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Το Καθεστώς της Ναυτικής και Αεροπορικής  

Ερεύνης και Διασώσεως 

 

1. Εισαγωγικά 

 

 Ο άνθρωπος από πολύ νωρίς προσπάθησε να δαμάσει το υγρό στοιχείο. Επιστημο-

νικές έρευνες απέδειξαν ύπαρξη ναυσιπλοΐας ειδικά στο Αιγαίο Πέλαγος από το 7500 

π.Χ1. Η κωδικοποίηση ναυτικών εθίμων άρχισε και εκείνη αρκετά νωρίς από τον 5ο π. Χ. 

αιώνα με το Ναυτικό Κώδικα των Ροδίων. Ο νόμος αυτός που κάλυψε τα περισσότερα θέ-

ματα του ναυτικού δικαίου δεν μπόρεσε να καλύψει θέματα προστασίας και διάσωσης της 

ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα αφού δεν υπήρχαν τεχνικές δυνατότητες για εξυπηρέτηση 

αυτού του σκοπού. Το γεγονός αυτό έγινε αφορμή για να αναπτυχθεί μια πολύ σημαντική 

ναυτική αρετή: η αλληλεγγύη η οποία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα παράλληλα 

με ένα ισχυρό θρησκευτικό συναίσθημα που δημιουργήθηκε από την έντονη ανασφάλεια 

που ένοιωθε, και εξακολουθεί να νοιώθει ο ναυτικός. 

 

Η ανάπτυξη της ναυτικής τεχνολογίας και των επικοινωνιών έδωσε τις δυνατότητες 

για τη λήψη μέτρων που βελτίωσαν σημαντικά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και εφεύρε 

τρόπους για τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής αφού κανένα μέτρο δεν μπορεί να αποκλεί-

σει τελείως τους θαλάσσιους κινδύνους. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η Διεθνής Κοινότητα 

οδηγήθηκε σε μια σειρά ειδικών συμβάσεων, χωρίς να παραλείψει να συμπεριλάβει σχετι-

κές με το αντικείμενο διατάξεις, σε γενικότερες συμβάσεις. Οι Πολιτείες επίσης με τις ε-

θνικές τους νομοθεσίες, υλοποίησαν τις επιταγές των διεθνών συμβάσεων, καθορίζοντας 

προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά μέτρα. 

 

Το προς εξέταση αντικείμενο έχει δύο σκέλη: Το πρώτο έχει σχέση με την ασφαλή 

κατασκευή και χρησιμοποίηση των θαλασσίων μεταφορικών μέσων με σκοπό την αποφυ-

γή ατυχήματος. Το δεύτερο με την οργάνωση υπηρεσιών για τη διάσωση σε περίπτωση 

ατυχήματος. 

 

 

2. Οι κυριότερες διεθνείς συμβάσεις 

2.1 Η Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 

 

 Η Σύμβαση αυτή που υπογράφηκε στο Λονδίνο την 1η Νοεμβρίου 1974, αντικατέ-

στησε προϊσχύουσα Σύμβαση του 1960 με παρόμοιο περιεχόμενο. Αντικείμενο της προ-

σπάθειας της είναι η δημιουργία προϋποθέσεων με τις οποίες τα πλοία θα εξασφαλίζουν 

όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας για τους επιβαίνοντες. 

 

                                                 
1 Η διαπίστωση έγινε με την ανεύρεση στην Ερμιονίδα, εργαλείων και όπλων αυτής της «ηλικίας» από οψι-

διανό λίθο προερχόμενο από τη Μήλο. Βλ. ΣΙΜΨΑ Μ. Το Ναυτικό στην Ιστορία των Ελλήνων, τόμος 1, 

εκδ. Γ.Ε.Ν., Αθήνα 1982, σελ. 40.  
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Τα Κράτη Μέρη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ανέλαβαν την υποχρέωση να 

εφαρμόσουν τις διατάξεις της Σύμβασης προβαίνοντας και στις απαραίτητες νομοθετικές 

ρυθμίσεις που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή της. Το Παράρτημα της Σύμβασης, 

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της περιέχει οκτώ κανονισμούς. Η τήρηση των κανονι-

σμών αυτών εξασφαλίζει ότι τα πλοία θα είναι αξιόπλοα από πλευράς κατασκευής με δυ-

νατότητες διατήρησης της στεγανότητας, της πλευστότητας και της ευστάθειας τους. Με 

τους κανονισμούς αυτούς παρέχονται οδηγίες για τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις των πλοίων καθώς και όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για 

πυρκαγιές, διαρροές και γενικά για τον έλεγχο βλαβών. Περιγράφονται επίσης με κάθε λε-

πτομέρεια όλα τα σωστικά μέσα που πρέπει να φέρει κάθε πλοίο και τα μέσα των ναυτι-

κών επικοινωνιών. Τέλος η Σύμβαση αναφέρεται στα επισφαλή φορτία και στα πυρηνοκί-

νητα πλοία. Επισφαλή φορτία είναι τα σιτηρά που η μετακίνηση τους μπορεί να ανατρέψει 

το πλοίο όσο και άλλα εμπορεύματα επικίνδυνα τόσο για το πλοίο όσο και για το περιβάλ-

λον σε περίπτωση ναυαγίου. Για τα πυρηνοκίνητα πλοία προβλέπονται ειδικές διατάξεις 

ασφαλείας καθώς και ειδικά έγγραφα που πιστοποιούν την τήρηση τους. 

