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Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν καθαρά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, και δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν την παροχή νομικών ή εξειδικευμένων επαγγελματικών συμβουλών στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας.
Η αξιοποίηση των πληροφοριών και η εφαρμογή των πρακτικών που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό είναι πιθανό να μην καλύπτουν 
όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις των επιμέρους χωρών και των αλιευτικών στόλων τους. Προσδοκία των συντακτών 
είναι, πάντως, ο παρών οδηγός να συμβάλει στην ενίσχυση της εγρήγορσης και στην καλλιέργεια νοοτροπίας βελτίωσης της ασφάλειας 
στον αλιευτικό κλάδο.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα οδηγό σε καμία περίπτωση δεν μειώνουν ή περιορίζουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται 
από τις εθνικές αρχές, και συγκεκριμένα τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις οδηγίες της ΕΕ στον τομέα της προστασίας της ασφάλειας 
και της υγείας.
Οι ιδιοκτήτες, οι κυβερνήτες και τα πληρώματα των σκαφών οφείλουν να μεριμνούν για τον εντοπισμό πιθανών πηγών κινδύνου και για 
την εφαρμογή μέτρων προστασίας με γνώμονα την εξάλειψη ή τον περιορισμό του κινδύνου τραυματισμών και ατυχημάτων.
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Γενικές πληροφορίες
Τα μικρά αλιευτικά σκάφη αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80 % του αλιευτικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα ποσοστά θανατηφόρων ατυχημάτων, τραυματισμών και απολεσθέντων σκαφών που καταγράφονται σε ετήσια βάση εξακολουθούν να 
είναι «απαράδεκτα» υψηλά σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά άλλων κλάδων.
Η έκθεση COM(2009) 599 για την πρακτική εφαρμογή των σχετικών με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία οδηγιών 93/103/ΕΚ 
(αλιευτικά σκάφη) και 92/29/ΕΟΚ (ιατρική περίθαλψη στα πλοία) (1) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω οδηγίες δεν είχαν σημαντικό 
αντίκτυπο στα πληρώματα των μικρών αλιευτικών σκαφών· και συστήνει την κατάρτιση πρακτικού, μη δεσμευτικού οδηγού για σκάφη 
μήκους κάτω των 15 μέτρων.
Ο παρών οδηγός, ο οποίος συντάχθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης της εν λόγω σύστασης, αποσκοπεί στην αποσαφήνιση βασικών 
εννοιών σε επίπεδο ΕΕ και στην παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από την οδηγία-πλαίσιο και τις επιμέρους οδηγίες.
Στα περιεχόμενα και στην κατάρτιση του παρόντος οδηγού συνέβαλε ειδική επιτροπή παρακολούθησης, η οποία ορίστηκε για τον 
συγκεκριμένο σκοπό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελείτο από εκπροσώπους κυβερνήσεων, εργοδοτών και εργατικών σωματείων.
Παρότι η σύνταξή του βασίστηκε σε πολυάριθμους κανονισμούς για την ασφάλεια και την υγεία που ισχύουν στα διάφορα κράτη μέλη, 
ο παρών οδηγός δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό έγγραφο. Βασικός στόχος του ήταν η συλλογή των βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες, 
όπου κι αν εφαρμοστούν, θα μπορέσουν να συμβάλουν στην πρόληψη των ατυχημάτων στο τόσο μοναδικό, ιδιαίτερο και συνάμα εχθρικό 
περιβάλλον της θάλασσας.
Η αλιεία είναι μια δραστηριότητα με πανάρχαιες ρίζες που, ως επί το πλείστον, περνάει από γενιά σε γενιά. Στην πλειονότητά τους, οι αλιείς 
που εκμεταλλεύονται μικρά αλιευτικά σκάφη είναι αυτοαπασχολούμενοι και, συνεπώς, εκ των πραγμάτων εκτεθειμένοι σε διάφορους 
κινδύνους. Ο παρών οδηγός είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης των προτύπων που ισχύουν σε επίπεδο 
κατάρτισης και εκπαίδευσης.

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1423219304125&uri=CELEX:52009DC0599

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1423219304125&uri=CELEX:52009DC0599
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Σχετικά με τον παρόντα οδηγό
Φορέας χρηματοδότησης
Ο οδηγός καταρτίστηκε κατ’ αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής — Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης.

Κατάρτιση οδηγού
Για την κατάρτιση του παρόντος οδηγού υπογράφηκε σύμβαση με την εταιρεία Labour Asociados, SLL.

Βασική ομάδα
Ricardo Rodriguez (διευθύνων σύμβουλος)
Marlene Calderón (συντονίστρια, επιμελήτρια και σύμβουλος σύνταξης)
Alan Dean (βασικός συντάκτης)

Ομάδα υποστήριξης για τις εργασίες πεδίου, την πιλοτική δοκιμή και τη μετάφραση
Γαλλία (Ατλαντικός ωκεανός): Yvon Le Roy, Henri Pinon, Cédrik Renault και Sébastien Le Du
Κάτω Χώρες (Βόρεια θάλασσα): Herman Katteler και John Warmerdam
Ισπανία (Μεσόγειος): Maria de los Angeles Fernández, Francisco Piniella και Jorge Sanches Walliser 
Ιρλανδία (Ατλαντικός ωκεανός): Frank Flemming και Gavin Power
Πολωνία (Βαλτική θάλασσα): Maria Jeweska, Marta Grubman και Anna Pawliszyn
Τουρκία (Μαύρη θάλασσα): Goktug Dalgic

Οργανισμοί που συνεργάστηκαν κατά την πιλοτική δοκιμή
BIM — Bord Iascaigh Mhara (Irish Sea Fisheries Board), Ιρλανδία
Πανεπιστήμιο του Cádiz — Facultad de Ciencias Náuticas (CASEM), Ισπανία
IMP — Institut maritime de prévention, Λοριάν, Γαλλία
IMTM — Institute of Maritime and Tropical Medicine, Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Γκντανσκ, Πολωνία
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Οδηγίες για την ανάγνωση του οδηγού
Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι η παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης σε όλους τους υπεύθυνους εκμετάλλευσης και τα 
πληρώματα μικρών αλιευτικών σκαφών (2) ανά την Ευρώπη.
Αποτελείται από έξι αυτοτελείς ενότητες. Ως εκ τούτου, οι αναγνώστες δεν χρειάζεται να τις διαβάσουν με συγκεκριμένη σειρά, αλλά 
μπορούν κάθε φορά να επιλέγουν την ενότητα που επιθυμούν να συμβουλευθούν με βάση τις πληροφορίες που χρειάζονται. Οι ενότητες 
I, II και III έχουν παρόμοια διάρθρωση, που αποτελείται από τρία βασικά μέρη: πρώτον, μια γενική δήλωση σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο ή 
ανησυχία· δεύτερον, απαρίθμηση των εντοπιζόμενων κινδύνων· και τρίτον, τη συνιστώμενη βέλτιστη διαθέσιμη πρακτική. Στην ενότητα IV 
περιγράφονται ατυχήματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Τέλος, στις ενότητες V και VI εξετάζονται αναλυτικότερα συγκεκριμένα θέματα, 
όπως, μεταξύ άλλων, η αξιολόγηση κινδύνων, η ευστάθεια, η παροχή πρώτων βοηθειών και η πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας. 
Οι δύο αυτές ενότητες προτείνουν επίσης καταλόγους ελέγχου στους οποίους μπορούν να ανατρέχουν οι αναγνώστες. Τέλος, στο 
παράρτημα ΙΙ παρατίθενται διεθνείς νομικές πράξεις που αφορούν συγκεκριμένα την αλιεία μικρής κλίμακας. Το παράρτημα απευθύνεται 
περισσότερο στις ενώσεις αλιέων παρά στους μεμονωμένους αλιείς.
Όλα τα ανωτέρω είναι επίσης διαθέσιμα σε CD-ROM, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την εφαρμογή βασικών 
πρακτικών πάνω στο σκάφος. Πρόκειται ουσιαστικά για διαδραστική απεικόνιση ορισμένων κεφαλαίων του παρόντος οδηγού, με κύρια 
επιδίωξη την ενθάρρυνση της αυτοδιδασκαλίας, και τη στήριξη της συναφούς κατάρτισης σε ινστιτούτα ή σχολές.
Περισσότερες πληροφορίες για τη νομοθεσία και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ διατίθενται ηλεκτρονικά στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υγεία και ασφάλεια στην εργασία:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=148
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA):
https://osha.europa.eu/el?set_language=en

(2) Ως μικρά αλιευτικά σκάφη νοούνται τα σκάφη μήκους κάτω των 15 μέτρων.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=148
https://osha.europa.eu/el?set_language=en
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Πεδίο εφαρμογής του οδηγού
Επιδίωξη του παρόντος οδηγού είναι να καταγράψει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για να χειρίζεστε το σκάφος σας με μεγαλύτερη 
ασφάλεια και για να προστατεύετε αποτελεσματικότερα τόσο τη δική σας υγεία όσο και την υγεία των μελών του πληρώματός σας. 
Ακολούθως παρατίθεται σύντομη περιγραφή των περιεχομένων κάθε ενότητας.

Ενότητα Ι Το σκάφος Καλύπτει διάφορες πτυχές, όπως την καλή 
κατάσταση του σκάφους και του εξοπλισμού του

Ενότητα ΙΙ Το πλήρωμα Αναφέρεται στην προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των μελών του πληρώματος

Ενότητα ΙΙΙ Αλιευτικές εργασίες
Πραγματεύεται τους τρόπους ασφαλούς εκτέλεσης 
των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο 
τεσσάρων βασικών αλιευτικών μεθόδων: αλιεία 
με τράτα, με χοανοειδείς ιχθυοπαγίδες, με δίχτυα/
παραγάδια/πλάνο, και με δοκότρατα και δράγα

Ενότητα ΙV Πραγματικά 
περιστατικά

Περιγράφονται περιστατικά που έχουν συμβεί στο 
παρελθόν και καταγράφονται τα διδάγματα που 
αντλούνται από αυτά με γνώμονα την πρόληψη 
παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον

Ενότητα V Αξιολόγηση 
κινδύνων

Παρατίθενται κατάλογοι ελέγχου και οδηγίες 
σχετικά με την εκπόνηση αξιολόγησης κινδύνων

Ενότητα VΙ Συμπληρωματικές 
πληροφορίες

Παρατίθενται κατάλογοι ελέγχου και 
συμπληρωματικές πληροφορίες, όπου μπορούν 
να ανατρέχουν οι αλιείς για θέματα υγείας και 
ασφάλειας

Παραρτήματα Νομοθεσία (οδηγίες ΕΕ για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία, FAO, ΔΟΕ, ΔΝΟ)

Ο παρών οδηγός δεν είναι δεσμευτικός. Οι αναγνώστες/-ριες θα πρέπει, ωστόσο, να έχουν υπόψη τους ότι, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και 
σε εθνικό επίπεδο, ισχύουν κανονισμοί των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική. Οι οδηγίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό, σε 
συνδυασμό με την τήρηση των κανονισμών, θα σας βοηθήσουν να ασκείτε την αλιευτική σας δραστηριότητα με μεγαλύτερη ασφάλεια.



1 3

Γλωσσάρι όρων με ορισμούς (3)
Αλιεία με γρι γρι Μέθοδος αλιείας στην οποία τα κοπάδια ιχθύων που εντοπίζονται περικυκλώνονται με ένα μεγάλο κυκλικό δίχτυ. 

Το κάτω μέρος του διχτυού σουρώνει και κλείνει σαν «πουγκί» εμποδίζοντας τα ψάρια να ξεφύγουν.

Αλιεία με γρίπο Μέθοδος αλιείας με δίχτυ στο πλαίσιο της οποίας απλώνεται δικτύωμα που κυκλώνει τα κοπάδια ιχθύων.

Αλιεία με 
δοκότρατα

Μέθοδος αλιείας ειδών ιχθύων που ζουν πάνω ή κοντά στον πυθμένα της θάλασσας, όπως η γλώσσα και το 
φασί Ατλαντικού. Το οριζόντιο άνοιγμα αυτής της τράτας επιτυγχάνεται με μία δοκό εξοπλισμένη με αλυσίδες που 
σύρονται στην επιφάνεια του πυθμένα αναγκάζοντας τα ψάρια να ανασηκωθούν με αποτέλεσμα την παγίδευσή 
τους στην τράτα.

Αλιεία με δράγα Μέθοδος αλιείας οστρακοειδών που ζουν κρυμμένα στον πυθμένα της θάλασσας. Οι δράγες, που είναι 
εφοδιασμένες με οδόντωση, ανακατεύουν την άμμο καθώς ρυμουλκούνται από το σκάφος συλλέγοντας χτένια, 
αχιβάδες κ.λπ.

Αλιεία με 
παραγάδια

Μέθοδος αλιείας με τη χρήση πετονιάς μεγάλου μήκους που φέρει πολυάριθμα δολωμένα αγκίστρια.

Αλιεία με πλάνο Μέθοδος αλιείας με τη χρήση τεχνητών δολωμάτων σε μία κάθετη πετονιά που κινείται διαρκώς (πάνω κάτω) 
προσελκύοντας τα ψάρια.

Αλιεία με τράτα Μέθοδος αλιείας κατά την οποία το δίχτυ σύρεται στον πυθμένα μαζεύοντας ψάρια κατά τη διαδρομή του.

Αλιεία με 
χοανοειδείς 
ιχθυοπαγίδες

Μέθοδος αλιείας οστρακοειδών, καβουριών, αστακών κ.λπ. με κιούρτους ή κοφινέλα που περιέχουν δολώματα.

Αλιεύματα Ψάρια ή οστρακοειδή που αλιεύονται από το σκάφος.

Αλιευτικά δίχτυα Φύλλα δικτυώματος από νάιλον νήμα ή σπάγκο που χρησιμοποιούνται σε τράτες, απλάδια κ.λπ.

Αλιευτικό σκάφος 
τύπου «rule 
beater»

Σκάφος ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μεγιστοποιεί την αλιευτική ικανότητα εντός των περιορισμών που θέτουν οι 
διάφοροι κανονισμοί. Πρόκειται συνήθως για σκάφη μικρού μήκους αλλά με μεγάλο εκτόπισμα και βύθισμα.

Αλυσίδες/
συρματόσκοινα 
ρυμούλκησης

Αλυσίδες ή συρματόσκοινα που συνδέουν τα συρματόσκοινα έλξης μέσω «κατοχέων αλυσίδας» με ένα κεντρικό 
σημείο ρυμούλκησης στην πρύμνη του σκάφους.

Ανόδιο Μεταλλικό αντικείμενο που συνδέεται με τη γάστρα και το πηδάλιο και προστατεύει την προπέλα, τον άξονά της και 
την άτρακτο του πηδαλίου από τη διάβρωση.

Ανύψωση σάκου Η διαδικασία ανύψωσης του δικτυωτού σάκου της τράτας με σκοπό την εκφόρτωση των αλιευμάτων στο 
κατάστρωμα του σκάφους.

Αξιολόγηση 
κινδύνων

Εξέταση όλων των πιθανών κινδύνων καθώς και των μεθόδων αντιμετώπισής τους  με γνώμονα την πρόληψη και 
την προστασία.

Ατύχημα στη 
θάλασσα

Ως ατύχημα στη θάλασσα νοείται ένα συμβάν στο σκάφος ενώ αυτό βρίσκεται στη θάλασσα, όπως η σύγκρουση ή 
η προσάραξη. Καλύπτει δε όλα τα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πλήρωμα σε σχέση με τη λειτουργία του 
σκάφους.

Βύθιση Εισροή υδάτων στο σκάφος με συνέπεια τον καταποντισμό του.

Εγγενής 
πλευστότητα

Για ατομικά σωσίβια: η μόνιμη πλευστότητα που έχει το ίδιο το αντικείμενο.

Εμπόδιο Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάθε είδους πρόσκομμα στον πυθμένα της θάλασσας όπου είναι 
πιθανό να σκαλώσουν τα αλιευτικά εργαλεία.

Ενσωματωμένο 
αντωτικό υλικό

Πλευστότητα που παρέχεται από υλικό ενσωματωμένο στη στολή, με πυκνότητα μικρότερη από αυτήν του νερού. 

Επιδιόρθωση 
εργαλείων

Η επισκευή των αλιευτικών εργαλείων που έχουν υποστεί φθορά. Συνήθως πρόκειται για επιδιόρθωση (μπάλωμα) 
διχτυών.

Εργαλεία Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για τον αλιευτικό εξοπλισμό, είτε πρόκειται για τράτες, πόρτες και συρματόσκοινα 
έλξης είτε για κιούρτους, σκοινιά, σημαντήρες κ.λπ.

Εργατικό ατύχημα Ως εργατικό ατύχημα νοείται το ατύχημα που συμβαίνει σε μέλος του πληρώματος κατά την επιτέλεση συνήθων 
εργασιακών δραστηριοτήτων, όπως η εκφόρτωση των αλιευμάτων, η επιβίβαση στο σκάφος ή η αποβίβαση από αυτό.

Ευστάθεια Η ικανότητα του σκάφους να επανέρχεται στην κατακόρυφη θέση.

Θυρίδα εκροής 
υδάτων

Άνοιγμα στο παραπέτο του σκάφους για να χύνονται στη θάλασσα τα νερά από το κατάστρωμα.

(3) Εξυπηρετεί αποκλειστικά τους σκοπούς του παρόντος οδηγού, καθώς διάφοροι ορισμοί, όπως ενδεικτικά ο ορισμός του εργατικού ατυχήματος, είναι πιθανό να 
διαφέρουν από τους ορισμούς που διατυπώνονται στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών της ΕΕ.
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Ιμάντας πρόσδεσης 
ασφαλείας

Μακρύς ιμάντας που δένεται ή στερεώνεται με οποιονδήποτε τρόπο στη στολή άλλου ατόμου, σε ατομικό σωσίβιο, 
σωσίβια σχεδία ή άλλο σωστικό μέσο, με σκοπό να συγκρατεί τον χρήστη του σε κοντινή απόσταση, ώστε να 
διατηρείται η επαφή και να διευκολύνεται η διάσωση σε περίπτωση ανάγκης.

Καθαρή 
χωρητικότητα

Η συνολική μεταφορική ικανότητα του σκάφους σε όγκο.

Κανονισμοί Οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομοθεσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατοχέας αλυσίδας Συνεχόμενος βρόχος αλυσίδας που τυλίγεται γύρω από το συρματόσκοινο έλξης σχηματίζοντας θηλιά και 
μαγκώνοντάς το γερά.

Κίνδυνος Η πιθανότητα, μικρή ή μεγάλη, να υποστεί κάποιος βλάβη λόγω της έκθεσης σε κάποια πηγή κινδύνου.

Κοφινέλο Είδος ιχθυοπαγίδας για την αλιεία καβουριών και αστακών.

Κοψαδούρος Σκοινί/θηλιά που περιβάλλει χαλαρά την περιφέρεια του σάκου της τράτας και χρησιμοποιείται για την ανύψωση 
του σάκου στο σκάφος.

Μέσο ατομικής 
επίπλευσης (PFD)

Ένδυμα ή διάταξη που, όταν φοριέται και χρησιμοποιείται σωστά στο νερό, κρατά τον χρήστη στην επιφάνεια της 
θάλασσας αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες επιβίωσής του. Τα PFD διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
(1) ατομικά σωσίβια, που έχουν την ιδιότητα να στρέφουν τον χρήστη σε ασφαλή θέση με το κεφάλι εκτός νερού, 
ακόμη και αν έχει χάσει τις αισθήσεις του·
(2) βοηθήματα πλευστότητας, η χρήση των οποίων απαιτεί να διατηρεί ο χρήστης τις αισθήσεις του, ώστε να είναι 
σε θέση να κολυμπά και να μετακινείται προκειμένου να κρατά το πρόσωπό του (μύτη και στόμα) εκτός νερού.

Μικρό αλιευτικό 
σκάφος

Για τους σκοπούς του παρόντος οδηγού: σκάφος ολικού μήκους κάτω των 15 μέτρων.

Μπαστέκα Σταθερός τρόχιλος, συνήθως τετράγωνου ή εξάγωνου σχήματος, που χρησιμοποιείται στην αλιεία με πλάνο, και 
κυρίως στην αλιεία σκουμπριού.

Μπλεγμένα 
αλιευτικά εργαλεία

Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει αλιευτικά εργαλεία που έχουν μπλεχτεί μεταξύ τους και χρειάζονται 
ξεμπέρδεμα.

Μυοσκελετικές 
διαταραχές λόγω 
εργασίας

Οι εργασίες που απαιτούν σωματική προσπάθεια ή οι συνθήκες που επικρατούν στους εργασιακούς χώρους είναι 
πιθανό να οδηγήσουν ή να συμβάλουν στην πρόκληση τραυματισμών και διαταραχών στους μυς, τα νεύρα, τους 
τένοντες, τους συνδέσμους, τις αρθρώσεις, τους χόνδρους και τους μεσοσπονδύλιους δίσκους, όπως, π.χ., κακώσεις 
μυών και οσφυαλγία. 

Ντεσιμπέλ Μονάδα μέτρησης της στάθμης του θορύβου.

Ολικό μήκος Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των καθέτων από το ακραίο σημείο της πλώρης μέχρι το αντίστοιχο της πρύμνης.

Πηγή κινδύνου Όρος που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση κινδύνων και αναφέρεται σε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Πνευστή 
πλευστότητα

Για ατομικά σωσίβια: η πλευστότητα (άντωση) που επιτυγχάνεται με το φούσκωμα αεροθαλάμου.

Πόντιση Η ρίψη των αλιευτικών εργαλείων στη θάλασσα.

Πόρτες Υδροδυναμικές διατάξεις ορθογώνιου ή ωοειδούς σχήματος, γνωστές και ως «υδραετοί», που δένονται στα άκρα 
των δύο πτερυγίων του διχτυού της τράτας και κρατούν ανοιχτό το στόμιό του με την αντίσταση που ασκούν στο 
νερό καθώς ρυμουλκούνται από το σκάφος.

Προσάραξη Η βίαιη επικάθιση του σκάφους σε αβαθή ύδατα ή βράχους.

Σειρά Δεδομένος αριθμός κιούρτων ή κοφινέλων μαζί με το κυρίως σκοινί στο οποίο είναι διαδοχικά δεμένοι.

Σημαντήρας Ιστός με σημαιάκι που στερεώνεται πάνω σε πλωτήρα.
Οι σημαντήρες επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας και σηματοδοτούν τα άκρα του αλιευτικού εργαλείου.

Σκάλωμα 
αλιευτικών 
εργαλείων στον 
βυθό

Όταν τα αλιευτικά εργαλεία σκαλώνουν σε κάποιο εμπόδιο στον πυθμένα της θάλασσας αναγκάζοντας το σκάφος 
να σταματήσει.

