
 

 

ΘΕΜΑ Α 
Α1.  
Α. Λάθος (2.5 παράγραφος- περιστατικό Costa Concordia) 
Β. Σωστό (16.1. Ορισμός Ναυτικού Ατυχήματος) 
Γ. Λάθος (1.1 Έννοια και διαιρέσεις Ναυτικού Δικαίου) 
Δ. Σωστό (28.1 Η τρομοκρατία στη Θάλασσα) 
Ε. Λάθος (20.1 Ο Πλοηγός) 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1 ) α) Ένα χαρακτηριστικό της STCW 1995 είναι οι αυξημένες απαιτήσεις για γνώση 
της αγγλικής γλώσσας από τους ναυτικούς. Συγκεκριμένα :  

1) Οι αξιωματικοί καταστρώματος προβλέπεται να βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο , 

που να τους επιτρέπεται να επικοινωνούν με άλλα πλοία και παράκτιους 

σταθμούς ,να διαβάζουν και να κατανοούν με ευχέρεια χάρτες ,ναυτικές 

εκδόσεις , μετεωρολογικά δελτία και  διάφορα μηνύματα συναφή με θέματα 

λειτουργίας και ασφάλειας του πλοίου. 

β) 2) Οι αξιωματικοί μηχανής πρέπει να είναι σε θέση να μελετούν τις διάφορες 
εκδόσεις  στην αγγλική που αφορούν σε Τεχνικές Οδηγίες και να μπορούν να 
επικοινωνούν με το υπόλοιπο προσωπικό που εποπτεύουν ,εξασφαλίζοντας ότι οι 
εντολές και οι κατευθύνσεις που δίνουν γίνονται κατανοητές. 
 
Β2) Η ποινή του προστίμου μπορεί να φθάνει μέχρι το ένα πέμπτο του μηνιαίου 
μισθού που αναγράφεται στο ναυτολόγιο ,δηλαδή του μισθού που έχει 
συμφωνηθεί και καταβάλλεται πράγματι στο ναυτικό και όχι του μισθού που 
προβλέπεται από την ισχύουσα συλλογική σύμβαση . Το ανώτατο όριο προστίμου 
αυξάνεται στο διπλάσιο ,σε περίπτωση διαπράξεως νέου πειθαρχικού 
παραπτώματος μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία επιβολής του πρώτου 
προστίμου. Τα επιβαλλόμενα από τον πλοίαρχο πρόστιμα εισπράττονται και 
αποδίδονται στην λιμενική αρχή, η οποία τα αποστέλλει στο Ναυτικό Απομαχικό 
Ταμείο (Ν.Α.Τ) του οποίου αποτελούν έσοδα σύμφωνα με το νόμο. 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. (2.6 Ασφάλεια των φορτηγών πλοίων χύδην ξηρού φορτίου) 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 παρατηρήθηκαν πολλές απώλειες των bulk 
carriers, πχ. Πολλά πλοία βυθίστηκαν γρήγορα με αρκετά σημαντικές απώλειες 
ανθρωπίνων ζωών. Μία μελέτη που εκπόνησε ο ΙΑC16 ανέδειξε το πρόβλημα της 
υπερχειλίσεως της πρώτης δεξαμενής φορτίου (foremost hold). Όταν αυτή συμβαίνει 
τότε το διάφραγμα μεταξύ αυτής της δεξαμενής και της γειτονικής μπορεί να 
καταρρεύσει από την πίεση του φορτίου και του νερού, οδηγώντας σε προοδευτική 
υπερχείλιση και βύθιση. 
Η έρευνα κατέληξε ότι οι πιο ευπαθείς περιοχές είναι το διάφραγμα ανάμεσα στη 
δεξαμενή φορτίου 1 και τη δεξαμενή φορτίου 2 στο εμπρόσθιο μέρος του πλοίου 
(foreward end) και ο διπλός πυθμένας του πλοίου σε αυτήν την περιοχή. Μια άλλη 
μελέτη που διεξήχθη από την MARAD (US MARITIME ADMINISTRATION) κατέδειξε 
ότι ένα τυπικό μεσαίας χωρητικότητας bulk carrier πρέπει να επιβιώσει εάν 
πλημμυρίσει μία από τις δεξαμενές φορτίου εφόσον το πλοίο δεν έχει υποστεί 
μεταλλικές απώλειες (metal wastage) και μη εντοπισμένες ρωγμές. 