 

2.2 Η νέα Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας 

 

Μέσα στα πλαίσια του καθορισμού του νομικού καθεστώτος των διαφόρων θα-

λασσίων ζωνών, η νέα Σύμβαση παρέχει στα κράτη δικαιώματα και υπαγορεύει υποχρεώ-

σεις. Ανάμεσα σ’ αυτές υπάρχουν και εκείνες που έχουν άμεση σχέση με το θέμα μας. Εί-

ναι εκείνες που αναφέρονται στη δυνατότητα που έχει το παράκτιο κράτος για την υιοθέ-

τηση νόμων και κανονισμών για τα πλοία που διέρχονται από τη χωρική του θάλασσα. Το 

αντικείμενο αυτών των νόμων και κανονισμών αφορά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τη 

ρύθμιση και διαχωρισμό της θαλάσσιας κυκλοφορίας, την προστασία των ναυτιλιακών του 

βοηθημάτων καθώς και τον έλεγχο της σχεδίασης, κατασκευής, επάνδρωσης ή του εξο-

πλισμού των ξένων πλοίων, εφόσον βέβαια αυτό εκτελείται κατ’ εφαρμογή γενικά αποδε-

κτών διεθνών κανόνων ή προτύπων. Η ίδια Σύμβαση υποχρεώνει τα διερχόμενα από τη 

χωρική θάλασσα ξένα πυρηνοκίνητα πλοία καθώς και τα πλοία που μεταφέρουν ραδιενερ-

γές ή άλλες εγγενώς επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες να φέρουν έγγραφα και να τηρούν τα 

ειδικά προληπτικά μέτρα που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες.2 

 

2.3 Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων εν Θαλάσση 

 

Ο Κανονισμός αυτός υπαγορεύει κανόνες που έχουν σχέση τόσο με τη σήμανση 

των πλοίων όσο και με τον τρόπο χειρισμού τους σε κάθε περίπτωση που θα χρειασθεί για 

να μην επέλθει σύγκρουση. Η σήμανση των πλοίων με κατάλληλα φώτα τη νύκτα ή με 

άλλα χαρακτηριστικά σήματα για την ημέρα δείχνει τις προθέσεις του πλοίου, το είδος της 

απασχόλησης του π.χ. αλιεία ή και τις τυχόν αδυναμίες του όπως ακυβερνησία ή περιορι-

σμένη ικανότητα χειρισμών.  

 

 

                                                 
2 Βλ. άρθρα 21, 22, 23 και 41 της νέας Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας. 



 3 

2.4 Η διεθνής Σύμβαση για τη ναυτική έρευνα και διάσωση 

 

Όσα προληπτικά μέτρα και αν εφαρμοσθούν δεν είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί η 

ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει τα ναυά-

για, τις συγκρούσεις των πλοίων, ακόμα και την ατυχή πτώση ανθρώπου στη θάλασσα. 

Για αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών υφίσταται η διεθνής Σύμβαση για τη ναυτική 

έρευνα και διάσωση. Σκοπός της Σύμβασης είναι η οργάνωση και ο συντονισμός για τον 

εντοπισμό και τη διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα. 

 

Η βασική υποχρέωση των Κρατών Μερών είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών έρευνας 

και διάσωσης. Κάθε Κράτος Μέρος μπορεί να ενεργεί ξεχωριστά ή σε συνεργασία με άλλα 

κράτη και με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Η αρμοδιότητα των υπηρεσιών έρευνας 

και διάσωσης εκτείνεται σε αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές, καθορισμένες με συμφωνία 

μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών. Καθορισμό όμως τέτοιων περιοχών για την αντί-

στοιχη έρευνα και διάσωση αεροσκαφών, προβλέπει και η Σύμβαση του Σικάγου για τη 

«διεθνή πολιτική αεροπορία. 

 

3. Η εθνική μας νομοθεσία 

3.1 Ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου 

 

Ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου υποχρεώνει τους πλοιάρχους καθώς και 

όλους τους ναυτικούς για παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε πλοία, αεροσκάφη ή πρόσωπα 

που κινδυνεύουν στη θάλασσα3. 

 

3.2 Ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου 

 

Ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου υποχρεώνει κάθε ένα από τους πλοιάρ-

χους πλοίων που έχουν συγκρουσθεί για παροχή αρωγής σε επιβάτες και πλήρωμα4. 

 

3.3 Ο Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου 

 

Ο Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου υποχρεώνει τους κυβερνήτες των αεροσκαφών 

για παροχή αρωγής σε κάθε πρόσωπο που κινδυνεύει στη θάλασσα, για αναφορά κάθε ε-

ντοπισμού αεροπορικού ατυχήματος καθώς και για τη συνδρομή τους σε περίπτωση που 

υπάρχει τέτοια πληροφορία5. 

 

3.4 Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας 

 

Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας υποχρεώνει τους πλοιάρχους των εμπορικών 

πλοίων να παρέχουν βοήθεια σε κάθε πολεμικό πλοίο που βρίσκεται σε κατάσταση κινδύ-

                                                 
3 Βλ. άρθρα 120, 195, 196 210, 224 και 227 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. 

4 Βλ. άρθρο 240 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Κώδικα. 
5 Βλ. άρθρα 123, 124, 153 και 175 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου. 
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νου ή ανάγκης. Αντίστοιχα υποχρεώνει και τους κυβερνήτες πολεμικών πλοίων και αερο-

σκαφών για παροχή βοήθειας σε κάθε πλοίο ή αεροσκάφος που βρίσκεται σε κίνδυνο6. 