Σκοινί σημαντήρα Το σκοινί σύνδεσης του σημαντήρα με το βαρίδι που συγκρατεί στη θέση του το άκρο του διχτυού/παραγαδιού.

Συρματόσκοινα 
έλξης

Τα συρματόσκοινα ή σκοινιά που χρησιμοποιούνται για τη ρυμούλκηση της τράτας.

Υδατοστεγανότητα Η ικανότητα του σκάφους να ανθίσταται στην εισροή υδάτων.

Υποθερμία Κατάσταση του οργανισμού κατά την οποία η θερμοκρασία του σώματος πέφτει κάτω από τους 35 °C.

Velcro (βέλκρο) Εμπορική ονομασία για δύο μέρη υφάσματος, το ένα καλυμμένο από μικροσκοπικά άγκιστρα και το άλλο από 
μικροσκοπικούς βρόχους, τα οποία, όταν πιεστούν το ένα πάνω στο άλλο, ενώνονται σταθερά μεταξύ τους, καθώς 
τα άγκιστρα γαντζώνουν στους βρόχους. Χρησιμοποιείται ευρέως για το κλείσιμο των καλυμμάτων των ατομικών 
σωσιβίων.
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Γλωσσάρι ακρωνυμίων
ΑΚ Αξιολόγηση κινδύνων

ΔΟΕ Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΑΠ Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

μ. μέτρο/-α

BIM Bord Iascaigh Mhara (Επιτροπή Θαλάσσιας Αλιείας της Ιρλανδίας), Ιρλανδία

dB Ντεσιμπέλ

EPIRB Θεσιδεικτικός ραδιοφάρος έκτακτης ανάγκης

FAO Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας

GRP Πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα

IMP Institut maritime de prévention (Ινστιτούτο για την Πρόληψη στη Θάλασσα), Γαλλία

IMTM Ινστιτούτο Ναυτικής και Τροπικής Ιατρικής, Ιατρικό Πανεπιστήμιο Γκντανσκ, Πολωνία

ΙSΟ Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης

MCA Maritime and Coastguard Agency (Υπηρεσία Λιμενικού και Ακτοφυλακής), Ηνωμένο Βασίλειο

MOB Άνθρωπος στη θάλασσα (Man Overboard)

PFD Μέσο ατομικής επίπλευσης (Personal Floatation Device)

QCATM Ερωτηματολόγιο σχετικά με τις περιστάσεις πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων στη θάλασσα

SART Αναμεταδότης έρευνας και διάσωσης

Seafish Αρχή για τη Θαλάσσια Αλιεία, Ηνωμένο Βασίλειο





Ενότητα I • Το σκάφος

1. ΟΊ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΊΔΊΟΚΤΉΤΉ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

2. ΤΊ ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΑΤΊΣΤΊΚΑ ΣΤΟΊΧΕΊΑ;

3. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΟΟΤΡΟΠΊΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

4. ΑΞΊΟΛΟΓΉΣΉ ΚΊΝΔΥΝΩΝ

5. ΔΊΑΣΦΑΛΊΣΉ ΤΉΣ ΚΑΤΑΛΛΉΛΟΤΉΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΑΣ

6. ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΉΣ ΑΝΑΓΚΉΣ

6.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ | ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

(MOB)

6.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ | ΠΥΡΚΑΓΙΑ

6.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ | ΔΙΑΣΩΣΗ ΜΕ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ

6.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ | ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

7. ΕΥΣΤΑΘΕΊΑ, Ο ΚΡΥΦΟΣ ΚΊΝΔΥΝΟΣ!

8. ΧΩΡΟΊ ΓΕΝΊΚΩΝ ΕΡΓΑΣΊΩΝ

9. ΤΉΡΉΣΉ ΦΥΛΑΚΉΣ

10. ΧΩΡΟΊ ΕΝΔΊΑΊΤΉΣΉΣ / ΜΑΓΕΊΡΕΊΟ

11. ΜΉΧΑΝΟΣΤΑΣΊΟ

12. ΕΠΊΒΊΒΑΣΉ ΚΑΊ ΑΠΟΒΊΒΑΣΉ

13. ΠΡΟΕΤΟΊΜΑΣΊΑ ΑΛΊΕΥΤΊΚΟΥ ΤΑΞΊΔΊΟΥ

14. ΜΠΛΕΓΜΕΝΑ ΑΛΊΕΥΤΊΚΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΚΑΊ ΕΠΊΔΊΟΡΘΩΣΉ ΤΟΥΣ

15. ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ

16. ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΞΉΡΑΣ

17. ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΉΣ ΑΛΊΕΥΜΑΤΩΝ

18. ΜΟΝΑΧΊΚΉ ΠΛΕΥΣΉ ΚΑΊ ΑΛΊΕΥΤΊΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ

ΑΛΙΕΥΕΤΕ 
ΜΕ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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1. ΟΊ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΊΔΊΟΚΤΉΤΉ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
Η ανάγνωση και η ερμηνεία των κανονισμών μπορεί να παρουσιάζουν δυσκολίες, όμως ο κυβερνήτης 
(ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος εκμετάλλευσης του σκάφους) πρέπει να γνωρίζει τους κανονισμούς έναντι των 
οποίων είναι υπεύθυνος.
Σε πολλές περιπτώσεις, ο κυβερνήτης είναι ο ιδιοκτήτης του σκάφους και ο κατά νόμον υπεύθυνος. Όταν, 
όμως, ο κυβερνήτης απασχολείται από τον ιδιοκτήτη του σκάφους, τότε ο τελευταίος φέρει την ευθύνη να 
διασφαλίζει ότι ο κυβερνήτης λειτουργεί το σκάφος με ασφάλεια. Εάν ο κυβερνήτης (ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος 
εκμετάλλευσης του σκάφους) δεν γνωρίζει τους κανονισμούς και δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτούς, 
οι συνέπειες ενδέχεται να είναι σοβαρές.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

I-1. Ελλιμενισμένη γαλλική μηχανότρατα (Yann Davalo © Ευρωπαϊκή Ένωση)

 � Αν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και δεν 
λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, 
κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.

 � Οι συνθήκες που επικρατούν στη θάλασσα είναι 
πιθανό να υπερβαίνουν την ικανότητα ασφαλούς 
λειτουργίας του σκάφους.

 � Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αιτία πολλών 
ατυχημάτων τα οποία αποδίδονται συνήθως σε:
 y ανεπαρκή κατάρτιση·
 y έλλειψη πείρας και δεξιοτήτων·
 y ελλιπή επάνδρωση του σκάφους και κόπωση των 

μελών του πληρώματος.
Σημείωση:  Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς 

 δύναται να επισύρει την άσκηση δίωξης.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Ανεξάρτητα από τις υφιστάμενες υποχρεωτικές απαιτήσεις που απορρέουν από 
τους ισχύοντες κανονισμούς, θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνετε οικειοθελώς 
προληπτικά μέτρα ασφαλείας στους ακόλουθους τομείς:
 y αξιολόγηση κινδύνων·
 y μέσα ατομικής επίπλευσης·
 y εξοπλισμός ατομικής προστασίας·
 y προδιαγραφές χρήσης εξοπλισμού εργασίας·
 y πιστοποίηση και επιθεώρηση εξοπλισμού ανύψωσης·
 y χώροι διαμονής και εφοδιασμός σκάφους με επαρκείς ποσότητες τροφίμων 

και πόσιμου νερού.
 � Θα πρέπει να μεριμνάτε για την κατάλληλη κατάρτιση όλων των μελών του 

πληρώματος και, μεταξύ άλλων, για τη συμπληρωματική κατάρτισή τους σε 
θέματα ασφάλειας, χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων, και λειτουργίας των 
αλιευτικών εργαλείων και μηχανημάτων.

 � Θα πρέπει να μεριμνάτε για την προστασία της υγείας και την παροχή ιατρικής 
φροντίδας, ιδίως σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας που 
ενδέχεται να προκύψει από την εργασία στο σκάφος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΛΑΒΕΤΕ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣΚΑΦΟΣ

ΠΛΗΡΩΜΑ

I-1. Ο κύκλος της αξιολόγησης κινδύνων
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2. ΤΊ ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΑΤΊΣΤΊΚΑ ΣΤΟΊΧΕΊΑ;

ΜΗ ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Σχεδόν τα μισά θανατηφόρα ατυχήματα στον τομέα της αλιείας οφείλονται στο ίδιο το σκάφος. Ακολούθως 
παρατίθενται ποσοτικά στοιχεία για τους θανάτους αλιέων στην Πορτογαλία.

I-2. Θάνατοι αλιέων ανά αιτία σε σκάφη < 15 μ., Πορτογαλία, 2000-2010

Πηγή: Mutua dos Pescadores, Πορτογαλία, 2011.
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Άλλο

Χειρισµός βαρούλκου

Μηχανική βλάβη

Πτώση στη θάλασσα

Βύθιση σκάφους
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ΜΗ ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η κατάσταση που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τα 
ατυχήματα. Όπως φαίνεται καθαρά, τα περισσότερα συμβάντα σε μικρά αλιευτικά σκάφη οφείλονται σε 
μηχανική βλάβη.

I-3. Τα πλέον συνήθη συμβάντα σε σκάφη < 15 μ. ανά αιτία, Ηνωμένο Βασίλειο, 2008

Πηγή: MAIB.
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167Σύνολο

Επαφή

Ανατροπή

Πυρκαγιά

Σύγκρουση

Βύθιση

Εισροή υδάτων

Προσάραξη

Μηχανολογικός
εξοπλισµός
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ΜΗ ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
Στη Γαλλία, οι τέσσερις συχνότερες αιτίες τραυματισμού των αλιέων είναι οι πτώσεις σε νηοδόχους, το 
μπλέξιμο στα αλιευτικά εργαλεία, οι κακώσεις της ράχης, οι τραυματισμοί των καρπών και τα κοψίματα. 
Δείτε τον ακόλουθο πίνακα.

I-4. Αναφερθείσες αιτίες και είδη τραυματισμού αλιέων σε σκάφη < 15 μ., Γαλλία, 
2005-2009

Πηγή: Βάση δεδομένων IMP/QCATM, 2010.
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3. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΟΟΤΡΟΠΊΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ

ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ
Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς πλήρως τις επιπτώσεις ενός ατυχήματος, και δη θανατηφόρου, σε όλους 
τους εμπλεκομένους, εάν δεν το ζήσει προσωπικά.

«Δυστυχώς, έχω χάσει μέλος του πληρώματός μου κατά τη διάρκεια αλιευτικών εργασιών ρουτίνας πάνω στην τράτα.
Έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο νερό όταν τον χτύπησε με δύναμη ένα σκοινί. Ήταν μεγάλο σοκ για μένα, διότι πάντοτε 
πίστευα ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αντέξει μέσα στο νερό γύρω στα 5-10 λεπτά με καλές καιρικές συνθήκες.
Άντεξε στο νερό περίπου 2-4 λεπτά. Δυστυχώς δεν φορούσε ατομικό σωσίβιο. Αυτό έχει αλλάξει πια. Τα μέλη του πληρώματος 
φορούν πλέον υποχρεωτικά PFD και έχω υπογράψει στο εγχειρίδιο αξιολόγησης κινδύνων ότι δεσμεύομαι να τα φορούν. Συνήθως 
πιστεύουμε ότι τα χειρότερα συμβαίνουν όταν έχει κακοκαιρία, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν έτσι.
Οι κίνδυνοι καραδοκούν 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες».

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Ένα ατύχημα, ιδίως αν χαθούν ανθρώπινες ζωές, έχει σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο σε εσάς τους ίδιους αλλά και σε πολλούς άλλους 
ανθρώπους.
Οι τραυματισμοί μπορεί να επιφέρουν ανικανότητα για εργασία και, προφανώς, η απώλεια ενός προσώπου συνιστά τραγικό γεγονός για 
την οικογένεια και τους φίλους του.
Μπορεί ακόμη να υπάρξουν δυσκολίες με τις ασφαλιστικές εταιρείες, επειδή αρνούνται να καταβάλουν αποζημίωση έως ότου βρεθεί το 
πτώμα.
Δημιουργούνται επίσης οικονομικά προβλήματα όταν το άτομο που χάνει τη ζωή του είναι εκείνο που κερδίζει τα προς το ζην σε μια 
οικογένεια.
Οι επιπτώσεις του ατυχήματος μπορεί να είναι ιδιαίτερα αισθητές ακόμη και σε συναδέλφους, οι οποίοι ενίοτε δυσκολεύονται να 
συνεχίσουν κανονικά τη ζωή τους.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Εκπονήστε αξιολόγηση κινδύνων, καθώς μόνο έτσι είστε σε θέση να γνωρίζετε τους κινδύνους και τα μέτρα ελέγχου που πρέπει να 
εφαρμόσετε για την πρόληψη και την καταπολέμησή τους.

 � Συνειδητοποιήστε ότι οι καλές πρακτικές προστατεύουν τόσο την υγεία του πληρώματος όσο και την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.
 � Μη θυσιάζετε την τήρηση των ασφαλών πρακτικών στον βωμό της ταχύτερης επιτέλεσης των εργασιών στο κατάστρωμα του 

σκάφους.
 � Έχετε υπόψη σας και αξιοποιήστε όλες τις κατευθυντήριες γραμμές και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.
 � Γνωρίζετε και εφαρμόζετε όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις περί προστασίας της υγείας και της ασφάλειας.
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4. ΑΞΊΟΛΟΓΉΣΉ ΚΊΝΔΥΝΩΝ

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ

ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΕΙΤΕ
Αξιολόγηση κινδύνων σημαίνει ουσιαστικά να σκεφθείτε τους πιθανούς κινδύνους και να αποφασίσετε 
τι μέτρα μπορείτε να λάβετε για να τους αποφύγετε ή να προφυλαχθείτε από αυτούς.

Η αξιολόγηση κινδύνων είναι απαραίτητο να γίνεται σε όλους τους χώρους εργασίας και είναι ευθύνη του εργοδότη σας ή του ιδιοκτήτη 
του σκάφους να εγγυάται ότι ο χώρος εργασίας είναι ασφαλής και ότι τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής για όλα τα άτομα που βρίσκονται σε 
αυτόν.
Το αλιευτικό σκάφος είναι χώρος εργασίας και ο υπεύθυνος εκμετάλλευσής του οφείλει να εγγυάται ότι είναι ασφαλής και ότι πληροί τις 
συνθήκες υγιεινής για το πλήρωμα και για άλλα άτομα που βρίσκονται ενδεχομένως πάνω σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πρόκειται 
για άτομα που διέρχονται από το σκάφος για να φθάσουν σε άλλο, παραπλεύρως αγκυροβολημένο.
Πάνω σε ένα αλιευτικό σκάφος καραδοκούν προφανείς κίνδυνοι, όπως να πέσει κάποιος στη θάλασσα, να βυθιστεί το σκάφος ή να 
ξεσπάσει πυρκαγιά. Είναι πιθανό ακόμη κάποιος να γλιστρήσει, να σκοντάψει και να πέσει, με λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές συνέπειες. 
Μπορεί επίσης να προκύψουν άλλα ζητήματα υγείας που προκαλούν σωματική και διανοητική πίεση, όπως τραυματισμοί στην οσφυϊκή 
χώρα ή στα χέρια και τους ώμους λόγω της άρσης και της μεταφοράς φορτίων, κακώσεις λόγω της επαναλαμβανόμενης καταπόνησης από 
τις εργασίες εκσπλαχνισμού ή δόλωσης, απώλεια ακοής λόγω των υψηλών επιπέδων θορύβου, άγχος και κόπωση, κ.λπ.
Οι αλιείς γνωρίζουν συνήθως πολύ καλά αυτούς τους κινδύνους, αλλά τις περισσότερες φορές απλώς τους αποδέχονται ως μέρος της 
εργασίας τους.

Εκπονώντας αξιολόγηση κινδύνων, επιτυγχάνετε τα ακόλουθα:
 � Βελτιώνετε την αλιευτική δραστηριότητα από πλευράς ασφάλειας και υγείας.
 � Συμμορφώνεστε με τη νομοθεσία.
 � Καταδεικνύετε ότι έχετε επιδείξει τη «δέουσα επιμέλεια».

Βλ. ενότητα V για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων.

I-2. Σκεφθείτε τους κινδύνους που καραδοκούν στο σκάφος (Beate Gminder © Ευρωπαϊκή Ένωση)
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5. ΔΊΑΣΦΑΛΊΣΉ ΤΉΣ ΚΑΤΑΛΛΉΛΟΤΉΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΑΣ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Τα σκάφη καταστρέφονται γρήγορα εάν δεν συντηρούνται σωστά. 
Είναι απαραίτητο να εφαρμόζετε αυστηρό πρόγραμμα συντήρησης.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
 � Ελέγξτε ότι η γάστρα και το κατάστρωμα είναι σε καλή κατάσταση και ότι δεν υπάρχουν πουθενά τρύπες λόγω σκουριάς, σκεβρωμένες 

σανίδες ή κατεστραμμένα GRP (πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα).
 � Όλα τα στόμια κύτους και οι πόρτες πρέπει να κλείνουν ερμητικά και οι αεραγωγοί πρέπει να έχουν δυνατότητα κλεισίματος. 

Τα παράθυρα πρέπει να συγκρατούν αποτελεσματικά το νερό έξω από το σκάφος.

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
 � Είναι σύνηθες φαινόμενο, καθώς ο καιρός περνάει, να γίνονται μετασκευές στα αλιευτικά σκάφη ώστε να ανταποκρίνονται σε 

διαφορετικές μεθόδους αλιείας ή να αντικαθίστανται σημαντικά εξαρτήματά τους, όπως η κύρια μηχανή ή το βαρούλκο, με συνέπεια 
το σκάφος να μην έχει πια την αρχική του ευστάθεια.

 � Έτσι, μια σύγχρονη ελαφριά μηχανή υψηλής ταχύτητας δεν μπορεί να αντισταθμίσει το βάρος ενός μεγαλύτερου και σαφώς 
ισχυρότερου βαρούλκου στο κατάστρωμα κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που η αρχική βαριά μηχανή αντιστάθμιζε το βάρος του 
μικρότερου παλιού βαρούλκου. Πολλά σκάφη εξοπλίζονται εκ των υστέρων με προστατευτικό κατάστρωμα και πρυμναίο καπόνι, και 
ενδεχομένως με τύμπανο περιέλιξης διχτυών. Τα σκάφη που αλιεύουν με χοανοειδείς ιχθυοπαγίδες προσπαθούν να μεταφέρουν όσο 
το δυνατόν περισσότερα αλιευτικά εργαλεία στοιβάζοντάς τα σε ειδικές κατασκευές στην πρύμνη. Η προσθήκη μεγάλου βάρους στο 
σκάφος συνεπάγεται σημαντική απώλεια ευστάθειας και πρέπει να διενεργείται κατάλληλος έλεγχος από ειδικευμένο άτομο.

ΑΝΟΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ελέγξτε την κατάσταση των ανοδίων για να βεβαιωθείτε ότι ο πρυμναίος άξονας, η προπέλα, η άτρακτος του πηδαλίου και οι βαλβίδες της 
γάστρας προστατεύονται αποτελεσματικά από τη διάβρωση.

Οι τρόχιλοι πρέπει να είναι βελτιωμένης έκδοσης και να διαθέτουν συνδέσμους άρμοσης με συγκολλητά μεταλλικά μέρη.
Σημείωση:  Με ανόδια προστασίας πρέπει να συνδέονται και τα στόμια εισαγωγής θαλασσινού νερού εάν είναι κατασκευασμένα 
από μη σιδηρούχο μέταλλο.

Μήκος 
σκάφους 

Βάρος 
ανοδίων 

ψευδαργύρου 

Συνολικός 
αριθμός 
ανοδίων 

A 6 μ. – 12 μ. 8,6 κιλά 4

B 12 μ. – 15 μ. 8,6 κιλά 6 

C 15 μ. – 18 μ. 13,1 κιλά 8 

D 18 μ. – 21 μ. 15,0 κιλά 10

Ε 21 μ. – 24 μ. 15,0 κιλά 10

F 24 μ. – 27 μ. 15,0 κιλά 10

I-5. Θέση και πλήθος ανοδίων (προσαρμογή από: FAO, έγγραφο 239)
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ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ
Ελέγξτε ότι είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΚΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Αν το σκάφος είναι αγκυροβολημένο, βεβαιωθείτε ότι οι θυρίδες εκροής υδάτων του καταστρώματος είναι ελεύθερες από εμπόδια.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι ο υδροσυλλέκτης (σεντίνα) και τα άλλα συστήματα άντλησης λειτουργούν σωστά και απομακρύνουν αποτελεσματικά 
το νερό από τη γάστρα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΣΗΣ
Η κύρια μηχανή, το κιβώτιο ταχυτήτων, ο ελικοφόρος άξονας, ο πρυμναίος στυθιοθλίπτης και η προπέλα είναι σε καλή κατάσταση;

Βλ. συναφές συμβάν στην ενότητα IV:
7 — Μηχανή: η καρδιά του σκάφους σας | Εισροή υδάτων, ανατροπή και απώλεια ανθρώπινων ζωών.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ
Πολλά σκάφη έχουν βυθιστεί εξαιτίας διαρροών στο σύστημα ψύξης με θαλασσινό νερό. Ελέγξτε, επομένως, προσεκτικά εάν είναι σε καλή 
κατάσταση οι βαλβίδες των στομίων εισαγωγής θαλασσινού νερού, οι συνδέσεις της γάστρας, οι εναλλάκτες θερμότητας, οι βαλβίδες 
εκκένωσης, οι αντλίες και οι σωληνώσεις.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ
Οι ελαττωματικές ηλεκτρικές συνδέσεις είναι συχνά αιτίες βλαβών, όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλα τα σκάφη με κατάστρωμα να 
διαθέτουν σύστημα ελέγχου στάθμης υδροσυλλέκτη (σεντίνα) που να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά. Θα πρέπει δε να ελέγχεται 
πριν από κάθε αλιευτικό ταξίδι.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ελέγξτε την κατάσταση του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των συσσωρευτών ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς! Οι συσσωρευτές 
πρέπει να αερίζονται καλά ώστε να απομακρύνονται τα εκρηκτικά αέρια, ενώ πρέπει να απαγορεύονται το κάπνισμα και οι ακάλυπτες 
φλόγες σε κοντινή απόσταση. Κάντε έναν έλεγχο για εξαρτήματα που δεν είναι καλά βιδωμένα ή για ξεχασμένα εργαλεία πάνω στο 
κιβώτιο του συσσωρευτή, καθώς μπορούν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα μεταξύ των ακροδεκτών.

