ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κατά την διάρκεια αυτής της γενεάς, της γενεάς της τελευταίας πεντηκονταετίας,
είδαµε τεράστιες προόδους σε όλους τους κλάδους των επιστηµών.
Για µας τους τεχνικούς της ναυτιλίας ας αναλογισθούµε ότι περάσαµε από τον
λογαριθµικό χάρακα στον υπολογιστή των εκατοµµυρίων megabytes, από το
σχεδιαστήριο κατασκευής των πλοίων µε τον γραµµοσύρτη στο CAD/CAM, από τους
κανονισµούς ευσταθείας και κατακλύσεως των ολίγων σελίδων σε εκείνους τους
τόµους υπολογισµών που γίνονται πλέον µόνο µε την βοήθεια υπολογιστών, από την
∆ιεθνή Σύµβαση ΠΑΖΕΘ του 1930 ή έστω του 1948, που σήµερα φαίνεται σαν
παιδική άσκηση, στην ∆ΣΠΑΖΕΘ 1974 και των συνεχών εξελίξεών της και στους
πολυπλόκους κανονισµούς του Ι.Μ.Ο., και όχι µόνο, από τα φορτηγά πλοία µεγάλων
πλόων των 10-15000 τόνων σε εκείνα της δεκαπλασίας µεταφορικής ικανότητας, των
πετρελαιοφόρων του τύπου Τ2 σε εκείνα του µισού εκατοµµυρίου τόνων, από το
επιβατηγό του µεγέθους του «Ιόνιον» του Τυπάλδου ή του τότε συγχρόνου π.χ.
«Κανάρη» του Νοµικού στα µεγαθήρια κρουαζιερόπλοια των 5000 επιβαινόντων, και
µε τάση περαιτέρω αυξήσεως.
Ο δρόµος που διανύθηκε είναι τεράστιος.
Για να πραγµατοποιηθούν οι πάρα πάνω εξελίξεις έγινε ένα γιγαντιαίο έργο ώστε να
εξασφαλιστεί ή τουλάχιστον βελτιωθεί η ασφάλεια των πλοίων και των επιβαινόντων,
να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον και να αυξηθεί η οικονοµική αποδοτικότης
της εκµεταλλεύσεώς των. Σήµερα νοµοθετούνται νέοι κανονισµοί για την ασφάλεια
της ζωής από τροµοκρατικές πράξεις, ένα θέµα που άµεσα δεν έχει καµία σχέση µε
την καθιερωµένη έννοια της «ασφαλείας» των πλοίων, όπως την έχουµε συνηθίσει.
Ο τρόπος λειτουργίας και εκµεταλλεύσεως των πλοίων φυσικά επίσης άλλαξε:
Λέγεται ότι ο Σταύρος Λιβανός ήξερε προσωπικά όλους τους ανώτερους
αξιωµατικούς των πλοίων του. Οι υπολογισµοί ναύλου γινόντουσαν στο πίσω µέρος
των κουτιών «Ασσος Παπαστράτος».
Σήµερα οι εφοπλιστές δεν έχουν δει ίσως ποτέ τα πλοία που εκµεταλλεύονται.
Ο καθορισµός του ναύλου έχει χίλιους δύο παράγοντες να λάβει υπ’όψη και
καθορίζεται µε µαθηµατικούς τύπους.
Άλλοτε το πλοίο ήταν αυτόνοµο. Οι πρωτοβουλίες του πλοιάρχου ήταν µεγάλες µέσα
στα πλαίσια οδηγιών που ή είχε λάβει προ του απόπλου ή ελάµβανε µέσω ενός
τηλεγραφήµατος από το γραφείο και ενός πράκτορος ίσως στο λιµάνι κατάπλου.
Σήµερα ο σχεδιασµός πρέπει να γίνεται από το γραφείο. Υπάρχει πληθώρα
προβληµάτων τα οποία είναι αναγκαίο να αντιµετωπισθούν εκ των προτέρων στο
γραφείο και εντολές να δοθούν / διαβιβασθούν στον πλοίαρχο.
Ο µεγάλος αριθµός των κανόνων, στους οποίους πρέπει να υπακούει το πλοίο και οι
υποχρεώσεις που απορρέουν, δηµιουργούν την ανάγκη για την ύπαρξη αρίστης
οργανώσεως και ικανής επανδρώσεως της επιχειρήσεως µε προσωπικό υψηλού
µορφωτικού επιπέδου, τόσον στο πλοίο όσον και στο γραφείο.