 

3.5 Ο Ποινικός Κώδικας 

 

Ο Ποινικός Κώδικας υποχρεώνει όλους εμάς για παροχή βοήθειας σε κάθε άνθρω-

πο που κινδυνεύει7. Σε όλες τις περιπτώσεις ο νόμος δεν ζητά την έκθεση κανενός σε κίν-

δυνο της ζωής του ή της υγείας του για σωτηρία άλλων. 

 

4. Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του σκοπού των συμβάσεων 

 

4.1 Υπηρεσία για την Παγκόσμια Διασπορά Προαγγελιών στους Ναυ-
τιλλόμενους 

 

Μετά από πρωτοβουλίες του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού και του Διε-

θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και μετά από πολλές διασκέψεις αποφασίσθηκε η ανάγκη 

δημιουργίας μιας παγκόσμιας Υπηρεσίας για τη διάδοση των προαγγελιών με σκοπό την 

ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ναυτιλλομένων σε ό,τι αφορά την ύπαρξη ναυ-

τιλιακών κινδύνων και μετεωρολογικών καταστάσεων που μπορούν να επηρεάσουν την 

ασφάλεια των πλοίων τους. Για το σκοπό αυτό, η υδρόγειος χωρίσθηκε σε δεκαέξι περιο-

χές (NAVAREAS) και ορίσθηκε ένας συντονιστής για κάθε μία απ’ αυτές. Οι ναυτιλλόμε-

νοι αναφέρουν στον πλησιέστερο σταθμό επικοινωνίας οποιαδήποτε πληροφορία για συμ-

βάντα που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η πληροφορία αυτή 

αναδιαβιβάζεται στο συντονιστή ο οποίος με τη σειρά του θα την αναμεταδώσει σε κάθε 

ενδιαφερόμενο.  

 

4.2 Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας 

 

Οι απαιτήσεις για την ομαλή λειτουργία του συστήματος ναυτικής έρευνας και 

διάσωσης έδωσαν αφορμή για επινόηση, μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Διε-

θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, ενός νέου παγκόσμιου συστήματος με βελτιωμένες επι-

κοινωνίες κινδύνου και ασφαλείας. Μετά απ’ αυτό αποφασίσθηκε ανάλογη βελτίωση της 

Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση» σε ό,τι αφορά τις επικοι-

νωνίες και υιοθετήθηκαν ρυθμίσεις και τροποποιήσεις της Διεθνούς Ένωσης Ραδιοεπικοι-

νωνιών σχετικά με τις συχνότητες και το προσωπικό λειτουργίας ενός νέου συστήματος. 

Το σύστημα αυτό εφαρμόσθηκε σταδιακά και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία από την 1η Φε-

βρουαρίου 19998. 

                                                 
6 Βλ. άρθρο 115 και 122 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 
7 Βλ. άρθρα 288 και 307 του Ποινικού Κώδικα. 

8 Υ.Ε.Ν. Εγχειρίδιο Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας υπ’ αρ. 24, Παγκόσμιο Σύστημα Κινδύνου και Ασφαλείας 

(Global Maritime Distress and Safety System), Μάιος 1996, σελ. 9 και 10. 
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4.3 Η Υπηρεσία NAVTEX 

 

Η ίδρυση της υπηρεσίας αυτής έγινε με συνεργασία του Διεθνούς Υδρογραφικού 

Οργανισμού και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και αποτελεί ένα μέρος του Πα-

γκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφαλείας. Η Υπηρεσία αποτελείται 

από σταθμούς που αντιστοιχούν σε ορισμένη περιοχή. Οι σταθμοί αυτοί εκπέμπουν τακτι-

κά τηλετυπικά σήματα σε αυστηρά καθορισμένες ώρες, έξι φορές το εικοσιτετράωρο. Τα 

σήματα αυτά περιέχουν ναυτιλιακές, μετεωρολογικές, καθώς και άλλες κατεπείγουσας 

φύσης πληροφορίες. Οι σταθμοί αυτοί εκπέμπουν και έκτακτα σήματα σε ανάλογες περι-

πτώσεις για μετάδοση ζωτικής φύσης πληροφορίες και κατεπείγοντα μηνύματα (π.χ. πλη-

ροφορίες για έρευνα και διάσωση, έκτακτα δελτία θύελλας κ.λ.π.).  

 

 

4.4 Η Υπηρεσία Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων 

 

Για την υλοποίηση των απαιτήσεων των Συμβάσεων για τον έλεγχο της καταλλη-

λότητας των πλοίων και της επάρκειας του εξοπλισμού τους έχει οργανωθεί και λειτουργεί 

η Υπηρεσία Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων καθώς και αντίστοιχος ιδιωτικός φορέας. 

Αντίστοιχες Υπηρεσίες λειτουργούν σε όλα τα κράτη. 

