Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Βασισµένες στην ∆ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης
Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ∆ιεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού.
Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
- αναλαµβάνει την απώτερη ευθύνη για την ασφάλεια του πλοίου.
- πρέπει να επιβεβαιώνει ότι οι αξιωµατικοί φυλακής είναι
εξοικειωµένοι
µε τα όργανα ναυσιπλοίας και ασφάλειας πριν τους ανατεθεί
βάρδια.
- πρέπει να αναγγέλει σαφώς στον αξιωµατικό και στους άλλους που
εκτελούν φυλακή την πρόθεσή του να αναλάβει αυτός.
- πρέπει να οργανώνει τις φυλακές αποτελεσµατικά και κατά
τρόπο κατάλληλο για το πλοίο και να τις προγραµµατίζει κατά τρόπο ώστε όλοι, συµπεριλαµβανοµένου και του εαυτού του, να έχουν αρκετό χρόνο
ανάπαυσης.
- πρέπει να εκδίδει µόνιµες και ειδικές οδηγίες για τις φυλακές.
Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ
- είναι πάντοτε υπεύθυνος για την ασφάλεια της ναυσιπλοίας έως ότου ο πλοίαρχος του γνωστοποιήσει
ειδικά ότι αναλαµβάνει αυτός.
- δεν πρέπει να κάνει κάτι που µπορεί να διακινδυνεύσει την
ασφάλεια της ναυσιπλοίας.
- πρέπει να συµµορφώνεται πάντα µε τις µόνιµες και ειδικές
διατάξεις της φυλακής.
- πρέπει να δίδει οδηγίες και να πληροφορεί το προσωπικό φυλακής κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η σωστή
εκτέλεση των φυλακών.
- πρέπει να εκτελεί τους ελέγχους που υποδεικνύονται από τις
οδηγίες.
- πρέπει να ελέγχει κατά την διάρκεια της φυλακής ειδικά :
- τις γυροσκοπικές και µαγνητικές πυξίδες
- τα πλοηγικά φώτα και σήµατα που θα χρησιµοποι-

ηθούν.
- πρέπει να καλεί για ενίσχυση της φυλακής όταν αυτό απαιτήται.
- πρέπει να καλεί τον πλοίαρχο αµέσως :
- όταν χρειασθεί, σύµωνα µε τις µόνιµες οδηγίες
- σε περιπτώσεις χαµηλής ορατότητας
- όταν οι κινήσεις άλλων πλοίων δηµιουργούν προβληµατισµό
- στην παραµικρή αµφιβολία για την πραγµατική
θέση του πλοίου
- σε περίπτωση βλάβης των µηχανών, πηδαλίου ή
σηµαντικού οργάνου ναυσιπλοίας
- σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δηµιουργεί
αµφιβολία.

Η φυλακή είναι µία οµαδική εργασία που πρέπει να οργανώνεται σε
µόνιµη και τακτική βάση κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί το πλοίο
και τα ταξίδια του

ΟΠΤΗΡΑΣ
Πρέπει να επιδεικνύεται πάντοτε η αρµόζουσα προσοχή µε οπτικά ή
ακουστικά µέσα και όταν χρειάζεται, µε την χρήση ραντάρ,
προκειµένου να αποφευχθεί έγκαιρα κάθε πιθανότητα σύγκρουσης,
προσάραξης ή άλλου επικείµενου κινδύνου.
Θα πρέπει έγκαιρα να έχουν δοθεί στον εκτελούντα καθήκοντα
οπτήρα
οι απαραίτητες οδηγίες, ο οποίος και θα πρέπει να παραµένει
απερίσπαστος στο έργο του.
Σηµειώσατε ότι τη νύκτα είναι δύσκολος ο εντοπισµός αντικειµένων
όταν υπάρχουν φώτα στις ακτές.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΗΓΟΥ
Το σύστηµα του συµπλοηγού χρησιµοποιείται στην αεροπλοία για αυξηµένη ασφάλεια. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και στα περισσότερα
πλοία, µε µεγάλα πλεονεκτήµατα, προκειµένου να επιτευχθεί πολύ
καλύτερος έλεγχος στην πλοήγησή τους.
Κατά το σύστηµα αυτό η γέφυρα επανδρώνεται µε δύο έµπειρους
πλοηγούς, ένας από τους οποίους ασχολείται µε την πλοήγηση ενώ ο
άλλος (ο συµπλοηγός) βοηθά και επιβεβαιώνει τις προτεινόµενες
ενέργειες, τόσο ενεργά ώστε να µπορεί να αναλάβει ο ίδιος σε