Οι ανωτέρω επιγραµµατικές εξελίξεις έφεραν στο προσκήνιο πληθώρα Ελεγκτικών
Αρχών (Regulatory bodies), που προσπαθούν, χωρίς να βάλουµε κακές σκέψεις στο
µυαλό µας, να ρυθµίσουν τα θέµατα της ασφαλείας αρχίζοντας από την ναυπήγηση
ενός σκάφους, προχωρώντας στον τρόπο λειτουργίας του και τελειώνοντας στην
διάλυσή του, δηλαδή σε όλη την διαδροµή της εκµεταλλεύσεώς του.
∆ιεθνείς οργανισµοί, περιφερειακοί οργανισµοί και τοπικές αρχές δηµιουργούν
κανονιστικά πλαίσια για την προστασία του γενικού καλού, αλλά πολλάκις,
τουλάχιστον ορισµένοι εξ αυτών, δηµιουργούν την εντύπωση ότι ενεργούν µε
πολιτικά ή περιφερειακά ή τοπικά κίνητρα, χωρίς τις απαραίτητες εµπειρίες και
γνώσεις και µε τάση αµέσου εκτελέσεως των µέτρων, χωρίς να λαµβάνουν υπ’όψη τις
γενικότερες επιπτώσεις.
Επιπλέον φορείς, κατά εργατικούς ή επαγγελµατικούς κλάδους, διεθνείς ή όχι,
επιβάλλουν ιδικούς τους κανόνες συµπεριφοράς, που εξυπηρετούν τις ειδικές ανάγκες
του κλάδου που εκπροσωπούν.
Τα ναυπηγεία φιλοδοξούν να µιµηθούν την βιοµηχανία αυτοκινήτων µε πλήρη έλεγχο
της µορφής, τυποποιήσεως και αξίας των προϊόντων τους. Οι πελάτες διαλέγουν
µόνον το χρώµα.
Οι νηογνώµονες κάνουν λαµπρό έργο για την µελέτη, κατασκευή και συντήρηση των
πλοίων. Ο δρόµος όµως που αρχικά εχάραξαν και έγιναν αποδεκτοί εξελίχθηκε πολύ
ολισθηρά, όπου, ξεφεύγοντας από τον αρχικό τους ρυθµιστικό ρόλο, επεµβαίνουν ή
προσπαθούν να επέµβουν σε κάθε έκφανση της ναυτιλιακής δραστηριότητας,
δηµιουργώντας ακόµα και κλειστό club, τον IACS, όπου επιδιώκουν να κάνουν τα
πάντα για τους πάντες.
Έτσι φθάνουν σε σηµείο να διαφηµίζουν τις παράπλευρες υπηρεσίες τους µέσω του
τύπου, αντιγράφω από την διαφήµιση “….the classification society….works to help
improve its clients’ quality, safety, environmental and business performance
throughout the world”.
Τα ανωτέρω είναι µόνο επιγραµµατικές επισηµάνσεις για να µας κάνουµε να
θυµηθούµε από που ξεκινήσαµε τα τελευταία πενήντα χρόνια και που σήµερα
βαδίζουµε.
Εν τούτοις το πλοίο είναι πάντοτε υποχρεωµένο ν’αντιµετωπίζει τις απρόβλεπτες
εξελίξεις στην εκµετάλλευσή του που πηγάζουν από παράγοντες ανωτέρας βίας µέχρι
την ανεξέλεγκτη συµπεριφορά αυτού τούτου του ανθρώπου. Άρα το στοιχείο της
αυτονόµου ενεργείας παραµένει, χωρίς τον εκ των προτέρων σχεδιασµό. Έτσι
δηµιουργείται µια πολύπλοκος ιδιαιτερότης που δεν παρουσιάζεται σε καµία άλλη
παραγωγική δραστηριότητα.
Το πλοίο έχει να αντιµετωπίσει υποχρεώσεις:
o Ως προς την ασφάλειά του και εκείνη του φορτίου του
o Ως προς την ασφάλεια του πλου εν σχέσει προς το
ίδιο, τα παραπλέοντα πλοία και την ξηρά
o Ως προς την προστασία του περιβάλλοντος
o Ως προς την προστασία της ζωής και της ακεραιότητας των

