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Αποδζκτεσ: Κυβερνιτεσ και Ιδιοκτιτεσ Επαγγελματικϊν και Εραςιτεχνικϊν μικρϊν Σκαφϊν.

Θζμα: «Πρόλθψθ ατυχθμάτων μικρϊν ςκαφϊν»

Περίλθψθ ναυτικοφ ατυχιματοσ
Η Ελλθνικι Τπθρεςία Διερεφνθςθσ Ναυτικϊν Ατυχθμάτων και υμβάντων διενιργθςε διερεφνθςθ ςε ναυτικό
ατφχθμα το οποίο αφοροφςε τθ βφκιςθ του επαγγελματικοφ αλιευτικοφ «ΜΑΚΡΗ ΜΑΝΩΛΗ» και το κάνατο από
πνιγμό του μοναδικοφ επιβαίνοντα και κυβερνιτθ αυτοφ. Σο εν λόγω ςκάφοσ απζπλευςε από το Μπαλί
Μυλοποτάμου πρωινζσ ϊρεσ τθσ 14θσ Μαρτίου 2015 για αλιεία, με μοναδικό επιβαίνοντα τον Κυβερνιτθ και
ιδιοκτιτθ του, θλικίασ 75 ετϊν. Η κατάςταςθ τθσ κάλαςςασ ιταν ταραγμζνθ και επικρατοφςαν άνεμοι αρχικά
Νότιοι ζνταςθσ 4 με 5 Bf με ριπζσ ζνταςθσ 6 Bf, οι οποίοι εν ςυνεχεία ςτράφθκαν ςε Βόρειουσ ιςχυροφσ, ζνταςθσ 7
Bf. Σισ μεςθμβρινζσ ϊρεσ τθσ ίδιασ θμζρασ, ζγινε αντιλθπτό ότι το ςκάφοσ δεν είχε επιςτρζψει ςτον λιμζνα και
ξεκίνθςε θ διαδικαςία αναηιτθςισ του. Σο ςκάφοσ εντοπίςκθκε βυκιςμζνο ςε βάκοσ 20 μζτρων και ςε απόςταςθ
περί το 0,5 ναυτικό μίλι βόρειο-ανατολικά του λιμζνα, χωρίσ ωςτόςο να εντοπιςτεί ο κυβερνιτθσ του. Οι ζρευνεσ
ςυνεχίςτθκαν και περί τθν 17:30 τθσ ίδιασ θμζρασ, ελικόπτερο τθσ Πολεμικισ Αεροπορίασ που ςυμμετείχε ςτθν
επιχείρθςθ ζρευνασ εντόπιςε τθ ςορό του Κυβερνιτθ ςε απόςταςθ περίπου τεςςάρων (04) ναυτικϊν μιλίων από
το ςθμείο βφκιςθσ του ςκάφουσ. Τπογραμμίηεται ότι κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ ΕΛΤΔΝΑ ζχουν καταγραφεί
παρόμοια περιςτατικά, τα οποία λόγω ςυγκυριακϊν παραγόντων δεν είχαν τθν τραγικι κατάλθξθ του
προαναφερόμενου ναυτικοφ ατυχιματοσ.
Αποτελζςματα τεχνικισ Διερεφνθςθσ
Η τεχνικι διερεφνθςθ που διεξιχκθ από τθν ΕΛΤΔΝΑ, ανζδειξε ςυνοπτικά μεταξφ άλλων τουσ παρακάτω
παράγοντεσ που οδιγθςαν ςτο ναυτικό ατφχθμα:
 Ο Κυβερνιτθσ ιταν ο μοναδικόσ επιβαίνοντασ επί του ςκάφουσ.
 Ο Κυβερνιτθσ δεν ενθμζρωςε κανζνα για τθν περιοχι ςτθν οποία κα αλίευε και θ ζλλειψθ τθσ εν λόγω
πλθροφορίασ δυςχζρανε τθν επιχείρθςθ ζρευνασ – διάςωςθσ του Λιμενικοφ ϊματοσ.
