ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ
«Πξνζαξκνγή ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2009/18/ΔΚ ηνπ Δπξωπαϊθνύ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009 γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ
ζεκειηωδώλ αξρώλ πνπ δηέπνπλ ηε δηεξεύλεζε ηωλ αηπρεκάηωλ ζηνλ ηνκέα ηωλ
ζαιάζζηωλ κεηαθνξώλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 1999/35/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2002/59/ΔΚ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο»

ΜΔΡΟ Α΄
Άξζξν 1
(Άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο)
Αληηθείκελν
1. θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009, «γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε
δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 1999/35/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Οδεγίαο 2002/59/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ» (L 131/114/28.05.2009 Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην ειιεληθφ δίθαην
κε ην π.δ. 49/2005 (Α΄66) θαη ην π.δ. 314/2001 (Α΄212) αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζεί ε αζθάιεηα λαπζηπινΐαο ζηε ζάιαζζα θαη ε πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ
πινία ψζηε λα κεησζεί ν θίλδπλνο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ ζην κέιινλ, κέζσ:
α. ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο ηαρείαο δηεμαγσγήο ησλ δηεξεπλήζεσλ αζθάιεηαο
λαπζηπινΐαο θαη ηεο θαηάιιειεο αλάιπζεο, ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ,
κε ζηφρν ηε δηαπίζησζε ησλ αηηηψλ πνπ ηα πξνθάιεζαλ,
β. ηεο εμαζθάιηζεο έγθαηξεο θαη αθξηβνχο αλαθνξάο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξεπλψλ θαη ηεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.
2. Οη δηεξεπλήζεηο αζθάιεηαο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα
κε ηνλ παξφληα δε ζπλδένληαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ππαηηηφηεηαο ή κε ηελ απφδνζε
επζπλψλ θαη είλαη αλεμάξηεηεο ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο πνπ πξνβιέπεη ην λ.δ.
712/70 (Α΄237).
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Ζ «Διιεληθή Τπεξεζία Γηεξεχλεζεο Ναπηηθψλ Αηπρεκάησλ θαη πκβάλησλ»
ππνβάιιεη πιήξε αλαθνξά αλαθνξηθά κε ηα αίηηα ηνπ λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή ηνπ
ζπκβάληνο, αζρέησο αλ απφ ηα πνξίζκαηα ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη ζθάικα ή
ππαηηηφηεηα.
Άξζξν 2
(Άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο)
Πεδίν εθαξκνγήο
1.

Ο παξψλ, εθαξκφδεηαη ζε λαπηηθά αηπρήκαηα θαη ζπκβάληα:
α. ζηα νπνία εκπιέθεηαη πινίν, ην νπνίν θέξεη ηελ ειιεληθή ζεκαία,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα ειιεληθά λενιφγηα αιηεπηηθψλ
ζθαθψλ,
β. ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζε πινία αλεμαξηήησο ζεκαίαο, εληφο ησλ εζσηεξηθψλ
πδάησλ θαη ηεο ρσξηθήο ζάιαζζαο ηεο Διιάδαο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηε Γηεζλή
χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ή εληφο ηεο πεξηνρήο
Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο ηεο Διιάδαο θαη γηα ηα νπνία παξέρεηαη ζπλδξνκή ή αξσγή
απφ παξάθηηεο ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο,
γ. ηα νπνία αθνξνχλ άιια νπζηαζηηθά ζπκθέξνληα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη ηδίσο
φηαλ νη ζπλέπεηέο ηνπο επεθηείλνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ Διιάδα ή αθνξνχλ
ζε Έιιελεο ππεθφνπο ή θαηφρνπο ειιεληθψλ απνδεηθηηθψλ λαπηηθήο ηθαλφηεηαο.
2.

Ο παξψλ δελ εθαξκφδεηαη ζε λαπηηθά αηπρήκαηα θαη ζπκβάληα πνπ αθνξνχλ:
α. πνιεκηθά θαη νπιηηαγσγά πινία θαη άιια πινία, ηελ θπξηφηεηα ή ηε δηαρείξηζε

ησλ νπνίσλ έρεη ην Διιεληθφ θξάηνο ή Κξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. θαη ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ παξνρή δεκφζησλ κε εκπνξηθψλ ππεξεζηψλ,
β. κε κεραλνθίλεηα πινία, μχιηλα πινία πξσηφγνλεο θαηαζθεπήο, ζαιακεγνχο θαη
ζθάθε αλαςπρήο πνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαη εκπνξηθά, εθηφο εάλ είλαη ζηειερσκέλα ή
πξφθεηηαη λα ζηειερσζνχλ κε πιήξσκα θαη κεηαθέξνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 12
επηβάηεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο,
γ. ζθάθε εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο πνπ πιένπλ ζε εζσηεξηθέο πισηέο νδνχο ιηκλψλ
θαη πνηακψλ,
δ. αιηεπηηθά ζθάθε, ηα νπνία δελ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν 1α,
ε. κφληκεο ππεξάθηηεο κνλάδεο γεψηξεζεο .
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Άξζξν 3
(Άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο)
Οξηζκνί
1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, λννχληαη σο:
«Κώδικαρ ηος ΙΜΟ για ηη Διεπεύνηζη Ναςηικών Αηςσημάηων και Σςμβάνηων»
(Casualty Investigation Code - εθεξήρ «Κώδικαρ Διεπεύνηζηρ Αηςσημάηων ή
Κώδικαρ ηος IMO»): ν Κψδηθαο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ
πξαθηηθψλ γηα ηε δηεξεχλεζε ζεκάησλ αζθαιείαο ζε έλα λαπηηθφ αηχρεκα ή λαπηηθφ
ζπκβάλ», πνπ πηνζεηήζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ΄ 255 Απφθαζε ηεο 84 εο πλφδνπ ηεο
Δπηηξνπήο Ναπηηθήο Αζθάιεηαο (Maritime Safety Committee) ηνπ Γηεζλνχο
Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (Res. 255 MSC (84)), ηεο 16εο Μαΐνπ 2008 θαη
ελζσκαηψζεθε ζην Κεθάιαην ΥΗ-1/6 ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο
Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (SOLAS 74) κε ηελ ππ΄ αξηζκ΄ 257 Απφθαζε ηεο
ίδηαο πλφδνπ, ζηελ επηθαηξνπνηεκέλε θάζε θνξά έθδνζή ηνπ.
2. Γηα ηνπο αθφινπζνπο φξνπο ηζρχνπλ νη νξηζκνί πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Κψδηθα
ηνπ IMO, ήηνη:
α. «Ναςηικό Αηύσημα» (Marine Casualty): θάζε ζπκβάλ ή αθνινπζία ζπκβάλησλ,
πνπ θαηέιεμε ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα, ηα νπνία έιαβαλ ρψξα ζε άκεζε
ζχλδεζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πινίνπ:
αα) ζάλαην ή ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ αηφκνπ,
ββ) απψιεηα αηφκνπ απφ πινίν,
γγ) απψιεηα, ηεθκαηξφκελε απψιεηα πινίνπ ή εγθαηάιεηςε πινίνπ,
δδ) πιηθή δεκηά ζε πινίν,
εε) πξνζάξαμε ή αληθαλφηεηα (αθπβεξλεζία) πινίνπ λα πιεχζεη ή εκπινθή πινίνπ
ζε ζχγθξνπζε,
ζηζη) πιηθή δεκηά ζηε λαπηηθή εμσηεξηθή ππνδνκή ζε έλα πινίν, ε νπνία ζα
κπνξνχζε λα ζέζεη ζνβαξά ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, άιινπ πινίνπ ή ελφο
αηφκνπ, ή
δδ) ζνβαξφηαηε δεκηά ζην πεξηβάιινλ ή ελδερφκελν πξφθιεζεο ζνβαξφηαηεο δεκηάο
ζην πεξηβάιινλ, ε νπνία πξνθιήζεθε απφ ηε δεκηά ελφο πινίνπ ή πινίσλ.
εε) Ο φξνο «λαπηηθφ αηχρεκα» δελ πεξηιακβάλεη ζθφπηκε ελέξγεηα ή παξάιεηςε, κε
ηελ πξφζεζε λα πξνθιεζεί βιάβε ζηελ αζθάιεηα πινίνπ, αηφκνπ ή ηνπ
πεξηβάιινληνο.

[3]

