consist of

State exact location where incident occurred

State in detail how the incident occurred

Crew Member’s Signature: __________________ Date: ________________Time: ____________
Signature witnessed by (Name / Signature / Rank): __________________ /________________/________
Date: ______________ Time: ____________
COMPLETION



THE SAFETY OFFICER TO HAVE IT COMPLETED BY THE CREW MEMBER IN HIS/HER OWN HAND WRITING
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WITNESS STATEMENT
Ship Name__________________________

Family Name

Given Name(s)

Address
Telephone number (incl. country code)
Nationality
Crew
Member

Passport No.
Other Than
Crew Member

Rank or Function

Name of injured person

STATEMENT
State what do you know in relation to the incident

Signature: __________________

Date: _________________

Time: ____________

COMPLETION




TO BE COMPLETED BY THE WITNESS IN HIS/HER OWN HAND WRITING
IN CASE THE LANGUAGE USED IS OTHER THAN ENGLISH, A DIRECT TRANSLATION TO BE MADE
ACKNOWLEDGED AND SIGNED BY THE WITNESS AND THE TRANSLATOR, AND TO BE ATTACHED TO THE
ORIGINAL STATEMENT
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ACCIDENT / HAZARDOUS OCCURRENCE REPORT
Follow-up reports and/or additional information may be provided on second sheet alone.
VESSEL

DATE

A

ACCIDENT / HAZARDOUS OCCURRENCE DESCRIPTION (Continue on second sheet if necessary)

A1

Detailed description of Events (Attach sketches or photographs if possible)

A2.

WITNESS (Obtain name or description of uniform of any persons in the area of the accident or
anyone who gave assistance. If witness is another crewmember, try to identify by name. If no
witnesses, give names of those who attended).

A3.

Cause of accident / incident

A4.

Action taken / Recommendations

A5. Was protective equipment available:

YES

NO

A6. Was protective equipment used:

YES

NO

A7. Breaches of Company/Legislative Requirements
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DEATH CERTIFICATE

Name

Nationality ________________________

Passport No.

Age

Date of death
Ship’s position

Time of death
Lat:

Long:

DIAGNOSIS / PROBABLE CAUSE OF DEATH

WITNESSES
Name: ____________________________________ Rank or Profession: ___________________
Name: ____________________________________ Rank or Profession: ___________________
Name: ____________________________________ Rank or Profession: ___________________

Master (Name / Signature): _______

205

SEADAR SIPMANAGEMENT SA Safety Management System
P07-07 - Rev. 00

INCIDENT ANALYSIS REPORT
DATE ISSUED:

ACCIDENT

VESSEL:

HAZARDOUS OCCURRENCE
CREW
DATE:

PROPERTY

ENVIRONMENT

PLACE / PORT:

OTHER (Specify)

___________________

MASTER:

DESCRIPTION - ANALYSIS OF INCIDENT

CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION (IF TAKEN)




TO BE COMPLETED BY THE DPA IN CO-OPERATION WITH THE RESPONSIBLE DEPT
REPRESENTATIVES
COPY TO BE GIVEN TO RELEVANT HEADS OF DEPT AND VESSELS ALONG WITH FURTHER
INSTRUCTIONS AS APPROPRIATE
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DRILLS SCHEDULE
---

1

2

3
x

4

5

6
x

7

8

9
x

10

11

12
x

xxxx
x

xxxx
x
x

xxxx
x

xxxx
x

xxxx
x

xxxx
x

xxxx
x

xxxx
x

xxxx
x

xxxx
x

xxxx
x

xxxx
x

xxxx

xxxx
x

xxxx

x
xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Lifeboats (launched with crew and manoeuvred in the water during
an abandon ship drill)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Abandon ship drill *
Oil pollution drill
Grounding or stranding and touching bottom
Collision
Structural damage
Fire* / Explosion
Hull failure / Flooding
Contact with fixed or floating object
Shifting of cargo / Excessive list
Cargo jettisoning
Telegraph failure
Gyrocompass failure
Steering failure
Main engine failure
Power failure
Emergency towing
Heavy weather damage
Salvage
Port of refuge
Wash and surge damage
Man overboard (immediate discovery)
Man overboard (unknown point or time)
Search and rescue
Sickness or injury
Rescue from enclosed space
Helicopter operations
Fatality reporting

x
xxxx

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

*If more than 25% of the crew have not participated in the previous abandon ship and fire drills, those drills should take place within 24 hours of the ship leaving a port.
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DRILL PARTICIPANTS LIST
M/V
SAFETY
NUMBER

_______________________

SAFETY OFFICER (Name/Signature):

NAME OF PARTICIPANT

SIGNATURE

RANK

________________________________

KIND OF
DRILL
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PLACE

DATE

TIME

DATE ________________
COMMENTS (e.g. Indicate
whether the participant is a repeater
or has to repeat)
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SHIP / SHORE DRILLS SCHEDULE
YEAR __________
SHIP

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

(enter ship name)
(enter ship name)
(enter ship name)
(enter ship name)
(enter ship name)

/ Function / Signature):

/

/

DATE ISSUED: _______________________
(Replaces the SCHEDULE issued on __________________________
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FINDING REPORT
For DPA’s use only
Finding Report Sequence Number:

REPORTING DATE

VESSEL / DEPT the finding refers to

THE ORIGINATOR (Name / Rank or Position / Signature)
FINDING

THE HEAD OF DEPT/MASTER (Signature) for acknowledgement:
ACTION TAKEN/TO TAKE:

HEAD OF DEPT / MASTER

(Name / Signature)

EVALUATION OF FINDING (For DPA’s use only)
Non Conformity Report raised: NO
Further action to take: NO

YES

YES

Report No: _________________________

Reference(s): _______________________________

The DPA (Name / Signature):
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REGISTER OF FINDINGS

ORIGINATOR
(Name / Position)

NCR RAISED
(if raised enter
NCR Seq. Nr.)

DESCRIPTION

DATE
TAKEN

Dept /
Vessel

(N/A if NCR
raised)

Sequence
Number

REQUIRED

C/A
STATUS
MONITORED
(Enter date and
initials)

Page …… of ……
COMPLETION
 TO BE MAINTAINED UPDATED BY THE DPA
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NON-CONFORMITY REPORT
Non-conformity registration No: ………………. (For office use only)

A. NON-CONFORMITY (to be completed by the person raising the non-conformity)
OFFICE (specify Dept or cross-out): …………………………………
Non-conformity/Observation
VESSEL (specify name and area or cross-out): ………………………
(delete as appropriate)
Raised during Internal Audit (specify)
Day-to-day Operation
Other (specify)

Audit No: ………………………NCR Serial No:……………….
………………………………………….

Report issued by:

On:

Acknowledged by:

On:

B.

AGREED CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION (to be completed by the person acknowledging the
Non-conformity and agreed with the person raising the NC)

Name of person on charge of implementation follow-up:
Estimated date of completion of implementation:

C.

CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION IMPLEMENTED (to be completed by the person who
acknowledged the non-conformity)

Implementation completed on: ……………….. Reported by: …………………… On: …………………

D.

VERIFICATION AND CLOSING-OUT (to be completed by the person who issued the NC or the DPA)

Implementation of action verified by: ……………………………………. On: ………………
The DPA:

……………………………….

On: ………………
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REGISTER OF NON-CONFORMITIES

ORIGIN*

DESCRIPTION

*Internal Audit (indicate No), External Audit (indicate type), Other (specify observation, monitoring, …) as applicable
COMPLETION
 TO BE MAINTAINED UPDATED BY THE DPA
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Closed-Out

Dept / Vessel

CODE or
STANDARD
REF.

