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Σύνοψη 

Η συνεισφορά  των νηογνωμόνων στην ασφάλεια των πλοίων και στην προστασία του 

περιβάλλοντος είναι αδιαμφισβήτητη. Πολλά κράτη σημαίας τους αναγνωρίζουν και τους 

εξουσιοδοτούν να λειτουργούν και για λογαριασμό τους για τη διεξαγωγή θεσμοθετημένων ελέγχων 

και πιστοποιήσεων, αφού διασφαλιστεί ότι οι νηογνώμονες έχουν την ικανότητα και τεχνογνωσία 

της διενέργειας των απαιτούμενων ελέγχων. 

Η εξουσιοδότηση καθιστά αναγκαία την ουσιαστική εποπτεία των νηογνωμόνων, η οποία και 

αποτελεί το κύριο αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Παρότι τα κράτη σημαίας εξουσιοδοτούν 

νηογνώμονες, η ευθύνη για την εφαρμογή των απαιτήσεων, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις του 

Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, παραμένει πάντα στο κράτος σημαίας. 

Αρχικά παρουσιάζεται και αναλύεται το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί 

αυτοί. Παρουσιάζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νηογνωμόνων, οι συγκινδυνευτές τους, και σε 

κάποιο βαθμό η αλληλεπίδραση που έχουν με αυτούς. Διερευνάται επίσης το θεσμικό πλαίσιο υπό 

το οποίο λειτουργούν και δραστηριοποιούνται (διεθνές και εθνικό δίκαιο, απαιτήσεις της IACS). 

Στη συνέχεια, και με τη δημιουργία σχεσιακής βάσης δεδομένων, γίνεται προσπάθεια οργάνωσης 

και εύκολης πρόσβασης σε στοιχεία που βοηθούν την συνεχή εποπτεία αλλά και τη λήψη 

αποφάσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, από την οπτική του κράτους σημαίας που 

εξουσιοδοτεί, αναζητούνται δείκτες για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των νηογνωμόνων 

αξιοποιώντας διαθέσιμες μεθόδους και στατιστικά στοιχεία. 

Τέλος, προτείνεται σύστημα αξιολόγησης και κατάταξης των οργανισμών με βάση τις επιδόσεις 

στους ορισθέντες δείκτες. 

Με το προτεινόμενο ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας και αξιολόγησης των νηογνωμόνων που 

αναπτύχθηκε γίνεται προσπάθεια: 

 Να προληφθούν συστηματικά σφάλματα των νηογνωμόνων 

 Να υπάρχει συνεχής και ουσιαστικός έλεγχος των δραστηριοτήτων τους, κυρίως αυτών που 

σχετίζονται με το θεσμοθετημένο έργο για το οποίο εξουσιοδοτούνται από κράτη σημαίας 

 Να προληφθεί πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων από την πλευρά των νηογνωμόνων 

 Να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση και κατάταξη βάσει σχετικών επιδόσεων που ορίζονται από 

το σύστημα εποπτείας. 
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Abstract 

The contribution of classification societies in ship safety and environmental protection is undeniable. 

Many flag states recognize and empower them to act on their behalf for conducting, among others 

statutory surveys and certification, provided that societies have the capacity and expertise to carry 

out effective inspections- surveys. 

Authorization requires effective supervision of the classification societies, which is the main subject 

of this study. Although flag states empower societies, the responsibility for implementing the 

requirements under the international conventions of the International Maritime Organisation, stays 

with the flag state. 

At the beginning, the environment in which these organizations operate is presented and analyzed by 

demonstrating services they provide, their stakeholders, and to some extent interaction with them. 

The regulatory framework, according to which classification societies operate, is also being explored 

(national, and international legal framework, requirements of IACS). 

Then, a relational database is set up in order to organize and provide easy access to data that helps 

continuous supervision and decision making. 

Given the regulatory framework for the operation, from the perspective of the flag State, indicators 

are being sought for qualitative and quantitative evaluation of classification societies, by utilizing 

available methods and statistics. 

Finally, a system of evaluation and ranking of such organizations is proposed, based on their 

performance according to the designated indicators. 

The developed integrated system for monitoring and evaluation of classification societies attempts: 

 To prevent systematic errors of classification societies 

 To provide continuous and effective monitoring of their activities, particularly those related 

to the statutory work for which they are authorized by flag States 

 To prevent improper performance of duties by the classification societies 

 To provide ongoing evaluation and ranking based on performance requirements specified by 

the regulatory system. 
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Κεφάλαιο 1 «Εισαγωγή» 

 

 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν αρχικά οι στόχοι και η δομή της εργασίας. 

Στη συνέχεια με σκοπό την κατανόηση της έννοιας «νηογνώμονας» ακολουθεί μια 

σύντομη ιστορική αναδρομή των οργανισμών κατάταξης πλοίων και δίνονται 

σύγχρονοι ορισμοί. 

Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στους φορείς που εποπτεύουν έμμεσα ή 

άμεσα τους νηογνώμονες καθώς και στις αναμενόμενες διεθνείς εξελίξεις που 

αφορούν την εποπτεία τους. 
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1.1 Δομή εργασίας 

 Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται την εποπτεία των νηογνωμόνων από πλευράς κράτους σημαίας, 

εστιάζοντας στην Ελληνική σημαία και εξετάζοντας τις δραστηριότητες των νηογνωμόνων στο χώρο 

της ναυτιλίας και τις σχέσεις τους με όλους όσους εμπλέκονται στις δραστηριότητές τους 

(συγκινδυνευτές)– δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς.  

Απώτερος σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να αναπτυχθεί ένα πρότυπο σύστημα εποπτείας 

των νηογνωμόνων, το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, χωρίς την ανάγκη ιδιαίτερων πόρων 

από τους δημόσιους φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την εποπτεία των νηογνωμόνων και κατ’ 

επέκταση από οποιονδήποτε ιδιωτικό φορέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Το πρώτο μέρος της εργασίας –κεφάλαια: 1,2,3– αποτελεί βιβλιογραφική κυρίως έρευνα, καθώς 

επίσης βασίζεται στη γνώση του συγγραφέα, για τη λειτουργία των νηογνωμόνων, τις 

δραστηριότητες και τις διαδικασίες τους. Η βιβλιογραφική αυτή ανασκόπηση, καταρχάς δίνει στον 

αναγνώστη μία πλήρη εικόνα του τι ακριβώς είναι ο «νηογνώμονας» και πώς αυτός λειτουργεί   μέσα 

στο ναυτιλιακό περιβάλλον. Από αυτή τη διερεύνηση αποκαλύπτεται η ανάγκη της εποπτείας και οι 

σχέσεις των νηογνωμόνων με τους φορείς εποπτείας τους και δημιουργούνται ερωτήματα τα οποία 

θα αναλυθούν- σχολιαστούν στο τέλος του δεύτερου μέρους της εργασίας. 

Στο δεύτερο μέρος – κεφάλαια: 4,5 & 6 – έχοντας πλέον ο αναγνώστης κατανοήσει τη λειτουργία 

των νηογνωμόνων, παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο σύστημα εποπτείας τους, το 

οποίο δημιουργήθηκε και συντέθηκε, από το συγγραφέα. Επιπροσθέτως, αναλύεται ο τρόπος 

εφαρμογής και χρήσης του και τέλος, εκθέτονται τα πλεονεκτήματα του και πώς αυτά ερμηνεύονται 

για τους βασικούς χρήστες του συστήματος αυτού, δηλαδή τους δημόσιους φορείς με επίκεντρο την 

Ελληνική σημαία. Στο τέλος του μέρους αυτού, σχολιάζονται και καταγράφονται τα συμπεράσματα 

από την εργασία και θέτονται και αναλύονται μερικώς προβληματισμοί σχετικά με ρόλο των 

νηογνωμόνων στη σύγχρονη πραγματικότητα που μπορούν και να αποτελέσουν υλικό για επόμενες 

εργασίες. 

Στη συνέχεια αναφέρονται επιγραμματικά, τα βασικά σημεία του κάθε κεφαλαίου οπότε και δίνεται 

η δυνατότητα στον αναγνώστη να γνωρίσει τι πρόκειται να συναντήσει στο κάθε κεφάλαιο και 

συνεπώς να μπορεί να ανατρέξει στο εκάστοτε κεφάλαιο ενδιαφέροντός του, χωρίς να χρειάζεται να 

διαβάσει όλη την εργασία. 

1
ο
 Μέρος: αποτελείται από τα Κεφάλαια 1, 2 & 3. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται η δομή της εργασίας, σύντομη ιστορική αναδρομή που αφορά 

τους νηογνώμονες και ακολουθούν σύγχρονοι ορισμοί. Στο τέλος γίνεται αναφορά στα όργανα 

εποπτείας των οργανισμών αυτών και αναφέρονται σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν στην εποπτεία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο ρόλο των νηογνωμόνων, όπως αυτός ορίζεται στις 

διεθνείς συμβάσεις και αφορά τόσο το δημόσιο όσο και το ιδιωτικό έργο που μπορούν να επιτελούν. 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται και η ανάγκη εποπτείας του έργου των. Στη συνέχεια του κεφαλαίου 

γίνεται αναφορά στα νομικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισμού (ΙΜΟ). Ακολουθεί σύγκριση κριτηρίων αναγνώρισης της Ευρωπαϊκή Ένωσης και του 
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ΙΜΟ. Αναφέρεται το εφαρμοζόμενο καθεστώς από την Ελληνική σημαία και το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με σύντομη αναφορά στα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης Νηογνωμόνων (IACS). 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι νηογνώμονες (stake 

holders analysis-ανάλυση συγκινδυνευτών). Ακολούθως, αφού προηγουμένως είχαν καταγραφεί οι 

σύγχρονοι τομείς ενδιαφέροντος και δράσεων των νηογνωμόνων, εξετάζονται οι χαρακτηριστικές 

υπηρεσίες που παρέχει ένας νηογνώμονας. Ταυτόχρονα διερευνάται και σχολιάζεται ο αντίκτυπος που έχει 

η λειτουργία των νηογνωμόνων στους συγκινδυνευτές τους (stake holders) του χώρου της ναυτιλίας. 

2
ο
 Μέρος: αποτελείται από τα Κεφάλαια 4, 5 & 6.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο, και αφού ήδη έχει αναλυθεί το υπόβαθρο που αφορά τους αναγνωρισμένους-

εξουσιοδοτημένους οργανισμούς, παρουσιάζονται τα υπόλοιπα βήματα για την ανάπτυξη 

συστήματος ολοκληρωμένης και συνεχούς εποπτείας. Αρχικά παρουσιάζονται οι απαιτήσεις ενός 

τέτοιου συστήματος, τα διαθέσιμα δεδομένα και η προέλευσή τους. Στη συνέχεια ακολουθεί η δομή 

οργάνωσης των δεδομένων και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των κυριότερων 

λειτουργιών της σχεσιακής βάσης δεδομένων που έχει κατασκευαστεί για τις ανάγκες του 

συστήματος. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο δομούνται δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου των 

νηογνωμόνων και καθορίζονται τα όριά τους. Στο τέλος του κεφαλαίου καθορίζεται η μέθοδος 

σύμφωνα με την οποία θα αξιολογούνται οι αναγνωρισμένοι-εξουσιοδοτημένοι νηογνώμονες. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συμπεράσματα σχόλια καθώς επίσης θίγονται ζητήματα όπως η 

ασυμβατότητα ρόλων των νηογνωμόνων και δίδονται ερείσματα για μελλοντικές ερευνητικές 

εργασίες. 
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1.2 Ιστορική αναδρομή 

Οι απαρχές της κατάταξης σε κλάση των πλοίων μας ανάγουν στα καφενεία (Coffee Houses) του 

Λονδίνου του 17
ου

 αιώνα. Αυτά αποτελούσαν τόπο συνάντησης επιχειρηματιών όλων των ειδών που 

εξελίχθηκαν σε τοπικά κέντρα συναλλαγών και εμπορίου. Οι επισκέπτες τους μεταξύ άλλων 

διέδιδαν νέα, συζητούσαν πολιτικά γεγονότα και αντάλλασαν φήμες (Lagoni, 2007).  

Το συγκεκριμένο μέρος που συναντιόνταν όσοι σχετίζονταν άμεσα ή έμμεσα με την ναυτιλία ήταν 

το καφενείο Lloyd’s (Lloyd’s Coffee House) το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1688 (Brown, 

1988).  

Ο ιδιοκτήτης του Edward Lloyd συγκέντρωνε πληροφορίες από ό,τι θα μπορούσε να έχει αξία για 

τους πελάτες του. Από το 1696 εκτύπωνε τις πληροφορίες αυτές σε σχετικό φυλλάδιο. Αυτό περιείχε 

πληροφορίες όπως οι αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων, γενικές ναυτιλιακές πληροφορίες και γενικά 

εγχώρια και μη γεγονότα που ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες των θαμώνων (Lagoni, 2007).  

Συνολικά εκτυπώθηκαν 76 τεύχη των ‘Lloyd’s News’. Διεκόπησαν έπειτα από δημοσίευση 

σχολιασμού επί των πρακτέων του Κοινοβουλίου και άρνηση του Edward Lloyd να υπακούσει την 

εντολή από το ‘House of Lords’ για διόρθωση της κριτικής δήλωσης. Παρόλα αυτά, συνέχισε να 

παρέχει στους πελάτες του πληροφορίες, τις οποίες τις κατέγραφε και στο βιβλίο του ‘Ships’ List’ το 

οποίο τηρούσε στο καφενείο. Στο βιβλίο αυτό κατέγραφε τα ονόματα των πλοίων, το είδος των 

μεταφορών για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν καθώς και σύντομη περιγραφή των πλοίων που θα 

απαιτούσαν ασφάλιση. 

Μετά το θάνατο του Edward Lloyd το 1712, οι διάδοχοί του συνέχισαν να διανέμουν πληροφορίες 

μέχρι την πρώτη κυκλοφορία της εφημερίδας ‘Lloyd's List’ το 1726 η οποία εκδίδεται μέχρι σήμερα. 

To 1760 ομάδα ασφαλιστών δημιούργησε το πρώτο μητρώο με την ονομασία ‘Register of Shipping’ 

στο Λονδίνο. Στο σχετικό κατάλογο που εκδόθηκε πρώτη φορά το 1764 ‘Green Book’ 

καταγράφονταν τα ονόματα των πλοίων (ισχύοντα και προηγούμενα) ονόματα ιδιοκτητών και 

πλοιάρχων, λιμάνια στα οποία δραστηριοποιήθηκε κάθε πλοίο, η χωρητικότητά του, ο αριθμός του 

πληρώματος, ο αριθμός των όπλων που έφερε, το λιμάνι και το έτος κατασκευής, καθώς και η 

κατάταξή του με δήλωση της κατάστασης της γάστρας και του εξοπλισμού. 

 Αρχικά πληροφορίες λαμβάνονταν και από το ‘Ships’ List’ που τηρούσαν στο καφενείο του 

Lloyd’s.  

Αυτός ο κατάλογος απευθυνόταν αποκλειστικά για χρήση από τους εγγεγραμμένους ασφαλιστές και 

τον λάμβαναν σε έντυπη μορφή σε ετήσια βάση. Μάλιστα όσοι διέδιδαν τις αποκλειστικές αυτές 

πληροφορίες τους επιβάλλονταν μεγάλα πρόστιμα.  

 Το 1797 τα κριτήρια κατάταξης στο ‘Green Book’ άλλαξαν. Η κατάταξη γινόταν αποκλειστικά 

βασιζόμενη στον τόπο ναυπήγησης του πλοίου και την ηλικία του. Οι κατασκευαστές στα νότια 

λιμάνια του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν μια προτεραιότητα σε σχέση με αυτούς των βόρειων 

λιμένων. Με βάση τη λογική αυτή, ένα πλοίο που ναυπηγήθηκε στον Τάμεση κατατασσόταν σε 
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κλάση για 13 έτη ενώ ένα αντίστοιχο που ναυπηγήθηκε βόρεια μόνο για 8 έτη (Boisson, 1994; 

Lagoni, 2007). 

Η διάκριση αυτή δημιούργησε αναστάτωση στους βόρειους κατασκευαστές και τελικά στη 

δημιουργία ενός ανταγωνιστή του ‘Green Book’ του ‘The New Register Book of Shipping’. Επίσης 

μια άλλη λίστα η οποία προερχόταν από μια ομάδα πλοιοκτητών επονομαζόμενη‘Red Book’ άρχισε 

να εκδίδεται από το 1799 και μετά (Boisson, 1994). 

Το 1828 στην Αμβέρσα ο πρώτος οργανισμός κατάταξης πλοίων με τη σύγχρονη έννοια 

δημιουργήθηκε και ήταν ο Bureau Veritas. Έλεγχε τα καταγεγραμμένα σε αυτόν πλοία σύμφωνα με 

κανόνες. Το 1832 η έδρα του μεταφέρθηκε στο Παρίσι. 

Λίγο αργότερα, και έπειτα από σκληρό ανταγωνισμό των δύο βιβλίων στο Ηνωμένο Βασίλειο 

(‘Green Book’- ‘Red Book’), το 1834 ενοποιήθηκαν και δημιουργήθηκε το ‘Lloyd’s Register of 

British and Foreign Shipping’ το οποίο σήμερα ονομάζεται ‘Lloyd’s Register of Shipping’. Το 

βιβλίο αυτό απευθυνόταν σε όλη τη ναυτιλιακή κοινότητα. Στον πρώτο τόμο του καταγράφηκαν όλα 

τα πλοία άνω των 50 tons τα οποία είχαν καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ασχέτως του αν είχαν 

κλάση ή όχι. Στις 11 στήλες πληροφοριών που διέθετε περιλαμβάνονταν πληροφορίες σχετικά με το 

όνομα και περιγραφή του πλοίου, το όνομα του πλοίαρχου, τη χωρητικότητα, το λιμάνι και το έτος 

κατασκευής, το όνομα του πλοιοκτήτη, το λιμάνι καταγραφής (νηολόγησης), η κλάση του εάν είχε 

και το λιμάνι στο οποίο είχε επιθεωρηθεί καθώς και συντμήσεις που περιέγραφαν τα υλικά 

κατασκευής και τις επισκευές που είχαν γίνει. 

Όταν το 1838 το βιβλίο επανεκδόθηκε τα πλοία τα οποία δεν είχαν επιθεωρηθεί από αποκλειστικούς 

επιθεωρητές του οργανισμού που είχε δημιουργηθεί παραλήφθηκαν. Μόνο η επιτροπή του 

οργανισμού είχε την εξουσία να αποδίδει κλάση και όχι ο μεμονωμένος επιθεωρητής. Ο οργανισμός 

ανέπτυξε δικούς του κανόνες. Ο οργανισμός‘Lloyd’s Register of British and Foreign Shipping’ ήδη 

λειτουργούσε με πολλές ομοιότητες με τον σύγχρονο LR (Lagoni, 2007) 
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1.3 Σύγχρονοι ορισμοί της έννοιας «Οργανισμός κατάταξης πλοίων σε κλάση» ή 

«Νηογνώμονας». 

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμοί, οι οποίοι σκιαγραφούν το σύγχρονο προφίλ των 

(αναγνωρισμένων) νηογνωμόνων. 

Ορισμός IACS 

O IACS θεωρεί τον ακόλουθο ορισμό της έννοιας «οργανισμός κατάταξης πλοίων ο οποίος είναι 

αντιπροσωπευτικός για τα μέλη του (IACS, 2009): 

«Classification Society ("CS"): an organisation which: 

(i) publishes its own classification rules (including technical requirements) in relation to the design, 

construction and survey of ships1, and has the capacity to (a) apply, (b) maintain and (c) update 

those rules and regulations with its own resources on a regular basis2 

(ii) verifies compliance with these rules during construction and periodically during a classed ship's 

service life; 

(iii) publishes a register of classed ships; 

(iv) is not controlled by, and does not have interests in, ship-owners, shipbuilders or others engaged 

commercially in the manufacture, equipping, repair or operation of ships; and 

(v) is authorised by a Flag Administration as defined in SOLAS Chapter XI-1,Regulation 1 and listed 

accordingly in the IMO database, Global Integrated Shipping Information System (GISIS).» 

«Ένας Οργανισμός Κατάταξης πλοίων σε κλάση είναι ένας οργανισμός ο οποίος: 

(i) Δημοσιεύει δικούς του κανόνες κατάταξης (συμπεριλαμβανομένων και τεχνικών 

απαιτήσεων) σχετιζομένων με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την επιθεώρηση πλοίων, 

και έχει τη δυνατότητα να:  

a. εφαρμόζει 

b. συντηρεί 

c. ενημερώνει 

αυτούς τους κανόνες και διαδικασίες με δικούς του πόρους σε τακτική βάση. 

(ii) Επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες κατά τη διάρκεια της ναυπήγησης 

και περιοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ενταγμένου στην κλάση του  πλοίου.  

(iii)  Δημοσιεύει κατάλογο (νηολόγιο) των ενταγμένων στην κλάση του πλοίων 

(iv) Δεν ελέγχεται και δεν έχει συμφέροντα από πλοιοκτήτες, ναυπηγεία ή άλλους εμπορικά 

εμπλεκόμενους στην κατασκευή, εξοπλισμό, επισκευή ή διαχείριση πλοίων και  

(v) Έχει εξουσιοδοτηθεί από κυβέρνηση κράτους σημαίας, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο XI-1 

Κανονισμός 1(SOLAS) και καταγράφεται στη βάση δεδομένων του ΙΜΟ (Global 

Integrated Shipping Information System)» 

(Ελεύθερη μετάφραση) 
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Ορισμός SOLAS 

Στη SOLAS στο κεφάλαιο XI-1 Κανονισμός 1 ορίζεται η έννοια του οργανισμού που μπορεί να 

αναλάβει θεσμοθετημένο έργο σύμφωνα με την εν λόγω διεθνή σύμβαση:  

«SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea - Chapter XI-1 - Special measures to 

enhance maritime safety - Regulation 1 - Authorization of recognized organizations 

Organizations referred to in regulation I/6 shall comply with the guidelines adopted by the 

Organization by resolution A.739(18), as may be amended by the Organization and the 

specifications adopted by the Organization by resolution A.789(19), as may be amended by the 

Organization, provided that such amendments are adopted, brought into force and take effect in 

accordance with the provisions of article VIII of the present Convention concerning the amendment 

procedures applicable to the annex other than chapter I.» 

Στο απόσπασμα γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί (ψήφισμα ΙΜΟ 

Α.739(18)) καθώς και σε προδιαγραφές (ψήφισμα ΙΜΟ Α.789(19)) τα οποία αναλύονται σε επόμενο 

κεφάλαιο της παρούσης εργασίας. 

Ορισμός IMO Res A.787(19) (Procedures for Port State Control) 

“1.6.7 Recognized Organization: An organization which meets the relevant conditions set forth by 

resolution A.739(18), and has been delegated by the flag State Administration to provide the 

necessary statutory services and certification to ships entitled to fly its flag”. 

Και σε αυτό το απόσπασμα γίνεται αναφορά στο ψήφισμα A.739(18) και η αναγνώριση προϋποθέτει 

και εξουσιοδότηση από κράτος σημαίας. 

Ορισμός ΕΚ/391/2009 και 2009/15/ΕΚ 

Στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ/391/2009 (σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους 

οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων) και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/15/ΕΚ (σχετικά 

με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις 

συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών) σχετικά με την έννοια του νηογνώμονα δίδεται ο 

ακόλουθος ορισμός: 

«οργανισμός»: μια νομική οντότητα, οι θυγατρικές της και άλλοι φορείς υπό τον έλεγχό της, οι οποίοι 

από κοινού ή μεμονωμένα φέρουν σε πέρας καθήκοντα που εμπίπτουν στο πεδίο του παρόντος 

κανονισμού/ παρούσας οδηγίας· 

Ορισμός WIKIPEDIA 

Στη διεύθυνση “www.el.wikipedia.org” δίδεται ο ακόλουθος ορισμός: 

«Νηογνώμονας είναι ναυτιλιακός τεχνικός οργανισμός που καταρτίζει κανονισμούς ασφαλείας, τόσο 

επί της ναυπήγησης των πλοίων όσο και επί του εξοπλισμού τους, κατατάσσοντας αυτά σε κλάση 

(classification). Με ειδικούς δε επιθεωρητές (surveyors) τα παρακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής τους, είτε με περιοδικές είτε με έκτακτες επιθεωρήσεις. 
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Εκτός από το πιστοποιητικό ταξινόμησης ή κλάσεως (certificate of class) οι Νηογνώμονες χορηγούν 

και τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 

 Πιστοποιητικό καταμέτρησης χωρητικότητας (tonnage certificate) 

 Πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης (load line certificate) 

 Πιστοποιητικό αξιοπλοϊας (certificate of seaworthiness) 

 Πιστοποιητικό ασφάλειας φορτοεκφορτωτικών μέσων (cargo gear certificate) 

 Πιστοποιητικό βλαβών (παρακολούθησης) (certificate of damages) και άλλα ειδικότερης 

φύσεως.» 

Στα παραρτήματα 2, 3 και 4 αναφέρονται αντίστοιχα οι νηογνώμονες οι οποίοι είναι 

καταγεγραμμένοι στο GISIS του ΙΜΟ σύμφωνα με στοιχεία που έχουν αποστείλει τα κράτη μέλη 

του, οι αναγνωρισμένοι νηογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι 

από το Ελληνικό κράτος. 
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1.4 Όργανα εποπτείας 

Κυβερνήσεις κρατών σημαίας 

Η πρώτη γραμμή άσκησης εποπτείας προέρχεται από τα κράτη σημαίας που έχουν εξουσιοδοτήσει 

τους οργανισμού να εκτελούν για λογαριασμό τους θεσμοθετημένο έργο. Ανάλογα με την πρότυπη 

συμφωνία που υπογράφεται και διέπει τις σχέσεις μεταξύ κρατών και νηογνωμόνων, οι οργανισμοί 

εποπτεύονται από τις κυβερνήσεις των κρατών αυτών και ελέγχεται η δραστηριότητά τους. Το 

σύστημα εποπτείας, που θα παρουσιαστεί, έχει δομηθεί κυρίως για άσκηση εποπτείας από την 

κυβέρνηση κράτους σημαίας (Plaza, 2007). 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η ΕΕ μέσω του τεχνικού της οργάνου της EMSA, σε τακτά διαστήματα, εποπτεύει τη 

δραστηριότητα των Αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση νηογνωμόνων και ταυτόχρονα 

συλλέγει πληροφορίες από τα κράτη μέλη και τις ανά τον κόσμο λιμενικές αρχές (EMSA, 2012). 

PSC 

Οι αρχές κρατών λιμένα, οι οποίες πολλές φορές δημιουργούν και μνημόνια συνεννόησης (MoU) 

επιθεωρούν πλοία και σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του νηογνώμονα κρατηθεί το 

επιθεωρούμενο πλοίο ενημερώνουν σχετικά και το κράτος σημαίας (ΙΜΟ, 1995; Γουλανδρής, 2004).  

IMO 

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός παράγει θεσμικό έργο σχετικό με τους νηογνώμονες, με το 

οποίο συμμορφώνονται τα κράτη μέλη του,. Ταυτόχρονα, με τους ελέγχους (εθελοντικοί μέχρι 

τώρα) που διεξάγει στα κράτη μέλη του, με έμμεσο τρόπο ελέγχει και την ομαλή εκτέλεση των 

θεσμοθετημένων καθηκόντων που έχουν ανατεθεί σε νηογνώμονες. 

Υπάρχει στενή επαφή με την IACS και μάλιστα με τα Goal Based Standards ο ΙΜΟ σταδιακά θα 

εποπτεύει έμμεσα και μέρος του έργου των νηογνωμόνων που σχετίζεται με τους κανόνες τους για 

ασφαλή πλοία (IMO, 2012). 

IACS 

Η Διεθνής Ένωση Νηογνωμόνων περιορίζεται σε έλεγχο λειτουργίας των μελών της, τα οποία 

πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αυτή έχει θέσει (IACS, 2012). 

Γραφεία πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας 

Ανεξάρτητοι οργανισμοί πιστοποιούν το σύστημα διασφάλισης ποιότητας των νηογνωμόνων, 

διενεργώντας τους απαιτούμενους περιοδικούς ελέγχους. Ταυτόχρονα οι νηογνώμονες διατηρούν 

και εσωτερικούς ελεγκτές του συστήματος ποιότητας(EE, 2009). 

Λοιποί συγκινδυνευτές 

Οι πλοιοκτήτες, οι ναυτικοί, οι ναυλωτές, οι ασφαλιστές και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι μεσίτες 

(ασφαλειών, ναύλων πλοίων κλπ.) εποπτεύουν έμμεσα ή άμεσα το έργο των νηογνωμόνων ο κάθε 
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συγκινδυνευτής από τη δική του σκοπιά. Σε επόμενο εδάφιο λαμβάνει χώρα παρουσίαση μέρους των 

συγκινδυνευτών και οι σχέσεις τους με τους νηογνώμονες. 

1.5 Εξελίξεις  

IMO RO CODE 

Η υποεπιτροπή Flag State Implementation (FSI) του ΙΜΟ, στην 18η σύνοδό της τον Ιούλιο του 2010 

σημείωσε πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη του νέου Κώδικα για αναγνωρισμένους οργανισμούς, 

με σκοπό τη συζήτηση για το πλαίσιο και τη δομή του, με βάση όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις και 

συστάσεις του ΙΜΟ σχετικά με τους αναγνωρισμένους οργανισμούς. 

Ο κώδικας θα περιέχει όλα τα κριτήρια βάσει των οποίων αναγνωρισμένοι οργανισμοί, 

αξιολογούνται και εγκρίνονται/αναγνωρίζονται, και θα παρέχει οδηγίες για μετέπειτα 

παρακολούθηση των αναγνωρισμένων οργανισμών από τις αρμόδιες κυβερνήσεις (IMO, 2012). 

Κατά τη διάρκεια της 20ης συνεδρίας της FSI ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση η επεξεργασία του 

κειμένου του RO Code. Το κείμενο αυτό θα προωθηθεί για έγκριση στην 91η MSC και στην 65η 

MEPC. Εκτιμάται ότι θα τεθεί σε ισχύ το 2014-2015. 
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Κεφάλαιο 2 «Θεσμικό πλαίσιο» 

 

 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο ρόλο των νηογνωμόνων όπως αυτός 

ορίζεται στις διεθνείς συμβάσεις και αφορά τόσο το δημόσιο όσο και το ιδιωτικό έργο 

που μπορούν να επιτελούν.  

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται και η ανάγκη εποπτείας του έργου των. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στα νομικά κείμενα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τα ψηφίσματα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 

Ακολουθεί σύγκριση των κριτηρίων αναγνώρισης της Ευρωπαϊκή Ένωσης και του 

ΙΜΟ.  

Ακολούθως αναφέρεται το εφαρμοζόμενο καθεστώς από την Ελληνική σημαία. 

Τέλος, το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με σύντομη αναφορά στα κριτήρια της Διεθνούς 

Ένωσης Νηογνωμόνων (IACS). 
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2.1 Δραστηριότητες νηογνωμόνων όπως προκύπτουν από τις Διεθνείς Συμβάσεις 

Ιδιωτικό έργο των νηογνωμόνων 

Ο ρόλος των νηογνωμόνων αναγνωρίστηκε- θεσμοθετήθηκε στη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια 

της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) και στο πρωτόκολλο του 1988 της Διεθνούς 

Συμβάσεως περί Γραμμών Φορτώσεως του 1966 (ICLL) των οποίων σχετικές παραπομπές 

ακολουθούν. 

«In addition to the requirements contained elsewhere in the present regulations, ships shall be 

designed, constructed and maintained in compliance with the structural, mechanical and electrical 

requirements of a classification society which is recognized by the Administration in accordance 

with the provisions of regulation XI-1/1, or with applicable national standards of the Administration 

which provide an equivalent level of safety.» [SOLAS - International Convention for the Safety of 

Life at Sea - Chapter II-1 - Construction - Structure, subdivision and stability, machinery and 

electrical installations - Part A-1 - Structure of ships - Regulation 3-1 - Structural, mechanical and 

electrical requirements for ships] 

«(1). The Administration shall satisfy itself that the general structural strength of the ship is 

adequate for the draught corresponding to the freeboard assigned.  

(2). A ship which is designed, constructed and maintained in compliance with the appropriate 

requirements of an organization, including a classification society, which is recognized by the 

Administration or with applicable national standards of the Administration in accordance with the 

provisions of regulation 2-1, may be considered to provide an acceptable level of strength. The 

above provisions shall apply to all structures, equipment and fittings covered by this annex for which 

standards for strength and construction are not expressly provided.» [Load Lines, 1966/1988 - 

International Convention on Load Lines, 1966, as Amended by the Protocol of 1988 - Annex I - 

Regulations for Determining Load Lines - Chapter I - General - Regulation 1 - Strength and intact 

stability of ships] 

Σύμφωνα με τη SOLAS τα πλοία πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συντηρούνται 

σύμφωνα με αντίστοιχες σχετικές απαιτήσεις νηογνωμόνων που έχουν αναγνωρισθεί από την 

Κυβέρνηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον regulation XI-1/1, ή με εθνικά πρότυπα της 

Κυβέρνησης τα οποία παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας. 

Σύμφωνα με τη ICLL τα πλοία πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συντηρούνται 

σύμφωνα με αντίστοιχες σχετικές απαιτήσεις οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και των 

νηογνωμόνων, που έχουν αναγνωρισθεί από την Κυβέρνηση, ή με εθνικά πρότυπα της Κυβέρνησης 

τα οποία παρέχουν αποδεκτό επίπεδο αντοχής. 

Στις ειδικές διατάξεις του ψηφίσματος A.739(18) παράγραφος 3.1 αναφέρεται ότι οι 

αναγνωρισμένοι νηογνώμονες πρέπει να δημοσιεύουν κανόνες και οι διαδικασίες οι οποίοι θα 

καταρτίζονται και διατηρούνται κατά τρόπο συστηματικό και θα υπάρχει επαρκής ερευνητική 

δυνατότητα για την ενημέρωσή τους. 

Αυτοί οι κανόνες και οι διαδικασίες είναι που απαρτίζουν τις απαιτήσεις των νηογνωμόνων τόσο για 

τα προβλεπόμενα στην SOLAS όσο και στην ICLL.  
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Καθήκοντα που μπορούν να εκχωρηθούν από ένα κράτος σημαίας 

Αφού διερευνήθηκαν οι ακόλουθες Διεθνείς συμβάσεις (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν): 

International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 

International Convention on Load Lines, 1966 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 73/78 

International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 

παρατίθενται συνοπτικά τα καθήκοντα τα οποία ένα κράτος σημαίας μπορεί να εκχωρήσει σε 

τρίτους με σκοπό την εκτέλεση θεσμοθετημένων υπηρεσιών για λογαριασμό του. 

 

SOLAS:  Inspections and Surveys  

Issue and endorsements of Certificates  

 

MARPOL: Surveys  

Issue and endorsements of Certificates  

 

Loadline:  Surveys and Markings  

Issue of certificates  

 

Tonnage: Determination of tonnages  

Issue of certificates 

Τα σχετικά αποσπάσματα των ανωτέρω διεθνών συμβάσεων παρατίθενται στο Παράρτημα 1. 

Σε όλα τα αποσπάσματα καθίσταται σαφές ότι παρά την όποια εξουσιοδότηση, την αποκλειστική 

ευθύνη τη φέρει το κράτος σημαίας το οποίο είναι αρμόδιο για τα ανωτέρω καθήκοντα στα πλαίσια 

των διεθνών συμβάσεων. Στο σημείο αυτό φαίνεται η σπουδαιότητα της εποπτείας των οργανισμών 

που εξουσιοδοτεί ένα κράτος σημαίας (IMO, 1966; 1969; 1974; 1997). 

Λοιπές δραστηριότητες που μπορούν να εκχωρηθούν 

Στη συνέχεια καταγράφονται και άλλες δραστηριότητες που υπαγορεύονται από διεθνείς συμβάσεις 

και σχετίζονται με τη δραστηριότητα των νηογνωμόνων. 

Οι νηογνώμονες μπορούν να εμπλακούν και στα ακόλουθα πεδία δραστηριοτήτων: 

 Επιπρόσθετες επιθεωρήσεις και μερικές επιθεωρήσεις (IMO, 1974) 

 Επισκευές (IMO, 1974)  

 Εξαιρέσεις (EE, 2009a) 

 Έγκριση εγχειριδίων (π.χ. cargo securing, SOPEP) (IMO, 1997)  

Σχετικά αποσπάσματα παρατίθενται στο Παράρτημα 1. 
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2.2 Αναγνώριση σύμφωνα με ΙΜΟ 

Στο παρόν εδάφιο θα προσεγγιστεί η έννοια της αναγνώρισης και η έννοια της εξουσιοδότησης όπως 

προκύπτει από τα ψηφίσματα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ): 

Α) ΙΜΟ Resolution A.739(18) adopted on 4 November 1993 

GUIDELINES FOR THE AUTHORIZATION OF ORGANIZATIONS ACTING ON BEHALF OF 

THE ADMINISTRATION 

Συνοπτικά ένας αναγνωρισμένος οργανισμός πρέπει μεταξύ άλλων να έχει: 

 Επάρκεια πόρων 

 Γραπτή συμφωνία με την κυβέρνηση του κράτους σημαίας 

 Να επαληθεύεται το εκτελούμενο έργο του και να παρακολουθείται 

 Ελάχιστες απαιτήσεις 

o Κανόνες και διαδικασίες 

o Σύστημα ποιότητας 

 

B) ΙΜΟ Resolution A.789(19) adopted on 23 November 1995 

SPECIFICATIONS ON THE SURVEY AND CERTIFICATION FUNCTIONS 

OF RECOGNIZED ORGANIZATIONS ACTING 

ON BEHALF OF THE ADMINISTRATION 

Η συμμόρφωση των νηογνωμόνων με τα δύο αυτά ψηφίσματα προκύπτει από τους ακόλουθους 

κανονισμούς της SOLAS και της ICLL(όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1988) και που 

αφορούν εξουσιοδότηση αναγνωρισμένων οργανισμών: 

 SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea - Chapter XI-1 - Special 

measures to enhance maritime safety - Regulation 1 - Authorization of recognized 

organizations 

 Load Lines, 1966/1988 - International Convention on Load Lines, 1966, as Amended by the 

Protocol of 1988 - Annex I - Regulations for Determining Load Lines - Chapter I - General - 

Regulation 2-1 - Authorization of recognized organizations 
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2.2.1 Απαιτήσεις συμμόρφωσης 

Στη SOLAS καθώς και στην ICLL στα αποσπάσματα των κανονισμών που ακολουθούν 

εμφανίζονται οι απαιτήσεις συμμόρφωσης των νηογνωμόνων: 

«Organizations referred to in regulation I/6 shall comply with the guidelines adopted by the 

Organization by resolution A.739(18), as may be amended by the Organization and the 

specifications adopted by the Organization by resolution A.789(19), as may be amended by the 

Organization, provided that such amendments are adopted, brought into force and take effect in 

accordance with the provisions of article VIII of the present Convention concerning the amendment 

procedures applicable to the annex other than chapter I.» [SOLAS - International Convention for 

the Safety of Life at Sea - Chapter XI-1 - Special measures to enhance maritime safety - Regulation 1 

- Authorization of recognized organizations] 

«Organizations, including classification societies, referred to in article 13 of the Convention and 

regulation 1(2) shall comply with the guidelines adopted by the Organization by resolution 

A.739(18), as may be amended by the Organization, and the specifications adopted by the 

Organization by resolution A.789(19), as may be amended by the Organization, provided that such 

amendments are adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of 

article VI of the present Protocol.» [Load Lines, 1966/1988 - International Convention on Load 

Lines, 1966, as Amended by the Protocol of 1988 - Annex I - Regulations for Determining Load 

Lines - Chapter I - General - Regulation 2-1 - Authorization of recognized organizations] 

Όπως προκύπτει από τα αποσπάσματα οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 

οδηγίες που υιοθετήθηκαν από τον ΙΜΟ με το ψήφισμα A.739(18), όπως ισχύει καθώς και τις 

προδιαγραφές που υιοθετήθηκαν από τον ΙΜΟ με το ψήφισμα A.789(19), όπως ισχύει. Μάλιστα 

στην περίπτωση της ICLL διευκρινίζεται ότι στην έννοια «οργανισμός» συμπεριλαμβάνονται και οι 

οργανισμοί κατάταξης πλοίων (νηογνώμονες). 

Ακολουθεί σύντομη ανάλυση των ψηφισμάτων A.739(18) και του A.789(19). 
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2.2.2 ΙΜΟ resolution A.739(18) 

(GUIDELINES FOR THE AUTHORIZATION OF ORGANIZATIONS ACTING ON BEHALF OF 

THE ADMINISTRATION) 

Στο ψήφισμα αυτό, το οποίο υιοθετήθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 1993, συγκεντρώνονται οι οδηγίες 

για την αναγνώριση- εξουσιοδότηση οργανισμών για να λειτουργούν για λογαριασμό της 

κυβέρνησης κράτους σημαίας. (όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση MSC208(81) που 

υιοθετήθηκε στις 18/05/2006). 

Σύμφωνα με αυτό, σχετικά με την έννοια «Αναγνωρισμένος Οργανισμός» (ΑΟ) προκύπτει ότι ένας 

ΑΟ είναι νηογνώμονας ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από την κυβέρνηση κράτους σημαίας να 

εκτελεί θεσμοθετημένες υπηρεσίες για λογαριασμό της, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που 

καθορίζονται από αυτήν. 