β. «Πολύ ζοβαπό Ναςηικό Αηύσημα» (Very Serious Casualty): λαπηηθφ αηχρεκα,
ην νπνίν έρεη σο ζπλέπεηα ηελ νιηθή απψιεηα πινίνπ ή ην ζάλαην αηφκνπ ή ηελ πνιχ
ζνβαξή δεκηά ζην πεξηβάιινλ. Χο ζπλέπεηα ζνβαξφηαηεο δεκηάο ζην πεξηβάιινλ
εθιακβάλεηαη ε ξχπαλζε, ε νπνία, φπσο εθηηκάηαη απφ ην επεξεαδφκελν παξάθηην
Κξάηνο ή Κξάηε ή ηε Γηνίθεζε ηνπ Κξάηνπο ζεκαίαο, θαηά πεξίπησζε, πξνθαιεί
κείδνλα επηβιαβή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ, ή ζα πξνθαινχζε ηέηνηα επίδξαζε ρσξίο
ηηο ελέξγεηεο πξφιεςεο.
γ. «Σοβαπό ναςηικό αηύσημα» (Serious Casualty), ζχκθσλα κε ηνπο
πξνζαξκνζκέλνπο ζηα πξφζθαηα δεδνκέλα νξηζκνχο ηεο Δγθπθιίνπ 3, ηεο 18εο
Γεθεκβξίνπ 2008, ηεο 37εο πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ναπηηθήο Αζθάιεηαο θαη
Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γηεζλνχο
Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ, είλαη ην αηχρεκα ζε πινίν, ην νπνίν δελ θαηεγνξηνπνηείηαη
σο «πνιχ ζνβαξφ» θαη αθνξά ππξθαγηά, έθξεμε, ζχγθξνπζε, πξνζάξαμε, επαθή,
ζνβαξή δεκηά ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, δεκηά ιφγσ πάγνπ, ξσγκέο ζην
θχηνο ή πηζαλφ ειάηησκα ζην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα (θχηνο) ηνπ πινίνπ, κε απνηέιεζκα:
αα) αθηλεηνπνίεζε ησλ θπξίσλ κεραλψλ, εθηεηακέλε δεκηά ζηνπο ρψξνπο
ελδηαίηεζεο, ζνβαξφηαηε θαηαζθεπαζηηθή δεκηά, φπσο εηζξνή απφ ηα χθαια θ.ι.π.,
θαζηζηψληαο ην πινίν αθαηάιιειν λα ζπλερίζεη ιφγσ ηεο θαηάζηαζήο ηνπ, ε νπνία
δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο, εκθαλίδνληαο θίλδπλν γηα ην πινίν, ηνπο
επηβαίλνληεο ή απεηιή βιάβεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ,
ββ) ξχπαλζε αζρέησο ηεο πνζφηεηαο θαη/ή,
γγ) κεραληθή βιάβε, ε νπνία απαηηεί ξπκνχιθεζε ή αξσγή απφ ηε μεξά.
δ. «Ναςηικό Σςμβάν» (Marine Incident): θάζε ζπκβάλ ή αθνινπζία ζπκβάλησλ, ην
νπνίν δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ηεο πεξίπησζεο (α) θαη ην
νπνίν ζπλέβε άκεζα ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο πινίνπ θαη έζεζε ζε θίλδπλν ή
εάλ δελ δηνξζσλφηαλ, ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ελφο πινίνπ, ηνπο
επηβαίλνληεο ζε απηφ ή νηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ή ην πεξηβάιινλ. Δληνχηνηο, λαπηηθφ
ζπκβάλ δελ πεξηιακβάλεη ζθφπηκε ελέξγεηα ή παξάιεηςε, κε ηελ πξφζεζε λα
πξνθιεζεί βιάβε ζηελ αζθάιεηα ελφο πινίνπ, ελφο αηφκνπ ή ηνπ πεξηβάιινληνο.
ε. «Διεπεύνηζη θεμάηων ναςηικήρ αζθάλειαρ» (Marine Safety Investigation εθεμήο «διεπεύνηζη»): έξεπλα ή εμέηαζε λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή λαπηηθνχ ζπκβάληνο, ε
νπνία δηεμάγεηαη κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ, ηε ιήςε
δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ φπνπ απαηηείηαη θαη ηελ απνηξνπή παξφκνησλ λαπηηθψλ
αηπρεκάησλ ή λαπηηθψλ ζπκβάλησλ ζην κέιινλ. Ζ δηεξεχλεζε πεξηιακβάλεη ηε
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ζπιινγή θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηηησδψλ ή ζπκπησκαηηθψλ
παξαγφλησλ (causal factors) θαη ηελ θαηά πεξίπησζε δηακφξθσζε ζπζηάζεσλ
αζθαιείαο.
ζη. «Αιηιώδειρ ή Σςμπηωμαηικοί παπάγονηερ» (Causal Factors): νη πξάμεηο,
παξαιείςεηο, γεγνλφηα ή ζπλζήθεο, ρσξίο ηηο νπνίεο:
αα) ην λαπηηθφ αηχρεκα ή ην λαπηηθφ ζπκβάλ δελ ζα είρε επέιζεη,
ββ) δπζκελείο ζπλέπεηεο ζρεηηδφκελεο κε ην λαπηηθφ αηχρεκα ή ην λαπηηθφ ζπκβάλ
δελ ζα είραλ πηζαλά επέιζεη ή δελ ζα ήηαλ ηφζν ζνβαξέο,
γγ) άιιε πξάμε, παξάιεηςε, γεγνλφο ή ζπλζήθε ζρεηηδφκελε κε έλα απνηέιεζκα εθ
ησλ αλσηέξσ ππνπεξηπηψζεσλ δελ ζα είρε πηζαλά επέιζεη.
δ. «Κύπιο Κπάηορ Διεπεύνηζηρ» (εθεμήο «Κπάηορ διεπεύνηζηρ»):, ην Κξάηνο ηεο
εκαίαο ηνπ πινίνπ ή ην Κξάηνο ή ηα Κξάηε πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηε
δηελέξγεηα ηεο δηεξεχλεζεο, φπσο ακνηβαία ζπκθσλείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ
παξφληνο θαη ηνλ Κψδηθα Γηεξεχλεζεο Αηπρεκάησλ.
ε. «Οςζιαζηικώρ Ενδιαθεπόμενο Κπάηορ» (Substantially Interested State): ήηνη
έλα Κξάηνο:
αα) ην νπνίν είλαη ην Κξάηνο εκαίαο πινίνπ, πνπ ελεπιάθε ζε λαπηηθφ αηχρεκα ή
λαπηηθφ ζπκβάλ, ή
ββ) ην νπνίν είλαη ην Παξάθηην Κξάηνο πνπ εκπιέθεηαη ζε λαπηηθφ αηχρεκα ή λαπηηθφ
ζπκβάλ, ή
γγ) ηνπ νπνίνπ ην πεξηβάιινλ έρεη ζνβαξά ή ζεκαληηθά πιεγεί εμαηηίαο λαπηηθνχ
αηπρήκαηνο ή λαπηηθνχ ζπκβάληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο εληφο
ησλ ρσξηθψλ ηνπ πδάησλ, ή
δδ) φπνπ νη ζπλέπεηεο ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή λαπηηθνχ ζπκβάληνο πξνμέλεζαλ
ή απείιεζαλ ζνβαξφηαηε βιάβε ζην Κξάηνο ή ζε ηερλεηά λεζηά, εγθαηαζηάζεηο ή
θαηαζθεπέο ζηηο νπνίεο δηθαηνχηαη λα αζθεί δηθαηνδνζία, ή
εε) φπνπ, σο απνηέιεζκα λαπηηθνχ αηπρήκαηνο, ππήθννη απηνχ ηνπ Κξάηνπο έραζαλ
ηηο δσέο ηνπο ή ππέζηεζαλ ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο, ή
ζηζη) ην νπνίν έρεη ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε ζηε δηάζεζή ηνπ, ηελ νπνία ην θχξην
Κξάηνο δηεξεχλεζεο ζεσξεί ρξήζηκε γηα ηε δηεξεχλεζε, ή
δδ) ην νπνίν γηα θάπνηνλ άιιν ιφγν εδξαηψλεη / ηεθκεξηψλεη ελδηαθέξνλ, πνπ
ζεσξείηαη ζεκαληηθφ απφ ην Κξάηνο δηεξεχλεζεο.
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ζ. «Εμπλεκόμενα μέπη ζε ναςηικό αηύσημα ή ναςηικό ζςμβάν»: νπνηαδήπνηε
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εκπιέθνληαη κε ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε πινίνπ πνπ
έρεη εκπιαθεί ζε λαπηηθφ αηχρεκα ή λαπηηθφ ζπκβάλ, φπσο:
αα) ν πινηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ πινίνπ,
ββ) ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο ηνπ πινίνπ,
γγ) ν Αλαγλσξηζκέλνο Οξγαληζκφο (Νενγλψκνλαο) ηνπ πινίνπ,
δδ) ν πινίαξρνο ή κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ ή επηβάηεο ηνπ πινίνπ, νη
νπνίνη ελδερφκελα ζίγνληαη,
εε) νη θνξησηέο ή νη παξαιήπηεο ηνπ θνξηίνπ ηνπ πινίνπ,
ζηζη) νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ. θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,
δδ) νη ππεξεζίεο ηνπ παξάθηηνπ θξάηνπο ζην νπνίν ζπλέβε ην αηχρεκα.
3. «Ελληνική Υπηπεζία Διεπεςνήζεων Ναςηικών Αηςσημάηων και Σςμβάνηων ΕΛΥΔΝΑ» (Hellenic Bureau for Marine Casualties Investigation - HBMCI - εθεμήο
«Υπηπεζία»): ν ακεξφιεπηνο κφληκνο θνξέαο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, επηθνξηηζκέλνο
κε ην έξγν ηεο δηεμαγσγήο δηεξεπλήζεσλ ζε λαπηηθά αηπρήκαηα ή λαπηηθά πεξηζηαηηθά.
4. «Πποϊζηάμενορ ηηρ Υπηπεζίαρ» (εθεξήρ «Πποϊζηάμενορ»): αλψηεξνο
δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 8.
5. «Διεςθςνηήρ ηηρ Υπηπεζίαρ» (εθεμήο «Διεςθςνηήρ»): αλψηεξνο αμησκαηηθφο
ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ
άξζξνπ 8.
6. «Διεπεςνηηήρ»: αμησκαηηθφο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο
ή πνιηηηθφο ππάιιεινο ηνπ ΤΠηΠ ή άιισλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ, κε
θαηάιιεια πξνζφληα, γλψζε θαη εκπεηξία, ηα νπνία ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα δηεμάγεη
δηεξεπλήζεηο ζεκάησλ λαπηηθήο αζθάιεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη κε ηνλ παξφληα.
7. «Καηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ ηος ΙΜΟ για ηη δίκαιη μεηασείπιζη ηων ναςηικών
ζε πεπίπηωζη ναςηικού αηςσήμαηορ»: νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ πηνζεηήζεθαλ
κε ηελ Απφθαζε LEG 3(91) ηεο Ννκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ
Οξγαληζκνχ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2006, φπσο εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο θαηά ηε 296 ε ζχλνδφ ηεο, ζηηο 12-16 Ηνπλίνπ 2006.
8. «Οσημαηαγωγό Ro-Ro»: ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ π.δ. 314/2001 (Α΄212), ην
ζαιαζζνπιννχλ επηβαηεγφ πινίν πνπ δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο θφξησζεο θαη
εθθφξησζεο νδηθψλ ή ζηδεξνδξνκηθψλ νρεκάησλ θαη κπνξεί λα κεηαθέξεη άλσ ησλ
δψδεθα (12) επηβαηψλ.
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9. «Τασύπλοο Επιβαηηγό Σκάθορ» :ην ηαρχπινν ζθάθνο φπσο απηφ νξίδεηαη
ζηνλ Καλνληζκφ 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Υ ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο
Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα ηνπ 1974, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θάζε
θνξά, ην νπνίν κπνξεί λα κεηαθέξεη άλσ ησλ δψδεθα (12) επηβαηψλ.
10. «Σςζκεςή Καηαγπαθήρ Δεδομένων Ταξιδίος» (Voyage Data Recorder εθεμήο «καηαγπαθέαρ ηαξιδίος»): έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ην
Φήθηζκα Α.861 ηεο 20εο πλέιεπζεο ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ ηεο 3 εο
Γεθεκβξίνπ 1997 θαη ηελ Απφθαζε 163, πνπ πηνζεηήζεθε θαηά ηελ 78ε πλεδξίαζε ηεο
Δπηηξνπήο Ναπηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε
απαηηνχκελν ζηνηρείν δηαζχλδεζεο κε ηηο πεγέο εηζεξρφκελσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ
επεμεξγαζία θαη θσδηθνπνίεζε, ην ηειηθφ κέζσ θαηαγξαθήο, ην ηξνθνδνηηθφ θαη ηελ
εθεδξηθή πεγή ελέξγεηαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πινίνπ δχλαηαη λα θαηαγξαθνχλ θαη λα αλαθηεζνχλ κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηνπ
έξγνπ ησλ δηεξεπλεηψλ, κεηά απφ έλα λαπηηθφ αηχρεκα ή λαπηηθφ ζπκβάλ.
11. «Σύζηαζη Αζθαλείαρ»: νπνηαδήπνηε πξφηαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
πξφηαζεο γηα ζθνπνχο θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ, πξνεξρνκέλε:
α. είηε απφ ην θνξέα πνπ δηεμάγεη δηεξεχλεζε σο θχξην Κξάηνο δηεξεχλεζεο θαη
βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηεξεχλεζε,
β. είηε, θαηά πεξίπησζε, απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πνπ ελεξγεί βάζεη
ζπλνπηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηεξεπλήζεσλ
αζθάιεηαο πνπ δηελεξγήζεθαλ.
12. «ΙΜΟ» (εθεξήρ «Οπγανιζμόρ»): Ο Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο ηνπ ΟΖΔ.
13. «Κπάηορ μέλορ»: Κξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
14. «Κπάηορ Σημαίαρ»: Σν Κξάηνο, ηε εκαία ηνπ νπνίνπ θέξεη έλα πινίν.
15. «Πεπιοσή Έπεςναρ και Διάζωζηρ» (Search and Rescue Region): ε ζαιάζζηα
πεξηνρή, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ θεθαιαίνπ 6 ηνπ λ. 1844/89 (Α΄100), κε ην
νπνίν θπξψζεθε ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηε Ναπηηθή Έξεπλα θαη Γηάζσζε ηνπ 1978
θαη ζπκπίπηεη κε ηελ Πεξηνρή Πιεξνθνξηψλ Πηήζεσλ (F.I.R.) Αζελψλ.
16. «Επιηποπή»: ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
17. «επιηποπή COSS»: Δπηηξνπή γηα ηηο Αζθαιείο Θάιαζζεο θαη ηελ Πξφιεςε
Ρχπαλζεο απφ πινία, πνπ ζπζηάζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 2099/2002 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.
18. «ΥΠηΠ»: Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
19. «ΥΑΑΝ»: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
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20. «ΑΛ-ΔΛ.ΑΚΣ.»: Αξρεγείν Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο.
21. «Απμόδιερ Υπηπεζίερ ηων Υποςπγείων ΠηΠ και ΑΑΝ»: ε Γηεχζπλζε
Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο, ε Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο, ε
Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο Πινίσλ, ε Γηεχζπλζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο, ε Γηεχζπλζε
Δπηζεψξεζεο Πινίσλ θαη ε Γηεχζπλζε Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ ηνπ ΤΠηΠ θαη ηνπ
ΤΑΑΝ αληηζηνίρσο.
22. «Απμόδια Απσή»: ηο απμόδιο Τμήμα Ναςηικών Αηςσημάηων ηηρ Διεύθςνζηρ
Αζθάλειαρ Ναςζιπλοΐαρ ηος Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άξζξν 4
(Άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο)
Καζεζηώο ηωλ δηεξεπλήζεωλ ζεκάηωλ αζθάιεηαο
1. Οη δηεξεπλήζεηο ζε πεξηπηψζεηο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη λαπηηθψλ ζπκβάλησλ
δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ Κψδηθα δηεξεχλεζεο
λαπηηθψλ αηπρεκάησλ ηνπ IMO θαη:
α. είλαη αλεμάξηεηεο απφ πνηληθέο, αζηηθέο, πεηζαξρηθέο έξεπλεο θαη απφ ην
δηνηθεηηθφ έιεγρν λαπηηθνχ αηπρήκαηνο, ν νπνίνο δηελεξγείηαη θαη΄ εθαξκνγή ηνπ λ.δ.
712/70 (Α΄237), ησλ νπνίσλ ν ζθνπφο είλαη ν θαζνξηζκφο ππαηηηφηεηαο ή ε απφδνζε
επζπλψλ,
β. έρνπλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε δηαθξίβσζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθάιεζαλ λαπηηθφ
αηχρεκα ή λαπηηθφ ζπκβάλ θαη ηελ πξφιεςε παξφκνησλ αηπρεκάησλ ζην κέιινλ κέζσ
ρξήζηκσλ εμαγφκελσλ ζπκπεξαζκάησλ,
γ. δελ παξαθσιχνληαη, αλαβάιινληαη ή θαζπζηεξνχλ αδηθαηνιφγεηα εμ αηηίαο ησλ
αλαθεξνκέλσλ εξεπλψλ ζηελ πεξίπησζε (α),
δ. δηεμάγνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε άιιεο εηδηθέο θαη ηερληθέο
δηεξεπλήζεηο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη απφ ηνπο πινηνθηήηεο, δηαρεηξηζηέο, αζθαιηζηέο,
θνξησηέο ή παξαιήπηεο θνξηίνπ θαη νπνηνδήπνηε άιιν ελδηαθεξφκελν κε ην
εκπιεθφκελν κε ην αηχρεκα πινίν,
ε. δηεπθνιχλνληαη απφ ηα εκπιεθφκελα κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ κέξε ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη θαηά ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ε δηεμαγσγή ηνπο.
2. Γηα ηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ησλ δηεξεπλήζεσλ, ζχκθσλα κε ηα
αλσηέξσ ε Τπεξεζία θαη ε Αξκφδηα Αξρή ζπλεξγάδνληαη, εθφζνλ απαηηείηαη θαηά
πεξίπησζε, κε ηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο Αξρέο.
3. χκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο, ππφ ηνλ ηίηιν «πιαίζην κφληκεο
ζπλεξγαζίαο», ε Τπεξεζία:
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α. πξνζθέξεη θάζε δπλαηή ζπλεξγαζία θαη ζπλδξνκή ζε έλα άιιν Κξάηνο κέινο, ην
νπνίν είλαη ην θχξην Κξάηνο δηεξεχλεζεο ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο,
β. δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε άιιν Κξάηνο κέινο ην θαζήθνλ λα είλαη απηφ ην θχξην
Κξάηνο δηεξεχλεζεο ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή ζπκβάληνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7
ηνπ παξφληνο,
γ. απνθαζίδεη, ζην βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ
παξφληνο, ζε ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ κε ελδηαθεξφκελνπο νξγαληζκνχο
δηεξεπλήζεσλ άιισλ Κξαηψλ κειψλ, ην ξφιν πνπ ηειηθά ζα έρεη ζην ππφ δηεξεχλεζε
αηχρεκα, αλεμάξηεηα εάλ ην ειιεληθφ Κξάηνο είλαη ην Κξάηνο ζεκαίαο ή ην παξάθηην
Κξάηνο ή ην νπζηαζηηθψο ελδηαθεξφκελν Κξάηνο ζε λαπηηθφ αηχρεκα.
Άξζξν 5
(Άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο)
Τπνρξέωζε δηεξεύλεζεο
1. Ζ Τπεξεζία αλαιακβάλεη ηε δηεξεχλεζε κεηά απφ πνιχ ζνβαξφ λαπηηθφ
αηχρεκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ Κψδηθα Γηεξεχλεζεο
Αηπρεκάησλ:
α. ζην νπνίν εκπιέθεηαη πινίν κε ειιεληθή ζεκαία, αλεμαξηήησο απφ ηνλ ηφπν φπνπ
ζπλέβε ην αηχρεκα,·
β. ην νπνίν ζπκβαίλεη εληφο ησλ ρσξηθψλ ή εζσηεξηθψλ πδάησλ, αλεμαξηήησο απφ
ηε ζεκαία ηνπ πινίνπ ή ησλ πινίσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην λαπηηθφ αηχρεκα, ή
γ. γηα ην νπνίν ην ειιεληθφ θξάηνο έρεη νπζηαζηηθφ ελδηαθέξνλ, αλεμαξηήησο ηνπ
ηφπνπ ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηεο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ ή ησλ πινίσλ πνπ εκπιέθνληαη.
2. Δπηπιένλ, ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ αηπρεκάησλ, ε Τπεξεζία :
α. πξνβαίλεη ζε αξρηθή εθηίκεζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη εάλ πξέπεη λα
αλαιάβεη ηε δηεμαγσγή δηεξεχλεζεο,
β. θαηαγξάθεη θαη γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή θνηλνπνηψληαο ζηελ αξκφδηα Αξρή,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 17, ηνπο ιφγνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
απνθαζίδεη λα κελ πξνβεί ζε δηεξεχλεζε.
3. ε πεξίπησζε νηνπδήπνηε άιινπ λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή ζπκβάληνο, ε
Τπεξεζία απνθαζίδεη εάλ ζα πξνβεί ζηε δηεμαγσγή δηεξεχλεζεο.
4. Γηα ηηο απνθάζεηο ηεο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3, ε
Τπεξεζία ιακβάλεη ππφςε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή ηνπ ζπκβάληνο,
ηνλ ηχπν ηνπ εκπιεθφκελνπ πινίνπ ή/θαη ηνπ θνξηίνπ απηνχ θαη ηε δπλαηφηεηα ηα
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επξήκαηα ηεο δηεξεχλεζεο λα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ πξφιεςε κειινληηθψλ αηπρεκάησλ
ή ζπκβάλησλ.
5. Ζ Τπεξεζία, θαζνξίδεη ην εχξνο θαη ηηο πξαθηηθέο δηεπζεηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε δηεξεχλεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο ησλ άιισλ
νπζηαζηηθψο ελδηαθεξφκελσλ Κξαηψλ, θαηά ηνλ πιένλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ παξφληνο, κε ζηφρν ηελ πξφιεςε κειινληηθψλ αηπρεκάησλ
θαη ζπκβάλησλ.
6. Καηά ηε δηεμαγσγή δηεξεπλήζεσλ, ε Τπεξεζία ηεξεί ηελ θνηλή κεζνδνινγία γηα
ηε δηεξεχλεζε λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ, πνπ αλαπηχρζεθε ζχκθσλα κε
ην ζηνηρείν (ε) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1406/2002.
α. Οη δηεξεπλεηέο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ απνηεινχλ ηελ Οκάδα δηεξεχλεζεο ζε λαπηηθφ
αηχρεκα ή λαπηηθφ ζπκβάλ, δχλαληαη λα απνθιίλνπλ απφ ηε κεζνδνινγία απηή, ζε
εηδηθή πεξίπησζε, φηαλ ην ζεσξνχλ αλαγθαίν θαη δηθαηνινγείηαη δεφλησο, θαηά ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αξρηθψλ ζηνηρείσλ, απνδείμεσλ
θαη ζπλζεθψλ πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαη απαηηείηαη, γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο δηεξεχλεζεο.
β. ε θάζε πεξίπησζε, νπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηε κεζνδνινγία γηα ηε
δηεξεχλεζε λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ ζα δηθαηνινγείηαη δεφλησο ζηελ
Δπηηξνπή θαη ζηελ Αξκφδηα Αξρή.
7. Ζ δηεξεχλεζε αξρίδεη φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα έπεηηα απφ λαπηηθφ αηχρεκα ή
ζπκβάλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ην αξγφηεξν δχν κήλεο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία θαηά
ηελ νπνία ζπλέβε απηφ.
Άξζξν 6
(Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο)
Τπνρξέωζε γλωζηνπνίεζεο
1. Ζ Τπεξεζία ελεκεξψλεηαη άκεζα γηα έλα λαπηηθφ αηχρεκα ή ζπκβάλ πνπ
εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Α/Λ –
ΔΛ.ΑΚΣ θαη ηνπ ΤΑΑΝ.
2. O πινηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν εθνπιηζηήο ή ν πξάθηνξαο ή ν πινίαξρνο
ηνπ πινίνπ ελεκεξψλεη άκεζα ηελ Τπεξεζία γηα έλα λαπηηθφ αηχρεκα ή ζπκβάλ πνπ
εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο.
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Άξζξν 7
(Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο)
Κύξην θαη ζπκκεηέρνλ θξάηνο ζε δηεξεύλεζε ζεκάηωλ αζθάιεηαο
1. Κάζε λαπηηθφ αηχρεκα ή ζπκβάλ ππφθεηηαη ζε κία κφλν δηεξεχλεζε γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, πνπ δηεμάγεη έλα Κξάηνο κέινο ή ην θχξην Κξάηνο κέινο
δηεξεχλεζεο κε ηε ζπκκεηνρή ηπρφλ ινηπψλ νπζηαζηηθψο ελδηαθεξνκέλσλ Κξαηψλ
κειψλ.
2. ε πεξηπηψζεηο δηεξεχλεζεο, πνπ εκπιέθεηαη θαη άιιν Κξάηνο κέινο ή Κξάηε
κέιε, ε Τπεξεζία:
α. ζπλεξγάδεηαη απφ θνηλνχ κε απηά, κε ζηφρν λα ζπκθσλεζεί ηαρέσο πνην απφ ηα
ελδηαθεξφκελα Κξάηε ζα είλαη ην θχξην Κξάηνο κέινο δηεξεχλεζεο,
β. θαηαβάιιεη απφ θνηλνχ κε ηα ελδηαθεξφκελα Κξάηε κέιε θάζε πξνζπάζεηα λα
ζπκθσλήζνπλ επί ησλ δηαδηθαζηψλ δηεξεχλεζεο. Δθφζνλ έρεη επηηεπρζεί ζπκθσλία,
ζε πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία απνηειεί ηνλ θχξην νξγαληζκφ δηεξεχλεζεο, ηα
νπζηαζηηθψο ελδηαθεξφκελα Κξάηε έρνπλ ίδηα δηθαηψκαηα θαη πξφζβαζε ζε κάξηπξεο
θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φπσο ε Τπεξεζία,
γ. ε Τπεξεζία, φηαλ δηεμάγεη δηεξεχλεζε σο θχξην Κξάηνο, νθείιεη λα ιάβεη ππφςε
ηηο απφςεηο ησλ νπζηαζηηθψο ελδηαθεξνκέλσλ Κξαηψλ.
3. Ζ δηελέξγεηα παξαιιήισλ δηεξεπλήζεσλ αζθάιεηαο γηα ην ίδην λαπηηθφ αηχρεκα
ή ζπκβάλ είλαη δπλαηή ζε εμαηξεηηθέο κφλν πεξηπηψζεηο.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Τπεξεζία θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο δηελεξγεί παξάιιειε δηεξεχλεζε κε άιια Κξάηε κέιε.
Όηαλ ε Τπεξεζία δηεμάγεη παξάιιειε δηεξεχλεζε κε άιια Κξάηε κέιε,
ζπλεξγάδεηαη κε απηά. πγθεθξηκέλα, ε Τπεξεζία αληαιιάζζεη κε ηνπο εκπιεθφκελνπο
νξγαληζκνχο δηεξεχλεζεο, θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ ζπλέιεμε θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ δηεξεπλήζεσλ αζθάιεηαο, ηδίσο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε θαηά ην δπλαηφ
θνηλά ζπκπεξάζκαηα κε απηνχο.
4. Ζ Τπεξεζία θαη νη ινηπέο θαηά πεξίπησζε εκπιεθφκελεο Αξρέο ηνπ Κξάηνπο
απέρνπλ απφ ηε ιήςε νηνπδήπνηε κέηξνπ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα παξαθσιχζεη,
αλαβάιεη ή θαζπζηεξήζεη αδηθαηνιφγεηα ηε δηεξεχλεζε, ε νπνία εκπίπηεη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο.
5. Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, ε Τπεξεζία παξακέλεη
ππεχζπλε γηα ηε δηεξεχλεζε θαη ην ζπληνληζκφ κε άιια νπζηαζηηθψο ελδηαθεξφκελα
Κξάηε κέιε, κέρξηο φηνπ ζπκθσλεζεί ακνηβαίσο ην θχξην Κξάηνο δηεξεχλεζεο.
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6. Υσξίο λα απαιιάζζεηαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη δπλάκεη ηνπ παξφληνο
θαη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ε Τπεξεζία δχλαηαη, αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε, λα
αλαζέζεη ζε άιιν Κξάηνο κέινο, θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο, ην θαζήθνλ ηεο σο
Κξάηνο δηεξεχλεζεο ή ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ζην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο.
7. Ζ Τπεξεζία αλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο
ή πεξηζηαηηθνχ, ην νπνίν αθνξά επηβαηεγφ νρεκαηαγσγφ πινίν ή ηαρχπινν επηβαηηθφ
πινίν φηαλ απηφ ζπκβαίλεη:
α. εληφο ησλ ειιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ,
β. ζε άιια χδαηα, αιιά ν ηειεπηαίνο ιηκέλαο απφπινπ πξηλ ην αηχρεκα ήηαλ
ειιεληθφο.
8. Δπί ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7, ε Τπεξεζία είλαη ππεχζπλε γηα ηε
δηεξεχλεζε θαη ην ζπληνληζκφ κε άιια νπζηαζηηθψο ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε έσο
φηνπ ζπκθσλεζεί ακνηβαίσο ην θχξην θξάηνο δηεξεχλεζεο.