Completed

Sequence
Number

Estimated
Completion

DATE
STATUS
MONITORED
(Enter date and
initials)

Page …… of ……
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CERTIFICATES AND SURVEYS STATUS
Ship:

Place:

Date:

Master:
(Name and Signature)

Type
or term

No

A FLAG ADMINISTRATION
1 Certificate of Registry

Perm

2 Certificate of Initial Survey

Perm

3 Certificate of Annual Inspection

B

Full Term

4 International Tonnage Measurement Certificate

Perm

5 Ship's carving and marking Note

Perm

6 Document Of Safe Manning

Perm

7 Radio Station Licence

1Y

STATUTORY
1 International Load Line Certificate

Full Term

1.1 Renewal Survey
1.2 Annual Survey

Date

Certificate/Document

No. Certificate/Survey/Document
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Issued by

Issued on

Date

(endorsed or last (validity or next
due)
done)

Remarks
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SURVEY REPORT
Name of Ship:

Survey Report Serial No:

Place and Date(s) of Survey / Inspection / Audit
Type of Survey / Inspection / Audit
Surveyor’s Name and Grade / Function

Survey
Completed YES
NO
Successfully
No ofCertificate/Report Issued/Endorsed

(Fill in the frame below as applicable; always if NO is ticked )

(attach

copy)

Conditions, Deficiencies, Recommendations or Out-standings

(if necessary, continue on a separate page and

attach)

Description (if a report is received, make reference to it and attach):

Probable Reason(s) (short description for each condition, deficiency or outstanding listed above):

Action Taken / To Take (short description for each condition, deficiency or outstanding listed above):

The Master (name and signature)_________________________________________
Place and Date_______________________________________________________

FOR OFFICE USE ONLY (To complete in case this report was issued further to a PSC Inspection)
Results notified to Flag as per corresponding requirements; see fax/e-mail No………………..…...., dated …………
Name/ Function and Signature ……………………………………………………………………….
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SHIP ATTENDANCE REPORT

SUPERINTENDENT ENGINEER
or
PORT CAPTAIN

VESSEL
PLACE

Name:

DATE

Signature:

REVIEWED BY
POSITION
NAME
SIGNATURE
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CRITICAL EQUIPMENT CHECKLIST
VESSEL
ITEM
No.
1.

DESCRIPTION
Steering gear

MONTH / YEAR
FREQUENCY
WEEKLY

REQUIREMENTS
Examination and test 12 hours before departure from port
Checking means of communication between navigation bridge,
machinery control position and steering gear compartment
Check level and alarm of oil tank

2.

Life Saving

TWO WEEKS

Emergency steering gear test

WEEKLY

Visual inspection of life-boats

Appliances and

Visual inspection of life boats and life rafts launching arrangements

Equipment

Visual inspection of buoyant apparatus and stowage arrangements
Test of general alarm system
Checking of emergency lighting
MONTHLY

3.

Fire Fighting

WEEKLY

Equipment

Inspection of life jackets, immersion suits and thermal protective and
general inspection of life-buoys and ancillaries
Test of fire pumps
Test of Emergency fire pumps
General inspection of Hydrants, hoses and nozzles.
Breathing apparatuses cylinders

TWO WEEKS

Checking of firemen’s outfits
Checking visually condition and location of fire extinguishers.

MONTHLY

Checking fire main under pressure
Checking international shore connection
Inspecting of fire extinguishing arrangement in galleys and in paint
lockers for leakage
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Checking fixed fire fighting system for Engine Room for leakage

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

REMARKS
(Repairs, Maintenance, etc)
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ADVICE OF DEFECTS / REQUEST FOR REPAIRS OR SERVICING
Vessel:
Department:
Date:
Serial No. of Advice/Request:

Defect:

Yes

No

Repairs:

Yes

No

Yes

No

Servicing:

If Yes is ticked (√), fill in the corresponding
frame below, otherwise cross it out

(Common to all Departments)

EQUIPMENT or PART (specify make and type, location of equipment or part No, etc.). Complete in all cases

DESCRIPTION OF DEFECT(S) (incl. running conditions (failure) or storage/package condition (spares))

REQUESTED REPAIR(S)/SERVICING (delete as appropriate). Fill in lower right box in all cases

Specify any Requisition Order(s) issued
(parts and consumables only)

Specify the no. of the Order for Work or Repairs
(repairs and servicing only)

Reported by (Rank / Name / Signature): ________________ / ____________________ /________________
OFFICE REMARKS (incl. additional orders placed and further action, if any)

Reviewed by (Name / Signature):

VESSEL (Verification of completed action)
(Rank / Name / Signature / Date): __________ / ____________ / ___________ / ___________
Vessel:

Office:

- COMPLETE THE FORM UPON DISCOVERY OF DEFECT OR NEED FOR REPAIR(S)/SERVICING. SEND TO
OFFICE. KEEP COPY ONBOARD.
- UPDATE RECORDS WITH COPY ANOTED FOR COMPLETED ACTION
- REVIEW FOR APPROVAL OR COMMENT. UPDATE SHIP.
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DECK PLANNED MAINTENANCE REPORT
TO BE COMPLETED AND SENT TO THE OFFICE AT THE END OF JANUARY / MARCH / MAY / JULY / SEPTEMBER / NOVEMBER

YEAR: _____________

MASTER

CHIEF ENGINEER

VESSEL

NAME

NAME

PORT

SIGNATURE

SIGNATURE

DATE

REVIEWED BY (OFFICE USE)
POSITION
NAME
SIGNATURE
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MAIN ENGINE PLANNED MAINTENANCE REPORT

MAIN ENGINE TYPE ______________

SER No. ____________

TO BE COMPLETED AND SENT TO THE OFFICE AT THE END OF MARCH / JUNE / SEPTEMBER / DECEMBER

YEAR: _____________
CHIEF ENGINEER
VESSEL

NAME

PORT

SIGNATURE

DATE

REVIEWED BY (OFFICE USE)
POSITION
NAME
SIGNATURE
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DIESEL GENERATOR PLANNED MAINTENANCE REPORT

DIESEL GENERATOR TYPE ______________

SER No. ____________

TO BE COMPLETED AND SENT TO THE OFFICE AT THE END OF MARCH / JUNE / SEPTEMBER / DECEMBER

YEAR: _____________

CHIEF ENGINEER
VESSEL

NAME

PORT

SIGNATURE

DATE

REVIEWED BY (OFFICE USE)
POSITION
NAME
SIGNATURE
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AUXILUIARY MACHINERY PLANNED MAINTENANCE REPORT
TO BE COMPLETED AND SENT TO THE OFFICE AT THE END OF JANUARY / MAY / SEPTEMBER

YEAR: _____________

CHIEF ENGINEER
VESSEL

NAME

PORT

SIGNATURE

DATE

REVIEWED BY (OFFICE USE)
POSITION
NAME
SIGNATURE
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SHIP NAME

Place

Date

M/E

Type

Serial No

POSITION

CYLINDER LINER No _____

M/E CYINDER LINERS AND PISTON RINGS WEAR DOWN

Wear profile (in mm)
F-A
Current

P-S
Previous

Current

F-A
Previous

6 5 4

P-S

3 2 1

1 2 3 4

5 6

A
B
C
D
E
F
G
H

Previous Inspection
Running hours since previous record

Hrs.

Total running hours

Hrs.

Max total wear

mm

Wear per 1000 hours (by total running hours)

mm

Type and material of piston

PISTON RINGS

Ring
No.

Running
Hours

Wear(T)
/1000Hr

Thickness (T)
a
b
c

a

Height (B)
b
c

d*

*average

REMARKS

CHIEF ENGINEER (Name / Signature): ___________________ / ____________


TO BE SENT TO TECHNICAL DEPT AFTER EVERY OVERHAULING
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Ring Groove Clearance
a
b
c
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M/E MAIN BEARING MEASUREMENTS
M/V:________________________ Eng.Type:__________________ Date:__________
T
SB

PS
A
A

F
B
Bottom

MEASURMENT POSITIONS
F
A

No
PS

T

SB

PS

T

B
SB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

REMARKS

CHIEF ENGINEER (Name / Signature): _______________________ / ____________


TO BE SENT TO TECHNICAL DEPT AFTER EVERY OVERHAULING
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F

A
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M/E CONROD BEARING CLEARANCE MEASUREMENTS
M/V:________________________ Eng.Type:__________________ Date:__________

B

AFT

PS

SB
Ba

F

F FORWARD
No

PS

BOTT

A AFTERWARD
SB

PS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

REMARKS

CHIEF ENGINEER (Name / Signature): _________________________ / ____________


TO BE SENT TO TECHNICAL DEPT.AFTER EVERY OVERHAULING
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SB
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CRANKSHAFT DEFLECTION READINGS
VESSEL:

Date:

Port:

Type of Engine:

D/G Set No:

BORE / STROKE:
DRAFT:

/

FWD

AFT

MEAN

CRANK CASE TEMPERATURE:_____

PORT TOP ( )

STBD TOP ( )

PORT ( )

STBD ( )

MICROMETER AT BOTTOM POSITION

-

+


BOTTOM ( )

MEASURING UNIT: 1/100mm
CYLINDER NUMBER

DEFLECTION
GAGE POSITION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOP (1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SIDE (2)
BOTTOM (3)
SIDE (4)
TOP (5)

REMARKS

STAFF ENGINEER (Name / Signature): _______________________ / ____________
CHIEF ENGINEER (Name / Signature): _______________________ / ____________


TO BE SENT TO TECHNICAL DEPT. AFTER EVERY MAJOR OVERHAULING AND WHENEVER NECESSARY
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M/E PERFORMANCE RECORD SHEET
VESSEL

Date/Time:

Voyage Nr.:

M/E No.