επιβαινόντων

Οι θεσµοθετηµένοι κανονισµοί από διεθνείς οργανισµούς είναι εν πολλοίς γνωστοί
και γι’αυτό δεν τους αναφέρω. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν και οι ειδικοί,
τοπικοί και κλαδικοί κανονισµοί, όπως εκείνοι του I.L.O., I.A.L.A., των διαφόρων
Μ.O.U., και ακτοφυλακών, των ασφαλιστών, των clubs, των V.T.S., των λιµένων,
των φορτωτών και παραληπτών και τόσων άλλων που κυριολεκτικά χάνεται κανείς
στον αριθµό των ρυθµιστών της ναυτιλιακής δραστηριότητας.
Οι ανωτέρω φορείς και οργανισµοί προωθούν πολιτικές για την ασφάλεια και τον
έλεγχον των πλοίων, οι οποίες µπορούν να ταξινοµηθούν, ενδεικτικά και ουχί
περιοριστικά ως εξής:
-

Εκπαίδευση και πιστοποίηση ναυτικών
Χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών
Συνθήκες εργασίας και κοινή γλώσσα εργασίας µεταξύ µελών του πληρώµατος
Εξοπλισµό του πλοίου
Επικοινωνία πλοίου - πλοίου και πλοίου - ξηράς
Συστήµατα αναφοράς των πλοίων
Συστήµατα διαχειρίσεως και ελέγχου της θαλασσίας κυκλοφορίας
Κανονισµούς ασφαλείας των λιµένων
Κανονισµούς φορτω-εκφορτώσεως
Κανονισµούς διασώσεως
Κανονισµούς λιµένος καταφυγής
Κανονισµούς για αντιµετώπιση τροµοκρατικών πράξεων
κλπ

Επίσης θα ήθελα να θυµίσω µερικούς από τους ειδικούς τεχνικούς κανονισµούς,
δειγµατοληπτικά και όχι περιοριστικά, που ετέθησαν σε εφαρµογή τα τελευταία
χρόνια:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ελέγχου και περιορισµού των κραδασµών
Ελέγχου της εκποµπής καυσαερίων
Ελέγχου και διαχειρίσεως αποβλήτων και απορριµµάτων
Ελέγχου της απορρίψεως πετρελαιοειδών
Ελέγχου της απορρίψεως υδατέρµατος
Βιολογικού ελέγχου λιπαντικών
Βιολογικού ελέγχου και διαχειρίσεως όλου του συστήµατος διατροφής και
των συστηµάτων κλιµατισµού στα επιβατηγά πλοία
Τους κανονισµούς περί πυρασφαλείας, περί σωστικών µέσων, περί
τηλεπικοινωνιών, περί ασφαλούς διαχειρίσεως
Το πλέγµα ειδικών ρυθµιστικών κανονισµών που διέπουν τα επιβατηγά
πλοία, τα φορτηγά χύδην φορτίου και τα πετρελαιοφόρα

Σαν παράδειγµα στο τέλος αυτού του κειµένου παρατίθενται σε Παράρτηµα οι
κανονισµοί οι οποίοι έπρεπε να εφαρµοσθούν το έτος 2000 για τη ναυπήγηση ενός
δεξαµενοπλοίου µε κλάση Lloyd’s Register of Shipping.
Οι υποχρεώσεις αυτές φέρουν το πλοίο αντιµέτωπον µε κανονιστικές ή/και µε
ανθρώπινες συµπεριφορές ανεξέλεγκτες πολλές φορές, οι οποίες δηµιουργούν µεγάλη
πίεση στις δραστηριότητές του.