Βλ. συναφές συμβάν στην ενότητα IV:
13 — Ήλεκτρολογικός εξοπλισμός | Πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
Ο εξοπλισμός ναυσιπλοΐας του σκάφους είναι κατάλληλος για την περιοχή στην οποία αναπτύσσετε αλιευτική δραστηριότητα; Παρουσιάζει 
τυχόν δυσλειτουργίες; Το σκάφος διαθέτει εφεδρικό σύστημα σε περίπτωση βλάβης;

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ο εξοπλισμός επικοινωνίας του σκάφους είναι σε καλή κατάσταση; Είναι κατάλληλος για την περιοχή στην οποία αναπτύσσετε αλιευτική 
δραστηριότητα; Το σκάφος διαθέτει εφεδρικό σύστημα; Διαθέτετε διάταξη ένδειξης θέσης κινδύνου ή άλλο σύστημα ένδειξης θέσης 
έκτακτης ανάγκης, π.χ. EPIRB;

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΠΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Το σκάφος είναι κατάλληλα εξοπλισμένο ώστε να σας παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια; Διαθέτει σκοινί ασφαλείας, σκάλα επιβίβασης, 
EPIRB κ.λπ.;

Βλέπε κεφάλαιο 18 «Μοναχική πλεύση και αλιευτική εργασία» της παρούσας ενότητας.
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6. ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΉΣ ΑΝΑΓΚΉΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΤΑΝ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ!
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε και να διαθέτετε 
τον κατάλληλο εξοπλισμό. Όλα τα άτομα που επιβαίνουν στο σκάφος θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει 
σεμινάρια κατάρτισης σε θέματα ασφαλείας, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας, κατά περίπτωση.

Προετοιμαστείτε για διάφορα ενδεχόμενα, όπως: Πτώση στη θάλασσα: Τουλάχιστον το 25 % των θανάτων αλιέων οφείλονται σε 
πτώση στη θάλασσα για διάφορους λόγους, π.χ. επειδή τους χτύπησε ή τους παρέσυρε κάποιο εργαλείο (MAIB).
Πυρκαγιά: Θα πρέπει να γνωρίζετε πώς να τη σβήσετε.
Διάσωση με ελικόπτερο: Θα πρέπει να γνωρίζετε τι να κάνετε και τι να μην κάνετε.
Εγκατάλειψη σκάφους: Διαθέτετε σωσίβια σχεδία; Γνωρίζετε πώς να την καθαιρέσετε, να την επαναφέρετε σε ορθή θέση αν χρειαστεί, 
και να επιβιβαστείτε σε αυτήν;
Σοβαροί τραυματισμοί: Παρακολουθήστε μαθήματα παροχής πρώτων βοηθειών και μάθετε πώς να καλείτε για ιατρική βοήθεια μέσω 
του ασυρμάτου.

Βλ. ενότητα VI για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παροχή πρώτων βοηθειών και τα στοιχειώδη ιατρικά είδη που 
πρέπει να περιέχει το κουτί πρώτων βοηθειών.
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6.1. ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΕΣ ΕΚΤΑΚΤΉΣ ΑΝΑΓΚΉΣ | ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΉ ΘΑΛΑΣΣΑ (MOB)

ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ PFD

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
 � Όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος θα πρέπει να φορούν κατάλληλο μέσο ατομικής επίπλευσης (PFD) τουλάχιστον 150 N κατά την 

εργασία τους στο κατάστρωμα.
 � Λάβετε υπόψη τα μέσα που διαθέτει το σκάφος σας και σκεφθείτε με ποιον τρόπο θα περισυλλέξετε κάποιον σε περίπτωση πτώσης 

στη θάλασσα.
 � Ενδεχομένως να χρειάζεστε ορμιδοβόλο συσκευή για τη ρίψη σκοινιού στον ναυαγό και ειδικό ιμάντα για την ανάσυρσή του από το 

νερό.
 � Πολύ χρήσιμο θα ήταν επίσης να διαθέτετε σκάλα επιβίβασης ή σκοινένια σκάλα, για να μπορέσει ο ναυαγός να αναρριχηθεί 

ευκολότερα στο σκάφος. Σε περίπτωση μοναχικής πλεύσης και αλιευτικής εργασίας, θα πρέπει να υπάρχει στην πρύμνη μόνιμα 
στερεωμένη σκάλα, ή να κρέμεται στο πλάι κορδόνι ταχείας εκτύλιξης σκοινένιας σκάλας τοποθετημένης στο παραπέτο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΡΑΥΓΗ – ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ –  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ – ΡΙΨΗ ΣΩΣΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ –  
ΣΤΡΟΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 � Φωνάξτε αμέσως «Άνθρωπος στη θάλασσα!».
 � Μη χάσετε ούτε στιγμή τον ναυαγό από τα μάτια σας. Ένα μέλος του πληρώματος θα πρέπει να τον παρακολουθεί διαρκώς 

και να δείχνει συνεχώς με το χέρι προς την κατεύθυνσή του. Ετοιμαστείτε να στρίψετε το σκάφος, ώστε να διατηρείτε πάντοτε 
οπτική επαφή μαζί του.

 � Στρίψτε το σκάφος προς την πλευρά της πτώσης, ώστε η προπέλα του σκάφους να απομακρυνθεί από τον ναυαγό.
 � Πετάξτε αμέσως κυκλικό σωσίβιο με σκοινί, και ετοιμαστείτε να ενεργοποιήσετε τις συσκευές εκπομπής σήματος κινδύνου, να 

σημειώσετε το ακριβές στίγμα και να πραγματοποιήσετε κλήση κινδύνου (MAYDAY) προς άλλα σκάφη ή προς τις αρχές έρευνας 
και διάσωσης.

 � Στρίψτε το σκάφος σας και προβείτε σε παράλληλο εντοπισμό. Εφαρμόστε τους ταχύτερους και ασφαλέστερους για κάθε 
περίσταση ελιγμούς (στροφή Williamson ή παρόμοια μέθοδο).

 � Η περισυλλογή εξαρτάται πάντοτε από τις συνθήκες που επικρατούν και από το εάν ο ναυαγός είναι σε θέση να συμβάλει στη 
διαδικασία.

 � Όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία περισυλλογής πρέπει απαραιτήτως να φορούν PFD και εξάρτυση ασφαλείας. Χρησιμοποιήστε 
σκοινί με θηλιά σε συνδυασμό με μηχανική τροχαλία ή βαρούλκο ανάσυρσης για να ανεβάσετε τον ναυαγό στο σκάφος.

 � Τοποθετήστε τον ναυαγό σε ύπτια θέση όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της υδροστατικής 
πίεσης.

 � Έχετε έτοιμο το κουτί πρώτων βοηθειών και μια ισοθερμική κουβέρτα για την παροχή άμεσης φροντίδας στον ναυαγό. 
Προετοιμαστείτε να καλέσετε την ακτοφυλακή για βοήθεια και να έχετε έτοιμη στρατηγική σε περίπτωση ενδεχόμενης 
διακομιδής, είτε με σκάφος είτε με ελικόπτερο.
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6.2. ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΕΣ ΕΚΤΑΚΤΉΣ ΑΝΑΓΚΉΣ | ΠΥΡΚΑΓΊΑ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΟΤΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης που πρέπει να διαθέτουν εκ του νόμου τα μικρά σκάφη περιορίζεται κατά κανόνα 
στα απολύτως αναγκαία. Σκεφθείτε τα πιθανά ενδεχόμενα πυρκαγιάς, τη δομή και τη διάταξη του σκάφους 
σας και αποφασίστε εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσθετο εξοπλισμό.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Σπινθήρες από ηλεκτρικούς διακόπτες, κινητήρες, εργαλεία και θερμοευαίσθητα υλικά όπως ο μόλυβδος.
 � Διαρροές καυσίμων πάνω σε καυτές επιφάνειες.
 � Σπινθήρες από εργασίες λείανσης και συγκόλλησης.
 � Ηλεκτρικές κουζίνες, γεννήτριες, τσιγάρα, σπίρτα και αναπτήρες.

ΚΑΙΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΜΕΣΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Ύφασμα/χαρτί/ξύλο

Εύφλεκτα υγρά

Πυρκαγιές σε ηλεκτρικά κυκλώματα

Πλειοψηφία τύπων πυρκαγιάς 

Νερό

Αφρός

CO2

Ξηρά σκόνη (*)

(*) Ειδικοί πυροσβεστήρες για πυρκαγιές που αφορούν μέταλλα και ορισμένα υγρά

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 � Όλα τα σημεία επί του σκάφους στα οποία υπάρχουν μέσα πυρόσβεσης.
 � Πώς και πότε να τα χρησιμοποιήσουν.
 � Τις επιπτώσεις του νερού πυρόσβεσης στην ευστάθεια του σκάφους.
 � Τον ρόλο τους κατά την προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σκάφος.

Θα πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικά ασκήσεις κατάσβεσης εικονικών πυρκαγιών, 
ώστε να είναι βέβαιο ότι όλοι γνωρίζουν τι πρέπει να πράξουν.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

 � Φωνάξτε «Φωτιά!» και ενεργοποιήστε τον συναγερμό.
 � Ο κυβερνήτης κρίνει αν θα πραγματοποιήσει κλήση κινδύνου (MAYDAY).
 � Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά με τη βοήθεια πυροσβεστήρα.
 � Κλείστε όλα τα συστήματα εξαερισμού.
 � Αν δεν τα καταφέρετε, βγείτε έξω και κλείστε το συγκεκριμένο διαμέρισμα. 

Αν είναι δυνατό, κλείστε όλες τις παροχές ρεύματος και καυσίμου προς το 
συγκεκριμένο διαμέρισμα.

 � Προστατεύστε τις πνευστές σωσίβιες σχεδίες από τη φωτιά και τοποθετήστε 
τα ατομικά σωσίβια σε ασφαλές και προσβάσιμο σημείο.

 � Χρησιμοποιήστε νερό με φειδώ, ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα 
ευστάθειας (ελεύθερη επιφάνεια).

 � Προετοιμαστείτε να εγκαταλείψετε το σκάφος.

ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 � Πετρέλαιο, βενζίνη και λιπαντικά έλαια.
 � Υδραυλικά έλαια.
 � Φιάλες υγραερίου για το μαγείρεμα.
 � Χημικά καθαριστικά, βαφές και διαλυτικά.
 � Πρόχειρα πανιά εμποτισμένα με καύσιμα, 

λάδια ή χημικά προϊόντα.

Η πυρκαγιά σβήνει μόλις εκλείψει 
ένα από τα τρία στοιχεία

I-6. Το τρίγωνο της πυρκαγιάς

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΟΞΥΓΟΝΟ

ΚΑ
ΥΣ

ΙΜ
Η 

ΥΛ
Η
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6.3. ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΕΣ ΕΚΤΑΚΤΉΣ ΑΝΑΓΚΉΣ | ΔΊΑΣΩΣΉ ΜΕ ΕΛΊΚΟΠΤΕΡΟ

ΜΑΘΕΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

ΟΤΑΝ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ!
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος γνωρίζουν τις διαδικασίες και τις πληροφορίες που πρέπει 
να δώσουν, και ξέρουν πώς να ενεργήσουν σε περίπτωση διάσωσης με ελικόπτερο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
 � Ακριβές στίγμα, όνομα, αριθμός μητρώου σκάφους.
 � Ταχύτητα και κατεύθυνση σκάφους, πρόγνωση καιρού στην περιοχή.
 � Φύση του κινδύνου.
 � Εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης (ασύρματος, φωτοβολίδες χειρός).

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

 � Ακούτε προσεκτικά και ακολουθείτε κατά γράμμα τις οδηγίες του χειριστή του ελικοπτέρου.
 � Η ταχύτητα του σκάφους δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 5-10 κόμβους.
 � Εάν υπάρχει αρκετός χρόνος, ανασύρετε τα δίχτυα σας και αδειάστε το κατάστρωμα.
 � Φροντίστε να υπάρχουν μέλη του πληρώματος έτοιμα να δεθούν στο συρματόσκοινο του ελικοπτέρου διάσωσης.
 � Αφήνετε πάντοτε το συρματόσκοινο να ακουμπήσει στο νερό προτού το πιάσετε (περιέχει σημαντικό στατικό φορτίο).
 � Μη δένετε το συρματόσκοινο στο σκάφος.
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6.4. ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΕΣ ΕΚΤΑΚΤΉΣ ΑΝΑΓΚΉΣ | ΕΓΚΑΤΑΛΕΊΨΉ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σε περίπτωση που δεν υποχρεούστε εκ του νόμου να διαθέτετε σωσίβια σχεδία, εξετάστε το ενδεχόμενο να 
αγοράσετε ή να ενοικιάσετε μία, και επιπλέον να εξοπλιστείτε με θεσιδεικτικό ραδιοφάρο έκτακτης ανάγκης 
(EPIRB).

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Ο κυβερνήτης πρέπει να δώσει την εντολή εγκατάλειψης του σκάφους όταν είναι πλέον σαφές ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές 
(π.χ. πυρκαγιά ή εισροή υδάτων).

 � Αν υπάρχει χρόνος, στείλτε σήμα MAYDAY και πάρτε μαζί σας τα ισοθερμικά ρούχα και τις κουβέρτες.
 � Ενεργοποιήστε τον EPIRB και στερεώστε τον στη σωσίβια σχεδία ή σε κάποιο άτομο.
 � Πάρτε μαζί σας τις φωτοβολίδες και τον ασύρματο χειρός και καθαιρέστε τη σωσίβια σχεδία.
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7. ΕΥΣΤΑΘΕΊΑ, Ο ΚΡΥΦΟΣ ΚΊΝΔΥΝΟΣ!

ΜΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΝΕΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ

ΕΛΛΟΧΕΥΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Η ευστάθεια του αλιευτικού σκάφους μεταβάλλεται διαρκώς κατά τη διάρκεια του αλιευτικού ταξιδιού 
ανάλογα με τις αλλαγές του καιρού και τις μεταβολές στο μεταφερόμενο φορτίο και τις αλιευτικές εργασίες.
Η εκτίμηση της ευστάθειας δεν είναι εύκολη διαδικασία και πρέπει να γίνεται από ειδικό εμπειρογνώμονα.
Το ιδανικό είναι να έχουν γίνει ολοκληρωμένοι υπολογισμοί ευστάθειας όταν το σκάφος τέθηκε για πρώτη 
φορά σε λειτουργία και να έχει συνταχθεί εγχειρίδιο ευστάθειας, το οποίο παρέχει πληροφορίες για τους 
περιορισμούς του σκάφους υπό διάφορες συνθήκες φόρτωσης. Αυτό, ωστόσο, δεν συμβαίνει συνήθως για 
τα μικρά σκάφη· όμως ο ναυπηγός θα έχει υπολογίσει το επίπεδο ευστάθειας της γάστρας που απαιτείται 
προκειμένου να μπορεί το σκάφος να ανταποκρίνεται στις επιθυμητές απαιτήσεις.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Σε περίπτωση που έχετε επιφέρει τροποποιήσεις στο σκάφος σας ή έχετε τοποθετήσει πρόσθετο εξοπλισμό, ή εάν έχετε οποιαδήποτε 
ανησυχία σχετικά με το σκάφος, θα πρέπει να συμβουλευθείτε ειδικό. Σκεφθείτε επίσης μήπως πρέπει να ενημερώσετε την αρμόδια 
λιμενική αρχή και την ασφαλιστική σας εταιρεία.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εφόσον το σκάφος σας έχει ιστορικό ασφαλούς λειτουργίας, μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε με ασφάλεια αρκεί να έχετε 
υπόψη σας τα ακόλουθα:

 � Να είστε πολύ προσεκτικοί ως προς το φορτίο που τοποθετείτε πάνω στο σκάφος. Μην το φορτώνετε υπερβολικά.
 � Αποθηκεύετε τα εργαλεία κάτω από το κατάστρωμα, όποτε αυτό είναι δυνατό, καθώς η ύπαρξη βάρους πάνω στο κατάστρωμα μειώνει 

την ευστάθεια.
 � Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στο ύψος εξάλων (δηλαδή το ύψος από την επιφάνεια του νερού μέχρι τη γραμμή του καταστρώματος), 

καθώς μειώνεται όσο αυξάνεται το φορτίο που μεταφέρει το σκάφος. Ελέγχετε τακτικά το ύψος εξάλων, ώστε να έχετε μια εικόνα 
για τις αλλαγές που επιφέρει στο σκάφος το φορτίο που μεταφέρετε. Η μείωση του ύψους εξάλων μπορεί να οδηγήσει σε βύθιση της 
άκρης του καταστρώματος κάτω από την ίσαλο γραμμή κατά τη διατοίχιση του σκάφους, γεγονός που μειώνει σημαντικά το επίπεδο 
πλευστότητας της γάστρας. Η μείωση του ύψους εξάλων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε εισροή υδάτων στο εσωτερικό του σκάφους, 
όταν το τελευταίο παίρνει τόση κλίση που καθίσταται δυνατή η εισροή υδάτων από τα στόμια κύτους, τις πόρτες ή τους αεραγωγούς.

 � Φροντίζετε για τη συμμετρική κατανομή και τη ζυγοστάθμιση του φορτίου πάνω στο σκάφος, διότι, εάν οι διαφορές μεταξύ πλώρης και 
πρύμνης είναι μεγάλες, μειώνεται και πάλι το επίπεδο πλευστότητας της γάστρας.

 � Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ελέγχου της στάθμης του υδροσυλλέκτη λειτουργεί σωστά, ώστε να ειδοποιηθείτε άμεσα για ύπαρξη 
τυχόν μεγάλης ποσότητας νερού μέσα στη γάστρα. Το παγιδευμένο νερό δημιουργεί το φαινόμενο της ελεύθερης επιφάνειας, 
μειώνοντας έτσι την ευστάθεια του σκάφους.

 � Φροντίζετε να υπάρχουν στο κατάστρωμα όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα και διατηρείτε πάντοτε ελεύθερες από εμπόδια τις 
θυρίδες εκροής υδάτων καταστρώματος.

 � Τα αλιεύματα που εκφορτώνονται στο κατάστρωμα πρέπει να τοποθετούνται σε κιβώτια και να αποθηκεύονται στο κύτος αλιεύματος 
το ταχύτερο δυνατό. Τα αλιεύματα στο κατάστρωμα μπορεί επίσης να ολισθήσουν προς μία πλαϊνή πλευρά, αποσταθεροποιώντας έτσι 
το σκάφος.

 � Αποφεύγετε να εκτελείτε αλιευτικές εργασίες όταν το σκάφος είναι ελαφρύ και δεν διαθέτει αρκετά καύσιμα ή προμήθειες.
 � Προσέχετε ιδιαίτερα κατά την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης, καθώς το φορτίο επενεργεί στην κορυφή της τροχαλίας ανύψωσης, με 

αποτέλεσμα να αναπτύσσεται μεγάλη ροπή ανατροπής στο σκάφος.
 � Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περίπτωση εμποδίων στον πυθμένα, και να έχετε τοποθετήσει σημαντήρες στα αλιευτικά εργαλεία 

ώστε, εφόσον καταστεί αναγκαίο, να τα αφήσετε να πέσουν στη θάλασσα και να τα περισυλλέξετε αργότερα υπό ευνοϊκότερες 
συνθήκες, αντί να θέσετε το σκάφος σε κίνδυνο.

 � Μην προσθέτετε ή αφαιρείτε έρμα χωρίς τη συμβουλή ειδικού.
Βλ. συναφές συμβάν στην ενότητα IV: 12 — Έλεγχος ευστάθειας | Εισροή υδάτων, ανατροπή, απώλεια ανθρώπινων ζωών.
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I-7. Το φαινόμενο της ελεύθερης επιφάνειας εντός δεξαμενής 
(προσαρμογή από: FAO, έγγραφο 517)

I-8. Ανάπτυξη ροπής ανατροπής από συρματόσκοινα έλξης (προσαρμογή 
από: FAO, έγγραφο 517)

I-9. Πίνακας υπολογισμού ευστάθειας (προσαρμογή από: FAO, έγγραφο 517)

ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ:
 � Κλείνετε τις πόρτες και τα στόμια κύτους
 � Διατηρείτε τα μπούνια και τις θυρίδες εκροής υδάτων καταστρώματος ανοιχτά και ελεύθερα από εμπόδια, ώστε το νερό να 

στραγγίζει γρήγορα από το κατάστρωμα
 � Στερεώνετε καλά και ασφαλίζετε τα αλιεύματα και τα αλιευτικά εργαλεία, ώστε να αποτρέπονται τυχόν μετατοπίσεις
 � Μεταφέρετε τα αλιευτικά εργαλεία και τα αλιεύματα από το κατάστρωμα στο κύτος
 � Αποφεύγετε τα κύματα από πίσω
 � Αποφεύγετε την παρατεταμένη κλίση του σκάφους κατά την ανάσυρση των αλιευτικών εργαλείων

Πηγή: Τεχνικό έγγραφο 517 του FAO – Πρακτικές ασφαλείας για την ευστάθεια μικρών αλιευτικών σκαφών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ

Αποδεκτή Οριακή Κίνδυνος ανατροπής

• Άδειο κύτος αλιεύµατος

• Πλήρες κύτος 
αλιεύµατος

• Εν µέρει πλήρες κύτος 
αλιεύµατος

• Αλιευτικά εργαλεία 
στο κατάστρωµα

• Μεγάλη ποσότητα 
αλιευµάτων 
στο κατάστρωµα

• Αλιευτικά εργαλεία 
στο κατάστρωµα

• Άδειο κύτος αλιεύµατος
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8. ΧΩΡΟΊ ΓΕΝΊΚΩΝ ΕΡΓΑΣΊΩΝ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ
Θα πρέπει να είστε σε θέση να κινείστε άνετα στους χώρους εργασίας του σκάφους χωρίς να κινδυνεύετε να γλιστρήσετε, να σκοντάψετε 
ή να πέσετε. Για να εργάζεστε με ασφάλεια, τα πάντα θα πρέπει να είναι επιμελώς στοιβαγμένα, ώστε οι διάδρομοι διέλευσης και οι χώροι 
εργασίας να είναι ελεύθεροι από εμπόδια.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Εμπόδια στα οποία μπορείτε να σκοντάψετε
 � Πάγος, αλιεύματα ή διαρροές καυσίμων/λαδιών, 

όπου είναι πιθανό να γλιστρήσετε
 � Ανοίγματα χωρίς προστατευτικά
 � Απουσία χειραγωγών
 � Ελλιπής φωτισμός
 � Εμπόδια σε χαμηλό ύψος

I-3. Μη τακτοποιημένο κατάστρωμα (Beate Gminder © Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Μην αφήνετε στον χώρο του καταστρώματος αλιευτικά εξαρτήματα και εργαλεία που δεν χρειάζεστε, στα οποία μπορεί κάποιος 
να σκοντάψει και να πέσει.