ΜΔΡΟ Β΄
Άξζξν 8
(Άξζξν 8 παξάγξαθνο 1, 2 ηεο Οδεγίαο)
Διιεληθή Τπεξεζία Γηεξεύλεζεο Ναπηηθώλ Αηπρεκάηωλ θαη πκβάληωλ
1. πληζηάηαη

«Διιεληθή Τπεξεζία Γηεξεχλεζεο Ναπηηθψλ Αηπρεκάησλ θαη

πκβάλησλ - ΔΛΤΓΝΑ», κε έδξα ηνλ Πεηξαηά θαη αξκνδηφηεηα ηε δηεξεχλεζε λαπηηθψλ
αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ, ζχκθσλα κε ηνλ «Κψδηθα Γηεξεχλεζεο Αηπρεκάησλ»
θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο Διιεληθήο Τπεξεζίαο
Γηεξεχλεζεο Ναπηηθψλ Αηπρεκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη ν αγγιηθφο φξνο «Hellenic Bureau
for Marine Casualties Investigation - ΖΒΜCΗ».
2. Ζ Τπεξεζία έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ
Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
3. Ζ Τπεξεζία είλαη ιεηηνπξγηθά θαη νξγαλσηηθά αλεμάξηεηε απφ ηνπο θνξείο θαη
ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο (maritime
safety) θαη ηελ αζθάιεηα απφ κε λφκηκεο ελέξγεηεο (maritime security) ησλ πινίσλ θαη
θπξίσο ηνλ έιεγρν ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο, ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θαη
αμηνπινΐαο απηψλ, ηελ πηζηνπνίεζε θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πινίσλ, ηελ εθηέιεζε
πιφσλ, ηε ρνξήγεζε απνδεηθηηθψλ λαπηηθήο ηθαλφηεηαο, αδεηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ
λαπηηθψλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ιεηηνπξγία ιηκέλσλ. Δπίζεο, ε Τπεξεζία είλαη
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αλεμάξηεηε απφ θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ ηα ζπκθέξνληα ζα
κπνξνχζαλ λα έιζνπλ ζε ζχγθξνπζε κε ηελ απνζηνιή πνπ έρεη αλαηεζεί ζε απηήλ.
4. Ζ Τπεξεζία είλαη νξγαλσκέλε ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο, ειέγρεηαη απφ ηνλ
Πξντζηάκελν, δηνηθείηαη θαη νξγαλψλεηαη απφ ην Γηεπζπληή θαη απνηειείηαη απφ ηα
αθφινπζα Σκήκαηα:
α. Σκήκα Α΄ - Σερληθήο Γηεξεχλεζεο,
β. Σκήκα Β΄ - Μειεηψλ, Δθαξκνγψλ θαη ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο.
γ. Σκήκα Γ΄ - Γηνηθεηηθήο, Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηθήο Τπνζηήξημεο.
5. Ζ Τπεξεζία ζηειερψλεηαη κε δέθα (10) ζέζεηο δηεξεπλεηψλ γηα ην Σκήκα Α΄ θαη
κε νθηψ (08) ζέζεηο πξνζσπηθνχ γηα ηα Σκήκαηα

Β΄ θαη Γ΄, αληίζηνηρα. Υξέε

Σκεκαηαξρψλ ησλ παξαπάλσ Σκεκάησλ εθηεινχλ νη νξηδφκελνη κε δηαηαγή ηνπ
Γηεπζπληή.
6. Ο Πξντζηάκελνο είλαη Γηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο, ν νπνίνο θέξεη ην βαζκφ ηνπ
Δθέηε ή Αξενπαγίηε ελ ελεξγεία, κε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη νξίδεηαη κε θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, κε [δηεηή ή ηξηεηή] παξακνλή θαη δπλαηφηεηα ηζφρξνλεο
αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο ηνπ γηα κηα κφλν θνξά. Ζ ζέζε ηνπ Πξντζηακέλνπ είλαη
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα δε απηήο ν Πξντζηάκελνο ηειεί ζε
αλαζηνιή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη εθφζνλ είλαη κέινο Γ.Δ.Π.Α.Δ.Η.,
ζε άδεηα πνπ ηνπ ρνξεγείηαη θαηά ην άξζξν 17 παξ. 4 πεξίπησζε α΄ ηνπ λ. 1268/1982
(Α΄87) θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πεξηιακβάλνληαη ηδίσο:
α. Ζ επνπηεία ηεο εμέηαζεο ησλ ππνζέζεσλ δηεξεχλεζεο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη
ζπκβάλησλ.
β. Ο έιεγρνο ηεο δξάζεο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο.
γ. Ζ έγθξηζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ δηαδηθαζηψλ ππφ ηηο νπνίεο ζα ελεξγεί ε Τπεξεζία.
δ. Ζ πξφβιεςε θαη δηαπίζησζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ αθνξνχλ
ζην έξγν ηεο Τπεξεζίαο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.
ε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο σο πξνο ηελ
επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ζχζηαζήο ηεο θαη ε εηζήγεζε ησλ απαξαίηεησλ δηνξζψζεσλ θαη
πξνζαξκνγψλ πξνο ηνλ Τπνπξγφ ΠηΠ.
ζη. Ζ εθπξνζψπεζε ηεο Τπεξεζίαο επί γεληθψλ ζεκάησλ, θαζψο θαη ε ελεκέξσζε
ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζρεηηθά κε έλα λαπηηθφ αηχρεκα ή ζπκβάλ θαη ηελ
εμέιημε ηεο δηεξεχλεζεο απηνχ. Με απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ, δχλαληαη λα
εθρσξνχληαη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζην Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο.
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7. Ο Γηεπζπληήο είλαη Αλψηεξνο Αμησκαηηθφο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο, δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ
Αξρεγνχ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, κε θαζήθνληα
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, κε δηεηή παξακνλή θαη δπλαηφηεηα αλαλέσζήο ηεο
ζεηείαο ηνπ γηα έλα έηνο επηπιένλ. ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνληαη ηδίσο:
α. Ζ ζρεδίαζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ δηαδηθαζηψλ ππφ ηηο νπνίεο ζα ελεξγεί ε Τπεξεζία.
β. Ζ δηεχζπλζε θαη νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο
θαη νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.
γ. Ζ θαζνδήγεζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ
εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο.
δ. Ζ εηζήγεζε θαη πξφθιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο.
ε. Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο ζηα επηκέξνπο Σκήκαηα.
ζη. Ζ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ζην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο ζηα
πιαίζηα ηνπ παξφληνο.
δ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε, αξηηφηεξε θαηάξηηζε θαη θαιχηεξε απφδνζε ηνπ
πξνζσπηθνχ.
ε. Ο ζπληνληζκφο ησλ ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο ζρεηηθνχο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο
νξγαληζκνχο θαη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη κε ζπλαξκφδηεο ειιεληθέο
ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο.
ζ. Ο θαηαινγηζκφο επζπλψλ ζηνπο δηεξεπλεηέο ή ζην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο γηα
εζθαικέλεο ελέξγεηεο, παξαιείςεηο θαη παξαπηψκαηα.
η. Ζ εθπξνζψπεζε ηεο Τπεξεζίαο επί ηερληθψλ ζεκάησλ ή ε αλάζεζε ηεο
εθπξνζψπεζεο απηήο ζε εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε – δηεξεπλεηέο ηεο Τπεξεζίαο.
8. α. ην Σκήκα Α΄- Σερληθήο Γηεξεχλεζεο, ππεξεηνχλ αμησκαηηθνί Λ κέρξη ην
βαζκφ ηνπ Αληηπινηάξρνπ Λ, ή πνιηηηθνί ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ θάηνρνη πηπρίνπ
Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Πινηάξρσλ ή Μεραληθψλ, Αλψηαησλ Πνιπηερληθψλ
ρνιψλ ή Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ θαη
αληίζηνηρνπ πηπρίνπ Αλσηάησλ ρνιψλ ηεο αιινδαπήο ηνπ νπνίνπ ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν εκπεξηέρεηαη ζηα νξηδφκελα ηεο πεξίπησζεο (γ).
β. Οη δηεξεπλεηέο έρνπλ πνιχ θαιή ή άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη είλαη
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο

κε πεληαεηή παξακνλή θαη δπλαηφηεηα ηζφρξνλεο

αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο ηνπο γηα κία κφλν θνξά. Σνπνζεηνχληαη κε απφζπαζε ή
κεηάζεζε, θαηά παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ
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Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθφ Λ – ΔΛ.ΑΚΣ, ή,
γηα πνιηηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ, θαηφπηλ θνηλήο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ νηθείνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν
ππεξεηνχλ.
γ. Οη δηεξεπλεηέο πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο πεξηπηψζεηο (α) θαη (β), πξέπεη λα
δηαζέηνπλ επηζηεκνληθή γλψζε θαη εκπεηξία ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο
αθφινπζνπο ηνκείο: Ναπζηπινΐαο θαη Καλφλσλ Απνθπγήο πγθξνχζεσο, θαλνληζκψλ
Κξάηνπο εκαίαο, Καλνληζκψλ Κξάηνπο Ληκέλα, αηηηψλ ζαιάζζηαο ξχπαλζεο,
κεραλνινγίαο θαη ειεθηξνινγίαο πινίσλ, κεραλνινγίαο πινίσλ, λαππεγηθήο, ρεκηθήο
αλάιπζεο πιηθψλ, πγξψλ θαη αεξίσλ, ηερληθήο αλάιπζεο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη
ιήςεο ζπλεληεχμεσλ.
9. Σν πξνζσπηθφ ησλ Σκεκάησλ Β΄- Μειεηψλ, Δθαξκνγψλ θαη ηαηηζηηθήο
Αλάιπζεο θαη Γ΄- Γηνηθεηηθήο, Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηθήο Τπνζηήξημεο απνηειείηαη απφ
ζηειέρε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο ή πνιηηηθνχο ππαιιήινπο
ηνπ δεκνζίνπ, ηνπνζεηνχληαη κε απφζπαζε ή κεηάζεζε θαηά παξέθθιηζε ησλ
ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε (β) ηεο παξαγξάθνπ 8.
Δίλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο κε ηξηεηή παξακνλή θαη δπλαηφηεηα ηζφρξνλεο
αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο ηνπο γηα κία κφλν θνξά.
10. Ο Γηεπζπληήο, νη δηεξεπλεηέο ή ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο, δχλαηαη λα
επηζηξέθνπλ ζηηο ππεξεζίεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ
νξηδνκέλνπ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο, ηε αηηήζεη ηνπο ή

θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ

Πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο θαη απφθαζεο, θαηά πεξίπησζε, ηνπ αξκφδηνπ ή ησλ
αξκνδίσλ Τπνπξγψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε (β) ηεο παξαγξάθνπ 8.
11. Ο πξντζηάκελνο, ηα ζηειέρε θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο ιακβάλνπλ
ην κηζζφ θαη φιεο ηηο επηπιένλ ηαθηηθέο απνδνρέο, θαζψο θαη ηα θάζε είδνπο ηαθηηθά
επηδφκαηα, φπσο θαη ηηο απνδεκηψζεηο θαη απνιαβέο ηεο νξγαληθήο ζέζεο πνπ
θαηαβάιινληαη παγίσο απφ ηελ ππεξεζία απφ ηελ νπνία απνζπψληαη ή κεηαηίζεληαη
θαη δηαηεξνχλ ηα Σακεία αζθαιίζεσο ηνπο. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο
επαλέξρνληαη απηνδηθαίσο ζηνπο θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο απνζπάζζεθαλ ή
κεηαηέζεθαλ.
12. ηνπο ππεξεηνχληεο ζηελ Τπεξεζία, ρνξεγείηαη εηδηθφ δειηίν ηαπηφηεηαο, ν
ηχπνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠηΠ.
13. Ζ Τπεξεζία εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ή, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή
θσιχκαηφο ηνπ, απφ ην Γηεπζπληή. Δπηπξφζζεηα θαη επί ηερληθψλ ζεκάησλ, ν
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Γηεπζπληήο δχλαηαη λα αλαζέηεη ζηνλ Σκεκαηάξρε ηνπ Σκήκαηνο Γηεξεπλήζεσλ ή ζε
εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε – δηεξεπλεηέο, ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Τπεξεζίαο ζε νκάδεο
εξγαζίαο θαη επηηξνπέο, ζπλεδξηάζεηο θαη ζπλφδνπο ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη νξγάλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ
δηεζλείο ζπκβάζεηο ή ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ εθπξφζσπνη αληηζηνίρσλ νξγαληζκψλ
θξαηψλ κειψλ ή άιισλ ρσξψλ.
Άξζξν 8α
(Άξζξν 8 παξάγξαθνο 5 ηεο Οδεγίαο)
Έμνδα – Έζνδα δηεξεύλεζεο
1. Ζ Τπεξεζία δηαζέηεη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη επαξθείο πφξνπο γηα λα
αληαπνθξίλεηαη άκεζα θαη κε αλεμαξηεζία ζηα θαζήθνληά ηεο.
2. Οη δαπάλεο ηεο Τπεξεζίαο θαιχπηνληαη κε ηελ εγγξαθή ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ
ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΤΠηΠ ππφ ίδην εηδηθφ θνξέα πνπ δεκηνπξγείηαη γηα
ην ζθνπφ απηφ, εθθαζαξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηνπ
ΤΠηΠ. Σέηνηεο δαπάλεο είλαη:
α. πξνκήζεηα πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο.
β. ζπλδέζεηο κε δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ελδηαθέξνληνο ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη
εηήζηεο ζπλδξνκέο ηδηφηεηαο κέινπο ζε δηεζλείο θαη επξσπατθνχο Οξγαληζκνχο ησλ
νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο άπηνληαη ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ.
γ. έμνδα κεηαθίλεζεο ζηειερψλ ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο αλάγθεο εθπξνζψπεζεο ζε
δηεζλείο θαη επξσπατθνχο Οξγαληζκνχο κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε λαπηηθψλ
αηπρεκάησλ.
δ. εθπαίδεπζε θαη έμνδα κεηαθίλεζεο ζηειερψλ ηεο Τπεξεζίαο γηα εθπαηδεπηηθνχο
ζθνπνχο ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή.
ε. έμνδα κεηαθίλεζεο ζηειερψλ θαη δηεξεπλεηψλ ηεο Τπεξεζίαο γηα ηνπο ζθνπνχο
κίαο δηεξεχλεζεο.
ζη. ακνηβέο ησλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ θαη επηζηεκνληθψλ θέληξσλ δηεμαγσγήο
εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη κειεηψλ, θαζψο θαη δαπάλεο πνπ ελδέρεηαη λα
πξνθχςνπλ απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 8β θαη ησλ άξζξσλ
10 θαη 11 ηνπ παξφληνο θαη νπνηαδήπνηε άιια έμνδα, ηα νπνία αηηηνινγεκέλα
πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή ζπκβάληνο.
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3. Ζ Τπεξεζία δχλαηαη λα αλαδεηεί ηα έμνδα ηα νπνία θαηαβιήζεθαλ απφ απηήλ
γηα ηε δηεξεχλεζε ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή ζπκβάληνο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ
παξφληνο, εθφζνλ κεηά ηε δηθαζηηθή έξεπλα ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ ή δηθαζηεξίσλ ηεο
αιινδαπήο απνδείρζεθε φηη πξνθιήζεθε απφ βαξεία ακέιεηα ή δφιν. Σα έμνδα απηά
θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ εθνπιηζηή ηνπ
εκπιεθφκελνπ κε ην λαπηηθφ αηχρεκα ή ζπκβάλ πινίνπ ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ
απηνχ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα θαη εηζπξάηηνληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
α. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πινία εκπιέθνληαη ζε έλα
λαπηηθφ αηχρεκα θαη θαζνξηζηεί ζπλππαηηηφηεηα, νη δαπάλεο δηεξεχλεζεο ζα
βαξχλνπλ θαηά αλαινγία ππαηηηφηεηαο ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο.
β. Σα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ηεο
παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 11 θαη ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 20 πεξηέξρνληαη ζηνλ
Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη ελ ζπλερεία εγγξάθνληαη ζηνπο νηθείνπο ΚΑΔ ηνπ ελ ιφγσ
θνξέα.
4. Έρνληαο ππφςε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 θαη φηη εθ ηνπ παξφληνο
πξνθχπηνπλ νθέιε ππέξ ηεο αζθάιεηαο ησλ πινίσλ, θαζνξίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηεο
Τπεξεζίαο σο αθνινχζσο:
α. Γηα ηα πινία ηα νπνία πξφθεηηαη λα λενινγεζνχλ θαηά ηελ έθδνζε ηνπ 1νπ
εγγξάθνπ εζληθφηεηαο απηψλ ή ζε πεξηπηψζεηο επαλέθδνζεο, θαηαβάιιεηαη πνζφ
ζηνλ ΚΑΔ………….. σο θαησηέξσ:
αα) χςνπο 100 επξψ ζε πινία άλσ θαη ησλ 30.000 ν.ρ.
ββ) χςνπο 50 επξψ ζε πινία άλσ θαη ησλ 10.000 ν.ρ. θαη κέρξη 29.999,99 ν.ρ.
γγ) χςνπο 30 επξψ ζε πινία άλσ θαη ησλ 1.000 ν.ρ. θαη κέρξη 9.999,99 ν.ρ.
δδ) χςνπο 15 επξψ ζε πινία άλσ θαη ησλ 100 ν.ρ. θαη κέρξη 999,99 ν.ρ.
εε) χςνπο 5 επξψ ζε πινία θάησ ησλ 99,99 ν.ρ.
β. Γηα πινία ηα νπνία έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζηα ειιεληθά λενιφγηα, θαηά ηελ έθδνζε ή
ζεψξεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αζθάιεηαο ή Πηζηνπνηεηηθνχ Γεληθήο Δπηζεψξεζεο
(Π.Γ.Δ.) απηψλ, θαηαβάιιεηαη πνζφ ζηνλ ΚΑΔ………….. σο θαησηέξσ:
αα) χςνπο 200 επξψ ζε πινία άλσ θαη ησλ 30.000 ν.ρ.
ββ) χςνπο 100 επξψ ζε πινία άλσ θαη ησλ 10.000 ν.ρ. θαη κέρξη 29.999,99 ν.ρ.
γγ) χςνπο 80 επξψ ζε πινία άλσ θαη ησλ 1.000 ν.ρ. θαη κέρξη 9.999,99 ν.ρ.
δδ) χςνπο 40 επξψ ζε πινία άλσ θαη ησλ 100 ν.ρ. θαη κέρξη 999,99 ν.ρ.
εε) χςνπο 20 επξψ ζε πινία θάησ ησλ 99,99 ν.ρ.
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γ. Σν πνζφ ηνπ παξαβφινπ ηεο πεξίπησζεο (α), θαηαβάιιεηαη πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ
εγγξάθνπ εζληθφηεηαο.
δ. Σν πνζφ ηνπ παξαβφινπ ηεο πεξίπησζεο (β), θαηαβάιιεηαη πξηλ ηελ έθδνζε ή
ζεψξεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αζθάιεηαο ή Π.Γ.Δ..
ε. Με Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη
ηα πνζά ησλ παξαβφισλ ησλ πεξηπηψζεσλ (α) θαη (β).
5. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηαλπθηέξεπζεο θαη άιιεο δαπάλεο θαηαβάιινληαη ζηνπο
δηθαηνχρνπο δηεξεπλεηέο ή ζηειέρε ηεο Τπεξεζίαο δηα απνινγηζκνχ δαπαλψλ,
ζχκθσλα κε ηηο δεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3871/2010 (Α΄141).
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή, o Πξντζηάκελνο
δχλαηαη λα εγθξίλεη ηελ παξακνλή ηεο Οκάδαο ησλ δηεξεπλεηψλ ζε θαηάιπκα
αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο γηα κεηαθηλήζεηο εμσηεξηθνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
2685/99 (Α΄35), ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ εθηάθηνπ ηεο κεηαθίλεζεο θαη ηεο αλάγθεο
δηακνλήο πιεζίνλ ηνπ ηφπνπ ηνπ αηπρήκαηνο.
6. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Οηθνλνκηθψλ
δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη εηδηθή κεληαία απνδεκίσζε ζηνπο δηεξεπλεηέο πνπ
ζηειερψλνπλ ηελ Τπεξεζία, ζην Γηεπζπληή θαη ηνλ Πξντζηάκελν. Ζ αλσηέξσ εηδηθή
απνδεκίσζε πεξηθφπηεηαη αλαιφγσο ζε πεξίπησζε απνπζίαο, πιελ απηήο πνπ
νθείιεηαη ζε ιήςε θαλνληθήο ή βξαρείαο άδεηαο.
7. Ζ Τπεξεζία, γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο, δχλαηαη, θαηφπηλ εηζήγεζεο
ηνπ Πξντζηακέλνπ θαη έγθξηζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, λα
απεπζχλεηαη θαη΄ εμαίξεζε θαη ιφγσ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ ζε εμσηεξηθνχο
εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο ζπκβνχινπο.
α. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2362/95 (Α΄247) θαη ηνπ π.δ. 118/07
(Α΄150), ε Τπεξεζία δχλαηαη θαηά ηε δηεξεχλεζε, γηα ιφγνπο επίζπεπζεο θαη
επειημίαο, λα αλαζέηεη απεπζείαο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηε δηεξεχλεζε
ηνπ εμεηαδφκελνπ αηπρήκαηνο, ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο κε αλαγλσξηζκέλε
εκπεηξία ζην αληηθείκελν, θαζψο θαη ζε παλεπηζηεκηαθά ή εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο.
β. Ζ Τπεξεζία, εθφζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην, επηηξέπεηαη λα έρεη πξφζβαζε θαη λα
ιακβάλεη αληίγξαθα ησλ εθζέζεσλ πξαγκαηνγλσκφλσλ, νη νπνίνη έρνπλ νξηζηεί θαηά
ηε δηαδηθαζία ηεο πνηληθήο ή δηνηθεηηθήο έξεπλαο γηα έλα λαπηηθφ αηχρεκα ή ζπκβάλ, ή
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ησλ εθζέζεσλ, ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηεο πεξίπησζεο (δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 4.
8. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππφθεηληαη ζε πξνιεπηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ
έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
Άξζξν 8β
(Άξζξν 8 παξάγξαθνο 3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο)
Έλαξμε Γηεξεύλεζεο θαη αξκνδηόηεηεο ηωλ δηεξεπλεηώλ
1. Ο Πξντζηάκελνο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Γηεπζπληή, νξίδεη γηα θάζε λαπηηθφ
αηχρεκα ή ζπκβάλ ηελ νκάδα δηεξεχλεζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ δηεξεπλεηψλ θαη ηνλ
επηθεθαιή, ν νπνίνο δηεπζχλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηεξεχλεζε. Ο αξηζκφο ησλ
δηεξεπλεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία δηεξεχλεζε είλαη αλάινγνο ηεο ζπνπδαηφηεηαο
ηνπ λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή ζπκβάληνο θαη πάληνηε θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξντζηακέλνπ.
Βαζηθά θξηηήξηα νξηζκνχ ηεο νκάδαο ησλ δηεξεπλεηψλ γηα ηε δηεξεχλεζε ελφο
λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή ζπκβάληνο είλαη ην είδνο ηνπ αηπρήκαηνο, ε γλψζε, ε εκπεηξία
θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηεξεπλεηψλ.
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, νη δηεξεπλεηέο έρνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηεξεχλεζεο ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ αλαθξηηηθψλ
ππαιιήισλ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.
3. ηνπο δηεξεπλεηέο ηεο Τπεξεζίαο ή ζηνπο δηεξεπλεηέο νπνηνπδήπνηε
αληίζηνηρνπ νξγαληζκνχ δηεξεπλήζεσλ ζηνλ νπνίν ε Τπεξεζία έρεη αλαζέζεη ηε
δηεξεχλεζε λαπηηθνχ αηπρήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 θαη 7 θαη ζε ζπλεξγαζία κε
ηηο αξκφδηεο γηα ηε δηθαζηηθή έξεπλα Αξρέο, δηαηίζεηαη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία γηα ηε
δηελέξγεηα ηεο δηεξεχλεζεο θαη έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα:
α. λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε πεξηνρή ή ηφπν αηπρήκαηνο, θαζψο θαη ζε
νπνηνδήπνηε πινίν, λαπάγην ή θαηαζθεπή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνξηίσλ,
εμνπιηζκνχ ή ζπληξηκκηψλ,
β. λα εμαζθαιίδνπλ ηελ άκεζε θαηαγξαθή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ
ειεγρφκελε αλαδήηεζε θαη απνκάθξπλζε ππνιεηκκάησλ λαπαγίνπ, ζπληξηκκηψλ ή
άιισλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ή νπζηψλ κε ζθνπφ λα εμεηαζζνχλ ή λα
αλαιπζνχλ,
γ. λα απαηηνχλ ηελ εμέηαζε ή ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πεξίπησζε (β) απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ή άιινπο ηδησηηθνχο θνξείο θαη
λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εμεηάζεσλ ή αλαιχζεσλ,
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δ. λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε, λα αληηγξάθνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ
νπνηεζδήπνηε