Engine Ser. No.

Vessel’s observ. Speed:

knots

Slip:

Eng. Running Hours:
Draught:

Fwd

Aft

CYLINDER No.

1

FUEL RACK OPENING

3

4

5

Bar

COMPRESSION PRESSURE

Bar

EXH. GAS TEMP. AFT. CYL.

0

7

COOLING WATER TEMP.

0

EXH. GAS TEMP. AFT. T/C

0

C
C
C

RPM

Fuel Viscosity

Propeller Pitch (%) (M/Rev.)

Fuel Pressure (Bar)

Engine Load (%)

Fuel Temperature (0C)

Engine Governor Opening

Fuel Consumption (Kg/h)

Engine Speed (R.P.M.)

Fuel Valve Cool. Press. (Bar)

Charging Air Pressure (Bar)

Fuel Valve Cool Temp. (0C)

Charging Air Temperature (0C)

Lub. Oil Pressure (Bar)

Air Cooler Differ. Press. (Mbar)

0

Lub. Oil Temperature ( C)

Exh. Gas Back Pressure (MMWC)

Fresh Water Cool. Pressure (Bar)

Eng. Room Temp. near T/C (0C)

Fresh Water Cool. Temperature (0C)

Sea Water Temperature (0C)

REMARKS

CHIEF ENGINEER (Name / Signature): _______________________ / ____________


6

M/M

MAX. COMBUSTION PRESS.

TURBO CHARGER SPEED

2

Mean

TO BE SENT TO TECHNICAL DEPT AFTER EVERY VOYAGE
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9

Aver.

SEADAR SIPMANAGEMENT SA Safety Management System
P11-13 - Rev. 00

D/G PERFORMANCE RECORD SHEET
VESSEL

Date/Time:

Voyage Nr.:

D/G No.

Engine Ser. No.

Outside temp.: (0C)

Barometric pres.:

CYLINDER No.

1

FUEL RACK OPENING

M/M

MAX. COMBUSTION PRESS.

Bar

COMPRESSION PRESSURE

Bar

EXH. GAS TEMP. ON CYL.

2

3

4

5

6

7

8

Aver.

0

C

Fuel Viscosity

Engine Load (Kw & %)

Fuel Pressure (Bar)

Engine Governor Position

0

Fuel Temperature ( C)

Turbo Charger Speed (R.P.M.)

Fuel Consumption (Kg/h)

Exh. Gas Temp. after T/C (0C)

Fuel Valve Cool. Press. (Bar)

Charging Air Pressure (Bar)

Fuel Valve Cool. Temp. (0C)

Charging Air Temperature (0C)

Lub. Oil Pressure (Bar)

Air Cooler Differ. Press. (Mbar)

Lub. Oil Temperature (0C)

Exh. Gas Back Pressure (MMWC)

Fresh Water Cool. Pressure (Bar)

Eng. Room Temp. near T/C (0C)

Fresh Water Cool. Temperature (0C)

Sea Water Temperature (0C)

REMARKS

CHIEF ENGINEER (Name / Signature): _______________________ / ____________

TO BE SENT TO TECHNICAL DEPT AFTER EVERY VOYAGE
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M/E MONTHLY RUNNING HOURS REPORT
M/V

Date

Eng. Make/Type

Eng. S. Nr.

CYL. No.

LINER
S

PISTONS

CYLINDER
HEAD

FUEL
PUMPS
H.P.

EXHAUST
VALVES

SAFETY
VALVES

STARTING
VALVES

FUEL
VALVES

CONN.
ROD
BEARINGS

MAIN
BEARINGS

1

1A

1

2

2A

2

3

3A

3

4

4A

4

5

5A

5

6

6A

6

7

1B

7

8

2B

8

9

3B

10

4B

11

5B

12

6B

WORK. HRS T/C A

Overhaul:

Bearings:

Oil pumps:

WORK. HRS T/C B

Overhaul:

Bearings:

Oil pumps:

TOTAL WORKING HOURS:
ENGINE WORKING HOURS SINCE OVERHAUL:
LUB OIL SUMP TANK OPERATION HOURS:
LUB OIL T/C OPERATION HOURS:
LAST CLEANING DATE FOR:

A SIDE

B SIDE

F. OIL COOLER

JACKET WATER COOLER

AIR COOLER: A SIDE
LAST CLEANING DATE FOR:

B SIDE

LUB OIL FILTERS: AUTO

MAGNETIC

LAST MONTH ENGINE OPERATION HOURS:

REMARKS

CHIEF ENGINEER: __________________
2nd ENGINEER: __________________

TO BE SENT TO TECHNICAL DEPT EVERY MONTH
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D/G RUNNING HOURS REPORT
M/V

Date

Engine Type

Engine No.

Total Hrs:

Monthly Hrs:
MAKERS
HRS

CYLINDER No.

1

Daily Hrs:

2

3

4

5

6

7

8

T.R.H.

LINER

LAST REMOVAL
WEAR MEASUREMENT

PISTON
CON. ROD BEARING T.R.H.
CON. ROD BEARING S.L.I.H.
CYLINDER HEAD
FUEL PUMP
SAFETY VALVE
STARTING VALVE
FUEL INJECTOR VALVE
INSPECTION & ADJUST CHAIN

OVERHAUL:

TURBOCHARGER

MAIN BRGS

No 1

No 2

No 3

BEARINGS:
No 4

No 5

No 6

No 7

No 8

No 9

No 10

T.R.H.
S.L.I.H.

CRANKSHAFT DEFLECTION:
(figures in separate form)

SUMP TANK-CLEANING DATE:

FOUNDATION BOLTS CHECK:

AIR COOLER CLEANING DATE:

VIBRATION DAMPER CHECK:

JACKET WATER COOLER CLEANING DATE:

FUEL TIMING CHECK:
(figures in separate report)

GOVERNOR WORKING HOURS:
(since last examination in shore work shop)

INTERNAL HAMMER CHECK:

LUB OIL SYSTEM WORKING HOURS:

REMARKS

2nd ENGINEER (Name / Signature): ______________________ / ________________
CHIEF ENGINEER (Name / Signature): ______________________ / ________________
TO BE SENT TO TECHNICAL DEPT EVERY MONTH
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LSA AND FFA INSPECTION CHECKLIST

A. WEEKLY INSPECTION

MONTH:
(Please tick)

1

All survival craft, rescue boats and launching appliances must be visually inspected

2

Lifeboat engine, running test (minimum 3 minutes if design and ambient temperature
allow)

3

General emergency alarm test and public address system

4

Lifejackets inspect at drills

5

Check lifeboat battery charge

6

Check lifeboat embarkation area main and emergency lighting and fixtures

7

Check two-way VHF radio telephone apparatus

8

Inspect all liferaft valises and stowage arrangements. Ensure that painter and hydrostatic
release units are correctly rigged

9

Visual inspection of buoyant apparatuses, stowage arrangements and hydrostatic release

10

Check vessel’s GMDSS equipment, auto alarms and 2182kHz watch keeping receivers,
EPIRB and SART

11

Test of fire pumps (main and emergency)

12

Visual inspection of hydrants, hoses and nozzles

13

Check fire alarm system (wheel house mimic panel, printers, UPS, …)

14

Check fire detectors

15

Check all local sprinkler (if and as fitted), tank level, etc. (100% at the end of the month)

16

Check at random following (full check to be completed at the end of each month)


Fire doors



Fire dampers



Means of escape



Watertight doors (local, manual, remote, gear, alarm, etc.; thorough visual
inspection)
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1st

2nd

3rd

4th
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MEGGER TEST READINGS REPORT
Ship Name :

Date :

Important: Items A through J must be tested and readings reported monthly. Items K to end need
only be tested quarterly unless conditions dictate otherwise. Whenever the 3 months period has not
ellepsed, enter the date of last reading report in the Remarks column.
A. AUX. ENGINES

No.