 � Περάστε το κατάστρωμα με αντιολισθητική επίστρωση, τοποθετήστε γεφυροειδείς κατασκευές από δοκούς ή σανίδες παράπλευρης 
αρμολόγησης (διαβάθρες) σε σημεία όπου υπάρχει πάγος και εντόσθια ψαριών. Χρησιμοποιείτε πατάκια από καουτσούκ όπου 
απαιτείται. Καθαρίζετε και επισκευάζετε τυχόν διαρροές καυσίμων.

 � Διατηρείτε τα στόμια κύτους κλειστά όταν δεν χρησιμοποιούνται.
 � Τοποθετήστε χειραγωγούς όπου απαιτείται ή όπου θα ήταν χρήσιμο.
 � Βεβαιωθείτε ότι ο φωτισμός είναι επαρκής ώστε να διακρίνετε κάθε πιθανή πηγή κινδύνου.
 � Μεριμνήστε ώστε τα εμπόδια που βρίσκονται σε χαμηλό ύψος φέρουν ευκρινή σήμανση και καλύψτε με προστατευτικό υλικό τυχόν 

αιχμηρές άκρες και γωνίες.
 � Διατηρείτε ελεύθερη την πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας εξοπλισμό ασφαλείας και χειριστήρια.
 � Διατηρείτε τις θυρίδες εκροής υδάτων καταστρώματος και τις εξόδους κινδύνου ελεύθερες από εμπόδια.

I-4. Τακτοποιημένο κατάστρωμα (Beate Gminder © Ευρωπαϊκή Ένωση)
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9. ΤΉΡΉΣΉ ΦΥΛΑΚΉΣ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΡΙΜΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ...  
Ή ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ
Μεριμνήστε για την ασφαλή επιτήρηση του σκάφους τόσο για τους επιβαίνοντες σε αυτό όσο και για τα άλλα 
σκάφη.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Ο υπεύθυνος φυλακής δεν διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα.
 � Δεν εκτελείται κατάλληλη επιτήρηση όταν ο κυβερνήτης εργάζεται στο κατάστρωμα.
 � Ο υπεύθυνος φυλακής κοιμάται.
 � Ο υπεύθυνος φυλακής δεν επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Βεβαιωθείτε ότι τα άτομα στα οποία ανατίθεται ο έλεγχος του σκάφους έχουν τις αναγκαίες γνώσεις και την απαιτούμενη πείρα για να 
αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά σε κάθε πιθανό ενδεχόμενο.

 � Σε περίπτωση που ο κυβερνήτης εργάζεται στο κατάστρωμα, θα πρέπει να έχει πάντοτε κατά νου να ελέγχει το σκάφος και να 
παρατηρεί τι συμβαίνει γύρω από αυτό.

 � Τα άτομα στα οποία ανατίθεται ο έλεγχος του σκάφους πρέπει να είναι επαρκώς ξεκούραστα. Ένα καλό μέτρο ασφαλείας για να μην 
αποκοιμιέται ο υπεύθυνος φυλακής είναι η τοποθέτηση συστήματος αφύπνισης.

 � Πηγές περισπασμού της προσοχής του υπεύθυνου φυλακής, όπως τηλεοράσεις και άλλες οθόνες, δεν θα πρέπει να είναι ορατές από 
την τιμονιέρα του σκάφους.

 � Ο υπεύθυνος φυλακής θα πρέπει να ετοιμάζει, εφόσον το επιθυμεί, κάποιο ρόφημα πριν αναλάβει βάρδια. Δεν πρέπει να εγκαταλείπει 
ποτέ την τιμονιέρα σε ώρα βάρδιας.

Βλ. συναφές συμβάν στην ενότητα IV: 5 — Έλλειψη ύπνου | Προσάραξη.
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10. ΧΩΡΟΊ ΕΝΔΊΑΊΤΉΣΉΣ / ΜΑΓΕΊΡΕΊΟ

ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΘΑΡΟΙ

Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΣΑΣ
Θα πρέπει να μεριμνάτε για την καταλληλότητα της χρήσης των χώρων ενδιαίτησης, του μαγειρείου και όλων 
των άλλων εγκαταστάσεων του σκάφους καθ’ όλη τη διάρκεια του αλιευτικού ταξιδιού.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Κακός εξαερισμός και ακατάλληλη θέρμανση: λειτουργούν επιβαρυντικά για την υγεία των μελών του πληρώματος.
 � Ακατάλληλες εγκαταστάσεις μαγειρέματος/υγιεινής: το πλήρωμα διαβιώνει σε συνθήκες ελλιπούς υγιεινής.
 � Ανεπάρκεια διαθέσιμων μέσων πυρόσβεσης επί του σκάφους.
 � Εσφαλμένη αποθήκευση και χρήση των φιαλών υγραερίου.
 � Ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θορύβου.
 � Απουσία διόδων διαφυγής ή αδυναμία χρήσης τους.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Οι χώροι ενδιαίτησης του σκάφους θα πρέπει να έχουν προσήκουσα θερμοκρασία και κατάλληλο αερισμό, ώστε να μην αναπτύσσεται 
υγρασία και δημιουργούνται επιβαρυντικές για την υγεία συνθήκες.

 � Οι εγκαταστάσεις του μαγειρείου και οι χώροι υγιεινής θα πρέπει να είναι κατάλληλοι προς χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια των αλιευτικών 
ταξιδιών, σε καλή κατάσταση λειτουργίας και απολύτως καθαροί.

 � Στο σκάφος θα πρέπει να υπάρχουν εγκατεστημένοι ανιχνευτές καπνού και κατάλληλοι πυροσβεστήρες σε άμεσα προσβάσιμα σημεία.
 � Σε εύκολα προσβάσιμο σημείο κοντά στην ηλεκτρική κουζίνα θα πρέπει να υπάρχει κουβέρτα πυρόσβεσης.
 � Οι φιάλες υγραερίου θα πρέπει να αποθηκεύονται εκτός των χώρων ενδιαίτησης, σε καλά αεριζόμενο σημείο.
 � Στο μαγειρείο θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος ανιχνευτής υγραερίου και να ελέγχεται τακτικά η κατάσταση λειτουργίας του.
 � Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τη μείωση των πολύ υψηλών επιπέδων θορύβου με την τοποθέτηση ειδικού ηχομονωτικού υλικού.
 � Θα πρέπει να προβλέπεται δίοδος διαφυγής από τους χώρους ενδιαίτησης, η οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερη από εμπόδια 

και να διαθέτει κατάλληλη σήμανση. Βεβαιωθείτε επιπλέον ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσουν.
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11. ΜΉΧΑΝΟΣΤΑΣΊΟ

Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ

ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΕΛΕΙΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Η αποτελεσματική συντήρηση της μηχανής είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της. 
Μόνο υπό αντίξοες συνθήκες εκτιμά κανείς πόσο σημαντικό είναι να λειτουργούν απολύτως αξιόπιστα η κύρια 
μηχανή και τα βοηθητικά μηχανήματα του σκάφους.
Μεριμνήστε για την ασφαλή μετακίνηση στον χώρο του μηχανοστασίου καθώς ενδέχεται να χρειαστεί να 
πραγματοποιήσετε εργασίες στη μηχανή ενώ βρίσκεστε εν πλω.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Βλάβη κύριας μηχανής / βοηθητικών μηχανημάτων.
 � Κίνδυνος πτώσης και τραυματισμού.
 � Μοναχική εργασία στο μηχανοστάσιο.
 � Ελλιπής φωτισμός.
 � Ιμάντες μετάδοσης κίνησης.
 � Επιφάνειες εκτεθειμένες σε υψηλές θερμοκρασίες.
 � Βρώμικες επιφάνειες.
 � Πυρκαγιά/εκρήξεις.
 � Απουσία εξαερισμού συσσωρευτών.
 � Εισροή υδάτων λόγω ελαττωματικών σωληνώσεων, αντλιών και βαλβίδων.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Εφαρμόστε πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης και μεριμνήστε, μεταξύ άλλων, για την τακτική αλλαγή λαδιών και φίλτρων.
 � Ελέγχετε όλους τους ιμάντες μετάδοσης κίνησης.
 � Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν εγκατεστημένοι χειραγωγοί ή χειρολαβές στα σημεία όπου είναι απολύτως αναγκαίο και ότι τα ελάσματα 

του δαπέδου είναι καλά στερεωμένα στη θέση τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση και εργασία γύρω από τη 
μηχανή του σκάφους.

 � Σε περίπτωση που πρόκειται να εργαστείτε μόνος σας στο μηχανοστάσιο, ενημερώστε κάποιο μέλος του πληρώματος για τον χρόνο 
που εκτιμάτε ότι θα διαρκέσει η εργασία σας.

 � Βεβαιωθείτε ότι ο φωτισμός στο μηχανοστάσιο είναι επαρκής και ότι υπάρχουν φώτα στα σημεία όπου είναι αναγκαίο για την 
αποτελεσματική συντήρηση της μηχανής.

 � Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ιμάντες μετάδοσης κίνησης διαθέτουν προστατευτικά, ακόμη και εκείνοι που βρίσκονται κάτω από τα ελάσματα 
του δαπέδου, καθώς είναι πιθανό να χρειαστεί να ανασηκώσετε κάποιο έλασμα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιμάντα που βρίσκεται 
από κάτω.

 � Τοποθετήστε προστατευτικά σε όλες τις επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες σε υψηλές θερμοκρασίες με τις οποίες ενδέχεται, έστω και 
κατά λάθος, να έρθετε σε επαφή.

 � Μεριμνήστε για τον καλό εξαερισμό του μηχανοστασίου, ώστε να απομακρύνονται αποτελεσματικά η θερμότητα και οι αναθυμιάσεις.
 � Φροντίζετε για την τακτική καθαριότητα της μηχανής του σκάφους και του συναφούς εξοπλισμού, ώστε να μπορείτε να διακρίνετε 

αμέσως διαρροές νερού, καυσίμου και λαδιών προτού το πρόβλημα διογκωθεί.
 � Ελέγξτε εάν το σύστημα πυρόσβεσης είναι κατάλληλο και, σε περίπτωση που το σκάφος διαθέτει σταθερό σύστημα πυρόσβεσης, 

βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχουν τα αδρανή αέρια.
 � Βεβαιωθείτε ότι ο εξαερισμός των συσσωρευτών γίνεται προς εξωτερικό, ανοικτό χώρο και ελέγχετε ότι δεν υπάρχει σε κοντινή 

απόσταση οποιοδήποτε αντικείμενο θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυκύκλωμα με συνέπεια την εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης.
 � Ελέγχετε την κατάσταση των συστημάτων ψύξης με θαλασσινό νερό, εγκαταστήστε αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της στάθμης 

υδροσυλλέκτη και ελέγχετε τακτικά ότι λειτουργεί σωστά.
 � Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες των στομίων εισαγωγής θαλασσινού νερού κλείνουν εύκολα, ακόμη και κάτω από το νερό.
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12. ΕΠΊΒΊΒΑΣΉ ΚΑΊ ΑΠΟΒΊΒΑΣΉ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΡΧΕΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 20 % ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ
Σε πολλές περιπτώσεις πιθανή αιτία θεωρείται η κατανάλωση αλκοόλ, όμως αρκετούς κινδύνους κρύβουν 
συχνά και οι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την επιβίβαση σε μικρά σκάφη.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Κατέβασμα σκάλας.
 � Ύπαρξη εμποδίων στην αποβάθρα και επί του σκάφους.
 � Ελλιπής φωτισμός.
 � Ανοίγματα χωρίς προστατευτικά.
 � Πρόσβαση μέσω άλλων σκαφών.
 � Επιβίβαση από βοηθητική λέμβο.

I-5. Ασφαλής επιβίβαση από ποντόνι (Amélie Knapp © Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Μην επιχειρείτε να επιβιβαστείτε στο σκάφος εάν έχετε καταναλώσει αλκοόλ ή έχετε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.
 � Η επιβίβαση πρέπει να γίνεται πάντοτε παρουσία άλλων ατόμων.
 � Οι επιτοίχιες σκάλες των λιμένων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της εκάστοτε αρχής διαχείρισης λιμένα και, εάν δεν είναι σε καλή 

κατάσταση (π.χ. με χειρολαβές στο πάνω μέρος), θα πρέπει να ζητάτε από την αρμόδια αρχή να τις επιδιορθώσει.
 � Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε σκάλες που είναι σε κακή κατάσταση.
 � Εμπόδια όπως δίχτυα, σκοινιά, συρματόσκοινα, κιβώτια, πόρτες τράτας, απορρίμματα κ.λπ. τόσο στην αποβάθρα όσο και πάνω στο 

σκάφος μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να σκοντάψει κάποιος και να πέσει. Φροντίστε να απομακρύνετε τυχόν περιττά εμπόδια από 
το σκάφος σας και συνεργαστείτε με την αρχή διαχείρισης του λιμένα ώστε οι χώροι γύρω από τις σκάλες να διατηρούνται καθαροί και 
ελεύθεροι από εμπόδια.

 � Ο λιμένας ενδέχεται να έχει ελλιπή φωτισμό ή ακόμη να μη φωτίζεται καθόλου. Θα πρέπει να ζητάτε από την αρχή διαχείρισης του 
λιμένα να μεριμνήσει για τη βελτίωση του φωτισμού, όμως, στο μεταξύ, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε φακό ώστε να είστε σε θέση να 
διακρίνετε τα διάφορα εμπόδια στα οποία κινδυνεύετε να σκοντάψετε.

 � Θα πρέπει να τοποθετείτε προστατευτικά γύρω από τα ανοιχτά στόμια κύτους, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να σκοντάψει και να πέσει 
κάποιος. Ομοίως, προστατευτικά θα πρέπει να τοποθετούνται και σε προσωρινά ανοίγματα, όπως σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών 
συντήρησης.

 � Πρόσβαση μέσω άλλων σκαφών: Καθώς είναι σύνηθες φαινόμενο τα σκάφη να προσδένουν το ένα δίπλα στο άλλο, τα μέλη των 
πληρωμάτων, οι συντηρητές κ.λπ. θα πρέπει να μπορούν να διέρχονται με ασφάλεια από το σκάφος σας. Βεβαιωθείτε ότι είναι 
ασφαλές να διασχίσει κανείς το σκάφος σας: ελέγξτε ότι το κατάστρωμα δεν είναι ολισθηρό, ότι υπάρχουν εγκατεστημένοι χειραγωγοί 
και ότι οι οδοί διάσχισης είναι ελεύθερες από εμπόδια.

 � Σε περίπτωση επιβίβασης στο σκάφος από βοηθητική λέμβο ελλοχεύει ο κίνδυνος εισροής υδάτων και βύθισής της, ιδίως εάν είναι 
φορτωμένη με προμήθειες και εξοπλισμό ενόψει αλιευτικού ταξιδιού.

 � Όλοι οι επιβαίνοντες στη λέμβο πρέπει να φορούν κατάλληλα μέσα επίπλευσης, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική 
φόρτωσή της.

 � Η βοηθητική λέμβος θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με κουπιά σε περίπτωση βλάβης της μηχανής, και να διαθέτει φως ώστε να 
αποτρέπεται ο κίνδυνος ανατροπής της από άλλα σκάφη τη νύχτα.
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13. ΠΡΟΕΤΟΊΜΑΣΊΑ ΑΛΊΕΥΤΊΚΟΥ ΤΑΞΊΔΊΟΥ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Η ΚΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΟΝΟ ΚΑΚΟ ΠΡΟΜΗΝΥΕΙ!
Ο σωστός σχεδιασμός, η καλή προετοιμασία και ο προσεκτικός έλεγχος προτού ξεκινήσετε το αλιευτικό σας 
ταξίδι εγγυώνται την ασφαλή πραγματοποίησή του.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Βλάβη μηχανολογικού εξοπλισμού.
 � Απουσία αναγκαίων εργαλείων και ανταλλακτικών.
 � Εισροή υδάτων και απώλεια σκάφους.
 � Αναποτελεσματικός εξοπλισμός ασφαλείας.
 � Άγνοια των διαδικασιών ασφαλείας από το πλήρωμα.
 � Δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
 � Βλάβη του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας.
 � Πλήρωμα χωρίς τις απαιτούμενες ικανότητες ή την απαιτούμενη φυσική κατάσταση.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Καταρτίστε κατάλογο ελέγχου που θα περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους που θεωρείτε σημαντικές και βεβαιωθείτε, σε κάθε περίπτωση, 
ότι έχετε συμπεριλάβει τα ακόλουθα:

 � Μηχανή: καύσιμα, λάδια, γλυκό νερό.
 y Ελέγξτε για τυχόν διαρροές και ενδείξεις πιθανών προβλημάτων.
 y Ελέγξτε τα διάφορα συστήματα προειδοποίησης της μηχανής.

 � Σύστημα ελέγχου στάθμης υδροσυλλέκτη:
 y Ελέγξτε ότι λειτουργεί σωστά.

 � Συστήματα ψύξης με θαλασσινό νερό:
 y Ελέγξτε για ενδείξεις πιθανών προβλημάτων. Τα στόμια εισαγωγής θαλασσινού νερού κλείνουν εύκολα;
 y Οι αντλίες λειτουργούν σωστά; 
 y Ελέγξτε ότι τα φίλτρα αναρρόφησης είναι καθαρά.

 � Υδραυλικό σύστημα
 y Ελέγξτε για τυχόν διαρροές (όχι όμως με το χέρι, καθώς τα υδραυλικά υγρά μπορούν να εισχωρήσουν στον ανθρώπινο ιστό με 

ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις) και, επιπλέον, ελέγξτε τη στάθμη της δεξαμενής.
 y Έχετε επαρκείς ποσότητες για την αναπλήρωση λαδιού στο σκάφος;

 � Κατάσταση σκάφους:
 y Είναι όλα σωστά στοιβαγμένα, τα στόμια κύτους κλειστά και οι θυρίδες εκροής υδάτων καταστρώματος ελεύθερες από εμπόδια;

 � Εξοπλισμός ασφαλείας:
 y Υπάρχουν ατομικά σωσίβια σε άμεσα προσβάσιμα σημεία; Η σωσίβια σχεδία είναι στη θέση της; Διαθέτει υδροστατικό μηχανισμό 

απασφάλισης;
 y Τα μέσα πυρόσβεσης είναι όλα στη θέση τους; Είναι τα ενδεδειγμένα;
 y Γνωρίζουν όλα τα μέλη του πληρώματος τις διαδικασίες ασφαλείας;
 y Τα συστήματα ναυσιπλοΐας του σκάφους λειτουργούν σωστά; Υπάρχει διαθέσιμο εφεδρικό σύστημα;

 � Καιρικές συνθήκες:
 y Ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του επικείμενου ταξιδιού σας.
 y Ενημερώστε άτομα που θα βρίσκονται στην ξηρά για την περιοχή στην οποία σκοπεύετε να αναπτύξετε αλιευτική δραστηριότητα, 

καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα επιστροφής σας στον λιμένα.
 y Δώστε τους τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των επιβαινόντων στο σκάφος.

 � Έλεγχος συστήματος επικοινωνίας: 
 y Ελέγξτε την ορθή λειτουργία του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας σας κάνοντας δοκιμή με το γραφείο διεύθυνσης του λιμένα ή με 

άλλο σκάφος.
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14. ΜΠΛΕΓΜΕΝΑ ΑΛΊΕΥΤΊΚΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΚΑΊ ΕΠΊΔΊΟΡΘΩΣΉ ΤΟΥΣ

ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ: ΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ, 
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ ΟΧΙ
Σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά και τα αλιευτικά εργαλεία μπλεχτούν μεταξύ τους, οι αλιείς επιχειρούν 
να τα ξεμπερδέψουν βιαστικά, χωρίς να σκέφτονται τις συνέπειες που μπορεί να έχει η υπερέκταση εκτός 
κουπαστής ή το γεγονός ότι τα επιδιορθώνουν πατώντας επάνω τους.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Να πέσουν στη θάλασσα.
 � Να πέσουν από ύψος.
 � Να παρασυρθούν από αλιευτικά εργαλεία που πέφτουν ξαφνικά πίσω στη θάλασσα.
 � Να χτυπήσουν λόγω αντικειμένων που ταλαντεύονται, κατρακυλούν ή ολισθαίνουν.
 � Να τραυματιστούν επειδή δεν φορούν κατάλληλα γάντια, προστατευτικά γυαλιά, κράνος κ.λπ.
 � Να ανατραπεί το σκάφος.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Καταρχάς, εκτιμήστε την κατάσταση και αποφασίστε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιλύσετε το πρόβλημα που έχει 
παρουσιαστεί. Ενημερώστε όλους τους εμπλεκομένους για αυτό που σκοπεύετε να κάνετε.

 � Φορέστε εξάρτυση ασφαλείας εάν πρόκειται να κάνετε υπερέκταση εκτός κουπαστής για να φθάσετε τα αλιευτικά εργαλεία ή εάν 
πρόκειται να εργαστείτε σε ύψος πάνω από το κατάστρωμα.

 � Προτού καταπιαστείτε με το ξεμπέρδεμα των διχτυών, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει επαρκώς τα αλιευτικά εργαλεία και ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος να πέσουν ξαφνικά πίσω στη θάλασσα.

 � Λάβετε μέτρα ώστε να μην μπορεί κανένα αντικείμενο να ταλαντευτεί, να κατρακυλήσει ή να ολισθήσει με συνέπεια τον τραυματισμό 
κάποιου μέλους του πληρώματος.

 � Φροντίστε να υπάρχει σε άμεσα προσβάσιμο σημείο εργαλειοθήκη με τα κατάλληλα εργαλεία και τον εξοπλισμό που θα χρειαστείτε 
για τις επισκευές που πιθανολογείτε ότι θα προκύψουν.

 � Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία συνοδεύονται από τον ενδεδειγμένο εξοπλισμό ασφαλείας και μην αμελείτε να τον χρησιμοποιείτε.

I-6. Πραγματοποίηση επισκευών σε ασφαλή χώρο (Dominique Levieil © Ευρωπαϊκή 
Ένωση)
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15. ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ

ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ

ΜΕΡΙΜΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!
Πολλοί αλιείς εκτελούν μόνοι τους όσες περισσότερες εργασίες συντήρησης μπορούν στο σκάφος τους, 
ώστε να περιορίσουν το σχετικό κόστος. Τα χρήματα που εξοικονομούνται από τη μη πραγματοποίηση των 
απαιτούμενων εργασιών συντήρησης δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντισταθμίσουν το προσωπικό 
και οικονομικό κόστος που προκύπτει σε περίπτωση τραυματισμού κάποιου μέλους του πληρώματος. Η 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική συντήρηση του σκάφους είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της 
ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας του.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Όλοι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής, λείανσης, καθαρισμού με μεταλλικές ψήκτρες και άλλων 
συναφών εργασιών.