Βέβαια και ο ΙΜΟ θέτει ελάχιστους όρους που πρέπει να πληρούνται από τους υποψήφιους για 

αναγνώριση οργανισμούς. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον έλεγχο της εξουσιοδότησης με σκοπό την ομοιόμορφη και 

σύμφωνα με τα πρότυπα παροχής υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό κάθε εξουσιοδότηση σε 

αναγνωρισμένους οργανισμούς θα πρέπει να διέπεται από τα ακόλουθα: 

1. Να είναι εξασφαλισμένη η επάρκεια πόρων του οργανισμού για το σκοπό που 

εξουσιοδοτείται τόσο σε τεχνικό, διοικητικό αλλά και ερευνητικό προσωπικό. 

2. Να υφίσταται γραπτή επίσημη συμφωνία (με ελάχιστες απαιτήσεις που προτείνει ο ΙΜΟ στο 

παράρτημα 2 του ψηφίσματος) μεταξύ της κυβέρνησης και του εξουσιοδοτημένου 

αναγνωρισμένου οργανισμού. 

3. Να καθορίζονται οδηγίες και λεπτομερείς ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην περίπτωση 

που ένα πλοίο δεν είναι αξιόπλοο. 

4. Να έχει εφοδιαστεί ο αναγνωρισμένος οργανισμός με όλο το εθνικό νομικό πλαίσιο που 

διέπει την εξουσιοδότησή του ιδιαίτερα στην περίπτωση που τα πρότυπα- προδιαγραφές της 

κυβέρνησης είναι αυστηρότερα ή περιλαμβάνουν και πρόσθετες απαιτήσεις από τις διεθνείς 

συμβάσεις. 

5. Ο αναγνωρισμένος οργανισμός πρέπει να τηρεί αρχείο το οποίο θα εφοδίαζε την κυβέρνηση 

με δεδομένα που θα διευκόλυναν την ερμηνεία συμβατικών κανονισμών. 

Σύμφωνα πάντα με το ψήφισμα η κυβέρνηση θα πρέπει να καθιερώσει ένα σύστημα για τη 

διασφάλιση της επάρκειας των εκτελούμενων εργασιών από τον εξουσιοδοτημένο οργανισμό για 

λογαριασμό της. Σε αυτό προτείνονται στοιχεία που μεταξύ άλλων θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

1. Διαδικασίες επικοινωνίας με τον αναγνωρισμένο οργανισμό 

2. Διαδικασία αναφοράς από τον οργανισμό και επεξεργασίας των αναφορών αυτών από την 

κυβέρνηση 

3. Επιπρόσθετες επιθεωρήσεις πλοίων από την κυβέρνηση 

4. Αξιολόγηση- αποδοχή από την κυβέρνηση της πιστοποίησης του συστήματος ποιότητας του 

αναγνωρισμένου οργανισμού, η οποία πιστοποίηση εκτελείται από ανεξάρτητο έγκριτο 

φορέα που είναι αποδεκτός για το σκοπό αυτό από την κυβέρνηση 
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5. Παρακολούθηση και επαλήθευση θεμάτων κλάσης 

Στο παρόν ψήφισμα και για την διευκόλυνση των κυβερνήσεων ο ΙΜΟ προτείνει ελάχιστα στοιχεία 

που θα πρέπει να περιληφθούν στην επίσημη γραπτή συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και του 

αναγνωρισμένου οργανισμού. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονισθεί ότι η κυβέρνηση του κράτους σημαίας αξιολογεί και αναγνωρίζει 

-εξουσιοδοτεί οργανισμούς όπως περιγράφεται στο διάγραμμα. 

Επίσης η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της εποπτείας των αναγνωρισμένων- εξουσιοδοτημένων 

οργανισμών. 

Η έννοια της αναγνώρισης και της εξουσιοδότησης είναι σχεδόν ταυτόσημες για το συγκεκριμένο 

ψήφισμα, αφού ένας οργανισμός αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση για να εκτελεί θεσμοθετημένες 

υπηρεσίες. 

Στο Παράρτημα 1 του ψηφίσματος παρατίθενται τα ελάχιστα κριτήρια- προδιαγραφές αναγνώρισης 

ενός νηογνώμονα για την εν συνεχεία εξουσιοδότησή του από την κυβέρνηση ενός κράτους 

σημαίας. Αυτά χωρίζονται σε Γενικά και σε Ειδικές Διατάξεις.  

Συνοπτικά ένας αναγνωρισμένος οργανισμός πρέπει μεταξύ άλλων να έχει: 

 Επάρκεια πόρων 

 Γραπτή συμφωνία με την κυβέρνηση του κράτους σημαίας 

 Να επαληθεύεται το εκτελούμενο έργο του και να παρακολουθείται 

 Ελάχιστες απαιτήσεις 

o Κανόνες και διαδικασίες 

o Σύστημα ποιότητας 

Για να γίνει απτό το μέγεθος ενός οργανισμού στο Παράρτημα 7 παρατίθενται στοιχεία για τον 

αριθμό του προσωπικού νηογνωμόνων μελών του IACS 

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων GISIS του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού – 

ΙΜΟ. Προκύπτουν δε, από στοιχεία που παρέχουν τα διάφορα κράτη μέλη για τους 

εξουσιοδοτημένους από αυτούς Νηογνώμονες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 1 του 

παρόντος ψηφίσματος. 

Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτεται επίσης, λεπτομερέστερη αναφορά-ανάλυση στο ψήφισμα 

A.739(18). 
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2.2.3 ΙΜΟ resolution A.789(19) 

(SPECIFICATIONS ON THE SURVEY AND CERTIFICATION FUNCTIONS OF 

RECOGNIZED ORGANIZATIONS ACTING ON BEHALF OF THE ADMINISTRATION) 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο εδάφιο, οι ελάχιστες προδιαγραφές για: 

α) επιθεωρήσεις και 

β) λειτουργίες για την έκδοση πιστοποιητικών  

που θα εφαρμόζονται από αναγνωρισμένους οργανισμούς που ενεργούν για λογαριασμό των 

κυβερνήσεων κρατών σημαίας συγκεντρώνονται στο ψήφισμα A.789(19) που υιοθετήθηκε στις 23 

Νοεμβρίου του 1995 δύο έτη περίπου μετά το ψήφισμα Α.739(18) που αναλύθηκε προηγουμένως. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 τα πλοία πρέπει συνεχώς να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων 

(SOLAS 74, ILLC, MARPOL 73.78) για την αποφυγή ναυτικών ατυχημάτων και μόλυνση 

της θάλασσας. 

 οι κυβερνήσεις των κρατών σημαίας είναι υπεύθυνες για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων 

για τη συμμόρφωση των πλοίων,  

 και ότι τα ανωτέρω πρέπει να γίνονται με τρόπο αποτελεσματικό και ομοιόμορφο 

το ψήφισμα A.789(19) ήρθε να ολοκληρώσει τις οδηγίες του ψηφίσματος Α.739(18) με ελάχιστες 

προδιαγραφές. 

Οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που περιγράφονται στο εν λόγο ψήφισμα είναι δομημένες 

στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: 

1. Διαχείριση (Management) 

2. Τεχνική αξιολόγηση (Technical appraisal) 

3. Επιθεωρήσεις (Surveys) 

4. Προσόντα και εκπαίδευση (Qualifications and training) 

Στο  δεύτερο τμήμα του ψηφίσματος καταγράφονται οι ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν την 

έκδοση των προβλεπόμενων από τις συμβάσεις πιστοποιητικών. 

Εκεί αναφέρονται τα οι σχετικές με την έκδοση πιστοποιητικού υποκατηγορίες (modules) καθώς και 

η απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού υποστήριξης (Support Stuff) και του προσωπικού 

διενέργειας επιθεωρήσεων (Field Surveyors) των οργανισμών. 

Στο Παράρτημα 6 επισυνάπτεται επίσης, λεπτομερέστερη αναφορά-ανάλυση του ψηφίσματος 

A.789(19).
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2.3 Αναγνώριση- Εξουσιοδότηση σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1994 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και 

πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς 

δραστηριότητες των ναυτικών αρχών, αφού είχε τροποποιηθεί πολλές φορές και ουσιαστικά, 

αντικαταστάθηκε με δύο διαφορετικά κοινοτικά νομικά κείμενα.  

 τον κανονισμό ΕΚ391/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23
ης

 Απριλίου 2009 σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους 

οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων, και 

 την οδηγία 2009/15/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 

23ης Απριλίου 2009 σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και 

ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών 

Ο σκοπός της ύπαρξης των κειμένων αυτών είναι η ύπαρξη και η ομοιόμορφη εφαρμογή στην 

Κοινότητα των αναγκαίων επαγγελματικών προτύπων για τις δραστηριότητες των οργανισμών, 

επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων,. Επίσης ενισχύθηκαν τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης 

οργανισμών της αρχικής οδηγίας  94/57/ΕΚ. 

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των δύο ανωτέρω κειμένων. 

2.3.1 Κανονισμός ΕΚ/391/2009 

(σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων) 

Ο εν λόγο κανονισμός θέτει το κανονιστικό πλαίσιο που πρέπει να ακολουθούν οι νηογνώμονες ως 

προς τις διεθνείς συμβάσεις .  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εξουσιοδοτήσουν έναν οργανισμό, ο 

οποίος δεν έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή, υποβάλουν πρώτα αίτημα αναγνώρισης με όλη την 

απαιτούμενη σχετική τεκμηρίωση. 

Η Επιτροπή, έπειτα από αξιολόγηση μαζί με τον κράτος μέλος και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια 

του κανονισμού, χορηγεί την αναγνώριση. Στη συνέχεια ο αναγνωρισμένος πλέον οργανισμός θα 

μπορεί να εξουσιοδοτηθεί από το συγκεκριμένο κράτος καθώς και από οποιοδήποτε άλλο κράτος 

μέλος. 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του κανονισμού παραθέτονται τα ελάχιστα κριτήρια απόκτησης και 

διατήρησης της κοινοτικής αναγνώρισης. Αυτά διακρίνονται σε: 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ και  

B. ΕΙΔΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Στο Παράρτημα 8 επισυνάπτεται λεπτομερέστερη αναφορά-ανάλυση του κανονισμού. 
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2.3.2 Οδηγία 2009/15/ΕK 

(σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων 

και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών) 

“Σε παγκόσμια κλίμακα, πολλοί από τους υφιστάμενους οργανισμούς που είναι αναγνωρισμένοι από 

τα συμβαλλόμενη μέρη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) δεν εξασφαλίζουν ούτε τη 

δέουσα εφαρμογή των κανόνων ούτε επαρκή αξιοπιστία όταν ενεργούν για λογαριασμό των εθνικών 

αρχών, διότι δεν διαθέτουν αξιόπιστη και κατάλληλη δομή και πείρα που να τους επιτρέπει να 

εκτελούν τα καθήκοντά τους σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού” 

Το ανωτέρω απόσπασμα προέρχεται από το εισηγητικό κείμενο της οδηγίας. 

Εδώ εμφανίζεται ξανά ο λόγος για τον οποίο η ΕΈ οδηγήθηκε στην κεντρική λήψη των αποφάσεων 

αναγνωρίσεων οργανισμών. Παρόλο που υπάρχουν τα κριτήρια του ΙΜΟ και θα μπορούσαν να 

υπάρχουν τα ενισχυμένα από την ΕΕ κριτήρια, αναφέρεται ότι αναγνωρισμένοι οργανισμοί δεν 

εξασφαλίζουν εφαρμογή κανόνων ούτε αξιοπιστία. 

Στο σημείο αυτό η δυνατότητα που δίνεται πλέον στα κράτη μέλη είναι να μπορούν πλέον να 

εξουσιοδοτήσουν οργανισμούς μόνο μέσα από τη «δεξαμενή» Αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή οργανισμών. 

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος αναστείλει ή αφαιρέσει την εξουσιοδότηση πρέπει να 

ενημερώνει με τη σχετική τεκμηρίωση και αιτιολόγηση την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη. 

Στο Παράρτημα 9 επισυνάπτεται λεπτομερέστερη αναφορά-ανάλυση της οδηγίας. 
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2.4 Σύγκριση κριτηρίων Α.739(18) και ΕΚ/391/2009 

Στο Διάγραμμα 1 έχουν τοποθετηθεί (σε ελεύθερη μετάφραση) στην αριστερή πλευρά τα ελάχιστα 

κριτήρια του ψηφίσματος Α.739(18) και στη δεξιά τα αντίστοιχα του κανονισμού ΕΚ/391/2009 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τα κριτήρια του κανονισμού της ΕΕ, βασίστηκαν σε αυτά του ΙΜΟ και τα οποία είναι 

μεταγενέστερα (κατά δεκαέξι έτη περίπου από το αρχικό ψήφισμα και τρία χρόνια μετά την 

τροποποίησή του από την απόφαση MSC208(81) του 2006). Για το λόγο αυτό θα αναζητηθεί ποιες 

από τις νέες αυτές απαιτήσεις δεν καλύπτονται από τα προγενέστερα κριτήρια του ΙΜΟ. 

Έτσι, λοιπόν, κάθε κριτήριο του ΙΜΟ που σχετίζεται με κάποιο ή με κάποια από τα κριτήρια της ΕΕ 

συνδέεται με αυτό ή αυτά αντιστοίχως με ένα βέλος. 

Τα κριτήρια της ΕΕ που δεν συνδέονται με του ΙΜΟ είναι τα ακόλουθα: 

 Α1. Το θέμα της νομικής προσωπικότητας. 

Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται θέματα ευθύνης και οικονομικά ζητήματα. 

 Α5 Ετήσια δημοσίευση καταλόγου πλοίων στον οποίο να έχει πρόσβαση το κοινό. 

Υπάρχει διαφάνεια στο ποια πλοία είναι καταταγμένα σε κλάση. 

 Α6 Αμεροληψία- ανεξαρτησία οργανισμού και επιθεωρητών 

Πολύ σημαντικό για την σωστή λειτουργία του νηογνώμονα από τη στιγμή που αναλαμβάνει 

και θεσμοθετημένο έργο (επιθεωρήσεις και έκδοση πιστοποιητικών) 

 Β7(ιβ) Καθορισμένες σαφείς και άμεσες σχέσεις ευθύνης και ελέγχου μεταξύ κεντρικών και 

περιφερειακών γραφείων και μεταξύ του οργανισμού και των επιθεωρητών του. 

Υπάρχει σαφής καταμερισμός ευθύνης στον νηογνώμονα στην περίπτωση ενός συμβάντος 

και παύει η δυνατότητα των κεντρικών να αποποιηθούν ευθύνες. 
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ΓΕΝΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.739(18) ΙΜΟ

1. Μέγεθος, δομή, εμπειρία και ικανότητα ανάλογες με την εξουσιοδότηση

2. Τεκμηριωμένη εκτεταμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού εμπορικών πλοίων καθώς και ISM 

εφόσον απαιτείται

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3. Σε περίπτωση εκχώρησης αρμοδιοτήτων έκδοσης θεσμοθετημένων πιστοποιητικών που απαιτούν ικανότητα αξιολόγησης μελετών, 

σχεδίων και λοιπών τεχνικών στοιχείων καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων τότε θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

  .1 Να δημοσιεύει κανόνες και οι διαδικασίες οι οποίοι θα καταρτίζονται και διατηρούνται κατά τρόπο συστηματικό και θα υπάρχει 

επαρκής ερευνητική δυνατότητα για την ενημέρωσή τους.

  .2 Πρέπει να επιτρέπει τη συμμετοχή αντιπροσώπων των αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στην κατάρτιση των κανόνων και των 

διαδικασιών του

  .3 Ο οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει:

  .3.1 επαρκή στελέχωση σε τεχνικό, διοικητικό και προσωπικό υποστήριξης (και για την εξέλιξη των κανόνων και διαδικασιών του)

  .3.2 προσοντούχο προσωπικό για τις απαιτούμενες υπηρεσίες που να καλύπτει επαρκή γεωγραφικό χώρο και να εκπροσωπεί τοπικά τον 

οργανισμό στα σημεία που απαιτείται

  .4 Να διαθέτει κώδικα ηθικής (ποιότητα υπηρεσιών και εχεμύθεια)

  .5 Πρέπει επιδεικνύει τεχνική, διοικητική και διαχειριστική ικανότητα για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών έγκαιρα

  .6 Πρέπει να είναι προετοιμασμένος να παρέχει πληροφόρηση στην κυβέρνηση

  .7 Πρέπει να διαθέτει και να εφαρμόζει πολιτική και στόχους ποιότητας

  .8 Πρέπει να αναπτύσσει, εφαρμόζει και συντηρεί αποτελεσματικό σύστημα ποιότητας επιπέδου τουλάχιστον της σειράς ISO 9000 το 

οποίο μεταξύ άλλων θα διασφαλίζει τα ακόλουθα:

  .8.1 κανόνες και κανονισμοί δημιουργούνται και συντηρούνται με συστηματικό τρόπο 

  .8.2 οι κανόνες και κανονισμοί τηρούνται

  .8.3 οι απαιτήσεις του θεσμοθετημένου έργου ικανοποιούνται 

  .8.4 υπάρχουν καθορισμένες και τεκμηριωμένες αρμοδιότητες- εξουσίες και διαπλοκή του προσωπικού

  .8.5 όλες οι εργασίες τελούνται σε συνθήκες υπό έλεγχο

  .8.6 υπάρχει σύστημα εποπτείας πράξεων και έργου του οργανισμού

  .8.7 εφαρμόζεται σύστημα διαπίστωσης ικανοτήτων επιθεωρητών και συνεχούς ενημέρωσης των γνώσεών τους

  .8.8 τηρούνται μητρώα στα οποία εμφαίνεται η τήρηση προτύπων στις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος ποιότητας

  .8.9 υπάρχει τεκμηριωμένο σύστημα εσωτερικών ελέγχων

  .9 Το σύστημα ποιότητας του οργανισμού πιστοποιείται από ανεξάρτητους επιθεωρητές που αναγνωρίζονται από την Κυβέρνηση

4. Σχετικά με ISM Πρέπει να εφαρμόζονται και τα ακόλουθα:

  .1 η παροχή και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών για την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης 

  .2 παροχή συστηματικής εκπαίδευσης και των απαραίτητων προσόντων του προσωπικού του οργανισμού σχετικά με την ασφαλή 

διαχείριση

  .3 παροχή των μέσων για την αξιολόγηση των συστημάτων ασφαλούς διαχείρισης μέσω εξειδικευμένου προσωπικού

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚ/391/2009

1. Νομική προσωπικότητα στην έδρα τους

2. Τεκμηριωμένη εκτεταμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις σχεδιασμού και κατασκευής εμπορικών πλοίων

3. Επαρκής στελέχωση με δυνατότητα απόσπασης προσωπικού στον τόπο εργασίας

5. Ετήσια δημοσίευση καταλόγου πλοίων ή τήρηση σε ηλεκτρονική βάση στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό

4. Κατοχή και εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών ή σχετική αποδεδειγμένη ικανότητα για το σχεδιασμό, κατασκευή και περιοδικό έλεγχο 

εμπορικών πλοίων. Οι κανόνες και οι κανονισμοί δημοσιεύονται, ενημερώνονται και βελτιώνονται συνεχώς

6. Αμεροληψία- ανεξαρτησία οργανισμού (και επιθεωρητών)

7. Λειτουργία σύμφωνα με διατάξεις παραρτήματος του ψηφίσματος Α.789(19) ΙΜΟ 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Παγκόσμια κάλυψη με αποκλειστικά απασχολούμενους επιθεωρητές

2. Κώδικας δεοντολογίας

3. Διοίκηση- διαχείριση ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη από τις αρχές εχεμήθεια

5. Δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μεταδίδει ή γνωστοποιεί στοιχεία σημαντικά από εμπορική άποψη που 

περιήλθαν στη γνώση του οργανισμού κατά την άσκηση των καθηκόντων του

4. Παροχή πληροφοριών στην αρμόδια αρχή, στην Επιτροπή και στα ενδιαφερόμενα μέρη

6. Πολιτική και στόχοι ποιότητας. Στόχοι και δείκτες επιδόσεων από άποψη ασφάλειας και πρόληψης ρύπανσης

7. Διασφαλίζει ότι:

   α) οι κανόνες και οι διαδικασίες καταρτίζονται και διατηρούνται κατά τρόπο συστηματικό

   β) τηρούνται οι κανόνες και οι διαδικασίες και εφαρμόζεται εσωτερικό σύστημα ποιότητας υπηρεσιών σε σχέση με κανόνες και 

διαδικασίες

   γ) πληρούνται απαιτήσεις των θεσμοθετημένων εργασιών της εξουσιοδότησης και εφαρμογή εσωτερικού συστήματος μέτρησης παροχής 

υπηρεσιών σε σχέση με τη συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις

   δ) υπάρχουν καθορισμένες και τεκμηριωμένες αρμοδιότητες- εξουσίες και διαπλοκή προσωπικού

   ε) οι εργασίες τελούνται σε συνθήκες υπό έλεγχο

  στ) υπάρχει σύστημα εποπτείας πράξεων και εργασίας επιθεωρητών και τεχνικού- διοικητικού προσωπικού

   ζ) υπάρχει εκτεταμένη γνώση επιθεωρητών

   η) εφαρμόζεται σύστημα διαπίστωσης ικανοτήτων επιθεωρητών και συνεχούς ενημέρωσης των γνώσεών τους

   θ) τηρούνται μητρώα στα οποία εμφαίνεται η τήρηση προτύπων στις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος ποιότητας

   ι) εκτελούνται εσωτερικοί έλεγχοι

  ια) οι θεσμοθετημένοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις σύμφωνα με παράρτημα προσαρτήματος του ψηφίσματος Α.948(23) ΙΜΟ σχετικά με 

κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου βάσει του εναρμονισμένου συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης

  ιβ) καθορίζονται σαφείς και άμεσες σχέσεις ευθύνης και ελέγχου μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών γραφείων του οργανισμού καθώς 

και μεταξύ του οργανισμού και των επιθεωρητών του

9. Εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών τοιουτοτρόπως ώστε ο οργανισμός βασιζόμενος στη δική του γνώση και κρίση να μπορεί να 

δηλώνει αξιόπιστα και αντικειμενικά την ασφάλεια των πλοίων με πιστοποιητικά κλάσης, βάσει των οποίων μπορούν να εκδοθούν 

θεσμοθετημένα πιστοποιητικά

8. Ανάπτυξη εφαρμογή και διατήρηση αποτελεσματικού εσωτερικού συστήματος ποιότητας  (EN ISO/IEC 17020:2004 [Φορείς 

επιθεώρησης] και EN ISO 9001:2008 [Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας]) 

10. Διαθέτει αναγκαία μέσα αξιολόγησης σύμφωνα με παράρτημα ψηφίσματος Α.913(22) ΙΜΟ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 

την εφαρμογή του ISM

11. Πρέπει να επιτρέπει τη συμμετοχή αντιπροσώπων των αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στην κατάρτιση των κανόνων και των 

διαδικασιών του

   .1 Αποκλειστικοί επιθεωρητές (Δυνατότητα μη αποκλειστικών για “radio surveys”)

 

Διάγραμμα 1: Σύγκριση κριτηρίων.
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2.5 Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο 

Τα κυριότερα κείμενα που σχετίζονται με τους νηογνώμονες και ακολουθεί- εφαρμόζει η Ελληνική 

σημαία είναι τα ακόλουθα: 

 ΙΜΟ resolution A.739(18) GUIDELINES FOR THE AUTHORIZATION OF 

ORGANIZATIONS ACTING ON BEHALF OF THE ADMINISTRATION 

 ΙΜΟ resolution A.789(19) SPECIFICATIONS ON THE SURVEY AND CERTIFICATION 

FUNCTIONS OF RECOGNIZED ORGANIZATIONS ACTING ON BEHALF OF THE 

ADMINISTRATION 

 ΕΚ/391/2009 σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης 

και ελέγχου πλοίων 

 2009/15/ΕK σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και 

ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών 

 Κώδικας δημοσίου ναυτικού δικαίου (Άρθρο 39. Εξουσιοδοτήσεις Νηογνωμόνων και 

τεχνικών εταιρειών και άρθρο 45 Κυρώσεις- Προσφυγαί) 

 Τέλος, με βάση την Υπουργική απόφαση 4113.190/01/04 (25/02/2004 ΦΕΚ 379Β) η 

Ελληνική Κυβέρνηση υπογράφει με κάθε νηογνώμονα συμφωνία με σκοπό την 

εξουσιοδότηση των νηογνωμόνων. 
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2.6 Κριτήρια IACS 

Ο σκοπός ενός οργανισμού κατάταξης πλοίων κατά την Διεθνή Ένωση Οργανισμών Κατάταξης 

πλοίων σε Κλάση (IACS) είναι ο ακόλουθος: 

«The purpose of a Classification Society is to provide classification and statutory services and 

assistance to the maritime industry and regulatory bodies as regards maritime safety and pollution 

prevention, based on the accumulation of maritime knowledge and technology.» 

Σε ελεύθερη μετάφραση: 

Ο σκοπός ενός νηογνώμονα είναι η κατάταξη πλοίων σε κλάση, η παροχή θεσμοθετημένων 

υπηρεσιών σε πλοία και η βοήθεια στη ναυτιλιακή βιομηχανία και στα κανονιστικά σώματα σχετικά 

με την ασφάλεια και την πρόληψη μόλυνσης, βασιζόμενος στη συγκέντρωση ναυτιλιακής 

τεχνογνωσίας. 

Σύμφωνα πάλι με την IACS: 

Ο σκοπός της κατάταξης σε κλάση ενός πλοίου είναι  

1. Η επιβεβαίωση της δομικής αντοχής του και της ακεραιότητάς του σε βασικά τμήματα της 

γάστρας του και των παρελκόμενων (appendages) αυτής. 

2. Η αξιοπιστία και λειτουργία της προωστηρίου εγκατάστασης και των συστημάτων 

πηδαλιουχίας, καθώς και των γεννητριών και άλλων βοηθητικών συστημάτων που 

τοποθετούνται στο πλοίο για τη διατήρηση βασικών υπηρεσιών στο πλοίο με σκοπό την 

ασφαλή λειτουργία του. 

Οι οργανισμοί στοχεύουν να επιτύχουν το σκοπό αυτό με την ανάπτυξη και εφαρμογή δικών τους 

κανόνων και επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωση με διεθνείς ή εθνικά θεσμοθετημένους κανόνες για 

λογαριασμό του κράτους σημαίας. 

Η πλειοψηφία των εμπορικών πλοίων ναυπηγούνται και επιθεωρούνται με τις προδιαγραφές των 

οργανισμών. Αυτές οι προδιαγραφές εκδίδονται από τον εκάστοτε οργανισμό σαν δημοσιευμένοι 

κανόνες. 

Ένα σκάφος το οποίο έχει σχεδιαστεί και ναυπηγηθεί σύμφωνα με τους κατάλληλους κανόνες ενός 

οργανισμού, μπορεί να αιτηθεί πιστοποιητικό κλάσης από το συγκεκριμένο οργανισμό. 

Παρόλα αυτά, τέτοιου είδους πιστοποιητικά δεν υπονοούν και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται σαν 

εγγύηση ασφάλειας, καταλληλότητας σχετικά με την αξιοπλοΐα του σκάφους. Αποτελεί μια δήλωση 

μόνο ότι το σκάφος συμμορφώνεται με τους κανόνες που αναπτύχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από τον 

οργανισμό που εξέδωσε το πιστοποιητικό κλάσης. Επίσης, οι οργανισμοί δεν αποτελούν εγγυητές 

της ασφάλειας της ζωής ή της περιουσίας στη θάλασσα ή της αξιοπλοΐας ενός σκάφους επειδή οι 

οργανισμοί δεν ελέγχουν την στελέχωση, τη λειτουργία και τη συντήρηση μεταξύ των χρονικών 

διαστημάτων που μεσολαβούν των επιθεωρήσεων. 

Περισσότεροι από 50 οργανισμοί παγκοσμίως καθορίζουν τις δραστηριότητές τους ως παροχή 

υπηρεσιών κατάταξης σε ναυτιλιακή κλάση, όμως δεν πληρούν κατ’ ανάγκην τον ορισμό του 
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οργανισμού κατάταξης πλοίων σε κλάση του IACS. Όσοι τον πληρούν αποτελούν την IACS. 

Εκτιμάται ότι τα μέλη της IACS κατατάσσουν σε κλάση περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας 

χωρητικότητας των πλοίων που σχετίζονται με διεθνές εμπόριο παγκοσμίως. 

Η κατάταξη σε κλάση αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία της ναυτιλιακής ασφάλειας. 

Υπόλοιποι που φέρουν ευθύνη ή ενδιαφέρονται για την προώθηση της ναυτιλιακής ασφάλειας 

μεταξύ άλλων είναι: πλοιοκτήτες, ναυπηγοί/ κατασκευαστές, κυβερνήσεις, λιμενικές αρχές, 

δικηγόροι, χρηματοδότες στον τομέα της ναυτιλίας, ναυλωτές και φυσικά οι ναυτικοί. 

Κριτήρια  

Ακολούθως παρατίθενται τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας νηογνώμονας για να γίνει μέλος 

του IACS: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΩΝ IACS

(i) Αποδεδειγμένη ικανότητα του οργανισμού στην ανάπτυξη, εφαρμογή, συντήρηση, τακτική ενημέρωση και έκδοση δικών του 

κανονισμών κατάταξης, στην Αγγλική γλώσσα, οι οποίοι να καλύπτουν όλo το φάσμα της διαδικασίας κατάταξης πλοίων 

(iv) Τεκμηριωμένη εκτεταμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις σχεδιασμού και κατασκευής εμπορικών πλοίων

(ii) Αποδεδειγμένη ικανότητα του οργανισμού να επιθεωρεί υπό ναυπήγηση πλοία σύμφωνα με τους δικούς του κανονισμούς και να εκτελεί 

περιοδικές επιθεωρήσεις πλοίων εν υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων θεσμοθετημένων επιθεωρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΙΜΟ 

και του κράτους σημαίας.

(iii) Επαρκή διεθνή κάλυψη με αποκλειστικούς επιθεωρητές σχετικά με το μέγεθος του οργανισμού το πρόγραμμα ναυπηγήσεων και του 

ενταγμένου στην κλάση του στόλου πλοίων 

(v) Σημαντικό αριθμό στελεχών γραφείων (διευθυντικό, τεχνικό, υποστήριξης και ερευνητικό) ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού, το 

μέγεθος του ενταγμένου σε αυτόν στόλου καθώς και την εμπλοκή του σε κατάταξη πλοίων υπό κατασκευή

(vi) Τεχνική ικανότητα του οργανισμού να συνεισφέρει με το προσωπικό του στις εργασίες του IACS στην ανάπτυξη ελάχιστων κανόνων 

και απαιτήσεων για την ενίσχυση της ναυτικής ασφάλειας

(vii) Συνεισφορά του οργανισμού σε συνεχή βάση με το προσωπικό του στις εργασίες του κριτηρίου (iv)

(viii) Διατήρηση σε ηλεκτρονική μορφή και τουλάχιστον ετήσια ενημέρωση του καταλόγου των εντεταγμένων πλοίων (στην Αγγλική 

γλώσσα)

(ix) Ανεξαρτησία

(x) Συμμόρφωση με το σύστημα ποιότητας του IACS (QSCS)
 

Διάγραμμα 2: Κριτήρια ένταξης στην IACS (IACS, 2009) 

Τα κριτήρια, εάν φυσικά εξαιρεθούν αυτά που σχετίζονται με τη συνεισφορά των μελών του προς 

τον IACS, υπερκαλύπτονται από τα ελάχιστα κριτήρια του Κανονισμού ΕΚ/391/2009 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο έγγραφο «IACS PROCEDURES (2009) υπάρχουν χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες 

υποβολής αίτησης και αξιολόγησης καθώς και άλλες πληροφορίες για περαιτέρω μελέτη. 

  



                        37 

Κεφάλαιο 3 «Δραστηριότητες 
νηογνώμονα» 

 

 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι 

νηογνώμονες (stake holders analysis-ανάλυση συγκινδυνευτών). 

Αφού μελετήθηκαν οι σύγχρονοι τομείς ενδιαφέροντος και δράσεων των 

νηογνωμόνων, εξετάζονται χαρακτηριστικές υπηρεσίες που παρέχει ένας 

νηογνώμονας.  

Ταυτόχρονα διερευνάται και σχολιάζεται ο αντίκτυπος που έχει η λειτουργία των 

νηογνωμόνων στους συγκινδυνευτές τους (stake holders) του χώρου της ναυτιλίας. 
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3.1 Εισαγωγή 

Η IACS θεωρεί ότι η αποστολή των οργανισμών κατάταξης πλοίων είναι να συνεισφέρουν στην 

εξέλιξη και εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών για την προστασία της ζωής, της ιδιοκτησίας και του 

περιβάλλοντος. 

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων των νηογνωμόνων, σύμφωνα με την IACS. Το 

υλικό αυτό θα αποτελέσει τη βάση για σύγκριση με τις πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες των μελών της που λήφθηκαν από το διαδίκτυο. 

Οι οργανισμοί αυτοί δημιουργούν και εφαρμόζουν τεχνικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό, κατασκευή 

και επιθεώρηση ναυτιλιακών εγκαταστάσεων, κυρίως πλοίων και θαλάσσιων κατασκευών. Αυτές οι 

απαιτήσεις δημοσιεύονται σαν κανόνες κατηγοριοποίησης (κατάταξης σε κλάση). Οι οργανισμοί 

διατηρούν σημαντικά ερευνητικά τμήματα που συμμετέχουν στην διαρκή εξέλιξη των τεχνικών 

προδιαγραφών ασφαλείας. 

Οι κανόνες κατάταξης σε κλάση αναπτύσσονται για να συνεισφέρουν:  

Α) στη δομική αντοχή και ακεραιότητα σημαντικών τμημάτων της γάστρας των πλοίων και 

παρελκόμενων αυτής,  

Β) στην αξιοπιστία και λειτουργία της προωστηρίου εγκατάστασης και των συστημάτων 

πηδαλιουχίας, καθώς και των γεννητριών και άλλων βοηθητικών συστημάτων που τοποθετούνται 

στο πλοίο για τη διατήρηση βασικών υπηρεσιών στο πλοίο με σκοπό την ασφαλή λειτουργία του.  

Η δημιουργία κανόνων από έναν οργανισμό μπορεί να απαιτεί και τη συμβουλευτική συνεισφορά 

ειδημόνων της βιομηχανίας  από κάθε επιμέρους εξειδικευμένο τομέα που αφορούν. 

Παρόλα αυτά οι οργανισμοί κατάταξης πλοίων δεν αποτελούν εγγυητές της ασφάλειας της ζωής ή 

της περιουσίας στη θάλασσα ή της αξιοπλοΐας ενός σκάφους επειδή ο οργανισμός κατάταξης δεν 

έχει τον έλεγχο σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί ή συντηρείται ένα πλοίο μεταξύ των 

περιοδικών επιθεωρήσεων που διεξάγει. 

Ο ιδιοκτήτης ενός πλοίου (πλοιοκτήτης) το οποίο έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και ελεγχθεί με 

τους κατάλληλους κανόνες ενός οργανισμού  κατάταξης πλοίων μπορεί να αιτηθεί πιστοποιητικό 

κλάσης από τον οργανισμό αυτό. Ο οργανισμός εκδίδει αυτό το πιστοποιητικό εάν πιστοποιηθεί, με 

την ολοκλήρωση σχετικών εγκρίσεων σχεδίων και επιθεωρήσεων, ότι το πλοίο συμμορφώνεται με 

τους κανόνες του. 

Όλες οι επιθεωρήσεις, για την κατάταξη ενός πλοίου, διενεργούνται από προσοντούχους 

επιθεωρητές, χρησιμοποιώντας κυρίως οπτικές επιθεωρήσεις και τεχνικές δειγματοληψίας. Δεν 

αποτελούνται από συνολική επαλήθευση ή συνεχή παρακολούθηση. 

Σε περίπτωση που ελαττώματα που επηρεάζουν την κλάση παρουσιάζονται, ή λαμβάνει χώρα 

κάποια ζημιά, τότε ο πλοιοκτήτης ή το ναυπηγείο εάν το πλοίο ναυπηγείται, απαιτείται να 

ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση τον εμπλεκόμενο οργανισμό. 



                        39 

Ένα πλοίο διατηρεί την κλάση του, όσον αφορά τον οργανισμό που το εντάσσει εφόσον πληρούνται 

οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- Το πλοίο παρουσιάστηκε για επιθεώρηση σύμφωνα με τους κανόνες κατάταξης σε κλάση 

- Οι επιθεωρήσεις επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση της γάστρας, των μηχανών , του 

εξοπλισμού και συγκεκριμένων συσκευών συνεχίζει να συμμορφώνεται με τους κανόνες που 

τυγχάνουν εφαρμογής τη στιγμή της επιθεώρησης. 

Ένας οργανισμός κατάταξης πλοίων  

 δεν σχεδιάζει,  

 δεν κατασκευάζει,  

 δε λειτουργεί,  

 δε διαχειρίζεται,  

 δεν συντηρεί,  

 δεν επισκευάζει,  

 δεν χρηματοδοτεί,  

 δεν ασφαλίζει και  

 δεν ναυλώνει πλοία.  

Η πρέπουσα και αποτελεσματική κατασκευή εξαρτάται από τον μελετητή και τον κατασκευαστή.  

Η ασφαλής λειτουργία και συντήρηση ενός πλοίου για το σκοπό που κατασκευάστηκε εξαρτάται 

κυρίως από τον πλοιοκτήτη ή τους αντιπροσώπους του και το πλήρωμα που το λειτουργούν, το 

διαχειρίζονται και το συντηρούν σε ημερήσια βάση. 

Οι οργανισμοί κατάταξης πλοίων μπορούν να λειτουργούν σαν Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί κρατών 

σημαίας και να επαληθεύουν τη συμμόρφωση του ίδιου πλοίου με διεθνή ή εθνικούς 

θεσμοθετημένους κανονισμούς (IACS, 2009).  

 

  



                        40 

3.2 Συγκινδυνευτές (Stakeholders) Νηογνώμονα 

Στον Διάγραμμα 3 παρουσιάζονται φορείς που επηρεάζονται από τη λειτουργία του νηογνώμονα. 

Όπως παρουσιάζεται, οι συγκινδυνευτές έχουν καταταχθεί σε επτά κατηγορίες για τις ανάγκες της 

παρούσας μελέτης. 

1. Μελέτες/ Πιστοποιήσεις 

2. Κατασκευή/ Συντήρηση 

3. Ιδιοκτησία/ Χρήση 

4. Έρευνα/ Εκπαίδευση 

5. Νομικά/ Ασφαλιστικά/ Εμπορικά θέματα 

6. Κυβερνήσεις/ Οργανισμοί 

7. Οργανώσεις 

Στο Διάγραμμα 4, για κάθε κατηγορία συγκινδυνευτών εμφανίζεται: 

 το ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του νηογνώμονα και  

 η ισχύς της κατηγορίας συγκινδυνευτών  

για μία αρχικά ποιοτική αντίληψη του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης του νηογνώμονα. 

Τέλος, στο Διάγραμμα 5 παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες από τις κύριες δραστηριότητες του 

νηογνώμονα και των συγκινδυνευτών οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις αναδεικνύουν τον 

ανταγωνισμό που μπορεί να αναπτυχθεί. Στο διάγραμμα τα ναυπηγεία και πλοιοκτήτες θεωρούνται 

πελάτες των υπολοίπων και φαίνονται οι ροές υπηρεσιών προς αυτούς.  

Το διάγραμμα αυτό θα αποτελέσει μέρος της βάσης της ανάλυσης που θα ακολουθήσει. 

Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από τις σελίδες νηογνωμόνων (κυρίως μελών της IACS) στο 

διαδίκτυο. 
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Μεσίτες 

(Αγοραπωλησίες 

πλοίων/ ναυλώσεις)

Εταιρείες καυσίμων 

και λιπαντικών 

ναυτιλίας

Ναυλωτές
Κατασκευαστές 

μηχανών

Τεχνικοί 

εμπειρογνώμονες

Δικηγόροι

Μελετητικά γραφεία

Εργολάβοι

Ναυπηγεία

Ασφαλιστές/ 

ασφαλιστικές 

εταιρείες

Ερευνητικά Ιδρύματα

Γραφεία 

πιστοποίησης 

υλικών/ Συστ. 