 

4.5 Η Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού 

 

Κύριο έργο της Υδρογραφικής Υπηρεσίας είναι η έκδοση των ναυτικών χαρτών 

και η συνεχής ενημέρωση τους. Επειδή όμως μια βασική υποχρέωση του παράκτιου κρά-

τους από τη νέα Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, είναι και η δημοσιοποίηση οποιου-

δήποτε κινδύνου για τη ναυσιπλοΐα που εντοπίζεται στη χωρική του θάλασσα9, η Υπηρε-

σία αυτή έχει επιφορτισθεί και με την έκδοση αγγελιών και προαγγελιών, όχι μόνο για τη 

χωρική θάλασσα αλλά και για όλες τις θαλάσσιες περιοχές που γειτνιάζουν στις Ελληνικές 

ακτές. Ανάλογες αγγελίες εκδίδονται και από τις αντίστοιχες ξένες υπηρεσίες. Σκοπός των 

αγγελιών είναι η ενημέρωση των ναυτιλλόμενων για τους κινδύνους που έχουν εντοπισθεί 

καθώς και για άλλα θέματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Οι αγγελίες διακρίνονται σε ετή-

σιες (μόνιμες)10, οριστικές11 και προσωρινές12. Οι προαγγελίες έχουν σκοπό τους την πα-

ροχή πληροφοριών επειγούσης φύσης στους ναυτιλλόμενους 13. 

                                                 
9 Βλ. άρθρα 24 και 44 της νέας Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας. 

10 Οι ετήσιες αγγελίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες (π.χ. περιοχές απαγορευμένες στη ναυσιπλοΐα, 

περιοχές βολών πυροβολικού και ασκήσεων), οι οποίες επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Βλ. ΥΔΡ. ΥΠΗΡΕ-

ΣΙΑΣ Π.Ν. Ετήσιες (Μόνιμες) Αγγελίες για τους Ναυτιλλόμενους, εκδ. 2001, σελ. 5.  
11 Οι οριστικές περιλαμβάνουν πληροφορίες μόνιμης φύσης (π.χ. θαλάσσιους κινδύνους, ναυάγια, αβαθή, 

λειτουργία νέων πυρσών κ.λ.π.). Οι αγγελίες αυτές πρέπει να καταχωρούνται στους ναυτικούς χάρτες και 

στα άλλα ναυτιλιακά βοηθήματα. Ibid. 

12 Προσωρινές αγγελίες περιλαμβάνουν πληροφορίες προσωρινής φύσης (π.χ. εκτέλεση λιμενικών έργων, 

προσωρινή σβέση φανών, προσωρινές απαγορεύσεις εισόδου σε λιμένες και διώρυγες κ.λ.π.). Οι αγγελίες 

αυτές πρέπει να σημειώνονται προσωρινά στους ναυτικούς χάρτες και στα άλλα ναυτιλιακά βοηθήματα. 

Ibid. 

13 Οι προαγγελίες λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους μεταδίδονται με ραδιοτηλεφωνία στην Ελληνική και 

Αγγλική γλώσσα από τους παράκτιους σταθμούς και με την ραδιοφωνία στην ελληνική μόνο γλώσσα καθη-
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4.6 Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας 

 

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είναι έτοιμο να λειτουργήσει το Εθνικό Σύ-

στημα Διαχείρισης και Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας.14 Με αυτό το σύστημα θα επι-

τηρούνται ηλεκτρονικά και οπτικοηλεκτρονικά περιοχές με αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση 

και ιδιαίτερη επικινδυνότητα. Το σύστημα αυτό θα λειτουργήσει στην περιοχή μας αρχικά 

στις περιοχές Αργοσαρωνικού, Καφηρέα, στενού Κερκύρας και Πατραϊκού κόλπου. 

 

4.7 Η Εθνική Υπηρεσία Ερευνας και Διάσωσης 

 

Η Υπηρεσία αυτή αποτελείται από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και 

Διάσωσης που εδρεύει στον Πειραιά, πέντε Υποκέντρα και πολλούς Σταθμούς. Έδρες των 

Υποκέντρων είναι η Θεσσαλονίκη, η Μυτιλήνη, η Ρόδος, τα Χανιά και η Πάτρα. Σταθμοί 

θεωρούνται όλες οι υπόλοιπες Λιμενικές Αρχές της Ελλάδας. Το ενιαίο Κέντρο έχει δύο 

τομείς: τη ναυτική έρευνα και διάσωση αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 

και την αντίστοιχη αεροπορική, αρμοδιότητας Πολεμικής Αεροπορίας. Η περιοχή ευθύνης 

του ταυτίζεται με εκείνη της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων των Αθηνών. Δηλαδή κα-

λύπτει όλο το Αιγαίο εκτός από την Τουρκική χωρική θάλασσα και τις προσβάσεις του 

Ελλήσποντου, το Κρητικό Πέλαγος, μεγάλο μέρος του Λιβυκού Πελάγους και το μισό πε-

ρίπου Ιόνιο. 

 

Οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, μόλις πληροφορηθεί ότι κάποιο πλοίο στην περιφέ-

ρεια της έχει ναυαγήσει ή βρίσκεται σε κίνδυνο, υποχρεούται να ενεργήσει για την παροχή 

βοήθειας και για τη διάσωση των επιβαινόντων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τα δικά 

της μέσα ή τα μέσα άλλης Λιμενικής Αρχής ή κατάλληλα ιδιωτικά. Οι Αστυνομικές Αρχές 

οφείλουν και αυτές να συνδράμουν ειδικά μάλιστα στο χρονικό διάστημα μέχρι την επέμ-

βαση των Λιμενικών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ούτε Λιμενική ούτε Αστυνομική 

Αρχή αναλαμβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Σε όλες τις περιπτώσεις το Υπουργείο Εμπορι-

κής Ναυτιλίας, δηλαδή το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης συντονίζει και κα-

τευθύνει όλες αυτές τις ενέργειες.15 

 