 � Οι κίνδυνοι που ενέχει η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων εν πλω.
 � Οι κίνδυνοι πτώσης.
 � Η χρήση χημικών προϊόντων για σκοπούς καθαριότητας ή άλλες εργασίες.
 � Οι αναθυμιάσεις.
 � Οι κλειστοί χώροι.
 � Οι εργασίες ανύψωσης.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Το πλήρωμα θα πρέπει να φορά εξοπλισμό ατομικής προστασίας εφόσον υπάρχει κίνδυνος πτώσης στη θάλασσα.
 � Γάντια για τα χέρια, γυαλιά για τα μάτια και κατάλληλες μάσκες για προστασία από τη σκόνη.
 � Τα μέλη του πληρώματος θα πρέπει να φορούν προστατευτικές μπότες με ειδική ενίσχυση για την προστασία των δακτύλων των 

ποδιών, και προστατευτικά κράνη εργασίας εφόσον υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων από ψηλά ή χτυπήματος της κεφαλής σε 
κάποιο εμπόδιο.

 � Τα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εάν είναι ασφαλή προς χρήση και εφόσον διαθέτουν αποτελεσματικά 
χειριστήρια, προστατευτικά και άλλες διατάξεις ασφαλείας. Για την ασφάλεια του πληρώματος, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ασφαλειαποζεύκτες ισχύος, ενώ οι επεκτάσεις των καλωδίων θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.

 � Σε περίπτωση εργασίας σε ύψος ή στα πλαϊνά του σκάφους, το πλήρωμα θα πρέπει να φορά εξάρτυση ασφαλείας.
 � Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε κατά γράμμα όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που συνοδεύουν τα χημικά και λοιπά προϊόντα. 

Οι σχετικές πληροφορίες αναγράφονται στην ετικέτα των προϊόντων, καθώς και σε ειδικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας το οποίο 
πρέπει να συνοδεύει όλα τα χημικά προϊόντα.

 � Έχετε πάντοτε κατά νου τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι αναθυμιάσεις από βαφές και ουσίες συγκόλλησης. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
καλός εξαερισμός και φοράτε κατάλληλους αναπνευστήρες.

 � Κατά την εκτέλεση εργασιών συγκόλλησης ή καύσης, πάρτε τις απαιτούμενες προφυλάξεις ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο 
εκδήλωσης πυρκαγιάς.

 � Έχετε πάντοτε κατά νου τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κλειστούς χώρους. Ακόμη και το βάψιμο των χώρων ενδιαίτησης μπορεί 
να επιβαρύνει επικίνδυνα τον αέρα που εισπνέετε. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλός εξαερισμός και φοράτε αναπνευστήρες. Μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών βαψίματος, περιμένετε αρκετό χρόνο να αεριστεί καλά ο χώρος προτού επιτρέψετε εκ νέου την πρόσβαση. 
Μην εισέρχεστε σε χώρους όπου φυλάσσονταν προηγουμένως καύσιμα ή λάδια εάν δεν ελέγξετε πρώτα ότι δεν υπάρχουν εκρηκτικά 
αέρια και ότι ο αέρας που εισπνέετε είναι ασφαλής. Μην εισέρχεστε σε κανέναν χώρο που ήταν σφραγισμένος εάν δεν ελέγξετε πρώτα 
ότι είναι ασφαλής.

 � Υπολογίστε κατ’ εκτίμηση το βάρος των προς ανύψωση αντικειμένων και χρησιμοποιήστε κατάλληλες πιστοποιημένες αρτάνες.
 � Πριν στερεώσετε εξοπλισμό ανύψωσης, βεβαιωθείτε ότι η δομή του σκάφους είναι επαρκώς ανθεκτική.

Βλ. ενότητα VI: 4 — Εξοπλισμός εργασίας.
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16. ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΞΉΡΑΣ

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
Οι εργασίες ξηράς εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους καθώς ο καιρός ενδέχεται να αλλάξει και όταν 
επιστρέψετε μπορεί να είναι πλέον πολύ δύσκολο να βγάλετε το σκάφος με ασφάλεια στη στεριά. Εάν 
απαιτείται να μπείτε στα ρηχά προκειμένου να συνδέσετε το σκάφος σε βαρούλκο ή όχημα-ελκυστήρα 
(π.χ., τρακτέρ), πρέπει να φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό καθώς και μέσο ατομικής επίπλευσης.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Να βραχείτε και να κρυώσετε.
 � Να σας χτυπήσει το σκάφος και να πέσετε.
 � Να πνιγείτε.
 � Να ορτσάρει ή να ποδίσει ανεξέλεγκτα 

το σκάφος (καπάντισμα) λόγω των κυμάτων 
και να ανατραπεί.

 � Να τραυματιστείτε από τη χειρωνακτική μεταφορά 
όλων των προμηθειών και αλιευμάτων προς και 
από το σκάφος.

I-7. Εργασίες ξηράς (DG MARE © Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Φοράτε γαλότσες μέχρι τους μηρούς και κατάλληλο ρουχισμό.
 � Εάν κάνει κρύο, μπορεί να χρειάζεται στολή εμβάπτισης.
 � Φοράτε μέσο ατομικής επίπλευσης.
 � Αν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς, χρησιμοποιείτε σκοινί ασφαλείας συνδεδεμένο με άτομο που βρίσκεται στην ξηρά.
 � Να είστε εφοδιασμένοι με αλυσίδα ή σκοινί μεγάλου μήκους για να συνδέσετε σε αυτό το συρματόσκοινο του βαρούλκου ώστε να μη 

χρειαστεί να στέκεστε πολύ κοντά στην πλώρη του σκάφους.
 � Ελέγξτε την πρόγνωση του καιρού πριν τον απόπλου και έχετε επαφή μέσω ασυρμάτου, ώστε να ενημερώνεστε διαρκώς για τις 

τοπικές καιρικές συνθήκες.
 � Φροντίστε να έχετε, εφόσον είναι δυνατό, εναλλακτικό σημείο αποβίβασης ή καταφύγιο.
 � Φροντίστε να έχετε μαζί σας αρκετά καύσιμα ώστε να μπορέσετε να φθάσετε σε άλλο σημείο αποβίβασης.
 � Σκεφθείτε εναλλακτικές διατάξεις μεταφοράς των προμηθειών και αλιευμάτων προς και από το σκάφος αντί της χειρωνακτικής 

μεταφοράς.

I-8. Καθέλκυση σκάφους με τη χρήση τρακτέρ (Jonas Zetterberg © Ευρωπαϊκή Ένωση)
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17. ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΉΣ ΑΛΊΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΥΣ
Η εκφόρτωση αλιευμάτων είναι εργασία που επαναλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά, κατά τη διάρκεια της οποίας 
είναι πιθανό να αποσπασθεί η προσοχή σας από ανθρώπους στην αποβάθρα, με συνέπεια να μην είστε 
επαρκώς συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνετε και να συμβεί ατύχημα.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Ο εξοπλισμός εκφόρτωσης δεν είναι σε καλή κατάσταση ούτε επαρκώς ανθεκτικός για να αντέξει το βάρος του μεταφερόμενου 
φορτίου.

 � Για την ανύψωση χρησιμοποιείται αλυσέλικτρο βαρούλκου.
 � Ο χειριστής του βαρούλκου δεν βλέπει όλα τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονται μέσα στον χώρο αποθήκευσης των αλιευμάτων.
 � Τραυματισμοί λόγω χτυπήματος από τα κιβώτια ή τους γάντζους που ταλαντεύονται.
 � Κίνδυνος από κιβώτια με αλιεύματα που πέφτουν ξανά μέσα στον χώρο αποθήκευσης κατά την ανύψωση.
 � Κίνδυνος από τα περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα στην αποβάθρα, καθώς είναι πιθανό να χτυπήσουν κάποιο μέλος του πληρώματος.
 � Δημόσια ασφάλεια.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός εκφόρτωσης είναι σε καλή 
κατάσταση και ότι είναι κατάλληλος για το φορτίο που 
μεταφέρει. Σε ορισμένες χώρες, η νομοθεσία επιτάσσει 
τον έλεγχο και την πιστοποίηση του εξοπλισμού ανύψωσης 
(βλ. ενότητα VI του παρόντος οδηγού).

 � Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται αλυσέλικτρο για την 
εκφόρτωση των αλιευμάτων, ο χειριστής θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε να μην μπερδευτεί το σκοινί ή να 
μην πιαστούν τα ρούχα του σε αυτό και παρασυρθεί πάνω 
στο μηχάνημα. Η χρήση ειδικού βαρούλκου εκφόρτωσης είναι 
ασφαλέστερη επιλογή.

 � Ο έλεγχος του ειδικού βαρούλκου γίνεται από σημείο που 
επιτρέπει στον χειριστή να βλέπει όλα τα μέλη του πληρώματος 
που βρίσκονται μέσα στον χώρο αποθήκευσης των αλιευμάτων 
και να βεβαιώνεται ότι βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας.

 � Όλα τα μέλη του πληρώματος πρέπει να φορούν προστατευτικά 
κράνη εργασίας, ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι σοβαρού 
τραυματισμού λόγω χτυπήματος του κεφαλιού από τους 
γάντζους ή τα κιβώτια αλιευμάτων που ταλαντεύονται ή λόγω 
ενδεχόμενης πτώσης κάποιου κιβωτίου ξανά μέσα στον χώρο 
αποθήκευσης των αλιευμάτων κατά την ανύψωση.

 � Προειδοποιείτε τα μέλη του πληρώματος για τους κινδύνους 
που εγκυμονούν τα περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα και τα 
άλλα οχήματα που κυκλοφορούν στην αποβάθρα.

 � Βεβαιωθείτε ότι η εργασία εκφόρτωσης δεν εγκυμονεί 
κινδύνους για τους απλούς πολίτες τοποθετώντας 
προστατευτικά κιγκλιδώματα και προειδοποιητικές πινακίδες, 
εφόσον απαιτείται, για να τους κρατήσετε μακριά από το σημείο 
εκφόρτωσης.

 � Χρησιμοποιείτε πάντοτε το αγκυροβόλιο εκφόρτωσης που σας 
υποδεικνύεται, εφόσον προβλέπεται κάτι τέτοιο.

I-9. Εκφόρτωση αλιευμάτων (Anja Detant © Ευρωπαϊκή Ένωση)
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18. ΜΟΝΑΧΊΚΉ ΠΛΕΥΣΉ ΚΑΊ ΑΛΊΕΥΤΊΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ

ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ EPIRB

ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ – ΜΗΝ ΤΟΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΤΕ!
Είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο η εκμετάλλευση μικρών σκαφών να γίνεται από ένα μόνο άτομο, γεγονός 
που εγείρει εύλογες ανησυχίες για την ασφάλειά του σε περίπτωση ατυχήματος. Δεν συνιστάται να 
πραγματοποιείτε μόνος σας αλιευτικά ταξίδια, αν όμως δεν μπορεί να αποφευχθεί, θα πρέπει να λάβετε τις 
αναγκαίες προφυλάξεις.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Τραυματισμός λόγω ατυχήματος χωρίς να υπάρχει κανείς να βοηθήσει.
 � Πτώση στη θάλασσα με το σκάφος να συνεχίζει κανονικά την πορεία του.
 � Πτώση στη θάλασσα χωρίς να υπάρχει κανείς να καλέσει τις υπηρεσίες διάσωσης.
 � Ξαφνική απώλεια του σκάφους χωρίς να το γνωρίζει κανείς.

I-10. Μοναχική πλεύση και αλιευτική εργασία (Manuel Carmona Yebra © Ευρωπαϊκή Ένωση)
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ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ
Φοράτε πάντοτε PFD και βεβαιωθείτε ότι έχει επαρκή άντωση ώστε να σας γυρίσει σε ύπτια θέση και να κρατήσει το στόμα σας έξω 
από το νερό ακόμα και σε περίπτωση που έχετε χάσει τις αισθήσεις σας. Τα συμβατικά σωσίβια γιλέκα ή τα γιλέκα εργασίας δεν είναι 
κατάλληλα, διότι παρέχουν περιορισμένη άντωση (πλευστότητα). Συνιστάται πνευστό ατομικό σωσίβιο 150 N με μηχανισμό αυτόματης 
ενεργοποίησης, είτε ως χωριστό εξάρτημα είτε ενσωματωμένο στον αδιάβροχο ρουχισμό σας (νιτσεράδα). Ελέγχετε τακτικά εάν η ατομική 
σας εξάρτυση επίπλευσης είναι σε καλή κατάσταση και ότι δεν έχει απασφαλιστεί η φιάλη αερίου. Τα πνευστά ατομικά σωσίβια διαθέτουν 
συνήθως ενσωματωμένο άγκιστρο ασφαλείας, ώστε να μπορείτε γρήγορα και εύκολα να τα αγκιστρώσετε σε σκοινί ασφαλείας.

ΣΚΟΙΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Φοράτε σκοινί ασφαλείας συνδεδεμένο ενδεχομένως μέσω ολισθαίνοντα κρίκου με εναέριο συρματόσκοινο δεμένο κατά μήκος του 
καταστρώματος σε κάποιο ύψος πάνω από το κεφάλι σας. Το ιδανικό είναι το εναέριο συρματόσκοινο να συνδέεται με διάταξη διακοπής 
λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε όταν ασκείται μεγάλο φορτίο στο συρματόσκοινο να τίθεται αυτομάτως εκτός λειτουργίας η 
μηχανή του σκάφους.

ΣΚΑΛΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
Η ύπαρξη μόνιμα στερεωμένης σκάλας στην πρύμνη ή σκοινένιας σκάλας στο παραπέτο που ανοίγει με τη βοήθεια κορδονιού ταχείας 
εκτύλιξης θα σας βοηθήσει να αναρριχηθείτε ευκολότερα στο σκάφος σε περίπτωση που πέσετε στη θάλασσα.

EPIRB ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (PLB)
Εξοπλίζοντας το σκάφος σας με θεσιδεικτικό ραδιοφάρο έκτακτης ανάγκης (EPIRB) εξασφαλίζετε ότι, σε περίπτωση ανατροπής ή βύθισης 
του σκάφους, θα πραγματοποιηθεί αυτομάτως κλήση έκτακτης ανάγκης και θα μεταδοθεί το ακριβές στίγμα σας. Μπορείτε, επιπλέον, να 
έχετε πάνω σας ατομικό ραδιοφάρο εντοπισμού, ο οποίος θα βοηθήσει τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης να σας εντοπίσουν ταχύτερα.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ EPIRP  
Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ PLB ΣΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μεριμνήστε για την ύπαρξη πρόσθετων χειριστηρίων ελέγχου σε σημείο από το οποίο μπορείτε να χειρίζεστε σωστά το σκάφος όταν 
βρίσκεστε στο κατάστρωμα. Βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια βαρούλκου/εργάτη είναι εύκολα προσβάσιμα και σκεφθείτε εάν θα ήταν 
χρήσιμο να εφοδιαστείτε με πρόσθετη διάταξη διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι σε καλή κατάσταση και ότι βρίσκεται σε άμεσα προσβάσιμο σημείο.

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διατηρείτε τον χώρο εργασίας σας ελεύθερο από κάθε αντικείμενο στο οποίο ενδέχεται να σκοντάψετε και να πέσετε.

ΜΑΧΑΙΡΙ
Φροντίστε να υπάρχει πάντοτε στο σκάφος ένα μαχαίρι σε άμεσα προσβάσιμο σημείο, ώστε να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε για να 
απελευθερωθείτε, εφόσον παραστεί ανάγκη.

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Συμβουλευθείτε την πρόγνωση του καιρού προτού αποπλεύσετε και παρακολουθείτε τακτικά τον καιρό καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 � Ελέγξτε το σύστημα ραδιοεπικοινωνίας σας προτού αποπλεύσετε και ενημερώστε τον τοπικό παράκτιο ραδιοσταθμό για τις προθέσεις 

σας: σε ποια περιοχή σκοπεύετε να εκτελέσετε αλιευτικές εργασίες και πότε υπολογίζετε να επιστρέψετε στον λιμένα.
 � Διατηρείτε τακτική επικοινωνία με τον παράκτιο ραδιοσταθμό και άλλα σκάφη που βρίσκονται στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ταξιδιού σας.
 � Ενημερώνετε πάντοτε κάποιο άτομο στην ξηρά για τον προορισμό σας και για τον προβλεπόμενο χρόνο επιστροφής σας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Μεριμνήστε για τη σωστή συντήρηση του σκάφους σας, καθώς δεν έχετε περιθώρια για βλάβες. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Παρατηρήστε προσεκτικά το σκάφος σας και σκεφθείτε τρόπους για να βελτιώσετε την ασφάλειά του.

Βλ. συναφές συμβάν στην ενότητα IV: 14 — Εργάζεστε μόνοι σας; — Χρειάζεται προσοχή. 



Ενότητα II • Το πλήρωμα

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Ή ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΕΊΝΑΊ ΕΥΘΥΝΉ ΟΛΩΝ

2. ΚΑΤΑΡΤΊΣΉ

3. ΖΉΤΉΜΑΤΑ ΠΕΡΊ ΚΑΤΑΛΛΉΛΟΤΉΤΑΣ ΓΊΑ ΕΡΓΑΣΊΑ

3.1. ΝΕΑΡΑ ΑΤΟΜΑ

3.2. ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

4. ΕΞΟΠΛΊΣΜΟΣ ΑΤΟΜΊΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ (ΕΑΠ)

5. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΊΚΉΣ ΕΠΊΠΛΕΥΣΉΣ

6. ΘΟΡΥΒΟΣ

7. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΉΛΊΟ ΚΑΊ ΤΉΝ ΑΦΥΔΑΤΩΣΉ

8. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

9. ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΤΉΝ ΥΓΕΊΑ ΣΑΣ

10. ΑΓΧΟΣ ΚΑΊ ΚΟΠΩΣΉ

11. ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΊΚΕΣ ΔΊΑΤΑΡΑΧΕΣ

12. ΠΡΟΣΟΧΉ ΜΉ ΓΛΊΣΤΡΉΣΕΤΕ, ΣΚΟΝΤΑΨΕΤΕ, ΠΕΣΕΤΕ…

13. ΔΊΑΚΊΝΉΣΉ ΑΛΊΕΥΜΑΤΩΝ

14. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΑΛΊΕΥΜΑΤΩΝ

15. ΧΉΜΊΚΟΊ ΚΑΊ ΒΊΟΛΟΓΊΚΟΊ ΚΊΝΔΥΝΟΊ

16. ΊΑΤΡΊΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

17. ΚΟΊΝΟΠΟΊΉΣΉ ΤΡΑΥΜΑΤΊΣΜΩΝ ΚΑΊ ΑΣΘΕΝΕΊΩΝ
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1. Ή ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΕΊΝΑΊ ΕΥΘΥΝΉ ΟΛΩΝ

ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Το πλήρωμα του σκάφους μπορεί να αποτελείται είτε από ένα άτομο που εργάζεται μόνο του είτε από 
περισσότερα, π.χ. πέντε ή έξι άτομα. Ανεξάρτητα όμως από τον αριθμό των μελών του πληρώματος, είναι 
σημαντικό όλοι να διαθέτουν τη γνώση και την πείρα να εργάζονται με ασφάλεια, τόσο για τη δική τους 
προσωπική ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια των άλλων μελών του πληρώματος, καθώς και των άλλων 
σκαφών.
Η αλιεία είναι η πλέον επικίνδυνη επαγγελματική δραστηριότητα, με ποσοστό θνησιμότητας που υπερβαίνει 
κατά τουλάχιστον 30 φορές το ποσοστό θνησιμότητας εργαζομένων σε πιο «συμβατικούς» επαγγελματικούς 
κλάδους. Η αλλαγή στάσης των αλιέων απέναντι στον κίνδυνο είναι πλέον επιβεβλημένη: αντί να αποδέχονται 
μοιρολατρικά ότι «το επάγγελμα ήταν πάντοτε επικίνδυνο», πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για τη 
«βελτίωση της ασφάλειας» κατά την άσκησή του.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Να πνιγείτε λόγω πτώσης στη θάλασσα, επειδή κάνατε υπερέκταση εκτός κουπαστής ή επειδή σας παρέσυραν τα αλιευτικά εργαλεία, ή 
ακόμη επειδή σας έριξε στη θάλασσα ένα δυνατό κύμα.

 � Να πνιγείτε κατά την επιβίβασή σας στο σκάφος.
 � Να έχετε φορτώσει υπερβολικά το σκάφος ή να το τραντάξετε απότομα στην προσπάθειά σας να ελευθερώσετε τα αλιευτικά εργαλεία 

που έχουν σκαλώσει στον πυθμένα της θάλασσας.
 � Να πνιγείτε λόγω εισροής υδάτων και βύθισης του σκάφους.
 � Να χάσετε τη ζωή σας ή να τραυματιστείτε από μηχανήματα ή αλιευτικά εργαλεία.
 � Να γλιστρήσετε, να σκοντάψετε και να πέσετε.
 � Να υποστείτε κακώσεις στη ράχη λόγω της χειρωνακτικής διακίνησης των φορτίων.
 � Να υποφέρετε από τραυματισμούς ή ασθένειες που σχετίζονται με την επεξεργασία των αλιευμάτων.
 � Να υποστεί βλάβη η ακοή σας λόγω της έκθεσης σε υψηλά επίπεδα θορύβου.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Χρήση κατάλληλου μέσου ατομικής επίπλευσης κατά την εργασία στο κατάστρωμα.
 � Παρακολούθηση σεμιναρίων κατάρτισης στους ακόλουθους τομείς:

 y Επιβίωση στη θάλασσα
 y Πυρόσβεση
 y Παροχή πρώτων βοηθειών
 y Ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας και ασφάλειας
 y Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

 � Αλλαγή στάσης απέναντι στους κινδύνους που εγκυμονεί η αλιευτική δραστηριότητα: όχι μοιρολατρική αποδοχή τους, αλλά 
ενεργοποίηση προς την κατεύθυνση της καταπολέμησής τους.
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2. ΚΑΤΑΡΤΊΣΉ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

«Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ»
Στις περισσότερες χώρες πραγματοποιούνται σεμινάρια κατάρτισης. Συνιστάται δε ένθερμα στους αλιείς να 
παρακολουθούν ολοκληρωμένες σειρές σεμιναρίων στους τομείς που αναφέρονται ακολούθως. Τα σεμινάρια 
αυτά είναι πρακτικής φύσης και αξίζει να τα παρακολουθήσετε, καθώς σας εφοδιάζουν με γνώσεις που σας 
είναι απαραίτητες για να εργάζεστε με ασφάλεια και να αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά τυχόν καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης.