ποιότητας

Πλοικτήτες

Κυβερνήσεις κρατών 

σημαίας

Ναυτικοί 

(Αξιωματικοί/ 

κατώτερα 

πληρώματα)

Στελέχη ναυτιλιακών 

εταιρειών

Πανεπιστημιακά/ 

Πολυτεχνικά 

Ιδρύματα

Εκπαιδευτικά κέντρα

Φοιτητές

IACS

IMO

EE

Περιβαλλοντικές 

οργανώσεις

Μικρού μεγέθους/ 

νέοι οργανισμοί 

κατάταξης πλοίων σε 

κλάση

Προμηθευτές/ 

κατασκευαστές 

υλικών/ εξοπλισμού 

για πλοία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/ ΧΡΗΣΗΜΕΛΕΤΕΣ/ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΑ/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ/ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΝΟΜΙΚΑ/ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ/ 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Επιβατικό/ εμπορικό 

κοινό

Διαχειριστές

Εταιρείες λογισμικού

Οργανώσεις 

πλοιοκτητών

Οργανώσεις 

χρηστών πλοίων

Οργανώσεις 

κατασκευαστών 

πλοίων/ εξοπλισμού/ 

αναλωσίμων

P&I Clubs

 

Διάγραμμα 3: Καταγραφή και κατηγοριοποίηση συγκινδυνευτών 
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ΜΕΛΕΤΕΣ/ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ/ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ/ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΟΜΙΚΑ/ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ/ 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Νηογνώμονες

Μικρή ισχύς     Μεγάλη ισχύς

Μικρό ενδιαφέρον     Μεγάλο ενδιαφέρον
 

Διάγραμμα 4: Ενδιαφέρον και Ισχύς συγκινδυνευτών 

(Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση είναι καθαρά υποκειμενική) 
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Διάγραμμα 5: Ροή υπηρεσιών προς τελικούς χρήστες 
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3.3 Χαρακτηριστικές υπηρεσίες- δραστηριότητες νηογνωμόνων 

Αφού διερευνήθηκαν οι ιστοσελίδες των νηογνωμόνων στο διαδίκτυο και συγκεντρώθηκε υλικό 

σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους θα εξετασθούν χωριστά έξι λειτουργίες (operations) των 

νηογνωμόνων. Αυτές είναι: 

 Η κατάταξη πλοίων σε κλάση 

 Εκτέλεση θεσμοθετημένων επιθεωρήσεων και έκδοση θεσμοθετημένων πιστοποιητικών. 

 Εγκρίσεις τύπου/ Πιστοποιήσεις ποιότητας 

 Έρευνα 

 Εκπαίδευση 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

Για κάθε υπηρεσία θα αναλυθεί η αλληλεπίδραση του οργανισμού με τους κυριότερους κατά 

περίπτωση συγκινδυνευτές και θα εξαχθούν συμπεράσματα. 

3.3.1. Κατάταξη πλοίων σε κλάση 

Ο νηογνώμονας ελέγχει εάν το πλοίο έχει κατασκευαστεί και συντηρείται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στους κανόνες και τις διαδικασίες του. Σε αυτή την περίπτωση κατατάσσει το πλοίο 

στην κλάση του και το διατηρεί σε αυτή χορηγώντας πιστοποιητικό κλάσης. 

Το πιστοποιητικό κλάσης είναι απαραίτητο έγγραφο για πλοία διεθνών συμβάσεων αφού αυτά 

πρέπει να είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και να συντηρούνται σύμφωνα με τους δομικούς, 

μηχανολογικούς και ηλεκτρολογικούς κανόνες και διαδικασίες ενός αναγνωρισμένου, από την 

κυβέρνηση κράτους σημαίας, οργανισμού (IMO, 1974; IMO, 1966). 

Ένας πλοιοκτήτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε αναγνωρισμένους οργανισμούς του κράτους 

σημαίας που το πλοίο φέρει. Όμοια οι νηογνώμονες ορισμένες φορές λειτουργούν επιλεκτικά και με 

διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την περίπτωση. Ακολουθεί σχετική διερεύνηση. 

3.3.1.1 Κατάταξη σε Κλάση και πλοιοκτησία  

Τα αίτια- κίνητρα επιλογής μπορεί να είναι κάποια από τα ακόλουθα: 

Ευκολία απόκτησης πιστοποιητικού κλάσης 

Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά για παλαιά πλοία, που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές 

ώστε να μπορούν να καταταγούν σε κλάση ενός νηογνώμονα με διεθνές κύρος, η πλοιοκτησία 

καταφεύγει σε οργανισμούς που: 

 Δεν έχουν ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες και κανονισμούς  

 Οι επιθεωρήσεις είναι λιγότερο αυστηρές. 

Αυτή η κίνηση συνήθως έχει επίπτωση στην ασφάλεια του πλοίου και του περιβάλλοντος.  

Ο σκοπός της πλοιοκτησίας σε αυτή την περίπτωση είναι η αποφυγή μεγάλης έκτασης επισκευών 

και της οικονομικής επιβάρυνσης που αυτές συνεπάγονται. 
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Βέβαια, τέτοιες κινήσεις εντοπίζονται από τις αρμόδιες αρχές και σταδιακά τόσο τα πλοία όσο και οι 

οργανισμοί «ευκαιρίας» εκτοπίζονται από τη ναυτιλιακή αγορά. 

Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση ένας ισχυρός πλοιοκτήτης να «επιβάλλει» την κατάταξη ενός 

πλοίου σε ένα νηογνώμονα στον οποίο έχει κατατάξει και άλλα πλοία του στόλου του. 

Στην περίπτωση αυτή, ο νηογνώμονας φοβούμενος ότι η απόρριψη του πλοίου θα έχει επιπτώσεις 

και στη γενικότερη συνεργασία με τον εν λόγω πλοιοκτήτη, εντάσσει το πλοίο στην κλάση του με 

κίνδυνο μια τέτοια κατάταξη τελικά να βλάψει το κύρος του (Lagoni, 2007). 

Στο σημείο αυτό παρατηρείται  το φαινόμενο της σύγκρουσης του σκοπού και των αρχών του 

νηογνώμονα με το οικονομικό κόστος της αντικειμενικής εφαρμογής τους (Ψαραύτης, 2007). 

Κόστος υπηρεσιών 

Πολλές φορές το κριτήριο επιλογής νηογνώμονα είναι και το οικονομικό χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη παράγοντες όπως το επίπεδο των υπηρεσιών ή το κύρος. 

Οι πλοιοκτήτες που επιλέγουν με βάση την οικονομικότερη προσφορά συνήθως έχουν ναυλώσει το 

πλοίο σε συγκεκριμένη διαδρομή και προσπαθούν να μειώσουν τα λειτουργικά έξοδα του πλοίου 

στο ελάχιστο δυνατό. 

Όμως χαμηλό κόστος υπηρεσιών συνεπάγεται και χαμηλή ποιότητα, οπότε μακροπρόθεσμα αυτό 

μπορεί να επιφέρει κόστη που δεν μπορούν να προβλεφθούν. 

Υπάρχει και η περίπτωση που ένας νέος νηογνώμονας (είτε νέος ως οργανισμός είτε πρόσφατα 

αναγνωρισμένος και εξουσιοδοτημένος από ένα κράτος σημαίας) προσπαθεί να προσελκύσει πλοία 

και πελάτες με μειωμένες τιμές. Και πάλι όμως τέτοιες ενέργειες έχουν αντίκτυπο στο επίπεδο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών αφού μπορεί να συνεπάγονται είτε αδυναμίες στη λειτουργία του 

οργανισμού είτε οικονομικά προβλήματα στον οργανισμό λόγω μειωμένων εσόδων. 

Ειδικότερες απαιτήσεις κανονισμών και διαδικασιών οργανισμού 

Οι κανονισμοί των νηογνωμόνων δεν είναι το ίδιο αυστηροί. Ένας πλοιοκτήτης ή ένα ναυπηγείο 

μπορεί να επιλέξουν για συνεργασία έναν οργανισμό του οποίου οι κανονισμοί δίνουν 

οικονομικότερη τιμή απόκτησης ή ναυπήγησης ενός συγκεκριμένου τύπου πλοίο. 

Αυτό το φαινόμενο θα εξαλειφθεί σταδιακά αφού οι νηογνώμονες οδεύουν προς ισοδύναμους 

κανόνες και διαδικασίες. 

Προτάθηκε από σύμβουλο 

Προτείνονται από διαφόρων μορφών συμβούλους είτε οργανισμοί που πραγματικά θα βοηθήσουν το 

πλοίο να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση και να ναυλώνεται ευκολότερα είτε οργανισμοί που θα 

κατατάξουν ευκολότερα ή οικονομικότερα το πλοίο στην κλάση τους. 
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Αμεσότητα απόκρισης σε αιτήματα πλοιοκτησίας 

Υπάρχει η περίπτωση να διεκπεραιώνονται υποθέσεις λόγω συνέπειας του οργανισμού και των 

στελεχιακών του κυρίως πόρων αλλά στον αντίποδα παρατηρούνται και φαινόμενα που η 

διεκπεραίωση συνεπάγεται παραβίαση κανονισμών λόγω ισχύος της πλοιοκτησίας. 

Πρότερη συνεργασία 

Αρκετές φορές ένας πλοιοκτήτης οδηγείται σε ένα νηογνώμονα λόγω του ότι έχει ενταγμένα στην 

ίδια κλάση και άλλα πλοία και είναι ικανοποιημένος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Τόπος ναυπήγησης 

Λόγω των ιδιαίτερων δυνατοτήτων ορισμένων νηογνωμόνων σε συγκεκριμένες χώρες πολλές φορές 

συμφέρει η ναυπήγηση να γίνει επιλέγοντας συγκεκριμένο οργανισμό. Συνήθως η επιλογή αυτή 

είναι και οικονομικά συμφέρουσα. 

Σημαία πλοίου 

Ο πλοιοκτήτης μπορεί να δείχνει προτίμηση σε συγκεκριμένο οργανισμό λόγω προέλευσης του 

οργανισμού. 

Κύρος οργανισμού (Αυστηρότητα κανονισμών- αξιοπιστία) 

Η αυστηρότητα στην εφαρμογή των κανονισμών και διαδικασιών καθώς και η αξιοπιστία ενός 

οργανισμού αποτελεί εχέγγυο στις αρχές, στον υποψήφιο ναυλωτή, στον ασφαλιστικό οργανισμό, 

στον πλοιοκτήτη και σε άλλους συγκινδυνευτές. Συνήθως οι μεγάλου μεγέθους νηογνώμονες έχουν 

αυτή τη φήμη, την οποία και προσπαθούν να διατηρήσουν με αντίτιμο την απόρριψη πλοίων που 

εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να τους δημιουργήσουν προβλήματα. 

3.3.1.2 Κατάταξη σε Κλάση και νηογνώμονας 

Κάποια από τα αντίστοιχα αίτια- κίνητρα ενός νηογνώμονα για να εντάξει ένα πλοίο στην κλάσης 

του είναι: 

Ανάγκη για έσοδα 

Από τις πιο προσοδοφόρες υπηρεσίες ενός νηογνώμονα είναι η ένταξη ενός πλοίου στην κλάση του. 

Η ανάγκη εσόδων αρχικά για την επιβίωση και εν συνεχεία για την ανάπτυξη ενός οργανισμού 

μπορεί να οδηγήσει ορισμένες φορές το νηογνώμονα σε σύγχυση μεταξύ της αποστολής του, του 

κώδικα ηθικής που τον διέπει και των αποφάσεων που πρέπει να παρθούν κάτω από ορισμένες 

συνθήκες (Ψαραύτης, 2003). 

Προϋπάρχουσα συνεργασία και προσδοκίες 

Μία υπάρχουσα καλή συνεργασία με πλοιοκτήτη, κάποιες φορές μπορεί να κάνει εύκαμπτες τις 

απαιτήσεις του οργανισμού. Η ανεξαρτησία που πρέπει οι οργανισμοί να έχουν δεν είναι πάντα 

εύκολη αφού στην πραγματικότητα η ύπαρξή τους εξαρτάται από τους πελάτες τους, τους οποίους 

ουσιαστικά πρέπει να εποπτεύουν.  
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Φήμη οργανισμού 

Ένας διεθνούς φήμης οργανισμός πρέπει να διαθέτει και μεγάλο στόλο. 

Ο στόλος αυτός θα πρέπει να έχει καλοσυντηρημένα πλοία που θα πληρούν όλες τις απαιτήσεις του 

οργανισμού σε θέματα κλάσης. 

Η ικανότητα του νηογνώμονα φαίνεται κυρίως από το μικρό αριθμό κρατήσεων από τις λιμενικές 

αρχές και από τις ηλικίες των πλοίων που έχει εντάξει και διατηρεί στην κλάση του. Είναι πολύ πιο 

εύκολο να διατηρεί νέα πλοία αλλά η παρουσία άριστα διατηρημένων μεγάλης ηλικίας πλοίων είναι 

πολύ σημαντική. 

Βέβαια μπορεί να απωθήσει τα τελευταία απαιτώντας δαπανηρές επισκευές, αλλά η ισχυρή 

πλοιοκτησία αυτό το μπορεί να το ανταποδώσει με μεταφορά και του νεαρής ηλικίας στόλου σε 

άλλο οργανισμό. 

Αύξηση στόλου/ Ενίσχυση ρόλου οργανισμού 

Το μέγεθος του στόλου στην κλάση του νηογνώμονα του δίνει τη δυνατότητα να κάνει οικονομίες 

κλίμακας, κατά συνέπεια να γίνει ανταγωνιστικότερος, και φυσικά να αναπτυχθεί. 

Εξουσιοδότηση νηογνώμονα (πρόθεση πλοιοκτήτη) 

Η εξουσιοδότηση του νηογνώμονα από το κράτος σημαίας του δίνει τη δυνατότητα να παρέχει 

θεσμοθετημένες υπηρεσίες στο πλοίο όπως η έκδοση διεθνών πιστοποιητικών για λογαριασμό του 

κράτους σημαίας και η διενέργεια των σχετικών επιθεωρήσεων.  

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πλοιοκτήτες που επιθυμούν συνολική εποπτεία του πλοίου τους από έναν 

οργανισμό, με τον οποίον θα συνομιλούν και θα επιλύουν σύντομα τα όποια προβλήματα, δείχνουν 

μία τάση να προσεγγίζουν νηογνώμονες εξουσιοδοτημένους. 

3.3.1.3 Κατάταξη σε Κλάση και γραφεία μελετών 

Ο νηογνώμονας παρέχει στα γραφεία μελετών τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη σύνταξη 

μελετών συμβατών με τις απαιτήσεις του. Τα γραφεία αφού τα λάβουν υπόψη εκπονούν τις μελέτες 

και τις υποβάλλουν στον νηογνώμονα για έγκριση. 

Ο νηογνώμονας επιστρέφει μελέτες εγκεκριμένες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το τμήμα 

εγκρίσεων (plan approval department) ότι δεν είναι συμβατές με τους κανόνες του τότε 

επιστρέφονται (πολλές φορές χωρίς υποδείξεις) για διόρθωση και επανυποβολή. 

Σε αρκετές περιπτώσεις οργανισμών υπάρχει μια προτιμησιακή σχέση με συγκεκριμένα γραφεία 

λόγω 

1. ικανότητας των εν λόγω γραφείων να ερμηνεύουν σωστά τους κανόνες και να συντάσσουν 

ορθές μελέτες που δεν χρειάζονται παρεμβάσεις για να εγκριθούν 

2. γνωριμιών με τους ιδιοκτήτες των γραφείων 

3. σχέσης του νηογνώμονα με το μελετητικό γραφείο 
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Η πρώτη περίπτωση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί θεμιτή, εφόσον όλα τα μελετητικά γραφεία 

μπορούσαν να αξιολογηθούν αντικειμενικά και εφόσον πληρούν τις τεθείσες προδιαγραφές να 

μπορούν να εισέλθουν στη δεξαμενή των προτεινόμενων, από το νηογνώμονα, γραφείων. 

Η δεύτερη περίπτωση δεν είναι θεμιτή και δεν αποδεικνύει την ανεξαρτησία του νηογνώμονα στην 

εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Η τρίτη περίπτωση, η οποία θα μπορούσε να υφίσταται, είναι αθέμιτη. Δεν υπάρχει η έννοια της 

ανεξαρτησίας του οργανισμού, αφού το γραφείο μελετών θα μπορούσε να είναι εταιρεία του ομίλου 

που ανήκει και ο νηογνώμονας. Αυτό θα συνέτασσε μελέτες, τις οποίες εν συνεχεία καλείται να 

εγκρίνει ο νηογνώμονας. Τέτοια περίπτωση παραβιάζει και τις προϋποθέσεις Αναγνώρισης από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σε αρκετές περιπτώσεις, η επιλογή νηογνώμονα γίνεται από το μελετητικό γραφείο που, στην 

περίπτωση αυτή, λειτουργεί και ως σύμβουλος του πλοιοκτήτη ή αποτελεί τμήμα ναυπηγείου. 

Κριτήρια που οδηγούν σε συγκεκριμένη επιλογή μεταξύ άλλων είναι: 

 Εξοικείωση με κανόνες διαδικασίες συγκεκριμένου νηογνώμονα 

 Προηγούμενη συνεργασία 

 Απαιτήσεις κανόνων νηογνώμονα 

 Κόστος διαδικασίας 

 Χρόνος που απαιτείται για έγκριση  

 Δυνατότητα επαφής και σχέσεις με το αντίστοιχο τμήμα που εγκρίνει τις μελέτες (σε αρκετές 

περιπτώσεις μελέτες αποστέλλονται στα κεντρικά γραφεία του νηογνώμονα) 

 Προσωπικές γνωριμίες 

 Κύρος νηογνώμονα κλπ. 

3.3.1.4 Κατάταξη σε Κλάση και Ναυπηγεία 

Αρχικά πρέπει οι διαδικασίες και τα πρότυπα με τα οποία λειτουργεί το ναυπηγείο να είναι αποδεκτά 

από το σύνολο των νηογνωμόνων με τους οποίους ευελπιστεί σε συνεργασία. 

Ανάλογα με το συμβόλαιο ναυπήγησης, ο νηογνώμονας μπορεί να πληρώνεται από το ναυπηγείο 

κατά τη διάρκεια της ναυπήγησης ενός πλοίου. 

Συνήθως ο πλοιοκτήτης επιλέγει ναυπηγείο ή συγκεκριμένη πρόταση πλοίου από ναυπηγείο και το 

ναυπηγείο με τη σειρά του μπορεί να προτείνει σχέδια και μελέτες με βάση τους κανόνες 

συγκεκριμένου νηογνώμονα. 

Στο σημείο αυτό παρατηρείται και ένας «ανταγωνισμός» των νηογνωμόνων σε επίπεδο κανονισμών, 

αφού συγκεκριμένοι κανονισμοί μπορούν να επιτρέψουν χαμηλότερο κόστος κατασκευής για 

συγκεκριμένο πλοίο, δίνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο ναυπηγείο. 

Αυτό είναι και ένα σημείο που θα διορθωθεί στην περίπτωση που υπάρξουν ομοιόμορφοι 

κανονισμοί. Εδώ καταλυτικό ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει ο πλοιοκτήτης, απαιτώντας 
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συγκεκριμένες προδιαγραφές. Όμως σε παρόμοιες περιπτώσεις το κόστος κτίσης συνήθως κατέχει 

σημαντικό ρόλο (Ψαραύτης, 2003). 

Εάν η μελέτη και τα σχέδια του πλοίου (design) έχουν εγκριθεί από περισσότερους του ενός 

νηογνώμονες, αυτό δίνει μεγαλύτερο κύρος στη συγκεκριμένη πρόταση. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι νέοι κανονισμοί και απαιτήσεις από τους νηογνώμονες 

προκαλούν ευφορία στη ναυπηγική βιομηχανία, αφού αυτό σημαίνει νέων προδιαγραφών 

κατασκευές (με τα όποια πλεονεκτήματα αυτές έχουν για τους πλοιοκτήτες, τους διαχειριστές και 

τους ναυλωτές των πλοίων) ή ανακατασκευές υπαρχόντων πλοίων  

3.3.1.5 Κατάταξη σε Κλάση και κράτος σημαίας 

Η ανάγκη κατάταξης πλοίου διεθνών συμβάσεων σε κλάση προκύπτει τόσο από τη SOLAS όσο και 

από τη ICLL.  

Η SOLAS προβλέπει ότι τα πλοία πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συντηρούνται 

σύμφωνα με αντίστοιχες σχετικές απαιτήσεις νηογνωμόνων που έχουν αναγνωρισθεί από την 

Κυβέρνηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον regulation XI-1/1, ή με εθνικά πρότυπα της 

Κυβέρνησης τα οποία παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας. 

Αντίστοιχα η ICLL αναφέρει ότι τα πλοία πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να 

συντηρούνται σύμφωνα με αντίστοιχες σχετικές απαιτήσεις οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και 

των νηογνωμόνων, που έχουν αναγνωρισθεί από την Κυβέρνηση, ή με εθνικά πρότυπα της 

Κυβέρνησης τα οποία παρέχουν αποδεκτό επίπεδο αντοχής. 

Εθνικά πρότυπα στην Ελλάδα δεν μπορούν να δημιουργηθούν εάν σε αυτά δεν συμμετάσχει η 

ακαδημαϊκή κοινότητα και οι νηογνώμονες. Βέβαια οι νηογνώμονες δεν θα διέθεταν την 

τεχνογνωσία τους με απώτερο σκοπό να απολέσουν πλοία. Για το σκοπό αυτό αποτελεί μονόδρομο 

η κατάταξη σε κλάση των πλοίων. 

Ίσως στο μέλλον, και αφού αποκτηθεί παρόμοια εμπειρία από τα Goal-Based Standards του IMO, ο 

Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός να προβεί και σε πρότυπα που να καλύπτουν το σύνολο των 

κατασκευαστικών απαιτήσεων των διεθνών συμβάσεων. Και πάλι όμως τίθεται το ερώτημα του 

ποιος θα ελέγχει, εκτός από το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση με δίκτυο ελεγκτών- 

επιθεωρητών με παγκόσμια κάλυψη. 

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από την ασπίδα του κανονισμού ΕΚ/391/2009 

μπορούν να εξουσιοδοτούν μόνο οργανισμούς αναγνωρισμένους κεντρικά από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και τα εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό όργανά της. 

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται εξουσιοδοτήσεις χαμηλού επιπέδου και επιδόσεων νηογνωμόνων. 

Από την πλευρά του ο νηογνώμονας, στην προσπάθειά του να επιβιώσει και να αναπτυχθεί δεν 

περιορίζεται στα κράτη σημαίας με υψηλές επιδόσεις και προδιαγραφές αλλά κατατάσσει στην 

κλάση του και πλοία σημαιών που βρίσκονται στη μαύρη λίστα. Μια ερμηνεία στο φαινόμενο αυτό 

μπορεί να είναι ότι ακόμη και πλοία που υψώνουν σημαία ευκαιρίας που βρίσκεται στη μαύρη λίστα 
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των αρμόδιων εποπτικών οργάνων θεωρητικά μπορούν να πληρούν τις προβλεπόμενες 

προδιαγραφές. 

Αντιθέτως, η πιθανή απροθυμία των διεθνούς κύρους νηογνωμόνων να επιθεωρούν, και εφόσον 

αυτά πληρούν τις απαιτήσεις των κανόνων και διαδικασιών τους, και να κατατάσσουν στην κλάση 

τους πλοία σημαιών χαμηλών επιδόσεων θα έδινε την ευκαιρία σε οργανισμούς «τυχοδιώκτες» να 

αυξήσουν το μερίδιό τους θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων και του περιβάλλοντος. 
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3.3.2 Εκτέλεση θεσμοθετημένων επιθεωρήσεων και έκδοση θεσμοθετημένων πιστοποιητικών. 

Σε αυτήν την περίπτωση ο νηογνώμονας αφού έχει αναγνωριστεί από κυβέρνηση κράτους σημαίας 

μπορεί να εξουσιοδοτηθεί, με ειδική γραπτή συμφωνία, για να εκτελεί όλες ή μερικές από τις 

επιθεωρήσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και να εκδίδει τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά. 

3.3.2.1 Θεσμοθετημένες επιθεωρήσεις/ πιστοποιήσεις και Κυβέρνηση κράτους σημαίας 

Ακολούθως συνοψίζονται κάποιοι από τους λόγους- κίνητρα που οδηγούν μία κυβέρνηση κράτους 

σημαίας (κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης) να αναγνωρίσει και να εξουσιοδοτήσει κάποιο 

νηογνώμονα: 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/15/ΕΚ 

(σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων 

και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών) 

Η οδηγία (η οποία έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό δίκαιο) αναφέρει στο άρθρο 4 ότι τα κράτη μέλη 

δεν μπορούν, καταρχήν, να αρνούνται να εξουσιοδοτήσουν οποιονδήποτε από τους 

αναγνωρισμένους οργανισμούς. Μπορούν, ωστόσο, να περιορίζουν τον αριθμό των οργανισμών που 

εξουσιοδοτούν ανάλογα με τις ανάγκες τους, εφόσον συντρέχουν διαφανείς και αντικειμενικοί 

λόγοι. 

Συνεπώς η αναγνώριση ενός οργανισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση «καθοδηγεί» το κάθε κράτος 

μέλος να εξουσιοδοτήσει τον εν λόγο οργανισμό. Ειδικότερα εάν η έδρα του οργανισμού είναι σε 

άλλο κράτος μέλος, υπάρχουν και διπλωματικές πιέσεις που τελικά οδηγούν στην εξουσιοδότηση. 

Επιλογή οργανισμών διεθνούς βεληνεκούς οι οποίοι θα συνεπικουρούν το έργο της το 

οριζόμενο από τις διεθνείς συμβάσεις 

Τα εμπορικά πλοία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους παγκοσμίως. Για την επίτευξη της 

αποτελεσματικής εποπτείας τους από την κυβέρνηση του κράτους σημαίας, λαμβάνοντας υπόψη και 

τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, θα απαιτείτο μεγάλη αριθμητικά και άριστη ποιοτικά στελέχωση με 

παγκόσμια κάλυψη για τις ανάγκες της. 

Επίσης οι θεσμοθετημένοι έλεγχοι είναι δημόσιου (εθνικού) χαρακτήρα και ίσως θα απαιτούσε τη 

λήψη άδειας από ένα κράτος σημαίας να το εκτελέσει σε ξένο έδαφος με δικούς της επιθεωρητές.  

Οι νηογνώμονες καλύπτουν αυτή την αδυναμία των κρατών σημαίας, εξυπηρετώντας με το 

παγκόσμιο δίκτυό τους ταυτόχρονα πολλά κράτη σημαίας, με άριστα εκπαιδευμένο στελεχιακό 

δυναμικό (Lagoni, 2007; Boisson, 2005). 

Η ναυτιλία απαιτεί γρήγορες και σωστές λύσεις λόγω των μεγάλων επιπτώσεων των καθυστερήσεων 

σε περίπτωση αδυναμίας ή αδράνειας του συστήματος. 

Η εξουσιοδότηση πολλών νηογνωμόνων αποτελεί και ένα κίνητρο για τους πλοιοκτήτες να 

επιλέξουν να υψώσουν στα πλοία τους την σημαία του εν λόγω κράτους. 
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Ανάγκη για εποπτεία των νηογνωμόνων 

Η αναγνώριση και η εξουσιοδότηση απαλλάσσει το κράτος σημαίας από ένα βαρύ φορτίο, χωρίς 

βέβαια να αποποιείται τις ευθύνες του που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις. Αυτές οι ευθύνες 

το οδηγούν στο να λάβει μέτρα για την εποπτεία του έργου των οργανισμών. 

Σε αυτό το ρόλο συνεπικουρούν οι λιμενικές αρχές, η EMSA και άλλοι συγκινδυνευτές. 

Η εποπτεία πολλές φορές δεν είναι συνεχής και περιορίζεται στους διετείς ελέγχους των γραφείων 

του οργανισμού. Σε περίπτωση που και οι νηογνώμονες δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά τα 

προβλεπόμενα οι συστηματικοί έλεγχοι των λιμενικών αρχών συνήθως επισημαίνουν τα 

προβλήματα και ενεργοποιούν στιγμιαία την εποπτεία. 

Για καλύτερη εποπτεία το κράτος σημαίας δέχεται πιέσεις τόσο από τον IMO (οι εθελοντικοί 

έλεγχοι των μελών του θα γίνουν υποχρεωτικοί) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από τις 

λιμενικές αρχές κρατών λιμένα. 

Σημειώνεται ότι ο ρόλος της εποπτείας περιορίζεται: 

1. στην αλληλογραφία με τον νηογνώμονα, 

2. στη διενέργεια καθετοποιημένων ελέγχων (επίσκεψη σε πλοία στην Ελλάδα κυρίως για την 

παρακολούθηση του έργου των επιθεωρητών των νηογνωμόνων) 

3. στην επιθεώρηση της τοπικής του αντιπροσωπείας (η οποία σε πολλές περιπτώσεις δηλώνει 

ότι συγκεκριμένες εγκρίσεις, δράσεις και αποφάσεις λαμβάνονται από αντιπροσωπείες σε 

άλλες χώρες ή από τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού) και  

4. σπάνια στα κεντρικά γραφεία του (Ελληνική Δημοκρατία, 2004) 

3.3.2.2. Θεσμοθετημένες επιθεωρήσεις/ πιστοποιήσεις και νηογνώμονας 

Κίνητρα νηογνώμονα για να εξουσιοδοτηθεί: 

Αύξηση κύρους του οργανισμού 

Η εξουσιοδότηση ενός νηογνώμονα από πολλά, και αξιόλογα σε στόλο και επιδόσεις, κράτη 

σημαίας σημαίνει ότι ο οργανισμός έχει επιθεωρηθεί και εποπτεύεται και θεωρείται αξιόπιστος και 

ικανός να εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις κρατών σημαίας. Αυτό προσαυξάνει το κύρος του 

νηογνώμονα και την επιθυμία του να βελτιώνει τις επιδόσεις του. 

Το κυνήγι των επιδόσεων κάποιες φορές ίσως οδηγεί σε απροθυμία ένταξης σε κλάση πλοίων 

σημαιών χαμηλών επιδόσεων ή υπερήλικων πλοίων. Βέβαια μια τέτοια άρνηση καλύπτεται συνήθως 

από υπερβολικές απαιτήσεις σε επισκευές για την εναρμόνιση του πλοίου με τους κανόνες και της 

διαδικασίες του συγκεκριμένου νηογνώμονα ή άλλους εσωτερικούς του κανονισμούς και 

διαδικασίες. 

Παροχή πληρέστερου πακέτου υπηρεσιών 

Η παροχή κλάσης και θεσμοθετημένων υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στο νηογνώμονα: 

 Να επιβλέπει καλύτερα το πλοίο, αφού θα ελέγχει περισσότερους τομείς 
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 Να αυξάνει τα έσοδά του αφού θα εκτελεί επιπρόσθετες επιθεωρήσεις και θα εκδίδει 

θεσμοθετημένα πιστοποιητικά και  

 Να διατηρεί σε παρόμοιο επίπεδο τα λειτουργικά του έξοδα αφού ο ίδιος επιθεωρητής 

εκπαιδεύεται να ελέγχει θέματα κλάσης και θεσμοθετημένων υπηρεσιών και το ίδιο τμήμα 

εγκρίσεων ελέγχει τις επιπρόσθετες μελέτες. 

Η πληρέστερη παροχή υπηρεσιών αποτελεί και δέλεαρ για τους πλοιοκτήτες, αφού η συνεργασία με 

έναν νηογνώμονα μπορεί να τους εφοδιάζει το πλοίο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

λειτουργία του. 

Κατάταξη περισσοτέρων πλοίων από τα κράτη σημαίας που τον έχουν εξουσιοδοτήσει 

Όταν αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται ένας νηογνώμονας, αυτό σημαίνει ότι το κράτος σημαίας 

που προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες συνήθως χρειάζεται τις υπηρεσίες του οργανισμού αυτού για να 

ανταπεξέλθει στις δικές του υποχρεώσεις (διεθνείς συμβάσεις κλπ.) 

Συνεπώς μετά από την εξουσιοδότηση ενός οργανισμού αναμένεται να αυξηθεί ο στόλος του από 

πλοία της συγκεκριμένης σημαίας.  
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3.3.3 Εγκρίσεις τύπου/ Πιστοποιήσεις ποιότητας 

Μια ακόμη υπηρεσία που παρέχει ο νηογνώμονας είναι η έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης τύπου. 

Στα προϊόντα που ελέγχει συγκαταλέγονται από χάλυβα και αλουμίνιο μέχρι συστήματα 

επεξεργασίας έρματος και λογισμικό φόρτωσης. 

Γενικά για ένα προϊόν προβαίνει συνήθως στις ακόλουθες ενέργειες: 

 ελέγχει το σχεδιασμό και την παραγωγική διαδικασία του,  

 παρίσταται σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων (εάν δεν διαθέτει δικά του) για τη 

μέτρηση ή επιβεβαίωση των ιδιοτήτων του προϊόντος και 

 εκδίδει το ανάλογο πιστοποιητικό (συνήθως πενταετούς διάρκειας). 

Αντίστοιχη διαδικασία και έκδοση πιστοποιητικού θα μπορούσε να εκτελέσει και ένα εργαστήριο, 

αλλά το πιστοποιητικό από τον νηογνώμονα έχει το κύρος που απαιτούν οι Αρχές κράτους σημαίας 

και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι συγκινδυνευτές και ταυτόχρονα αποτελεί την πιο γρήγορη και 

αξιόπιστη λύση για τον πλοιοκτήτη. 

Υπάρχουν και οι πιστοποιήσεις που παρέχει σε παραγωγικές διαδικασίες όπως διαδικασίες 

συγκολλήσεων και οι πιστοποιήσεις λογισμικού (π.χ. προγραμμάτων φόρτωσης). 

Στον αντίποδα, ο νηογνώμονας για τον έλεγχο του εσωτερικού συστήματος ποιότητας (σύμφωνα με 

το πρότυπο EN ISO/IEC 17020:2004 για φορείς επιθεώρησης και το πρότυπο EN ISO 9001:2008 για 

σύστημα διαχείρισης της ποιότητας) που πρέπει να διαθέτει και να συντηρεί πρέπει να δεχθεί έλεγχο 

από τρίτο ανεξάρτητο οργανισμό που σχετίζεται με τέτοιου είδους πιστοποιήσεις. (Ανεξάρτητο 

Γραφείο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 

ΕΚ/391/2009) 

Συνεπώς η σχέση του νηογνώμονα με τα εργαστήρια και τους οργανισμούς πιστοποίησης 

συμπεραίνεται ότι είναι: 

 σχέση πελάτη προμηθευτή με το νηογνώμονα στη θέση του πελάτη όταν: 

o  προσκομίζει για δοκιμές προϊόντα ή  

o χρειάζεται υπηρεσίες πιστοποίησης του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας που διαθέτει 

 σχέση ανταγωνιστών όταν ο νηογνώμονας πιστοποιεί (συνήθως μέσω εταιρειών του ομίλου 

του) 
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3.3.4 Έρευνα 

Η έρευνα που ενδιαφέρει το νηογνώμονα σχετίζεται με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. 

Αυτή διεξάγεται είτε εσωτερικά είτε σε συνεργασία με ιδρύματα και εταιρείες με διεθνή 

αναγνώριση. 

Δέχεται φυσικά πολλαπλές επιρροές που κατευθύνουν την αναζήτηση. Μερικές από αυτές 

προέρχονται από την πλοιοκτησία, τον ναυπηγικό κλάδο, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τους 

διεθνείς οργανισμούς, την κοινωνία και την πολιτική. 

Κατασκευή/Εγκαταστάσεις/Συντήρηση/Φόρτωση/Περιβάλλον 

3.3.5 Εκπαίδευση 

Στον τομέα αυτό ο νηογνώμονας βασιζόμενος στην εμπειρία του παρέχει σεμιναριακού επιπέδου 

διαλέξεις οι οποίες απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό του ναυτιλιακού χώρου (π.χ. ναυτικούς κάθε 

βαθμίδας, μηχανικούς, στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων),και παρέχει πιστοποιητικό 

παρακολούθησης. 

Κάποια από τα αντικείμενα εκπαίδευσης προσφέρονται και από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή 

άλλους οργανισμούς και από αυτή την άποψη ίσως υπάρχει κάποια μορφή ανταγωνισμού.  

Στα περισσότερα σεμινάρια το αντικείμενο έχει να κάνει με τους κανονισμούς του νηογνώμονα και 

τη δράση του ως οργανισμού κατάταξης πλοίων σε κλάση στα οποία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία. 

Έμφαση δίνεται, επίσης, και σε θέματα μάνατζμεντ και διαχείρισης ποιότητας. 

3.3.6. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

Στο σημείο αυτό ο νηογνώμονας εκμεταλλευόμενος την πλούσια εμπειρία του και το κύρος του 

παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενο με το αντίστοιχο αντίτιμο.  

Αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε ιδιωτικά γραφεία (εμπειρογνώμονες, μελετητικά γραφεία κλπ.) που 

επιβίωναν με την παροχή παρόμοιου είδους υπηρεσιών. 

Το κόστος συνήθως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο αλλά και η αξιοπιστία του υπογράφοντα μια 

εμπειρογνωμοσύνη, πραγματογνωμοσύνη ή πρόταση. 

Με τον ευρύτερο όρο της έννοιας συμβουλευτική υπηρεσία, μπορεί να οδηγήσει πλοιοκτήτες σε 

συγκεκριμένα ναυπηγεία, εργολάβους, μελετητικά γραφεία σχετιζόμενους με το νηογνώμονα. 

Τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τέτοιου είδους ενέργειες είναι τελικά ο νηογνώμονας 

να εκπονεί, να ελέγχει και να εκδίδει πιστοποιητικά για όλο το εύρος που απαιτεί η ναυτιλία 

αφήνοντας τον όποιον έλεγχο στα χέρια των κρατικών αρχών που ουσιαστικά τον εξουσιοδοτούν να 

ελέγχει και για λογαριασμό τους. 

Αυτή η τάση πρέπει να προβληματίσει και να αποτραπεί αφού ήδη υπάρχουν προβλήματα από την 

«ανεξέλεγκτη» δημιουργία κανονισμών και διαδικασιών από τους νηογνώμονες και την προσπάθειά 

τους να προσελκύσουν πελάτες (Ψαραύτης, 2007).  
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Κεφάλαιο 4 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου 
συστήματος συνεχούς εποπτείας» 

 

 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, και αφού ήδη έχει αναλυθεί το υπόβαθρο που αφορά τους 

αναγνωρισμένους-εξουσιοδοτημένους οργανισμούς, παρουσιάζονται τα υπόλοιπα 

βήματα για την ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης και συνεχούς εποπτείας.  

Αρχικά παρουσιάζονται οι απαιτήσεις ενός τέτοιου συστήματος, τα διαθέσιμα 

δεδομένα και η προέλευσή τους. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η δομή οργάνωσης των δεδομένων. 

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των κυριότερων λειτουργιών της 

σχεσιακής βάσης δεδομένων που έχει κατασκευαστεί για τις ανάγκες του συστήματος. 
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4.1 Εισαγωγή 

Για την ολοκλήρωση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Συνεχούς Εποπτείας (ΣΣΕ) θα 

ακολουθηθούν βήματα σύμφωνα με το Διάγραμμα 6 

 

 

Διάγραμμα 6: Βήματα ανάπτυξης συστήματος εποπτείας 

Αρχικά θα τεθούν οι απαιτήσεις από το σύστημα λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την ισχύουσα 

Ελληνική νομοθεσία και τις άμεσα διαθέσιμες αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. 

Στη συνέχεια θα περιγραφούν συνοπτικά τα διαθέσιμα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για την 

αξιολόγηση και θα ακολουθήσει η ομαδοποίησή τους ανά κατηγορία. 

Η οργάνωση- ομαδοποίηση των δεδομένων θα γίνει με τρόπο που να επιτρέπει τον εύκολο 

εντοπισμό τους και την πρόσβαση σε αυτά μέσω συστήματος Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών 

Βάσεων Δεδομένων (MS Access). 

Από την ισχύουσα νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα δεδομένα θα επιλεγούν δείκτες 

οι οποίοι θα περιγράφουν και θα καλύπτουν σημαντικό φάσμα από τις εποπτευόμενες 

δραστηριότητες των νηογνωμόνων με τρόπο διαυγή. 

Οι δείκτες που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν αντικείμενο σχολιασμού όσον αφορά τον τρόπο με το 

οποίο μπορούν να συνδράμουν στην εποπτεία. Θα γίνει προσπάθεια σύνδεσης των τιμών των 

δεικτών με τη συνολική αξιολόγηση των νηογνωμόνων καθώς και με τις δράσεις που αυτές θα 

μπορούσαν να ενεργοποιούν. 

  

 

Αξιολόγηση 

 

Επιλογή δεικτών 

 

Προσβασιμότητα 

 

Οργάνωση δεδομένων 

 

Δεδομένα 

 

Απαιτήσεις 
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4.2 Απαιτήσεις 

Ως απαιτήσεις του ΣΣΕ νηογνωμόνων, στα πλαίσια της παρούσης εργασίας ορίζονται οι ακόλουθες: 

Άμεση πρόσβαση στα διαθέσιμα δεδομένα 

Τα διαθέσιμα δεδομένα σήμερα τηρούνται από διάφορες υπηρεσίες και τμήματα σε φακέλους σε 

έντυπη μορφή. Για να υπάρξει συγκέντρωση των στοιχείων για τον έλεγχο μιας συγκεκριμένης 

περίπτωσης απαιτούνται δύο ή και περισσότερες ημέρες, χωρίς να διασφαλίζεται η πιθανότητα 

παράληψης κάποιων από αυτά. 

Οι υπηρεσίες διαθέτουν σαρωτές οι οποίοι μπορούν να ψηφιοποιήσουν τα δεδομένα και να τα 

αποστέλλουν σε μια κοινή βάση. Αυτή η ενέργεια μπορεί να λάβει χώρα χωρίς πρόσθετες δαπάνες 

σε εξοπλισμό. 

Χρήση δεδομένων χωρίς υποκειμενική επεξεργασία 

Το ΣΣΕ δεν θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα τα χρησιμοποιεί αυτούσια για την εποπτεία και 

την αξιολόγηση.  