 Κατά τον πλου για τθν επιςτροφι ςτον λιμζνα, ο Κυβερνιτθσ ζπεςε ακοφςια ςτθ κάλαςςα, ενϊ το ςκάφοσ
ςυνζχιςε να πλζει ακυβζρνθτο.
 Η Κυβερνιτθσ δεν πρόλαβε να εφοδιαςκεί με το ατομικό του ςωςίβιο.
 Η πολφωρθ παραμονι του Κυβερνιτθ ςτθ κάλαςςα, χωρίσ να εντοπιςκεί από τα πλωτά και εναζρια μζςα
οδιγθςε ςτον πνιγμό του.
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Διδάγματα
Από τουσ προαναφερόμενουσ παράγοντεσ υπογραμμίηονται τα παρακάτω «κζματα αςφαλείασ» τα οποία
δφναται να ςυμβάλλουν ςτθν πρόκλθςθ ναυτικοφ ατυχιματοσ ι να επθρεάςουν δυςμενϊσ τισ ςυνζπειζσ του:
1. Ο Κυβερνιτθσ του ςκάφουσ είναι ο μοναδικόσ επιβαίνων.
Μεγάλοσ αρικμόσ παράκτιων αλιζων τθσ χϊρασ μασ κακϊσ και ατόμων άλλθσ μορφισ εναςχόλθςθσ με τθ
κάλαςςα, οι οποίοι παράλλθλα είναι και ιδιοκτιτεσ μικρϊν ςκαφϊν (επαγγελματικϊν και εραςιτεχνικϊν)
δραςτθριοποιοφνται μόνοι τουσ, με αποτζλεςμα να μθν είναι εφικτι θ άμεςθ παροχι βοικειασ ςε κατάςταςθ
ανάγκθσ ι άλλου προβλιματοσ. Επιπρόςκετα, παραμελοφν να ενθμερϊςουν τουσ οικείουσ τουσ ι άλλο άτομο
ςχετικά με τθν περιοχι ςτθν οποία πρόκειται να δραςτθριοποιθκοφν με αποτζλεςμα να δυςχεραίνεται θ
προςπάκεια εντοπιςμοφ τουσ ςε κατάςταςθ ανάγκθσ. θμειϊνεται ότι θ αποτελεςματικότθτα μιασ επιχείρθςθσ
ζρευνασ-διάςωςθσ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν αρχικι πλθροφορία που κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ οι
αρμόδιεσ Αρχζσ, θ οποία δφναται να ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ μείωςθ του χρόνου εντοπιςμοφ κακϊσ δφναται να
περιορίςει τθν περιοχι ζρευνασ.
2. Ο ςυμβατικόσ τφποσ ατομικϊν ςωςίβιων ηωνϊν δυςχεραίνει τθν κίνθςθ.
ε ςκάφθ παρόμοιασ κατθγορίασ όπου θ αλιευτικι ι άλλθ δραςτθριότθτα εκτελείται ςυνικωσ από ζνα και μόνο
άτομο, θ ςυνεχισ χριςθ ενόσ ςωςίβιου μπορεί να αποβεί ςωτιρια ςε μια ενδεχόμενθ ανατροπι του ςκάφουσ ι
πτϊςθ ςτθ κάλαςςα, θ οποία δφναται να ςυμβεί απρόςμενα εντόσ λίγων δευτερολζπτων. Η εμπειρία ζχει δείξει ότι
οι ςυμβατικζσ ατομικζσ ςωςίβιεσ ηϊνεσ (Εικόνα 1) δυςκολεφουν τουσ αλιείσ κατά τθν εργαςία και τουσ αποτρζπουν
από τθν ςυνεχι χριςθ τουσ λόγω του μεγζκουσ τουσ.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εντοφτοισ, τα τελευταία χρόνια διατίκενται ςτο ελεφκερο εμπόριο πνευςτζσ ατομικζσ ςωςίβιεσ ηϊνεσ ςε μορφι
γιλζκου (Εικόνεσ 2 και 3) οι οποίεσ διευκολφνουν τουσ χριςτεσ να τισ φοροφν ςυνζχεια και ανεμπόδιςτα να
ςυνεχίςουν τθ δραςτθριότθτά τουσ. Μάλιςτα, μερικζσ εξ αυτϊν διακζτουν ειδικι κουκοφλα θ οποία αποτρζπει τθν
κατάποςθ καλαςςινοφ νεροφ ιδιαίτερα ςε δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Ωσ εκ τοφτου, δφναται να αποτελζςουν
κρίςιμο παράγοντα ςτθ διάςωςθ, ιδιαίτερα των ατόμων τα οποία δραςτθριοποιοφνται μόνα τουσ ςτα ςκάφθ και
δεν υφίςταται άλλο άτομο για άμεςθ ςυνδρομι.