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Επιβίωση στη θάλασσα
Η παρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους αλιείς.
Θα πρέπει να το παρακολουθήσετε προτού ακόμη ανεβείτε σε σκάφος, καθώς καλύπτει όλα τα θέματα που άπτονται της επιβίωσής 
σας στη θάλασσα.
Πρόκειται για πρακτικό σεμινάριο με κάποιες ώρες διδασκαλίας στο νερό (συνήθως σε πισίνα), που σας μαθαίνει στην πράξη πώς 
να φοράτε το ατομικό σας σωσίβιο και σας εξοικειώνει με τις δυσκολίες της επιβίβασης σε σωσίβια σχεδία.
Μαθαίνετε πώς να επαναφέρετε τη σωσίβια σχεδία σε ορθή θέση σε περίπτωση που φουσκώσει ανεστραμμένη και τι πρέπει να 
κάνετε αφού επιβιβαστείτε σε αυτήν.
Ενημερώνεστε ακόμη για τους κινδύνους υποθερμίας και ψυχροπληξίας και μαθαίνετε τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που 
κάποιος άνθρωπος πέσει στη θάλασσα.

Πυρόσβεση
Αν εκδηλωθεί φωτιά εν πλω, δεν υπάρχουν άλλοι για να σας βοηθήσουν! Θα πρέπει να ξέρετε τι να κάνετε.
Το σεμινάριο σας εξηγεί ό,τι έχει σχέση με τη φωτιά και τις τρεις βασικές συνιστώσες της —την καύσιμη ύλη, τη θερμότητα και τον 
αέρα— και πώς μπορείτε να τις εκμεταλλευθείτε για να σβήσετε την πυρκαγιά.
Μαθαίνετε τι πρέπει να κάνετε μόλις αντιληφθείτε ότι έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, πώς απομονώνετε τη φωτιά και σε ποιες ενέργειες 
πρέπει να προβαίνετε σε περίπτωση πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο. Επιπλέον εξοικειώνεστε με τη χρήση των πυροσβεστήρων και 
τους διάφορους τύπους τους.
Ενημερώνεστε σε θέματα πρόληψης πυρκαγιών και μαθαίνετε στην πράξη πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τους 
πυροσβεστήρες για να σβήσετε διάφορους τύπους πυρκαγιών.

Παροχή πρώτων βοηθειών
Το σεμινάριο αυτό σας παρέχει βασική κατάρτιση, ώστε να είστε σε θέση να ενεργήσετε σωστά σε περίπτωση τραυματισμού 
ή αδιαθεσίας εν πλω.
Καλύπτει θέματα όπως το κουτί πρώτων βοηθειών, την πραγματοποίηση κλήσης έκτακτης ανάγκης μέσω ασυρμάτου, τους 
βασικούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται σε περίπτωση απώλειας αισθήσεων και τη διενέργεια καρδιοπνευμονικής ανάνηψης 
(CPR).

Ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας και ασφάλειας
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου μελετώνται περιστατικά που έχουν συμβεί στο παρελθόν στον αλιευτικό κλάδο, οι συνθήκες υπό 
τις οποίες συνέβησαν, και οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Ενημερώνεστε ακόμη για θέματα που αφορούν την ευστάθεια και τη φόρτωση του σκάφους, καθώς και για το φαινόμενο της 
ελεύθερης επιφάνειας που προκαλεί η ύπαρξη νερού και αλιευμάτων στο κατάστρωμα.
Μαθαίνετε επίσης πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη συστημάτων ελέγχου της στάθμης υδροσυλλέκτη για την έγκαιρη ειδοποίησή 
σας σε περίπτωση εισροής υδάτων, και εξοικειώνεστε με την εκπόνηση αξιολόγησης κινδύνων.
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3. ΖΉΤΉΜΑΤΑ ΠΕΡΊ ΚΑΤΑΛΛΉΛΟΤΉΤΑΣ ΓΊΑ ΕΡΓΑΣΊΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

«ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΔΑΕΙΣ»
Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ικανότητες και πείρα. Είναι, επομένως, σημαντικό οι παράγοντες αυτοί να 
λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τη λειτουργία του σκάφους.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

II-1. Εργασίες επί αλιευτικού σκάφους (Saba Nordstrom © Ευρωπαϊκή Ένωση)

 � Νεαρά άτομα με περιορισμένη πείρα.
 � Νεαρά ή ηλικιωμένα άτομα με μειωμένη 

σωματική επάρκεια.
 � Άτομα μη εξοικειωμένα με το σκάφος 

ή τη μέθοδο αλιείας.
 � Άτομα με αναπηρία.
 � Γλωσσικά εμπόδια.
 � Κόπωση.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Οι νομοθεσίες των περισσότερων χωρών επιτρέπουν την εργασία σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, αυτό όμως δεν συνιστάται για 
τον κλάδο της αλιείας. Θα πρέπει να γίνεται ειδική εκτίμηση για τα νεαρά άτομα, ώστε να προσδιορίζονται οι προφυλάξεις ασφαλείας 
που απαιτούνται στην περίπτωσή τους.

 � Ομοίως, ειδική εκτίμηση θα πρέπει να γίνεται για άτομα με αναπηρία, ώστε να καθορίζονται οι ανάγκες ή οι περιορισμοί που 
ενδεχομένως έχουν. Ως αναπηρία νοείται, ενδεικτικά, η μειωμένη ακοή ή η μειωμένη κινητικότητα κάποιου άκρου.

 � Τα γλωσσικά εμπόδια μπορεί να μη συνιστούν πρόβλημα σε κανονικές συνθήκες εργασίας, όμως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
ενδέχεται να αποβούν μοιραία.

 � Πρέπει να διενεργούνται ασκήσεις ετοιμότητας, ώστε τα μέλη του πληρώματος να είναι πλήρως εξοικειωμένα με τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις τους.

 � Εξασφαλίστε επαρκή χρόνο ανάπαυσης για όλα τα μέλη του πληρώματος.
 � Η καταλληλότητα για εργασία επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους:

 y Επιτόπου κατάρτιση κατά τη διάρκεια της εργασίας υπό την επίβλεψη ατόμων με μεγαλύτερη πείρα και περισσότερες γνώσεις.
 y Κατάρτιση σε σχολές, ακαδημίες και ενώσεις.
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3.1. ΝΕΑΡΑ ΑΤΟΜΑ

Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ
Η αλιεία είναι συχνά οικογενειακή υπόθεση: οι γιοι, και ενίοτε οι κόρες, συνοδεύουν τον πατέρα τους στις 
αλιευτικές δραστηριότητες.
Ένα νεαρό άτομο μπορεί κάλλιστα να πραγματοποιήσει «ταξίδι αναψυχής» κατά τη διάρκεια των σχολικών 
διακοπών του μαζί με τον πατέρα του (ο οποίος είναι ο κυβερνήτης του σκάφους), εφόσον βεβαίως τηρούνται 
όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις ασφαλείας, όπως, μεταξύ άλλων, η διαρκής επίβλεψη του νεαρού ατόμου 
και η μέριμνα ώστε να φορά πάντοτε κατάλληλο PFD όταν βρίσκεται σε ανοικτό κατάστρωμα ή όταν είναι 
αναγκαίο. Εάν όμως το νεαρό άτομο εργάζεται στο σκάφος, τότε θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ
Η απασχόληση νεαρών ατόμων εγείρει διάφορα ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Το σημαντικότερο είναι να ελέγχετε 
τι προβλέπει η νομοθεσία της χώρας σας για την απασχόληση νεαρών ατόμων, καθώς ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικές διατάξεις 
σε κάθε χώρα.
Τα σημαντικά βήματα που πρέπει να κάνετε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι τα εξής:

 y Φροντίστε να παρακολουθήσει το νεαρό άτομο σεμινάριο κατάρτισης με θέμα την επιβίωση στη θάλασσα προτού 
πραγματοποιήσει το πρώτο του αλιευτικό ταξίδι.

 y Εκπονήστε εκτίμηση των κινδύνων που πιθανώς ελλοχεύουν για το νεαρό άτομο προτού πραγματοποιήσει το πρώτο του 
αλιευτικό ταξίδι. Στο πλαίσιο της εν λόγω εκτίμησης θα πρέπει να λάβετε υπόψη την πιθανή έλλειψη γνώσεων και πείρας, 
καθώς και τη σωματική δύναμη και το ψυχικό σθένος του νεαρού ατόμου.

 y Βεβαιωθείτε ότι το νεαρό άτομο διαθέτει τα κατάλληλα εφόδια για την εκτέλεση των εργασιών που πρόκειται να του 
αναθέσετε.

 y Μεριμνήστε για την κατάλληλη κατάρτιση και την αποτελεσματική επίβλεψη του νεαρού ατόμου.
 y Βεβαιωθείτε ότι το νεαρό άτομο έχει επαρκή χρόνο ανάπαυσης.
 y Μην επιτρέπετε στο νεαρό άτομο να εκτελεί καθήκοντα που πρέπει να επιτελούνται μόνο από ιδιαιτέρως έμπειρα άτομα.
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3.2. ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΊΚΟΊΝΩΝΊΑΣ ΚΑΊ ΠΟΛΊΤΊΣΜΊΚΕΣ ΔΊΑΦΟΡΕΣ

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΝΕΚΤΙΚΟΙ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβάνονται και μετανάστες μεταξύ των μελών του πληρώματος των 
αλιευτικών σκαφών, καθώς οι υπεύθυνοι εκμετάλλευσης δυσκολεύονται να βρουν ντόπιους υπηκόους 
διατεθειμένους να ασχοληθούν με την επίπονη και σκληρή εργασία της αλιείας.
Η απασχόληση μεταναστών έχει οφέλη για τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης του αλιευτικού σκάφους, καθώς 
αμείβονται με σταθερό μισθό και όχι με ποσοστό επί της αξίας των αλιευμάτων, όπως θα συνέβαινε με 
τους ντόπιους εργαζομένους. Επιπλέον, οι μετανάστες διαμένουν συνήθως πάνω στο σκάφος και, έτσι, ο 
υπεύθυνος εκμετάλλευσης δεν βαρύνεται με δαπάνες στέγασης. Οφέλη υπάρχουν και για τους μετανάστες, 
καθώς η αμοιβή που λαμβάνουν είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που θα έπαιρναν στη χώρα καταγωγής 
τους. Για τους μετανάστες που απασχολούνται σε αλιευτικά σκάφη επικρατεί γενικώς η αντίληψη ότι 
εργάζονται σκληρά και ότι είναι ικανοί αλιείς, όμως ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα σε επίπεδο γλώσσας 
και νοοτροπίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Γλώσσα επικοινωνίας
Η αλιευτική δραστηριότητα έγκειται ως επί το πλείστον στην εκτέλεση ενός συνόλου επαναλαμβανόμενων κινήσεων πόντισης 
και ανάσυρσης των αλιευτικών εργαλείων, εκσπλαχνισμού και στοιβασίας των αλιευμάτων. Ακόμη κι αν κάποιος μετανάστης δεν 
γνωρίζει καλά τη γλώσσα της χώρας στην οποία εργάζεται, οι αλιευτικές εργασίες επιτελούνται ως επί το πλείστον ανεμπόδιστα. 
Τα προβλήματα εμφανίζονται όταν κάτι δεν πάει καλά και ιδίως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου η αδυναμία επικοινωνίας 
μπορεί να αποβεί μοιραία.
Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν στο σκάφος αναρτημένες αφίσες/πινακίδες με τις βασικές διαδικασίες που πρέπει να 
εφαρμόζονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως άνθρωπος στη θάλασσα, εκδήλωση πυρκαγιάς και εγκατάλειψη σκάφους. Ο 
καλύτερος τρόπος εκμάθησης είναι μέσω της εξάσκησης. Επομένως, πραγματοποιείτε τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας, ώστε να είστε 
σίγουροι ότι όλα τα μέλη του πληρώματος γνωρίζουν ακριβώς τα καθήκοντά τους. Σκεφθείτε τα διάφορα ενδεχόμενα που μπορεί 
να προκύψουν κατά τον χειρισμό των αλιευτικών εργαλείων. Παρέχετε οδηγίες στον μετανάστη και δείξτε του πώς πρέπει να 
ενεργεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Πολιτισμικές διαφορές
Σε όλες τις χώρες οι άνθρωποι έχουν την τάση να υποθέτουν ότι «όλοι σκέφτονται όπως εμείς», όμως στην πραγματικότητα 
άνθρωποι από διαφορετικές χώρες εκλαμβάνουν τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει αιτία 
παρανοήσεων και παρεξηγήσεων.
Η γλώσσα του σώματος δεν ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Πολλοί άνθρωποι λένε «όχι» κουνώντας πέρα 
δώθε το κεφάλι τους, ενώ άλλοι ανασηκώνοντας το πιγούνι. Σε ορισμένους πολιτισμούς, η οπτική επαφή θεωρείται σημαντική 
και επιθυμητή, ενώ η απουσία της εκλαμβάνεται ως ένδειξη αποφυγής. Σε ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας, 
ωστόσο, η αποστροφή του βλέμματος θεωρείται ένδειξη σεβασμού.
Ομοίως, υπάρχουν χώρες όπου δεν συνηθίζεται η χειραψία. Σε άλλες χώρες οι άνθρωποι έχουν την τάση να σέβονται τον 
«προσωπικό χώρο» του συνομιλητή τους και να μην τον πλησιάζουν. Παρά τις σημαντικές πολιτισμικές διαφορές που ενδεχομένως 
υπάρχουν μεταξύ των μελών του πληρώματος, αυτό που πραγματικά μετράει σε τελική ανάλυση είναι ο σεβασμός της 
διαφορετικότητας και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας για την επίτευξη του κοινού σκοπού.
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II-1. Ο χαιρετισμός «γεια σας» σε διάφορες γλώσσες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ
Η αίσια έκβαση κάθε αλιευτικού ταξιδιού είναι αποτέλεσμα αρμονικής συνεργασίας πάνω στο σκάφος. Πρέπει, επομένως, να 
λαμβάνεται μέριμνα για την ομαλή ένταξη κάθε νέου μέλους στο πλήρωμα. Εάν είστε υπεύθυνος εκμετάλλευσης αλιευτικού 
σκάφους και σκοπεύετε να προσλάβετε μετανάστες, θα πρέπει να έχετε υπόψη τα ακόλουθα:

 � Βεβαιωθείτε, πριν προβείτε στην πρόσληψη, ότι ο μετανάστης είναι σε θέση να επικοινωνήσει ικανοποιητικά στη γλώσσα της 
χώρας σας.

 � Ελέγξτε την κατάρτιση και την πείρα που διαθέτει, καθώς και εάν έχει λάβει κατάρτιση σε θέματα επιβίωσης στη θάλασσα. Εάν 
όχι, φροντίστε να παρακολουθήσει σεμινάρια επιβίωσης στη θάλασσα προτού πραγματοποιήσει το πρώτο του αλιευτικό ταξίδι.

 � Φροντίστε για τον εφοδιασμό του με την κατάλληλη εξάρτυση ασφαλείας και τον προσήκοντα εξοπλισμό ατομικής προστασίας 
(προστατευτικά γάντια, μπότες κ.λπ., κατά περίπτωση). Είναι πολύ σημαντικό επίσης να έχει το δικό του μέσο ατομικής 
επίπλευσης (PFD), το οποίο να είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο σκοπό, σε καλή κατάσταση και στο σωστό μέγεθος.

 � Φροντίστε να ενημερωθεί εκτενώς για τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στο σκάφος και πραγματοποιήστε ασκήσεις 
ετοιμότητας, ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχει κατανοήσει πλήρως τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

 � Δώστε του αρκετό χρόνο να εξοικειωθεί με τον χειρισμό των αλιευτικών εργαλείων και φροντίστε, ει δυνατόν, να εργάζεται υπό 
την επίβλεψη έμπειρου ατόμου, έως ότου βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλής, τόσο για τον εαυτό του όσο και για τα άλλα μέλη του 
πληρώματος.

 � Εκπονήστε εκτίμηση των ικανοτήτων του και των κινδύνων στους οποίους θέτει ενδεχομένως τον εαυτό του και τα άλλα μέλη 
του πληρώματος. Εάν από την εκτίμηση προκύψει ότι επιβάλλεται η ανάληψη περαιτέρω ενεργειών, όπως παροχή πρόσθετης 
κατάρτισης ή καλύτερη εκμάθηση της γλώσσας, φροντίστε άμεσα για την υλοποίησή τους.

Το αλιευτικό σκάφος είναι ένας κλειστός, απομονωμένος μικρόκοσμος. Ως εκ τούτου, ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα μέλη 
του πληρώματος είναι καθοριστικής σημασίας, δεδομένου ότι βρίσκονται σε πολύ στενή επαφή μεταξύ τους.
Είναι σημαντικό να υπάρχει κατανόηση και επιείκεια μεταξύ όλων των μελών του πληρώματος.
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4. ΕΞΟΠΛΊΣΜΟΣ ΑΤΟΜΊΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ (ΕΑΠ)

Η ΧΡΗΣΗ ΕΑΠ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Τα μέλη του πληρώματος πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο ρουχισμό για τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες και να 
τους παρέχεται εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΕΑΠ) ανάλογα με τους κινδύνους και τα μέρη του σώματος 
που εκτίθενται κάθε φορά σε αυτούς.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Προστασία από:
 � τις ριπές θαλασσινού νερού και το νερό που στάζει από τα αλιευτικά εργαλεία·
 � το κρύο και τη ζέστη.

Προστασία για:
 � τα χέρια, τα πόδια, το κεφάλι, τα μάτια, ουσιαστικά για όλο το σώμα.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

 � Ο αδιάβροχος ρουχισμός (νιτσεράδα) είναι απαραίτητος για να μη βρέχεστε, καθώς τα αλιευτικά εργαλεία στάζουν νερό ακόμη και όταν 
η θάλασσα είναι ήρεμη.

 � Εάν επικρατεί παγωνιά, η στολή εμβάπτισης είναι ιδανική λύση, καθώς κρατά τον χρήστη στην επιφάνεια του νερού και τον 
προστατεύει τόσο από την ψυχροπληξία όσο και από την υποθερμία σε περίπτωση που βρεθεί στη θάλασσα.

 � Οι αλιείς πρέπει να φορούν μπότες από καουτσούκ με ενσωματωμένη μεταλλική ενίσχυση για την προστασία των δακτύλων των 
ποδιών από ενδεχόμενη πτώση αντικειμένων.

 � Κατά την επεξεργασία των αλιευμάτων και τον χειρισμό των αλιευτικών εργαλείων, οι αλιείς θα πρέπει να φορούν αδιάβροχα γάντια, 
ενώ για την αμμάτιση συρματόσκοινων και συναφείς εργασίες απαιτούνται ανθεκτικά δερμάτινα γάντια.

 � Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσουν στο κεφάλι, οι αλιείς πρέπει να φορούν προστατευτικά κράνη εργασίας.
 � Εάν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών, απαιτούνται ειδικά γυαλιά ή προστατευτικός εξοπλισμός για ολόκληρο το πρόσωπο.

II-2. Βασικός εξοπλισμός ατομικής προστασίας

ΓΥΑΛΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΚΟΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΜΠΟΤΕΣ

ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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5. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΊΚΉΣ ΕΠΊΠΛΕΥΣΉΣ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ!

ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΟΣΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ  
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ
Σύμφωνα με στοιχεία της MAIB (1992-2006), οι τρεις σημαντικότερες αιτίες θανάτου στα μικρά αλιευτικά 
σκάφη είναι: ανατροπή (29 %), άνθρωπος στη θάλασσα (28 %) και εισροή υδάτων / βύθιση (23 %).
Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αλιείς έχασαν τη ζωή τους λόγω πνιγμού. Αν, όμως, φορούσαν τα κατάλληλα μέσα 
ατομικής επίπλευσης, πολλοί από αυτούς θα μπορούσαν να είχαν σωθεί.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Ένας άνθρωπος μπορεί να βρεθεί στη θάλασσα με διάφορους τρόπους:
 � να πέσει στη θάλασσα κατά την υπερέκταση εκτός κουπαστής·
 � να γλιστρήσει ή να σκοντάψει και να πέσει στη θάλασσα·
 � να τον χτυπήσουν ή να τον τινάξουν συρματόσκοινα/σκοινιά που τεντώνονται ξαφνικά·
 � να τον παρασύρουν στη θάλασσα τα αλιευτικά εργαλεία·
 � να ανατραπεί ή να βυθιστεί το σκάφος·
 � να παρασυρθεί από τα κύματα ενώ βρίσκεται στο κατάστρωμα.

Χωρίς κάποιο βοήθημα πλευστότητας που θα τον κρατήσει στην επιφάνεια του νερού, κρυώνει γρήγορα, κουράζεται και πνίγεται.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε ορισμένες χώρες, η νομοθεσία προβλέπει ότι:
 � Σε μικρά σκάφη, ολικού μήκους κάτω των 15 μέτρων, όλοι οι 

επιβαίνοντες πρέπει να φορούν μέσο ατομικής επίπλευσης όταν 
βρίσκονται στο κατάστρωμα.

 � Ανεξάρτητα από το εάν προβλέπεται ή όχι από τη νομοθεσία 
της δικής σας χώρας, το μοναδικό άκρως αποτελεσματικό μέτρο 
που μπορείτε να λάβετε για να ενισχύσετε την ασφάλειά σας 
είναι να φοράτε κατάλληλο PFD.

 � Έχει αποδειχθεί από διάφορες μελέτες ότι οι πιθανότητες 
επιβίωσης ανθρώπου που πέφτει στη θάλασσα αυξάνονται εάν 
φορά PFD.

 � Για την επιλογή και τη συντήρηση PFD, βλ. ενότητα VI.
Βλ. συναφές συμβάν στην ενότητα IV:  

3 — Άνθρωπος στη θάλασσα | Πνιγμός.

II-2. Πνευστό ατομικό σωσίβιο με μηχανισμό αυτόματης ενεργοποίησης 
(Jari Leskinen © Ευρωπαϊκή Ένωση)
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6. ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΣΑΣ

ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΕΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ — ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΚΟΗΣ
Ο θόρυβος είναι περιβαλλοντικός ρύπος που επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου. 
Η τακτική έκθεση σε επίπεδα θορύβου άνω των 80 dB(A) προκαλεί απώλεια ακοής.
Μπορεί να αργήσετε να το καταλάβετε, ίσως μάλιστα αφού συνταξιοδοτηθείτε, όμως η βλάβη θα είναι πια 
μόνιμη.
Εάν αναγκάζεστε να φωνάξετε για να σας ακούσει ο συνάδελφος που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά ή 
εάν το βουητό στα αυτιά σας συνεχίζεται και μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας, τότε υπάρχει πρόβλημα 
θορύβου.
Τα υψηλά επίπεδα θορύβου, όπως αυτά που αναπτύσσονται στο μηχανοστάσιο [πάνω από 110 dB(A)], 
προκαλούν βλάβη στην ακοή μέσα σε λίγα μόλις λεπτά έκθεσης (βλ. διαγράμματα ακολούθως).