οποιαδήποτε στιγµή.
Ο πλοίαρχος αποφασίζει πότε και εάν το σύστηµα του συµπλοηγού
θα εφαρµοσθεί π.χ. πλησίον των ακτών, σε οµίχλη και σε πυκνή
κυκλοφορία.
Ο Πλοηγός
- είναι αυτός που πλοηγεί το πλοίο.
- επιβεβαιώνει ότι ο συµπλοηγός είναι συνεχώς ενήµερος και καλά
πληροφορηµένος για τις επόµενες κινήσεις του πλοίου.
- Πρέπει, κατά προτίµηση, να επικοινωνεί µέσω το του VHF µε
τα άλλα πλοία, σε περίπτωση διασταυρώσεων ή προσπεράσεων.
Ο Συµπλοηγός
- δεν πρέπει να έχει καµία άλλη αρµοδιότητα εκτός του να βοηθά
τον πλοηγό (στην πλοήγηση και στη χάραξη πορείας) και να ελέγχει συνεχώς τις κινήσεις του πλοηγού.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

Σε περίπτωση αµφιβολίας µην διστάσετε να ελαττώσετε ταχύτητα

Οι αξιωµατικοί πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε την λειτουργία των
χειριστηρίων των µηχανών και του χειροκίνητου/αυτόµατου
συστήµατος πηδαλιουχίας και να έχουν καλήν γνώση της ικανότητας
του πλοίου ν'ανταποκριθεί στις διάφορες κινήσεις.

Στην γέφυρα πρέπει να είναι τοιχοκολληµένα το διάγραµµα κύκλου
στροφής και τα στοιχεία αναπόδησης του πλοίου.
Οταν το πλοίο περνά από στενά πρέπει οι άγκυρες να είναι έτοιµες
για άµεση πόντηση.
Σε περίπτωση περιορισµένης ορατότητας και σε άλλες δύσκολες
καταστάσεις, θα πρέπει να γίνεται χρήση του χειροκινήτου πηδαλίου,
εφ'όσον αυτό διευκολύνει την εργασία του αξιωµατικού φυλακής και
επαυξάνει την ασφάλεια του πλοίου.
Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι ο πηδαλιούχος είναι εξοικειωµένος
µε την την χρήση του πηδαλίου, την έννοια των εντολών
πηδαλιουχίας και ότι είναι ικανός να τις εκτελεί σωστά.

Σε περίπτωση αλλαγής πορείας θα δίδεται ειδική εντολή αλλαγής
θέσης του πηδαλίου και/ή νέα πορεία σε µοίρες, όπως π.χ.
- "δεξιά δέκα"
- "αριστερά είκοσι, πορεία 085" (µε τρία ψηφία)
- "δεξιά, πορεία 351" (τρία ψηφία)
- "πηδάλιο µέση" σηµαίναι πηδάλιο σε 0 µοίρες
- "ολο αριστερά/όλο δεξιά" σηµαίνει µέγιστη στροφή του πηδαλίου
- "γραµµή" σηµαίνει διατήρηση της πορείας που έχει το πλοίο την
στιγµή που δίδεται η εντολή

Ελέγξατε αµέσως ότι η εντολή εκτελέσθηκε σωστά.

Κάνετε χρήση των σηµάτων που
Κανονισµούς Αποφυγής Συγκρούσεως.