Τα μέσα που διαθέτει το Λιμενικό Σώμα είναι τα μικρά πλωτά περιπολικά του, δέ-

κα αβύθιστα ναυαγοσωστικά πλοιάρια παντός καιρού, τέσσερα ελικόπτερα επίσης παντός 

καιρού μέρας και νύκτας (super puma), καθώς και τέσσερα μικρά αεροπλάνα. Στα μέσα 

αυτά προστίθενται και τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, που πολλά απ’ αυτά βρίσκονται 

σε άμεση ετοιμότητα για τον σκοπό αυτό. Πέρα απ’ αυτά κάθε Λιμενική Αρχή γνωρίζει με 

κάθε λεπτομέρεια τις ικανότητες των ιδιωτικών μέσων της περιοχής της. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
μερινά στις 13.30 από τον ραδιοφωνικό σταθμό μεσαίων κυμάτων (ΑΜ) της ΕΡΤ Αθηνών Α’ Πρόγραμμα σε 

729 ΚΗΖ ή 411,52 μέτρα. Ibid., σελ. 5 έως 7. 

14 Vessel Traffic Management Information System. 
15 Βλ. άρθρο 195 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. 
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4.8 Άλλες Υπηρεσίες και οι εθελοντές ναυαγοσώστες 

 

Στις παραπάνω Υπηρεσίες πρέπει να προστεθούν και όσες άλλες εξυπηρετούν έμ-

μεσα την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Τέτοιες είναι οι Φαρικές Υπηρε-

σίες, κάθε ιθυντήριο ναυτιλιακό σύστημα, κάθε σύστημα προσδιορισμού στίγματος κ.λ.π. 

 

Το άρθρο 7 του κυρωτικού Νόμου της σύμβασης για την έρευνα και διάσωση ανα-

φέρεται και σε εθελοντές ναυαγοσώστες που μπορούν να εντάσσονται στα υποκέντρα διά-

σωσης για να συνδράμουν με κρατικά ή ιδιωτικά μέσα στις επιχειρήσεις έρευνας και διά-

σωσης. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μπορούν να ρυθμίζονται θέ-

ματα σχετικά με την εκπαίδευση τους, τις υποχρεώσεις που μπορούν να αναλάβουν, τα 

διακριτικά σήματα που θα πρέπει να φέρουν καθώς και τις ηθικές αμοιβές τους. 

 

5. Ο ανθρώπινος παράγοντας 

 

5.1 Τα κυριότερα αίτια των ναυτικών ατυχημάτων 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό ναυτικών ατυχημάτων, δηλαδή το 75 έως το 80% οφείλε-

ται στον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό προκύπτει από ανακοινώσεις του Διεθνούς Ναυτι-

λιακού Οργανισμού και γενικά από διάφορες αναλύσεις. Τα κυριότερα αίτια εστιάζονται 

σε λανθασμένες ενέργειες ή παραλείψεις κυρίως των πλοιάρχων αλλά και άλλων υπευθύ-

νων του πληρώματος των πλοίων.16 

 

5.2 Συνιστώσες του ανθρώπινου παράγοντα 

 

Η πρώτη συνιστώσα είναι η καλή επιλογή των ναυτικών. Η δεύτερη είναι η άρτια 

εκπαίδευση τους. Τρίτη είναι η σωστή αξιολόγηση των ικανοτήτων για ανάθεση αναλόγων 

καθηκόντων. Τέταρτη είναι η σωστή επάνδρωση των πλοίων κατά αριθμό και κατά προ-

σόντα. Όλες οι συνιστώσες εξαρτώνται από το Κράτος. Η ναυτολόγηση ρυθμίζεται από τις 

διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου και από Προεδρικά Διατάγματα.17 Η 

εκπαίδευση του εμπορικού ναυτικού, δημόσια και ιδιωτική, τελεί υπο την εποπτεία του 

κράτους.18 Τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας εκδίδονται από κρατική Υπηρεσία, το 

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας κάτω από προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Νό-

μο.19 Τέλος η σωστή επάνδρωση των πλοίων ρυθμίζεται από Προεδρικά Διατάγματα.20 

 

Θα ήταν παράλειψη μας να μην αναφερθούμε και στους «ερασιτέχνες ναυτικούς». 

Απ’ αυτούς οι επιβαίνοντες λέμβων δεν έχουν κανένα αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας, οι 

                                                 
16 Βλ. ΣΠΑΝΟΥ Ν., Η Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα, εκδ. J & J Hellas, Πειραιάς, 1997, σελ. 234. 
17 Βλ. άρθρα 55 έως 64 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου και Π.Δ. 256/86/26 – 7 – 86 (Φ.Ε.Κ. 120 

Α/86), 591/75 (Φ.Ε.Κ. 191 Α/75), 64/84 (Φ.Ε.Κ. 21 Α/84). 
18 Βλ. άρθρα 65 και 72 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. 

19 Βλ. άρθρα 73 έως 86 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. 
20 Βλ. άρθρο 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. 
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χειριστές ταχυπλόων σκαφών έχουν κρατική άδεια και οι ιστιοπλόοι έχουν «διπλώματα» 

και «πτυχία» ιδιωτικών σχολών. 