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Αν τα επίπεδα θορύβου στο σκάφος σας υπερβαίνουν τα 80 dB(A), τα μέλη του πληρώματος διατρέχουν κίνδυνο.
 � Η διάρκεια της έκθεσης λειτουργεί σωρευτικά και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μόνιμη βλάβη της ακοής σας μακροπρόθεσμα.
 � Η πλέον συνήθης και εξαιρετικά σοβαρή επίπτωση είναι η μη αναστρέψιμη απώλεια της ακοής ή η ανάπτυξη εμβοών (πόνος ή συνεχές 

βουητό στα αυτιά σας), ως συνέπεια της έκθεσης σε πηγές θορύβου.
 � Τα μέλη του πληρώματος που υποφέρουν από βαρηκοΐα είναι πιθανό να μην κατανοούν πλήρως τις οδηγίες που παρέχονται 

προφορικά.

II-3. Εξοπλισμοί σκαφών με υψηλά επίπεδα θορύβου  
(Seafish, Ηνωμένο Βασίλειο)

Πηγή: Θόρυβος και αλιευτικά σκάφη (προσαρμογή από: Seafish, 1988).

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΕΣΕΛΙΚΑ
ΚΙΒΩΤΙΟ

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ (ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

ΕΞΑΤΜΙΣΗ

ΘΟΡΥΒΟΣ

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ 
ΑΝΤΛΙΕΣ

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΟΒΙΛΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗ

ΚΙΒΩΤΙΑ 
∆ΥΝΑΜΟ∆ΟΤΩΝ 

(P.T.O.)
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ 

ΑΝΤΛΙΕΣ
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II-4. Ποια επίπεδα θορύβου είναι επικίνδυνα;

140

110

80

80

50

40Ψυγείο
Ελαφρύς
Βροχόπτωση
Μέτριος

Ξυπνητήρι
∆υνατός
Ηλεκτρική σκούπα
Πολύ δυνατός

Κόρνα αυτοκινήτου
Υπερβολικά δυνατός

Εκπυρσοκρότηση πυροβόλου όπλου
Επώδυνο ακουστικό τραύµα

επίπεδα θορύβου σε dB(A)

110 dB(A), 1 λεπτό
105 dB(A), 5 λεπτά

100 dB(A), 15 λεπτά
95 dB(A), 50 λεπτά
90 dB(A), 2 ώρες
85 dB(A), 8 ώρες

82 dB(A), 16 ώρες

Μέγιστος χρόνος έκθεσης
ανά 24ωρο
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II-5. Συνήθη επίπεδα θορύβου σε χώρους του σκάφους (Seafish)

90
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95

115

100
75 - 83

75 - 83

100 - 110

75 - 83

75 - 90

Μηχανοστάσιο

Καµπίνα

Τραπεζαρία

Οι αριθμοί εντός κύκλου αντιπροσωπεύουν τα υψηλότερα επίπεδα θορύβου που μετρήθηκαν σε 17 αλιευτικά σκάφη (προσαρμογή 
από: Seafish, 1988).

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Προβείτε σε αξιολόγηση των κινδύνων που ελλοχεύουν σε διάφορους χώρους του σκάφους σας: στην τιμονιέρα, στους χώρους 
ενδιαίτησης και στους χώρους εργασίας.

 � Αν τα επίπεδα θορύβου είναι υψηλά [πάνω από 80 dB(A)], εφαρμόστε απλές λύσεις, όπως επενδύσεις, χωρίσματα, αντικατάσταση 
ηχομονωτικών υλικών και χρήση προστατευτικών ακοής.

 � Στα περισσότερα μηχανοστάσια το επίπεδο θορύβου υπερβαίνει τα 110 dB(A). Είναι, επομένως, απαραίτητο να χρησιμοποιούνται 
προστατευτικά ακοής.

 � Λάβετε υπόψη σας τα συναφή με τον θόρυβο ζητήματα κατά τον σχεδιασμό του σκάφους· σε αυτό το στάδιο η εφαρμογή λύσεων 
ηχομόνωσης είναι λιγότερο δαπανηρή.

 � Μπορείτε να ζητήσετε καθοδήγηση για θέματα ηχομόνωσης από κατασκευαστές και επιθεωρητές σκαφών, καθώς και από 
προμηθευτές συναφούς εξοπλισμού.

 � Σε χώρους του σκάφους όπου τα επίπεδα θορύβου υπερβαίνουν τα 85 dB(A), θα πρέπει να υπάρχουν τοποθετημένες προειδοποιητικές 
πινακίδες.
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7. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΉΛΊΟ ΚΑΊ ΤΉΝ ΑΦΥΔΑΤΩΣΉ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
Η πολύωρη εργασία στο κατάστρωμα σημαίνει έκθεση σε υψηλή υπεριώδη (UV) ηλιακή ακτινοβολία, η οποία προκαλεί δερματικές βλάβες, 
φλύκταινες (φουσκάλες), γήρανση του δέρματος και ενδέχεται να οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην εκδήλωση καρκίνου του δέρματος. 
Τους καλοκαιρινούς μήνες οι αλιείς πρέπει επιπλέον να παίρνουν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης από την αφυδάτωση.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

II-3. Απροστάτευτη επιδερμίδα (Goran Kumric © Ευρωπαϊκή Ένωση)

 � Τα άτομα της καυκάσιας φυλής διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο.

 � Τα άτομα με ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες που δεν 
μαυρίζουν ή καίγονται προτού μαυρίσουν.

 � Τα άτομα με πολλούς μελανοκυτταρικούς 
σπίλους (ελιές).

 � Τα άτομα με ανοιχτόχρωμα μαλλιά (κόκκινα, 
ξανθά).

 � Τα άτομα με ανοιχτόχρωμα μάτια.
 � Όταν κάνει ζέστη, όλοι οι άνθρωποι κινδυνεύουν 

από αφυδάτωση.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Ο καλύτερος τρόπος προστασίας είναι η χρήση ρουχισμού που καλύπτει όλο 
το σώμα.

 � Φοράτε πλατύγυρο καπέλο που σκιάζει το πρόσωπο και τον λαιμό σας.
 � Τα αντηλιακά προϊόντα παρέχουν προστασία, αλλά μόνον εάν βάζετε αρκετή 

ποσότητα και επιλέγετε προϊόντα με υψηλό δείκτη προστασίας (SPF).
 � Ελέγχετε τακτικά το δέρμα σας: η πρώτη προειδοποιητική ένδειξη είναι 

συνήθως μια μικρή κηλίδα με εφελκίδα (κρούστα) στο δέρμα η οποία επιμένει 
για αρκετές εβδομάδες.

 � Ελέγχετε για αλλαγές στο δέρμα ή για νεοεμφανιζόμενους σπίλους, ιδίως 
γύρω από τη μύτη και τα μάτια σας ή το πίσω μέρος των χεριών σας. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνετε σε σπίλους που αλλάζουν μέγεθος, 
σχήμα ή χρώμα.

 � Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή εάν εντοπίσετε τέτοιες ενδείξεις.
 � Όλα τα άτομα πρέπει να πίνουν άφθονες ποσότητες νερού όταν κάνει 

ζέστη, ενώ σε συνθήκες καύσωνα θα πρέπει να λαμβάνουν επιπλέον 
συμπληρώματα άλατος σε μορφή ταμπλέτας.

II-4. Πλήρης προστασία από το κρύο, τον ήλιο και τον πνιγμό  
(Laurent Markovic © Ευρωπαϊκή Ένωση)
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8. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΟ ΔΡΙΜΥ ΨΥΧΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Η εργασία υπό συνθήκες έντονου ψύχους δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα και επιβάλλει τη χρήση 
κατάλληλου ρουχισμού. Για να προστατευτείτε αποτελεσματικά από το κρύο θα πρέπει να λάβετε υπόψη τη 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της θάλασσας, την ένταση του ανέμου και την υγρασία. Η έκθεση στο 
κρύο επηρεάζει σημαντικά την ικανότητά σας να εργαστείτε.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Βρεγμένα ρούχα.
 � Επαφή με παγωμένες μεταλλικές επιφάνειες.
 � Ψυχρός άνεμος.
 � Υψηλή υγρασία.
 � Κατανάλωση αλκοόλ.
 � Ελλιπής διατροφή.
 � Κρυοπαγήματα (μύτη, αυτιά, μάγουλα, δάχτυλα χεριών και ποδιών).
 � Υποθερμία.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Φορέστε πολλές στρώσεις ρούχων: Επιλέξτε ρούχα άνετα και κατάλληλα για το κρύο και φροντίστε η εξωτερική στρώση 
να σας παρέχει επαρκή προστασία από το νερό και τον άνεμο.

 � Οι στολές εμβάπτισης αποτελούν ιδανική λύση.
 � Προστατέψτε το κεφάλι και τα αυτιά σας από το κρύο με ειδικούς σκούφους που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος 

του προσώπου.
 � Προστατέψτε τα χέρια και τα πόδια σας.
 � Προτιμήστε γάντια που αφήνουν ακάλυπτα τα ακροδάχτυλα και έχετε πάντοτε μαζί σας ένα δεύτερο ζευγάρι σε περίπτωση 

που βραχούν.
 � Υιοθετήστε μέτριο ρυθμό εργασίας, ώστε να αποφύγετε την περιττή εφίδρωση.
 � Προσπαθήστε να κάνετε συχνά διαλείμματα σε εσωτερικό θερμαινόμενο χώρο. Βγάζετε πάντοτε την εξωτερική στρώση ρούχων.
 � Πίνετε άφθονα ζεστά ροφήματα. Αποφύγετε, ωστόσο, την κατανάλωση καφεΐνης και αλκοόλ.
 � Χρησιμοποιήστε προστατευτική κρέμα καλής ποιότητας για το πρόσωπο.
 � Φροντίστε για τη θερμομόνωση των μεταλλικών πόμολων και χειρολαβών.

ΑΜΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ
 � Μεταφέρετε άμεσα τον πάσχοντα σε ζεστό (όχι όμως υπερβολικά ζεστό) και ξηρό περιβάλλον, απομακρύνετε τα βρεγμένα ρούχα 

και τυλίξτε τον με μια κουβέρτα.
 � Αν έχουν εκδηλωθεί κρυοπαγήματα στα δάχτυλα των χεριών, βουτήξτε τα σε χλιαρό νερό.
 � Τυλίξτε με καθαρούς επιδέσμους τη μύτη, τα μάγουλα και τα αυτιά.
 � Δώστε του να πιει ζεστά ροφήματα (όχι όμως καυτά).
 � Μην τρυπάτε τις φουσκάλες, μην τρίβετε τα παγωμένα μέρη του δέρματος.
 � Οι βλάβες από το κρύο πρέπει να εξετάζονται από γιατρό.
 � Μη δίνετε στον πάσχοντα να πιει αλκοόλ.
 � Σε περίπτωση μεταφοράς, φροντίστε να βρίσκεται σε ύπτια θέση.
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9. ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΤΉΝ ΥΓΕΊΑ ΣΑΣ

ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ!

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΑΣ. 
ΜΗΝ ΤΟΝ ΑΜΕΛΕΙΤΕ!
Η αλιεία είναι σκληρή και απαιτητική εργασία και πρέπει να διατηρείστε σε καλή φυσική κατάσταση για να 
μπορείτε να εργάζεστε αποτελεσματικά. Τα σημάδια της γίνονται ορατά στο πέρασμα του χρόνου και πρέπει 
να προσαρμόζετε αναλόγως τις απαιτήσεις που έχετε από τον εαυτό σας και να προσέχετε.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Υπερβολική κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών (διατροφή που βασίζεται αποκλειστικά σε τηγανητές τροφές).
 � Κατανάλωση υπερβολικών ποσοτήτων τροφής.
 � Κάπνισμα.
 � Υψηλή αρτηριακή πίεση.
 � Κατανάλωση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Τρώτε με μέτρο και φροντίστε να καταναλώνετε άφθονα φρούτα και 
λαχανικά.

 � Ελέγχετε τακτικά το βάρος σας και μειώστε, εφόσον χρειαστεί, την 
ποσότητα του φαγητού που καταναλώνετε. Φροντίστε εγκαίρως 
να μη γίνετε υπέρβαροι.

 � Σταματήστε το κάπνισμα: Θα ζήσετε περισσότερο, θα αισθάνεστε πιο 
υγιείς και δυνατοί, και θα εξοικονομήσετε χρήματα!

 � Κάνετε τακτικά ιατρικές εξετάσεις ώστε να παρακολουθείτε τυχόν 
προβλήματα υγείας, όπως την υψηλή αρτηριακή πίεση, και μεριμνάτε για 
τον έγκαιρο εντοπισμό, τη διάγνωση και τη θεραπεία τους.

 � Μπορεί να μην καταναλώνετε αλκοόλ κατά τη διάρκεια των αλιευτικών 
ταξιδιών, αλλά ίσως θα πρέπει να προσέξετε τις ποσότητες που 
καταναλώνετε όταν επιστρέφετε στο σπίτι.

 � Μην κάνετε χρήση ναρκωτικών ουσιών!

II-5. Υγιεινή διατροφή (Hélène Guillut)



Σ
Ε

Λ
ΊΔ

Α
 6

0 
ΕΝ

Ο
ΤΗ

ΤΑ
 I

I •
 Τ

Ο
 Π

Λ
Η

ΡΩ
Μ

Α

10. ΑΓΧΟΣ ΚΑΊ ΚΟΠΩΣΉ

ΚΑΝΤΕ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

Η ΚΟΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ!
Η κόπωση αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού κατά την εργασία στο κατάστρωμα, ενώ αποτελεί επιπλέον 
μείζονα αιτία ατυχημάτων και σφαλμάτων κατά την πλοήγηση.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η κόπωση μπορεί να οφείλεται σε:
 � πίεση χρόνου·
 � υπερβολικό άγχος·
 � μεγάλο φόρτο εργασίας και έλλειψη επαρκούς προσωπικού·
 � λιγότερες από έξι ώρες συνεχόμενου ύπνου·
 � λιγότερες από έξι ώρες ποιοτικού ύπνου λόγω του προγράμματος τήρησης φυλακών (βάρδιες) και του θορύβου της μηχανής·
 � καθημερινή πολύωρη διανοητική ή σωματική εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα·
 � ανεπαρκή χρόνο διαλείμματος ανάμεσα στις βάρδιες·
 � ανεπαρκή ανάπαυση.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Μην υποτιμάτε τις επιπτώσεις της κόπωσης τόσο σε εσάς προσωπικά όσο και στο πλήρωμα. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής χρόνος 
για ανάπαυση.

 � Οι επιπτώσεις της κόπωσης μπορεί να είναι πολύ χειρότερες από την απώλεια χρόνου κατά την αλιευτική εργασία!
 � Η μουσική επιδρά ευεργετικά στην κόπωση.
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11. ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΊΚΕΣ ΔΊΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΦΟΥΓΚΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ, ΤΑ ΧΕΡΙΑ, ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΣΑΣ
Η οσφυαλγία αναφέρεται ως δεύτερη σημαντικότερη επαγγελματική ασθένεια στον αλιευτικό κλάδο, μετά την 
απώλεια ακοής. Συχνοί είναι επίσης οι πόνοι στα γόνατα και τον αυχένα, καθώς και τα προβλήματα στα πόδια 
και τα χέρια.
Μεταξύ των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων συγκαταλέγονται ο επίμονος πόνος και η μειωμένη ικανότητα 
επιτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων, με συνέπεια οι αλιείς να πρέπει ενδεχομένως να σταματήσουν 
να εργάζονται.
Τα οστά και οι μύες σας επηρεάζονται από διάφορες στάσεις ή κινήσεις κατά την εργασία, ειδικά δε όταν 
αυτές επαναλαμβάνονται πολλές φορές καθημερινά και για πολλά χρόνια.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

II-6. Καλός εξοπλισμός χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων  
(Dominique Levieil © Ευρωπαϊκή Ένωση)

 � Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις που 
εκτελούνται κατά τη διακίνηση βαριών 
φορτίων ή η πολύωρη εργασία σε σκυφτή θέση 
προκαλούν πόνους στη ράχη.

 � Η διαλογή των αλιευμάτων σε γονατιστή θέση 
επηρεάζει τα γόνατα, ενώ η κύρτωση της ράχης 
επιβαρύνει τη σπονδυλική στήλη.

 � Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις που εκτελούνται 
κατά την απομάκρυνση των αλιευμάτων από τα 
δίχτυα ή τα αγκίστρια, ή κατά τη δόλωση των 
παραγαδιών, ενδέχεται να προκαλέσουν πόνους 
στους μυς ή τους τένοντες των χεριών.

 � Η πολύωρη ορθοστασία στην τιμονιέρα και 
πάνω σε δάπεδα με κραδασμούς μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία του 
αίματος.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Εκπονήστε αξιολόγηση κινδύνων και μειώστε στο μέτρο του δυνατού τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.
 � Συμβουλευθείτε ειδικό σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
 � Όταν σηκώνετε βάρη, καλό είναι να αποφεύγετε τις περιστροφές και τις κάμψεις του κορμού.
 � Μην εργάζεστε σε γονατιστή θέση ή με κυρτωμένη ράχη.

 y Τοποθετήστε ειδικές επιφάνειες για τη διαλογή ή τον εκσπλαχνισμό των αλιευμάτων.
 y Εάν δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί η εργασία σε γονατιστή θέση, χρησιμοποιήστε ειδικά προστατευτικά για τα γόνατα 

(οι επενδύσεις από αφρώδες υλικό που τοποθετούνται σε ειδικές υποδοχές στα μπατζάκια της νιτσεράδας είναι προτιμότερες από 
τα ελαστικά δετά προστατευτικά).

 y Φροντίστε για την εκ περιτροπής απασχόληση των μελών του πληρώματος στις διάφορες θέσεις εργασίας, ώστε να αποφεύγεται η 
υπερβολική επανάληψη των ίδιων κινήσεων.

 y Τοποθετήστε στην τιμονιέρα κάθισμα για τον χειριστή του πηδαλίου.
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12. ΠΡΟΣΟΧΉ ΜΉ ΓΛΊΣΤΡΉΣΕΤΕ, ΣΚΟΝΤΑΨΕΤΕ, ΠΕΣΕΤΕ…

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΛΙΣΤΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΕΣΕΙ, ΟΛΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ!
Το αλιευτικό σκάφος είναι ένας περιορισμένος χώρος στον οποίο ζουν πολλά άτομα μαζί. Είναι μια συχνά 
ολισθηρή πλατφόρμα εργασίας σε διαρκή κίνηση.
Πάρτε προληπτικά μέτρα ασφαλείας και αποφύγετε τους κινδύνους. Αξιολογήστε αυτούς που δεν μπορούν 
να αποφευχθούν, καταπολεμήστε τους στην πηγή τους και αντικαταστήστε τους πλέον σοβαρούς παράγοντες 
κινδύνου με άλλους, λιγότερο ή καθόλου σοβαρούς.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Να σκοντάψετε σε κάποιο εμπόδιο.
 � Να γλιστρήσετε στο ολισθηρό κατάστρωμα.
 � Πιθανές συνέπειες:

 y πτώση από ύψος·
 y πτώση πάνω σε μηχανήματα·
 y πτώση στη θάλασσα.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η πρόκληση τραυματισμού ή ακόμη και θανατηφόρου ατυχήματος.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Διαχωρίστε τους χώρους εργασίας από τους χώρους αποθήκευσης τοποθετώντας ανάμεσά τους διαχωριστικά ή προστατευτικά 
κιγκλιδώματα.

 � Καλύψτε με αντιολισθητική επίστρωση το τμήμα του καταστρώματος που χρησιμοποιείται ως χώρος εργασίας.
 � Φοράτε αντιολισθητικές μπότες.
 � Τοποθετήστε χειραγωγούς όπου είναι εφικτό.
 � Αποφύγετε την αποθήκευση διχτυών ή σκοινιών στον χώρο εργασίας.
 � Καθαρίζετε πάντοτε το κατάστρωμα μετά το πέρας των εργασιών επεξεργασίας των αλιευμάτων.
 � Τοποθετήστε σύστημα συλλογής εντοσθίων και λοιπών υπολειμμάτων των αλιευμάτων σε όλους τους χώρους του σκάφους όπου 

επιτελούνται εργασίες εκσπλαχνισμού.
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13. ΔΊΑΚΊΝΉΣΉ ΑΛΊΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΥΚΟΛΑ!

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
Πολλοί αλιείς υποφέρουν από κακώσεις και πόνους στη ράχη, επειδή δεν χρησιμοποιούν τις ορθές τεχνικές 
κατά την άρση βαριών φορτίων και/ή επειδή επιχειρούν να σηκώσουν μεγαλύτερο βάρος από όσο αντέχουν.
Άλλες πηγές κινδύνου είναι η εργασία σε χαμηλοτάβανους χώρους, ο χειρισμός μηχανημάτων, όπως ιμάντες 
μεταφοράς και αναβατόρια, η χρήση χημικών ουσιών κατά την επεξεργασία των γαρίδων και η γενικότερη 
ασφάλεια μέσα στο κύτος αλιεύματος.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Επαναλαμβανόμενη χειρωνακτική διακίνηση.
 � Άρση βαριών φορτίων.
 � Απουσία επαρκών μηχανικών μέσων διακίνησης.
 � Χώρος εργασίας κακής ποιότητας.
 � Ιμάντες μεταφοράς και αναβατόρια χωρίς 

κατάλληλα προστατευτικά ή χωρίς διάταξη 
διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.

 � Αλλεργική αντίδραση στις αντιοξειδωτικές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των 
γαρίδων.

 � Διάφορες πηγές κινδύνου εντός του χώρου 
αποθήκευσης των αλιευμάτων.

II-7. Καλή οργάνωση για ευκολότερη διακίνηση των αλιευμάτων  
(Saba Nordstrom © Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Μεριμνήστε για την εκπαίδευση όλων των μελών του πληρώματος στις ορθές τεχνικές χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων.
 � Εφοδιαστείτε με μηχανικά μέσα διακίνησης των αλιευμάτων, εφόσον απαιτείται, όπως ιμάντα μεταφοράς ή αναβατόριο.
 � Προβείτε σε αξιολόγηση των κινδύνων που ελλοχεύουν στον χώρο διακίνησης των αλιευμάτων και απομακρύνετε τυχόν περιττά 

εμπόδια.
 � Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες εκσπλαχνισμού ή διαλογής των αλιευμάτων έχουν το ενδεδειγμένο ύψος και ότι ο χώρος εργασίας 

διαθέτει στηρίγματα πλάτης ή κιγκλιδώματα για τη σταθερή στήριξη των μελών του πληρώματος και την προστασία τους από την 
κίνηση και τις ταλαντώσεις του σκάφους.