Από την άλλη πλευρά οι κανονιστικοί παράγοντες που επιδρούν στην εκµετάλλευσή
του δεν φαίνεται οι ίδιοι να υπακούουν ιδιαίτερα σε κανόνες συµπεριφοράς ή να
υπακούουν σε κανόνες τους οποίους οι ίδιοι έχουν διαµορφώσει ή τους έχουν
διαµορφώσει µε πειθαναγκασµό ή ακόµα κατά τρόπο που στην καθοµιλουµένη
λέγεται «Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει».
Ερωτάται λοιπόν σήµερα σε τι ποσοστό οι θεσµοθετηµένοι κανόνες οδηγούν σε
ασφαλέστερη ναυτιλία, µε όλη την ευρύτητα του όρου;
Γίνεται δεκτόν ότι η εξέλιξη της επιστήµης, η πληθώρα των κανονιστικών
διαδικασιών, οι επιβαλλόµενοι µε διάφορους τρόπους έλεγχοι, η καλύτερη διαχείριση
έχουν βελτιώσει το επίπεδο ασφαλείας της ναυτιλιακής δραστηριότητας.
Υπάρχει όµως ο κίνδυνος ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων, αλλά και τα πολλά
θέµατα που χρησιµοποιούνται στη διαµόρφωση της πολιτικής της θαλασσίας
ασφαλείας και του ελέγχου των πλοίων να δηµιουργούν αρνητικές καταστάσεις,
όπως:
•
•
•

Ο υπερβολικός αριθµός κανονισµών µπορεί να φέρει αντιφάσεις και
επικαλύψεις των κανονισµών
Η υπερβολική νοµοθεσία µπορεί να συµβάλει στη µείωση της
ανταγωνιστικότητας
Η έλλειψη ελέγχου και συµµορφώσεως στους κανονισµούς µπορεί να
προκαλέσει ναυτικά ατυχήµατα.

Επισηµαίνεται ότι οι κανόνες ασφαλούς συµπεριφοράς αφορούν κυρίως το πλοίο και
τους άµεσα σχετιζοµένους µε αυτό.
Οι άλλοι οι ωφελούµενοι από την δραστηριότητα του πλοίου σε τι ποσοστό
συµµετέχουν; Πως συµβαίνει η ναυτιλία να µην επιζητά έντονα µία πιό δυναµική
παρουσία στον Ι.Μ.Ο., στους ρυθµιστικούς οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
στους νηογνώµονες;
Ιδιαίτερα γι’αυτούς τους τελευταίους πως συµβαίνει, αναφερόµενοι στην Ελληνική
και την Κυπραϊκή ναυτιλία, ώστε οι λεγόµενες τεχνικές επιτροπές τους να
πλαισιώνονται από τρανταχτά ονόµατα της πλοιοκτησίας, πολύ σεβαστά, αλλά
µοιραίως µη ενήµερα των σηµερινών πολυπλόκων τεχνικών θεµάτων; Η παρουσία
τους εκεί θεωρούν ότι εξυπηρετεί τον κλάδο τους; Που είναι οι τεχνικοί και οι
επιστήµονες εκείνοι που θα σταθµίσουν, µε άλλο µάτι, την ανάγκη και τις επιπτώσεις
ενός νέου κανονισµού;
Γιατί η ναυτιλία δεν ζητά τον έλεγχο των διαδικασιών λειτουργίας, το I.S.M., για
ασφαλέστερα λιµάνια, για τις επεκτατικές και µονοπωλιακές εν πολλοίς
δραστηριότητες των νηογνωµόνων, για την πολιτική των ασφαλιστικών οργανισµών
κλπ.;
Η ναυτιλία φαίνεται να είναι ο µόνος πελάτης όπου το εµπορικό αξίωµα «ο πελάτης
έχει δίκαιο» δεν ισχύει.
Η ασφάλεια δεν µπορεί να έχει περιοριστικό κόστος. Είναι µία έννοια που πρέπει να
γίνεται αποδεκτή από τους πάντες.