Τα διαφορετικά συμβάντα θα είναι από πριν κατηγοριοποιημένα όπως και η σχετική επίπτωση που 

θα έχουν στις μετρούμενες επιδόσεις των οργανισμών. 

Σε αντίθετη περίπτωση, ανάλογα με τον αξιολογητή θα μπορούσε να υπάρξει ελαστική ή αυστηρή 

αντιμετώπιση η οποία σε βάθος χρόνου δεν θα έδινε αξιόπιστες και συγκρίσιμες μεταξύ τους 

πληροφορίες. 

Ίση μεταχείριση νηογνωμόνων 

Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος θα είναι η ισότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι 

οργανισμοί. Τα στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση θα πρέπει να είναι διαθέσιμα 

για όλους τους οργανισμούς και να χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο. 

Βέβαια υπάρχει ένα θέμα με οργανισμούς που δεν διαθέτουν σημαντικό αριθμό πλοίων. Η 

αντιμετώπιση αυτής της ιδιαιτερότητας παρουσιάζεται στο εδάφιο προσδιορισμού του δείκτη 

κρατήσεων. 

Διαφάνεια συστήματος 

Το ΣΣΕ θα είναι απλό. Οι παράγοντες αξιολόγησης καθώς και η επίδρασή τους θα πρέπει να είναι 

γνωστοί στους αξιολογούμενους ώστε να μπορούν να κατανοούν τα αποτελέσματα και να 

οδηγούνται σε συμπεράσματα. 

Σε πρώτη φάση θα συγκρίνονται ομοειδή αντικείμενα για αποφυγή ορισμού υποκειμενικών 

συντελεστών βαρύτητας που θα αλλοιώσουν την πραγματική εικόνα των περιγραφόμενων μεγεθών 

και φαινομένων. 
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Συνεχής εποπτεία και αξιολόγηση 

Με το ΣΣΕ θα επιχειρηθεί η παρουσίαση της κατάστασης των νηογνωμόνων, η σχετιζόμενη με την 

αναγνώριση και εξουσιοδότησή τους, σε πραγματικό χρόνο. Για το σκοπό αυτό θα λαμβάνονται 

υπόψη όλα τα δεδομένα τα οποία είναι διαθέσιμα, στον ίδιο βαθμό, για όλους τους οργανισμούς και 

θα υπολογίζονται για το ίδιο χρονικό διάστημα. 
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4.3 Προέλευση δεδομένων 

Τα δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα είναι η αλληλογραφία (εισερχόμενη και εξερχομένη) 

του τμήματος Διεθνών Οργανισμών και Νηογνωμόνων. 

Η εισερχόμενη αλληλογραφία προέρχεται από: 

 Νηογνώμονες 

 Διεθνείς Οργανισμούς 

 Λιμενικές Αρχές 

 Κράτη σημαίας 

 Εταιρείες 

 Υπουργεία 

 Πολίτες 

Αντίστοιχα απευθύνεται και η εξερχόμενη αλληλογραφία η οποία θα ταξινομείται στη σχεσιακή 

βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί. 

Για τη χρησιμοποίηση δεδομένων, θα πρέπει αυτά να προέρχονται από αξιόπιστες πηγές. Επίσης, 

όπως θα παρουσιαστεί σε επόμενο εδάφιο, θα ακολουθούνται αυστηροί κανόνες καταχώρησης 

αλληλογραφίας. 
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4.4 Οργάνωση δεδομένων 

Τα δεδομένα, αφού ακολουθήσουν σχετικές διαδικασίες παραλαβής ή αποστολής (υπογραφές, 

σφραγίδες κλπ.) θα αρχειοθετούνται σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τη δενδροειδή διάταξη του 

Διαγράμματος 7. 

 

Διάγραμμα 7: Δενδροειδής δομή φακέλων αποθήκευσης δεδομένων 

  

C:\MORO\ 

CORRESPONDENCE
_IN 

ROs 

ADMIN 

MISC 

CORRESPONDENCE
_OUT 

ROs 

ADMIN 

MISC 

LEGISLATION_RULE
S_STANDARDS 

NATIONAL 

EUROPEAN 

INTERNATIONAL 

IACS 

ISO 

ROs 

NON_CORR_MATER
IAL 
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Ο κεντρικός κατάλογος είναι ο C:\MORO\  

Στο αμέσως επόμενο επίπεδο βρίσκονται οι υποκατάλογοι: 

• CORRESPONDENCE_IN  

Στον υποφάκελο αυτό τοποθετείται η εισερχόμενη αλληλογραφία η οποία στη συνέχεια 

κατατάσσεται ανάλογα με τον αποστολέα (“ROs” εάν προέρχεται από νηογνώμονα, “ADMIN” 

εάν προέρχεται από κυβερνητικό παράγοντα ή “MISC” από οποιονδήποτε άλλο) 

• CORRESPONDENCE_OUT  

Αντίστοιχα αρχειοθετείται και η εξερχόμενη αλληλογραφία ανάλογα με τον παραλήπτη. 

• LEGISLATION_RULES_STANDARDS  

Σε αυτόν τον υποφάκελο αρχειοθετούνται Νομοθεσία, Κανονισμοί και πρότυπα. Στους 

προηγούμενους υποφακέλους μπορεί να υπάρχει και πάλι το περιεχόμενο αυτό σαν εισερχόμενη 

ή εξερχόμενη αλληλογραφία, αλλά το κείμενο, το αμιγώς τεχνικό ή νομικό απομονώνεται και 

τοποθετείται εδώ για άμεση προσπέλαση χωρίς το συνοδευτικό του. 

• NON_CORR_MATERIAL  

Υλικό που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της εισερχόμενης ή εξερχόμενης αλληλογραφίας και 

παρουσιάζει ενδιαφέρον, καταχωρείται στον παρόντα υποφάκελο. 

• ROs  

Τα περιεχόμενα αυτού του υποφακέλου μπορεί να περιέχονται στην εισερχόμενη ή εξερχόμενη 

αλληλογραφία. Η δομή ακολουθεί τη δενδροειδή μορφή του Διαγράμματος 8. 

Κάθε εξουσιοδοτημένος νηογνώμονας έχει το δικό του υποφάκελο ο οποίος δομείται ως 

ακολούθως: 

• MODEL_AGREEMENT  

Περιέχει την ψηφιοποιημένο αντίγραφο της ή των υπογεγραμμένων προτύπων συμφωνιών. 

• CERTIFICATION_OF_RO  

Περιέχει ψηφιοποιημένα αντίγραφα πιστοποιήσεων εν ισχύει (π.χ. ISO 9001/2008) του 

νηογνώμονα. 

• INSURANCE  

Περιέχει πληροφορίες και τεκμήρια για την ασφαλιστική κάλυψη του νηογνώμονα σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα. 
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• LEGAL_REPRESENTATION  

Περιέχει πληροφορίες και τεκμήρια σχετικά με τη νομική προσωπικότητα του νηογνώμονα 

και την τοπική του αντιπροσωπεία. 

• AUDIT_ADMIN  

Περιέχει αρχειοθετημένα κατά εκτελούμενη επιθεώρηση από την Αρχή όλα τα στοιχεία που 

αφορούν τη συγκεκριμένη επιθεώρηση (από αρχικές εισηγήσεις για το αντικείμενο και το 

εύρος του ελέγχου μέχρι τα ευρήματα, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους). 

• AUDIT_MISC  

Περιέχει αρχειοθετημένα έγγραφα που αφορούν άλλους ελέγχους/ επιθεωρήσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί από άλλους φορείς (π.χ. EMSA, IACS κλπ.) 

 

 

Διάγραμμα 8: Δομή υποφακέλου νηογνώμονα 

  

C:\MORO\ROs\ 

Νηογνώμονας 1 

MODEL_ 

AGREEMENT 

CERTIFICATION_ 

OF_RO 

INSURANCE 

LEGAL_ 

REPRESENTATION 
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2009 
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EMSA2009 

IACS2010 

Νηογνώμονας 2 

Νηογνώμονας 3 



64 
 

4.5 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Για την εύκολη προσπέλαση και αξιοποίηση (μετατροπή σε πληροφορίες) των αρχειοθετημένων 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Access 

γνωστής εταιρείας λογισμικού. Η Access δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και εν συνεχεία 

διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. 

Παρενθετικά στο σημείο αυτό αναφέρονται ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά ενός σχεσιακού 

μοντέλου: 

 Οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων με μορφή πινάκων 

 Οι συνδέσεις των πινάκων δεν χρειάζεται να είναι από την αρχή προκαθορισμένες 

 Εύκολα προστίθενται στήλες στους πίνακες χωρίς να επηρεάζονται τα προγράμματα που 

τους χρησιμοποιούν 

 Υπάρχει ευελιξία στην ανάπτυξη εφαρμογών, αφού επιτρέπεται εύκολα η εκ των υστέρων 

τροποποίηση τμημάτων ή ακόμη και ολόκληρου του συστήματος. 

Εφόσον δομηθούν κατάλληλα τα δεδομένα, με τα κατάλληλα ερωτήματα (queries) μπορούν να 

ληφθούν κάθε είδους χρήσιμες πληροφορίες. 

4.5.1 Εισαγωγή στη σχεσιακή βάση δεδομένων «MORO» 

Το όνομα που δόθηκε στη βάσης είναι “Monitoring Of Recognised Organisations” (MORO). 

Στο Διάγραμμα 9 εμφανίζονται οι πίνακες που έχουν δημιουργηθεί καθώς και οι μεταξύ τους 

σχέσεις. 

Σημειώνεται ότι έχουν δημιουργηθεί και πίνακες που θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές 

επεκτάσεις του συστήματος (π.χ. ο πίνακας TBL_SERVEYORS στον οποίο θα μπορούν να 

καταχωρισθούν τα ονόματα των επιθεωρητών του κάθε νηογνώμονα για ακόμη πληρέστερο έλεγχο 

των πιστοποιητικών). 

Η συνοπτική παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα επικεντρωθεί στην φιλοσοφία του συστήματος, 

ώστε να γίνουν κατανοητές ορισμένες από τις δυνατότητες που παρέχει. 

Θα παρουσιαστούν οι κύριες φόρμες και θα γίνεται αναλυτική παρουσίαση των πεδίων σε κάθε μία 

από αυτές. 
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Διάγραμμα 9: Σχέσεις πινάκων βάσης δεδομένων 
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4.5.2 Αρχική φόρμα εφαρμογής MORO 

Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η φόρμα εκκίνησης της εφαρμογής. 

 

 

Εικόνα 1: Αρχική φόρμα εφαρμογής 

Στην παρούσα φόρμα εμφανίζονται πέντε κύρια κομβία επιλογών, τρία μικρότερα καθώς και το 

κομβίο εξόδου από την εφαρμογή. Η κάθε επιλογή οδηγεί σε αντίστοιχη φόρμα. Τα κομβία που θα 

μας απασχολήσουν είναι τα: 

Νο1  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Νο2 ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 

Νο3 ΠΛΟΙΑ 

Νο4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 Οι κυριότερες φόρμες που σχετίζονται άμεσα με αυτά και σχετίζονται άμεσα με την παρούσα 

εργασία παρουσιάζονται ακολούθως. Σημειώνεται ότι το κομβίο Νο5 προκαλεί την έξοδο από την 

εφαρμογή.   

 

  

 Νο1 Νο2  Νο3  Νο4  Νο5 
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4.5.3 Φόρμα «ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ» 

 

Εικόνα 2: Φόρμα «Αλληλογραφία» 

Η φόρμα αυτή ανοίγει όταν επιλεγεί το κομβίο με τίτλο «ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ». 

Χρησιμοποιείται για την καταχώριση στο σύστημα κάθε εισερχόμενου εγγράφου, αφού 

προηγουμένως αυτό έχει αρχειοθετηθεί στο ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο που διατίθεται για το 

σκοπό αυτό (π.χ. σκληρός δίσκος) σύμφωνα με τη δενδροειδή μορφή που παρουσιάστηκε σε 

προηγούμενη παράγραφο. 

Περί το μέσον της φόρμας υπάρχει υπερσύνδεση με τίτλο «MANUAL» η οποία ανοίγει αρχείο με 

λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία χειρισμού κάθε εισερχόμενου και εξερχόμενου εγγράφου 

ώστε να διασφαλισθούν οι απαιτήσεις των διαδικασιών της υπηρεσίας, η αξιοπιστία των εγγράφων 

καθώς και οι απαιτήσεις της εφαρμογής. Το εγχειρίδιο επισυνάπτεται στο Παράρτημα 11 

Για επιστροφή στην αρχική φόρμα επιλέγουμε το κομβίο εξόδου από τη φόρμα το οποίο τόσο σε 

αυτή όσο και στις υπόλοιπες που περιγράφονται είναι τοποθετημένο επάνω και αριστερά στην οθόνη 

εργασίας. 

Η περιγραφή των πεδίων του πρώτου τμήματος της φόρμας θα ξεκινήσει με φορά από επάνω και 

αριστερά και θα ολοκληρωθεί κάτω και δεξιά.  Σχετικές πληροφορίες παρουσιάζονται  στον  

Πίνακα 1 

  

 1ο τμήμα 

 2ο τμήμα 

 3ο τμήμα 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α/Α 
Αύξον αριθμός του εγγράφου ο οποίος αποτελεί και τη νέα και μοναδική 

ταυτότητά του για την εφαρμογή. 

ΑΠΟ Δηλώνεται ο αποστολέας 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΕΚΔΟΤΗ 
Πρωτόκολλο εκδότη 

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ Η ημερομηνία πρωτοκόλλου του εκδότη 

ΠΡΩΤΟΚ. ΚΕΕΠ Πρωτόκολλο της γραμματείας του Κλάδου Επιθεώρησης 

ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΚΕΕΠ Η ημερομηνία πρωτοκόλλου της γραμματείας του Κλάδου Επιθεώρησης 

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η ημερομηνία που το παραλαμβάνει ο παραλήπτης 

ΘΕΜΑ Το θέμα όπως ακριβώς περιγράφεται 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

Στο πεδίο αυτό τοποθετείται κείμενο το οποίο μετά θα αναζητείται από 

ερωτήματα για τη συγκέντρωση πληροφοριών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (π.χ. 

κρατήσεις πλοίων) 

ΣΧΟΛΙΑ 
Καταγράφονται κάθε είδους πληροφορίες που σχετίζονται με το 

συγκεκριμένο δεδομένο και είναι χρήσιμη η καταγραφή τους 

ΑΡΧΕΙΟ 

Καταχωρείται υπερσύνδεση, η οποία μας οδηγεί είτε απ’ ευθείας στον 

υποφάκελο στον οποίο έχουν αποθηκευθεί το έγγραφο με όλες τις 

επισυναπτόμενες σε αυτό πληροφορίες 

ΑΜΕΣΟ ΑΙΤΙΟ 
Τοποθετείται ο Α/Α της καταχώρησης που προκάλεσε τη συγκεκριμένη 

αλληλογραφία. Σε περίπτωση που είναι ένα νέο θέμα το πεδίο παραμένει κενό 

ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
Τοποθετείται ο Α/Α της καταχώρησης που αφορά συνήθως απάντηση στην εν 

λόγο καταχώρηση και το πεδίο αυτό συμπληρώνεται εκ των υστέρων 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ 

Τοποθετείται η ημερομηνία κατά την οποία απαντήθηκε ή έγινε η 

απαιτούμενη ενέργεια για ένα εισερχόμενο. Σε εξερχόμενη αλληλογραφία 

τοποθετείται η ημερομηνία αποστολής. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται 

ενέργεια το πεδίο λαμβάνει την ημερομηνία του εγγράφου 

ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
Επιλέγεται ο φάκελος αρχειοθέτησης που φυλάσσεται το πρωτότυπο έγγραφο 

Πίνακας 1: Περιγραφή πεδίων φόρμας «Αλληλογραφία» 
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Στο δεύτερο τμήμα της φόρμας, ανάλογα με το θέμα που αφορά επιλέγονται τα αντίστοιχα πεδία των 

υποκατηγοριών  

 ΔΙΕΘΝΕΙΣ (ΥΠΟ)ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 

 ΠΛΟΙΑ  

Σε περίπτωση που αφορά συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους νηογνώμονα/ες γίνεται κατάλληλη 

επιλογή και το δεδομένο αυτό συνδέεται αντίστοιχα. 

Σε περίπτωση που αφορά και συγκεκριμένο πλοίο πρέπει να γίνει και η αντίστοιχη επιλογή του 

πλοίου ή των πλοίων ώστε, όπως θα παρουσιαστεί αργότερα, να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης 

στο δεδομένο όταν μελετούμε αλληλογραφία σχετική με το συγκεκριμένο πλοίο/α. 

Στο τρίτο μέρος δίδεται η δυνατότητα αναζήτησης συγκεκριμένης αλληλογραφίας καθώς και η 

δημιουργία νέας καταχώρησης.  
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4.5.4 Φόρμα «ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ» 

 

Εικόνα 3: Φόρμα «Νηογνώμονες» 

Η φόρμα αυτή ανοίγει όταν επιλεγεί στην αρχική φόρμα το κομβίο με τίτλο «ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ». 

Σημειώνουμε ότι όπως φαίνεται στην Εικόνα 3 η εμφανιζόμενη ονομασία είναι 

«ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ». 

Η φόρμα αυτή χρησιμοποιείται για την αναζήτηση ή καταχώριση πληροφοριών που σχετίζονται με 

συγκεκριμένο οργανισμό. 

Από το κάτω τμήμα της διαιρεμένης φόρμας μπορεί να αναζητηθεί ένας νηογνώμονας. Επίσης 

μπορεί να γίνει προσθήκη νέου.  

Αφού γίνει η επιλογή, στο άνω μέρος της φόρμας εμφανίζεται η ονομασία του οργανισμού και της 

τοπικής του αντιπροσωπείας. 

Τα κομβία της φόρμας που παρέχουν λεπτομερέστερη πληροφόρηση περιγράφονται στον Πίνακα 2. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Στη φόρμα αυτή καταγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

για την ομαλή επικοινωνία με την τοπική αντιπροσωπεία, τα 

κεντρικά γραφεία και τη σύνδεση στις πληροφορίες που 

αναρτά στο διαδίκτυο ο οργανισμός 

Εικόνα 4 

ΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 

Μπορούν να προσπελαστούν όλα τα τηρούμενα, σε ψηφιακή 

μορφή, έγγραφα που σχετίζονται με τη νομική 

προσωπικότητα του νηογνώμονα και να καταχωρισθούν και 

νέα 

Εικόνα 5 

ΠΡΟΤΥΠΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Μπορούν να προσπελαστούν όλα τα τηρούμενα, σε ψηφιακή 

μορφή, έγγραφα που σχετίζονται με την υπογεγραμμένη 

πρότυπη συμφωνία μεταξύ νηογνώμονα και κυβέρνησης και 

να καταχωρισθούν και νέα (π.χ. υπογραφή νέας πρότυπης 

συμφωνίας 

Εικόνα 6 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Μπορούν να προσπελαστούν όλα τα τηρούμενα, σε ψηφιακή 

μορφή, έγγραφα που σχετίζονται με την απαιτούμενη 

ασφαλιστική κάλυψη του νηογνώμονα και να 

καταχωρισθούν και νέα 

Εικόνα 7 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΡΧΗΣ 

Μπορούν να προσπελαστούν όλα τα τηρούμενα, σε ψηφιακή 

μορφή, έγγραφα που σχετίζονται με τις επιθεωρήσεις που 

διενεργεί η κυβέρνηση του κράτους σημαίας στο 

νηογνώμονα και να καταχωρισθούν και νέα 

Εικόνα 8 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Μπορούν να προσπελαστούν όλα τα τηρούμενα, σε ψηφιακή 

μορφή, έγγραφα που σχετίζονται με άλλες επιθεωρήσεις (π.χ. 

EMSA) στο νηογνώμονα και να καταχωρισθούν και νέα 

Εικόνα 9 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Μπορούν να προσπελαστούν όλα τα τηρούμενα, σε ψηφιακή 

μορφή, έγγραφα που σχετίζονται με πιστοποιήσεις του 

νηογνώμονα (π.χ. ISO9001/2008) και να καταχωρισθούν και 

νέα 

Εικόνα 13 

ΠΛΟΙΑ 
Μπορούν να αναζητηθούν τα πλοία που ανήκουν στο 

νηογνώμονα και να προστεθούν και νέα 
Εικόνα 10 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
Εμφανίζει την αλληλογραφία που σχετίζεται με το 

συγκεκριμένο οργανισμό 
Εικόνα 12 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Παρουσιάζει δείκτες αξιολόγησης του οργανισμού Εικόνα 14 

Πίνακας 2: Περιγραφή πεδίων φόρμας «Αλληλογραφία» 
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Ακολούθως παρατίθενται οι φόρμες που ανοίγουν και αντιστοιχούν στα κομβία της φόρμας 

«ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ». Όπου κρίνεται χρήσιμο υπάρχει και σχετική επεξήγηση 

 

Εικόνα 4: Φόρμα «Στοιχεία Επικοινωνίας» 

 

 

Εικόνα 5:Φόρμα «Νομική Προσωπικότητα» 

 

Εικόνα 6: Φόρμα «Πρότυπη Συμφωνία» 
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Εικόνα 7: Φόρμα «Ασφαλιστική Κάλυψη» 

 

Εικόνα 8: Φόρμα «Επιθεώρηση Αρχής» 
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Εικόνα 9: Φόρμα «Λοιπές επιθεωρήσεις» 

Με αυτή τη φόρμα καταχωρούνται και παρουσιάζονται στοιχεία των υπόλοιπων ελέγχων που 

γίνονται στον νηογνώμονα και ενημερώνεται για αυτούς το κράτος σημαίας (π.χ. από EMSA, IACS) 

 

Εικόνα 10: Φόρμα «Πλοία Ενταγμένα στην Κλάση» 
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Εικόνα 11: Φόρμα «Πλοία που Ανήκαν στον Νηογνώμονα» 

 

Εικόνα 12: Φόρμα «Αλληλογραφία Νηογνώμονα» 

Με τη φόρμα αυτή παρουσιάζεται η αλληλογραφία που σχετίζεται με το συγκεκριμένο οργανισμό. 
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Εικόνα 13: Φόρμα «Πιστοποιήσεις» 

Στη φόρμα της Εικόνας 13 καταγράφονται όλα τα πιστοποιητικά (κυρίως ποιότητας) που 

υποχρεούται να διαθέτει ο οργανισμός καθώς και η περίοδος ισχύος τους. 

 

Εικόνα 14: Φόρμα «Αξιολόγηση» 

Ανάπτυξη και ανάλυση του συστήματος αξιολόγησης θα παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 5. 
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Εικόνα 15: Φόρμα «Πλοία» 

Στη φόρμα της Εικόνας 15 παρουσιάζονται όλα τα πλοία του συγκεκριμένου νηογνώμονα. 

4.5.5 Σχολιασμός βάσης 

Η σχεσιακή βάση που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας δίνει δυνατότητες 

επέκτασής της και σε άλλους τομείς ώστε να καλύπτει μεγάλο μέρος της πληροφόρησης που 

χρειάζεται να έχει ένα κράτος σημαίας και όχι μόνο. 

Για παράδειγμα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και άλλα συμβάντα που σχετίζονται με πλοία και 

νηογνώμονες. Ενδεικτικά αναφέρονται τα Ναυτικά ατυχήματα, οι Επιθεωρητές των νηογνωμόνων, 

το σύνολο των πιστοποιητικών των πλοίων κλπ. 

Είναι απλή στη χρήση και απαιτεί ελάχιστο χρόνο για την ενημέρωσή της. Με τον τρόπο που 

δομούνται οι πρωτογενείς πληροφορίες (έγγραφα, αρχεία κλπ) είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά και 

χωρίς τη σχεσιακή βάση. 

Η αξιολόγηση των οργανισμών θα προκύπτει αυτόματα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες 

πληροφορίες χωρίς να απαιτεί καμία ενέργεια πέραν από την ορθή καταχώρηση των δεδομένων. 
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Κεφάλαιο 5 «Επιλογή Δεικτών 
Αξιολόγησης» 

 

 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο δομούνται δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου 

των νηογνωμόνων και καθορίζονται τα όριά τους.  

Στο τέλος του κεφαλαίου καθορίζεται η μέθοδος σύμφωνα με την οποία θα 

αξιολογούνται οι αναγνωρισμένοι-εξουσιοδοτημένοι νηογνώμονες. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν οι ακόλουθες εργασίες: 

Η εργασία με τίτλο «A method to measure flag performance for the shipping industry» 

(Perepelkin et all, 2009) περιγράφει και ασκεί κριτική σε υπάρχουσα μέθοδο και 

προτείνει μεθοδολογία για βελτιωμένη αξιολόγηση των επιδόσεων σημαίας. 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η μελέτη με τίτλο «The safety and quality of open 

registers and a new approach for classifying risky ships» (K. X. Li, 1999) 

Τέλος ενδιαφέρον έχει και ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΙΜΟ «STRATEGY AND 

PLANNING (a) Monitoring of performance Review of data measured against the 

performance indicators» σχετικά με δείκτες απόδοσης (ΙΜΟ, 2010) 
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5.1 Αρχικές απαιτήσεις συστήματος αξιολόγησης 

Ο συνεχής έλεγχος των νηογνωμόνων με βάση τα εισερχόμενα στο σύστημα δεδομένα θα είναι η 

προτεραιότητα του συστήματος αξιολόγησης. 

 Πρέπει να αξιοποιεί δεδομένα που είναι διαθέσιμα από όλους τους εξουσιοδοτημένους 

οργανισμούς στον ίδιο βαθμό. Επίσης ομοειδή δεδομένα θα λαμβάνουν τον ίδιο συντελεστή 

βαρύτητας.  

 Επίσης οργανισμοί που εξουσιοδοτούνται μεταγενέστερα από άλλους πρέπει να 

αξιολογούνται με συγκρίσιμου βάθους χρόνου δεδομένα. 

 Τα πολύ παλαιά στοιχεία ενδιαφέρουν αλλά πρέπει να δίνεται βαρύτητα στα πλέον πρόσφατα 

που αντικατοπτρίζουν την πρόσφατη εικόνα ενός οργανισμού.  

 Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των περιπτώσεων (αριθμός ελέγχων/ 

πιστοποιητικών κλπ.) όπως επίσης και το σύνολο του στόλου υπό τη σημαία που αξιολογεί 

(στην περίπτωσή μας την Ελληνική) όπου αυτό είναι κατάλληλο. 

 Πρέπει να αποφευχθεί στο μέγιστο το υποκειμενικό στοιχείο και το σύστημα πρέπει να 

διακρίνεται από διαφάνεια. 

 Πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα χωρίς να συνδυάζει ανόμοια παρατηρούμενα 

αντικείμενα (τουλάχιστον στο επίπεδο των επτά πρώτων δεικτών) 

 Ο κάθε δείκτης να αντικατοπτρίζει την κατάσταση του ΑΟ σε σχέση με τους υπολοίπους με 

τρόπο απλό 

5.1.1 Μορφή Δεικτών 

Ο κάθε δείκτης θα περιλαμβάνει παρεμφερείς («ομοειδής») περιπτώσεις ευρημάτων τα οποία θα 

έχουν συγκεκριμένη βαρύτητα στο δείκτη.   

• Οι δείκτες θα είναι της μορφής:  

ΔΧ(ΑΟ) 

 όπου:  Χ το είδος του δείκτη (π.χ. Κ για το δείκτη κρατήσεων) 

   (ΑΟ) σε συντομογραφία το όνομα του οργανισμού που αξιολογεί 

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους δεικτών.  
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5.2 Μεθοδολογία ανάπτυξης δείκτη κρατήσεων σχετιζόμενου με το στόλο πλοίων 

σημαίας (   ) 

Για καλύτερη κατανόηση του δείκτη ακολουθεί ορισμός της έννοιας των κρατήσεων σύμφωνα με το 

ψήφισμα Α.787(19) του ΙΜΟ: 

«Detention: Intervention action taken by the port State when the condition of the ship or its crew 

does not correspond substantially with the applicable conventions to ensure that the ship will not sail 

until it can proceed to sea without presenting a danger to the ship or persons on board, or without 

presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment.» 

Σε ελεύθερη μετάφραση: 

«Κράτηση είναι μια παρεμβατική δράση του κράτος λιμένα, όταν η κατάσταση του πλοίου ή του 

πληρώματός του, δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά με τις ισχύουσες συμβάσεις για να διασφαλίσει ότι 

το πλοίο δεν θα αποπλεύσει μέχρι να μπορεί να πλεύσει στη θάλασσα χωρίς να παρουσιάζεται 

κίνδυνος για το πλοίο ή τα άτομα που επιβαίνουν σε αυτό, ή χωρίς να παρουσιάζεται αδικαιολόγητη 

απειλή βλάβης του θαλάσσιου περιβάλλοντος» 

Στόχος του παρόντος εδαφίου είναι η δημιουργία ενός δείκτη ο οποίος να αντικατοπτρίζει τη 

σοβαρότητα του πλήθους των κρατήσεων προς το πλήθος των πλοίων της σημαίας αλλά και του 

πλήθους των κρατήσεων προς το πλήθος των πλοίων που ανήκουν στο νηογνώμονα. 

Για τη σημαία είναι σημαντικό να μην υπάρχουν κρατήσεις αλλά είναι εξίσου σημαντική και η 

πληροφορία του ποσοστού των κρατήσεων που προέρχονται από το συγκεκριμένο κάθε φορά 

νηογνώμονα. 

Επίσης υπάρχουν κρατήσεις που έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα (EU, 2009). Οι περιπτώσεις αυτές 

είναι: 

 Κράτηση τρεις μήνες μετά από επιθεώρηση του νηογνώμονα 

 Κράτηση του ίδιου πλοίου δύο φορές σε ένα έτος 

 Κράτηση του ίδιου πλοίου δύο φορές σε δύο έτη 

 Κράτηση του ίδιου πλοίου τρεις ή περισσότερες φορές σε δύο έτη.  

Μερικά από γενικά κριτήρια επιλογής δεικτών είναι τα ακόλουθα (USAID, 1996): 

Αμεσότητα, αντικειμενικότητα, επάρκεια, εάν αξιολογεί ποσότητα, πρακτικότητα, αξιοπιστία. 
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5.2.1 Αρχικά προτεινόμενος δείκτης κρατήσεων 

Η διερεύνηση για την ανάδειξη κατάλληλου δείκτη περιγραφής των κρατήσεων θα ξεκινήσει με τον 

δείκτη της Εξίσωσης 1: 

       

 

  
   

 

  

      
         

 
           

 
           

 
           

Εξίσωση 1: Δείκτης Κρατήσεων σχετιζόμενος με τον αριθμό των πλοίων 

Περιγραφή παραμέτρων/ συντελεστών 

   Στόλος σημαίας 

   Στόλος νηογνώμονα 

  Κρατήσεις νηογνώμονα 

   Κρατήσεις νηογνώμονα 3 μήνες μετά από επιθεώρηση 

     Παράμετρος/ 2 κρατήσεις του ίδιου πλοίου του νηογνώμονα σε χρονικό διάστημα ενός έτους  

    
 Παράμετρος/ 2 κρατήσεις του ίδιου πλοίου του νηογνώμονα σε χρονικό διάστημα δύο ετών  

    
 Παράμετρος/ 3 ή περισσότερες κρατήσεις του ίδιου πλοίου του νηογνώμονα σε χρονικό διάστημα 

δύο ετών  

   Συντελεστής στάθμισης λόγου 
 

  
 

   Συντελεστής στάθμισης λόγου 
 

  
 

   Συντελεστής βαρύτητας κρατήσεων     

    
 Συντελεστής βαρύτητας κρατήσεων      

    
 Συντελεστής βαρύτητας κρατήσεων     

 

    
 Συντελεστής βαρύτητας κρατήσεων     

 

Σχόλια: 

Όταν υπάρχουν κρατήσεις   ,     
,     

,     
 θεωρούμε ότι αυτές επηρεάζουν συνολικά το τμήμα 

του δείκτη που σχετίζεται με το στόλο του νηογνώμονα. 

Κατά την εξουσιοδότηση ενός οργανισμού θεωρείται ότι υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη για τις 

υπηρεσίες του εν λόγω οργανισμού. Για το λόγο αυτό στη μελέτη περιπτώσεων που θα ακολουθήσει 

θεωρούμε ότι ο μικρότερος στόλος των εξουσιοδοτημένων οργανισμών απαριθμεί 50 πλοία. 
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5.2.1.1 Μέθοδος επιλογής συντελεστών   και    

Θεωρείται ότι έχουν εξουσιοδοτηθεί δέκα νηογνώμονες. Για την παρούσα διαδικασία της επιλογής 

συντελεστών θεωρείται ότι έχουν τους ακόλουθους στόλους: 

Κατανομή στόλου σημαίας  

 

 

Νηογνώμονας Αριθμός πλοίων 

RO1 190 

RO2 130 

RO3 120 

RO4 110 

RO5 100 

RO6 90 

RO7 80 

RO8 70 

RO9 60 

RO10 50 

Σύνολο πλοίων 1000 

Πίνακας 3: Κατανομή στόλου για επιλογή συντελεστών α1 και α2 

Αρχικά θα εξεταστούν τρία σενάρια κρατήσεων (κρατήσεις 1%, 2% και 3% ίδιες για όλους τους 

οργανισμούς) και χωρίς στρογγυλοποίηση των υπολογισμών σε ακέραια πλοία. 

Θεωρείται ότι ανάλογα με το μέγεθος του στόλου το κάθε πλοίο έχει τις ίδιες πιθανότητες να 

υποστεί έλεγχο κάτι που δεν είναι ακριβές. Κάθε φορέα που επιθεωρεί πλοία διαθέτει αλγόριθμο που 

υποδεικνύει ποια πλοία χρήζουν επιθεώρησης και αυτά συνήθως επιθεωρούνται και συχνότερα.  

Επίσης οι παράμετροι   ,     
,     

,     
καθώς και οι συντελεστές   ,     

,     
,     

 θεωρούνται 

μηδενικοί. (θα εκτιμηθούν αργότερα). 

Τα σενάρια αυτά παρατίθενται ακολούθως: 

  

RO1 

RO2 

RO3 

RO4 

RO5 

RO6 

RO7 

RO8 

RO9 

RO10 
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Σενάριο 1 

Νηογνώμονας 
Αριθμός 

πλοίων 
Inspections % detensions 

Calculated 

detentions 
Detensions 

RO1 190 285 1 2,85 2,85 

RO2 130 195 1 1,95 1,95 

RO3 120 180 1 1,8 1,8 

RO4 110 165 1 1,65 1,65 

RO5 100 150 1 1,5 1,5 

RO6 90 135 1 1,35 1,35 

RO7 80 120 1 1,2 1,2 

RO8 70 105 1 1,05 1,05 

RO9 60 90 1 0,9 0,9 

RO10 50 75 1 0,75 0,75 

Πίνακας 4: Σενάριο 1υπολογισμού συντελεστή α1 και α2 

Σενάριο 2 

Νηογνώμονας 
Αριθμός 

πλοίων 
Inspections % detensions 

Calculated 

detentions 
Detensions 

RO1 190 285 2 5,7 5,7 

RO2 130 195 2 3,9 3,9 

RO3 120 180 2 3,6 3,6 

RO4 110 165 2 3,3 3,3 

RO5 100 150 2 3 3 

RO6 90 135 2 2,7 2,7 

RO7 80 120 2 2,4 2,4 

RO8 70 105 2 2,1 2,1 

RO9 60 90 2 1,8 1,8 

RO10 50 75 2 1,5 1,5 

Πίνακας 5: Σενάριο 2υπολογισμού συντελεστή α1 και α2 
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Σενάριο 3 

Νηογνώμονας 
Αριθμός 

πλοίων 
Inspections % detensions 

Calculated 

detentions 
Detensions 

RO1 190 285 3 8,55 8,55 

RO2 130 195 3 5,85 5,85 

RO3 120 180 3 5,4 5,4 

RO4 110 165 3 4,95 4,95 

RO5 100 150 3 4,5 4,5 

RO6 90 135 3 4,05 4,05 

RO7 80 120 3 3,6 3,6 

RO8 70 105 3 3,15 3,15 

RO9 60 90 3 2,7 2,7 

RO10 50 75 3 2,25 2,25 

Πίνακας 6: Σενάριο 3υπολογισμού συντελεστή α1 και α2 

Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν στην εξίσωση συντελεστές   με τιμές από 0 έως 1 με βήμα 0,1. 

Ταυτόχρονα θα τοποθετηθούν στον συντελεστή   τιμές 1-  .Αυτό που επιδιώκεται είναι η επίτευξη 

παρόμοιας τιμής του δείκτη για όλους τους νηογνώμονες αφού το ποσοστό κρατήσεων είναι το ίδιο. 

Με τις ανωτέρω τιμές λαμβάνονται τα αποτελέσματα των Πινάκων 7, 8, 9 που ακολουθούν. 
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Σενάριο 1 

RO1 15,0 13,8 12,6 11,4 10,1 8,9 7,7 6,5 5,3 4,1 2,9 

RO2 15,0 13,7 12,4 11,1 9,8 8,5 7,2 5,9 4,6 3,3 2,0 

RO3 15,0 13,7 12,4 11,0 9,7 8,4 7,1 5,8 4,4 3,1 1,8 

RO4 15,0 13,7 12,3 11,0 9,7 8,3 7,0 5,7 4,3 3,0 1,7 

RO5 15,0 13,7 12,3 11,0 9,6 8,3 6,9 5,6 4,2 2,9 1,5 

RO6 15,0 13,6 12,3 10,9 9,5 8,2 6,8 5,4 4,1 2,7 1,4 

RO7 15,0 13,6 12,2 10,9 9,5 8,1 6,7 5,3 4,0 2,6 1,2 

RO8 15,0 13,6 12,2 10,8 9,4 8,0 6,6 5,2 3,8 2,4 1,1 

RO9 15,0 13,6 12,2 10,8 9,4 8,0 6,5 5,1 3,7 2,3 0,9 

RO10 15,0 13,6 12,2 10,7 9,3 7,9 6,5 5,0 3,6 2,2 0,8 

            α1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

α2 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

Πίνακας 7: Σενάριο 1Αποτελέσματα υπολογισμού συντελεστή α1 και α2 

Παρατήρηση: Με κίτρινο χρώμα έχουν τονιστεί οι τιμές των συντελεστών και τα αποτελέσματα του 

δείκτη για τις τελικά επιλεχθείσες τιμές των πρώτων. 
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Σενάριο 2 

RO1 30,0 27,6 25,1 22,7 20,3 17,9 15,4 13,0 10,6 8,1 5,7 

RO2 30,0 27,4 24,8 22,2 19,6 17,0 14,3 11,7 9,1 6,5 3,9 

RO3 30,0 27,4 24,7 22,1 19,4 16,8 14,2 11,5 8,9 6,2 3,6 

RO4 30,0 27,3 24,7 22,0 19,3 16,7 14,0 11,3 8,6 6,0 3,3 

RO5 30,0 27,3 24,6 21,9 19,2 16,5 13,8 11,1 8,4 5,7 3,0 

RO6 30,0 27,3 24,5 21,8 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 5,4 2,7 

RO7 30,0 27,2 24,5 21,7 19,0 16,2 13,4 10,7 7,9 5,2 2,4 

RO8 30,0 27,2 24,4 21,6 18,8 16,1 13,3 10,5 7,7 4,9 2,1 

RO9 30,0 27,2 24,4 21,5 18,7 15,9 13,1 10,3 7,4 4,6 1,8 

RO10 30,0 27,2 24,3 21,5 18,6 15,8 12,9 10,1 7,2 4,4 1,5 

            α1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

α2 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

Πίνακας 8: Σενάριο 2Αποτελέσματα υπολογισμού συντελεστή α1 και α2 
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Σενάριο 3 

RO1 45,0 41,4 37,7 34,1 30,4 26,8 23,1 19,5 15,8 12,2 8,6 

RO2 45,0 41,1 37,2 33,3 29,3 25,4 21,5 17,6 13,7 9,8 5,9 

RO3 45,0 41,0 37,1 33,1 29,2 25,2 21,2 17,3 13,3 9,4 5,4 

RO4 45,0 41,0 37,0 33,0 29,0 25,0 21,0 17,0 13,0 9,0 5,0 

RO5 45,0 41,0 36,9 32,9 28,8 24,8 20,7 16,7 12,6 8,6 4,5 

RO6 45,0 40,9 36,8 32,7 28,6 24,5 20,4 16,3 12,2 8,1 4,1 

RO7 45,0 40,9 36,7 32,6 28,4 24,3 20,2 16,0 11,9 7,7 3,6 

RO8 45,0 40,8 36,6 32,4 28,3 24,1 19,9 15,7 11,5 7,3 3,2 

RO9 45,0 40,8 36,5 32,3 28,1 23,9 19,6 15,4 11,2 6,9 2,7 

RO10 45,0 40,7 36,5 32,2 27,9 23,6 19,4 15,1 10,8 6,5 2,3 

            α1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

α2 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

Πίνακας 9: Σενάριο 3Αποτελέσματα υπολογισμού συντελεστή α1 και α2 
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Έπειτα από τη μελέτη των προηγούμενων αποτελεσμάτων επιλέγονται οι ακόλουθες τιμές: 

  = 0,3 

  =0,7 

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι για την επιλογή ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 

Η κάθε κράτηση είναι σημαντική για τη σημαία σε σύγκριση με το συνολικό της στόλο. 

Βέβαια παρουσιάζεται ότι οι νηογνώμονες με μεγαλύτερο στόλο «αδικούνται» ελαφρώς από το 

δείκτη.  