ζρεηηθέο

πιεξνθνξίεο

θαη

θαηαγεγξακκέλα

δεδνκέλα,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαηαγξαθέα ηαμηδίνπ, πνπ αθνξνχλ ην
πινίν, ην ηαμίδη, ην θνξηίν, ην πιήξσκα ή νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ πξφζσπν,
αληηθείκελν, θαηάζηαζε ή πεξίζηαζε,
ε. λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ
ζηηο ζνξνχο ησλ ζπκάησλ ή ειέγρσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε δείγκαηα ηα νπνία
ιήθζεθαλ απφ ηηο ζνξνχο ησλ ζπκάησλ,
ζη. λα δεηνχλ απφ ηηο αξκφδηεο ηαηξνδηθαζηηθέο ή άιιεο Αξρέο, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα,
θξαηηθά ή ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη λα ηνπο παξέρεηαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα
απνηειέζκαηα ηαηξηθψλ ή άιισλ εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζε αλζξψπνπο πνπ
εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ ή νπνηνδήπνηε άιινπ εκπιεθφκελνπ κε ην
λαπηηθφ αηχρεκα πξνζψπνπ ή ζηα απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε
δείγκαηα ηα νπνία ιήθζεθαλ απφ απηνχο,
δ. λα εμεηάδνπλ κάξηπξεο ππφ ηε κνξθή ζπλεληεχμεσλ ρσξίο λα παξίζηαηαη
νπνηνδήπνηε πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηα ζπκθέξνληα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζα
παξεκπνδίζνπλ ηε δηελέξγεηα ηεο δηεξεχλεζεο,
ε. λα ιακβάλνπλ θαθέινπο επηζεσξήζεσλ θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ην
θξάηνο ζεκαίαο ηνπ εκπιεθφκελνπ πινίνπ ή ν πινηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ή ν
εθνπιηζηήο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ή νη λενγλψκνλεο ή νπνηνδήπνηε άιιν
ζρεηηθφ κε ην πινίν εκπιεθφκελν κέξνο ή θνξέαο, εθφζνλ ηα κέξε θαη νη θνξείο απηνί
ή νη αληηπξφζσπνί ηνπο είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα,
ζ. λα δεηνχλ ζπλδξνκή απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Αξρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ επηζεσξεηψλ ηνπ θξάηνπο ζεκαίαο θαη ηνπ θξάηνπο ιηκέλα, ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ
Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αξκφδηνπ
δηνηθεηηθνχ θνξέα ηεο λαπηηιίαο, ηεο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο θπθινθνξίαο πινίσλ,
ησλ νκάδσλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο, ησλ πινεγψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ νξγαληζκψλ
δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ιηκέλσλ θαη ηνπ ινηπνχ λαπηηιηαθνχ πξνζσπηθνχ.
4. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο επηηξέπεηαη λα επεθηείλνληαη ζηε
ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ππνβνιήο πξνηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα, ηδηαηηέξσο γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο, ζην κέηξν πνπ νη
δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο ή δελ ζπλεπάγνληαη
επζχλε ζε ζέκαηα θαλνληζηηθά, δηνηθεηηθά ή ηππνπνίεζεο.
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5. Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ
παξφληα κε ηε δηεξεχλεζε ζπκβάλησλ δηαθνξεηηθψλ απφ λαπηηθά αηπρήκαηα, ππφ ηνλ
φξν φηη απφ ηηο δηεξεπλήζεηο απηέο δελ ζίγεηαη ε αλεμαξηεζία ηεο.
Άξζξν 9
(Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο)
Δκπηζηεπηηθόηεηα
Με ηελ επηθχιαμε ηνπ λ. 2472/1997 (Α΄50) (Κ.Ο 95/46/ΔΚ) «γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα», εμαζθαιίδεηαη φηη
νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απνθιεηζηηθψο θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
δηεξεχλεζεο, εθηφο εάλ ε αξκφδηα δηθαζηηθή Αξρή απνθαζίζεη φηη ππέξηαην δεκφζην
ζπκθέξνλ δηθαηνινγεί ηελ απνθάιπςε ησλ θάησζη:
α. φισλ ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ καξηπξίεο θαη άιιεο
δειψζεηο, εμεγήζεηο θαη ζεκεηψζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ή παξαιήθζεθαλ απφ ηελ
Τπεξεζία θαηά ηε δηεξεχλεζε ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο,
β. ζηνηρείσλ πνπ απνθαιχπηνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ παξείραλ
απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο,
γ. δεδνκέλσλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην λαπηηθφ αηχρεκα ή ζπκβάλ, ηα νπνία
έρνπλ ηδηαίηεξα επαίζζεην ή ηδησηηθφ ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δεδνκέλσλ
πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπο.
Άξζξν 10
(Άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο)
Πιαίζην κόληκεο ζπλεξγαζίαο
1. Ζ αξκφδηα Αξρή ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο αληίζηνηρεο αξρέο ησλ Κξαηψλ κειψλ
θαη ηελ Δπηηξνπή, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πιαηζίνπ κφληκεο ζπλεξγαζίαο, νη
εζσηεξηθνί θαλφλεο ηνπ νπνίνπ ζεζκνζεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, παξέρνληαο ηε
δπλαηφηεηα ζηελ Τπεξεζία θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο δηεξεχλεζεο ησλ
Κξαηψλ κειψλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζην βαζκφ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ παξφληνο.
2. Ζ Τπεξεζία, ζην πιαίζην ηεο κφληκεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο αληίζηνηρνπο
νξγαληζκνχο δηεξεχλεζεο ησλ Κξαηψλ κειψλ, ζπκθσλεί ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο
βέιηηζηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο νχησο ψζηε λα:
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α. δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ Τπεξεζία λα ρξεζηκνπνηεί απφ θνηλνχ κε ηνπο
νξγαληζκνχο ησλ άιισλ Κξαηψλ κειψλ, εγθαηαζηάζεηο, δηεπθνιχλζεηο θαη εμνπιηζκφ
γηα ηερληθή πξαγκαηνγλσκνζχλε ζε απνκεηλάξηα λαπαγίσλ, εμνπιηζκφ ηνπ πινίνπ θαη
άιια αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ηε δηεξεχλεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμαγσγήο
θαη αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ζπζθεπέο θαηαγξαθέσλ ηαμηδίνπ θαη απφ
άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο·
β. πξνζθέξεη θαη αηηείηαη ζε/απφ αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο ησλ Κξαηψλ κειψλ ηελ
ηερληθή ζπλεξγαζία ή ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε
ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ·
γ. απνθηά θαη αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο ησλ Κξαηψλ
κειψλ γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ λαπηηθνχ αηπρήκαηνο θαη λα πξνβαίλεη ζηηο
θαηάιιειεο ζπζηάζεηο αζθαιείαο ζε επίπεδν Κνηλφηεηαο·
δ. νξίδεη απφ θνηλνχ κε ηνπο αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο ησλ Κξαηψλ κειψλ ηηο
ζεκειηψδεηο αξρέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπζηάζεσλ αζθάιεηαο θαη γηα ηελ
πηνζέηεζε κεζφδσλ δηεξεχλεζεο ζχκθσλα κε ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο
επηζηήκεο·
ε. δηαρεηξίδεηαη θαηαιιήισο ηηο έγθαηξεο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 16·
ζη. θαηαξηίδεη θαλφλεο εκπηζηεπηηθφηεηαο γηα ηελ αληαιιαγή ζπλεληεχμεσλ καξηχξσλ
θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 9,
ηεξνπκέλσλ ησλ εζληθψλ θαλφλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηξίηεο ρψξεο·
δ. δηνξγαλψλεη ή ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ ρξεηάδεηαη, γηα
ηελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ δηεξεπλεηψλ·
ε. πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία κε νξγαληζκνχο δηεξεπλήζεσλ απφ ηξίηεο ρψξεο θαη κε
ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο δηεξεχλεζεο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ ζε ζέκαηα πνπ
θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα·
ζ. παξέρεη ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ δηεμάγνπλ δηεξεπλήζεηο θάζε ζρεηηθή
πιεξνθνξία.
Άξζξν 11
(Άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο)
Κόζηνο
1. ηηο πεξηπηψζεηο δηεξεπλήζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα
Κξάηε κέιε, νη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Τπεξεζίαο παξέρνληαη δσξεάλ.
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2. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε Τπεξεζία αηηεζεί ηε ζπλδξνκή νξγαληζκνχ
δηεξεπλήζεσλ Κξάηνπο κέινπο, ην νπνίν δελ εκπιέθεηαη ζε ππφ δηεξεχλεζε λαπηηθφ
αηχρεκα, ή νξγαληζκφο δηεξεπλήζεσλ Κξάηνπο κέινπο αηηεζεί ηε ζπλδξνκή ηεο
Τπεξεζίαο, φηαλ απηή δελ εκπιέθεηαη ζηε δηεξεχλεζε ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο, ε
Τπεξεζία νθείιεη λα ζπκθσλήζεη κε ηνλ νξγαληζκφ απηφ, φζνλ αθνξά ηελ επηζηξνθή
ησλ θαηαινγηζζέλησλ δαπαλψλ.
3. Σα αλσηέξσ πνζά θαηαβάιινληαη απφ ή πεξηέξρνληαη ζηνπο νηθείνπο ΚΑΔ ηεο
πεξίπησζεο (β) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8α.
Άξζξν 12
(Άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο)
πλεξγαζία κε νπζηαζηηθώο ελδηαθεξόκελεο ηξίηεο ρώξεο
1. Ζ Τπεξεζία ζπλεξγάδεηαη, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, κε αληίζηνηρνπο
νξγαληζκνχο άιισλ νπζηαζηηθψο ελδηαθεξφκελσλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ηε δηεξεχλεζε
ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο.
2. Ζ