προβλέπονται

από

τους

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ
Το ταξίδι πρέπει να είναι προσχεδιασµένο, λαµβάνοντες υπ'όψη
πληροφορίες από
- χάρτες
- πλοηγούς
- πίνακες παλιρροιών
- προγνώσεις καιρού
Πρέπει οι χάρτες να είναι διορθωµένοι και σωστά προετοιµασµένοι,
µε σηµειωµένες την προτιθέµενη προρεία, τις αλλαγές πορείας, τα
επικίνδυνα σηµεία, τους διαύλους επικοινωνίας µε VHF, τα µέρη όπου
πρέπει το πλοίο να δώσει αναφορά κλπ.
Πρέπει να πέρνονται τακτικά τα στίγµατα , µε περισσότερες από µία
µεθόδους ει δυνατόν.
Πρέπει να γίνεται συνεχής έλεγχος ότι το πλοίο ακολουθεί την
προκαθορισµένη πορεία του.
Πρέπει να γίνεται αναγνώρηση των χαρακτηριστικών ναυτιλιακών
σηµείων αναφοράς.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ
Χρησιµοποιείται πάντα το ραντάρ

Πρέπει να ρυθµίζεται η ταχύτητα σύµφωνα µε τις συνθήκες που
επικρατούν.

Πλοία που πλησιάζουν πρέπει να αναγνωρίζονται έγκαιρα µε
επαναλαµβανόµενες παρατηρήσεις, χρησιµοποιόντας, εάν είναι
δυνατόν, διοπτεύσεις µε ραντάρ και µε πυξίδα.
Το πλοίο που υποχρεούται να δώσει προτεραιότητα σε άλλο πρέπει
να κάνει έγκαιρες και σαφείς κινήσεις ώστε να κρατηθεί σε απόσταση.
Το αποτέλεσµα των κινήσεων αυτών πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά
µέχρις ότου το άλλο πλοίο να έχει αποµακρυνθεί.
Εάν το πλοίο, που υποχρεούται να δώσει προτεραιότητα, δεν κάνει
τις απαραίτητες κινήσεις, πρέπει να του επιστηθεί η προσοχή µε
χρήση ηχητικών και φωτεινών σηµάτων, του προβολέα και/ή του
VHF.
Εάν παρά ταύτα το πλοίο δεν κάνει τις κατάλληλες κινήσεις :
ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΜΑΚΡΥΑ
Σε περιορισµένη ορατότητα :
- διατηρείστε ασφαλή ταχύτητα
- ορίστε οπτήρα
- σηµάνετε µε τα σήµατα οµίχλης
- καλέστε τον πλοίαρχο
- χρησιµοποιείστε όλα τα ραντάρ
- προσδιορίστε τους κινδύνους από πιθανές εξελίξεις, µε αποτύπωση
επί του χάρτου ή µε συστηµατική παρατήρηση.
ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ ΑΛΛΑ ΠΛΟΙΑ όταν είναι δυνατόν
Μην κάνετε ελιγµούς βασισµένους σε ανεπαρκείς πληροφορίες.
Εάν χρησιµοποιείτε ένα µόνο ραντάρ, αλλάζετε τακτικά την απόσταση
ούτως ώστε να µπορείτε να επισηµάνετε έγκαιρα κοντινούς και
µακρυνούς στόχους.
Εάν το ραντάρ χρησιµοποιείται από περισσότερα των ενός ατόµων
τότε πρέπει να αναγγέλετε κάθε αλλαγή αποστάσεως.
Αξιολογείστε την εφαρµογή του συστήµατος του ΣΥΜΠΛΟΗΓΟΥ.
ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΑΚΩΝ
Η νέα φυλακή, πριν αναλάβει καθήκοντα, πρέπει να εξοικειώνεται µε
τις συνθήκες που επικρατούν.
Η φυλακή που αποχωρεί πρέπει να ενηµερώνει διεξοδικά τη νέα
σχετικά µε όλες τις συνθήκες που επηρεάζουν τον ασφαλή πλου.
Συγκεκριµένα η νέα φυλακή θα δίδει προσοχή στα εξης :
- άλλα πλέοντα στην περιοχή πλοία
- στο στίγµα, πορεία και ταχύτητα του πλοίου
- την επίδραση στην επιβύθηση του πλοίου που προέρχεται από το