Equipment

Rating
KVA or KW

Reading
Mo.

Remarks

Rating
KVA or KW

Reading
Mo.

Remarks

Rating
KVA or KW

Reading
Mo.

Remarks

No. 1 Generator Stator
No. 2 Generator Stator
No. 3 Generator Stator
No. 1 Generator Rotor
No. 2 Generator Rotor
No. 3 Generator Rotor
Emergency Generator
Bow Thruster E. Motor

B. STEAM SYSTEM-AUXILIARY BOILERS

No.

Equipment
Oil Burner Motor Aux. Boiler Port
Oil Burner Motor Aux. Boiler Stbd
E. Motor Feed Water Pump Boiler Port
E. Motor Feed Water Pump Boiler Stbd

C. COMPRESSED AIR SYSTEM

No.

Equipment
Main Air Compressor Motor Port
Main Air Compressor Motor Stbd
Aux. Air Compressor Motor
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ELEVATORS QUARTERLY MAINTENANCE REPORT
VESSEL:

DATE OF INSPECTION:

ELEVATOR No.:

MANUFACTURER:

A. ATTENDANCE BY MAKERS (or other external specialists)
Was the ship attended this quarter by external specialists?

YES

Specify Who:…………………………..
and

NO

When:…………………..……..

Attendance report attached: YES

Last attendance
Specify Who:………………….……..…
and

NO

*Ship’s separate report on attendance and findings
attached: YES
NO

When:………………………….

Complete Sections B through I and sign

Skip Sections B through I and sign
B. SMOOTH OPERATION
1.

Smooth operation checking

2.

Checking of correct operation of the callings

3.

Checking of leveling

4.

Checking of the leds or lamps

5.

Checking of the doors operation

6.

Checking of the operation of the alarms, intercom, etc.

C. CLEANLINESS
1.

Machinery room

2.

Cabin roof

3.

Pit

D. MACHINERY
1.

Checking of the oil level

2.

Checking of the brakes and the lining

3.

Checking of the pulley

4.

Checking of the wire ropes
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YES

NO

ACTION FOR REPAIR *

YES

NO

ACTION FOR REPAIR *

YES

NO

ACTION FOR REPAIR *
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HATCH COVER MAINTENANCE PLAN

THE MASTER

VESSEL
PLACE

Name:

DATE

Signature:

REVIEWED BY
POSITION
NAME
SIGNATURE
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REQUISITION ORDER
M/V:

Date:

Place:

Req. Order Serial No

In case of major machinery item, group requirements and specify:

Make:

Type/Model:
Serial No:

Item
Description
No.

Part No
or
Code No

Quantity
Requested

ROB

Reason for requesting
Remarks

Quantity Actually received
Approved Quantity Date

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

This copy(tick as appropriate):
SHIP’S COPY
OFFICE / SUPPLIER COPY
CONFIRMATION COPY

For approval, as
appropriate
Chief Engineer:
Chief Officer

Notes:
Complete in triplicate.
Send OFFICE/SUPPLIER and CONFIRMATION copies to Office.
Keep SHIP’S COPY in File
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Name

Signature
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STATUS OF REQUISITIONS
ITEMS RECEIVED - REPORT # _______+
Vessel:
Seq.
Nr.

Requisition Order

Date:

Port:

ENGINE

Description

Remarks
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REVISION PROPOSAL
To be filled in by the DPA

DATE RECEIVED:
Proposal Sequence Nr.:
SECTION A

Dept/Vessel:

Date:

Manual:

Section/Procedure/Form Nr.:

Current Rev. Nr.:

Details of Revision Requested / Attached documents

Originator’s signature:

HoD / Master (Name and Signature):

SECTION B
ACCEPTED BY DPA:

YES

NO

Originating Dept/Vessel advised on:

Name/Signature:

…………………..
Remarks

REVISION COMPLETED: YES

NO

Date/Reference(s):

COMPLETION/DISTRIBUTION



SECTION A TO BE FILLED IN BY THE ORIGINATOR OF THE PROPOSED REVISION AND APPROVED BY THE MASTER / HoD




ORIGINAL TO BE SENT TO DPA



SECTION B TO BE FILLED IN BY DPA

COPY TO BE KEPT BY THE MASTER / HoD
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BULLETIN
BULLETIN Nr.:

Relevant Document:

Current Rev.
No.:

Date Issued:
DESCRIPTION

Function

Name and Signature

Reviewed by
The DPA
Approved by

DISTRIBUTION / USE
 ORIGINAL TO BE RETAINED BY THE DPA
 COPY TO BE GIVEN TO ALL RECIPIENTS OF THE DOCUMENT THE BULLETIN REFERS TO. TO BE RETAINED
UNTIL REVOKED OR THE DOCUMENT IT REFERS TO IS RAISED TO A NEXT ISSUE / REVISION N O
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CONTROLLED DOCUMENTS DISTRIBUTION LIST
(This issue, dated ___________, replaces the issue dated ___________)

Dept or Ship

Policy Manual

Procedures
Manual

VOM

ERP

Forms

Bulletins

Remarks
(if necessary, continue on
a blank page and attach)

Office

Example

15.09.09
Issue 1/Rev. 00
3
Enter in each frame above the date on which the document was distributed to Office or Ship, the Issue No / Rev. No in force at the time of distribution and the number of
copies distributed. Number any remark to enter in the remarks collumn. Update as revisions or New holders occur, each time showing changes in bold characters.

Notes:
To be completed and kept updated at all times by the DPA
Each time the list is updated for a document, a copy to be made available to each Master (Primary Holder)
Upon receipt of the list, each Primary Holder to verify documents in primary and secondary distribution are valid and outdated documents are removed
Masters shall, upon receipt, ensure secondary distribution of each document to Ch. Engineer and Ch. Officer
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CONTROLLED DOCUMENT TRANSMITTAL AND ACKNOWLEDGEMENT
To:
Seq. Nr.:

DOCUMENTS BEING FORWARDED
DOCUMENT
TITLE

No.

REV. N0

DOCUMENTS TO RETURN (OBSOLETE)
DOCUMENT
TITLE

No.

REV. N0

REMARKS

SENT

RANK/FUNCTION
DPA

NAME

SIGNATURE

DATE

RECEIVED

DISTRIBUTION/USE



ORIGINAL TO BE SIGNED, STAMPED (for vessels only) AND SENT BACK TO THE DPA ALONG WITH THE
OBSOLETE DOCUMENTS



COPY TO BE KEPT BY THE RECIPIENT
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MANAGEMENT REVIEW REPORT

Date To Hold:
Date Held:
Date of this Report:
Attendees :
(Name and signatuire)

Absent :

Note-taker :

Meeting Agenda :

Distribution :
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INTERNAL AUDITS SCHEDULE
To be posted at office and in each mess-room on each ship

Year ______
(This issue, dated ___________, replaces the issue dated ___________)
DEPT or SHIP

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

REMARKS (if necessary, continue in a blank
sheet and attach)

MANAGEMENT
MARINE
TECHNICAL
DPA
Ship ________________
Ship ________________
Ship ________________
Ship ________________

LEGEND

IMPORTANT: The Management to review this schedule at least

S: Initial Schedule
Rn: nth Rescheduling
A: Additional Audit
Dn: Audit completed on the nth
day of the month
Nn: Notice as to the exact date
of the audit given on the nth day
of the month

monthly (e.g. during Management Meetings) and acknowledge it.