Τπεξεζία

επηηξέπεη

ζε

αληίζηνηρνπο

νξγαληζκνχο

νπζηαζηηθψο

ελδηαθεξφκελσλ ηξίησλ ρσξψλ, θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο πνπ δηεμάγεηαη απφ απηήλ σο νξγαληζκφο ηνπ
θπξίνπ θξάηνπο δηεξεχλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
3. Καηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠηΠ, ε Τπεξεζία δχλαηαη λα
ζπκκεηέρεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη ζε δηεξεχλεζε, ε νπνία δηεμάγεηαη απφ αληίζηνηρν
νξγαληζκφ νπζηαζηηθψο ελδηαθεξφκελεο ηξίηεο ρψξαο, ρσξίο λα ζίγνληαη νη
απαηηήζεηο γηα ηε δηεμαγσγή δηεξεπλήζεσλ θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζχκθσλα κε
ηνλ παξφληα. Δάλ κηα νπζηαζηηθψο ελδηαθεξφκελε ηξίηε ρψξα δηεμάγεη, σο θχξην
θξάηνο, δηεξεχλεζε ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ην ειιεληθφ Κξάηνο, ε Τπεξεζία, θαηφπηλ
ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠηΠ, δχλαηαη λα κε δηεμάγεη παξάιιειε δηεξεχλεζε,
ππφ ηνλ φξν φηη ε δηεξεχλεζε πνπ δηεμάγεηαη απφ ηελ ηξίηε ρψξα δηελεξγείηαη
ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα ηνπ ΗΜΟ.
Άξζξν 13
(Άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο)
Γηαηήξεζε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείωλ
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 125 ηνπ λ.δ. 187/1973 (Α΄261), ν
πινίαξρνο ηνπ πινίνπ νθείιεη, κεηαμχ άιισλ:
α. λα δηαζψδεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο απφ έληππνπο θαη ειεθηξνληθνχο λαπηηιηαθνχο
ράξηεο, εκεξνιφγηα πινίνπ, ειεθηξνληθέο θαη καγλεηηθέο θαηαγξαθέο θαη βηληενηαηλίεο·
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β. λα δηαζψδεη ηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηε ζπζθεπή ηνπ θαηαγξαθέα
ηαμηδίνπ θαη απφ άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, πνπ αθνξνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα
πξηλ, θαηά θαη κεηά ην αηχρεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εθάζηνηε
θαηαζθεπαζηή ηεο ζπζθεπήο·
γ. λα απνηξέπεη ηελ επαλεγγξαθή ή άιιε αιινίσζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ·
δ. λα απνηξέπεη ηελ παξέκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε άιιν εμνπιηζκφ ν νπνίνο κπνξεί
επιφγα λα ζεσξεζεί ζεκαληηθφο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ αηπρήκαηνο.
2. Οη θαηά ηφπνλ αξκφδηεο ιηκεληθέο αξρέο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία
νθείινπλ, κεηαμχ άιισλ, λα ζπιιέγνπλ θαη λα θπιάζζνπλ ην ηαρχηεξν φια ηα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηηο δηεξεπλήζεηο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ 8β.
3. Σα εκπιεθφκελα κέξε κε ην λαπηηθφ αηχρεκα ή ζπκβάλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ/σλ
εκπιεθνκέλνπ/σλ κε απηφ πινίνπ/σλ νθείινπλ λα παξάζρνπλ θάζε δπλαηή
δηεπθφιπλζε ζην έξγν ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ λαπηηθνχ αηπρήκαηνο.
Άξζξν 14
(Άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο)
Δθζέζεηο αηπρεκάηωλ
1. Ζ Τπεξεζία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηεξεχλεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα,
δεκνζηεχεη Έθζεζε, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά κέξε ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ παξφληνο.
Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα απνθαζίζεη φηη κηα έξεπλα ζεκάησλ αζθάιεηαο, ε νπνία δελ
αθνξά πνιχ ζνβαξφ ή, αλαιφγσο κε ηελ πεξίπησζε, ζνβαξφ λαπηηθφ αηχρεκα θαη ηεο
νπνίαο ηα επξήκαηα δελ έρνπλ πηζαλφηεηα λα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ πξφιεςε
κειινληηθψλ αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ, θαηαιήγεη ζε κηα απινχζηεξε κνξθή
έθζεζεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη.
2. Ζ Τπεξεζία θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε νη εθζέζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο θαη
ζπζηάζεσλ, λα είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ θαη εηδηθά ζην λαπηηιηαθφ ηνκέα, εληφο 12
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο. Δάλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπληαρζεί κέζα
ζε απηφ ην ρξφλν ε έθζεζε, δεκνζηεχεηαη πξνζσξηλή έθζεζε εληφο 12 κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο.
3. Ζ Τπεξεζία απνζηέιιεη ζηελ Δπηηξνπή αληίγξαθν ηεο ηειηθήο, απινπζηεπκέλεο
ή πξνζσξηλήο έθζεζεο θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο ηεο
Δπηηξνπήο επί ησλ ηειηθψλ εθζέζεσλ πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ νπζία ησλ πνξηζκάησλ
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γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο έθζεζεο, θαηά ηνλ πιένλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ παξφληνο..
4. Ζ Τπεξεζία αλαξηά ηελ έθζεζε ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν, ψζηε λα είλαη
πξνζβάζηκε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν.
Άξζξν 15
(Άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο)
πζηάζεηο αζθαιείαο
1. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ ΠηΠ θαη ΑΑΝ εμαζθαιίδνπλ φηη νη
ζπζηάζεηο αζθαιείαο πνπ δηαηππψλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ άιινπο
αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο δηεξεχλεζεο ησλ Kξαηψλ κειψλ ιακβάλνληαη δεφλησο
ππφςε απφ ηνπο παξαιήπηεο ησλ ζπζηάζεσλ θαη, φηαλ ελδείθλπηαη, ηνπο δίδεηαη ε
θαηάιιειε ζπλέρεηα ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή θαη δηεζλή λνκνζεζία.
2. Όπνπ απαηηείηαη, ε Τπεξεζία ππνβάιιεη ζπζηάζεηο αζθαιείαο κε βάζε ηελ
αλάιπζε ζπλνπηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ
δηεξεπλήζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ.
3. Ζ ζχζηαζε αζθαιείαο δελ πεξηιακβάλεη ζε θακία πεξίπησζε ηνλ θαζνξηζκφ
ππαηηηφηεηαο ή ηελ απφδνζε επζπλψλ γηα αηχρεκα.
Άξζξν 16
(Άξζξν 16 ηεο Οδεγίαο)
ύζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο
1. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε (early
alert). Δλεκεξψλεη άκεζα ηελ Δπηηξνπή, φηαλ θξίλεη, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο
δηεξεχλεζεο ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο, φηη απαηηείηαη επείγνπζα ελέξγεηα ζε επίπεδν
Κνηλφηεηαο, κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή θηλδχλνπ λένπ αηπρήκαηνο.
2. Ζ Τπεξεζία ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαη ελεκεξψλεη
ζρεηηθά ηελ αξκφδηα Αξρή.
3. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ ΠηΠ θαη ΑΑΝ ιακβάλνπλ ππφςε ηα
κελχκαηα πξνεηδνπνίεζεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηεο Δπηηξνπήο πνπ απεπζχλνληαη ζηηο
αξκφδηεο αξρέο φισλ ησλ Κξαηψλ κειψλ, ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη ζε
νπνηνδήπνηε άιιν ελδηαθεξφκελν κέξνο.
Άξζξν 17
(Άξζξν 17 ηεο Οδεγίαο)
Δπξωπαϊθή βάζε δεδνκέλωλ λαπηηθώλ αηπρεκάηωλ
1. Ζ Τπεξεζία εηζάγεη ηα δεδνκέλα (data) ζρεηηθά κε λαπηηθά αηπρήκαηα θαη
ζπκβάληα ζηελ επξσπατθή ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ
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Δπηηξνπή, ππφ ηελ νλνκαζία "επξσπατθή πιαηθφξκα πιεξνθνξηψλ λαπηηθψλ
αηπρεκάησλ" (European Marine Casualty Information Platform – EMCIP) θαη αλαιχεη ηα
απνηειέζκαηα κε ηε βνήζεηα απηήο.
2. Ζ αξκφδηα Αξρή γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα
πξφζβαζεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ.
3. Ζ Τπεξεζία γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή ηα λαπηηθά αηπρήκαηα θαη ζπκβάληα
ζχκθσλα κε ηνλ κνξθφηππν ζην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ παξφληνο. Παξέρεη, επίζεο, ζηελ
Δπηηξνπή ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηεξεπλήζεηο, ζχκθσλα κε ηε
κεζνδνινγία ηεο «επξσπατθήο πιαηθφξκαο πιεξνθνξηψλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ».
4. Ζ αξκφδηα Αξρή ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή θαη ηα Κξάηε κέιε γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηε κέζνδν θνηλνπνίεζεο
δεδνκέλσλ.
Άξζξν 18
(Άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο)
Ίζε κεηαρείξηζε ηωλ λαπηηθώλ
Οη εκπιεθφκελνη εζληθνί θνξείο, ζε πεξίπησζε λαπηηθνχ αηπρήκαηνο εληφο ηεο
πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηε
δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ λαπηηθψλ.

Άξζξν 19
(Άξζξν 21 ηεο Οδεγίαο)
Πξόζζεηα κέηξα
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ ζίγνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηελ επρέξεηα ησλ
αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ ΠηΠ θαη ΠΑΑΝ λα ιακβάλνπλ πξφζζεηα κέηξα
γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,
ππφ ηνλ φξν φηη ηα κέηξα απηά δελ παξαβηάδνπλ απηφλ, δελ επεξεάδνπλ θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν δπζκελψο ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ θαη δελ παξεκπνδίδνπλ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ.
Άξζξν 20
(Άξζξν 22 ηεο Οδεγίαο)
Κπξώζεηο
1. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο (ε) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3
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ηνπ άξζξνπ 13 θαη αλεμάξηεηα απφ πεηζαξρηθή επζχλε, ε Τπεξεζία ελεκεξψλεη ηηο
αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 45 ηνπ
λ.δ. 187/1973 «Πεξί Κψδηθνο Γεκφζηνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ» (Α΄261), εθηφο αλ ν
παξαβάηεο έρεη ήδε θαηαδηθαζζεί ή αζσσζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε πνηληθνχ
δηθαζηεξίνπ γηα πνηληθφ αδίθεκα, ην νπνίν ηαπηίδεηαη κε ηελ παξάβαζε πνπ αθνξά ε
δηνηθεηηθή θχξσζε.
2. ε πεξίπησζε λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή ζπκβάληνο ησλ πεξηπηψζεσλ (α) θαη (β)
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13, ε Τπεξεζία ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ
εθ κέξνπο ηνπο εμέηαζε επηβνιήο ησλ πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3
ηνπ άξζξνπ 223 ηνπ λ.δ. 187/1973 (Α΄261).
Άξζξν 21
(Άξζξν 24 ηεο Οδεγίαο)
Σξνπνπνηνύκελεο δηαηάμεηο
Σν άξζξν 12 ηνπ π.δ. 314/2001 (Α΄212) (ΚΟ 99/35/ΔΚ), θαζψο θαη ην άξζξν 11 ηνπ
π.δ. 49/2005 (Α΄66) (ΚΟ 2002/59/ΔΚ) αληίζηνηρα, θαηαξγνχληαη θαηά ην κέξνο πνπ δελ
ζίγνληαη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 712/70 (Α΄237).
Άξζξν 22
Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο
1. Με Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία
θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Σκεκάησλ ηεο Τπεξεζίαο, ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληα ηνπ
Πξντζηακέλνπ, ηνπ Γηεπζπληή, ησλ Σκεκαηαξρψλ θαη ησλ δηεξεπλεηψλ, νη εηδηθφηεξεο
δηαδηθαζίεο δηεξεπλήζεσλ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.
2. Σξνπνπνηήζεηο ηεο Οδεγίαο 2009/18/ΔΚ, θαζψο θαη ησλ παξαξηεκάησλ Η θαη ΗΗ
δχλαληαη λα ελζσκαηψλνληαη κε Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ ΠηΠ ή κε θνηλέο
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ.
Άξζξν 23
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
Μέρξη ηεο εθδφζεσο ησλ ζρεηηθψλ, πξνο πινπνίεζε ηνπ παξφληνο, Πξνεδξηθψλ
Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο Τπεξεζίαο, νη
δηεξεπλήζεηο ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ ή ζπκβάλησλ, γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ παξφληνο,
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πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα ηνπ ΗΜΟ θαη ηελ αξηζκ. πξση.
1118.5/10/10/29-06-2010 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα πεξί «πγθξφηεζεο
Οκάδαο Γηεξεπλεηψλ γηα ηε Γηεξεχλεζε Αζθαιείαο ησλ Ναπηηθψλ Αηπρεκάησλ
ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα ηνπ ΗΜΟ».

ΜΔΡΟ Γ΄
Άξζξν 24
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.δ 187/1973 (Α΄261)
Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ πνπ
θπξψζεθε κε ην λ.δ 187/1973 (Α΄261), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ
Μέξνπο Β’ ηνπ λ. 3409/2005 (Α΄273), ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:
«1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο πεξηπηψζεσο ηνπ άξζξνπ 44, γηα θάζε παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ θαη ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη ζε
εθηέιεζή ηνπ θαη αλεμάξηεηα εάλ ζπληξέρεη πνηληθή ή πεηζαξρηθή δίσμε, επηβάιιεηαη,
κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Κιάδνπ Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο ή
Πξντζηακέλνπ ηνπ Κιάδνπ Δπηζεσξήζεσο Δκπνξηθψλ Πινίσλ ή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο
Ληκεληθήο ή Πξνμεληθήο αξρήο, πξφζηηκν ηξηαθνζίσλ επξψ έσο πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ
επξψ. Τπφρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ είλαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν
ν πινηνθηήηεο, δηαρεηξηζηήο, ν εθνπιηζηήο θαη ν πινίαξρνο ηνπ πινίνπ.»
Άξζξν 25
Σξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λ. 3079/2002 (Α΄122)
ην άξζξν 6 ηνπ Κψδηθα Πξνζσπηθνχ Ληκεληθνχ ψκαηνο πνπ θπξψζεθε κε ην λ.
3079/2002 (Α΄311), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 5 άξζξν 2 Μέξνο Β’ ηνπ λ.
3569/2007 (Α΄122), πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 9 σο αθνινχζσο:
«9.α) Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ζην Ληκεληθφ ψκα – Διιεληθή Αθηνθπιαθή, γηα φζνπο
θαηαηάζζνληαη ζε απηφ πξηλ εθπιεξψζνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο,
ζεσξείηαη ρξφλνο εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο.
β) ε πεξίπησζε απφιπζεο ή παξαίηεζεο ή απφηαμεο απηψλ απφ ην Ληκεληθφ ψκα –
Διιεληθή Αθηνθπιαθή πξηλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ
παξακνλήο ηνπο ζην Λ-ΔΛ.ΑΚΣ., φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο
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δηαηάμεηο, δελ εγγξάθνληαη ζηα ζηειέρε εθεδξείαο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο, αθνινπζνχλ ηελ πξν θαηάηαμήο ηνπο ζηξαηνινγηθή θαηάζηαζε θαη
εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ζην αθέξαην ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο.
γ) Όζα ηειέρε ηνπ Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. εμέξρνληαη γηα ιφγνπο πγείαο πξηλ απφ ηελ
παξέιεπζε δηεηνχο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάηαμήο ηνπο,
απαιιάζζνληαη ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ.».
Άξζξν 26
Θέζε ζε ηζρύ
Ο παξψλ ηζρχεη κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξαγγέινπκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.
Αζήλα, …… - ……. - 2011
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΚΑΡΟΛΟ ΓΡ. ΠΑΠΟΤΛΙΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I
Πεξηερόκελν ηωλ εθζέζεωλ δηεξεύλεζεο ζεκάηωλ αζθάιεηαο
Ππόλογορ
ην παξφλ κέξνο θαζνξίδεηαη ν απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο δηεξεχλεζεο ζεκάησλ
αζθάιεηαο, φηη ε ζχζηαζε αζθαιείαο νπδφισο απνηειεί ηεθκήξην ππαηηηφηεηαο ή
απφδνζεο επζπλψλ θαη φηη ε έθζεζε δελ ζπληάρζεθε, σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηνλ
ηχπν, κε ηελ πξφζεζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηθαζηηθή δίσμε.
(Ζ έθζεζε δελ ζα πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε θαηαζέζεηο καξηχξσλ νχηε λα ζπζρεηίδεη
νπνηνλδήπνηε αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε κε πξφζσπν ην νπνίν θαηέζεζε απνδεηθηηθά
ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξεχλεζεο ζεκάησλ αζθάιεηαο.)
1.