3. Τα δορυφορικά μζςα εντοπιςμοφ δφνανται να αποτελζςουν κακοριςτικό παράγοντα ςτθν ζρευνα – διάςωςθ
Σο ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο δεν απαιτεί τον εφοδιαςμό των μικρϊν ςκαφϊν με δορυφορικζσ ςυςκευζσ
εντοπιςμοφ κζςθσ. Εντοφτοισ, υπογραμμίηεται ότι θ χριςθ τουσ ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν επιτυχία μιασ
επιχείρθςθσ διάςωςθσ, κακόςον μεταδίδουν τθ κζςθ του ναυαγοφ ςτισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ και μειϊνεται
ςθμαντικά ο χρόνοσ εντοπιςμοφ και διάςωςθσ.
Σα τελευταία χρόνια διατίκενται ςτο εμπόριο προςωπικοί ραδιοφάροι ζνδειξθσ κζςθσ κινδφνου (Personal
Location Beacons-PLBs, Εικόνα 4), οι οποίοι λειτουργοφν παρόμοια με τισ ςυςκευζσ EPIRB. Ο εφοδιαςμόσ των
μικρϊν ςκαφϊν με τισ εν λόγω ςυςκευζσ δφναται να πραγματοποιθκεί ανεξάρτθτα τθσ απαίτθςθσ από τθν
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ιςχφουςα νομοκεςία, με ςκοπό τθν άμεςθ και αποτελεςματικι διάςωςθ
των ναυαγϊν. Οι εν λόγω ςυςκευζσ διακζτουν το πλεονζκτθμα ότι λόγω του
μικροφ μεγζκουσ και βάρουσ τουσ, δφναται να ενςωματωκοφν ςτισ ατομικζσ
ςωςίβιεσ ηϊνεσ για πιο άμεςθ και εφκολθ χριςθ.
Απαιτοφν μόνο τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων του PLB, θ οποία
πραγματοποιείται δωρεάν με αυτοματοποιθμζνθ και απλι διαδικαςία από
τον ίδιο τον χριςτθ, ςτθν κατάλλθλθ ιςτοςελίδα1 του Αρχθγείου Λιμενικοφ
ϊματοσ- Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Εικόνα 4

Προτεινόμενεσ ενζργειεσ Ιδιοκτθτϊν και Κυβερνθτϊν μικρϊν ςκαφϊν
Κατόπιν των ανωτζρω και με γνϊμονα τθν αποφυγι παρόμοιων ατυχθμάτων προτείνονται οι παρακάτω
ενζργειεσ:




Φροντίςτε για τθν παρουςία και δεφτερου ατόμου πάνω ςτο ςκάφοσ. ε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι εφικτό,
πριν τον απόπλου ενθμερϊςτε τουσ οικείουσ ςασ για τθν περιοχι ςτθν οποία ςκοπεφετε να κατευκυνκείτε.
Εξετάςτε τθ δυνατότθτα εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ ςασ με πνευςτι ατομικι ςωςίβια ηϊνθ τθν οποία κα φοράτε
κακ’ όλθ τθ διάρκεια του πλου.
Εξετάςτε τθ δυνατότθτα εφοδιαςμοφ με προςωπικό ραδιοφάρο ζνδειξθσ κζςθσ κινδφνου (Personal Location
Beacons-PLB).