Initials

Name / Function
Issued by

Date
Initials

Approved by

Date
For comments, if any, use a blank sheet and attach. Distribute if and as necessary
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Signature
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4.01 Management Responsibility
4.02 Quality System
4.03 Contact Review

Applies to ISO only

4.04 Design Control
4.05 Document and Data Control
4.06 Purchasing

Applies to ISO only

4.07 Control of Customer Supplied Product

Applies to ISO only

4.08 Product Identification and Traceability
4.09 Process Control
4.10 Inspection and Testing
4.11 Control of Inspection/Measuring/Test Equipment

Applies to ISO only

4.12 Inspection and Test Status
4.13 Control of Non-Conforming Product
4.14 Corrective and Preventive Action
4.15 Handling/Storage/Packaging/Preservation/Delivery

Applies to ISO only

4.16 Control of Quality Records
4.17 Internal Quality Audits
4.18 Training
4.19 Servicing

Applies to ISO only

4.20 Statistical Techniques

Applies to ISO only

Auditor’s Comments
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13 Certification
Applies to ISM only

11 Documentation

10 Maintenance of Ship/Equipment

09 Reports & Analysis of NC/A/HO

08 Emergency Pepardness

07 Shipboard Operations

06 Resources and Personnel

05 Master’s R&A

04 DPA

03 Company R&A

02 Safety & Environmental Policy

Notes
1/ Entries () to be made upon auditing
corresponding element
2/ Elements not audited to be clearly indicated
in the frame “Auditor’s Comments” below

01 Safety Management System

ISM/ISO Matrix

12 Co Verification/Review/Evaluation

AUDIT CHECK LIST

SEADAR SIPMANAGEMENT SA Safety Management System
P14-03 - Rev. 00

INTERANAL AUDIT REPORT

DATE:
INTERNAL
AUDIT

PLACE:
(ship audits only)

VESSEL / DEPT AUDITED:
HOD / MASTER:

INTERNAL AUDITOR (Name and Signature):
REPORT

DPA (Name and Signature):

Date report issued: ______________
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ΦΟΜΕΣ ΚΑΛ ΕΝΤΥΡΑ ERP
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2. Operational Oil Spill
REQUIRED BY THE COMPANY

ACTION TO BE TAKEN
IN CASE OF

OIL SPILL

BY

1.

Stop all cargo and bunkering operations.
Call master

Duty Officer

2.

Stop all ballasting and de-ballasting
operations

Duty Officer

3.

Stop all bilge pumping / internal transfer

C/E E/Officer

4.

Stop all fuel transfer operations

5.

Muster emergency squad

Duty Officer

6.

Enforce “no smoking” rule

Duty Officer

7.

Advise berth operations (if in port)

Duty Officer

8.

Locate leak and repair

Emergency Squad

9.

Ensure all scuppers are still properly
plugged

Emergency Squad

10.

If oil contained on deck take action to
clear up

Emergency Squad

11.

Advise harbor authorities and P&I club
and other as per masters notification
checklist

Master

12.

Notify

Master

13.

Determine type of oil

C/E

14.

Take sample of oil

C/E

15.

Quantity of oil spilled

Master C/E

16.

If oil leaked in harbor estimate area
covered

Master C/E

17.

Weather and forecast

Duty Officer

18.

Check tide and current

Duty Officer

19.

Check names of vessels in vicinity

Duty Officer

20.

Master’s Statement

21.

Photographs

Duty Officer

22.

Correspondence

Duty Officer

23.

Enter fact in log book

Duty Officer

Chief Engineer

Master
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3. Grounding or Stranding and Touching Bottom
ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF A.

REQUIRED BY THE COMPANY

TOUCHING BOTTOM

BY

If a pilot is on board, ask for explanation;

Duty officer

Reduce speed

Duty officer

Check of water depth and charts of the
area

Duty officer

Establish accurately the position of the
vessel;

Duty officer

Record in log book

Duty officer

IN CASE OF B. GROUNDING/STRANDING

BY

1.

Stop engines. Advise engine room. Call
master

Duty officer

2.

Sound alarm

Duty officer

3.

Exhibit lights / shapes

Duty officer

4.

Muster of crew in leakage station

Duty officer

5.

Check for injuries to persons on board

Chief officer

6.

Close all watertight doors (depending on
circumstances)

7.
8.

Sound all tanks/bilges, etc.

Emergency squad
Deck officer/ bosun /
engine officer
Chief officer

Check for oil spillage

Chief officer
9.

Check for internal damage
Chief engineer

10.

If shell plating holed assess rate of water
intake

11.

Sound around vessel and assess
grounding

Navigation officer

Determine nature of bottom

Navigation officer

Check sea suctions

Second engineer

12.
13.
14.

Chief officer

Transmit initial report of incident

Master
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15.

Check machinery for damage

Chief engineer

16.

Check tail-shaft for oil loss

2 engineer

17.

Check propeller & ruder for damage

Chief officer

18.

Check state of tide

Navigation Officer

19.

Check drift of the vessel due to
wind/wave /tide

Navigation officer

20.

Assess if vessel is likely to re-float next
high water

21.

Check weather/forecast

Nav. Officer

22.

Consider additional ballast to prevent
vessel going further aground or to stop
pounding

Chief officer

23.

Use of anchor, possibility of vessel
sitting on anchor

Master

24.

In case of fuel leak:

nd

Master

Transfer fuel from damaged tank

Chief engineer

Isolate fuel tanks to determine
that level is not influenced by tide

Chief engineer

Demand transfer of fuel out of
the vessel

Master

Demand of fuel rejection

Master

25.

Calculate/have calculated ship’s stability

Master

26.

Demand of required assistance if
necessary

Master

27.

Course/speed at grounding

Duty officer

28.

Draft at time of grounding

Duty officer

29.

Draft when aground

Duty officer

30.

Pilot in attendance

Master

31.

Note point of tugs fastening and
direction of pull/push

Duty officer

32.

Assess damage to cargo

Chief officer

33.

Statements

Master

34.

Surveyor/attendance report

Master

35.

P&I attendance/report

Master

248

36.

Assistance requested

Master

37.

Enter facts in log book

Duty officer

38.

Chart with positions up to time of
grounding

39.

Echo Sounder records

40.

Engine room data logger printout

41.

Collect data from VDR (if fitted)

42.

Time of re-floating

43.

Notify interested parties

Navigation officer

Duty officer
Chief engineer
Master
Duty officer
Master
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4. Collision
ACTION TO BE TAKEN

REQUIRED BY THECOMPANY

IN CASE OF COLLISION

BY

1.

Sound vessel’s emergency alarm.

Duty officer

2.

Stop engine. Call master

Duty officer

3.

Manual steering

Duty officer

4.

Switch on deck lights (at night)

Duty officer

5.

Muster emergency squad

6.

Notify engine room

7.

Close watertight doors

Emerg. Squad

8.

Alert vessels in vicinity

Master

9.

Alert shore stations

Master

10.

Exhibit NUC lights and shapes

11.

Muster remaining crew, as required

12.

Check for injuries and/or missing persons

Chief officer

13.

Sound all tanks, wells and bilges including
engine room

C/O, C/E

14.

Assess damage to hull, tanks peaks, engine
room, pump rooms and cargo

C/O, C/E

15.

Check cargo, fuel, steam, hydraulic
pipelines and valves for fracture/leaks

C/O, C/E

16.

Check for oil spills and internal /
overboard pollution

Emergency
squad

17.

Note engine room data logger

18.

Note course recorder (record movements
4 hours before the collision - courses,
speed - times - locations)

Navigation
officer

19.

Note time of collision

Duty officer

20.

Note vessels position

Duty officer

21.

Note all bridge times

Duty officer

22.

Note all engine room times

23.

Note course and speed at time of collision

Duty officer

24.

Note angle of contact

Duty officer

25.

Note times of all sound signals, made and
heard

Duty officer

Master
Duty officer

Duty officer
Master

Duty eng. officer

Chief eng.
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26.

Check if other vessel requires assistance

Master

27.

Pay utmost attention when attempting to
disengage

Master

28.

Obtain from other vessel name, port of
registry, type of cargo, port of departure,
arrival port

Master

29.

Check if other vessel requires you to stand
by it

Master

30.

Hold, by letter, other vessel responsible (if
responsible)

Master

31.

Note protest

Master

32.

Obtain statements from duty officer and
other witnesses (note names and
addresses)

Master

33.