 

 

Όμως εάν πλημμυρήσουν οποιεσδήποτε δύο δεξαμενές φορτίου τότε θα υπάρξουν 
καταστροφικές συνέπειες. 
 
ΘΕΜΑ Γ2 
Γ2α. (2.2Οι βασικοί σκοποί της SOLAS) 
Ο κύριος σκοπός της SOLAS είναι να καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την 
κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των πλοίων που είναι συμβατές με τα 
επίπεδα ασφαλείας.  
Τα κράτη της σημαίας είναι υπεύθυνα για να εξασφαλίσουν ότι τα πλοία υπό τη 
σημαίας τους συμμορφώνονται με τις διατάξεις της, και ένας αριθμός πιστοποιητικών 
περιγράφονται στη σύμβαση ως απόδειξη ότι αυτό έχει ήδη γίνει. Οι διατάξεις που 
αφορούν σε θέματα ελέγχου, επιτρέπουν στα κράτη μέλη της συμβάσεως να 
επιθεωρούν πλοία που ανήκουν σε άλλα κράτη μέλη με την προϋπόθεση ότι 
υπάρχουν υπόνοιες ότι το πλοίο και ο εξοπλισμός του δε συμμορφώνονται 
ουσιαστικά με τις απαιτήσεις της συμβάσεως (το γνωστό port state control). 
 
Γ2β. (2.5 Ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων)  
Από την πρώτη στιγμή διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο ζήτημα της 
διαχειρίσεως και της ασφάλειας των μεγάλων επιβατηγών πλοίων επικεντρώνεται στη 
δυσκολία εκκενώσεως με ασφάλεια ενός αριθμού επιβατών, πχ. Οι ηλικιωμένοι και οι 
τραυματίες από τις σωσίβιες λέμβους στα σκάφη διασώσεως. Αρκετοί άνθρωποι δεν 
είναι εξοικειωμένοι με τα πλοία, και το να συνωστίζονται σε σωσίβιες λέμβους και 
σωσίβιες σχεδίες, αποτελεί μεγάλο ρίσκο για την ίδια τη ζωή τους. Επίσης, η 
πυρκαγιά αντιπροσωπεύει μία ιδιαίτερη αιτία της ευπάθειας των μεγάλων 
κρουαζιερόπλοιων. Κάθε επιβάτης αποτελεί μια πιθανή αιτία πυρκαγιάς για το πλοίο 
και οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες έχουν εγγενείς κινδύνους.  
 
Δ1. α) Το ναυτικό αδίκημα στο οποίο υπέπεσαν τα τρία μέλη του πληρώματος είναι 
η στάση κατά του Πλοιάρχου και αποτελεί ένα από τα βαρύτερα ναυτικά αδικήματα. 
Στην συγκεκριμένη περίπτωση τα τρία μέλη του πληρώματος στράφηκαν εναντίον 
της εξουσίας του Πλοιάρχου. Σκοπός της στάσης δεν ήταν η ολοσχερής κατάλυση 
της εξουσίας του αλλά η παρεμπόδισή του καθήκοντος του κατά την έννοια του 
νόμου δηλαδή ο εξαναγκασμός του  να μην ακολουθήσει την πορεία του πλοίου  
προς το Καμερούν αλλά ν ‘αλλάξει πορεία. 
 
      β) Για τα δύο μέλη του πληρώματος που σκοπό είχαν να παρεμποδίσουν το 
καθήκον του πλοιάρχου και όχι να καταλύσουν ολοσχερώς την εξουσία του 
προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών. Για τον αξιωματικό 
προβλέπεται αυστηρότερη τιμωρία με ποινή καθείρξεως μέχρι δέκα ετών. Ακόμη και 
για τα τρία μέλη προβλέπεται οριστική διακοπή της σύμβασης ναυτολογήσεως με την 
πλοιοκτήτρια εταιρεία και προσωρινή στέρηση του δικαιώματος ασκήσεως του 
ναυτικού επαγγέλματος σύμφωνα με το αρθρο 249 του ΚΔΝΔ που προβλέπει ως λόγο 
επιβολής προσωρινής  στέρησης του ναυτικού δικαιώματος την καταδίκη με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αξιόποινη πράξη που προβλέπεται από τον ΚΔΝΔ. 
Στη δοθείσα μελέτη περίπτωσης δε διευκρινίζεται εάν ο εξαναγκασμός του πλοιάρχου 
έγινε με χρήση βιαιοπραγιών ή όπλων, καθώς αυτό θα λειτουργούσε επιβαρυντικά. 
 