Έτσι κανόνες που να την εξασφαλίζουν πρέπει να εκπονούνται και να εφαρµόζονται
από τους πάντες. ∆εν είναι δυνατό η ασφάλεια να γίνεται αντικείµενο
εκµεταλλεύσεως από κανένα.
Τα ναυτικά ατυχήµατα έχουν βεβαίως ελαττωθεί, το µέγεθος των επιπτώσεων τους
όµως έχει αυξηθεί. Επίσης νέου τύπου ατυχήµατα δηµιουργούνται από ανεξέλεγκτες
ανθρώπινες δραστηριότητες, που δηµιουργούν νέο κύκλο ελέγχων και περιορισµών.

Παραδείγµατα πρόσφατα είναι η υπόθεση µε το κρουαζιερόπλοιο της Ρ+Ο, που
είδαµε στο Φάληρο, και τους 400 ασθενείς του και του “Knossos Palace” µε τα
παρ’ολίγο ανθρώπινα θύµατα µέσα σε λιµάνι του Ηρακλείου.
Το µέλλον προδιαγράφει νέους κανόνες που θα δηµιουργήσουν νέες υποχρεώσεις στο
πλοίο. Αυτό είναι κανόνας της εξελίξεως.
Εν τούτοις δηµιουργείται το ερώτηµα: Που θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση;
Μήπως είναι καιρός οι εµπλεκόµενοι παράγοντες να κάνουν έναν λεπτοµερή
απολογισµό και να διαγράψουν τις µελλοντικές κινήσεις;
Αυτό που έχει ειπωθεί σε προηγούµενη παρουσίασή µου «Τα παθήµατα µας γίνονται
µαθήµατα;» Φοβούµαι πως ακόµα όχι. Μέχρι πότε όµως;
Προ ολίγων µόλις µηνών ένας άξιος Γερµανός συνάδελφος και αξιωµατούχος
νηογνώµονος, σχετικά µε ένα πρόσφατο ναυτικό ατύχηµα, επισήµανε ότι:
«Ποτέ στην ναυτιλιακή βιοµηχανία τόσα πολλά παράκτια κράτη δεν ανεµίχθησαν σε
ένα ναυτικό ατύχηµα και εθέσπισαν µονόπλευρα τόσον πολλούς κανονισµούς, χωρίς
καµία συνεννόηση µε την ναυτιλιακούς παράγοντες και χωρίς καν να έχουν πλήρως
διερευνηθεί τα αίτια του ναυτικού αυτού ατυχήµατος.
Τα πλοία ταξιδεύουν σε όλο τον κόσµο και χρειάζονται κοινούς κανονισµούς που να
ισχύουν παντού.
Προβλέπεται ότι η διεθνής ναυτιλία θα ευρεθεί ενώπιον χαοτικής καταστάσεως εάν
και άλλα παράκτια κράτη ακολουθήσουν το ανωτέρω παράδειγµα.»
Και παρακάτω συνεχίζει:
«Πρέπει να γίνει γενική αναθεώρηση του τρόπου που εφαρµόζονται οι κανονισµοί
και χειρίζονται τα ναυτικά ατυχήµατα. Ο Ι.Μ.Ο. πρέπει να αναλάβει τις σχετικές
πρωτοβουλίες και να γίνουν ευρείες διαβουλεύσεις µε όλους τους εµπλεκοµένους
φορείς.
Υπάρχει ανάγκη για την δηµιουργία κοινών διαδικασιών. Εάν δεν γίνει αυτό τότε η
ναυτιλία θα εξακολουθήσει να άγεται και φέρεται από πολιτικές σκοπιµότητες και
από επιβαρυντικούς κανονισµούς, που θα µετακυλίουν το κόστος τους στο κόστος
µεταφοράς και φυσικά τελικά στην αξία οιουδήποτε περίπου προϊόντος που
αγοράζουµε.»
Πιστεύεται ότι το ανωτέρω συµπέρασµα είναι το ζητούµενο, ώστε µε µία
ολοκληρωµένη επισκοπήσει να γίνει πλήρως εµφανής η υπάρχουσα κατάσταση, σε
όλες τις εκφάνσεις της ναυτιλιακής δραστηριότητας, διερευνηθούν οι προβλεπόµενες
τάσεις και τελικά διαµορφωθεί ένα ενοποιηµένο πλαίσιο κανονισµών και κανόνων
συµπεριφοράς, που να έχουν παγκόσµια ισχύ.