Weather conditions at time of collision
(current and wind direction, wave
direction and height, last weather
forecast)

Duty officer

34.

Details of current and tide

Duty officer

35.

Recording of personnel at bridge before
and during the collision

Duty officer

36.

Manner of defining location

Duty officer

37.

First observation of the other vessel (mean
of observation), bearing-distance, lights &
shapes which were observed, estimated
course, time

Duty officer

38.

Record of both vessels movements,
including engine movements, until the
time of collision

Master, chief
engineer, duty
officer

39.

Record all details of communications
between vessels prior the collision

Duty officer

40.

Data of and report from pilot (if on board)

Master
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5. Structural Damage

ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF STRUCTURAL

REQUIRED BY THECOMPANY

DAMAGE

BY

1.

Activate alarm.

Duty officer

2.

Slow down

Duty officer

3.

Call master

Duty officer

4.

Reduce vessel’s speed, alter course or
stop the engines.

Master

5.

Check for damages

C/O, C/E

6.

Check of oil spill (pollution)

C/O, C/E

7.

Evaluate damages

Master

8.

Alert oil spill prevention team

Duty officer

9.

Display lights / shapes

Duty officer

10.

Check crew for absence

11.

Alert company ERT

C/O, C/E
Master
nd

12.

Close watertight doors

2 eng/off

13.

Warn vessels in vicinity

Master/duty off.

14.

Switch on deck lights

Duty office

15.

Sound all tanks and bilges

2 eng/off

16.

Fix vessel position

Duty officer

17.

Estimate of weather and sea conditions

Chief officer

18.

Calculate/have calculated ship’s stability

Master

19.

Ask for damaged stability calculations, if
unable to calculate onboard.

Master, C/O

20.

Evaluate ballasting to avoid vessel’s
fatigue

Master

21.

Notify all interested parties

Master

22.

Retain incident report

Master

nd
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6. Fire / Explosion
REQUIRED BY THE COMPANY

ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF FIRE

- EXPLOSION

BY

1.

Sound alarm, muster emergency squad call
Master

Duty officer

2.

At sea, alter course and speed to reduce draft
and minimize fire spread

Master

3.

Advise duty officer

Person observing

4.

Advise engine room

Duty officer

5.

Determine location of fire

Emergency squad

6.

Isolate fire

Emergency squad

7.

Stop cargo and bunker operations (if any)

8.

Close down vent system

9.

Close skylights, doors, etc in the area of fire

10.

Isolate electrical circuits

2nd engineer

11.

Stop engines, if required

Master

12.

Evacuate unnecessary personnel from area

13.

Check for missing/injured crew

14.

Activate the fixed fire extinguishing system if
necessary

Master

15.

If in or near port alert harbor authority, shore
fire services and agent

Master, duty
officer

16.

Prepare shore hose connection

17.

At sea, fix position

Duty officer

18.

Switch on deck lights (at night)

Duty officer

19.

At sea, exhibit lights/shapes

Duty officer

20.

At sea, prepare lifeboats

Chief officer

21.

Determine cause of fire / explosion

Chief officer

22.

Assess damage to vessel

23.

Assess damage to cargo (if any)

Chief officer

24.

Assess damage to shore installation

Chief officer

25.

Shore assistance required

Master, duty
officer

26.

Tugs assistance required

Master

Duty officer
Duty off., 2/E
Emergency squad

Emergency squad
Chief officer

Emergency squad

C/O, C/E
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27.

Spare parts required

Master

28.

Survey / statement

Master

29.

P&I attendance/report

Master

30.

Medical reports

31.

Other correspondence

32.

Enter all times and facts in log book

33.

Photographs

34.

Notify interested parties

Master

35.

Witnesses / statements

Master

Chief officer
GO
Master
Chief officer

254

7. Hull Failure – Flooding
ACTIONS TO BE TAKEN

REQUIRED BY THE COMPANY

IN CASE OF HULL FAILURE-FLOODING

BY

1.

1 Activate alarm.

Duty officer

2.

2 Slow down

Duty officer

3.

3 Call master

Duty officer

4.

4 Reduce speed, alter course or stop engines.

5.

5 Check for damages

Chief eng/ off

6.

6 Check for oil spill

Chief eng/ off

7.

7 Evaluate damages

Master

8.

8 Alert oil spill prevention team

Duty officer

9.

9 Display lights / shapes

Duty officer

10. 1 Check crew for absence
0

Master

Chief eng/ off

11. 1 Alert company ERT
2

Master
nd

12. 1 Close watertight doors
3

2 eng/off

13. 1 Warn MRCC/vessels in vicinity
4

Master

14. 1 Switch on deck lights
5

Duty office

15. 1 Sound all tanks and bilges
6

Second
eng/off

16. 1 Fix vessel position
7
17. 1 Estimate weather and sea conditions
8
18. 1 Calculate/have calculated ship’s stability
9
19. 2 Ask for damaged stability calculations, if
0

Duty officer
Chief office
Master
Master, C/O

unable to calculate onboard.

20. 2 Evaluate ballasting to avoid vessel’s fatigue
1
21. 2 Notify all interested parties
2
22. 2 Retain incident report
3

Master
GO
Master
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8. Contact with fixed or floating object

ACTIONS TO BE TAKEN

REQUIRED BY THE COMPANY

IN CASE OF CONTACT

WITH FIXED AND/OR
FLOATING OBJECTS

BY

1.

Call master to bridge

Duty officer

2.

Advise engine room

Duty officer

3.

Date time (GMT) of the incident

Master
Duty officer

4.

5.

th

Geographical position up to the 1/60 of
minute of a degree

Master
Duty officer

Course and speed at the time of the incident

Master
Duty officer

6.

Prevailing weather conditions

Master

7.

Sea condition

Master

8.

Details of pilot (if on board)

Master
Duty officer

9.

Muster damage control

Master
Chief officer

10.

11.

Brief but accurate description of the
damage and the general condition of the
vessel (if the vessel is not under command,
listing or enduring vibrations)

Master
C/O, C/E.

Description of the object collided with if
possible

Master
Duty officer

12.

Check for injuries to persons on board

Chief officer

13.

Check for pollution

Chief officer

14.

Contact P & I to arrange joint survey of
damage to own vessel and object and issue
report

Master

15.

If tugs in attendance, note where fast and
direction of pull/push

Master
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16.

If any surveys were made, by whom and
extend of damage to the object (if fixed
object also give the identity of the owner, if
possible)

Master

17.

Should it be necessary to carry out repairs
give: type of repairs needed, available
means to carry out such repairs, time
necessary for carrying out of repairs as well
as the related cost

Master

18.

Name of individual on the bridge,
exercising command over the movements
of the vessel (if pilot give his details and
attach his report on the incident)

Master

19.

Give in detail the maneuvers of the vessel
prior to striking the object

Master
Duty officer

20.

Witnesses statements and photographs

Master

21.

Times on a detailed chart of the area, not
forgetting to include the prevailing winds,
currents, tides etc., with the direction and
strength of each

Master

22.

Duty officer

Visibility conditions prevailing at time of
incident

Master
Duty officer

23.

24.

Report of engineer relating to the incident
and copy of engine room bell book

Master
Chief Engineer

Notify interested parties

Master
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9. Shifting of Cargo - Excessive List

ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF EXCESSIVE

REQUIRED BY THE COMPANY

LIST

BY

1.

Activate alarm.

Duty officer

2.

Slow down

Duty officer

3.

Call master

Duty officer

4.

Determine cause of list

Master

5.

Reduce vessel’s speed, alter course or
stop the engines.

Master

6.

Assess effect of list on machinery

Chief eng/ off

7.

Check for oil spill

Chief eng/ off

8.

Display lights / shapes

9.

Check crew for absence

10.

Alert company ERT

11.

Close watertight doors

2 e/o /bossun

12.

Warn vessels in vicinity

Master/duty off.

13.

Switch on deck lights

14.

Sound all tanks and bilges

Second eng/off

15.

Take sample of oil spilled, if spill occurs

Second engineer

16.

Fix vessel position

Duty officer

17.

Estimate of weather and sea conditions

Chief office

18.

Calculate vessel’s stability

Chief officer

19.