 



 

 

Δ2.  
Όταν λάβει χώρα κάποιο    α           που αφορά  

 στο πλοίο,  

 στους επιβαίνοντες  

 ή στο φορτίο (π.χ. σύγκρουση, προσάραξη, αβαρία),  

ο Πλοίαρχος          α ,  

 εκτός από την εγγραφή στο           ,  

 να προβεί και στη     α  , μέσα σε εικοσιτέσσερεις ώρες από τον κατάπλου 

του πλοίου σε λιμάνι,         ,  

o ενώπιον του προέδρου             

o και αν δεν υπάρχει, ενώπιον του           .  

o Σε λιμάνι της αλλοδαπής η έκθεση συντάσσεται ενώπιον της ελληνικής 

           αρχής.  

 

Στην        αυτή πρέπει να αναφέρονται  

 το λιμάνι  

 και ο χρόνος αναχωρήσεως του πλοίου,  

 η τηρηθείσα πορεία,  

 οι κίνδυνοι που αντιμετωπίσθηκαν,  

 οι ανωμαλίες που παρατηρήθηκαν  

 και όλα γενικά τα αξιοσημείωτα περιστατικά. 

Ο δικαστής ή η προξενική αρχή οφείλει:  

 να εξακριβώσει την α     α των όσων εκθέτει ο Πλοίαρχος  

 και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, όπως  

o διεξαγωγή α α         

o και συλλογή κάθε χρήσιμου στοιχείου. 



 

 

Η έκθεση του Πλοιάρχου      α              α   και σκοπεί  

 στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων του πλοίου  

 και στη νομική προστασία του πλοιάρχου.  

Κατά του περιεχομένου της εκθέσεως γίνεται δεκτή α  α        από αυτούς που 

έχουν έννομο συμφέρον. 

 
Μ        α       α        α   α          α       α               
       φ  α   α             : 

«Στις 10 Μαΐου, στον λιμένα Πατρών, κατά τον απόπλου του ΕΓ/ΟΓ «ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ», κι ενώ πραγματοποιούσε χειρισμούς μηχανής, με ώρα αναχωρήσεως 
στις 20:00 ,με προγραμματισμένο δρομολόγιο από  Πάτρα για Μπάρι Ιταλίας και 
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το πλοίο προσέκρουσε στον κυματοθραύστη του 
λιμένα. Δόθηκε εντολή για έλεγχο του πλοίου και από τον έλεγχο αναφέρθηκε ότι 
από την πρόσκρουση υπήρξαν δύο ρήγματα μήκους περίπου τριάντα εκατοστών 
πάνω από την ίσαλο γραμμή και στρεβλώσεις εσωτερικά στην αριστερά πλευρά του 
πλοίου. Συνεπώς, δόθηκε εντολή στο πλήρωμα καταστρώματος να γίνει  έλεγχος των 
στεγανών του πλοίου για τυχόν εισροή υδάτων αν και τα ρήγματα είναι πάνω από 
την ίσαλο γραμμή ή για τυχόν κλίση του πλοίου στην περίπτωση εισροής .Ακόμη 
έγινε περαιτέρω έλεγχος στην περίπτωση διαφυγής πετρελαίου που θα μπορούσε να 
επιφέρει μόλυνση των θαλάσσιων υδάτων . Παρότι οι στρεβλώσεις αναφέρθηκαν 
στην αριστερά πλευρά του πλοίου , λόγω αβαθών στο σημείο πρόσκρουσης ζητήθηκε 
να ελεγχθεί από τους αξιωματικούς μηχανής η ικανότητα λειτουργίας της μηχανής και 
του πηδαλίου. Επιπλέον δόθηκε εντολή στα μέλη του πληρώματος να αναφέρουν 
τυχόν τραυματισμούς μελών πληρώματος ή των επιβατών. Αναφέρθηκε ελαφρύς 
τραυματισμός ενός ναυκλήρου. Συνεπώς, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από 
τον γιατρό του πλοίου που υποχρεούται να διαθέτει το πλοίο. Τέλος, προέβην σε 
ενημέρωση των πλοιοκτητών και των αρμόδιων αρχών.» 


