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Αντιναύαρχος Δρ Στυλιανός Πολίτης 

Ο Πλοίαρχος 

(Master after the God) 
 

Πλοίαρχος είναι ο αυτός που ενασκεί την διακυβέρνηση αλλά και τη διοίκηση 

του πλοίου. Κατά το νόμο ασκεί λειτούργημα και είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο μέσα 

στο πλοίο. Είναι εφοδιασμένος με ευρείες αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου 

εμφανιζόμενος σαν δημόσιος λειτουργός και σαν φορέας εξουσίας. Η ναυτολόγηση 

του γίνεται από αυτόν που εκμεταλλεύεται το πλοίο. Ο Πλοίαρχος κατά τη διακυβέρ-

νηση του πλοίου οφείλει να τηρεί τους κανονισμούς για αποφυγή σύγκρουσης καθώς 

και όλες τις διατάξεις για την ασφάλεια του. Διευθύνει αυτοπροσώπως το πλοίο κατά 

τον είσπλου και κατά τον έκπλου από λιμένες και όρμους, κατά την διέλευση από 

διώρυγες και στενά, σε ποταμούς, σε κάθε άλλη περίπτωση που ο χειρισμός του πλοί-

ου παρουσιάζει δυσχέρεια καθώς και όταν οι καιρικές συνθήκες ή γενικά οι περιστά-

σεις το επιβάλλουν. Δεύτερο από τα βασικότερα καθήκοντα του Πλοιάρχου είναι η 

άσκηση διοίκησης στο πλοίο κάνοντας χρήση των εξουσιών που του παρέχει ο νόμος. 

Σε περίπτωση θανάτου του Πλοιάρχου ή εξαφάνισης του ή ασθενείας που του στερεί 

τις δυνάμεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του, αναλαμβάνει την διακυβέρνηση 

ο πρώτος αξιωματικός καταστρώματος. Αυτός θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα 

του μέχρι να επανέλθει στη θέση του ο κανονικός Πλοίαρχος ή αν αυτό δεν είναι δυ-

νατόν, με τον ερχομό του νέου Πλοιάρχου σε λιμένα κατάπλου. 

Βασικό επίσης καθήκον του Πλοιάρχου, είναι η τήρηση της τάξης της πειθαρ-

χίας, της υγιεινής και γενικά της ασφάλειας του πλοίου, των επιβαινόντων και του 

φορτίου. Η συγκρότηση του πληρώματος είναι έργο δικό του. Πριν από τον απόπλου 

βεβαιώνεται για την ικανότητα του πλοίου προς εκτέλεση του συγκεκριμένου ταξι-

διού, για την πληρότητα των εφοδίων, για την πλήρη και κανονική σύνθεση του πλη-

ρώματος και ότι το φορτίο είναι καλά και κανονικά στοιβαγμένο. Εάν το πλοίο είναι 

επιβατηγό βεβαιώνεται επίσης ότι αριθμός των επιβατών είναι κανονικός και ότι δεν 

έχει παραλάβει υπεράριθμους. 

Ο Πλοίαρχος συντάσσει το ημερολόγιο της γέφυρας και επιμελείται για την 

κανονική τήρηση όλων των άλλων βιβλίων και εγγράφων. Σε περίπτωση τοκετού στη 

διάρκεια ταξιδιού αναφέρει το γεγονός και συντάσσει ληξιαρχική πράξη γέννησης. 

Σύμφωνα μάλιστα με το ναυτικό έθιμο, νονός του νεογέννητου πρέπει να είναι αυτός 

ο ίδιος. Σε περίπτωση θανάτου αναγράφει το γεγονός στο ημερολόγιο, εκθέτοντας τις 

συνθήκες του θανάτου, τον ακριβή χρόνο, το μέρος και την ώρα τυχόν αποβίβασης 

του νεκρού ή ακόμα και της καταβύθισης του, σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει 

κάτι διαφορετικό. Αυτός συντάσσει και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Στη διάρκεια 

ταξιδιού μπορεί να συντάξει ακόμα και διαθήκη. Σε περίπτωση κωλύματος του 

Πλοιάρχου η διαθήκη μπορεί να συνταχθεί ενώπιον του αναπληρωτού του. Στα Πο-

λεμικά Πλοία, η διαθήκη συντάσσεται ενώπιον του προϊστάμενου της οικονομικής 

υπηρεσίας (του ναυτικού επιμελητή) ή όταν δεν υπάρχει αυτός ή κωλύεται, ενώπιον 

του Κυβερνήτη ή του αναπληρωτή του. Σε όλες τις περιπτώσεις η διαθήκη συντάσσε-

ται παρουσία δύο μαρτύρων και δεν μπορεί να υπάρχουν διατάξεις υπέρ αξιωματικών 

του πλοίου μη συγγενών ή αγχιστέων με τον διαθέτη. 

