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Θέμα:  Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνου (Risk Assessment and 

Management) και Διερεύνηση Ναυτικών συμβάντων και 
ατυχημάτων (Accident and Incident Investigation) 

 
Κύριοι, 
 
Συνέχεια της από 13/03/2007 ανακοίνωσής μας σας γνωστοποιούμε ότι 
ο Κώδικας ISM έχει τροποποιηθεί με την Απόφαση MSC 273 (85) του 
IMO - 04/12/2008 με ημερομηνία εφαρμογής την 01/01/2010. 
 
Μεταξύ των τροποποιήσεων συμπεριλαμβάνεται αρχικά η παρ. 1.2.2. 
του Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM Code) όπου 
προβλέπεται η υποχρέωση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, μεταξύ άλλων, 
να «αξιολογεί» τους προσδιορισμένους κινδύνους (Identified Risks) στα 
πλοία της, στο προσωπικό και στο περιβάλον και να καθιερώσει 
κατάληλα προστατευτικά μέτρα. 
 
Τα μέτρα αυτά διαμορφώνονται με την υποχρεωτική εφαρμογή της 
Διεθνούς και της Εθνικής Νομοθεσίας, καθώς επίσης και τυχόν άλλα 
επιπρόσθετα μέτρα που πρέπει να καθιερώσει η εταιρεία,  και πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Ασφαλούς Διαχείρισης (SMM) της 
Εταιρείας. 
 
Από τις μέχρι τώρα αναλύσεις των ναυτικών ατυχημάτων προκύπτει ότι 
το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης (SMS) δεν εξουδετερώνει τις 
πιθανότητες πρόκλησης ναυτικού συμβάντος. 
  
Για την επίτευξη υψηλοτέρων ορίων ασφαλείας των ναυτικών, των πλοίων 
και την προστασία του περιβάλλοντος απαιτείται η διενέργεια 
Αξιολόγησης και Διαχείρισης των Κινδύνων (Risk Assessment and Risk 
Management). 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι, η αξιολόγηση των κινδύνων είναι ένα σημαντικό 
βήμα καθ’ όσον αφορά την ασφάλεια των ναυτικών , των πλοίων και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Είναι, συνοπτικά, μια προσεκτική εξέταση 
για το τι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους επιβαίνοντες, στο ίδιο το 
πλοίο και στο περιβάλλον, έτσι ώστε να εκτιμηθεί εάν τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί είναι αρκετά ή πρέπει να αυξηθούν ώστε να αποτραπεί ο 
πιθανός κίνδυνος. 



 

 

Παρακαλώ να λάβεται υπ’ όψιν ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη 
τροποποίηση του Κώδικα ISM η εκπαίδευση αυτή είναι τώρα 
υποχρεωτική και δεν παρέχεται από τις Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού στην Ελλάδα, στα πλαίσια εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης ναυτικών.  
 
Το Πειραϊκό Κέντρο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Piraeus Maritime Training 
Centre) παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ναυτιλιακή βιομηχανία, τις 
απαιτήσεις των αρχών και των σημαιών σε θέματα εφαρμογής του 
Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης εγκύπτει δε στη μελέτη των 
διερευνήσεων και αναλύσεων των ναυτικών ατυχημάτων.  Το PMTC είναι 
πάντα προετοιμασμένο να δεχτεί υποψηφίους για την παροχή 
εκπαίδευσης στα αντικείμενα της «Αξιολόγησης και Διαχείρισης 
Κινδύνου» και στη «Διερεύνηση των Ναυτικών Συμβάντων και 
Ατυχημάτων». 
 
Οι καθηγητές αυτής της σειράς μαθημάτων είναι απόστρατοι αξιωματικοί 
Λ.Σ., απόφοιτοι έγκριτων πανεπιστημίων, με εμπειρία στην εφαρμογή 
του Κώδικα ISM, και οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε διερευνήσεις 
ναυτικών ατυχημάτων και διαχείριση κρίσεων. 
 
Το PMTC είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά 
με την εφαρμογή των απαιτήσεων που προβλέπονται από τον Κώδικα 
ISM και για την παροχή εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι πέρα 
του Κεφ. IX της ΔΣ  SOLAS 74 όπως τροποποιείται, οι απαιτήσεις αυτές 
είναι υποχρεωτικές και από τον OCIMF στα πλαίσια συμμόρφωσης με το 
TMSA για τις εταιρείες που διαχειρίζονται δεξαμενόπλοια.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  
www.sranis .gr 
 
 

 