Notify all interested parties

20.

Maintain incident report

Master

21.

Determine need of external assistance in
cooperation with ERT

Master

Duty officer
Chief eng/ off
Master
nd

Duty office

GO
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11. Telegraph Failure

ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF TELEGRAPH

REQUIRED BY THECOMPANY

FAILURE

BY

1.

Call master to bridge

Duty officer

2.

Advise engine room

Duty officer

3.

Check positions of vessels in vicinity

Duty officer

4.

Note time of failure

Duty officer

5.

Note position of vessel

Duty officer

6.

Check cause of failure

Chief engineer

7.

Check if spares are required

Chief engineer

8.

Check if shore service engineer required

Chief engineer

9.

Enter facts in log book

Master

10.

Collect data from VDR (if fitted)

Master
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12. Gyro-compass Failure

ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF

REQUIRED BY THE COMPANY

GYRO COMPASS FAILURE

BY

1.

Revert on steering with magnetic compass

Duty officer

2.

Call master to bridge

Duty officer

3.

Advise engine room

Duty officer

4.

Note time of failure

Duty officer

5.

Note position of vessel

Duty officer

6.

Check for failure influence on other
navigation equipment (radar, GPS, etc.)

Duty officer

7.

Check cause of failure

8.

Check if spare parts are required

2/O

9.

Check if shore assistance is required

2/O

10.

Enter facts in vessel’s log book

GO, 2/E

Master
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13. Steering Failure

ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF STEERING

REQUIRED BY THE COMPANY

GEAR FAILURE

BY

1.

Activate alternative steering gear system or
emergency system

Duty officer

2.

Call master to the bridge

Duty officer

3.

Advise engineer officer on duty

Duty officer

4.

Check positions of vessels in vicinity

Duty officer

5.

If necessary, stop engines

Master,
duty officer

6.

If necessary, make appropriate sound signals

Master,
duty officer

7.

Check NUC lights/shapes are ready

Duty officer

8.

Fix position of vessel

Duty officer

9.

Check for navigational hazards in vicinity

Duty officer

10.

Prepare for anchoring if considered
necessary and depth of sea is suitable

11.

Note time of failure

Duty officer

12.

Check cause of the failure

Ch. engineer

13.

Check if shore assistance is required

Ch. engineer

14.

Check if spare parts required

Ch. engineer

15.

Enter facts in vessel’s log book

Master

Master
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14. Main Engines Failure

ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF MAIN

REQUIRED BY THE COMPANY

ENGINE FAILURE

BY

1

Check for other vessels in the vicinity. Call
master on bridge

Duty officer

2

Check for navigational hazards in the
vicinity

Duty officer

3

Use sound signals as necessary

Duty officer

4

Check NUC lights/shapes are ready

Duty officer

5

Prepare for anchoring, if considered
necessary and depth of sea is suitable

6

Monitor position of vessel

7

Assess weather, current and drift

8

Note time of engine failure

Duty officer

9

Establish cause of failure

Ch. engineer

10

Establish if repairs possible by crew

Ch. engineer

11

Time required to repair

Ch. engineer

12

Shore assistance required

Ch. engineer

13

Spare parts required at next port

Ch. engineer

14

Tugs assistance required

15

Surveyor attendance / report

16

P&I attendance/report

Master

17

Enter facts in log book

Master

18

Photographs

Ch. engineer

19

Drawings / diagrams

Ch. engineer

20

Retain broken parts (if any)

Ch. engineer

21

Time resumed passage

22

Notify interested
anticipated

parties

Master
Duty officer
Master

Master
Duty officer

Master
if

delay
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15. Power Failure

ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF POWER

REQUIRED BY THE COMPANY

BY

FAILURE

1.

Activate emergency generator

2nd engineer

2.

Check for other vessels in vicinity. Call
master to the bridge

Duty officer

3.

Check for navigational hazards in vicinity

Duty officer

4.

Use sound signals as necessary

Duty officer

5.

Check NUC lights/shapes are ready

Duty officer

6.

Prepare for anchoring, if considered
necessary and depth of sea is suitable

7.

Fix position of vessel

8.

Assess weather, current and drift

9.

Note time of failure

10.

Establish cause of “black-out”

C/e, electrician

11.

Establish possible repairs by vessel’s crew

Chief engineer

12.

Time required to repair

Chief engineer

13.

Shore assistance required

Chief engineer

14.

Spare parts required

Chief engineer

15.

Tug assistance required

Master

16.

Surveyor attendance / report

Master

17.

P&I attendance report

Master

18.

Enter facts in vessel’s log book

19.

Drawings/diagrams

Chief engineer

20.

Retain broken parts (if any)

Chief engineer

21.

Notify interested
anticipated

22.

Time resume passage

Master
Duty officer
Master
Duty officer

parties

Duty officer

if

delay

Master
Master
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16. Emergency Towing

ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF EMERGENCY

REQUIRED BY THE COMPANY

TOWING

BY

1

Determine towing and arrangement that will
best suit the intended voyage or emergency

Master /
tow master

2

Consider size, horsepower and maneuverability
of assisting ship

Master /
tow master

3

Determine whether vessel should be towed
from the bow or the stern

Master /
tow master

4

Establish early communications to exchange
information; decide what preparations should
be made

Master /
tow master

5

Consider the means for transferring the towing
hawsers between the two ships

Master /
tow master

6

Choose fixed fairlead or chock with largest
possible radius of curvature

Master /
tow master

7

Maintain
radio
communication
connection up operation

Master /
tow master

during
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17. Heavy Weather Damage
ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF HEAVY

REQUIRED BY THE COMPANY

WEATHER DAMAGE

BY

1.

Master is notified

Duty officer

2.

All external doors and air ducts are
secured

Chief officer

3.

There are safety and guard rails at all
external decks

Boatswain

4.

Crewmembers are advised to secure all
loose objects

Duty officer

5.

Off duty crewmembers are available in all
vessel’s compartments (if required)

Chief officer

6.

Vessel’s fix position

Duty officer

7.

Nature of damage

Chief officer

8.

Measurement of tanks and holds if
required

Chief officer

9.

Check for crewmembers injury

Chief officer

10.

Check for damages on vessel’s nets

11.

Check for anchor securing

12.

Monitoring weather forecasts

13.

Fix course and speed to avoid fatigue

14.

Weather and forecast

GO

15.

Assistance required

Master

16.

Spares etc required

Ch. Off. / Eng.

17.

Surveyor attendance / report

Master

18.

P&I attendance/report

Master

19.

Photographs of any damage

Chief officer

20.

Enter facts in log book

Duty officer

21.

Log book copies with entries of heavy
weather

Master

22.

Notify interested parties

Master

23.

Sea protest (after the arrival)

Master

Chief engineer
Boatswain
Radio officer
Master
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19. Port Of Refuge

ACTIONS TO BE TAKEN
FOR PROCEEDING TO PORT

REQUIRED BY THE COMPANY

OF REFUGE

BY

1.

Fix position

Duty office

2.

Reason for deviation

Master

3.

Port bound and ETA

Duty officer

4.

Alert agent and port authorities

Master

5.

Request remission for tug

Master

6.

Request
needed)

7.

Request P&I club (as needed)

Master

8.

Request Medical services (as needed)

Master

9.

Request Other services (as needed)

Master

10.

“Note of protest” on arrival

Master

11.

Obtain continuation of class certificate

Master

12.

Enter facts in log book

13.

Prepare deviation statement

14.

List the additional fuel due to deviation

15.

Photographs

Chief off / eng

16.

Retain damaged parts

Chief eng/ off.

17.

Notify interested parties

Insurance

surveyor

(as

Master

Duty officer
Master
Chief officer

Master
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20. Wash And Surge Damages

ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF WASH AND SURGE

1.

REQUIRED BY THE COMPANY

DAMAGE

Call master

BY
Duty officer

2.

Advise engine room

Duty officer

3.

Advise berth location

Master

4.

Discontinue cargo/bunkers operations

Master

5.

Assess damage and possible pollution

Chief officer

6.

Time/date of incident

Duty officer

Name and particulars of other vessel

7.

8.