Φυσικά ο Ι.Μ.Ο. θα πρέπει να είναι ο µοναδικός φορέας της πρωτοβουλίας αυτής. Το
έργο αυτό είναι πολύ µεγάλο αλλά είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στο ζητούµενο,
δηλαδή στη θεσµοθέτηση ολοκληρωµένων διαδικασιών για µια ασφαλέστερη
ναυτιλία.
Εξ άλλου η ασφαλέστερη ναυτιλιακή δραστηριότης θα οδηγήσει και σε καλύτερη
διαχείριση µε γενικότερο οικονοµικό όφελος.

Ερχόµενοι στα καθ’ηµάς, δηλαδή την Ελληνική ναυτιλία, παρατηρείται ότι οι φορείς
της δυστυχώς ανησυχούν όταν, όπως λέγεται κοινώς, «φτάσει το µαχαίρι στο
κόκαλο». Τότε όµως η η φωνή της δεν λαµβάνεται αρκούντος υπ’όψη και έτσι
µαχαίρι δεν έχει.

∆υστυχώς πολλοί υποστηρίζουν ότι το φταίξιµο είναι δικό της. Άλλοι παίζουν στην
πλάτη της.
Έχουµε κρατικό φορέα, το υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Ο φορέας αυτός, σαν
υποτιθέµενος καθοδηγητής και εκφραστής όλων των δυνάµεων που υπηρετούν την
ναυτιλία µας, δεν θα έπρεπε να επιζητά την συνεργασία µε τις δυνάµεις αυτές;
Πιστεύω ότι η λογική λέγει «ναι».
Εν τούτοις θλίβεται κανείς να βλέπει ότι το Υπουργείο κρατά τις πύλες του ερµητικά
κλειστές σε κάθε τέτοια πρωτοβουλία και προσπάθεια.
Πρόσφατα λέγεται ότι ξεκίνησε το έργο του το νεοϊδρυθέν Συµβούλιο Εθνικής
Ναυτιλιακής Πολιτικής. Του ευχόµεθα καλή επιτυχία, µία και η συνάντηση είχε και
τίτλο «Σύγχρονη και ισχυρή Ελληνική ναυτιλία». Φοβούµεθα όµως ότι ο τίτλος αυτός
και µόνος µας θυµίζει προεκλογικές πολιτικολογίες και µόνο.
Να σηµειωθεί πάντως ότι οι τεχνοκράτες εν πολλοίς απουσιάζουν από την σύνθεση
του συµβουλίου αυτού, ως εάν τα πλοία ναυπηγούνται, οι προπέλες τους γυρίζουν και
η ασφάλειά τους εξασφαλίζεται χωρίς αυτούς.
Με λύπη εκφέρουµε την απαισιοδοξία µας για τον ρόλο του συµβουλίου αυτού, που
δεν θα προσθέσει τίποτα άλλο, φοβούµεθα, παρά στάχτη στα µάτια µας, για να µην
βλέπουµε τα προβλήµατα που τουλάχιστον βλέπουµε εµείς.
Κατά άλλες απόψεις λέγεται ότι όσον µικρότερη η επέµβαση των κρατικών φορέων
στα της ναυτιλίας τόσον το καλύτερον.
Εάν γίνει αυτό αποδεκτό το ερώτηµα είναι εάν οι ναυτιλιακοί επαγγελµατικοί φορείς,
το Ναυτικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών, οι άλλες
εφοπλιστικές ενώσεις, η παραπαίουσα ναυπηγο-επισκευαστική βιοµηχανία, ο φτωχός
Ελληνικός Νηογνώµων µπορούν να συνενώσουν τις δυνάµεις τους για να καλύψουν
το φοβερό έλλειµµα που παρουσιάζει, σαν σύνολο, η ελληνική ναυτιλιακή
δραστηριότης στην πλεύση της µέσα από το διεθνές γίγνεσθαι;
Και το περαιτέρω ερώτηµα είναι: Πως µία άλλοτε φτωχή χώρα, η Νορβηγία, µε τον
µισό πληθυσµό από εκείνο της Ελλάδος, έχει σήµερα µία σηµαίνουσα θέση στη
ναυτιλία, και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες της, όπως ναυπηγεία, επιστηµονική
γνώση και έρευνα, διεθνή νηογνώµονα, ασφαλιστική αγορά κλπ, στα οποία εν
πολλοίς προστρέχουµε για να πάρουµε τις υπηρεσίες της;

