ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΥΠ’ ΑΡ.: 01/2018
Μη Αυθεντικό Πιςτοποιητικό Ελζγχου ςχοινιοφ πρόςδεςησ (“κάβου”) πλοίου
Η ΕΛΥΔΝΑ εφιςτά την προςοχή ςτισ Διαχειρίςτριεσ Εταιρείεσ πλοίων κακϊσ και ςτουσ λοιποφσ φορείσ τθσ
ναυτιλίασ ϊςτε ςε περίπτωςθ που περιζλκει ςτθν κατοχι τουσ το ζγγραφο που εικονίηεται ςτθν παροφςα
προειδοποίθςθ (Εικόνα 2) να γνωρίηουν ότι αυτό δεν είναι αυθεντικό και ωσ εκ τοφτου να μθ λθφκοφν υπ’
όψθ τα αναγραφόμενα ςε αυτό ςτοιχεία.
Επιπλζον, από τθν ΕΛΥΔΝΑ ςυςτήνεται ςε όλουσ τουσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία
προμικειασ κακϊσ και ελζγχου του εξοπλιςμοφ πλοίων, και ειδικότερα μερϊν του εξοπλιςμοφ αυτοφ
κρίςιμων για τθν αςφάλειά του, να προβαίνουν ςε ζλεγχο τησ αυθεντικότητασ των εγγράφων που
πιςτοποιοφν τα χαρακτθριςτικά του εν λόγω εξοπλιςμοφ, με απ’ ευθείασ επικοινωνία με τον
αναγραφόμενο ςε αυτά φορζα ζκδοςησ.
Ναυτικό Ατφχημα ςυνεπεία του οποίου
διατυπώθηκε η παροφςα προειδοποίηςη:
Φορζασ προσ τον οποίο διατυπώθηκε:
Ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε:

Θραφςθ ςχοινιοφ πρόςδεςθσ πλοίου και κάνατοσ
ενόσ μζλουσ πλθρϊματοσ αυτοφ.
Φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία
προμικειασ κακϊσ και ελζγχου του εξοπλιςμοφ
πλοίων.
17/07/2018

φντομη περιγραφή του ναυτικοφ ατυχήματοσ και ανάλυςη ςυντελεςτικών παραγόντων και
ςυμπεραςμάτων τα οποία καθιςτοφν επιτακτική την ζκδοςη τησ Ζγκαιρησ Προειδοποίηςησ
Αςφάλειασ:
Η παροφςα Ζγκαιρθ Προειδοποίθςθ Αςφαλείασ (Early Safety Alert) αποςκοπεί ςτθν επαγρφπνθςθ τθσ
ναυτιλιακισ κοινότθτασ ςχετικά με το ενδεχόμενο να προκφψει επικίνδυνθ κατάςταςθ από τθ χριςθ
ςχοινιϊν πρόςδεςθσ πλοίων (“κάβων”) για τα οποία δεν υφίςταται Πιςτοποίθςθ ςχετικι με τθν
απαιτοφμενθ ελάχιςτθ αντοχι τουσ ςε κραφςθ (required Minimum Breaking Load).
Κατά τθ διαδικαςία διερεφνθςθσ από τθν Ελλθνικι Υπθρεςία Διερεφνθςθσ Ναυτικϊν Ατυχθμάτων και
Συμβάντων (ΕΛΥΔΝΑ), ενόσ ναυτικοφ ατυχιματοσ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ, ςφμφωνα με τον
Ν.4033/2011 (Α’ 264), ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 2009/18/ΕΚ, προζκυψαν τα
ακόλουκα δεδομζνα.
Κατά το ατφχθμα ζλαβε χϊρα θ κραφςθ ενόσ κάβου πρόςδεςθσ πλοίου. Στθν Εικόνα 1 φαίνονται οι
περιοχζσ κραφςθσ του, μετά από τθν επζλευςι τθσ.
Τον εν λόγω κάβο που παρζλαβε το πλοίο από τον προμθκευτι ςυνόδευε και το ζγγραφο “Πιςτοποιθτικό
Ελζγχου” (Test Certificate) που εικονίηεται ςτθν Εικόνα 2. Ωςτόςο, όπωσ προζκυψε κατά τθ διεξαγωγι τθσ
εν εξελίξει διερεφνθςθσ, το εν λόγω ζγγραφο δεν είχε εκδοκεί από τον αναγραφόμενο ςε αυτό φερόμενο
ωσ φορζα ζκδοςθσ (Αναγνωριςμζνοσ Οργανιςμόσ DNV GL). Ωσ εκ τοφτου το ζγγραφο που παρουςιάςτθκε
ωσ “Πιςτοποιθτικό Ελζγχου” για τον χρθςιμοποιθκζντα κατά το εξεταηόμενο ναυτικό ατφχθμα κάβο ιταν
μθ αυκεντικό, επομζνωσ για αυτόν τον κάβο δεν υπιρχαν αξιόπιςτα ζγγραφα ςχετικά με τα απαιτοφμενα
χαρακτθριςτικά του και τισ προδιαγραφζσ του.
Επιπλζον ο εν λόγω κάβοσ δεν ζφερε μόνιμθ ςιμανςθ με πινακίδιο ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ
ταυτοποίθςι του.
_________________________________________________________________________________________________
Το παρόν προζρχεται από ανθρτθμζνο ζντυπο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Υπθρεςίασ Διερεφνθςθσ Ναυτικϊν Ατυχθμάτων
& Συμβάντων (ΕΛΥΔΝΑ, www.hbmci.gov.gr) και αποτελεί προειδοποίθςθ θ οποία προζκυψε κατά τθ διερεφνθςθ αςφαλείασ
ναυτικοφ ατυχιματοσ, βάςει του Ν.4033/2011, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ ςτθ ναυτιλία και τθν προςταςία του
καλαςςίου περιβάλλοντοσ.