Οι απαιτήσεις όμως από έναν οργανισμό που κατατάσσει στην κλάση του περισσότερα πλοία είναι 

σαφώς μεγαλύτερες και αναμένονται καλύτερες επιδόσεις. Οι νηογνώμονες αυτού του είδους πρέπει 

να έχουν διαδικασίες και στελέχωση που να τους επιτρέπουν να χειριστούν τους μεγαλύτερους 

στόλους, διαφορετικά θα πρέπει να υπάρχει άμεσα ειδοποίηση από το δείκτη για την αποφυγή 

μεγάλων σε αριθμό κρατήσεων και ζημία στο κύρος του κράτους σημαίας. 

Το επίπεδο του 70% βαρύτητας του δεύτερου συντελεστή επιτρέπει τον αντικατοπτρισμό (αφού 

αργότερα επιλεγούν και οι υπόλοιποι συντελεστές) φαινομένων όπως η κράτηση μετά από 

επιθεώρηση του νηογνώμονα ή κράτηση του ίδιου πλοίου περισσότερες από μία φορά σε ορισμένο 

χρονικό διάστημα. 

Επίσης παρατηρούμε ότι κάθε 1% μεταβολή στις κρατήσεις συγκριτικά με το μέγεθος του στόλου 

του νηογνώμονα συνεπάγεται μεταβολή του δείκτη κατά περίπου 10 μονάδες. Συνεπώς υπάρχει μια 

άμεση εκτίμηση των επιδόσεων του οργανισμού όσον αφορά τις κρατήσεις. 
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5.2.1.2 Επιλογή συντελεστών   ,     
,     

,     
 

Αρχικά θα προσδιορίσουμε την τιμή του συντελεστή   . Οι υπόλοιπες παράμετροι, όπως μέγεθος 

στόλου σημαίας, κατανομή στους νηογνώμονες, και τα σενάρια κρατήσεων διατηρούνται ίδιες με 

πριν. 

Κατανομή στόλου σημαίας 

 

Νηογνώμονας Αριθμός πλοίων 

RO1 190 

RO2 130 

RO3 120 

RO4 110 

RO5 100 

RO6 90 

RO7 80 

RO8 70 

RO9 60 

RO10 50 

Σύνολο πλοίων 1000 

Πίνακας 10: Κατανομή στόλου για επιλογή συντελεστών ni 

Για τον προσδιορισμό του συντελεστή του συντελεστή    θα δοκιμασθούν τιμές από 0,1 έως 0,4 με 

βήμα 0,1 για την επιλογή της τιμής εκείνης που θα παρουσιάσει επιθυμητά αποτελέσματα .  

Για κάθε μία από αυτές τις τιμές θα μελετώνται  οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Καμία κράτηση εντός τριμήνου από την επιθεώρηση του νηογνώμονα 

 Μία  κράτηση εντός τριμήνου από την επιθεώρηση του νηογνώμονα  

 Δύο κρατήσεις εντός τριμήνου από την επιθεώρηση του νηογνώμονα 

 Τρεις κρατήσεις εντός τριμήνου από την επιθεώρηση του νηογνώμονα 

 Τέσσερις κρατήσεις εντός τριμήνου από την επιθεώρηση του νηογνώμονα 

Σημειώνεται ότι οι μικρού μεγέθους οργανισμοί (από άποψη στόλου του υπό εξέταση κράτους 

σημαίας) με βάση την ακολουθούμενη μέθοδο προσέγγισης παρουσιάζονται σε ορισμένα από τα 

εξεταζόμενα σενάρια με λιγότερες από τέσσερις κρατήσεις πλοίων. 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζεται ο μέγιστος αριθμός πλοίων που θα θεωρηθεί ότι συνολικά 

κρατούνται για κάθε νηογνώμονα: 

RO1 

RO2 

RO3 

RO4 

RO5 

RO6 

RO7 

RO8 

RO9 

RO10 
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Πλοία που κρατούνται 

Νηογνώμονας Σενάριο1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 

RO1 3 6 9 

RO2 2 4 6 

RO3 2 4 5 

RO4 2 3 5 

RO5 2 3 5 

RO6 1 3 4 

RO7 1 2 4 

RO8 1 2 3 

RO9 1 2 3 

RO10 1 2 2 

Πίνακας 11: Πλοία που κρατούνται σε κάθε σενάριο 

Στην περίπτωση αυτών των οργανισμών η παράμετρος    έχει νόημα αντίστοιχα για τις τιμές μέχρι 

το μέγιστο αριθμό κρατήσεων που εξετάζεται στο αντίστοιχο σενάριο. Οι τιμές του δείκτη που 

σχετίζονται με περισσότερες κρατήσεις εντός τριμήνου από τις συνολικές που υποτίθεται ότι 

συμβαίνουν, σύμφωνα με τον Πίνακα 11, έχουν διαγραφεί. 

Στους Πίνακες 12, 13, 14 και 15 εμφανίζονται τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό του δείκτη σε 

κάθε εξεταζόμενη περίπτωση. Σημειώνουμε ότι οι τιμές της μεταβαλλόμενης παραμέτρου    και του 

συντελεστή    εμφανίζονται στο κάτω μέρος του κάθε πίνακα. 
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Σενάριο 1 

 

Σενάριο 2 

 

Σενάριο 3 

 RO1 11,4 12,4 13,6 14,8   

 

22,7 24,8 27,1 29,7 32,5 

 

34,1 37,2 40,7 44,5 48,7 RO1 

RO2 11,1 12,1 13,3     

 

22,2 24,3 26,6 29,1 31,9 

 

33,3 36,4 39,9 43,7 47,9 RO2 

RO3 11,0 12,1 13,2     

 

22,1 24,2 26,5 29,0 31,8 

 

33,1 36,3 39,7 43,5 47,7 RO3 

RO4 11,0 12,0 13,2     

 

22,0 24,1 26,4 28,9   

 

33,0 36,1 39,6 43,4 47,6 RO4 

RO5 11,0 12,0 13,2     

 

21,9 24,0 26,3 28,9   

 

32,9 36,0 39,5 43,3 47,5 RO5 

RO6 10,9 12,0       

 

21,8 23,9 26,2 28,8   

 

32,7 35,9 39,3 43,1 47,3 RO6 

RO7 10,9 11,9       

 

21,7 23,8 26,1     

 

32,6 35,7 39,2 43,0 47,2 RO7 

RO8 10,8 11,9       

 

21,6 23,7 26,0     

 

32,4 35,6 39,1 42,9   RO8 

RO9 10,8 11,8       

 

21,5 23,6 26,0     

 

32,3 35,5 38,9 42,7   RO9 

RO10 10,7 11,8       

 

21,5 23,6 25,9     

 

32,2 35,3 38,8     RO10 

                   n3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 n3 

k3 0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 k3 

Πίνακας 12: Τιμές δείκτη κρατήσεων για        και k3 από 0 έως 4 
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Σενάριο 1 

 

Σενάριο 2 

 

Σενάριο 3 

 RO1 11,4 13,5 16,0 19,0   

 

22,7 26,9 32,0 38,0 45,3 

 

34,1 40,4 47,9 57,0 67,9 RO1 

RO2 11,1 13,2 15,7     

 

22,2 26,4 31,4 37,5 44,7 

 

33,3 39,6 47,1 56,2 67,1 RO2 

RO3 11,0 13,1 15,7     

 

22,1 26,3 31,3 37,4 44,6 

 

33,1 39,4 47,0 56,1 66,9 RO3 

RO4 11,0 13,1 15,6     

 

22,0 26,2 31,2 37,3   

 

33,0 39,3 46,8 55,9 66,8 RO4 

RO5 11,0 13,1 15,6     

 

21,9 26,1 31,1 37,2   

 

32,9 39,2 46,7 55,8 66,7 RO5 

RO6 10,9 13,0       

 

21,8 26,0 31,1 37,1   

 

32,7 39,0 46,6 55,6 66,5 RO6 

RO7 10,9 13,0       

 

21,7 25,9 31,0     

 

32,6 38,9 46,4 55,5 66,4 RO7 

RO8 10,8 12,9       

 

21,6 25,8 30,9     

 

32,4 38,7 46,3 55,4   RO8 

RO9 10,8 12,9       

 

21,5 25,7 30,8     

 

32,3 38,6 46,2 55,2   RO9 

RO10 10,7 12,8       

 

21,5 25,7 30,7     

 

32,2 38,5 46,0     RO10 

                   n3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 n3 

k3 0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 k3 

Πίνακας 13: Τιμές δείκτη κρατήσεων για        και k3 από 0 έως 4 
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Σενάριο 1 

 

Σενάριο 2 

 

Σενάριο 3 

 RO1 11,4 14,5 18,6 23,9   

 

22,7 29,0 37,2 47,8 61,7 

 

34,1 43,5 55,8 71,8 92,5 RO1 

RO2 11,1 14,2 18,3     

 

22,2 28,5 36,7 47,3 61,1 

 

33,3 42,7 55,0 71,0 91,7 RO2 

RO3 11,0 14,2 18,3     

 

22,1 28,4 36,6 47,2 61,1 

 

33,1 42,6 54,9 70,8 91,6 RO3 

RO4 11,0 14,1 18,2     

 

22,0 28,3 36,5 47,1   

 

33,0 42,4 54,7 70,7 91,5 RO4 

RO5 11,0 14,1 18,2     

 

21,9 28,2 36,4 47,0   

 

32,9 42,3 54,6 70,6 91,3 RO5 

RO6 10,9 14,1       

 

21,8 28,1 36,3 46,9   

 

32,7 42,2 54,5 70,4 91,2 RO6 

RO7 10,9 14,0       

 

21,7 28,0 36,2     

 

32,6 42,0 54,3 70,3 91,0 RO7 

RO8 10,8 14,0       

 

21,6 27,9 36,1     

 

32,4 41,9 54,2 70,2   RO8 

RO9 10,8 13,9       

 

21,5 27,8 36,0     

 

32,3 41,8 54,0 70,0   RO9 

RO10 10,7 13,9       

 

21,5 27,8 35,9     

 

32,2 41,6 53,9     RO10 

                   n3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 n3 

k3 0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 k3 

Πίνακας 14: Τιμές δείκτη κρατήσεων για        και k3 από 0 έως 4 
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Σενάριο 1 

 

Σενάριο 2 

 

Σενάριο 3 

 RO1 11,4 15,6 21,4 29,7   

 

22,7 31,1 42,9 59,3 82,4 

 

34,1 46,7 64,3 89,0 123,6 RO1 

RO2 11,1 15,3 21,2     

 

22,2 30,6 42,3 58,8 81,8 

 

33,3 45,9 63,5 88,2 122,8 RO2 

RO3 11,0 15,2 21,1     

 

22,1 30,5 42,2 58,7 81,8 

 

33,1 45,7 63,4 88,1 122,6 RO3 

RO4 11,0 15,2 21,1     

 

22,0 30,4 42,2 58,6   

 

33,0 45,6 63,2 87,9 122,5 RO4 

RO5 11,0 15,2 21,0     

 

21,9 30,3 42,1 58,5   

 

32,9 45,5 63,1 87,8 122,4 RO5 

RO6 10,9 15,1       

 

21,8 30,2 42,0 58,4   

 

32,7 45,3 63,0 87,7 122,2 RO6 

RO7 10,9 15,1       

 

21,7 30,1 41,9     

 

32,6 45,2 62,8 87,5 122,1 RO7 

RO8 10,8 15,0       

 

21,6 30,0 41,8     

 

32,4 45,0 62,7 87,4   RO8 

RO9 10,8 15,0       

 

21,5 29,9 41,7     

 

32,3 44,9 62,6 87,2   RO9 

RO10 10,7 14,9       

 

21,5 29,9 41,6     

 

32,2 44,8 62,4     RO10 

                   n3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 n3 

k3 0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 k3 

Πίνακας 15: Τιμές δείκτη κρατήσεων για        και k3 από 0 έως 4 
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Από τα ανωτέρω επιλέγεται   =0,3. 

Η τιμή αυτή δίνει βαρύτητα στο αίτιο (κράτηση εντός τριμήνου από την τελευταία επιθεώρηση του 

νηογνώμονα) που τελικά προκαλεί προσαύξηση του δείκτη ΔκΣ που εξετάζεται.   

Παρατηρώντας τη συμπεριφορά του συντελεστή    επιλέγονται με κριτήριο τη σοβαρότητά τους οι 

ακόλουθες τιμές για τους υπόλοιπους συντελεστές: 

    
=0,2 

Ο συντελεστής αυτός έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αφού το πλοίο έχει κρατηθεί δύο φορές μέσα σε ένα 

χρόνο. Μετά την πρώτη κράτηση ο νηογνώμονας θα έπρεπε να έχει επιδείξει την απαιτούμενη 

επιμέλεια ώστε να μην επαναληφθεί, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, κράτηση του πλοίου.   

Η τιμή του επιλέγεται χαμηλότερη από αυτή του δείκτη    αφού ο δεύτερος σημαίνει ότι ένα πλοίο 

κρατήθηκε μετά από πρόσφατο έλεγχο επιθεωρητών του νηογνώμονα και δεν θα έπρεπε να 

αντιμετωπίζει προβλήματα κρατήσεων. 

    
=0,1 

Η κράτηση ενός πλοίου δύο φορές μέσα σε διάστημα δύο ετών είναι πολύ σημαντικό αρνητικό 

γεγονός. Βέβαια, σταθμίζοντάς το σε σχέση με την κράτηση δύο φορές σε ένα έτος, αξιολογείται για 

τις ανάγκες της παρούσης εργασίας ως «ελαφρύτερο» παράπτωμα.   

    
=0,3 

Η κράτηση πλοίου τρεις φορές μέσα σε διάστημα δύο ετών δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα για 

έναν νηογνώμονα ιδιαίτερα στην περίπτωση που έχει αναλάβει και ISM καθήκοντα πιστοποίησης 

του πλοίου. Σ αυτή την περίπτωση πλήγεται και η αξιοπιστία του οργανισμού αφού θα πρέπει να 

υπάρξει υποχρεωτική παρουσία εκπροσώπου της Αρχής του κράτους σημαίας ως εποπτικού 

οργάνου. 

Παρόμοια αντιμετώπιση στη βαρύτητα αντίστοιχων συμβάντων υπάρχει και στην απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EU, 2009) 

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι οι συντελεστές   ,     
 ίσως και οι υπόλοιποι δύο     

,     
 θα 

μπορούσαν να είναι συναρτήσεις και οι τιμές τους να λαμβάνονται ανάλογα με τα περιστατικά που 

συμβαίνουν. Για παράδειγμα θα μπορούσε να υποτεθεί ότι: 

    

                    ί 
                     ί 
                      ί 

  

Στην παρούσα μελέτη οι συντελεστές θα είναι σταθεροί και θα εφαρμοστούν οι τιμές που 

επελέγησαν προηγουμένως. Θεωρείται ότι ο τρόπος δόμησης του δείκτη ΔκΣ, στην περίπτωση 

περισσοτέρων της μιας κράτησης που εμπίπτει στα φαινόμενα που περιγράφουν οι συντελεστές    , 

καλύπτει την απαίτηση για μεγέθυνση της συνολικής επίπτωσης τους.  
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5.2.2 Δείκτης κρατήσεων σχετιζόμενου με τις επιθεωρήσεις (   ) 

Με βάση και την προηγούμενη ανάλυση για τον προσδιορισμό του δείκτη ΔκΣ ορίζεται ο δείκτης  

ΔκΕ ως ακολούθως: 

       

 

  
   

 

  

      
         

 
           

 
           

 
           

Εξίσωση 2: Δείκτης Κρατήσεων σχετιζόμενος με τον αριθμό των επιθεωρήσεων 

Περιγραφή παραμέτρων 

   Στόλος σημαίας 

   Στόλος νηογνώμονα 

  Κρατήσεις νηογνώμονα 

   Κρατήσεις νηογνώμονα 3 μήνες μετά από επιθεώρηση 

     Παράμετρος/ 2 κρατήσεις του ίδιου πλοίου του νηογνώμονα σε χρονικό διάστημα ενός έτους  

    
 Παράμετρος/ 2 κρατήσεις του ίδιου πλοίου του νηογνώμονα σε χρονικό διάστημα δύο ετών  

    
 Παράμετρος/ 3 ή περισσότερες κρατήσεις του ίδιου πλοίου του νηογνώμονα σε χρονικό διάστημα 

δύο ετών  

   Συντελεστής στάθμισης λόγου 
 

  
 

   Συντελεστής στάθμισης λόγου 
 

  
 

   Συντελεστής βαρύτητας κρατήσεων    

    
 Συντελεστής βαρύτητας κρατήσεων      

    
 Συντελεστής βαρύτητας κρατήσεων     

 

    
 Συντελεστής βαρύτητας κρατήσεων     

 

Ακολουθώντας την ίδια με πριν διαδικασία επιλέγονται οι ίδιες τιμές συντελεστών όπως και για τον 

δείκτη ΔκΣ 
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Σενάριο 1 

Νηογνώμονας 
Αριθμός 
πλοίων 

Inspections % detensions 
Calculated 
detentions 

Detensions     

RO1 190 285 1 2,85 2,85 7,57 

RO2 130 195 1 1,95 1,95 7,39 

RO3 120 180 1 1,8 1,8 7,36 

RO4 110 165 1 1,65 1,65 7,33 

RO5 100 150 1 1,5 1,5 7,3 

RO6 90 135 1 1,35 1,35 7,27 

RO7 80 120 1 1,2 1,2 7,24 

RO8 70 105 1 1,05 1,05 7,21 

RO9 60 90 1 0,9 0,9 7,18 

RO10 50 75 1 0,75 0,75 7,15 
Πίνακας 16: Υπολογισμός δείκτη    σύμφωνα με το Σενάριο1 

Σενάριο 2 

Νηογνώμονας 
Αριθμός 
πλοίων 

Inspections % detensions 
Calculated 
detentions 

Detensions     

RO1 190 285 2 5,7 5,7 15,14 

RO2 130 195 2 3,9 3,9 14,78 

RO3 120 180 2 3,6 3,6 14,72 

RO4 110 165 2 3,3 3,3 14,66 

RO5 100 150 2 3 3 14,6 

RO6 90 135 2 2,7 2,7 14,54 

RO7 80 120 2 2,4 2,4 14,48 

RO8 70 105 2 2,1 2,1 14,42 

RO9 60 90 2 1,8 1,8 14,36 

RO10 50 75 2 1,5 1,5 14,3 
Πίνακας 17: Υπολογισμός δείκτη    σύμφωνα με το Σενάριο2 

Σενάριο 3 

Νηογνώμονας 
Αριθμός 
πλοίων 

Inspections % detensions 
Calculated 
detentions 

Detensions     

RO1 190 285 3 8,55 8,55 22,71 

RO2 130 195 3 5,85 5,85 22,17 

RO3 120 180 3 5,4 5,4 22,08 

RO4 110 165 3 4,95 4,95 21,99 

RO5 100 150 3 4,5 4,5 21,9 

RO6 90 135 3 4,05 4,05 21,81 

RO7 80 120 3 3,6 3,6 21,72 

RO8 70 105 3 3,15 3,15 21,63 

RO9 60 90 3 2,7 2,7 21,54 

RO10 50 75 3 2,25 2,25 21,45 
Πίνακας 18: Υπολογισμός δείκτη    σύμφωνα με το Σενάριο3 
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Σενάριο 1 

 
Σενάριο 2 

 
Σενάριο 3 

 RO1 7,6 9,7 12,4 15,9   
 

15,14 19,34 24,8 31,90 41,13 
 

22,71 29,01 37,2 47,85 61,69 RO1 

RO2 7,4 9,5 12,2     
 

14,78 18,98 24,44 31,54 40,77 
 

22,17 28,47 36,66 47,31 61,15 RO2 

RO3 7,4 9,5 12,2     
 

14,72 18,92 24,38 31,48 40,71 
 

22,08 28,38 36,57 47,22 61,06 RO3 

RO4 7,3 9,4 12,2     
 

14,66 18,86 24,32 31,42   
 

21,99 28,29 36,48 47,13 60,97 RO4 

RO5 7,3 9,4 12,1     
 

14,6 18,8 24,26 31,36   
 

21,9 28,2 36,39 47,04 60,88 RO5 

RO6 7,3 9,4       
 

14,54 18,74 24,2 31,30   
 

21,81 28,11 36,3 46,95 60,79 RO6 

RO7 7,2 9,3       
 

14,48 18,68 24,14     
 

21,72 28,02 36,21 46,86 60,70 RO7 

RO8 7,2 9,3       
 

14,42 18,62 24,08     
 

21,63 27,93 36,12 46,77   RO8 

RO9 7,2 9,3       
 

14,36 18,56 24,02     
 

21,54 27,84 36,03 46,68   RO9 

RO10 7,2 9,3       
 

14,3 18,5 23,96     
 

21,45 27,75 35,94     RO10 

                   n3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 n3 

k3 0 1 2 3 4 
 

0 1 2 3 4 
 

0 1 2 3 4 k3 
Πίνακας 19: Τιμές δείκτη κρατήσεων    για        και k3 από 0 έως 4 στα τρία Σενάρια 
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Σενάριο 1 

Νηογνώμονας 
Αριθμός 
πλοίων 

Inspections % detensions 
Calculated 
detentions 

Detensions 
Αρχική 

τιμή  ΔΚE 
ΔΚE/7,4 

RO1 190 285 1 2,85 2,85 7,57 1,02 

RO2 130 195 1 1,95 1,95 7,39 1,00 

RO3 120 180 1 1,8 1,8 7,36 0,99 

RO4 110 165 1 1,65 1,65 7,33 0,99 

RO5 100 150 1 1,5 1,5 7,3 0,99 

RO6 90 135 1 1,35 1,35 7,27 0,98 

RO7 80 120 1 1,2 1,2 7,24 0,98 

RO8 70 105 1 1,05 1,05 7,21 0,97 

RO9 60 90 1 0,9 0,9 7,18 0,97 

RO10 50 75 1 0,75 0,75 7,15 0,97 
Πίνακας 20: Υπολογισμός διορθωμένου συντελεστή     στο Σενάριο 1 

Σενάριο 2 

Νηογνώμονας 
Αριθμός 
πλοίων 

Inspections % detensions 
Calculated 
detentions 

Detensions 
Αρχική 

τιμή  ΔΚE 
ΔΚE/7,4 

RO1 190 285 2 5,7 5,7 15,14 2,05 

RO2 130 195 2 3,9 3,9 14,78 2,00 

RO3 120 180 2 3,6 3,6 14,72 1,99 

RO4 110 165 2 3,3 3,3 14,66 1,98 

RO5 100 150 2 3 3 14,6 1,97 

RO6 90 135 2 2,7 2,7 14,54 1,96 

RO7 80 120 2 2,4 2,4 14,48 1,96 

RO8 70 105 2 2,1 2,1 14,42 1,95 

RO9 60 90 2 1,8 1,8 14,36 1,94 

RO10 50 75 2 1,5 1,5 14,3 1,93 
Πίνακας 21: Υπολογισμός διορθωμένου συντελεστή     στο Σενάριο 2 

Σενάριο 3 

Νηογνώμονας 
Αριθμός 
πλοίων 

Inspections 
% 

detensions 
Calculated 
detentions 

Detensions 
Αρχική 

τιμή  ΔΚE 
ΔΚE/7,4 

RO1 190 285 3 8,55 8,55 22,71 3,07 

RO2 130 195 3 5,85 5,85 22,17 3,00 

RO3 120 180 3 5,4 5,4 22,08 2,98 

RO4 110 165 3 4,95 4,95 21,99 2,97 

RO5 100 150 3 4,5 4,5 21,9 2,96 

RO6 90 135 3 4,05 4,05 21,81 2,95 

RO7 80 120 3 3,6 3,6 21,72 2,94 

RO8 70 105 3 3,15 3,15 21,63 2,92 

RO9 60 90 3 2,7 2,7 21,54 2,91 

RO10 50 75 3 2,25 2,25 21,45 2,90 
Πίνακας 22: : Υπολογισμός διορθωμένου συντελεστή     στο Σενάριο 3   
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Στη συνέχεια θα εφαρμοστούν οι προτεινόμενοι δείκτες με τις επιλεγείσες τιμές συντελεστών. Η 

κατανομή του στόλου ανά οργανισμό που θα χρησιμοποιηθεί  είναι η ακόλουθη: 

Νηογνώμονας 
Αριθμός 
πλοίων 

 

 

 

RO1 250 

RO2 220 

RO3 120 

RO4 80 

RO5 70 

RO6 60 

RO7 50 

RO8 50 

RO9 50 

RO10 50 

Σύνολο 

πλοίων 1000 

Πίνακας 23: Κατανομή στόλου δοκιμής προτεινόμενων δεικτών κρατήσεων 

Η εφαρμογή αρχικά θα λάβει χώρα σε σενάρια τα οποία περιλαμβάνουν απλές κρατήσεις (  ,     
, 

    
 και     

θεωρούνται ίσοι με το μηδέν). Για τα σενάρια αυτά έχει γίνει η παραδοχή ότι κάθε 

πλοίο του στόλου των νηογνωμόνων ετησίως επιθεωρείται 1,5 φορά. Στην πραγματικότητα υπάρχει 

συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής των πλοίων που επιθεωρούνται καθώς και συχνότητας 

επιθεωρήσεων από τις αρχές του κράτους λιμένα. 

Επίσης, με βάση το συγκεκριμένο ποσοστό κρατήσεων, επί των διενεργούμενων ελέγχων, θα 

υπολογίζεται ο αριθμός των κρατηθέντων πλοίων και θα στρογγυλεύεται σε ακέραιο αριθμό πλοίων. 

Αυτό θα δημιουργήσει κάποιες μεταβολές στα επιλεγέντα ποσοστά κρατήσεων. 

Μία τροποποίηση που θα γίνει στους δείκτες αφορά στη διαχείριση των οργανισμών με μικρό στόλο 

και αντίστοιχα μικρό αριθμό επιθεωρήσεων  

       

 

  
   

 

  

      
         

 
           

 
           

 
      

    

  
 

Εξίσωση 3: Τελική μορφή δείκτη κρατήσεων     

Η παράμετρος    θα λαμβάνει τιμές ως ακολούθως: 

RO1 

RO2 

RO3 

RO4 

RO5 

RO6 

RO7 

RO8 

RO9 

RO10 
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 ………….. 

Αντίστοιχα 

       

 

  
   

 

  

      
         

 
           

 
           

 
      

    

   
 

Εξίσωση 4: Τελική μορφή δείκτη κρατήσεων     

Η παράμετρο ς    θα λαμβάνει τιμές ως ακολούθως: 

    
                                                           

                                                                 
 ………….. 

Σενάριο 1 

Νηογνώμονας 
Αριθμός 
πλοίων 

Inspections % detensions 
Calculated 
detentions 

Detensions ΔΚΣ ΔΚE 

RO1 250 375 1 3,75 4 1,13 1,12 

RO2 220 330 1 3,3 3 0,95 0,94 

RO3 120 180 1 1,8 2 1,12 1,11 

RO4 80 120 1 1,2 1 0,66 0,82 

RO5 70 105 1 1,05 1 0,66 0,93 

RO6 60 90 1 0,9 1 0,66 0,97 

RO7 50 75 1 0,75 1 0,66 0,97 

RO8 50 75 1 0,75 1 0,66 0,97 

RO9 50 75 1 0,75 1 0,66 0,97 

RO10 50 75 1 0,75 1 0,66 0,97 
Πίνακας 24: Υπολογισμός τελικών συντελεστών     και    στο Σενάριο 1 

Σενάριο 2 

Νηογνώμονας 
Αριθμός 
πλοίων 

Inspections % detensions 
Calculated 
detentions 

Detensions ΔΚΣ ΔΚE 

RO1 250 375 2 7,5 8 2,25 2,23 

RO2 220 330 2 6,6 7 2,22 2,20 

RO3 120 180 2 3,6 4 2,23 2,21 

RO4 80 120 2 2,4 2 1,33 1,63 

RO5 70 105 2 2,1 2 1,33 1,86 

RO6 60 90 2 1,8 2 1,33 1,95 

RO7 50 75 2 1,5 2 1,33 1,95 

RO8 50 75 2 1,5 2 1,33 1,95 

RO9 50 75 2 1,5 2 1,33 1,95 

RO10 50 75 2 1,5 2 1,33 1,95 
Πίνακας 25: Υπολογισμός τελικών συντελεστών     και    στο Σενάριο 2 
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Σενάριο 3 

Νηογνώμονας 
Αριθμός 
πλοίων 

Inspections % detensions 
Calculated 
detentions 

Detensions ΔΚΣ ΔΚE 

RO1 250 375 3 11,25 11 3,10 3,07 

RO2 220 330 3 9,9 10 3,17 3,14 

RO3 120 180 3 5,4 5 2,79 2,76 

RO4 80 120 3 3,6 4 2,65 3,26 

RO5 70 105 3 3,15 3 1,99 2,78 

RO6 60 90 3 2,7 3 1,99 2,92 

RO7 50 75 3 2,25 2 1,33 1,95 

RO8 50 75 3 2,25 2 1,33 1,95 

RO9 50 75 3 2,25 2 1,33 1,95 

RO10 50 75 3 2,25 2 1,33 1,95 
Πίνακας 26: Υπολογισμός τελικών συντελεστών     και    στο Σενάριο 3 

Στους Πίνακες 24 έως 26 συνοψίζονται τα αποτελέσματα των δύο προτεινόμενων δεικτών στα 

Σενάρια 1 έως 3 

Με τις βασικές παραμέτρους του τρίτου σεναρίου θα επαναϋπολογισθούν οι τιμές των δύο δεικτών 

για το νηογνώμονα RO1 δίνοντας μη μηδενικές τιμές στις παραμέτρους   (  ,     
,     

 και     
). 

Τα νέα σενάρια τα ονομάζουμε Sxy. Όπου x ο αριθμός των σεναρίων που έχουμε ήδη και στα οποία 

τα νέα βασίζονται για τις υπόλοιπες παραμέτρους τους και y η γραμμή του πίνακα που ακολουθεί 

και καθορίζονται οι παράμετροι ki: 

  
11 κρατήσεις 

  
k3 k122 k242 k243 ΔΚΣ ΔΚE 

S32 RO1 1 0 0 0 3,9 3,9 

S33 RO1 0 1 0 0 3,7 3,6 

S34 RO1 0 0 1 0 3,4 3,3 

S31 RO1 0 0 0 0 3,1 3,1 
Πίνακας 27: Υπολογισμός τελικών συντελεστών     και    του RO1 για 11 κρατήσεις με συντελεστές ki≠0 

Με τις βασικές παραμέτρους του τρίτου σεναρίου θα επαναϋπολογισθούν οι τιμές των δύο δεικτών 

για το νηογνώμονα RO1 και για τιμές της παραμέτρου    1,2,3,4 αντίστοιχα. 
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11 κρατήσεις 

 

 
k3 k122 k242 k243 ΔΚΣ ΔΚE 

S1A RO1 0 0 0 0 3,1 3,1 

S1B RO1 1 0 0 0 3,9 3,9 

S1C RO1 2 0 0 0 5,0 5,0 

S1E RO1 3 0 0 0 6,5 6,4 

S1F RO2 4 0 0 0 8,3 8,2 
Πίνακας 28: Υπολογισμός τελικών συντελεστών     και    του RO1 για 11 κρατήσεις με συντελεστές k3 από 0 έως 4 

Για να γίνει αντιληπτή η μετατροπή στο δείκτη στον Πίνακα 29 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

των δύο δεικτών για την κράτηση ενός πλοίου μόνο. 

Κράτηση ενός πλοίου 

Νηογνώμονας 
Αριθμός 
πλοίων 

Inspections % detensions 
Calculated 
detentions 

Detensions ΔΚΣ ΔΚE 

RO1 250 375 0,27 1 1 0,28 0,28 

RO2 220 330 0,30 1 1 0,32 0,31 

RO3 120 180 0,56 1 1 0,56 0,55 

RO4 80 120 0,83 1 1 0,66 0,82 

RO5 70 105 0,95 1 1 0,66 0,93 

RO6 60 90 1,11 1 1 0,66 0,97 

RO7 50 75 1,33 1 1 0,66 0,97 

RO8 50 75 1,33 1 1 0,66 0,97 

RO9 50 75 1,33 1 1 0,66 0,97 

RO10 50 75 1,33 1 1 0,66 0,97 
Πίνακας 29 Υπολογισμός τελικών συντελεστών     και    του RO1 για κράτηση ενός πλοίου 

Τα αποτελέσματα του δείκτη κρατήσεων του Πίνακα 29, που θα επιλεγεί σε επόμενο εδάφιο, θα 

σχολιαστούν κατά την επιλογή των ορίων ελέγχου.  
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5.2.3 Σύγκριση των προτεινόμενων δεικτών     και     και επιλογή δείκτη κρατήσεων 

Πλεονεκτήματα     

 Ο δείκτης χρησιμοποιεί το σύνολο των πλοίων του κράτους σημαίας καθώς και το σύνολο 

των πλοίων του κάθε Αναγνωρισμένου Οργανισμού οπότε και δίνει εικόνα σε σχέση με το 

μέγεθος του στόλου. 

Μειονεκτήματα     

 Ο στόλος του κράτους σημαίας, καθώς και των υπό εποπτεία νηογνωμόνων, μεταβάλλεται 

κατά τη διάρκεια του όποιου διαστήματος εποπτείας (εισαγωγή νέων πλοίων στο νηολόγιο 

του κράτους σημαίας, διαγραφή πλοίων από αυτό κλπ). 

 Για να γίνουν έλεγχοι, και σε περίπτωση αντικανονικοτήτων κρατήσεις, θα πρέπει το πλοίο 

να δραστηριοποιείται σε περιοχές που εποπτεύονται συστηματικά. 

 Το μέγεθος του στόλου δεν αντικατοπτρίζει και τον αριθμό των διενεργούμενων 

επιθεωρήσεων διότι: 

o Μέρος των πλοίων μπορεί να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του κράτους 

σημαίας οπότε και να μην ελέγχονται από αρχές κράτους λιμένα άλλων χωρών 

o Μέρος του στόλου μπορεί να μην ανήκει στις κατηγορίες Priority 1- Priority 2 οπότε 

και να μην είναι στόχος συχνών ελέγχων από τις λιμενικές αρχές των λιμένων που 

δραστηριοποιούνται. 

Πλεονεκτήματα     

 Εμφανίζονται οι κρατήσεις σε σχέση με τις διενεργούμενες επιθεωρήσεις και η συμπεριφορά 

του δείκτη είναι παρόμοια με το ποσοστό κρατήσεων 

 Ο αριθμός των κρατήσεων όπως επίσης και ο αριθμός των επιθεωρήσεων είναι σαφώς 

ορισμένοι. 

Μειονεκτήματα     

 Για να γίνουν έλεγχοι, και σε περίπτωση ελλείψεων οι αντίστοιχες κρατήσεις, θα πρέπει το 

πλοίο να δραστηριοποιείται σε περιοχές που εποπτεύονται συστηματικά. 

 Επειδή τα πλοία που επιθεωρούνται είναι συνήθως τα επισφαλέστερα σε ασυμβατότητες ως 

προς την ισχύουσα νομοθεσία, ο δείκτης ίσως είναι αυστηρός στα αποτελέσματά του σε 

σχέση με το τι πραγματικά συμβαίνει στο σύνολο του στόλου του κράτους σημαίας και 

αντίστοιχα του νηογνώμονα. 

Λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη ανάλυση, για τη μελέτη του φαινομένου των κρατήσεων 

επιλέγεται ο δείκτης ΔκΕ. 

Ο δείκτης αυτός σχετίζει τις κρατήσεις με τις επιθεωρήσεις. Εμφανίζεται ως αποτελεσματικότερος 

στη μελέτη του φαινομένου των κρατήσεων και με ακριβέστερα προσδιοριζόμενες παραμέτρους.  

Ταυτόχρονα μπορεί να παρακολουθείται και η συμπεριφορά του δείκτη ΔκΣ χωρίς όμως να 

λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των νηογνωμόνων. 
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Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται ότι η μέθοδος που προτείνεται σε επόμενο εδάφιο ενσωματώνει 

πληροφορίες κρατήσεων από όλους τους φορείς- οργανισμούς που εκτελούν εποπτεία στο 

θεσμοθετημένο έργο των Αναγνωρισμένων και Εξουσιοδοτημένων νηογνωμόνων. 
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5.2.4 Επιλογή ορίων δείκτη     

Για τον δείκτη ΔκΕ θα επιλεγούν όρια λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά (στατιστικά) στοιχεία αλλά και 

όρια που χρησιμοποιούνται από λιμενικές αρχές (MoUs, USCG), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

στοιχεία από σχετική βιβλιογραφία.  

Τα όρια που θα ορισθούν θα χρησιμοποιηθούν τόσο για την κατασκευή διαγραμμάτων ελέγχου 

παρακολούθησης των σχετικών επιδόσεων των αναγνωρισμένων- εξουσιοδοτημένων οργανισμών 

όσο και για την ενεργοποίηση δέσμης ενεργειών για την αποφυγή προβληματικών καταστάσεων. 

Σημειώνεται ότι τα διαγράμματα και τα μέτρα δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσης μελέτης και 

για το λόγο αυτό δεν θα αναπτυχθούν. 

5.2.4.1 Μεθοδολογία προσδιορισμού ορίων 

Στη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές: 

Για την ανάπτυξη της μεθόδου θα υποτεθεί ότι οι κρατήσεις γίνονται μόνο από PARIS MoU, 

TOKYO MoU και USCG. Οι οργανισμοί αυτοί παρέχουν αξιόπιστα στοιχεία προσπελάσιμα στο 

ευρύ κοινό μέσω του διαδικτύου. Η Ελληνική σημαία λαμβάνει αναφορές από όλα τα MoUs και 

λοιπές αρχές. Στην παρούσα εργασία, για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας θα χρησιμοποιηθούν 

στοιχεία των τριών προαναφερομένων οργανισμών. 

5.2.4.2 Στατιστικά- ιστορικά στοιχεία 

Στον Πίνακα 30 παρουσιάζονται στοιχεία της τριετίας 2009-2011 από το Paris MoU (Paris MoU, 

2009/ 2010/2011), το Tokyo MoU (Tokyo MoU, 2009/2010/2011) και την USCG (USCG, 2009/ 

2010/2011)  σχετικά με τις διενεργηθείσες επιθεωρήσεις και κρατήσεις των πλοίων Ελληνικής 

σημαίας από αυτούς τους οργανισμούς. 