Record speed of other vessel

Chief officer

Distance passing off berth

Chief officer

Draft

Chief officer

Loaded/ballast

Chief officer

Inbound/outbound

Chief officer

Cargo

Chief officer

Flag, port of registry, IMO No

Chief officer

Local agent

Chief officer

Statements (officers/crew/witnesses)

Master

9.

Sketch showing number and position of
gangways

Chief officer

10.

Photocopy of chart showing berth
location

Master

11.

Description of berth and depths of water
alongside and in channel

Chief officer /
chief engineer

12.
Obtain names and
addresses for

13.

Pilots authority

Duty officer

Port authority

Duty officer

Witnesses

Duty officer

Prevailing weather conditions

Duty officer
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14.

P&I attendance report

15.

Photographs

16.

Advice local agent

Master.

17.

Note of protest

Master

18.

Enter facts in log book

19.

Other correspondence

20.

Refer to other emergency procedures
contained in this manual

Chief officer
C. Off / C. Eng

Duty officer
Master
Duty officer
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21. Man Overboard (immediate discovery)

ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF MAN

1.

REQUIRED BY THE COMPANY

OVERBOARD

BY

Turn on side that man fell overboard
(Williamson turn)-commence avoiding
maneuvering. Call master

Duty officer

2.

Release lifebuoy with light and smoke
signal on side that man fell overboard

Duty officer

3.

Plot vessel’s position with respect to
man

Duty officer

4.

Plot lifebuoy’s position

Duty officer

5.

Sound alarm

Duty officer

6.

Post lookout with binoculars

7.

Place engines on stand by advising
engine room

8.

Muster rescue team

9.

Complete Williamson turn

10.

Alert by radio vessels in vicinity and
shore radio stations

11.

Maneuver to pick up man

12.

Note other vessels in the vicinity
warning them as necessary by sound or
light signals

Look out man
Duty officer
Master
Duty officer
Radio
communication
officer
Master

Duty officer

13.

Treat recovered man for shock and
injuries

Chief officer

14.

Pick up rescue boat

Chief officer

15.

Enter facts in log book

Master

16.

Notify interested parties

Master
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WILLIAMSON TURN

When on reciprocal course rudder
amidships and…

… retrace to point
where man fell
overboard
…when 60 degrees off course
rudder all to starboard
course…
Man overboard port-side.
Rudder all port

NOTE:

If a man falls overboard on starboard side the above action is reversed with
initial helm all starboard.
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22. Man overboard (unknown point or time)
ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF

REQUIRED BY THE COMPANY

MAN OVERBOARD

BY

1.

Call the master

Duty Officer

2.

Keep the radio station “stand-by” and ensure
that emergency channels are monitored

Master / GO

3.

Collect information on the person

4.

Search the entire ship to make sure that the
missing person is not on board

Chief Officer

5.

Advise head office by telephone and forward
initial report format

Master

6.

Enter continuously any actions taken in ship’s
log book

Duty Officer

7.

Based on the information of the last sighting
of the person, estimate the position of the
incident and alter course following the same
track back to the position estimated.

Master

8.

Place extra lookouts, equipped with
binoculars at strategic points of the vessel.

Master

9.

Broadcast an urgency message (pan-pan) to
notify ships in vicinity and MRCC

Master

10.

When turning notify the engine room. Fix
and synchronize time onboard.

Master

11.

Ensure that the estimated position is clearly
marked on the navigation chart as to avoid
confusing it with the vessel’s past positions.

Master
Duty Officer

Update the head office on your actions

Master / GO

12.

Master
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23. Search And Rescue

ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF

REQUIRED BY THE COMPANY

SEARCH AND RESCUE

BY

1.

On receipt of distress call fix own position.
Calculate distance and steaming time to
distress

Duty officer

2.

Call master

Duty officer

3.

Listen continuously to VHF channel 16 and
the frequency indicated by MRCC

4.

If assistance can be rendered follow
guidelines in IMO publication search and
rescue

Master

5.

Prepare emergency boat and emergency
squad team

Emergency
squad /duty
officer

6.

Prepare ladders and nets

Emergency
squad

7.

Prepare for medical treatment of survivors
and provision of hot food and drinks

8.

Notify coordinator that the vessel is
proceeding to area

9.

Check number of crew in distressed vessel

10.

Check nature of cargo in distressed vessel
and, if oil, ascertain if sea in area is polluted
or any other conditions which might hamper
operations

11.

GO

Chief officersteward
Master
Duty officer

Master

If survivors taken on board, list names and
next of kin. Notify coordinator

Master /
Duty officer

12.

List missing persons

Duty officer

13.

Prepare report of course deviation

14.

Prepare exact copy of radio log

15.

Enter facts in log book

Master

16.

Notify interested parties

Master

Master
Radio Officer
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24. Sickness Or Injury

ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF SICKNESS

REQUIRED BY THE COMPANY

OR INJURY

BY

1.

Location of vessel

Duty officer

2.

Name of person sick/injured

Duty officer

3.

Nature of illness or cause of injury
Ask for “medico” report
Alert ships in the vicinity, asking for
medical assistance

4.

Enter facts in official log book

Chief officer

5.

Prepare deviation statement

Master

6.

If injury due to defective equipment etc.,
keep parts on board for inspection

7.

Witnesses’ statements

Master

8.

Notify interested parties

Master

9.

Prepare personal effects inventory with
witness

Head of
department

C/O
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25. Rescue From Enclosed Space
ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF RESCUE

REQUIRED BY THE COMPANY

FROM ENCLOSED SPACE

BY

1.

Check condition of the person in difficulty.
Do not enter before air in space is checked

Discovering
person

2.

Sound alarms or advise Duty Officer

Discovering
person

3.

Check for SCABA/spare air cylinders. Call
rescue team

Person in
Charge

4.

Sound alarms if not activated. Call master

Duty Officer

5.

In port alert authorities; ask for assistance

Master
Duty Officer

6.

Enter carefully in space carrying first aid
resuscitator mask, oxygen, stretcher

Rescue
Team

7.

Lower rescue harness/lifeline for transfer
casualty, follow medical instructions

Rescue
Team

8.

Transfer casualty on deck, remove
resuscitator mask, offer first aid, inform

Rescue
Team

9.

At sea, fix own position / distance from
next port. Advise GO to ask for assistance
by radio

Duty Officer

10.

At roads prepare boat if necessary

Chief Officer

11.

Report name, age, condition and, if
injured, all information required

Master / GO

12.

Enter facts in log book

Master

Master
Duty Officer

13.

Prepare deviation statement if necessary

Master

14.

Inform interested parties, as per company
instructions

Master

274

RADIO ADVICE

WRITTEN
REPORT

DOCUMENTS
EVIDENCE

26. Helicopter Operations

ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF HELICOPTER

1.

REQUIRED BY THE COMPANY

OPERATIONS

BY

Provide helicopter company and pilot with
details of the vessel (course, speed,
obstructions)

Master

2.

Agree procedures with pilot

Master

3.

Hoist answering pennant at masthead to
indicate wind direction. At night shine a
light on it

Duty officer

4.

Flashing red light available to use if found
necessary to cease operation

Duty officer

5.

Alert emergency squad with portable
extinguishers, etc

Emergency
squad

6.

Boat crew - stand by (helicopter to ditch)

Emergency
squad

7.

Note all times

Duty officer

8.

Location of operation

Duty officer

9.

Reason for using helicopter

Master

10.

Prepare deviation statement

Master

11.

Time resume passage

Master

12.

Enter facts in log book

Duty officer

13.

Notify interested parties

Master
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27. Fatality Reporting

ACTIONS TO BE TAKEN
IN CASE OF FATAL

REQUIRED BY THE COMPANY

ACCIDENT

BY

1.

Location of vessel

Duty officer

2.

Name of deceased

Duty officer

3.

Cause of death / witnesses statements

Chief officer

4.

Prepare account of wages

5.

Prepare personal effects inventory with
witness

Chief officer

6.

Receipt for personal effects to transport
ashore

Chief officer

7.

Fumigate cabin of deceased

Steward

8.

Enter facts in vessel’s log book; issue a death
act of registration

Master

9.

Notify company about the health of the
remaining crew members

Master

10.

Prepare deviation statement

Master

11.

Notify interest parties

Master

12.

Full, detailed and accurate account of the
circumstances leading to the death

Master

Master
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