Κατόπιν των ανωτζρω, θ ΕΛΥΔΝΑ εφιςτά την προςοχή ςτισ Διαχειρίςτριεσ Εταιρείεσ πλοίων κακϊσ και
ςτουσ λοιποφσ φορείσ τθσ ναυτιλίασ ϊςτε ςε περίπτωςθ που περιζλκει ςτθν κατοχι τουσ το ζγγραφο που
εικονίηεται ςτθν επόμενθ ςελίδα (Εικόνα 2) να γνωρίηουν ότι αυτό είναι ζγγραφο μη αυθεντικό και ωσ εκ
τοφτου να μθ λθφκοφν υπ’ όψθ τα αναγραφόμενα ςε αυτό ςτοιχεία, ενθμερϊνοντασ παράλλθλα τισ
αρμόδιεσ αρχζσ.
Σε ςυνζχεια των προαναφερκζντων, από τθν ΕΛΥΔΝΑ ςυςτήνεται ςε όλουσ τουσ φορείσ που ςυμμετζχουν
ςτθ διαδικαςία προμικειασ κακϊσ και ελζγχου του εξοπλιςμοφ πλοίων, και ειδικότερα μερϊν του
εξοπλιςμοφ αυτοφ κρίςιμων για τθν αςφάλειά του, να προβαίνουν ςε ζλεγχο τησ αυθεντικότητασ των
εγγράφων που πιςτοποιοφν τα χαρακτθριςτικά του εν λόγω εξοπλιςμοφ, με απ’ ευθείασ επικοινωνία με
τον αναγραφόμενο ςε αυτά φορζα ζκδοςησ.

Εικόνα 1: Τα δφο τεμάχια του κάβου πρόςδεςθσ που προζκυψαν από τθ κραφςθ του.

Στθν επόμενθ ςελίδα (Εικόνα 2) απεικονίηεται το προαναφερκζν μη αυθεντικό ζγγραφο.

_________________________________________________________________________________________________
Το παρόν προζρχεται από ανθρτθμζνο ζντυπο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Υπθρεςίασ Διερεφνθςθσ Ναυτικϊν Ατυχθμάτων
& Συμβάντων (ΕΛΥΔΝΑ, www.hbmci.gov.gr) και αποτελεί προειδοποίθςθ θ οποία προζκυψε κατά τθ διερεφνθςθ αςφαλείασ
ναυτικοφ ατυχιματοσ, βάςει του Ν.4033/2011, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ ςτθ ναυτιλία και τθν προςταςία του
καλαςςίου περιβάλλοντοσ.

Εικόνα 2: Το μθ αυκεντικό ζγγραφο που ςυνόδευε τον κάβο που ςχετιηόταν με το ναυτικό ατφχθμα.
*: Τα ςτοιχεία (ονόματα και υπογραφζσ) των εκπροςϊπων του φερόμενου ωσ φορζα ζκδοςθσ του
εγγράφου ζχουν καλυφκεί ςκόπιμα, για λόγουσ προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα.

_________________________________________________________________________________________________
Το παρόν προζρχεται από ανθρτθμζνο ζντυπο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Υπθρεςίασ Διερεφνθςθσ Ναυτικϊν Ατυχθμάτων
& Συμβάντων (ΕΛΥΔΝΑ, www.hbmci.gov.gr) και αποτελεί προειδοποίθςθ θ οποία προζκυψε κατά τθ διερεφνθςθ αςφαλείασ
ναυτικοφ ατυχιματοσ, βάςει του Ν.4033/2011, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ ςτθ ναυτιλία και τθν προςταςία του
καλαςςίου περιβάλλοντοσ.