Στους Πίνακες 31, 32 και 33,οι οποίοι προέρχονται από την Ελληνική στατιστική υπηρεσία 

παρουσιάζονται ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το είδος τον αριθμό και τη 

χωρητικότητα των πλοίων με Ελληνική σημαία.  
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Επιθεωρήσεις-Κρατήσεις πλοίων Ελληνικής σημαίας 

      
ΕΤΟΣ 2009 Paris MoU USCG Tokyo MoU TOTAL 

Α Επιθεωρήσεις 979 394 248 1621 

Β Κρατήσεις 53 1 7 61 

  % (=Β/Α*100) 5,41 0,25 2,82 3,76 

      
ΕΤΟΣ 2010 Paris MoU USCG Tokyo MoU TOTAL 

Α Επιθεωρήσεις 1021 406 291 1718 

Β Κρατήσεις 47 4 10 61 

  % (=Β/Α*100) 4,60 0,99 3,44 3,55 

      
ΕΤΟΣ 2011 Paris MoU USCG Tokyo MoU TOTAL 

Α Επιθεωρήσεις 1015 391 333 1739 

Β Κρατήσεις 54 5 11 70 

  % (=Β/Α*100) 5,32 1,28 3,30 4,03 

      
ΤΡΙΕΤΙΑ 2009-2011 Paris MoU USCG Tokyo MoU TOTAL 

Α Επιθεωρήσεις 3015 1191 872 5078 

Β Κρατήσεις 154 10 28 192 

  % (=Β/Α*100) 5,11 0,84 3,21 3,78 
Πίνακας 30: Επιθεωρήσεις και κρατήσεις πλοίων Ελληνικής σημαίας τριετίας 2009-2011 
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Πίνακας 31: Τύποι και αριθμός πλοίων Ελληνικής σημαίας (Hellenic Statistical Authority, 2012) 

  

Πίνακας 32: Αριθμός πλοίων με Ελληνική σημαία και Χωρητικότητα πλοίων (HSA, 2012)       Πίνακας 33: Αριθμός πλοίων Ελληνικής σημαίας ανά ηλικιακή ομάδα (HAS, 2012) 
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ΕΤΟΣ 2009 

Paris MoU USCG Tokyo MoU 2009 TOTAL 
ΕΤΟΣ 2009  

Επιθεωρήσεις  Κρατήσεις % Επιθεωρήσεις  Κρατήσεις % Επιθεωρήσεις  Κρατήσεις % Επιθεωρήσεις  Κρατήσεις % 
 

Ν
Η

Ο
ΓΝ

Ω
Μ

Ο
Ν

Α
Σ 

ROA 2067 0 0,00% 1422 0 0,00% 2012 4 0,20% 5501 4 0,07% ROA 

Ν
Η

Ο
ΓΝ

Ω
Μ

Ο
Ν

Α
Σ 

ROB 4728 10 0,21% 912 1 0,11% 2014 5 0,25% 7654 16 0,21% ROB 

ROC 297 0 0,00% 278 0 0,00% 2079 1 0,05% 2654 1 0,04% ROC 

ROD 4627 6 0,13% 1951 1 0,05% 2529 6 0,24% 9107 13 0,14% ROD 

ROE 5757 8 0,14% 1174 0 0,00% 2035 1 0,05% 8966 9 0,10% ROE 

ROF 291 1 0,34% 264 0 0,00% 2057 3 0,15% 2612 4 0,15% ROF 

ROG 5137 11 0,21% 1703 1 0,06% 2801 9 0,32% 9641 21 0,22% ROG 

ROH 2327 8 0,34% 1805 0 0,00% 7413 30 0,40% 11545 38 0,33% ROH 

ROI 1077 0 0,00% 183 0 0,00% 382 0 0,00% 1642 0 0,00% ROI 

ROJ 2308 16 0,69% 128 0 0,00% 532 2 0,38% 2968 18 0,61% ROJ 

Πίνακας 34: Κρατήσεις πλοίων παγκόσμιου στόλου νηογνωμόνων ανά νηογνώμονα του έτους 2009 

 

 
ΕΤΟΣ 2010 

Paris MoU USCG Tokyo MoU 2010 TOTAL 
ΕΤΟΣ 2010 

 
Επιθεωρήσεις  Κρατήσεις % Επιθεωρήσεις  Κρατήσεις % Επιθεωρήσεις  Κρατήσεις % Επιθεωρήσεις  Κρατήσεις % 

Ν
Η

Ο
ΓΝ

Ω
Μ

Ο
Ν

Α
Σ 

ROA 2072 0 0,00% 1433 0 0,00% 2315 5 0,22% 5820 5 0,09% ROA 

Ν
Η

Ο
ΓΝ

Ω
Μ

Ο
Ν

Α
Σ 

ROB 4946 7 0,14% 784 0 0,00% 2479 9 0,36% 8209 16 0,19% ROB 

ROC 325 0 0,00% 253 0 0,00% 2150 2 0,09% 2728 2 0,07% ROC 

ROD 4508 2 0,04% 1679 0 0,00% 2769 2 0,07% 8956 4 0,04% ROD 

ROE 5803 9 0,16% 1112 0 0,00% 2678 6 0,22% 9593 15 0,16% ROE 

ROF 289 0 0,00% 306 0 0,00% 2226 2 0,09% 2821 2 0,07% ROF 

ROG 4925 6 0,12% 1626 1 0,06% 3056 7 0,23% 9607 14 0,15% ROG 

ROH 2353 3 0,13% 2195 1 0,05% 7739 21 0,27% 12287 25 0,20% ROH 

ROI 1123 1 0,09% 212 0 0,00% 514 0 0,00% 1849 1 0,05% ROI 

ROJ 2162 7 0,32% 110 0 0,00% 567 3 0,53% 2839 10 0,35% ROJ 

Πίνακας 35: Κρατήσεις πλοίων παγκόσμιου στόλου νηογνωμόνων ανά νηογνώμονα του έτους 2010 
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ΕΤΟΣ 2011 

Paris MoU USCG Tokyo MoU 2011 TOTAL 
ΕΤΟΣ 2011 

 
Επιθεωρήσεις  Κρατήσεις % Επιθεωρήσεις  Κρατήσεις % Επιθεωρήσεις  Κρατήσεις % Επιθεωρήσεις  Κρατήσεις % 

Ν
Η

Ο
ΓΝ

Ω
Μ

Ο
Ν

Α
Σ 

ROA 1896 1 0,05% 1708 0 0,00% 2802 4 0,14% 6406 5 0,08% ROA 

Ν
Η

Ο
ΓΝ

Ω
Μ

Ο
Ν

Α
Σ 

ROB 3841 11 0,29% 1098 0 0,00% 2963 1 0,03% 7902 12 0,15% ROB 

ROC 256 0 0,00% 284 0 0,00% 2450 0 0,00% 2990 0 0,00% ROC 

ROD 3590 3 0,08% 2175 0 0,00% 3223 4 0,12% 8988 7 0,08% ROD 

ROE 4308 10 0,23% 1561 0 0,00% 3136 5 0,16% 9005 15 0,17% ROE 

ROF 253 0 0,00% 263 0 0,00% 2568 0 0,00% 3084 0 0,00% ROF 

ROG 4050 1 0,02% 2275 0 0,00% 3628 4 0,11% 9953 5 0,05% ROG 

ROH 2198 4 0,18% 2009 0 0,00% 8849 19 0,21% 13056 23 0,18% ROH 

ROI 960 3 0,31% 243 0 0,00% 701 1 0,14% 1904 4 0,21% ROI 

ROJ 1585 3 0,19% 89 0 0,00% 514 1 0,19% 2188 4 0,18% ROJ 

Πίνακας 36: Κρατήσεις πλοίων παγκόσμιου στόλου νηογνωμόνων ανά νηογνώμονα του έτους 2011 

Οι Πίνακες 34, 35 και 36 αφορούν στοιχεία του παγκόσμιου στόλου των αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Ελληνική σημαία 

και στον Πίνακα 37 περιλαμβάνονται συνολικά στοιχεία για την τριετία 2009-2011. 

  

2009-2011 TOTAL 

  

 
Επιθεωρήσεις  Κρατήσεις % 

 

Ν
Η

Ο
ΓΝ

Ω
Μ

Ο
Ν

Α
Σ 

ROA 17727 14 0,08% ROA 

Ν
Η

Ο
ΓΝ

Ω
Μ

Ο
Ν

Α
Σ 

ROB 23765 44 0,19% ROB 

ROC 8372 3 0,04% ROC 

ROD 27051 24 0,09% ROD 

ROE 27564 39 0,14% ROE 

ROF 8517 6 0,07% ROF 

ROG 29201 40 0,14% ROG 

ROH 36888 86 0,23% ROH 

ROI 5395 5 0,09% ROI 

ROJ 7995 32 0,40% ROJ 
Πίνακας 37: Συνολικές κρατήσεις πλοίων παγκόσμιου στόλου νηογνωμόνων ανά νηογνώμονα τριετίας 2009-2011 

Στον Πίνακα 38, και για το ίδιο με πριν χρονικό διάστημα, παρατίθενται οι κρατήσεις που επέβαλλε το Paris MoU σε πλοία της Ελληνικής σημαίας καθώς και 

το ποσοστό των κρατήσεων αυτών για τις οποίες ευθυνόταν ο αντίστοιχος νηογνώμονας. 
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Νηογνώμονας Έτος 
Αριθμός 

επιθεωρήσεων 
Αριθμός 

κρατήσεων 

Κρατήσεις με 
ευθύνη 

Νηογνώμονα 

Επιθεωρήσεις 
τριετίας    

2009-2011  

Συνολικές 
κρατήσεις 
2009-2011 

Ποσοστό 
κρατήσεων 

Κρατήσεις με 
ευθύνη 

Νηογνώμονα 
2009-2011 

Ποσοστό 
κρατήσεων 

ευθύνης 
Νηογνώμονα 

ROA 

2009 155 2 0 

406 5 1,23% 2 0,49% 2010 143 1 0 

2011 108 2 2 

ROB 

2009 18 0 0 

72 1 1,39% 0 0,00% 2010 28 1 0 

2011 26 0 0 

ROC 

2009 0 0 0 

0 0 - 0 - 2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

ROD 

2009 73 0 0 

188 1 0,53% 1 0,53% 2010 60 0 0 

2011 55 1 1 

ROE 

2009 23 0 0 

50 0 0,00% 0 0,00% 2010 20 0 0 

2011 7 0 0 

ROF 

2009 0 0 0 

0 0 - 0 - 2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

ROG 

2009 146 2 0 

392 3 0,77% 0 0,00% 2010 146 0 0 

2011 100 1 0 

ROH 

2009 31 2 0 

72 3 4,17% 0 0,00% 2010 19 0 0 

2011 22 1 0 

ROI 

2009 21 1 0 

75 3 4,00% 0 0,00% 2010 21 1 0 

2011 33 1 0 

ROJ 

2009 0 0 0 

2 0 0,00% 0 0,00% 2010 0 0 0 

2011 2 0 0 
Πίνακας 38: Κρατήσεις πλοίων Ελληνικής σημαίας από το Paris MoU για το χρονικό διάστημα 2009-2011 (Paris MoU, 2012) 
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5.2.4.3 Προσδιορισμός ορίων δείκτη     

Η μέτρηση επίδοσης κράτους σημαίας πρώτη φορά παρουσιάστηκε από το Paris MoU και στη 

συνέχεια υιοθετήθηκε από το Tokyo MoU. Κάθε έτος παρουσιάζεται η κατάταξη των σημαιών στην 

«Black/Grey/White list» με καλύτερες επιδόσεις σημαιών τις λευκές και χειρότερες τις μαύρες (Paris 

MoU, 2011). 

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή της μεθόδου η οποία ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

τα μεγαλύτερα MoUs για την αξιολόγηση των κρατήσεων σε σχέση με τις διενεργούμενες 

επιθεωρήσεις η οποία εφαρμόζεται αντίστοιχα και για την αξιολόγηση των νηογνωμόνων. 

Η μέθοδος βασίζεται στην υπόθεση ότι οι κρατήσεις, οι οποίες είναι διακριτές (ακέραιος αριθμός), 

ακολουθούν διωνυμική κατανομή. Επίσης οι τύποι που χρησιμοποιούνται, για απλούστευση 

υπολογισμού των ορίων προκύπτει από προσέγγιση της διακριτής διωνυμικής κατανομής με συνεχή 

κανονική κατανομή. Για τον υπολογισμό του κάτω και άνω ορίου στους τύπους έχει επιβληθεί 

διορθωτικός συντελεστής +0,5 για το άνω όριο και -0,5 για το κάτω όριο (Perepelkin et all, 2009).  

                                    

                                    

Εξισώσεις 5: Όρια Black/Grey/White list 

Όπου: 

Ν ο αριθμός των επιθεωρήσεων 

p το επιτρεπόμενο όριο κρατήσεων 

z 1,645 (for certainty level of 95%) 

 

Για την περαιτέρω σύγκριση και κατάταξη χρησιμοποιείται ο συντελεστής υπέρβασης (excess factor 

EF) ο οποίος αποτελεί ένδειξη πόσες φορές πρέπει να αλλάξει και να επαναπροσδιοριστεί το 

επιτρεπόμενο όριο κρατήσεων ώστε οι κρατήσεις ενός κράτους σημαίας να αντιστοιχούν στα όρια. 

Μεταβολή του p κατά 3% αντιστοιχεί σε μία ακέραια μονάδα του EF. Επίσης για σημαίες στην 

γκρίζα περιοχή χρησιμοποιείται ο τύπος:  

   
    ή         ί           ό έ      ί   

    ύ   έ      ί           ό έ      ί  
 

Εξίσωση 6: Τύπος υπολογισμού EF για σημαίες της γκρίζας περιοχής 

Για τη διαβάθμιση των κρατών σημαίας του μαύρου καταλόγου σε πολύ υψηλού, υψηλού, μεσαίου 

έως υψηλού κινδύνου ή μεσαίου κινδύνου ισχύουν οι κάτωθι τιμές του EF:  

EF = 4,01 και άνω σημαίνει πολύ υψηλό κίνδυνο  

EF = 3,01 έως 4,00 σημαίνει υψηλό κίνδυνο  

EF = 2,01 έως 3,00 σημαίνει μεσαίο έως υψηλό κίνδυνο  

EF = 1,01 έως 2,00 σημαίνει μεσαίο κίνδυνο 

(EU, 2010)   
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5.2.4.4 Μελέτη και άλλων ορίων 

Ακολουθεί παράθεση ορίων που τίθενται από διάφορους οργανισμούς για την εποπτεία 

νηογνωμόνων ή κρατών σημαίας και τα οποία εξετάσθηκαν κατά τον προσδιορισμό των ορίων της 

παρούσας μελέτης 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί την απόφαση της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2009 σχετικά με 

τα κριτήρια που πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου να αποφασίζεται πότε οι επιδόσεις ενός 

οργανισμού που ενεργεί για λογαριασμό κράτους σημαίας μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν 

απαράδεκτη απειλή για την ασφάλεια και το περιβάλλον (2009/491/ΕΚ), σύμφωνα με την οποία οι 

αναγνωρισμένοι οργανισμοί λαμβάνουν βαθμούς «ποινής» για τις οκτώ ακόλουθες περιπτώσεις: 

- Απαγορεύσεις απόπλου με υπαιτιότητα αναγνωρισμένου οργανισμού επί του συνόλου 

επιθεωρήσεων εντός τριετούς περιόδου 

- Ποσοστό απαγορεύσεων απόπλου από αναγνωρισμένο οργανισμό επί του συνόλου 

των επιθεωρήσεων (Ετήσιο συγκρινόμενο με προηγούμενη τριετία) 

- Αριθμός απαγορεύσεων απόπλου επί του συνολικού αριθμού επιθεωρήσεων εντός 

τριετούς περιόδου 

- Δύο απαγορεύσεις απόπλου του ιδίου πλοίου με υπαιτιότητα αναγνωρισμένου 

οργανισμού κατά το τελευταίο 12μηνο (ετησίως) 

- Δύο απαγορεύσεις απόπλου του ιδίου πλοίου με υπαιτιότητα αναγνωρισμένου 

οργανισμού κατά το τελευταίο 24μηνο (ετησίως, τους τελευταίους 24 μήνες) 

- Τρεις ή περισσότερες απαγορεύσεις απόπλου του ιδίου πλοίου με υπαιτιότητα 

αναγνωρισμένου οργανισμού κατά το τελευταίο 24μηνο (ετησίως, τους τελευταίους 

24 μήνες) 

- Διαφορά επιδόσεων μεταξύ σημαιών της μαύρης και της λευκής λίστας 

- Εκθέσεις των κρατών μελών 

Τα περισσότερα από τα ανωτέρω έχουν ενσωματωθεί στον δείκτη κρατήσεων που προτείνεται στην 

παρούσα εργασία. 

Αντίστοιχα με τα όρια των κρατών σημαίας και τις σχετικές λίστες (μαύρη, γκρι, λευκή) 

υπολογίζονται και τα όρια για τις κρατήσεις ενός νηογνώμονα ως ακολούθως (EU, 2009):  

Αριθμός απαγορεύσεων απόπλου από αναγνωρισμένο οργανισμό επί του συνόλου των 

επιθεωρήσεων εντός τριετούς περιόδου 

έστω 

                        

                        

Εξισώσεις 7: Όρια Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με απόφαση 2009/491/ΕΚ 
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Όπου: 

n   αριθμός απαγορεύσεων απόπλου από αναγνωρισμένο οργανισμό 

Ul   κατώφλι χαμηλών έως μέτριων επιδόσεων 

Uh   κατώφλι μέτριων έως υψηλών επιδόσεων 

N   συνολικός αριθμός επιθεωρήσεων (ελάχιστος αριθμός = 60) 

p   σταθερό μέτρο = 0,02 

z   συντελεστής στατιστικής σημασίας = 1,645 

Paris MoU/ Tokyo MoU 

Αντίστοιχα το Paris MoU και το Tokyo MoU στις ανωτέρω σχέσεις, για τη δική του λίστα 

κατάταξης των νηογνωμόνων χρησιμοποιεί p=0,07 (Paris MoU, 2011; Tokyo MoU, 2011) 

U.S. Coast Guard 

Η USCG κατατάσσει τους οργανισμούς με κριτήριο τον ποσοστό κρατήσεων 

(κρατήσεις/επιθεωρήσεις). Μάλιστα έχει θέσει τα ακόλουθα όρια σύμφωνα με το ακόλουθο 

απόσπασμα: 

 

(USCG, 2011) 

Όρια μεθόδου μέτρησης απόδοσης σημαίας (Perepelkin et al.,2009) 

Στην ανωτέρω εργασία ορίζονται τα όρια: 

  

 
  

 
  

  
 

      
       

   
 
  

  
 

  

  
  
 

 

 

  

 
  

 
  

  
 

      
       

   
 
  

  
 

  

  
  
 

 

 

Εξισώσεις 8: Όρια μεθόδου Perepelkin ( Perepelkin et all, 2009) 

  



 115 

Όρια ελέγχου ποσοστού p σε απόσταση      (Χαλικιάς, 2002)  

             
         

  
 

             
         

  
 

Εξισώσεις 9: Όρια ελέγχου ποσοστού p σε απόσταση      

5.2.4.5 Προτεινόμενο όριο δείκτη κρατήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και αφού μελετήθηκαν αρκετά σενάρια, θα εφαρμοστεί η 

ακόλουθη διαδικασία: 

Λόγω της τελικής μορφής του δείκτη κρατήσεων, τοποθετούνται δύο όρια το όριο προειδοποίησης 

(ΟΠ) και το όριο ενέργειας (ΟΕ). Ο προσδιορισμός τους περιγράφεται ακολούθως.  

Όριο προειδοποίησης ΟΠ 

Οι επιδόσεις των οργανισμών στον παγκόσμιο στόλο τους εμφανίζονται να είναι χαμηλότερες 

σχετιζόμενες με αυτές που περιορίζονται στα πλοία της Ελληνικής σημαίας σύγκριση 

αποτελεσμάτων Νηογνωμόνων με πλοία Ελληνικής σημαίας με αποτελέσματα όλων των σημαιών 

(στοιχεία Paris MoU).  

Για την παρακολούθηση της πορείας των κρατήσεων των εξουσιοδοτημένων οργανισμών με 

διαγράμματα ελέγχου, επιλέγεται η ανάλυση με βάση τα στοιχεία του παγκόσμιου στόλου των 

νηογνωμόνων η οποία είναι και «ελαστικότερη». 

Μάλιστα από τον Πίνακα 37 (επαναλαμβάνεται για λόγους πληρότητας του εδαφίου) που 

περιγράφει την τριετία 2009-2011 θα χρησιμοποιήσουμε ως αναφορά τα αποτελέσματα του 

νηογνώμονα ROJ, δηλαδή 32 κρατήσεις σε 7995 επιθεωρήσεις. 

  
2009-2011  

 
Επιθεωρήσεις  Κρατήσεις % 

Ν
Η

Ο
ΓΝ

Ω
Μ

Ο
Ν

Α
Σ 

ROA 17727 14 0,08% 

ROB 23765 44 0,19% 

ROC 8372 3 0,04% 

ROD 27051 24 0,09% 

ROE 27564 39 0,14% 

ROF 8517 6 0,07% 

ROG 29201 40 0,14% 

ROH 36888 86 0,23% 

ROI 5395 5 0,09% 

ROJ 7995 32 0,40% 

 Σύνολο 192475 293 0,15% 
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Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνεται μία βασική παραδοχή ότι ο Δείκτης κρατήσεων λειτουργεί όμοια 

με το ποσοστό κρατήσεων (ή διαφορετικά θεωρώ ένα νηογνώμονα ο οποίος περιέχει όλα τα πλοία 

της σημαίας και εμφανίζει 32 κρατήσεις σε 7995 επιθεωρήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση τα 

αποτελέσματα του δείκτη είναι ακριβώς ίδια με το ποσοστό των κρατήσεων εφόσον δεν υπάρχουν 

κρατήσεις που να ενεργοποιούν τις προσαυξήσεις μέσω των παραμέτρων ki) 

Για τον ορισμό του ΟΠ και αφού έγιναν δοκιμές και με τους έξι περιγραφόμενους τρόπους τελικά 

επιλέχθηκαν τα αποτελέσματα που μας δίνει η έκτη μέθοδος με χρήση του τύπου για τον 

προσδιορισμό του άνω ορίου (UCLp). 

Χ Ν P UCLp 

32 7995 0,40% 0,61% 
Πίνακας 39: Όριο Προειδοποίησης 

Ως κάτω όριο θα χρησιμοποιηθεί το μηδέν. Αφού λειτουργήσει το σύστημα και δημιουργηθούν 

διαγράμματα ελέγχου του δείκτη, τότε μπορεί να επαναπροσδιοριστεί το ΟΠ. 

Στην περίπτωση οργανισμών με λίγα πλοία και συνεπώς μικρό αριθμό επιθεωρήσεων, το ΟΠ 

ενεργοποιείται με μία κράτηση. Η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί την εποπτεία, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις αντίστοιχες αναφορές του οργάνου που εκτέλεσε τον έλεγχο έχει τη δυνατότητα να 

αξιολογήσει το συμβάν. 

Όριο άμεσης ενέργειας 

Με βάση την τελική δομή του δείκτη, το όριο αυτό ορίζεται στην τιμή 1 του δείκτη κρατήσεων. 

Αυτό ποιοτικά σημαίνει περίπου 1% κρατήσεις για τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς που 

υπόκεινται σε πολλές επιθεωρήσεις και σε δύο κρατήσεις (1+) για οργανισμούς που υπόκεινται σε 

λιγότερες από 100. 

Το είδος της ενέργειας ή της δέσμης ενεργειών θεωρείται εκτός του αντικειμένου της παρούσας 

εργασίας που σκοπό έχει τη δημιουργία συστήματος εποπτείας και δεν αναλύεται. 
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5.3 Λοιποί προτεινόμενοι δείκτες και όρια αυτών 

Εκτός του περιγραφέντος δείκτη κρατήσεων Δκ  για την καλύτερη αξιολόγηση της απόδοσης των 

νηογνωμόνων προτείνονται και οι ακόλουθοι: 

5.3.1 Δείκτης πιστοποιητικών 

Για τα πιστοποιητικά προτείνεται για κάθε νηογνώμονα να συγκεντρώνονται βαθμοί, ένας για κάθε 

πιστοποιητικό με πρόβλημα. Αυτό το άθροισμα θα μπορούσε να διαιρείται με: 

 Το σύνολο του στόλου του εκάστου νηογνώμονα 

 Το σύνολο των πλοίων εκάστου νηογνώμονα που δέχονται κυβερνητική πιστοποίηση 

 Το σύνολο των θεσμοθετημένων πιστοποιητικών που εκδίδει ο εν λόγω οργανισμός 

Μικρότερο ποσοστό σημαίνει καλύτερη επίδοση. 

Για το δείκτη πιστοποιητικών θα χρησιμοποιηθεί ως διαιρέτης το σύνολο των θεσμοθετημένων 

πιστοποιητικών που εκδίδει ο αξιολογούμενος οργανισμός. 

Στην παρούσα φάση και λόγω της σημαντικότητας των εκδιδόμενων πιστοποιητικών διενεργείται 

100% έλεγχος. Μελλοντικά θα μπορούσε να οριστεί δειγματοληπτική μέθοδος που να παρέχει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Στον δείκτη πιστοποιητικών τίθεται ως όριο ενέργειας το ποσοστό 0,5% λόγω της σπουδαιότητάς 

τους. Βέβαια όταν η σημαία πληροφορείται ή ανακαλύπτει ένα πιστοποιητικό με ελλείψεις 

λαμβάνοντας άμεσα μέτρα αποκατάστασης.   

5.3.2 Δείκτης ευρημάτων ελέγχων 

Ακολούθως ορίζονται δύο δείκτες. Τα είδη των ευρημάτων των δύο δεικτών θεωρούνται ισοδύναμα. 

Ευρήματα Ευρωπαϊκής Επιτροπής (μέσω EMSA)   

Η βαρύτητα των ευρημάτων αντικατοπτρίζεται στην αρνητική βαθμολογία της κάθε κατηγορίας η 

οποία και θα είναι:  

 Παρατήρηση   1 

 Μη συμμόρφωση   3 

 Κύρια μη συμμόρφωση 5 

Το επιτρεπτό όριο ορίζεται στην τιμή 5 του δείκτη και περιλαμβάνει πληροφορίες από τον 

τελευταίο έλεγχο της EMSA. 

Ευρήματα Αρχής κράτους σημαίας 

Όμοια με πριν η αρνητική βαθμολογία της κάθε κατηγορίας θα είναι:  

 Παρατήρηση   1 

 Μη συμμόρφωση   3 

 Κύρια μη συμμόρφωση 5 
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Το επιτρεπτό όριο ορίζεται στην τιμή 5 του δείκτη και περιλαμβάνει πληροφορίες από τον 

τελευταίο έλεγχο της αρμόδιας Αρχής του κράτους σημαίας. 

5.3.3 Σημείωση για VCA 

Οι καθετοποιημένοι έλεγχοι (Vertical Control Audit/ VCA) διενεργούνται στα πλαίσια 

παρακολούθησης του έργου των αναγνωρισμένων οργανισμών. Όταν έχει προγραμματιστεί έλεγχος 

σε πλοίο από τον νηογνώμονα, το οποίο έχει καταπλεύσει σε λιμάνι της Ελληνικής επικράτειας, τότε 

υπάρχει η δυνατότητα παρουσίας εκπροσώπου της Αρχής για παρακολούθηση του έργου του 

επιθεωρητή του νηογνώμονα. Ακολουθεί σχετική έκθεση- αναφορά.  

Σε αρκετές περιπτώσεις η ειδοποίηση της Αρχής γίνεται την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου 

και δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής εκπροσώπου. Η χρονική στιγμή της γνωστοποίησης δεν 

οφείλεται στον νηογνώμονα. Ο πλοιοκτήτης ή διαχειριστής ενημερώνει και αυτός με τη σειρά του 

τον νηογνώμονα την ημέρα που επιθυμεί να λάβει χώρα ο έλεγχος. 

Για το λόγο αυτό και για το γεγονός ότι πλοία νηογνωμόνων δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας δεν 

επιτρέπει τη χρήση δείκτη που να σχετίζεται με τους καθετοποιημένους ελέγχους.  

Για το σκοπό αυτό, αλλά και για την πληρότητα της αξιολόγησης, σε περίπτωση που διεξαχθεί 

έλεγχος με πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων επιθεωρητή, τότε θα προστίθεται μία επιπλέον μη 

συμμόρφωση στα ευρήματα της αρχής. 
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5.4 Σύστημα λήψης αποφάσεων 

Το προτεινόμενο σύστημα λήψης αποφάσεων επηρεάζεται από τους ακόλουθους δείκτες: 

 Δείκτης κρατήσεων 

 Δείκτης πιστοποιητικών  

 Δείκτης Ευρημάτων Αρχής και Δείκτης Ευρημάτων EMSA 

 

Εικόνα 16: Φόρμα Αξιολόγησης 

Συμφώνα με την φόρμα της Εικόνας 16 θα εμφανίζεται η βαθμολογία του κάθε οργανισμού σε κάθε 

επιμέρους δείκτη και από αυτήν, όπως θα περιγραφεί ακολούθως θα προκύπτει η βαθμολογία 

κατάταξης. 

5.4.1 Βαθμολογία κρατήσεων 

Εάν ο δείκτης κρατήσεων ενός νηογνώμονα υπερβαίνει το άνω όριο ελέγχου που έχει περιγραφεί σε 

προηγούμενο εδάφιο τότε αυτός λαμβάνει αρνητική βαθμολογία «5». 

Σε περίπτωση που δεν έχει υποστεί κράτηση κανένα πλοίο του στόλου του (με υπαιτιότητα του 

νηογνώμονα) τότε αυτός λαμβάνει βαθμό «0». 

Ενδιάμεσες τιμές του δείκτη δίνουν με γραμμική παρεμβολή τιμές αρνητικής βαθμολογίας από το 

διάστημα (0,5).  

Τα στοιχεία επιθεωρήσεων και κρατήσεων θα αφορούν την τελευταία πλήρη τριετία. 
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5.4.2 Βαθμολογία πιστοποιητικών 

Εάν ο δείκτης πιστοποιητικών ενός νηογνώμονα υπερβαίνει το άνω όριο «επιτρεπτών» σφαλμάτων 

σε πιστοποιητικά που έχει περιγραφεί σε προηγούμενο εδάφιο τότε αυτός λαμβάνει αρνητική 

βαθμολογία «2». 

Σε περίπτωση που δεν έχει παρουσιάσει μη συμμορφούμενα πιστοποιητικά  τότε αυτός λαμβάνει 

βαθμό «0». 

Ενδιάμεσες τιμές του δείκτη δίνουν με γραμμική παρεμβολή τιμές αρνητικής βαθμολογίας από το 

διάστημα (0,2).  

Τα στοιχεία θα αφορούν το τελευταίο πλήρες έτος. 

5.4.3 Βαθμολογία επιθεωρήσεων 

Οι Επιθεωρήσεις της Αρχής και οι επιθεωρήσει της EMSA για την αξιολόγηση θεωρούνται 

ισοδύναμες.  

Από τις δύο επιμέρους αξιολογήσεις κρατείται η δυσμενέστερη. 

Ο νηογνώμονας που υπερβαίνει αυτό το όριο των 5 βαθμών λαμβάνει αρνητική βαθμολογία «3». 

Σε περίπτωση που δεν έχει ευρήματα λαμβάνει βαθμό «0». 

Ενδιάμεσες τιμές δίνουν με γραμμική παρεμβολή τιμές αρνητικής βαθμολογίας από το διάστημα 

(0,3).  

Θα λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη επιθεώρηση της αρχής και η πιο πρόσφατη επιθεώρηση της 

EMSA. 

5.4.4 Κατάταξη 

Με βάση τη συγκεντρωθείσα τελική αρνητική βαθμολογία οι νηογνώμονες, κατατάσσονται με 

πρώτο τον αποδοτικότερο και τελευταίο τον λιγότερο αποδοτικό (πάντα σχετικά με το 

θεσμοθετημένο έργο της εξουσιοδότησης). 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο εδάφιο, το είδος της ενέργειας ή της δέσμης ενεργειών, σε 

περίπτωση που οι επιδόσεις ενός νηογνώμονα υπερβούν το όριο ενέργειας, θεωρείται εκτός του 

αντικειμένου της παρούσας εργασίας που σκοπό έχει τη δημιουργία συστήματος εποπτείας και δεν 

αναλύεται. 

  



 121 

Κεφάλαιο 6 «Συμπερασματικές 
επισημάνσεις» 

 

 

 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συμπεράσματα σχόλια καθώς επίσης θίγονται 

ζητήματα όπως η ασυμβατότητα ρόλων των νηογνωμόνων και δίδονται ερείσματα για 

μελλοντικές ερευνητικές εργασίες. 
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6.1 Συμπερασματικά σχόλια 

Η συνεισφορά  των νηογνωμόνων στην ασφάλεια των πλοίων και στην προστασία του 

περιβάλλοντος είναι αδιαμφισβήτητη. Πολλά κράτη σημαίας τους εξουσιοδοτούν να λειτουργούν 

για λογαριασμό τους αφού αυτοί έχουν ικανότητα και τεχνογνωσία διενέργειας ουσιαστικών 

ελέγχων. Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και αρτιότερα 

μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος τοποθετεί μεγαλύτερα φορτία στους οργανισμούς 

αυτούς (Boisson, 2005) 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση του Α΄ μέρους είναι ξεκάθαρη η ανάγκη εποπτείας τουλάχιστον 

του θεσμοθετημένου έργου τους, αφού παρότι τα κράτη σημαίας εξουσιοδοτούν τους νηογνώμονες 

να λειτουργούν για λογαριασμό τους, η ευθύνη παραμένει στο κράτος σημαίας. 

Από τα στατιστικά στοιχεία του Κεφαλαίου 5 παρουσιάζεται ότι οι αναγνωρισμένοι και 

εξουσιοδοτημένοι, από την Ελληνική σημαία, νηογνώμονες εκτελούν τα καθήκοντα που έχουν 

αναλάβει με ικανοποιητικό τρόπο, αφού οι κρατήσεις που οφείλονται σε αυτούς είναι λίγες 

αριθμητικά. 

Με το προτεινόμενο σύστημα εποπτείας και αξιολόγησης των νηογνωμόνων που αναπτύχθηκε στο 

Β΄ μέρος, με αξιοποίηση διαθέσιμων πληροφοριών, γίνεται προσπάθεια: 

 Να προληφθούν συστηματικά σφάλματα των νηογνωμόνων 

 Να υπάρχει συνεχής και ουσιαστικός έλεγχος των δραστηριοτήτων τους, κυρίως αυτών που 

σχετίζονται με το θεσμοθετημένο έργο για το οποίο εξουσιοδοτούνται από κράτη σημαίας 

 Να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση και κατάταξη βάση των σχετικών επιδόσεων. 

Σχετικά με το ιδιωτικό έργο των νηογνωμόνων (ένταξη σε πλοίων σε κλάση) η εποπτεία 

περιορίζεται κυρίως στο εάν οι νηογνώμονες εφαρμόζουν τους κανόνες και τις διαδικασίες που οι 

ίδιοι έχουν αναπτύξει. 

Υπάρχουν όμως θέματα, που σχετίζονται άμεσα τόσο με τη λειτουργία, όσο ακόμα και με την 

ύπαρξη των οργανισμών αυτών. 

Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστούν κάποια από αυτά, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν και 

αντικείμενο περαιτέρω μελέτης. 

6.2 Ο δισυπόστατος ρόλος των νηογνωμόνων. 

Στις περιπτώσει που ένας νηογνώμονας παρέχει και κλάση και θεσμοθετημένα πιστοποιητικά σε ένα 

πλοίο, τότε λειτουργεί ταυτόχρονα για τον πλοιοκτήτη (ως πελάτης) και για το κράτος σημαίας. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νηογνώμονας εκτελεί επιθεωρήσεις και για τους 

δύο προαναφερόμενους σκοπούς, εάν το πλοίο παραβιάζει απαιτήσεις είτε σε θέματα κλάσης είτε σε 

θέματα θεσμοθετημένων απαιτήσεων, ίσως αυτές οι παραβιάσεις να μην αποκαλυφθούν. Μάλιστα 

έχει υπάρξει κριτική και για τους δύο ρόλους (δημόσιο και ιδιωτικό έργο) των 

νηογνωμόνων(Lagoni, 2007) 

Για τη μείωση των επιπτώσεων από το φαινόμενο αυτό προτείνονται οι ακόλουθοι τρόποι με 

σύντομο σχολιασμό (Lagoni, 2007): 
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 Οι υπηρεσίες των νηογνωμόνων να παρέχονται στο κράτος σημαίας και όχι στους 

πλοιοκτήτες. 

Στην περίπτωση αυτή το κράτος θα πλήρωνε τους νηογνώμονες και θα εθεωρείτο ο πελάτης των 

οργανισμών αυτών. Βέβαια και στην περίπτωση αυτή ο νηογνώμονας θα ασκούσε και ιδιωτικό 

και δημόσιο έργο ταυτόχρονα. 

 Εκτέλεση μόνο δημόσιου ή μόνο ιδιωτικού έργου σε ένα πλοίο 

Τότε οι νηογνώμονες θα έπρεπε να διαχωριστούν σε αυτούς που εκτελούν θεσμοθετημένο έργο 

και σε αυτούς που ασχολούνται με θέματα κλάσης. Στην περίπτωση που κανένας νηογνώμονας 

δεν θα επιθυμούσε να εκτελεί θεσμοθετημένο έργο αυτή η προσπάθεια δεν θα ευδοκιμούσε. 

Επίσης, λόγω του ότι οι μεγαλύτεροι νηογνώμονες είναι οργανωμένοι κάτω από την ασπίδα της 

IACS και συντονίζουν τις δραστηριότητές τους, το πιθανότερο θα ήταν μια τέτοια πρωτοβουλία 

να αποτύγχανε. 

 Μετατροπή της κλάσης σε δημόσιο έργο 

Πρωτοβουλίες όπως τα IMO Goal-based standards θα βοηθούσαν στην επίτευξη 

εναρμονισμένων και ελεγχόμενων κανόνων για την κατάταξη των πλοίων και οι νηογνώμονες θα 

προσέφεραν έργο στα κράτη σημαίας μειώνοντας εμμέσως τον ιδιωτικό χαρακτήρα της ένταξης 

των πλοίων σε κλάση. 

Ο πιο σίγουρος τρόπος βέβαια θα παρέμενε ο αυστηρός έλεγχος του επιτελούμενου από τους 

νηογνώμονες έργου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένουν ουδέτερη και αντικειμενικοί στην 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

6.3 Ο ρόλος των πλοιοκτητών 

Οι πλοιοκτήτες- διαχειριστές των πλοίων πρέπει να αναφέρουν οποιεσδήποτε ελλείψεις του πλοίου 

οι οποίες απαιτούν επισκευή και να καλούν το νηογνώμονα να τις επιθεωρήσει. 

Από την πλευρά τους οι νηογνώμονες πρέπει να κληθούν για να επιθεωρήσουν και δεν μπορούν 

εντελώς ανεξάρτητα να επιθεωρούν. 

Το οξύμωρο στο σημείο αυτό είναι ότι αυτός που πρέπει να ελέγχεται πρέπει να επιτρέψει τον 

έλεγχο και επιπρόσθετα πρέπει να ζητήσει να ελεγχθεί ενώ ίσως επιθυμεί να συγκαλύψει τις όποιες 

ελλείψεις. 

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια του ελέγχου ασκεί πίεση στους ελεγκτές (Plaza, 2007). 

6.4 Η παρεχόμενη εμπιστοσύνη σε συνθήκες ανταγωνισμού 

Οι νηογνώμονες ελέγχουν τα πλοία με βάση κανόνες και διαδικασίες, που οι ίδιοι δημιουργούν, με 

απώτερο σκοπό ασφαλέστερα πλοία και καθαρότερο περιβάλλον ˙ ταυτόχρονα λειτουργούν σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον που προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες για τη συνέχιση της 

λειτουργίας τους (Ψαραύτης, 2007)  
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Για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της προσέλκυσης πελατών και αξιοπιστίας των κανόνων και 

διαδικασιών τους  παρουσιάζονται οι ακόλουθοι τρόποι που θα μπορούσε κάτι τέτοιο να επιτευχθεί 

(Lagoni, 2007): 

 Εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τύπους πλοίων 

Οι κανονισμοί θα πρέπει να είναι όμως ανεκτοί από τους πλοιοκτήτες, διότι ακόμη και αυτοί που 

δεν επιθυμούν να αναλαμβάνουν μεγάλα ρίσκα έχουν σαν πρωταρχικό στόχο το κέρδος . 

 Μειωμένα τιμολόγια για κατάταξη πλοίων σε κλάση και διατήρηση κλάσης 

Αυτή η επιλογή δημιουργεί προβλήματα στα κεφάλαια που θα διαθέτει μετά ο οργανισμός για 

την εξέλιξη των κανονισμών του και την εκπαίδευση του προσωπικού του. 

 Φθηνό κόστος κατασκευής πλοίων 

Αυτή η επιλογή θα οδηγούσε σε έναν αγώνα μείωσης, τελικά, των επιπέδων ασφάλειας. 

 Δραστηριοποίηση σε προστατευμένη αγορά 

Μικροί εθνικοί οργανισμοί, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα για τη συγκεκριμένη 

αγορά με μονοπωλιακό ή ολιγοπωλιακό χαρακτήρα μπορούν και επιβιώνουν χάριν σε αυτό το 

καθεστώς. Σε περίπτωση που και άλλοι διεθνούς εμβέλειας νηογνώμονες εισχωρήσουν σε αυτή 

την αγορά, τότε οι μικρότεροι ασχολούνται με τα πλοία που οι άλλοι δεν αναλαμβάνουν. 

 Μείωση απαιτήσεων και αποδοχή υποσυντηρούμενων πλοίων. 

Αυτός ο τρόπος όμως θέτει σε κίνδυνο τη φήμη και την αξιοπιστία όποιου νηογνώμονα την 

εφαρμόσει. 

6.5 Η ευθύνη των νηογνωμόνων 

Όσο το έργο και οι αρμοδιότητες των νηογνωμόνων αυξάνονται, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος 

διεκδικήσεων και απαιτήσεων από συγκινδυνευτές μετά από κάποιο συμβάν. 

Στις περιπτώσεις δόλου ή αμέλειας οι νηογνώμονες θα είναι υπόλογοι.  

Σύμφωνα με τον Boisson (2005) οι νηογνώμονες πρέπει να περιορίζουν την ευθύνη τους για τους 

ακόλουθους λόγους: 

 Το έργο της κατάταξης σε κλάση πραγματεύεται αντικείμενα μεγάλης αξίας, τα οποία είναι 

εκτεθειμένα σε ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες. Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών από 

τους νηογνώμονες δεν καλύπτει το ύψος αυτών των ευθυνών. 

 Οι υπηρεσίες σχετικά με την κατάταξη πλοίων σε κλάση δεν αυξάνουν το ρίσκο της 

ασφάλειας ή της προστασίας του περιβάλλοντος. Το πλοίο το λειτουργούν οι διαχειριστές 

του. Η κλάση, μετά από σχετική πίεση ή παράληψη μπορεί να μην ανακαλύψει κάποια 

έλλειψη. Το γεγονός όμως αυτό αποτελεί δευτερογενές αίτιο. 
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 Η έκθεση του νηογνώμονα σε πολλούς συγκινδυνευτές. Τον νηογνώμονα τον πληρώνει ο 

πλοιοκτήτης αλλά πολλοί άλλοι βασίζονται στις υπηρεσίες του όπως ναυλωτές, ασφαλιστές, 

μεσίτες κλπ. 

 Εκτελεί και έργο δημοσίου ενδιαφέροντος. 

Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις θεσμοθετημένου έργου που το εκτελεί για λογαριασμό 

κράτους σημαίας. Εάν το ασκούσε η αρμόδια κυβέρνηση αυτή θα τύγχανε άλλης μορφής 

προστασία. 
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Παράρτημα 1: Εδάφια διεθνών συμβάσεων που επιτρέπουν την εξουσιοδότηση 

•SOLAS 74 Regulation I/6 & I/12  

SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea - Chapter I - General 

provisions - Part B - Surveys and certificates [Non-harmonised 1978 Protocol Requirements] - 

Regulation 6 - Inspection and survey 

(a). The inspection and survey of ships, so far as regards the enforcement of the provisions of the 

present regulations and the granting of exemptions therefrom, shall be carried out by officers of the 

Administration. The Administration may, however, entrust the inspections and surveys either to 

surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it.  