θμειϊνεται ότι χριςιμεσ ςυμβουλζσ –οδθγίεσ για τθν προετοιμαςία του απόπλου αλλά και κατά τθ διάρκεια
του πλου μποροφν να αναηθτθκοφν και από τθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ,
του Λιμενικοφ ϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: www.hcg.gr ακολουκϊντασ τθ
διαδρομι: Για τον πολίτη » Συμβουλές-Οδηγίες » Πλους. Σο παρόν ζντυπο είναι αναρτθμζνo ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ ΕΛΤΔΝΑ, www.hbmci.gov.gr.
Πζραν των ανωτζρω θ τεχνικι διερεφνθςθ του προαναφερόμενου ναυτικοφ ατυχιματοσ ανζδειξε
επιπλζον «κζματα αςφαλείασ» τα οποία είχαν αναδειχκεί κατά τθ διερεφνθςθ προγενζςτερου ναυτικοφ
ατυχιματοσ, το οποίο αφοροφςε βφκιςθ φορτθγίδασ θ οποία δραςτθριοποιείτο ωσ βοθκθτικό ςκάφοσ
υδατοκαλλιζργειασ. Σα κζματα αυτά καταγράφθκαν ςτο αρικ. 01/2014 Δελτίο Αςφαλείασ Ζναντι Ατυχθμάτων τθσ
ΕΛΤΔΝΑ, το οποίο αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ2 και παράλλθλα διανεμικθκε ςτουσ ιδιοκτιτεσ και
Κυβερνιτεσ μικρϊν ςκαφϊν, μζςω των αρμόδιων Λιμενικϊν Αρχϊν και των τοπικϊν ςυλλόγων.
Σο παρόν ζντυπο και θ ςχετικι Ζκκεςθ Διερεφνθςθσ με αρικ. 01/2015 είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ ΕΛΤΔΝΑ, www.hbmci.gov.gr.
_________________________________________________________________________________________
Η Ελλθνικι Τπθρεςία Διερεφνθςθσ Ναυτικϊν Ατυχθμάτων και υμβάντων (ΕΛΤΔΝΑ) ςυςτάκθκε με τον Ν.4033/2011 (Α’ 264), ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ
Κοινοτικισ Οδθγίασ 2009/18/ΕΚ. Η ΕΛΤΔΝΑ διεξάγει τεχνικζσ διερευνιςεισ μετά από ναυτικά ατυχιματα ι ναυτικά ςυμβάντα με ςκοπό τον προςδιοριςμό των
ςυντελεςτικϊν παραγόντων (contributingfactors) που οδιγθςαν ςε αυτό, τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και τθν ζκδοςθ ςυςτάςεων αςφαλείασ
(safetyrecommendations) προσ τα εμπλεκόμενα με το ναυτικό ατφχθμα μζρθ, με απϊτερο ςτόχο τθν αποφυγι παρόμοιων ναυτικϊν ατυχθμάτων ςτο μζλλον.
κοπόσ τθσ διερεφνθςθσ ναυτικϊν ατυχθμάτων και ςυμβάντων δεν είναι ο κακοριςμόσ ι θ απόδοςθ υπαιτιότθτασ ι ευκφνθσ.
Ελλθνικι Υπθρεςία Διερεφνθςθσ Ναυτικϊν Ατυχθμάτων και Συμβάντων
Γρθγορίου Λαμπράκθ 150,
Σ.Κ.:18518, Πειραιάσ.
Σθλ.: 213 1371307, Fax: 213 1371269
Ε-mail: hbmci@yna.gov.gr
Ιςτότοποσ: http://hbmci.gov.gr
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Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθ διλωςθ / καταχϊρθςθ των ςτοιχείων ενόσ PLB μποροφν να αναηθτθκοφν από τθν ιςτοςελίδα του
Αρχθγείου Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://plb.hcg.gr
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ΔΑΕΑ αρικ. 01/2014: http://hbmci.gov.gr/js/safety%20bulletin/01-2014.pdf
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