βάθος της θάλασσας, το βύθισµα του σκάφους, την ταχύτητά του,
την διαγωγή και την κλίση
- στην ορατότητα, τις καιρικές συνθήκες, την παλίρροια και τα
ρεύµατα
- τις ισχύουσες οδηγίες προς τους ναυτιλοµένους
- τις µόνιµες και ειδικές οδηγίες
∆εν επιτρέπεται να µεταβιβασθεί η φυλακή σε άλλον, που πιθανόν να
µην είναι κατάλληλος να την αναλάβει. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει
να ενηµερωθεί αµέσως ο πλοίαρχος.
ΠΛΟΗΓΟΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Ο αξιωµατικός φυλακής δεν απαλλάσεται ευθύνης, για την ασφάλεια
του πλοίου, από την παρουσία του πιλότου επί του πλοίου.
Ο αξιωµατικός φυλακής θα φροντίζει όπως :
- ο πλοηγός ενηµερωθεί πλήρως όσον αφορά το βύθισµα, την
ελικτική
ικανότητα του πλοίου, τα χαρακτηριστικά του και οτιδήποτε άλλο
µπορεί να επηρεάζει την ασφαλή του πλοήγηση
- τα στίγµατα του πλου σηµειώνονται τακτικά στον χάρτη
- το ραντάρ ευρίσκεται σε λειτουργία, κανονικά ρυθµισµένο και ότι
η απόστασή του δεν αλλάζεται χωρίς ο πιλότος να ενηµερώνεται
- οι διαταγές του πιλότου γίνονται σαφώς κατανοητές και εκτελουνται σωστά
Ο αξιωµατικός φυλακής πρέπει να συνεργάζεται στενά µε τον
πλοηγό. Εάν έχει αµφιβολίες, ως προς τις κινήσεις και τις προθέσεις
του πλοηγού, θα πρέπει να ζητά εξηγήσεις, εφ' όσον δε δεν
ικανοποιθεί, να καλέσει αµέσως τον πλοίαρχο. Μέχρι της αφίξεως του
πλοιάρχου θα πρέπει να πάρει κάθε µετρο το οποίο κρίνει σωστό
Επιβίβαση και αποβίβαση :
Η κλίµακα του πλοηγού πρέπει να είναι εγκαίρως έτοιµη, µαζύ µε
σωσίβιο, σχοινί και ικανό φωτισµό. Η επιβίβαση και αποβίβαση θα
επιβλέπεται από αξιωµατικό, που θα έχει την δυνατότητα να
επικοινωνεί εύκολα µε την γέφυρα.
Πριν από την αποβιβάση του πλοηγού θα πρέπει να ζητηθούν
πληροφορίες σχετικά µε τις κινήσεις άλλων πλοίων, ρεύµατα,
παλίρροιες και άλλα συναφή.
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ
Οταν διαλέγετε αγκυροβόλιο πρέπει να λαµβάνετε υπ'όψιν σας το
βύθισµα, τις συνθήκες του βυθού, του ανέµου, τα ρεύµατα και τα άλλα
πλοία.
Μετά την αγκυροβολία πρέπει να σηµειώσετε το στίγµα του πλοίου
προσεκτικά στο χάρτη.

Οταν το πλοίο είναι αγκυροβοληµένο η φυλακή πρέπει να προσέχει
τα εξής :
- το στίγµα το πλοίου
- ότι χρησιµοποιούνται τα σωστά πλοηγικά φώτα και σχήµατα και, σε
περιορισµένη ορατότητα, ότι γίνεται χρήση ηχητικών σηµάτων
- να διατηρεί κατάλληλο οπτήρα
- να παρατηρεί τον καιρό, την παλιρροια και τα ρεύµατα.
Να έχετε πάντοτε υπ'οψη σας ότι οι άγκυρες του πλοίου σας είναι
δυνατόν να παρασυρθούν.
Σε αυτή την περίπτωση ζητήστε όπως η µηχανή παραµένει σε
ετοιµότητα και καλέστε τον πλοίαρχο.