 

 

6. Σχολίαση θεσμικού πλαισίου και η υλοποίηση του 

 

Το θεσμικό πλαίσιο κάλυψε σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες τόσο για την πρόληψη 

όσο και την αντιμετώπιση των καταστάσεων που προέκυψαν. Εντυπωσιακή ήταν η δυνα-

τότητα προσαρμογής του σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις σε συνάρτηση με τις τεχνολο-

γικές εξελίξεις. Κάθε πρόοδος της τεχνολογίας προκάλεσε νέες ρυθμίσεις για σχολαστική 

εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της. Πάντα όμως υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης 

στον τομέα αυτόν. Η μεγάλη κυκλοφορία πλοίων και αεροσκαφών στην περιοχή της Ευ-

ρώπης κάνει επιτακτική την ανάγκη για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για την 

ασφάλεια στη θάλασσα ο οποίος θα αξιοποιήσει στο μεγαλύτερο δυνατό τις υψηλές τεχνο-

λογικές δυνατότητες των κρατών της γηραιάς ηπείρου. Ήδη υπάρχει πρόταση της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής για ένα τέτοιο οργανισμό καθώς και για τη δημιουργία ενός κοινοτικού 

συστήματος παρακολούθησης και ενημέρωσης της θαλάσσιας κυκλοφορίας.21  

 

Ο καθορισμός περιοχών ευθύνης για παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης στο 

διεθνή εναέριο χώρο και την ανοικτή θάλασσα, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Σικάγου22, 

πραγματοποιείται με Περιοχικές Συμβάσεις Αεροναυτιλίας που εγκρίνονται από το Συμ-

βούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας. Το έτος 1952 και το 1958 έγιναν 

δύο περιοχικές διασκέψεις της Ευρώπης στο Παρίσι και στη Γενεύη αντίστοιχα. Σ’ αυτές 

αποφασίσθηκε η γεωγραφική ταύτιση των ορίων περιοχών έρευνας και διάσωσης κάθε 

κράτους με τις αντίστοιχες Περιοχές Πληροφοριών Πτήσεων.23 Η απόφαση αυτή υποβλή-

θηκε στο Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και εγκρίθηκε στις 

συνεδριάσεις του που έγιναν στις 23 Ιουνίου 1952 και στις 15 Μαΐου 1958.24 

 

Ταύτιση γεωγραφικών περιοχών πρέπει να υπάρχει όμως και στην περίπτωση της 

ναυτικής έρευνας και διάσωσης. Παρ’ όλα όμως αυτά, η σχετική διεθνής Σύμβαση στο 

σημείο 2.1.4. του Παραρτήματός της ορίζει ότι «κάθε περιοχή έρευνας και διάσωσης θα 

καθιερωθεί με συμφωνία των ενδιαφερομένων Μερών….» και το σημείο 2.1.5. ορίζει ότι 

«Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί συμφωνία για τις ακριβείς διαστάσεις μιας περιοχής 

έρευνας και διάσωσης από τα ενδιαφερόμενα Μέρη, τα Μέρη αυτά θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για να επιτύχουν συμφωνία για κατάλληλες ρυθμίσεις με τις οποίες θα παρέ-

χεται παντού στην περιοχή ισοδύναμος συντονισμός υπηρεσιών έρευνας και διάσω-

σης….». Η Σύμβαση λοιπόν για τη ναυτική έρευνα και διάσωση δεν καθορίζει διαδικασίες 

και μηχανισμούς που θα μπορούσαν στα πλαίσια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 

να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των αντιστοίχων περιοχών ευθύνης του κάθε παράκτιου 

κράτους. Τον καθορισμό των ορίων των ναυτικών περιοχών έρευνας και διάσωσης το α-

φήνει στα Κράτη Μέρη τα οποία όμως μπορεί και να μην συμφωνήσουν στην ταύτιση αυ-

                                                 
21 Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Εφημερίδα ΜΕΤΡΟΡΑΜΑ, Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2001. 
22 Annex 12, 2.1.1.1. Βλ. ΓΙΟΚΑΡΗ Α., Οι Δικαιοδοσίες του Παράκτιου Κράτους στον Εναέριο Χώρο, Ε-

θνικό και Διεθνή, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1991, σελ. 164 –5. 
23 Γνωστές περισσότερο σαν F.I.R. (δηλ. Flight Information Region). Κάθε μία απ’ αυτές είναι «Εναέριος 

χώρος καθορισμένων ορίων, εντός του οποίου παρέχονται εξυπηρέτηση πληροφοριών πτήσης και εξυπηρέ-

τηση συνεγέρσεως». Βλ. Υ.Π.Α. Εγχειρίδιον περί Κανόνων Εναερίου Κυκλοφορίας. 

24 Βλ. Reports of the third and fourth European – Mediterranean Regional Air Navigation Meetings ICAO 

Doc. 7280, EUM III και 7870 EUM IV. 
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τών των γεωγραφικών περιοχών. Αυτό είναι το αδύνατο σημείο του υπάρχοντος θεσμικού 

πλαισίου. Σε μια τέτοια περίπτωση ο συντονισμός και ο έλεγχος θαλασσίων και εναέριων 

μέσων από διαφορετικής εθνικότητας αρχές θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Ατυχώς στην 

περίοδο της διαμόρφωσης του κειμένου αυτή της Σύμβασης δεν ελήφθησαν υπόψη στο 

βαθμό που απαιτούν οι περιστάσεις, οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της Σύμβασης του Σικάγου 

του 1944, ούτε και οι διεθνείς αεροναυτικοί Κανονισμοί που ίσχυαν από τότε. Στο σημείο 

μάλιστα αυτό διαπιστώνουμε και μια έλλειψη αρμονίας μεταξύ των διατάξεων της Σύμβα-

σης για τη ναυτική έρευνα – διάσωση και του Προοιμίου της που αναφέρεται στη Σύσταση 

υπ’ αριθ. 40 που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη για Ασφάλεια της Ανθρώπινης 

Ζωής στη Θάλασσα, 1960. Με τη Σύσταση αυτή αναγνωρίζεται η σκοπιμότητα συντονι-

στικών ενεργειών, μεταξύ ενός αριθμού διακυβερνητικών οργανισμών, για την ασφάλεια 

πάνω και υπεράνω της επιφάνειας της θάλασσας. Μεταξύ των οργανισμών αυτών συγκα-

ταλέγεται και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας. 