(b). The Administration shall institute arrangements for unscheduled inspections to be carried out 

during the period of validity of the certificate. Such inspections shall ensure that the ship and its 

equipment remain in all respects satisfactory for the service for which the ship is intended. These 

inspections may be carried out by the Administration’s own inspection services, or by nominated 

surveyors, or by recognized organizations, or by other Parties upon request of the Administration. 

Where the Administration, under the provisions of regulations 8 and 10 of this chapter, establishes 

mandatory annual surveys, the above unscheduled inspections shall not be obligatory.  

(c). An Administration nominating surveyors or recognizing organizations to conduct inspections 

and surveys as set forth in paragraphs (a) and (b) shall as a minimum empower any nominated 

surveyor or recognized organization to:  

(i). require repairs to a ship, and  

(ii). carry out inspections and surveys if requested by the appropriate authorities of a port State.  

The Administration shall notify the Organization of the specific responsibilities and conditions of the 

authority delegated to nominated surveyors or recognized organizations.  

(d). When a nominated surveyor or recognized organization determines that the condition of the ship 

or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the certificate or is such 

that the ship is not fit to proceed to sea without danger to the ship, or persons on board, such 

surveyor or organization shall immediately ensure that corrective action is taken and shall in due 

course notify the Administration. If such corrective action is not taken the relevant certificate should 

be withdrawn and the Administration shall be notified immediately; and, if the ship is in the port of 

another Party, the appropriate authorities of the port State shall also be notified immediately. When 

an officer of the Administration, a nominated surveyor or recognized organization has notified the 

appropriate authorities of the port State, the Government of the port State concerned shall give such 

officer, surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this 

regulation. When applicable, the Government of the port State concerned shall ensure that the ship 

shall not sail until it can proceed to sea, or leave port for the purpose of proceeding to the appropriate 

repair yard, without danger to the ship or persons on board.  

(e). In every case, the Administration shall fully guarantee the completeness and efficiency of the 

inspection and survey, and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this 

obligation.  
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SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea - Chapter I - General 

provisions - Part B - Surveys and certificates[Harmonised 1988 Protocol Requirements] - 

Regulation 6 - Inspection and survey 

(a). The inspection and survey of ships, so far as regards the enforcement of the provisions of the 

present regulations and the granting of exemptions therefrom, shall be carried out by officers of the 

Administration. The Administration may, however, entrust the inspections and surveys either to 

surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it.  

(b). An Administration nominating surveyors or recognizing organizations to conduct inspections 

and surveys as set forth in paragraph (a) shall as a minimum empower any nominated surveyor or 

recognized organization to:  

(i). require repairs to a ship;  

(ii). carry out inspections and surveys if requested by the appropriate authorities of a port State.  

The Administration shall notify the Organization of the specific responsibilities and conditions of the 

authority delegated to nominated surveyors or recognized organizations. see footnote  

(c). When a nominated surveyor or recognized organization determines that the condition of the ship 

or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the certificate or is such 

that the ship is not fit to proceed to sea without danger to the ship, or persons on board, such 

surveyor or organization shall immediately ensure that corrective action is taken and shall in due 

course notify the Administration. If such corrective action is not taken the relevant certificate should 

be withdrawn and the Administration shall be notified immediately; and, if the ship is in the port of 

another Party, the appropriate authorities of the port State shall also be notified immediately. When 

an officer of the Administration, a nominated surveyor or a recognized organization has notified the 

appropriate authorities of the port State, the Government of the port State concerned shall give such 

officer, surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this 

regulation. When applicable, the Government of the port State concerned shall ensure that the ship 

shall not sail until it can proceed to sea, or leave port for the purpose of proceeding to the appropriate 

repair yard, without danger to the ship or persons on board.  

(d). In every case, the Administration shall fully guarantee the completeness and efficiency of the 

inspection and survey, and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this 

obligation.  

Footnote 

Refer to MSC/Circ.1010 – MEPC/Circ.382 on Communication of information on the authorization 

of recognized organizations (ROs), and the information collected via the Global Integrated Shipping 

Information System (GISIS).  
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SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea - Chapter I - General 

provisions - Part B - Surveys and certificates [Non-harmonised 1978 Protocol Requirements] - 

Regulation 12 - Issue of certificates 

(i). A certificate called a Passenger Ship Safety Certificate shall be issued after inspection and survey 

to a passenger ship which complies with the requirements of chapters II-1, II-2, III and IV and any 

other relevant requirements of the present regulations.  

(ii). A certificate called a Cargo Ship Safety Construction Certificate 

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\Lloyd's%20Register\Rulefinder\9.16\Rulefinder_STAT.chm:

:/solas_regi_ftnt8_NH.html - solas_regi_ftnt8_NHshall be issued after survey to a cargo ship which 

satisfies the requirements for cargo ships on survey set out in regulation 10 of this chapter and 

complies with the applicable requirements of chapters II-1 and II-2 other than those relating to fire-

extinguishing appliances and fire control plans.  

(iii). A certificate called a Cargo Ship Safety Equipment Certificate  shall be issued after inspection 

to a cargo ship which complies with the relevant requirements of chapters II-1, II-2 and III and any 

other relevant requirements of the present regulations.  

(iv). A certificate called a Cargo Ship Safety Radio Certificate shall be issued to a cargo ship which 

complies with the requirements of chapter IV and any other relevant requirements of the present 

regulations.  

(v). The Passenger Ship Safety Certificate, the Cargo Ship Safety Equipment Certificate and the 

Cargo Ship Safety Radio Certificate, referred to in subparagraphs (i), (iii) and (iv), shall be 

supplemented by a Record of Equipment adopted by the Conference of Contracting Governments to 

the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, on the Global Maritime Distress and 

Safety System, 1988, by resolution 2 as it may be amended.  

(vi). When an exemption is granted to a ship under and in accordance with the provisions of the 

present regulations, a certificate called an Exemption Certificate shall be issued in addition to the 

certificates prescribed in this paragraph.  

(vii). Passenger Ship Safety Certificates, Cargo Ship Safety Construction Certificates, Cargo Ship 

Safety Equipment Certificates, Cargo Ship Safety Radio Certificates and Exemption Certificates 

shall be issued either by the Administration or by any person or organization duly authorized by it. In 

every case, that Administration assumes full responsibility for the certificate.  

SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea - Chapter I - General 

provisions - Part B - Surveys and certificates[Harmonised 1988 Protocol Requirements] - 

Regulation 12 - Issue or endorsement of certificates 

(a).  

(i). a certificate called a Passenger Ship Safety Certificate shall be issued after an initial or renewal 

survey to a passenger ship which complies with the relevant requirements of chapters II-1, II-2, III, 

IV and V and any other relevant requirements of the present regulations;  

(ii). a certificate called a Cargo Ship Safety Construction Certificate see footnote shall be issued after 

an initial or renewal survey to a cargo ship which complies with the relevant requirements of 
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chapters II-1 and II-2 (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control 

plans) and any other relevant requirements of the present regulations;  

(iii). a certificate called a Cargo Ship Safety Equipment Certificate see footnote shall be issued after 

an initial or renewal survey to a cargo ship which complies with the relevant requirements of 

chapters II-1, II-2, III and V and any other relevant requirements of the present regulations;  

(iv). a certificate called a Cargo Ship Safety Radio Certificate shall be issued after an initial or 

renewal survey to a cargo ship which complies with the relevant requirements of chapter IV and any 

other relevant requirements of the present regulations;  

(v).  

(1). a certificate called a Cargo Ship Safety Certificate may be issued after an initial or renewal 

survey to a cargo ship which complies with the relevant requirements of chapters II-1, II-2, III, IV 

and V and any other relevant requirements of the present regulations, as an alternative to the 

certificates referred to in paragraph (a)(ii), (a)(iii) and (a)(iv);  

(2). whenever in this chapter reference is made to a Cargo Ship Safety Construction Certificate, 

Cargo Ship Safety Equipment Certificate or Cargo Ship Safety Radio Certificate, it shall apply to a 

Cargo Ship Safety Certificate, if it is used as an alternative to these certificates.  

(vi). the Passenger Ship Safety Certificate, the Cargo Ship Safety Equipment Certificate, the Cargo 

Ship Safety Radio Certificate and the Cargo Ship Safety Certificate, referred to in subparagraphs (i), 

(iii), (iv) and (v), shall be supplemented by a Record of Equipment;  

(vii). when an exemption is granted to a ship under and in accordance with the provisions of the 

present regulations, a certificate called an Exemption Certificate shall be issued in addition to the 

certificates prescribed in this paragraph;  

(viii). the certificates referred to in this regulation shall be issued or endorsed either by the 

Administration or by any person or organization authorized by it. In every case, that Administration 

assumes full responsibility for the certificates.  

(b). A Contracting Government shall not issue certificates under, and in accordance with, the 

provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1960, 1948 or 1929, after the 

date on which acceptance of the present Convention by the Government takes effect.  

•Load Lines 66 Articles 13 & 16  

Load Lines, 1966 - International Convention on Load Lines, 1966 Amended by Resolution 

A.972(24) - Articles of the International Convention on Load Lines, 1966 - Article 13 - Survey, 

Inspection and Marking 

The survey, inspection and marking of ships, as regards the enforcement of the provisions of the 

present Convention and the granting of exemptions therefrom, shall be carried out by officers of the 

Administration. The Administration may, however, entrust the survey, inspection and marking either 

to surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it. In every case the 

Administration concerned fully guarantees the completeness and efficiency of the survey, inspection 

and marking. 
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Load Lines, 1966 - International Convention on Load Lines, 1966 Amended by Resolution 

A.972(24) - Articles of the International Convention on Load Lines, 1966 - Article 16 - Issue of 

Certificates 

(1). An International Load Line Certificate (1966) shall be issued to every ship which has been 

surveyed and marked in accordance with the present Convention.  

(2). An International Load Line Exemption Certificate shall be issued to any ship to which an 

exemption has been granted under and in accordance with paragraph (2) or (4) of Article 6.  

(3). Such certificates shall be issued by the Administration or by any person or organization duly 

authorized by it. In every case, the Administration assumes full responsibility for the certificate.  

•MARPOL 73/78 Annex I Regulations 6&7  

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships - Annex I of 

MARPOL 73/78 Regulations for the Prevention of Pollution by Oil - Chapter 2 - Surveys and 

Certification [Harmonised Requirements] - Regulation 7 - Issue or endorsement of certificate 

[Harmonised Requirements] 

1. An International Oil Pollution Prevention Certificate shall be issued, after an initial or renewal 

survey in accordance with the provisions of regulation 6 of this Annex, to any oil tanker of 150 gross 

tonnage and above and any other ships of 400 gross tonnage and above which are engaged in 

voyages to ports or offshore terminals under the jurisdiction of other Parties to the present 

Convention.  

2. Such certificate shall be issued or endorsed as appropriate either by the Administration or by any 

persons or organization duly authorized by it. In every case the Administration assumes full 

responsibility for the certificate.  

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships - Annex I of 

MARPOL 73/78 Regulations for the Prevention of Pollution by Oil - Chapter 2 - Surveys and 

Certification [Harmonised Requirements] - Regulation 6 - Surveys [Harmonised 

Requirements] 

3.1. Surveys of ships as regards the enforcement of the provisions of this Annex shall be carried out 

by officers of the Administration. The Administration may, however, entrust the surveys either to 

surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it. Such organizations shall 

comply with the guidelines adopted by the Organization by resolution A.739(18), as may be 

amended by the Organization, and the specifications adopted by the Organization by resolution 

A.789(19), as may be amended by the Organization, provided that such amendments are adopted, 

brought into force and take effect in accordance with the provisions of article 16 of the present 

Convention concerning the amendment procedures applicable to this Annex.  

3.2. An Administration nominating surveyors or recognizing organizations to conduct surveys as set 

forth in paragraph 3.1 of this regulation shall, as a minimum, empower any nominated surveyor or 

recognized organization to:  

.1. require repairs to a ship; and  
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.2. carry out surveys, if requested by the appropriate authorities of a port State.  

3.4. In every case, the Administration concerned shall fully guarantee the completeness and 

efficiency of the survey and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this 

obligation. 

Requirements] 

•MARPOL 73/78 Annex II Regulations 8 & 9  

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships - Annex II of 

MARPOL 73/78 Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in 

Bulk - Chapter 3 - Surveys and Certification [Harmonised Requirements] - Regulation 8 - 

Surveys [Harmonised Requirements] 

2.1. Surveys of ships, as regards the enforcement of the provisions of this Annex, shall be carried out 

by officers of the Administration. The Administration may, however, entrust the surveys either to 

surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it.  

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships - Annex II of 

MARPOL 73/78 Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in 

Bulk - Chapter 3 - Surveys and Certification [Harmonised Requirements] - Regulation 9 - 

Issue or endorsement of Certificate [Harmonised Requirements] 

1. An International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in 

Bulk shall be issued, after an initial or renewal survey in accordance with the provisions of 

regulation 8 of this Annex, to any ship intended to carry Noxious Liquid Substances in bulk and 

which is engaged in voyages to ports or terminals under the jurisdiction of other Parties to the 

Convention.  

2. Such Certificate shall be issued or endorsed either by the Administration or by any person or 

organization duly authorized by it. In every case, the Administration assumes full responsibility for 

the Certificate.  

•Tonnage 60 Article 6 & 7  

Tonnage - International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 - Articles of the 

International Convention on Tonnage Measurement of Ships - Article 6 - Determination of 

Tonnages 

The determination of gross and net tonnages shall be carried out by the Administration which may, 

however, entrust such determination either to persons or organizations recognized by it. In every case 

the Administration concerned shall accept full responsibility for the determination of gross and net 

tonnages. 

Tonnage - International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 - Articles of the 

International Convention on Tonnage Measurement of Ships - Article 7 - Issue of Certificate 

(1). An International Tonnage Certificate (1969) shall be issued to every ship, the gross and net 

tonnages of which have been determined in accordance with the present Convention.  

(2). Such certificate shall be issued by the Administration or by any person or organization duly 

authorized by it. In every case, the Administration shall assume full responsibility for the certificate.  
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Επιπρόσθετες επιθεωρήσεις και μερικές επιθεωρήσεις 

SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea - Chapter I - General 

provisions - Part B - Surveys and certificates[Harmonised 1988 Protocol Requirements] - 

Regulation 7 - Surveys of passenger ships  

(iii). an additional survey either general or partial, according to the circumstances, shall be made 

after a repair resulting from investigations prescribed in regulation 11, or whenever any important 

repairs or renewals are made. The survey shall be such as to ensure that the necessary repairs or 

renewals have been effectively made, that the material and workmanship of such repairs or renewals 

are in all respects satisfactory, and that the ship complies in all respects with the provisions of the 

present regulations and of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force, and 

of the laws, decrees, orders and regulations promulgated as a result thereof by the Administration;  

Επισκευές  

SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea - Chapter I - General 

provisions - Part B - Surveys and certificates[Harmonised 1988 Protocol Requirements] - 

Regulation 6 - Inspection and survey 

(c). When a nominated surveyor or recognized organization determines that the condition of the ship 

or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the certificate or is such 

that the ship is not fit to proceed to sea without danger to the ship, or persons on board, such 

surveyor or organization shall immediately ensure that corrective action is taken and shall in due 

course notify the Administration. If such corrective action is not taken the relevant certificate should 

be withdrawn and the Administration shall be notified immediately; and, if the ship is in the port of 

another Party, the appropriate authorities of the port State shall also be notified immediately. When 

an officer of the Administration, a nominated surveyor or a recognized organization has notified the 

appropriate authorities of the port State, the Government of the port State concerned shall give such 

officer, surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this 

regulation. When applicable, the Government of the port State concerned shall ensure that the ship 

shall not sail until it can proceed to sea, or leave port for the purpose of proceeding to the appropriate 

repair yard, without danger to the ship or persons on board.  

Εξαιρέσεις 

 ΟΔΗΓΙΑ 2009/15/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 23ης Απριλίου 2009  

σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου 

πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών 

Άρθρο 3 

Σε όλες τις περιπτώσεις, την πρώτη έκδοση των πιστοποιητικών απαλλαγής την εγκρίνει η αρμόδια αρχή. 
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Εγκρίσεις εγχειριδίων  

SOLAS - International Convention for the Safety of Life at Sea - Chapter VII - Carriage of 

dangerous goods - Part A - Carriage of dangerous goods in packaged form - Regulation 5 - 

Cargo Securing Manual 

Cargo, cargo units and cargo transport units, shall be loaded, stowed and secured throughout the 

voyage in accordance with the Cargo Securing Manual approved by the Administration.  

 

MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships - Annex I of 

MARPOL 73/78 Regulations for the Prevention of Pollution by Oil - Chapter 5 - Prevention of 

Pollution Arising from an Oil Pollution Incident - Regulation 37 - Shipboard oil pollution 

emergency plan 

1. Every oil tanker of 150 gross tonnage and above and every ship other than an oil tanker of 400 

gross tonnage and above shall carry on board a shipboard oil pollution emergency plan approved by 

the Administration.  
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Παράρτημα 2: Λίστα Αναγνωρισμένων Νηογνωμόνων (ΙΜΟ) 

 

Information submitted by Member States under MSC/Circ.1010-MEPC/Circ.382 

(http://gisis.imo.org/Pubiic/RQ/BrowseOrganisation.asDx) 

1) African International Register (AIR) 

2) Alpha Register of Shipping (ARS)  

3) American Bureau of Shipping (ABS)  

4) American Register of Shipping (AMRS)  

5) ASIA Classification ACS (ACS)  

6) ASIA Classification Society - ASIA (ASIA)  

7) Associated Consultants Bureau Ltd, (ACB)  

8) Belgian Marine Inspection Service (BMIS)  

9) Belize Maritime Bureau Inc. (BMB)  

10) Belize Register Corporation (BRC)  

11) Black Sea Bureau of Shipping (BBS)  

12) British Telecom pic. (BTP)  

13) Bulgarian Register of Shipping BRS (BRS)  Bulgarski Koraben Register (BKR) 

14) Bureau Colombo BR (BC)  

15) Bureau Securitas (BS)  

16) Bureau Veritas (BV) 

17) C.T.M. Inspection and Classification Company, S. de R.L. (CTMICC) 

Central Bureau Shipping Panama S, A. (CBSP) 

18) Central Bureau Shipping Panama S, A, (CBSP)  

19) Ceskoslovensky Lodin Register (CS) 

20) China Classification Society (CCS) 

21) China Corporation Register of Shipping (CCRS) 

22) Classification Bureau of Indonesia (CBI) 

23) COLUMBUS AMERICAN REGISTER. (COLAMREG) 

24) Compania Nacional de Reqistro e Inspection de Naves, S, de R.L, (CNRIN)  

25) COMARINA LLC (CLLC)  

26) Consultancy4 LLP (C4LLP)  

27) Cosmos Marine Bureau Inc. (CMB)  

28) CR (CR) 

29) Croatian Register of Shipping (CRS)  

30) Cyprus Bureau of Shipping (CBS)  

31) Det Norske Veritas (DNV)  

32) Dromon Bureau of Shipping (DBS)  

33) Ellinikos Niognornon (EN) 

34) Ferriby Marine (FM)  

35) Fidenavis S.A. (FID)  

36) Germanischer Uoyd (GL)  

37) Global Marine Bureau Inc. (GMB)  

38) Global Shipping Bureau Inc. (GSB) 

39) Global Shipping Class, Inc. GSC (GSC)  

40) Hellenic Register of Shipping (HRS) 

41) Honduras International Surveying and Inspection Bureau (HINSIB)  

42) Honduras Maritime Inspection Inc. (HMI) 
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43) Horizon International of Naval Surveying and Inspection Bureau, S.A. (HORINSIB)  

44) Icons Marine Services Pte Ltd (IMS)  

45) IGS (IGS) 

46) Indian Register of Shipping (IRS) 

47) Inspeccion y Classificacion Maritima (INCLAMAR) 

48) Institute Nacional de los Espacios Acuaticos e Insulares (INEAI) 

49) Intemaritime Certification Services., ICS Class (ICS) 

50) International Maritime Register (IMR) 

51) International Naval Surveys Bureau (INSB) 

52) International Register of Shipping (IS) 

53) International Ship Classification (ISC) 

54) International Yacht Bureau, Inc. (IYB) 

55) Iranian Classification Society (IRCS) 

56) Iransafineh Bureau of Shipping (IRBS) 

57) Isthmus Bureau of Shipping, S.A. (IBS) 

58) J son Classification Society (JCS)  

59) Jugoslavenski Registar Brodova (JRB)  

60) Korea Classification Society (KCS) 

61) Korea Maritime Dangerous Goods Inspection Center (KMDGIC) 

62) Korea Ship Safety Technology Authority (KST) 

63) Korean Register of Shipping (KRS) 

64) Libyan Surveyor Mr, Sif Ennasar Abdulhamid Giahmi (LS) 

65) Lloyd's Register (LR) 

66) Lloyds Register of Shipping (LRS) 

67) Macosnar Corporation (MC) 

68) Marconi International Marine Company Ltd, (MIMC) 

69) Maritime Bureau of Shipping MBS (MBS) 

70) Maritime Inspection Corporation (MIC) 

71) Maritime LLoyd (ML) 

72) Maritime Lloyd - Georgia (MLG) 

73) Maritime Technical Systems and Services Ltd. (MTSS) 

74) National Cargo Bureau Inc. (NCB) 

75) National Shipping Adjuster Inc. (NASHA) 

76) New United Marine Services LT (NUMS)  

77) Nippon Kaiji Kyokai (ΝΚK) 

78) NV Urntas (UN)  

79) Overseas Marine Certification Service, Inc. (OMCS)  

80) Panama Bureau of Shipping (PBS) 

81) Panama Marine Survey and Certification Services Inc. (PMSCS) 

82) Panama Maritime Documentation Services (PMDS) 

83) Panam a Maritime Surveyor Bureau Inc. (PMSB) 

84) Panama Register Corporation (PRC) 

85) Panama Shipping Certificate Inc. (PSC) 

86) Panama Shipping Registrar Inc. (PSR) 

87) Phoenix Register of Shipping S.A. (PHRS) 

88) Polski Rejestr Statkow (Polish Register of Shipping) (PRS) 

89) PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) 

90) RJ. Del Pan (RJDP) 

91) Register of Shipping (Albania) (R.SA) 

92) Registro Brasileiro de Navios e Aero naves LTD A (RBNA) 
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93) Registro Cubano de Buques (RGB) 

94) Registro Intern a cional Naval., S.A, (REGINAV) 

95) Registro Italiano Navale (RINA) 

96) Regs4ships Ltd, (RFS) 

97) RINA Services S.p.A. (RINA SPA)  

98) Rinave - Registro Internacional Naval., S.A. (RIN)  

99) Rinave Portuguesa (RP)  

100) Romanian Naval Register (RNR)  

101) Russian Maritime Register of Shipping (RMRS)  

102) Russian River Register (RRR)  

103) Russian River Vessel Register (RRVR) SAC REGISTER (SR.)  

104) Seefartsaht Helsinki (SH)  

105) Ship Classification Malaysia (SCM)  

106) Sing Lloyd (SGL)  

107) SingClass International (SCI)  

108) Slovak Lloyd (SL)  

109) Sociedad Classificadora de Colombia (SCC) 

110) Sociedad de Registro y Classificacion Mexicana SA (SRCM)  

111) Sociedada Classificadora Brasileria de Navios (SCBN)  

112) Sociedade Classificadora Registro Italiano Navale (Brazil) (SCRIN)  

113) Societe Anonyme Internationale de Telegraphie sans fil (SAITE) (SAITE) 

114) Societe Generale de Surveillance (SGS 

115) St, Kitts and Nevis International Ship Registry (SKNISR) 

116) State Committee of Fisheries of Ukraine (SCFU) 

117) State Enterprise Registrul Naval Republic of Moldova (SERN) 

118) Turkish Lloyd (TL) 

119) Ukraine Shipping Register (USR) 

120) Union Bureau of Shipping (UBS) 

121) Union Marine Classification Society (UMCS) 

122) Universal Maritime Bureau Ltd (UMB) 

123) Universal Shipping Bureau Inc. (USB) 

124) Venezuelan Register of Shipping (VRS) 

125) Vietnam Register (VR) 

126) Yugoslav Register of Shipping (YRS) 

127) Zentralstelle UntersuchungsKommission / Regensburg / Germany (ZSUK) 
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Παράρτημα 3: Νηογνώμονες αναγνωρισμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

[http://www.emsa.europa.eu/implementation-tasks/visits-and-inspections/assessment-of-

classification-societies.html last accessed July 2012] 

 

-American Bureau of Shipping (ABS) 

-Bureau Veritas (BV) 

-China Classification Society (CCS) 

-Det Norske Veritas (DNV) 

-Germanischer Lloyd (GL) 

-Korean Register of Shipping (KR) 

-Lloyd's Register of Shipping (LR) 

-Nippon Kaiji Kyokai (NK) 

-Polish Register of Shipping (PRS) 

-Registro Internacional Naval (Rinave, recognition for Portugal only) 

-Registro Italiano Navale (Rina) 

-Russian Maritime Register of Shipping (RS) 
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Παράρτημα 4: Νηογνώμονες εξουσιοδοτημένοι από την Ελληνική σημαία: 

-American Bureau of Shipping (ABS) 

-Bureau Veritas (BV) 

-China Classification Society (CCS) 

-Det Norske Veritas (DNV) 

-Germanischer Lloyd (GL) 

-Korean Register of Shipping (KR) 

-Lloyd's Register of Shipping (LR) 

-Nippon Kaiji Kyokai (NK) 

-Registro Italiano Navale (Rina) 

-Russian Maritime Register of Shipping (RS) 

 (-Hellenic Register of Shipping (HRS)) 

 (-International Naval Surveys Bureau (INSB)) 
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Παράρτημα 5: Παρουσίαση ΙΜΟ resolution A.739(18) 

(GUIDELINES FOR THE AUTHORIZATION OF ORGANIZATIONS ACTING ON BEHALF OF 

THE ADMINISTRATION) 

Στο ψήφισμα αυτό, το οποίο υιοθετήθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 1993, συγκεντρώνονται οι οδηγίες 

για την αναγνώριση- εξουσιοδότηση οργανισμών για να λειτουργούν για λογαριασμό της 

κυβέρνησης κράτους σημαίας. (όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση MSC208(81) που 

υιοθετήθηκε στις 18/05/2006). 

Σύμφωνα με αυτό, σχετικά με την έννοια «Αναγνωρισμένος Οργανισμός» (ΑΟ) προκύπτει ότι ένας 

ΑΟ είναι νηογνώμονας ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από την κυβέρνηση κράτους σημαίας να 

εκτελεί θεσμοθετημένες υπηρεσίες για λογαριασμό της, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που 

καθορίζονται από αυτήν. 

Βέβαια και ο ΙΜΟ θέτει ελάχιστους όρους που πρέπει να πληρούνται από τους υποψήφιους για 

αναγνώριση οργανισμούς. 

Οι θεσμοθετημένες υπηρεσίες στις οποίες αναφέρεται το ψήφισμα είναι αυτές που προβλέπονται στα 

ακόλουθα εδάφια των αντίστοιχων διεθνών συμβάσεων: 

 Κανονισμός Ι/6 (SOLAS 74) 

 Άρθρο 13 (Load Lines 66) 

 Κανονισμός 4 Annex I (MARPOL 73/78) 

 Κανονισμός 10 Annex II (MARPOL 73/78) 

 Άρθρο 6 (Tonnage 69) 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον έλεγχο της εξουσιοδότησης με σκοπό την ομοιόμορφη και 

σύμφωνα με τα πρότυπα παροχής υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό κάθε εξουσιοδότηση σε 

αναγνωρισμένους οργανισμούς θα πρέπει να διέπεται από τα ακόλουθα: 

1. Να είναι εξασφαλισμένη η επάρκεια πόρων του οργανισμού για το σκοπό που 

εξουσιοδοτείται τόσο σε τεχνικό, διοικητικό αλλά και ερευνητικό προσωπικό. 

2. Να υφίσταται γραπτή επίσημη συμφωνία (με ελάχιστες απαιτήσεις που προτείνει ο ΙΜΟ στο 

παράρτημα 2 του ψηφίσματος) μεταξύ της κυβέρνησης και του εξουσιοδοτημένου 

αναγνωρισμένου οργανισμού. 

3. Να καθορίζονται οδηγίες και λεπτομερείς ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην περίπτωση 

που ένα πλοίο δεν είναι αξιόπλοο. 

4. Να έχει εφοδιαστεί ο αναγνωρισμένος οργανισμός με όλο το εθνικό νομικό πλαίσιο που 

διέπει την εξουσιοδότησή του ιδιαίτερα στην περίπτωση που τα πρότυπα- προδιαγραφές της 

κυβέρνησης είναι αυστηρότερα ή περιλαμβάνουν και πρόσθετες απαιτήσεις από τις διεθνείς 

συμβάσεις. 

5. Ο αναγνωρισμένος οργανισμός πρέπει να τηρεί αρχείο το οποίο θα εφοδίαζε την κυβέρνηση 

με δεδομένα που θα διευκόλυναν την ερμηνεία συμβατικών κανονισμών. 
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Σύμφωνα πάντα με το ψήφισμα η κυβέρνηση θα πρέπει να καθιερώσει ένα σύστημα για τη 

διασφάλιση της επάρκειας των εκτελούμενων εργασιών από τον εξουσιοδοτημένο οργανισμό για 

λογαριασμό της. Σε αυτό προτείνονται στοιχεία που μεταξύ άλλων θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 

1. Διαδικασίες επικοινωνίας με τον αναγνωρισμένο οργανισμό 

2. Διαδικασία αναφοράς από τον οργανισμό και επεξεργασίας των αναφορών αυτών από την 

κυβέρνηση 

3. Επιπρόσθετες επιθεωρήσεις πλοίων από την κυβέρνηση 

4. Αξιολόγηση- αποδοχή από την κυβέρνηση της πιστοποίησης του συστήματος ποιότητας του 

αναγνωρισμένου οργανισμού, η οποία πιστοποίηση εκτελείται από ανεξάρτητο έγκριτο 

φορέα που είναι αποδεκτός για το σκοπό αυτό από την κυβέρνηση 

5. Παρακολούθηση και επαλήθευση θεμάτων κλάσης 

Στο παρόν ψήφισμα και για την διευκόλυνση των κυβερνήσεων ο ΙΜΟ προτείνει ελάχιστα στοιχεία 

που θα πρέπει να περιληφθούν στην επίσημη γραπτή συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και του 

αναγνωρισμένου οργανισμού. 

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η προτεινόμενη δομή αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των προτύπων 

συμφωνιών πολλών χωρών μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 

Συνοπτικά θα αναφέρουμε τα 10 κύρια άρθρα όπως αυτά προτείνονται από τον ΙΜΟ 

1. Εφαρμογή 

2. Σκοπός 

3. Γενικοί όροι 

4. Εκτέλεση λειτουργιών εξουσιοδότησης 

5. Νομικό υπόβαθρο λειτουργιών εξουσιοδότησης 

6. Αναφορά στην κυβέρνηση 

7. Ανάπτυξη κανόνων και/ή κανονισμών – Πληροφόρηση 

8. Λοιποί όροι 

9. Καθορισμός της εξουσιοδότησης από την κυβέρνηση προς των οργανισμό 

10. Εποπτεία της κυβέρνησης των καθηκόντων που εκχωρήθηκαν στον οργανισμό 

Στα παραρτήματα επισυνάπτεται το ψήφισμα A.739(18) με τα παραρτήματά του για πληρέστερη 

μελέτη. 

Συνοψίζοντας τη διαδικασία αναγνώρισης και εξουσιοδότησης σύμφωνα με το ψήφισμα A.739(18) 

παρατίθεται το ακόλουθο διάγραμμα: 
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ΑΡΧΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ RES A.739(18) IMO

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 

ΣΗΜΑΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 

ΠΛΗΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΗΜΑΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΟΧΙ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΟΜΙΚΗ 

ΟΝΤΟΤΗΤΑ (ΜΗΤΡΙΚΗ)

ΝΑΙ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΟ ΓΙΑ 

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΌΤΙ 

ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 

ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΛΟΣ

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ 

ΙΜΟ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΤΟ 

ΚΡΑΤΟΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ 

ΙΜΟ
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Στο σημείο αυτό αξίζει να τονισθεί ότι η κυβέρνηση του κράτους σημαίας αξιολογεί και αναγνωρίζει 

-εξουσιοδοτεί οργανισμούς όπως περιγράφεται στο διάγραμμα. 

Επίσης η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της εποπτείας των αναγνωρισμένων- εξουσιοδοτημένων 

οργανισμών. 

Η έννοια της αναγνώρισης και της εξουσιοδότησης είναι σχεδόν ταυτόσημες για το συγκεκριμένο 

ψήφισμα, αφού ένας οργανισμός αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση για να εκτελεί θεσμοθετημένες 

υπηρεσίες. 

Στο Παράρτημα 1 του ψηφίσματος παρατίθενται τα ελάχιστα κριτήρια- προδιαγραφές αναγνώρισης 

ενός νηογνώμονα για την εν συνεχεία εξουσιοδότησή του από την κυβέρνηση ενός κράτους 

σημαίας. Αυτά χωρίζονται σε Γενικά και σε Ειδικές Διατάξεις.  

Συνοπτικά ένας αναγνωρισμένος οργανισμός πρέπει μεταξύ άλλων να έχει: 

 

 Επάρκεια πόρων 

 Γραπτή συμφωνία με την κυβέρνηση του κράτους σημαίας 

 Να επαληθεύεται το εκτελούμενο έργο του και να παρακολουθείται 

 Ελάχιστες απαιτήσεις 

o Κανόνες και διαδικασίες 

o Σύστημα ποιότητας 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί έχουν συγκεντρωθεί (σε σύντομη περιγραφή) τα ελάχιστα 

προτεινόμενα, από τον ΙΜΟ, κριτήρια με σκοπό τη σύγκρισή τους σε επόμενο κεφάλαιο με τα 

αντίστοιχα κριτήρια αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΓΕΝΙΚΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.739(18) ΙΜΟ

1. Μέγεθος, δομή, εμπειρία και ικανότητα ανάλογες με την εξουσιοδότηση

2. Τεκμηριωμένη εκτεταμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού εμπορικών πλοίων καθώς και ISM 

εφόσον απαιτείται

    .1 Αποκλειστικοί επιθεωρητές (Δυνατότητα μη αποκλειστικών για “radio surveys”)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3. Σε περίπτωση εκχώρησης αρμοδιοτήτων έκδοσης θεσμοθετημένων πιστοποιητικών που απαιτούν ικανότητα αξιολόγησης μελετών, 

σχεδίων και λοιπών τεχνικών στοιχείων καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων τότε θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

  .1 Να δημοσιεύει κανόνες και οι διαδικασίες οι οποίοι θα καταρτίζονται και διατηρούνται κατά τρόπο συστηματικό και θα υπάρχει 

επαρκής ερευνητική δυνατότητα για την ενημέρωσή τους.

  .2 Πρέπει να επιτρέπει τη συμμετοχή αντιπροσώπων των αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στην κατάρτιση των κανόνων και των 

διαδικασιών του

  .3 Ο οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει:

  .3.1 επαρκή στελέχωση σε τεχνικό, διοικητικό και προσωπικό υποστήριξης (και για την εξέλιξη των κανόνων και διαδικασιών του)

  .3.2 προσοντούχο προσωπικό για τις απαιτούμενες υπηρεσίες που να καλύπτει επαρκή γεωγραφικό χώρο και να εκπροσωπεί τοπικά τον 

οργανισμό στα σημεία που απαιτείται

  .4 Να διαθέτει κώδικα ηθικής (ποιότητα υπηρεσιών και εχεμύθεια)

  .5 Πρέπει επιδεικνύει τεχνική, διοικητική και διαχειριστική ικανότητα για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών έγκαιρα

  .6 Πρέπει να είναι προετοιμασμένος να παρέχει πληροφόρηση στην κυβέρνηση

  .7 Πρέπει να διαθέτει και να εφαρμόζει πολιτική και στόχους ποιότητας

  .8 Πρέπει να αναπτύσσει, εφαρμόζει και συντηρεί αποτελεσματικό σύστημα ποιότητας επιπέδου τουλάχιστον της σειράς ISO 9000 το 

οποίο μεταξύ άλλων θα διασφαλίζει τα ακόλουθα:

  .8.1 κανόνες και κανονισμοί δημιουργούνται και συντηρούνται με συστηματικό τρόπο 

  .8.2 οι κανόνες και κανονισμοί τηρούνται

  .8.3 οι απαιτήσεις του θεσμοθετημένου έργου ικανοποιούνται 

  .8.4 υπάρχουν καθορισμένες και τεκμηριωμένες αρμοδιότητες- εξουσίες και διαπλοκή του προσωπικού

  .8.5 όλες οι εργασίες τελούνται σε συνθήκες υπό έλεγχο

  .8.6 υπάρχει σύστημα εποπτείας πράξεων και έργου του οργανισμού

  .8.7 εφαρμόζεται σύστημα διαπίστωσης ικανοτήτων επιθεωρητών και συνεχούς ενημέρωσης των γνώσεών τους

  .8.8 τηρούνται μητρώα στα οποία εμφαίνεται η τήρηση προτύπων στις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος ποιότητας

  .8.9 υπάρχει τεκμηριωμένο σύστημα εσωτερικών ελέγχων

  .9 Το σύστημα ποιότητας του οργανισμού πιστοποιείται από ανεξάρτητους επιθεωρητές που αναγνωρίζονται από την Κυβέρνηση

4. Σχετικά με ISM Πρέπει να εφαρμόζονται και τα ακόλουθα:

  .1 η παροχή και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών για την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης 

  .2 παροχή συστηματικής εκπαίδευσης και των απαραίτητων προσόντων του προσωπικού του οργανισμού σχετικά με την ασφαλή 

διαχείριση

  .3 παροχή των μέσων για την αξιολόγηση των συστημάτων ασφαλούς διαχείρισης μέσω εξειδικευμένου προσωπικού
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Για να γίνει απτό το μέγεθος ενός οργανισμού στα παραρτήματα παρατίθενται στοιχεία για τον 

αριθμό του προσωπικού νηογνωμόνων μελών του IACS 

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων GISIS του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού – 

ΙΜΟ. Προκύπτουν δε, από στοιχεία που παρέχουν τα διάφορα κράτη μέλη για τους 

εξουσιοδοτημένους από αυτούς Νηογνώμονες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 1 του 

παρόντος ψηφίσματος. 
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Παράρτημα 6: Παρουσίαση ΙΜΟ resolution A.789(19) 

(SPECIFICATIONS ON THE SURVEY AND CERTIFICATION FUNCTIONS OF 

RECOGNIZED ORGANIZATIONS ACTING ON BEHALF OF THE ADMINISTRATION) 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο εδάφιο, οι ελάχιστες προδιαγραφές για: 

α) επιθεωρήσεις και 

β) λειτουργίες για την έκδοση πιστοποιητικών  

που θα εφαρμόζονται από αναγνωρισμένους οργανισμούς που ενεργούν για λογαριασμό των 

κυβερνήσεων κρατών σημαίας συγκεντρώνονται στο ψήφισμα A.789(19) που υιοθετήθηκε στις 23 

Νοεμβρίου του 1995 δύο έτη περίπου μετά το ψήφισμα Α.739(18) που αναλύθηκε προηγουμένως. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 τα πλοία πρέπει συνεχώς να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων 

(SOLAS 74, ILLC, MARPOL 73.78) για την αποφυγή ναυτικών ατυχημάτων και μόλυνση 

της θάλασσας. 

 οι κυβερνήσεις των κρατών σημαίας είναι υπεύθυνες για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων 

για τη συμμόρφωση των πλοίων,  

 και ότι τα ανωτέρω πρέπει να γίνονται με τρόπο αποτελεσματικό και ομοιόμορφο 

το ψήφισμα A.789(19) ήρθε να ολοκληρώσει τις οδηγίες του ψηφίσματος Α.739(18) με ελάχιστες 

προδιαγραφές. 

Δομή προδιαγραφών 

Οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που περιγράφονται στο εν λόγο ψήφισμα είναι δομημένες στις 

ακόλουθες βασικές κατηγορίες: 

5. Διαχείριση (Management) 

6. Τεχνική αξιολόγηση (Technical appraisal) 

7. Επιθεωρήσεις (Surveys) 

8. Προσόντα και εκπαίδευση (Qualifications and training) 

Οι κατηγορίες αυτές και οι αντίστοιχες υποκατηγορίες τους περιγράφονται συνοπτικά ακολούθως. 

Διαχείριση (Management) 

Module 1A: Management functions  

Ο ΑΟ θα πρέπει να είναι ικανός να οργανώνει, να διαχειρίζεται, να ελέγχει και να εκτελεί τις 

λειτουργίες της επιθεώρησης και έκδοσης πιστοποιητικών ώστε να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα 

για τα οποία εξουσιοδοτείται. Μεταξύ άλλων θα πρέπει: 

 Να διατηρεί επαρκή αριθμό προσοντούχου προσωπικού 
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 Να μεριμνά για την εξέλιξη και τη τήρηση οδηγιών και διαδικασιών 

 Να τηρεί ενημερωμένο αρχείο ερμηνειών της νομοθεσίας 

 Να παρέχει τεχνική και διοικητική υποστήριξη στο προσωπικό που εκτελεί ελέγχους 

 Να μεριμνά για την αξιολόγηση των αναφορών των επιθεωρήσεων με βάση την εμπειρία του 

οργανισμού 

Τεχνική αξιολόγηση (Technical appraisal) 

Module 2A: Hull structure  

Ο ΑΟ θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί τεχνικές αξιολογήσεις και υπολογισμούς σε θέματα 

μηχανικής αντοχής, υλικών, συγκολλήσεων και άλλων μεθόδων σύνδεσης υλικών. 