ΠΔΡΙΛΖΦΖ

ην κέξνο απηφ πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία λαπηηθνχ
αηπρήκαηνο ή πεξηζηαηηθνχ: ηη, πφηε, πνχ θαη πψο ζπλέβε· δειψλεηαη επίζεο εάλ ην
αηχρεκα πξνθάιεζε ζαλάηνπο, ηξαπκαηηζκνχο, δεκίεο ζην πινίν, ζην θνξηίν, ζε ηξίηα
κέξε ή ζην πεξηβάιινλ.
2.

ΣΔΚΜΖΡΙΧΜΔΝΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ

Σν κέξνο απηφ πεξηιακβάλεη δηάθνξα επηκέξνπο ηκήκαηα, φπνπ παξέρνληαη επαξθείο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο δηεξεχλεζεο θξίλεη φηη είλαη ηεθκεξησκέλεο,
απνηεινχλ νπζηαζηηθή βάζε αλαιχζεσλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε.
Σα ηκήκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ, εηδηθφηεξα, ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
2.1. ηνηρεία πινίνπ
εκαία/Νενιφγην
Σαπηφηεηα
Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά
Ηδηνθηήηεο θαη δηαρεηξηζηήο
Καηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο
Διάρηζηε επαξθήο επάλδξσζε
Δπηηξεπφκελν θνξηίν
2.2. ηνηρεία ηαμηδίνπ
Ληκέλεο πξνζέγγηζεο

[30]

Σχπνο ηαμηδίνπ
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θνξηίν
Δπάλδξσζε
2.3. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην λαπηηθό αηύρεκα ή ζπκβάλ
Σχπνο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή πεξηζηαηηθνχ
Ζκεξνκελία θαη ψξα
ηίγκα θαη ηφπνο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή πεξηζηαηηθνχ
Δμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο
Δθκεηάιιεπζε ζθάθνπο θαη ηκήκα ηαμηδίνπ
Θέζεηο επί ηνπ ζθάθνπο
Γεδνκέλα γηα ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα
Δπηπηψζεηο (γηα αλζξψπνπο, πινίν, θνξηίν, πεξηβάιινλ, ινηπέο)
2.4. Δκπινθή παξάθηηαο αξρήο θαη κέηξα έθηαθηεο αλάγθεο
Πξφζσπα πνπ εκπιέρζεθαλ
Μέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
Σαρχηεηα αληαπφθξηζεο
Μέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δπηηεπρζέληα απνηειέζκαηα
3.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ

ην κέξνο απηφ πεξηγξάθεηαη ην λαπηηθφ αηχρεκα ή ζπκβάλ σο αιιεινπρία ησλ θαηά
ρξνλνινγηθή ζεηξά ζπκβάλησλ πξηλ, θαηά θαη κεηά ην λαπηηθφ αηχρεκα ή ζπκβάλ,
θαζψο θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακάηηζε θάζε παξάγνληαο (πξφζσπα, πιηθφ,
πεξηβάιινλ, εμνπιηζκφο ή εμσηεξηθφο παξάγνληαο). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
θαιχπηεη ε πεξηγξαθή εμαξηάηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ επήιζαλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηπραία
ζπκβάληα πνπ ζπλεηέιεζαλ άκεζα ζην λαπηηθφ αηχρεκα ή ζπκβάλ. ην κέξνο απηφ
πεξηιακβάλνληαη επίζεο νηεζδήπνηε ιεπηνκέξεηεο έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεμαγφκελε
δηεξεχλεζε ζεκάησλ αζθάιεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ εμεηάζεσλ ή
δνθηκψλ.
4.

ΑΝΑΛΤΖ

ην κέξνο απηφ πεξηιακβάλνληαη ρσξηζηά ηκήκαηα, ζηα νπνία αλαιχεηαη θάζε ηπραίν
ζπκβάλ, κε ζρφιηα πνπ αθνξνχλ ηα απνηειέζκαηα νηαζδήπνηε ζρεηηθήο εμέηαζεο ή
δνθηκήο δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη ζρεηηθά κε
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νπνηνδήπνηε κέηξν γηα ηελ αζθάιεηα πνπ ελδερνκέλσο έρεη ήδε ιεθζεί γηα ηελ
πξφιεςε λαπηηθψλ αηπρεκάησλ.
Σα ηκήκαηα απηά πξέπεη λα θαιχπηνπλ δεηήκαηα φπσο:
- ηπραία ζπκβάληα θαη ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο,
- αλζξψπηλεο εζθαικέλεο ελέξγεηεο θαη παξαιείςεηο, ζπκβάληα φπνπ εκπιέθνληαη
επηθίλδπλα πιηθά, πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, αζηνρίεο εμνπιηζκνχ θαη εμσηεξηθέο
επηδξάζεηο,
- παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ πξφζσπα, ρεηξηζκνχο
επί ηνπ πινίνπ, ρεξζαία κέηξα δηαρείξηζεο ή κε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.
Ζ αλάιπζε θαη ηα ζρφιηα ζηελ έθζεζε θαζηζηνχλ δπλαηφλ λα ζπλαρζνχλ ινγηθά
ζπκπεξάζκαηα γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζην αηχρεκα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγφλησλ γηα ηνπο νπνίνπο ήηαλ αλχπαξθηα ή
εθηηκψληαη αλεπαξθή κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηπραίνπ ζπκβάληνο ή/θαη ηα κέηξα πνπ
απνζθνπνχζαλ ζηελ εμάιεηςε ή κείσζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπ.
5.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

ην κέξνο απηφ ζπλνςίδνληαη νη παξάγνληεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ φηη ζπλεηέιεζαλ ζην
αηχρεκα θαη ηα ειιείπνληα ή αλεπαξθή κέηξα πξφιεςεο αηπρήκαηνο (πιηθφ,
ιεηηνπξγίεο, ζχκβνια ή δηαδηθαζίεο) ψζηε λα αλαπηπρζνχλ κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ
πξφιεςε λαπηηθψλ αηπρεκάησλ.
6.

ΤΣΑΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ

Όπνπ ρξεηάδεηαη, ζε απηφ ην κέξνο ηεο έθζεζεο πεξηιακβάλνληαη ζπζηάζεηο
αζθαιείαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη αθνξνχλ
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα: λνκνζεζία, ζρεδηαζκφο, δηαδηθαζίεο,
επηζεψξεζε, δηαρείξηζε, πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, θαηάξηηζε, εξγαζίεο
επηζθεπήο, ζπληήξεζε, ρεξζαία ζπλδξνκή θαη αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο
αλάγθεο.
Οη ζπζηάζεηο αζθαιείαο απεπζχλνληαη ζε εθείλνπο πνπ είλαη νη πιένλ ελδεδεηγκέλνη
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα: πινηνθηήηεο, δηαρεηξηζηέο,
αλαγλσξηζκέλνη νξγαληζκνί, αξρέο αξκφδηεο γηα ηε λαπζηπινΐα, ππεξεζίεο
εμππεξέηεζεο θπθινθνξίαο πινίσλ (VTS), νξγαληζκνί άκεζεο επέκβαζεο, δηεζλείο
λαπηηιηαθνί νξγαληζκνί θαη επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε
λαπηηθψλ αηπρεκάησλ.
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ην κέξνο απηφ πεξηιακβάλνληαη επίζεο πξνζσξηλέο ζπζηάζεηο αζθαιείαο πνπ
ελδερνκέλσο έρνπλ ήδε πξνηαζεί, ή θάζε άιιε ελέξγεηα αζθάιεηαο πνπ αλειήθζε
θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηεξεχλεζεο ζεκάησλ αζθάιεηαο.
7.

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑΣΑ

ηνλ αθφινπζν κε εμαληιεηηθφ θαηάινγν, απαξηζκνχληαη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο, θαηά
πεξίπησζε, επηζπλάπηνληαη ζηελ έθζεζε ζε ραξηί ή/θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή:
- θσηνγξαθίεο, ηαηλίεο, ερνγξαθήζεηο, ράξηεο, ζρεδηαγξάκκαηα,
- ηζρχνληα πξφηππα,
- ρξεζηκνπνηνχκελνη ηερληθνί φξνη θαη ζπληκήζεηο,
- εηδηθέο κειέηεο αζθάιεηαο,
- δηάθνξεο πιεξνθνξίεο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙΙ
ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ Ή ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΖΖ
(Μέξνο ηεο επξωπαϊθήο πιαηθόξκαο πιεξνθνξηώλ λαπηηθώλ αηπρεκάηωλ)
εκείσζε: Οη ππνγξακκηζκέλνη αξηζκνί ππνδειψλνπλ φηη ηα δεδνκέλα πξέπεη λα
παξέρνληαη γηα θάζε πινίν ζε πεξίπησζε πνπ ζην λαπηηθφ αηχρεκα ή
ζπκβάλ εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πινία.
01. Αξκφδην θξάηνο κέινο/Αξκφδην πξφζσπν γηα επαθέο
02. Κξάηνο κέινο δηεξεχλεζεο
03. Ρφινο θξάηνπο κέινπο
04. Θηγφκελν παξάθηην θξάηνο
05. Πιήζνο νπζηαζηηθψο ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ
06. Οπζηαζηηθψο ελδηαθεξφκελα θξάηε
07. Κνηλνπνηψλ θνξέαο
08. Ώξα θνηλνπνίεζεο
09. Ζκεξνκελία θνηλνπνίεζεο
10. Όλνκα πινίνπ
11. Αξηζκφο IMO/Γηαθξηηηθφ ζήκα
12. εκαία πινίνπ
13. Σχπνο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή πεξηζηαηηθνχ
14. Σχπνο πινίνπ
15. Ζκεξνκελία λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή πεξηζηαηηθνχ
16. Ώξα λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή πεξηζηαηηθνχ
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17. ηίγκα – Γεσγξαθηθφ πιάηνο
18. ηίγκα – Γεσγξαθηθφ κήθνο
19. Σνπνζεζία λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή πεξηζηαηηθνχ
20. Ληκέλαο απφπινπ
21. Ληκέλαο πξννξηζκνχ
22. χζηεκα δηαρσξηζκνχ ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο (ΓΘΚ)
23. Σκήκα ηαμηδίνπ
24. Υεηξηζκφο ζθάθνπο
25. Θέζεηο επί ηνπ ζθάθνπο
26. Αλζξψπηλα ζχκαηα:
- Πιήξσκα
- Δπηβάηεο
- Λνηπνί
27. νβαξνί ηξαπκαηηζκνί:
- Πιήξσκα
- Δπηβάηεο
- Λνηπνί
28. Ρχπαλζε
29. Εεκίεο ζθάθνπο
30. Εεκίεο θνξηίνπ
31. Λνηπέο δεκίεο
32. χληνκε πεξηγξαθή ηνπ λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ή πεξηζηαηηθνχ
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33. χληνκε πεξηγξαθή ησλ ιφγσλ γηα ηε κε αλάιεςε δηεξεχλεζεο ζεκάησλ
αζθαιείαο
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