 

 Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να διορθωθεί κάνοντας υποχρεωτική την 

ταύτιση των περιοχών έρευνας και διάσωσης με τις αντίστοιχες περιοχές πληροφοριών 

πτήσεων. Η θέση της εναρμόνισης μέχρι και την ταύτιση αυτών των περιοχών έγινε γενικά 

αποδεκτή το Μάρτιο του 1986, στη συζήτηση στην 32η Σύνοδο του Διεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισμού.25 Οι μόνοι που δεν δέχθηκαν τη θέση αυτή ήταν η Τουρκία και η Κίνα. Επί-

σης και στην 21η Σύνοδο της Επιτροπής Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας δόθηκε ιδιαίτερη έμφα-

ση στην ανάγκη ενσωμάτωσης των διαδικασιών και υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης με-

ταξύ του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής 

Αεροπορίας.26 Ίσως ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα, που ελπί-

ζουμε ότι θα ιδρυθεί σύντομα, να είναι εκείνος που θα διορθώσει τα πράγματα. 

 

 Σχεδόν όλες οι υπηρεσίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση δυσάρεστων κατα-

στάσεων δημιουργήθηκαν στις μέρες μας και διαρκώς βελτιώνονται. Η Υπηρεσία Επιθεώ-

ρησης Εμπορικών Πλοίων, καθώς και ο αντίστοιχος ιδιωτικός φορέας, ο Ελληνικός Νηο-

γνώμων, παρέχουν υψηλής στάθμης υπηρεσίες στη ναυτιλία. Το ίδιο αποτελεσματική είναι 

και η χρησιμοποίηση όλων των άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από το Κράτος για την 

εξυπηρέτηση της περιοχής ευθύνης του. Η χαρτογράφηση από την Υδρογραφική Υπηρε-

σία και η έκδοση αγγελιών και προαγγελιών είναι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η άριστη 

λειτουργία του NAVTEX για όλες τις θαλάσσιες περιοχές που γειτνιάζουν στις Ελληνικές 

ακτές είναι διαπιστωμένη. Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης όσες φορές 

δοκιμάσθηκε η αποτελεσματικότητα του απέδειξε το υψηλό επίπεδο της οργάνωσης του. 

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο η μεγάλη του επιτυχία σε όλες τις επιχειρήσεις για έρευνα 

και διάσωση, με αποτέλεσμα να σωθούν πολλές ζωές. 

 

Όλα όμως αυτά δεν σημαίνουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Όπως ανα-

φέραμε ήδη, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σύντομα θα θέσει σε λειτουργία Εθνικό 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας. Η λειτουργία του δεν θα 

πρέπει να περιορισθεί στις προγραμματισμένες περιοχές, δηλαδή στον Αργοσαρωνικό, στο 

στενό Καφηρέα, στο στενό Κερκύρας και στον Πατραϊκό. Θα πρέπει το συντομότερο δυ-

νατό να επεκταθεί και σε άλλες παρόμοιου ενδιαφέροντος περιοχές, όπως τα στενά Κυθή-

ρων – Αντικυθήρων, τα στενά Κάσου, Καρπάθου και Ρόδου, η περιοχή Ικάριου Πελάγους, 

και οι προσβάσεις κόλπου Σμύρνης και Ελλήσποντου. 

 

                                                 
25 IMO, doc. 32 / W.P. 8/20-8-1986. 
26 IMO, doc. LSR 21/W.P. 9/22-3-1990. 
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Όπως αναφέρθηκε ήδη στην περιοχή ευθύνης των Ελληνικών Αρχών λειτουργούν 

πέντε Υποκέντρα Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Έδρες τους είναι η Θεσσαλονίκη, 

η Μυτιλήνη, η Ρόδος, τα Χανιά και η Πάτρα. Η επιλογή των θέσεων αυτών είναι επιτυχής. 

Δεν αρκεί όμως αυτό. Μέχρι σήμερα η έρευνα και διάσωση στηρίζεται στα μέσα που δια-

θέτει το Λιμενικό Σώμα, στην κινητοποίηση ιδιωτικών μέσων και στη συμβολή του Πολε-

μικού Ναυτικού. Το σύστημα αυτό λειτούργησε πολύ ικανοποιητικά. Τα πράγματα όμως 

αλλάζουν. Εκτιμάται ότι τα υπάρχοντα μέσα δεν θα είναι αρκετά στο μέλλον. Παράλληλα 

και η αναβάθμιση του Λιμενικού Σώματος σε μια σύγχρονη Ακτοφυλακή αποτελεί επιτα-

κτική ανάγκη των ημερών μας. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να αποκτήσει επαρκή 

αριθμό μεγάλων πλοίων έρευνας και διάσωσης ανοικτής θαλάσσης που να μπορούν να 

δεχθούν και ελικόπτερα, μόνιμα διεσπαρμένων σε κατάλληλες θέσεις για να βρίσκονται 

πάντα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα καθώς και περισσότερα αεροσκάφη. 