Module 2B: Machinery systems 

Ο ΑΟ θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί τεχνικές αξιολογήσεις και υπολογισμούς σε θέματα 

πρόωσης και βοηθητικών μηχανημάτων και συστημάτων πηδαλιουχίας, σωληνώσεων, 

ηλεκτρολογικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού 

Module 2C: Subdivision and stability 

Ο ΑΟ θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί τεχνικές αξιολογήσεις και υπολογισμούς σε θέματα 

άθικτης ευστάθειας και ευστάθειας μετά από βλάβη, πειραμάτων ευστάθειας, ευστάθεια φόρτωσης 

σιτηρών και υδατοστεγανότητας 

Module 2D: Load line 

Ο ΑΟ θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί τεχνικές αξιολογήσεις και υπολογισμούς σε θέματα 

υπολογισμού εξάλων και των σχετικών όρων 

Module 2E: Tonnage 

Ο ΑΟ θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί τεχνικές αξιολογήσεις και υπολογισμούς σε θέματα 

υπολογισμού χωρητικοτήτων 

Module 2F: Structural fire protection 

Ο ΑΟ θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί τεχνικές αξιολογήσεις και υπολογισμούς σε θέματα 

δομής πυροπροστασίας και μονώσεων, χρήσης εύφλεκτων υλικών, μέσων διαφυγής, συστημάτων 

εξαερισμού 

Module 2G: Safety equipment 

Ο ΑΟ θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί τεχνικές αξιολογήσεις και υπολογισμούς σε θέματα 

σωστικών διατάξεων, ναυτιλιακού εξοπλισμού, πυρανίχνευσης και συναγερμών πυρκαγιάς, 

πυροσβεστικών συστημάτων και εξοπλισμού, σχεδίων ελέγχου πυρκαγιάς, κλιμάκων και ανύψωσης 

πιλότου, φωτισμού και οπτικών και ηχητικών σημάτων, συστημάτων αδρανούς αερίου 

Module 2H: Oil pollution prevention 
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Ο ΑΟ θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί τεχνικές αξιολογήσεις και υπολογισμούς σε θέματα 

παρακολούθησης και ελέγχου συστημάτων απόρριψης, διαχωρισμού πετρελαιοειδών και έρματος, 

απόπλησης αργού πετρελαίου, αποκλειστικών δεξαμενών έρματος, διατάξεις άντλησης, SOPEP  

Module 2I: NLS pollution prevention 

Ο ΑΟ θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί τεχνικές αξιολογήσεις και υπολογισμούς σε θέματα 

ουσιών που μπορεί να μεταφέρει ένα πλοίο, συστημάτων άντλησης, διατάξεις απόπλυσης δεξαμενών 

και υποθαλάσσιων διατάξεων απόρριψης 

Module 2J: Radio 

Ο ΑΟ θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί τεχνικές αξιολογήσεις και υπολογισμούς σε θέματα 

ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας και GMDSS. Δίδεται η δυνατότητα εδώ της υπεργολάβησης 

των εργασιών αυτών υπό την επίβλεψη του ΑΟ 

Module 2K: Carriage of dangerous chemicals in bulk 

Ο ΑΟ θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί τεχνικές αξιολογήσεις και υπολογισμούς σε θέματα 

διάταξης και επιβιωσιμότητας πλοίου, χώρων φορτίου, προστασίας προσωπικού, λειτουργικών 

απαιτήσεων και χημικών που το πλοίο μπορεί να μεταφέρει 

Module 2L: Carriage of liquified gases in bulk 

Ο ΑΟ θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί τεχνικές αξιολογήσεις και υπολογισμούς σε θέματα 

διάταξης και επιβιωσιμότητας πλοίου, χώρων φορτίου, προστασίας προσωπικού, χρήσης φορτίου 

σαν καύσιμο και λειτουργικών απαιτήσεων 

Επιθεωρήσεις (Surveys) 

Module 3A: Survey functions 

Ο ΑΟ θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις κάτω από ελεγχόμενες 

συνθήκες σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας που διαθέτει και να αντιπροσωπεύει επαρκή 

γεωγραφική κάλυψη και επιτόπια αντιπροσωπία όπως απαιτείται. 

Προσόντα και εκπαίδευση (Qualifications and training) 

Module 4A: General qualifications 

Το προσωπικό των ΑΟ το οποίο εκτελεί και είναι υπεύθυνο για θεσμοθετημένες εργασίες θα πρέπει 

κατ’  ελάχιστον να έχει την ακόλουθη εκπαίδευση: 

 Εκπαίδευση σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναγνωρίζεται από τον ΑΟ σε σχετικό 

τομέα της μηχανικής ή φυσικής επιστήμης (ελάχιστο πρόγραμμα δύο ετών)ή 

 Εκπαίδευση από ναυτικό ίδρυμα και σχετική ναυτική εμπειρία ως 

πιστοποιημένοι αξιωματικοί πλοίου, 

 Και άριστη γνώση της αγγλικής ανάλογα με την εργασία 
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Το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό θα πρέπει να έχει μόρφωση, εκπαίδευση και επίβλεψη ανάλογα 

με τα καθήκοντα που ασκεί. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο ΑΟ θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα 

τεκμηρίωσης των προσόντων και της συνεχούς ενημέρωσης (με θεωρητική και πρακτική 

εκπαίδευση) των γνώσεων αυτού ανάλογα με τα καθήκοντα που το προσωπικό καλείται να ασκήσει. 

Επίσης θα πρέπει να τεκμηριώνεται η επιτυχής ολοκλήρωση της σχετικής εκπαίδευσης. 

Module 4B: Radio survey qualifications 

Οι σχετικές επιθεωρήσεις να εκτελούνται από εταιρείες εγκατάστασης και ελέγχου συστημάτων 

εγκεκριμένων και εποπτευόμενων από τους ΑΟ σύμφωνα με τεκμηριωμένο πρόγραμμα. Το 

πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να ορίζει τις ειδικές απαιτήσεις που η εταιρεία και οι τεχνικοί της θα 

πρέπει να ικανοποιούν συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων απαιτήσεις για εσωτερική εκπαίδευση η 

οποία καλύπτει τουλάχιστον τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 Ραδιοτηλεφωνίας 

 Ραδιοτηλεγραφίας 

 GMDSS 

 Αρχικών και επιθεωρήσεων ανανέωσης 

Οι ραδιοτεχνίτες που αναλαμβάνουν επιθεωρήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 

τουλάχιστον μονοετές πρόγραμμα τεχνικής εκπαίδευσης, το εσωτερικό πρόγραμμα του εργοδότη και 

τουλάχιστον ενός έτους εμπειρία ως βοηθοί. Στην περίπτωση αποκλειστικών ραδιοεπιθεωρητών του 

ΑΟ ισχύουν ισοδύναμες με τις ανωτέρω απαιτήσεις. 

Τα ανωτέρω modules συνοψίζονται ανά κατηγορία στον πίνακα που ακολουθεί ο οποίος υπάρχει 

στο ψήφισμα Α789(19).. 

 



 155 

 
 

 



 156 

Έκδοση πιστοποιητικών 

Στο  δεύτερο τμήμα του ψηφίσματος καταγράφονται οι ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν την έκδοση 

των προβλεπόμενων από τις συμβάσεις πιστοποιητικών. 

Εδώ αναφέρονται τα οι σχετικές με την έκδοση πιστοποιητικού υποκατηγορίες (modules) καθώς και η 

απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού υποστήριξης (Support Stuff) και του προσωπικού διενέργειας 

επιθεωρήσεων (Field Surveyors) των οργανισμών. 

Τα πιστοποιητικά τα οποία αναφέρονται είναι τα ακόλουθα: 

 PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE 

 CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE 

 CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE 

 CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE 

 INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE CERTIFICATION 

 INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE 

 INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE 

 INTERNATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR THE CARRIAGE 

OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK 

 INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF 

DANGEROUS CHEMICALS IN BULK 

 INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF LIQUIFIED 

GASES IN BULK 

 INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969) 
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Παράρτημα 7: Κατανομή προσωπικού μελλών IACS 

[http://gisis.imo.org] 

1. ΑΒS 

  Headquarters Field 

Supervisory personnel: 66 102 

Technical appraisal personnel: 62 317 

Survey personnel: 10 692 

Administrative personnel: 89 329 

Total 227 1440 

   

2. BV 

  Headquarters Field 

Supervisory personnel: 41 106 

Technical appraisal personnel: 56 99 

Survey personnel: 5 950 

Administrative personnel: 62 - 

Total 164 1155 

   

3. CCS 

  Headquarters Field 

Supervisory personnel: 6 212 

Technical appraisal personnel: 179 234 

Survey personnel: 22 897 

Administrative personnel: 111 479 

Total 318 1822 

   

4. Croatian Register of Shipping (CRS) 

  Headquarters Field 

Supervisory personnel: 13 7 

Technical appraisal personnel: 18 0 

Survey personnel: 7 28 

Administrative personnel: 16 7 

Total 54 42 
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5. DNV 

  Headquarters Field 

Supervisory personnel: 60 180 

Technical appraisal personnel: 411 574 

Survey personnel: 161 1114 

Administrative personnel: 170 400 

Total 802 2268 

6. GL   

  Headquarters Field 

Supervisory personnel: 111 137 

Technical appraisal personnel: 344 54 

Survey personnel: 22 438 

Administrative personnel: 287 232 

Total 764 861 

   

7. Indian Registry of Shipping (IRS) 

  Headquarters Field 

Supervisory personnel: 27 25 

Technical appraisal personnel: 102 
 

Survey personnel: 37 123 

Administrative personnel: 
  

Total 166 148 

   

8. Korean Register of Shipping (KRS) 

  Headquarters Field 

Supervisory personnel: 52 47 

Technical appraisal personnel: 264 0 

Survey personnel: 0 252 

Administrative personnel: 141 50 

Total 457 349 

   

9. LR 

  Headquarters Field 

Supervisory personnel: 22 46 

Technical appraisal personnel: 194 244 

Survey personnel: 10 1424 

Administrative personnel: 132 479 

Total 358 2193 

 

 

 

  

10. NKK 
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  Headquarters Field 

Supervisory personnel: 35 73 

Technical appraisal personnel: 230 21 

Survey personnel: 206 609 

Administrative personnel: 215 263 

Total 686 966 

   

11. Polski Rejestr Statkow (Polish Register of Shipping) 

  Headquarters Field 

Supervisory personnel: 29 23 

Technical appraisal personnel: 68 1 

Survey personnel: 15 64 

Administrative personnel: 44 24 

Total 156 112 

   

12. RINA 

  Headquarters Field 

Supervisory personnel: 14 15 

Technical appraisal personnel: 43 102 

Survey personnel: - 339 

Administrative personnel: 39 124 

Total 96 580 

   

13. Russian Maritime Register of Shipping 

  Headquarters Field 

Supervisory personnel: 92 276 

Technical appraisal personnel: 122 0 

Survey personnel: 159 681 

Administrative personnel: 41 26 

Total 414 983 
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Παράρτημα 8: Παρουσίαση Κανονισμού ΕΚ/391/2009 

(σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων) 

Ο εν λόγο κανονισμός θέτει το κανονιστικό πλαίσιο που πρέπει να ακολουθούν οι νηογνώμονες ως 

προς τις διεθνείς συμβάσεις .  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εξουσιοδοτήσουν έναν οργανισμό, ο 

οποίος δεν έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή, υποβάλουν πρώτα αίτημα αναγνώρισης με όλη την 

απαιτούμενη σχετική τεκμηρίωση. 

Η Επιτροπή, έπειτα από αξιολόγηση μαζί με τον κράτος μέλος και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια 

του κανονισμού, χορηγεί την αναγνώριση. Στη συνέχεια ο αναγνωρισμένος πλέον οργανισμός θα 

μπορεί να εξουσιοδοτηθεί από το συγκεκριμένο κράτος καθώς και από οποιοδήποτε άλλο κράτος 

μέλος. 

Βέβαια αυτή η αναγνώριση μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένους τύπους πλοίων, σε πλοία 

ορισμένου μεγέθους, σε  ορισμένα είδη εμπορίου, ή συνδυασμό αυτών, σύμφωνα με την 

αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία του εκάστοτε οργανισμού. 

Στην περίπτωση που ένας οργανισμός αποτύχει στην εκπλήρωση των ελάχιστων κριτηρίων του 

κανονισμού η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει να ληφθούν προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα. 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 6 σε περιπτώσεις που ο ΑΟ δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 

αναγνώρισης μπορεί η Επιτροπή να επιβάλλει και πρόστιμα ή ακόμα και να σύμφωνα με το άρθρο 7 

να ανακαλέσει την αναγνώριση. 

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η επίσκεψη των γραφείων και πλοίων του κάθε αναγνωρισμένου 

οργανισμού κάθε δύο χρόνια 

Συνοψίζοντας τη διαδικασία αναγνώρισης και εξουσιοδότησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 

παρατίθεται το ακόλουθο διάγραμμα: 
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ΑΡΧΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚ/391/2009

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΌ ΚΡΑΤΟΣ 

ΜΕΛΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 

ΠΛΗΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(ΆΡΘΡΟ 3.1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) Ή ΟΙ 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΆ ΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΆΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ)

ΟΧΙ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΟΜΙΚΗ 

ΟΝΤΟΤΗΤΑ (ΜΗΤΡΙΚΗ)

ΝΑΙ

ΣΥΝΕΧΕΙΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΕ 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ 

(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΟΡΑ 

ΤΗ ΔΙΕΤΊΑ)ΓΙΑ 

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΌΤΙ 

ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΕΛΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
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Σύμφωνα με το άρθρο 10 οι ΑΟ πρέπει να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους, με σκοπό τη 

διατήρηση της ισοδυναμίας και προκειμένου να επιτευχθεί εναρμόνιση με τους κανόνες και τις 

διαδικασίες και την εφαρμογή τους. Συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό να επιτύχουν συνεπή 

ερμηνεία των διεθνών συμβάσεων, με την επιφύλαξη των εξουσιών των κρατών σημαίας.  

Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί συμφωνούν όποτε κρίνεται σκόπιμο επί των τεχνικών και 

διαδικαστικών όρων υπό τους οποίους αναγνωρίζουν αμοιβαία τα πιστοποιητικά κλάσης για υλικά, 

εξοπλισμούς και δομικά στοιχεία βάσει ισοδύναμων προτύπων, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς 

τα πλέον απαιτητικά και αυστηρά πρότυπα. 

Επίσης σε περίπτωση αλλαγής κλάσης ο ΑΟ που χάνει το πλοίο παραδίδει στον ΑΟ που το κερδίζει 

το πλήρες αρχείο του πλοίου και τον ενημερώνει για τυχόν: 

α) καθυστερούμενους ελέγχους·  

β) καθυστερούμενες συστάσεις και προϋποθέσεις κλάσης·  

γ) τους όρους λειτουργίας που έχουν εκδοθεί για το πλοίο  

δ) τους περιορισμούς λειτουργίας που έχουν εκδοθεί για το πλοίο  

Τα νέα πιστοποιητικά του πλοίου μπορούν να εκδίδονται από τον οργανισμό που κερδίζει το πλοίο 

μόνο αφού ολοκληρωθούν με ικανοποιητικά αποτελέσματα όλοι οι καθυστερούμενοι έλεγχοι και 

αφού εκπληρωθούν όλες οι εκκρεμότητές του, καθ’ υπόδειξη του παραδίδοντος οργανισμού. 

“Η ικανότητα των αναγνωρισμένων οργανισμών να εντοπίζουν γρήγορα και να επανορθώνουν τις αδυναμίες 

των κανόνων, των διαδικασιών και των εσωτερικών ελέγχων τους είναι κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια 

των πλοίων τα οποία επιθεωρούν και πιστοποιούν. Η ικανότητα αυτή θα πρέπει να αυξάνεται με το Γραφείο 

Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από εμπορικά και 

πολιτικά συμφέροντα να μπορεί να προτείνει κοινή δράση για την ουσιαστική βελτίωση όλων των 

αναγνωρισμένων οργανισμών και να εξασφαλίζει εποικοδομητική συνεργασία με την Επιτροπή” 

Το παραπάνω απόσπασμα από το εισηγητικό του κανονισμού αναφέρεται στο Γραφείο Αξιολόγησης 

της Ποιότητας και Πιστοποίησης. Στο άρθρο 11 αναφέρεται η ημερομηνία δημιουργίας του 

γραφείου (η οποία έχει παρέλθει) καθώς και τα καθήκοντα που αυτό θα έπρεπε να διεκπεραιώνει 

όπως: 

«α) συχνή και τακτική αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας των αναγνωρισμένων 

οργανισμών σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001 

  

β) πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας των αναγνωρισμένων οργανισμών καθώς και 

των οργανισμών για τους οποίους έχει ζητηθεί αναγνώριση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 

  

γ) έκδοση ερμηνειών των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων διαχείρισης της ποιότητας, ιδίως για να 

λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φύσης και των υποχρεώσεων των αναγνωρισμένων 

οργανισμών· και  

 

δ) έγκριση ατομικών και συλλογικών συστάσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών και των μηχανισμών 

εσωτερικού ελέγχου των αναγνωρισμένων οργανισμών»  

 

Ο κανονισμός μπορεί να τροποποιείται προκειμένου να ενημερώνονται τα ελάχιστα κριτήρια 

αναγνώρισης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές αποφάσεων του ΙΜΟ. 



 163 

Νέες  τροποποιήσεις των διεθνών συμβάσεων (SOLAS 74, εξαιρουμένου του κεφαλαίου XI-2 του 

παραρτήματός της, ICLL 66, MARPOL 73) μπορούν να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. 

Η Επιτροπή θεσπίζει και δημοσιεύει:  

 α) κριτήρια για την αποτελεσματικότητα των κανόνων και διαδικασιών και των επιδόσεων 

των ΑΟ όσον αφορά την ασφάλεια των ταξινομημένων τους πλοίων και την πρόληψη της 

ρύπανσης, που προέρχεται από αυτά, (κυρίως βασιζόμενη σε αυτά του μνημονίου 

συνεννόησης των Παρισίων) για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα ή/και από 

παρεμφερή προγράμματα· 

 β) κριτήρια για να προσδιορίζεται πότε οι επιδόσεις αποτελούν απαράδεκτη απειλή κατά της 

ασφάλειας ή του περιβάλλοντος.  

Επίσης στον κανονισμό αυτό εμφανίζεται και ο εποπτικός ρόλος που ασκεί η επιτροπή ασφαλείας 

στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS), αφού αναφέρεται ότι βοηθά την 

Επιτροπή. Στην COSS και στο ρόλο της, σχετικά με τους νηογνώμονες, θα αναφερθούμε σε επόμενο 

κεφάλαιο. 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του κανονισμού παραθέτονται τα ελάχιστα κριτήρια απόκτησης και 

διατήρησης της κοινοτικής αναγνώρισης. Αυτά διακρίνονται σε: 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ και  

B. ΕΙΔΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Τα κριτήρια αυτά παρατίθενται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα. Σε επόμενο κεφάλαιο θα λάβει 

χώρα σύγκριση μεταξύ κριτηρίων αναγνώρισης ΙΜΟ και ΕΕ 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚ/391/2009

1. Νομική προσωπικότητα στην έδρα τους

2. Τεκμηριωμένη εκτεταμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις σχεδιασμού και κατασκευής εμπορικών πλοίων

3. Επαρκής στελέχωση με δυνατότητα απόσπασης προσωπικού στον τόπο εργασίας

5. Ετήσια δημοσίευση καταλόγου πλοίων ή τήρηση σε ηλεκτρονική βάση στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό

4. Κατοχή και εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών ή σχετική αποδεδειγμένη ικανότητα για το σχεδιασμό, κατασκευή και περιοδικό έλεγχο 

εμπορικών πλοίων. Οι κανόνες και οι κανονισμοί δημοσιεύονται, ενημερώνονται και βελτιώνονται συνεχώς

6. Αμεροληψία- ανεξαρτησία οργανισμού (και επιθεωρητών)

7. Λειτουργία σύμφωνα με διατάξεις παραρτήματος του ψηφίσματος Α.789(19) ΙΜΟ 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Παγκόσμια κάλυψη με αποκλειστικά απασχολούμενους επιθεωρητές

2. Κώδικας δεοντολογίας

3. Διοίκηση- διαχείριση ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη από τις αρχές εχεμήθεια

5. Δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μεταδίδει ή γνωστοποιεί στοιχεία σημαντικά από εμπορική άποψη που 

περιήλθαν στη γνώση του οργανισμού κατά την άσκηση των καθηκόντων του

4. Παροχή πληροφοριών στην αρμόδια αρχή, στην Επιτροπή και στα ενδιαφερόμενα μέρη

6. Πολιτική και στόχοι ποιότητας. Στόχοι και δείκτες επιδόσεων από άποψη ασφάλειας και πρόληψης ρύπανσης

7. Διασφαλίζει ότι:

   α) οι κανόνες και οι διαδικασίες καταρτίζονται και διατηρούνται κατά τρόπο συστηματικό

   β) τηρούνται οι κανόνες και οι διαδικασίες και εφαρμόζεται εσωτερικό σύστημα ποιότητας υπηρεσιών σε σχέση με κανόνες και 

διαδικασίες

   γ) πληρούνται απαιτήσεις των θεσμοθετημένων εργασιών της εξουσιοδότησης και εφαρμογή εσωτερικού συστήματος μέτρησης παροχής 

υπηρεσιών σε σχέση με τη συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις

   δ) υπάρχουν καθορισμένες και τεκμηριωμένες αρμοδιότητες- εξουσίες και διαπλοκή προσωπικού

   ε) οι εργασίες τελούνται σε συνθήκες υπό έλεγχο

  στ) υπάρχει σύστημα εποπτείας πράξεων και εργασίας επιθεωρητών και τεχνικού- διοικητικού προσωπικού

   ζ) υπάρχει εκτεταμένη γνώση επιθεωρητών

   η) εφαρμόζεται σύστημα διαπίστωσης ικανοτήτων επιθεωρητών και συνεχούς ενημέρωσης των γνώσεών τους

   θ) τηρούνται μητρώα στα οποία εμφαίνεται η τήρηση προτύπων στις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος ποιότητας

   ι) εκτελούνται εσωτερικοί έλεγχοι

  ια) οι θεσμοθετημένοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις σύμφωνα με παράρτημα προσαρτήματος του ψηφίσματος Α.948(23) ΙΜΟ σχετικά με 

κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου βάσει του εναρμονισμένου συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης

  ιβ) καθορίζονται σαφείς και άμεσες σχέσεις ευθύνης και ελέγχου μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών γραφείων του οργανισμού καθώς 

και μεταξύ του οργανισμού και των επιθεωρητών του

9. Εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών τοιουτοτρόπως ώστε ο οργανισμός βασιζόμενος στη δική του γνώση και κρίση να μπορεί να 

δηλώνει αξιόπιστα και αντικειμενικά την ασφάλεια των πλοίων με πιστοποιητικά κλάσης, βάσει των οποίων μπορούν να εκδοθούν 

θεσμοθετημένα πιστοποιητικά

8. Ανάπτυξη εφαρμογή και διατήρηση αποτελεσματικού εσωτερικού συστήματος ποιότητας  (EN ISO/IEC 17020:2004 [Φορείς 

επιθεώρησης] και EN ISO 9001:2008 [Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας]) 

10. Διαθέτει αναγκαία μέσα αξιολόγησης σύμφωνα με παράρτημα ψηφίσματος Α.913(22) ΙΜΟ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για 

την εφαρμογή του ISM

11. Πρέπει να επιτρέπει τη συμμετοχή αντιπροσώπων των αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στην κατάρτιση των κανόνων και των 

διαδικασιών του  
Προς χάριν πληρότητας στο Παράρτημα 10 με τίτλο «Θεσμοθετημένοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις 

του ψηφίσματος Α.948(23) ΙΜΟ (Απόσπασμα)» παρατίθεται απόσπασμα του εν λόγω ψηφίσματος 

όπου καταγράφονται οι τύποι των επιθεωρήσεων καθώς και το που περιγράφονται στις συνθήκες και 

στους κώδικες του ΙΜΟ. 
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Παράρτημα 9: Παρουσίαση Οδηγίας 2009/15/ΕK 

(σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις 

συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών) 

“Σε παγκόσμια κλίμακα, πολλοί από τους υφιστάμενους οργανισμούς που είναι αναγνωρισμένοι από τα 

συμβαλλόμενη μέρη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) δεν εξασφαλίζουν ούτε τη δέουσα 

εφαρμογή των κανόνων ούτε επαρκή αξιοπιστία όταν ενεργούν για λογαριασμό των εθνικών αρχών, διότι δεν 

διαθέτουν αξιόπιστη και κατάλληλη δομή και πείρα που να τους επιτρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε 

υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού” 

Το ανωτέρω απόσπασμα προέρχεται από το εισηγητικό κείμενο της οδηγίας. 

Εδώ εμφανίζεται ξανά ο λόγος για τον οποίο η ΕΈ οδηγήθηκε στην κεντρική λήψη των αποφάσεων 

αναγνωρίσεων οργανισμών. Παρόλο που υπάρχουν τα κριτήρια του ΙΜΟ και θα μπορούσαν να 

υπάρχουν τα ενισχυμένα από την ΕΕ κριτήρια, αναφέρεται ότι αναγνωρισμένοι οργανισμοί δεν 

εξασφαλίζουν εφαρμογή κανόνων ούτε αξιοπιστία. 

Στο σημείο αυτό η δυνατότητα που δίνεται πλέον στα κράτη μέλη είναι να μπορούν πλέον να 

εξουσιοδοτήσουν οργανισμούς μόνο μέσα από τη «δεξαμενή» Αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή οργανισμών. 

Επίσης, όπως και στην περίπτωση του κανονισμού ΕΚ/391/2009 ως πιστοποιητικό κλάσης ορίζεται 

το έγγραφο το οποίο εκδίδεται από αναγνωρισμένο, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ/391/2009 

οργανισμό από την Επιτροπή. 

Στα πλαίσια της εξουσιοδότησης η κυβέρνηση του κράτους σημαίας (κράτους μέλους της ΕΕ) 

συνάπτει επίσημη γραπτή συμφωνία (το υπόδειγμα που χρησιμοποιεί η Ελληνική κυβέρνηση 

επισυνάπτεται στα παραρτήματα) η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τους όρους που αναφέρονται 

στο προσάρτημα ΙΙ του ψηφίσματος Α.739(18) και αντλώντας έμπνευση από το παράρτημα, τα 

προσαρτήματα και το συμπλήρωμα της εγκυκλίου 710/MSC του ΙΜΟ και της εγκυκλίου 307/MEPC 

(επίσης επισυνάπτονται στα παραρτήματα) 

Περιλαμβάνονται και διατάξεις για οικονομική ευθύνη, περιοδικό έλεγχο του οργανισμού 

(τουλάχιστον ανά διετία), δυνατότητα τυχαίων και λεπτομερών επιθεωρήσεων των πλοίων, καθώς 

και διατάξεις για την υποχρεωτική διαβίβαση βασικών πληροφοριών σχετικά με την κατάταξη των 

πλοίων του στόλου τους στον νηογνώμονά, αλλαγές, αναστολές και ανακλήσεις κλάσης. 

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος αναστείλει ή αφαιρέσει την εξουσιοδότηση πρέπει να 

ενημερώνει με τη σχετική τεκμηρίωση και αιτιολόγηση την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη. 

Στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι πρέπει να επιθεωρείται ο οργανισμός τουλάχιστον ανά διετία και η 

έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου να αποστέλλονται στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή 

το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο 

πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση 
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Στο άρθρο 10 και για περιπτώσεις που συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και το 

περιβάλλον ή μαρτυρούν ιδιαιτέρως πλημμελή συμπεριφορά εκ μέρους των αναγνωρισμένων 

οργανισμών εάν κατά την άσκηση κράτους δικαιωμάτων επιθεώρησης και των αντίστοιχων 

υποχρεώσεών τους ως κρατών λιμένα, τα κράτη μέλη διαπιστώσουν ότι αναγνωρισμένοι 

οργανισμοί: 

1. έχουν εκδώσει έγκυρα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά για πλοίο το οποίο δεν πληροί τις 

σχετικές απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων 

2. ή υπάρχει παράλειψη πλοίου εφοδιασμένου με έγκυρο πιστοποιητικό κλάσης η οποία αφορά 

στοιχεία που καλύπτονται από το εν λόγω πιστοποιητικό 

τότε αναφέρουν το γεγονός στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, και ενημερώνουν σχετικά το 

οικείο κράτος σημαίας. Ο αρμόδιος  αναγνωρισμένος οργανισμός ενημερώνεται για το συμβάν κατά 

το χρόνο της αρχικής επιθεώρησης, ώστε να μπορεί να προβαίνει αμέσως στις απαραίτητες 

ενέργειες. 

Στο άρθρο 11 της οδηγίας αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 
«1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία του σχεδιάζονται κατασκευάζονται, 

εξοπλίζονται και συντηρούνται σύμφωνα με κανόνες και διαδικασίες αναγνωρισμένου οργανισμού όσον αφορά 

το σκάφος, τη μηχανολογική και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και την εγκατάσταση ελέγχου.  

 

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιεί κανόνες που θεωρεί ισοδύναμους προς τους 

κανόνες και τις διαδικασίες ενός αναγνωρισμένου οργανισμού μόνο υπό τον όρο ότι τους κοινοποιεί αμέσως 

στην Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της οδηγίας 98/34/ΕΚ, καθώς και στα άλλα κράτη μέλη, και υπό τον 

όρο ότι δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενστάσεων άλλου κράτους μέλους ή της Επιτροπής και δεν έχουν 

κριθεί, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 6 παράγραφος 2, της 

παρούσας οδηγίας, ως μη ισοδύναμοι.  

3. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τους αναγνωρισμένους οργανισμούς τους οποίους εξουσιοδοτούν για την 

εκπόνηση κανόνων και διαδικασιών των εν λόγω οργανισμών. Διαβουλεύονται με τους αναγνωρισμένους 

οργανισμούς με σκοπό να επιτευχθεί συνεπής ερμηνεία των διεθνών συμβάσεων» 
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Παράρτημα 10: Θεσμοθετημένοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις του ψηφίσματος 

Α.948(23) ΙΜΟ  

(Απόσπασμα) 

2 TYPES OF SURVEY 

The types of surveys used in the harmonized system are as follows: 

(I) 2.1 An initial survey is a complete inspection before a ship is put into service of all the items 

relating to a particular certificate to ensure that the relevant requirements are complied with and that 

these items are satisfactory for the service for which the ship is intended. 

(P) 2.2 A  periodical  survey is an inspection of the items relating to the particular certificate to 

ensure that they are in a satisfactory condition and fit for the service for which the ship is intended. 

(R) 2.3 A renewal survey is the same as a periodical survey but also leads to the issue of a new 

certificate. 

(In) 2.4 An  intermediate  survey is an inspection of specified items relevant to the particular 

certificate to ensure that they are in a satisfactory condition and fit for the service for which the ship 

is intended. 

(A) 2.5 An annual survey is a general inspection of the items relating to the particular certificate to 

ensure that they have been maintained and remain satisfactory for the service for which the ship is 

intended. 

(B) 2.6 An inspection of the outside of the ship's bottom is an inspection of the underwater part of the 

ship and related items to ensure that they are in a satisfactory condition and fit for the service for 

which the ship is intended. 

(Ad) 2.7 An  additional  survey is an inspection, either general or partial according to the 

circumstances, to be made after a repair resulting from investigations or whenever any important 

repairs or renewals are made. 

 

2.8 List of types of surveys in conventions and codes 

(I) 2.8.1 Initial surveys 

 

SOLAS 74/88, chapter I,  regulation 7(a)(i) 

regulation 8(a)(i) 

regulation 9(a)(i) 

regulation 10(a)(i) 

LLC 66/88, article 14(1)(a) 

MARPOL 73/78/90, Annex I, regulation 4(l)(a) 

MARPOL 73/78/90, Annex II, regulation 10(1)(a) 

IBC Code 83/90, regulation 1.5.2.1.1 

IGC Code 83/90, regulation 1.5.2.1.1 

BCH Code 85/90, regulation 1.6.2.1.1 

 

(P) 2.8.2 Periodical surveys  

 

SOLAS 74/88, chapter I,  regulation 8(a)(iii) 

regulation 9(a)(iii) 

 

(R) 2.8.3 Renewal surveys 

SOLAS 74/88, chapter I,  regulation 7(a)(ii) 

regulation 8(a)(ii) 
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regulation 9(a)(ii) 

regulation 10(a)(ii) 

LLC 66/88 article 14(1)(b) 

MARPOL 73/78/90, Annex I, regulation 4(1)(b) 

MARPOL 73/78/90, Annex II, regulation 10(1)(b) 

IBC Code 83/90, regulation 1.5.2.1.2 

IGC Code 83/90, regulation 1.5.2.1.2 

BCH Code 85/90, regulation 1.6.2.1.2 

 

(In) 2.8.4 Intermediate surveys 

 

SOLAS 74/88, chapter I,  regulation 10(a)(iii) 

MARPOL 73/78/90, Annex I, regulation 4(1)(c) 

MARPOL 73/78/90, Annex II, regulation 10(1)(c) 

IBC Code 83/90, regulation 1.5.2.1.3 

IGC Code 83/90, regulation 1.5.2.1.3 

BCH Code 85/90, regulation 1.6.2.1.3 

 

(A) 2.8.5 Annual surveys 

 

SOLAS 74/88, chapter I,  regulation 8(a)(iv) 

regulation 10(a)(iv) 

LLC 66/88, article 14(1)(c) 

MARPOL 73/78/90, Annex I, regulation 4(1)(d) 

MARPOL 73/78/90, Annex II, regulation 10(1)(d) 

IBC Code 83/90, regulation 1.5.2.1.4 

IGC Code 83/90, regulation 1.5.2.1.4 

BCH Code 85/90, regulation 1.6.2.1.4 

 

(B) 2.8.6 Inspection of the outside of the ship's bottom 

 

SOLAS 74/88, chapter I, regulation 10(a)(v) 

 

(Ad) 2.8.7 Additional surveys 

 

SOLAS 74/88, chapter I,  regulation 7(a)(iii) 

regulation 8(a)(v) 

regulation 9(a)(iv) 

regulation 10(a)(vi) 

MARPOL 73/78/90, Annex I, regulation 4(1)(e) 

MARPOL 73/78/90, Annex II, regulation 10(1)(e) 

IBC Code 83/90, regulation 1.5.2.1.5 

IGC Code 83/90, regulation 1.5.2.1.5 

BCH Code 85/90, regulation 1.6.2.1.5 
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Παράρτημα 11: Εγχειρίδιο αρχειοθέτησης δεδομένων στη βάση MORO 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 1/6 
 Πριν την αρχειοθέτηση 

 Το έγγραφο θα πρέπει να έχει ένα από τα ακόλουθα ανάλογα 

με την περίπτωση: 
 Εισερχόμενο 

 Αριθμό πρωτοκόλλου γραμματείας ΚΕΕΠ, υπογραφή διευθυντή και 

τμηματάρχη 

 Εξερχόμενο 

 Αριθμό διεκπεραίωσης εγγράφου, Φ.Ε.Σ., Υ.Σ. 

 Ω.Π. σήματος 

 Υπογραφές παραλαβής από τις υπηρεσίες ή ενδιαφερόμενους που 

αποστέλλεται στο σχέδιο 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 2/6 
 Σάρωση 

 Ανάλογα με την περίπτωση σαρώνουμε ως ακολούθως: 

 Εισερχόμενο 

 Σε περίπτωση e-mail σαρώνουμε μόνο το διαβιβαστικό με αριθμό 

πρωτοκόλλου γραμματείας ΚΕΕΠ, υπογραφή διευθυντή και τμηματάρχη 

 Σε περίπτωση εγγράφου σαρώνουμε το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 

γραμματείας ΚΕΕΠ, υπογραφή διευθυντή και τμηματάρχη 

 Εξερχόμενο 

 Σαρώνεται το σχέδιο (με τις σφραγίδες διεκπεραίωσης ή Ω.Π. ή 

υπογραφές παραληπτών) καθώς και ένα ακριβές αντίγραφο 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 3/6 
Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών αντιγράφων 
 
Εισερχόμενο 

 Τα εισερχόμενα τοποθετούνται στο c:\MORO\CORRESPONDENCE_IN και 

στους φακέλους ROs, Admin, Misc εάν πρόκειται για εισερχόμενο από 
Εξουσιοδοτημένο Οργανισμό, από Κρατική υπηρεσία ή Διεθνή οργανισμό, από 
οποιονδήποτε άλλο αντίστοιχα. Στον κατάλληλο φάκελο θα δημιουργούμε για 
κάθε περίπτωση εισερχομένου και ξεχωριστό υποφάκελο με χαρακτηριστικό 
όνομα. Ανάλογα με το είδος αποθηκεύουμε στον εν λόγω υποφάκελο τα 
ακόλουθα (σημ.: η διαδικασία σάρωσης περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα ): 
 

 e-mail 
Τη σαρωμένη σελίδα καθώς και όλο το ηλεκτρονικό μήνυμα όπως το λάβαμε με τα 
συνημμένα αυτού 
 

 Έγγραφο 
 Το σαρωμένο έγγραφο 
 

 Φ.Ε.Σ. 
 Το σαρωμένο Φ.Ε.Σ. 
 

 Υ.Σ. 
 Το σαρωμένο Υ.Σ. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 4/6 
Εξερχόμενο 

Τα εξερχόμενα τοποθετούνται στο c:\MORO\CORRESPONDENCE_OUT και 

στους φακέλους ROs, Admin, Misc εάν πρόκειται για εξερχόμενο προς 
Εξουσιοδοτημένο Οργανισμό, προς Κρατική υπηρεσία ή Διεθνή οργανισμό, προς 
οποιονδήποτε άλλο αντίστοιχα. Στον κατάλληλο φάκελο θα δημιουργούμε για 
κάθε περίπτωση εισερχομένου και ξεχωριστό υποφάκελο με χαρακτηριστικό 
όνομα. Ανάλογα με το είδος αποθηκεύουμε στον εν λόγω υποφάκελο τα 
ακόλουθα (σημ.: η διαδικασία σάρωσης περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα ): 

 e-mail 
Σαρωμένο σχέδιο και ακριβές αντίγραφο καθώς και σαρωμένα όλα τα σχετικά και 
συνημμένα αυτού 

 Έγγραφο 
Σαρωμένο σχέδιο και ακριβές αντίγραφο καθώς και σαρωμένα όλα τα σχετικά και 
συνημμένα αυτού 

 Φ.Ε.Σ. 
Σαρωμένο σχέδιο και αντίγραφο καθώς και σαρωμένα όλα τα σχετικά και συνημμένα 
αυτού 

 Υ.Σ. 
Σαρωμένο σχέδιο και αντίγραφο καθώς και σαρωμένα όλα τα σχετικά και συνημμένα 
αυτού 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 5/6 
Πριν την ολοκλήρωση της καταχώρισης ελέγχουμε εάν η 
συγκεκριμένη αλληλογραφία σχετίζεται με αλληλογραφία που έχει 
ήδη καταχωρισθεί. Ο τρόπος ελέγχου γίνεται ως ακολούθως: 

 Α) Κάνουμε την ερώτηση: Τι άμεσα προκάλεσε την προς αρχειοθέτηση 

αλληλογραφία; Εάν η απάντηση είναι «τίποτα» τότε το πεδίο «Άμεσο 
αίτιο» παραμένει κενό. Σε αντίθετη περίπτωση συμπληρώνεται στο 
πεδίο «Άμεσο αίτιο» ο «Α/Α» της αλληλογραφίας που την προκάλεσε 
και εάν υπάρχουν περισσότερες της μιας οι σχετικοί «Α/Α» χωρισμένοι 
μεταξύ τους με κόμματα. 

 Β) Κάνουμε την ερώτηση: Τι προκάλεσε άμεσα; Εάν η απάντηση είναι 

«τίποτα» τότε το πεδίο «Άμεσο αποτέλεσμα» παραμένει κενό. Συνήθως 
αυτή η περίπτωση λαμβάνει χώρα όταν σε εισερχόμενο δεν απαιτείται 
ενέργεια ή σε εξερχόμενο δεν υπάρχει ή δεν απαιτείται απάντηση. Σε 
αντίθετη περίπτωση συμπληρώνεται στο πεδίο «Άμεσο αποτέλεσμα» ο 
«Α/Α» της αλληλογραφίας που προκάλεσε και εάν υπάρχουν 
περισσότερες της μιας οι σχετικοί «Α/Α» χωρισμένοι μεταξύ τους με 
κόμματα. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 6/6 
Πεδίο «ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ» 

 Στην περίπτωση που ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες 

που απαιτούνται από τη συγκεκριμένη αλληλογραφία, τότε 
και μόνον τότε συμπληρώνεται η σχετική ημερομηνία στο 
πεδίο «ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ». 

 Εάν το πεδίο «ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ» παραμένει κενό, για 

διευκόλυνση του ενδιαφερόμενου όλη η αλληλογραφία που 
δεν έχει διεκπεραιωθεί θα εμφανίζεται με το πάτημα του 
κομβίου «ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ»  