Ο Πλοίαρχος παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια σε πλοία, αεροσκάφη και πρόσω-

πα που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Αναφέρει χωρίς καμία καθυστέρηση στις Λιμενι-
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κές Αρχές κάθε έγκλημα που τελέσθηκε στη θάλασσα καθώς και κάθε γεγονός που 

μπορεί να προκαλέσει κινδύνους στην ναυσιπλοΐα. Μέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες από 

τον κατάπλου του πλοίου σε λιμένα, ο Πλοίαρχος αφού εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του που επιβάλλονται από τις υγειονομικές διατάξεις, οφείλει να παρουσιασθεί ενώ-

πιον της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής προσκομίζοντας για θεώρηση το ημερολόγιο 

και το ναυτολόγιο καθώς και κάθε ναυτιλιακό έγγραφο που μπορεί να του ζητηθεί. 

Σε περίπτωση που το πλοίο κινδυνεύει να βυθισθεί, ο Πλοίαρχος δεν διατάσει 

εγκατάλειψη, αν δεν έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα που ενδείκνυνται από την ναυτική 

τέχνη και εμπειρία, για την διάσωση του. Πριν τη διαταγή για εγκατάλειψη του πλοί-

ου, υποχρεούται να ζητήσει τις γνώμες των αξιωματικών του ή των εμπειροτέρων 

από τα μέλη του πληρώματος. Στη συνέχεια μεριμνά για διάσωση των ναυτιλιακών 

εγγράφων του πλοίου, του ταχυδρομείου και των πολυτιμότερων πραγμάτων. Τέλος 

φροντίζει να επιβιβασθούν στις βάρκες πρώτα οι επιβάτες και μετά το πλήρωμα. Ε-

κείνος εγκαταλείπει το πλοίο τελευταίος! Αλλά ούτε και τότε απομακρύνεται από την 

περιοχή. Περιμένει να βεβαιωθεί με τα ίδια του τα μάτια, ότι το πλοίο απωλέσθη ή 

κατεστράφη. 

Πλοίαρχος επίσης είναι και ένας βαθμός του Πολεμικού Ναυτικού και του 

Λιμενικού Σώματος. Ο βαθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος στη τάξη των ανωτέρων 

αξιωματικών. Μετά απ’ αυτόν ακολουθούν οι ανώτατοι. Υπάρχουν Πλοίαρχοι μάχι-

μοι, δηλαδή από την κατηγορία των αξιωματικών που εκτελούν καθήκοντα Κυβερνή-

τη, όπως υπάρχουν και Πλοίαρχοι διαφόρων ειδικοτήτων όπως μηχανικοί, οικονομι-

κοί, γιατροί, φαρμακοποιοί κ.λ.π. Πλοίαρχο έχουν κυβερνήτη τα πολύ μεγάλα Πολε-

μικά Πλοία όπως π.χ. τα αεροπλανοφόρα. Κατά συνέπεια στο Ελληνικό Πολεμικό 

Ναυτικό πολύ σπάνια και για ειδικούς μόνο λόγους βρίσκουμε Κυβερνήτες αυτού του 

βαθμού. Πλοίαρχοι τοποθετούνται σε άλλες ανώτερες θέσεις όπως π.χ. Διοικητές 

Ομάδων Πλοίων (Διοικητής Πλοίων Αποβάσεως, Διοικητής Πλοίων Ναρκοπολέμου, 

Διοικητής Ταχέων Σκαφών) ή Διοικητές/Διευθυντές αναλόγων Ναυτικών Υπηρε-

σιών. Οι Λιμενικοί Πλοίαρχοι τοποθετούνται Κεντρικοί ή Προξενικοί Λιμενάρχες ή 

σε άλλες διευθυντικές θέσεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.  

Επιγραμματικά λοιπόν και σε γενικές γραμμές αυτός είναι ο Πλοίαρχος. 

Πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Δίκαια οι Άγγλοι τον αποκαλούν 

«Κύριο μετά τον Θεό». Αυτό δεν είναι υπερβολή! Απλά και μόνο, έχει να κάνει με 

την έκταση των αρμοδιοτήτων του και με το πλήθος των υποχρεώσεων του. 

  

 