 

Οι ναυαγοσώστες είναι άλλος ένας σημαντικός τομέας. Εθελοντές μπορούν να α-

ναζητηθούν και να στρατολογηθούν μέσα από διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως 

είναι το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το Σώμα Ελλήνων Οδηγών, ο Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός και γιατί όχι και τα Πανεπιστήμια και μάλιστα το δικό μας, που τα Τμήματά του 

είναι διασπαρμένα στο Αιγαίο. Η εκπαίδευση τους θα πρέπει να είναι κρατική ή επιδοτού-

μενη από το Κράτος, με δωρεάν παραμονή σε ειδικά κέντρα που θα δημιουργηθούν. Θα 

πρέπει να έχουν ειδικές ταυτότητες και τα πιστοποιητικά τους θα πρέπει να έχει διαβαθμί-

σεις ( Α’ Β’ Γ’ κατηγορίας). Ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να κα-

θιερωθούν αντίστοιχες ηθικές αμοιβές διαφόρων τάξεων (έπαινος, χρυσό ή αργυρό ή χάλ-

κινο μετάλλιο καθώς και αντίστοιχα αριστεία), πέρα από το ήδη καθιερωμένο «Ναυτικό 

Μετάλλιο» που απονέμεται από το έτος 1925 σε όσους συμβάλλουν στη διάσωση ανθρώ-

πων και πλοίων. 

 

Τέλος, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι ο βασικότερος παράγοντας είναι ο ανθρώ-

πινος. Το καλύτερο θεσμικό πλαίσιο συνοδευόμενο με τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά συ-

στήματα έχει αποτελέσματα ανάλογα με τους ανθρώπους που χρησιμοποιούνται. Ήδη α-

ναφέραμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον 

ανθρώπινο παράγοντα και αναλύσαμε σύντομα τις συνιστώσες του. Το γεγονός ότι όλες οι 

συνιστώσες εξαρτώνται από το Κράτος μας δείχνει την ανάγκη για επανεξέταση του θε-

σμικού πλαισίου για εντοπισμό των σημείων που θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Αυτά 

μπορεί να είναι σχετικά με τη ναυτολόγηση, την εκπαίδευση των ναυτικών, με τη χορήγη-

ση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, με την επάνδρωση των πλοίων ή ακόμα και με την 

επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις ποινικών και πειθαρχικών παραβάσεων. 

 

Οι «ερασιτέχνες ναυτικοί», παρά το γεγονός ότι δεν έχουν μεγάλη ναυτική πείρα, 

δεν έχουν προκαλέσει πολλά ατυχήματα. Αυτός όμως δεν είναι λόγος για να επαναπαυό-

μαστε. Η καθιέρωση ειδικών κρατικών πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας για τους ερα-

σιτέχνες θα βελτίωνε σημαντικά τις συνθήκες ασφαλείας. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέ-

πει να έχουν διαβαθμίσεις κυβερνήτη, ναύκληρου και μέλους πληρώματος. 

 

 

7. Συμπεράσματα 

 

Το θεσμικό πλαίσιο κάλυψε σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες τόσο για την πρόληψη όσο 

και την αντιμετώπιση των καταστάσεων που προέκυψαν. Υστερεί όμως σε ένα σημείο ό-
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που και θα πρέπει να διορθωθεί. Οι περιοχές έρευνας - διάσωσης και οι αντίστοιχες περιο-

χές πληροφοριών πτήσεων θα πρέπει να ταυτίζονται υποχρεωτικά. 

 

Το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας με το οποίο θα 

επιτηρούνται ηλεκτρονικά και οπτικοηλεκτρονικά περιοχές με αυξημένη ναυτιλιακή κίνη-

ση και ιδιαίτερη επικινδυνότητα πρέπει να εγκατασταθεί το συντομότερο δυνατό και να 

επεκταθεί όσο το δυνατό γρηγορότερα και στις υπόλοιπες περιοχές στις οποίες κυριαρχούν 

καταστάσεις παρόμοιας επικινδυνότητας. 

 

Πρέπει να δοθεί στο Λιμενικό Σώμα η δυνατότητα αναβάθμισης του σε μια σύγχρονη 

Δύναμη Ακτοφυλακής παρέχοντας του επαρκή αριθμό μεγάλων πλοίων ανοικτής θάλασ-

σας έρευνας και διάσωσης καθώς και περισσότερα ελικόπτερα και αεροπλάνα. 

 

Πρέπει να δοθεί έμφαση στη στρατολόγηση, εκπαίδευση και ηθική αναγνώριση 

των εθελοντών ναυαγοσώστων. 

 

Η σκέψη για κάθε μορφής αναβάθμιση των ναυτικών μας θα πρέπει να κυριαρχεί 

σε κάθε ενέργεια μας. Κάθε επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου δίνει δυνατότητες για τον 

εντοπισμό των σημείων που θα μπορούσαν να βελτιωθούν. 

 

Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και για τους «ερασιτέχνες ναυτικούς». 

Επιτακτική είναι η ανάγκη καθιέρωσης και ερασιτεχνικών πιστοποιητικών ναυτικής ικα-

νότητας. 

 