Και δεν έχει υπουργείο κατά τα δικά µας πρότυπα.
Μήπως λοιπόν κάπου επιτέλους πρέπει να γίνει η αλλαγή στη γραµµή πλεύσεως και
να δηµιουργηθεί ένα άλλο διαφορετικό συµβούλιο, ένα Συµβούλιο
Πραγµατογνωµόνων, όπου όλο το εξαίρετο ατοµικό δυναµικό που διατίθεται µπορεί
να πλαισιώσει τη ναυτιλία και να στηρίξει θέσεις, που θα συµβάλλουν σε µία
ασφαλέστερη ναυτιλία, που αντιστοιχεί και σε µία ανταγωνιστικότερη ναυτιλία;
Εάν η απάντηση είναι καταφατική τότε το Συµβούλιο αυτό θα πρέπει να
περιλαµβάνει, κατά τµήµατα, εκτός φυσικά της κρατικής εκπροσωπήσεως και του
εφοπλισµού, τους τεχνικούς από την «µαχοµένη τάξη της εφαρµογής αλλά και τους
αναλόγους επιστηµονικούς ειδήµονες, ασφαλιστικούς εκπροσώπους, εκλεκτούς
ναυτιλιακούς νοµικούς, εκπροσώπους από τη ναυπηγο-επισκευαστική βιοµηχανία,
την εκπαίδευση, τους µεσίτες, τους οργανισµούς εκείνους των ναυτικών, που θα
θελήσουν να συνδιαλαγούν αποβάλλοντες τους συνδικαλιστικούς τους µανδύες και
πιθανόν άλλους που η πρακτική εφαρµογή να θεωρήσει αναγκαίους.
Ένα τέτοιο Συµβούλιο θα πρέπει να εργασθεί µε οικονοµικά µέσα, σε βάση όχι
απλών συνεδριάσεων για την συνεδρίαση, αλλά για να εκπονεί µελέτες για τους
προβληµατισµούς που ανακύπτουν ή που θα προβλέπεται να ανακύψουν στο µέλλον,
και που θα αφορούν τόσο το Ελληνικό πλοίο στον εθνικό του χώρο όσον και εκείνο
που δραστηριοποιείται στο διεθνές περιβάλλον.
Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η οιαδήποτε οικονοµική επιβάρυνση που θα
προκύψει από την αποδοτική λειτουργία ενός τέτοιου συµβουλίου θα αποσβεσθεί σε
βάθος χρόνου, όχι πολύ µακρινού, από το όφελος που θα έχει η ναυτιλία µας, σαν
σύνολον, που αντί να είναι ασθµαίνουσα και διαµαρτυροµένη να προλάβει τις
εξελίξεις, θα τις τιθασεύει, κατά το δυνατόν στα µέτρα της, µε το ανάλογο όφελος.
Έτσι εξ άλλου θα µπορέσει να εξοστρακίσει και όλους εκείνους τους εξωγενείς
παράγοντες που την καταδυναστεύουν, να παρακολουθήσει και να συµβάλει στη
καλύτερη διαµόρφωση των τάσεων που διαφαίνονται στο παγκόσµιο γίγνεσθαι και
ιδιαίτερα να παίξει ένα θετικό και ολοκληρωµένο ρόλο στην αποδοχή και
ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας του Ι.Μ.Ο., που εκφράσθηκε ανωτέρω.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
CLASSIFICATION, RULES, AND REGULATIONS, GUIDELINES
AND RECOMMENDATIONS POSSIBLY APPLICAPLE TO A
NEWBUILDING CRUDE OIL TANKER OF 100000 TONS, Year
2000
CLASSIFICATION
Vessel to be built under survey of the classification society Lloyd’s Register of
Shipping +100A1, Double hull oil tanker, ESP, *IWS, LI, ShipRight, (SDA, FDA,
CM) with the description notes Pt H.T., ShipRight (PCWBT), +LMC, UMS, IGS,
COW, SCM, NAV1.

RULES AND REGULATIONS
National Maritime Regulations of Country of Registry
International Convention of the Safety of Life at Sea 1974 and Protocol 1978 and
Amendments
International Convention of Load Lines
International Convention on Tonnage Measurement of Ships
International Convention for the prevention of Pollution from Ships 73/78 and
Amendments and Protocol 1997
Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea
1972 and Amendments
International Telecommunications and Radio Regulations 1972, 1982 and
Amendments
IMO Res. A868(20) regarding Ballast Water Exchange
IMO Res. A798 regarding Performance for Navigation Equipment
IMO Res. A272 & A330 regarding Recommendation on Safe Access to and
working in Large Tanks
IMO Res. A586 regarding Revised Guidelines and Specification for Oil
Discharging, Monitoring and Control System for Oil Tanker
US Department Health Regulations for Foreign Flag Ships
IMO Res. A468 regarding Noise Levels on Board Ships
IMO Res. A708 regarding Navigating Bridge Visibility and Function
IMO 751(18) regarding Interim Standards for Ship Manoeuvrability

-

GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS
-

IEC Pub.60092 where required by the Classification Society
OCIMF Recommendations for Oil Tanker Manifolds and Associated
Equipment, 1991
OCIMF Mooring Equipment Guidelines, 1997
OCIMF Prevention of Oil Spillage through Cargo Pump Room Sea Valves, 1991
OCIMF Ship to Ship Transfer Guide (Petroleum) 1997
ISO 6954-1984 Guidelines for Overall Evaluation of Vibration on Merchant
Ships
Exxon Minimum Safety Criteria for Industry Vessels in Exxon Service, 1997
ICS Guide for Helicopter/Ship Operations

CERTIFICATES
-

Classification Certificate for Hull and Machinery
Cargo Ship Safety Construction Certificate
Cargo Ship Safety Equipment Certificate
Cargo Ship Radio Certificate
International Load Line Certificate
International Tonnage Certificate
I.O.P.P. Certificate
Suez Canal Tonnage Certificate
Deadweight Certificate
Certificate for Hose Handling Crane, Provision Crane and Engine Room Crane
Test Certificate for Mooring Rope

-

Test Certificate for Anchors and Chains
Test Certificates for Life Saving Equipment
Test Certificate for Fire Fighting, COW and Inert Gas Equipment
Deratting Exemption Certificate
Crew Accommodation Certificate
Letter of Compliance with U.S.C.G. title 46 (Vapour Emission Control)
Letter of Compliance with U.S.C.G. Rules and Regulations for Foreign Vessels
U.S.C.G. Compliance Letter for Sewage System