 � Χρησιμοποιείτε τελάρα και κιβώτια από ελαφριά υλικά για την τοποθέτηση και μεταφορά των αλιευμάτων.
 � Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες μεταφοράς ή/και τα αναβατόρια διαθέτουν τα κατάλληλα προστατευτικά και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 

να πιαστεί κάποιο ρούχο. Τοποθετήστε σε κατάλληλο σημείο διάταξη διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.
 � Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι προφυλάξεις ασφαλείας σε περίπτωση χρήσης χημικών προϊόντων.
 � Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αποθήκευσης των αλιευμάτων είναι ασφαλής και ότι διαθέτει ασφαλή σκάλα πρόσβασης.
 � Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι απαλλαγμένο από εμπόδια και ότι όλες οι σχάρες δαπέδου είναι στη θέση τους.
 � Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος διαθέτει κατάλληλο φωτισμό και επαρκείς διατάξεις ασφαλούς στερέωσης και ακινητοποίησης των κιβωτίων 

με τα αλιεύματα.
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14. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΑΛΊΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΥΨΟΣ

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ
Τα κοψίματα στα χέρια είναι ένας από τους πλέον συνηθισμένους τύπους τραυμάτων στον αλιευτικό κλάδο. 
Θα πρέπει να τα προσέχετε ιδιαίτερα και να δίνετε σημασία ακόμη και στην παραμικρή πληγή, καθώς ο 
κίνδυνος μόλυνσης είναι ιδιαίτερα υψηλός.
Ακόμη, οι άβολες και αφύσικες στάσεις που παίρνει κατ’ επανάληψη και για πολλή ώρα το σώμα κατά τη 
διάρκεια των εργασιών εκσπλαχνισμού των αλιευμάτων ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές κακώσεις στα 
χέρια, τους ώμους και τα γόνατα.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

II-8. Επικίνδυνη εργασία χωρίς γάντια (Jaana Mettala © Ευρωπαϊκή Ένωση)

 � Χρήση αιχμηρών εργαλείων κατά τον 
εκσπλαχνισμό των αλιευμάτων χωρίς 
προστατευτικά για τα χέρια.

 � Το κρύο αυξάνει τον κίνδυνο κοπής χεριών και 
δακτύλων.

 � Η άβολη στάση του σώματος κατά τις εργασίες 
εκσπλαχνισμού των αλιευμάτων ενδέχεται να 
προκαλέσει τενοντίτιδα στον αγκώνα ή τον ώμο, 
ή πόνο στον καρπό.

 � Κατά τον εκσπλαχνισμό, το σώμα θα πρέπει να 
έχει ασφαλή και άνετη στάση, και να βρίσκεται 
κατά προτίμηση σε όρθια θέση.

 � Ο εκσπλαχνισμός ορισμένων ειδών αλιευμάτων 
εγκυμονεί κινδύνους (κοψίματα, εκτίναξη 
υπολειμμάτων στα μάτια, αλλεργίες).

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά για τα χέρια (τον ενδεδειγμένο τύπο γαντιών).
 � Προσαρμόστε κατάλληλα τον ρυθμό εργασίας σας και κάντε τακτικά διαλείμματα.
 � Φροντίστε τα εργαλεία κοπής να είναι καλά ακονισμένα και καθαρά.
 � Χρησιμοποιείτε κατάλληλα εργαλεία κοπής και γάντια με σταθερή λαβή, που σας προστατεύουν από τα κοψίματα.
 � Τοποθετήστε αντιολισθητικές επιφάνειες στα σημεία όπου στέκονται οι αλιείς.
 � Η επιφάνεια εκσπλαχνισμού των αλιευμάτων θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης σε ύψος, ώστε να είναι δυνατή η 

προσαρμογή της ανάλογα με το ύψος των μελών του πληρώματος.
 � Αποφύγετε να γονατίζετε κατά την ώρα εργασίας.

II-9. Ασφαλής εργασία με γάντια (Dominique Levieil © Ευρωπαϊκή Ένωση)



Σ
Ε

Λ
ΊΔ

Α
 6

5
ΕΝ

Ο
ΤΗ

ΤΑ
 I

I •
 Τ

Ο
 Π

Λ
Η

ΡΩ
Μ

Α

15. ΧΉΜΊΚΟΊ ΚΑΊ ΒΊΟΛΟΓΊΚΟΊ ΚΊΝΔΥΝΟΊ

ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΝΤΙΝΑΣ Ή ΑΛΛΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ;  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ. ΜΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΡΚΟΥΝ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΕΤΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!
Για τη λειτουργία και τη συντήρηση του σκάφους χρησιμοποιούνται πολυάριθμα χημικά προϊόντα, πολλά 
από τα οποία ενδέχεται να είναι επικίνδυνα. Ο παρασκευαστής οφείλει να συνοδεύει το προϊόν με δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να παίρνετε και να διαβάζετε προσεκτικά.
Εκτός από τους χημικούς κινδύνους που ελλοχεύουν πάνω στο σκάφος, διατρέχετε και βιολογικούς κινδύνους 
λόγω ορισμένων αλιευμάτων και λοιπών θαλάσσιων οργανισμών, καθώς ορισμένα είδη δαγκώνουν και άλλα 
διαθέτουν δηλητηριώδη αγκάθια. Πρέπει, επομένως, να φοράτε γάντια και προστατευτικά για το πρόσωπο, 
όταν αυτό απαιτείται.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Τα χημικά προϊόντα, όταν δεν χρησιμοποιούνται σωστά, εγκυμονούν κινδύνους:
 y για τα μάτια,
 y για το δέρμα,
 y σε περίπτωση εισπνοής,
 y σε περίπτωση κατάποσης,
 y για το περιβάλλον.

 � Τα χημικά προϊόντα ενδέχεται να περιέχουν αυτοθερμαινόμενες ουσίες και να προκαλέσουν 
πυρκαγιά εάν θερμανθούν.

 � Δαγκωματιές και τσιμπήματα από θαλάσσιους οργανισμούς ενδέχεται να είναι δηλητηριώδη.
 � Τα κόκαλα και τα πτερύγια των ψαριών μπορεί να προκαλέσουν κοψίματα ή εκδορές, που είναι 

πιθανό να οδηγήσουν σε μολύνσεις. ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Διαβάζετε τις ετικέτες και καταγράφετε ή ξεχωρίζετε τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα, κάνετε μία σύνοψη των μέτρων προφύλαξης που 
πρέπει να ληφθούν και των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, και ενημερώνετε σχετικά το πλήρωμα.

 � Ακολουθείτε κατά γράμμα τις συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού (γάντια, 
γυαλιά, μάσκες κ.λπ.).

 � Αποθηκεύετε χωριστά τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα.
 � Τοποθετείτε ετικέτες σε όλα τα δοχεία που περιέχουν χημικά προϊόντα, εφόσον δεν χρησιμοποιείτε πλέον την αρχική συσκευασία τους.
 � Μην αναμειγνύετε ποτέ μεταξύ τους διαφορετικά χημικά προϊόντα.
 � Ξεχωρίζετε τυχόν δηλητηριώδη είδη ιχθύων και χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια για τη μεταφορά τους.
 � Να πλένεστε με σαπούνι και ζεστό νερό μετά το πέρας κάθε βάρδιας εργασίας.
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16. ΊΑΤΡΊΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΑΝΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ — 
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΕ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ
Πηγαίνετε τακτικά στον γιατρό...
Οικειοθελώς, εφόσον δεν απαιτείται υποχρεωτικά από τη νομοθεσία της χώρας σας.
Σημείωση: Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ιατρική παρακολούθηση ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, εφόσον το επιθυμούν.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Η αλιεία είναι απαιτητική επαγγελματική δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, κρίνεται επιβεβλημένη η στενή παρακολούθηση της υγείας 
σας και της ικανότητάς σας να εκτελείτε τα καθήκοντά σας.

 � Αλλαγές στο βάρος, την αρτηριακή πίεση, τη σωματική ή διανοητική κατάσταση μπορεί να είναι ενδείξεις σοβαρότερων ασθενειών.
 � Απαιτείται, επομένως, τακτική ιατρική παρακολούθηση και έλεγχος.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο τακτικός ιατρικός έλεγχος μπορεί να μην είναι υποχρεωτικός βάσει της νομοθεσίας της χώρας σας, είναι όμως εξαιρετικά σημαντικός και 
συνιστάται θερμά, καθώς:

 � διασφαλίζει ότι είστε σε αρκούντως καλή κατάσταση για να εκτελείτε τις αλιευτικές εργασίες και να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά 
τυχόν έκτακτες καταστάσεις·

 � μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης ασθενειών ενώ βρίσκεστε στη θάλασσα, όπου δεν είναι δυνατή η παροχή κατάλληλης φροντίδας·
 � συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση ασθενειών, παρέχοντάς σας έτσι τις βέλτιστες δυνατότητες αποτελεσματικής θεραπείας.

Η σύμβαση αριθ. 188 της ΔΟΕ προτείνει την καθιέρωση υποχρεωτικού ιατρικού ελέγχου των αλιέων.
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17. ΚΟΊΝΟΠΟΊΉΣΉ ΤΡΑΥΜΑΤΊΣΜΩΝ ΚΑΊ ΑΣΘΕΝΕΊΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ

Η πρόληψη στηρίζεται στην εμπειρία και, συνεπώς, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών πρόληψης χρειάζονται 
πληροφορίες για:

 � ατυχήματα, με αναλυτική περιγραφή των περιστάσεων υπό τις οποίες αυτά συνέβησαν·

 � επαγγελματικές ασθένειες που σχετίζονται με τις αλιευτικές δραστηριότητες.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 � Η κοινοποίηση των συναφών με την εργασία τραυματισμών που έχουν ως συνέπεια την απώλεια τουλάχιστον μίας ημέρας 

εργασίας είναι υποχρεωτική βάσει των εθνικών νομοθεσιών. Η κοινοποίηση γίνεται από τον εργοδότη στην αρμόδια λιμενική 
αρχή.

 � Στις περισσότερες χώρες υποχρεωτική είναι και η αναφορά των επαγγελματικών ασθενειών.
 � Οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πρόληψη, την παροχή ιατρικής φροντίδας και την καταβολή 

αποζημίωσης από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Πέραν των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία, θα πρέπει να δηλώνεται κάθε τραυματισμός που συνδέεται με την 
εργασία, ακόμη κι αν δεν έχει επιζήμιες συνέπειες, με αναλυτική περιγραφή των περιστάσεων υπό τις οποίες συνέβη, για τους σκοπούς 
της συλλογής στατιστικών στοιχείων και της βελτίωσης της πρόληψης.

 � Συνιστάται επίσης η κοινοποίηση των επαγγελματικών ασθενειών στην αρμόδια λιμενική αρχή, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου 
δεν είναι υποχρεωτική. Οι γιατροί που λαμβάνουν ενδεχομένως γνώση τυχόν επαγγελματικών ασθενειών θα πρέπει επίσης να τις 
αναφέρουν στην αρμόδια λιμενική αρχή.

 � Η λεπτομερής γνώση των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών αποτελεί τη βάση για την ανάληψη αποτελεσματικής 
προληπτικής δράσης.

 � Η κοινοποίηση και η αναλυτική περιγραφή ενός τραυματισμού ή των επιπτώσεων μιας ασθένειας είναι το βασικό βήμα για την 
καταχώριση του συμβάντος και τη διεκδίκηση αποζημίωσης νομικής/χρηματικής φύσης.





Ενότητα III • Αλιευτικές εργασίες

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

1. ΑΛΊΕΊΑ ΜΕ ΤΡΑΤΑ

1.1. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΘΥΡΩΝ ΤΡΑΤΑΣ

1.2. ΒΑΡΟΥΛΚΑ, ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΙΝΑ ΕΛΞΗΣ, 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ

1.3. ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΑΚΟΥ, ΤΥΜΠΑΝΑ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΔΙΧΤΥΟΥ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

2. ΑΛΊΕΊΑ ΜΕ ΧΟΑΝΟΕΊΔΕΊΣ ΊΧΘΥΟΠΑΓΊΔΕΣ

2.1. ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.2. ΠΟΝΤΙΣΗ

2.3. ΑΝΑΣΥΡΣΗ

2.4. ΤΡΟΧΙΛΟΣ ΕΠΩΤΙΔΑΣ, ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΙΧΘΥΟΠΑΓΙΔΩΝ  

ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΟΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

2.5. ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

3. ΑΛΊΕΊΑ ΜΕ ΔΊΧΤΥΑ/ΠΑΡΑΓΑΔΊΑ/ΠΛΑΝΟ

3.1. ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ

3.2. ΠΟΝΤΙΣΗ ΔΙΧΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΑΔΙΩΝ

3.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ

3.4. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΟΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΑΔΙΩΝ

3.5. ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΝΟ

4. ΑΛΊΕΊΑ ΜΕ ΔΡΑΓΑ ΚΑΊ ΔΟΚΟΤΡΑΤΑ

4.1. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

4.2. ΒΑΡΟΥΛΚΑ, ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΙΝΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

4.3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

5. ΑΛΊΕΊΑ ΜΕ ΓΡΊ ΓΡΊ

5.1. ΒΑΡΟΥΛΚΑ, ΟΛΚΟΙ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΣΚΟΙΝΙΑ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.2. ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
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1. ΑΛΊΕΊΑ ΜΕ ΤΡΑΤΑ

ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΒΑΡΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΓΑΛΑ ΦΟΡΤΙΑ
Ο χειρισμός των βαριών θυρών της τράτας, το μεγάλο φορτίο που σηκώνουν τα συρματόσκοινα έλξης, το 
σκάλωμα των αλιευτικών εργαλείων, η πόντιση και η ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων με θαλασσοταραχή: 
όλα αυτά καθιστούν την αλιεία με τράτα δυνητικά ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδικασία. Θα πρέπει, επομένως, να 
επιδεικνύετε πάντοτε μεγάλη προσοχή.
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1.1. ΧΕΊΡΊΣΜΟΣ ΘΥΡΩΝ ΤΡΑΤΑΣ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΡΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΡΑΤΑΣ, ΔΙΑΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ: 
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ!
Οι εργασίες αλυσίδωσης των θυρών στο καπόνι πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή και ο χειριστής του 
βαρούλκου πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα μέλη του πληρώματος από τις πόρτες 
προτού θέσει σε λειτουργία το βαρούλκο.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Εγκλωβισμός μέρους ή ολόκληρου του χεριού μεταξύ της πόρτας και του σκάφους.
 � Εγκλωβισμός μέρους ή ολόκληρου του χεριού κατά τη διέλευση της αλυσίδας μέσα από το άνοιγμα.
 � Ταλάντευση της πόρτας της τράτας προς το εσωτερικό του σκάφους με κίνδυνο να χτυπήσει κάποιο μέλος του πληρώματος.
 � Θέση σε λειτουργία του βαρούλκου προτού απομακρυνθεί επαρκώς το άτομο που χειρίζεται την αλυσίδα.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΡΑΤΑΣ
Βεβαιωθείτε ότι το πλήρωμα φτάνει άνετα τις πόρτες για να τις αλυσοδέσει στο καπόνι τοποθετώντας, εφόσον χρειάζεται, ένα σκαλοπάτι. 
Τοποθετήστε πρόσθετο χειραγωγό, σε ψηλότερο σημείο, ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν θα πέσει στη θάλασσα το άτομο που επιχειρεί να 
φτάσει τις πόρτες κάνοντας υπερέκταση.

ΑΛΥΣΙΔΩΣΗ
Κατά την ασφάλιση της πόρτας, πετάξτε την αλυσίδα μέσα από τα ανοίγματα και μη βάζετε ποτέ μέσα τα χέρια σας.

ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Είναι πιθανό οι πόρτες να ανυψωθούν πολύ και να ταλαντευτούν προς το εσωτερικό του σκάφους χτυπώντας κάποιο μέλος του 
πληρώματος; Μπορεί ένα κιγκλίδωμα ασφαλείας ή άλλη προστατευτική διάταξη να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο;

ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ
Τα χειριστήρια του βαρούλκου πρέπει να βρίσκονται σε καλό σημείο, ώστε ο χειριστής τους να μπορεί να βλέπει όλα τα μέλη του 
πληρώματος που χειρίζονται τις πόρτες της τράτας και εκτελούν λοιπές συναφείς εργασίες, και να ελέγχει ότι έχουν απομακρυνθεί 
επαρκώς πριν θέσει σε λειτουργία το βαρούλκο. Αν ο χειριστής δεν βλέπει όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη εργασία, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται σαφής σήμανση με χέρια.
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1.2. ΒΑΡΟΥΛΚΑ, ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΊΝΑ ΕΛΞΉΣ, ΑΛΥΣΊΔΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΉΣΉΣ

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

ΒΑΡΟΥΛΚΑ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΙΝΑ ΕΛΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΣΤΡΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΣΕΤΕ
Αρκεί ένα απλό προστατευτικό, μια διάταξη ασφαλείας ή ένας χειραγωγός για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
πτώσης πάνω στο κινούμενο βαρούλκο ή στα συρματόσκοινα έλξης.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Να πέσετε πάνω στο περιστρεφόμενο βαρούλκο.
 � Να πιαστούν τα ρούχα σας σε κομμένα προεξέχοντα σύρματα των συρματόσκοινων έλξης και να παρασυρθείτε πάνω σε κάποια 

τροχαλία ή βαρούλκο.
 � Να σπάσουν ξαφνικά φθαρμένα εξαρτήματα με συνέπεια να προκληθεί τραυματισμός ή θανατηφόρο ατύχημα.
 � Να υπάρξει αστοχία στο σημείο ρυμούλκησης ή στις αλυσίδες ρυμούλκησης με συνέπεια να προκληθεί τραυματισμός ή θανατηφόρο 

ατύχημα.
 � Να τραυματιστείτε κατά την εκτόξευση των συρματόσκοινων έλξης σε περίπτωση τράτας με ζευγαρωτά σκάφη.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Βεβαιωθείτε ότι το βαρούλκο διαθέτει κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις, ώστε να μη συμβεί ατύχημα ακόμη και αν πέσει κάποιος πάνω 
του ενώ περιστρέφεται. Η απλούστερη λύση για την αποτροπή σοβαρού τραυματισμού ή θανατηφόρου ατυχήματος είναι η τοποθέτηση 
χειραγωγού μπροστά από το βαρούλκο.

ΕΚΤΥΛΙΞΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΙΝΟΥ ΕΛΞΗΣ
Ο κίνδυνος είναι μεγάλος εάν δεν χρησιμοποιούνται κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις, καθώς τα κομμένα προεξέχοντα σύρματα του 
συρματόσκοινου μπορεί να πιαστούν στις νιτσεράδες των μελών του πληρώματος και να παρασύρουν κάποιο άκρο τους (χέρι ή πόδι) 
πάνω στις τροχαλίες. Ο κίνδυνος αυτός εκλείπει με την τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος ή διάταξης ασφαλείας που εμποδίζει 
την επαφή με το κινούμενο συρματόσκοινο έλξης.

ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 � Διατηρείτε το βαρούλκο σε καλή κατάσταση. Φροντίστε να διαθέτει διατάξεις διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, αποτελεσματικά 

χειριστήρια, φρένα, και διατάξεις σύμπλεξης και οδήγησης των αλιευτικών εργαλείων.
 � Βεβαιωθείτε ότι τα ράουλα του βαρούλκου, οι τροχαλίες καταστρώματος, οι κρεμώμενοι τρόχιλοι και τα αγκύλια είναι σε καλή 

κατάσταση.
 � Τα φθαρμένα εξαρτήματα και στοιχεία του εξοπλισμού είναι πιθανό να σπάσουν ξαφνικά με συνέπεια την πρόκληση ατυχήματος.
 � Σημείωση: Όλα τα εξαρτήματα του εξοπλισμού ανύψωσης πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμές και να αξιολογούνται βάσει του ασφαλούς 

φορτίου εργασίας (Safe Working Load – SWL). Πρέπει ακόμη να επιθεωρούνται σε ετήσια βάση από ειδικό εμπειρογνώμονα.
Βλ. ενότητα V και παραρτήματα.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι το σημείο ρυμούλκησης, οι αλυσίδες / τα συρματόσκοινα ρυμούλκησης και οι κατοχείς αλυσίδων είναι σε καλή κατάσταση 
και ότι όλα τα μέλη του πληρώματος γνωρίζουν τους κινδύνους που εγκυμονεί η μεταφορά του φορτίου και κρατούν αποστάσεις 
ασφαλείας.

ΧΑΛΑΡΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΙΝΑ ΕΛΞΗΣ
Μη στέκεστε πάνω σε συρματόσκοινα έλξης χαλαρά αφημένα επί του καταστρώματος. Σε περίπτωση αστοχίας του κατοχέα αλυσίδας, 
το συρματόσκοινο μπορεί να τεντωθεί ξαφνικά και να σας τινάξει προς τα πάνω, ρίχνοντάς σας ενδεχομένως στη θάλασσα.

ΤΡΑΤΑ ΜΕ ΖΕΥΓΑΡΩΤΑ ΣΚΑΦΗ — ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΙΝΟΥ ΕΛΞΗΣ
 � Βεβαιωθείτε ότι το βαρίδι στο άκρο του εκτοξευόμενου σκοινιού είναι επενδυμένο με μαλακό υλικό, ώστε να περιορίζονται οι 

πιθανότητες τραυματισμού του πληρώματος του άλλου σκάφους κατά την εκτόξευσή του σε αυτό.
 � Το μέλος του πληρώματος που απασφαλίζει το άγκιστρο εκτόξευσης πρέπει να έχει υπόψη του τον κίνδυνο απότομης επαναφοράς του.
 � Χρησιμοποιείτε μακριά μεταλλική ράβδο για να απασφαλίζετε εξ αποστάσεως το άγκιστρο εκτόξευσης.
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1.3. ΑΝΥΨΩΣΉ ΣΑΚΟΥ, ΤΥΜΠΑΝΑ ΠΕΡΊΕΛΊΞΉΣ ΔΊΧΤΥΟΥ ΚΑΊ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
Οι εργασίες αγκίστρωσης του συρματόσκοινου ανύψωσης στον σάκο και ανέλκυσης του τελευταίου 
εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, ιδίως εάν πρόκειται για σάκους με μεγάλο βάρος, καθώς στις περιπτώσεις 
αυτές επηρεάζεται σημαντικά η ευστάθεια του σκάφους.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Να πέσει κάποιος στη θάλασσα ενώ κάνει υπερέκταση εκτός κουπαστής.
 � Να χτυπήσει κάποιος εξαιτίας του ταλαντευόμενου σάκου.
 � Να κινδυνέψει το σκάφος να ανατραπεί λόγω της ανέλκυσης φορτίου με μεγάλο βάρος.
 � Να παρασυρθεί κάποιο μέλος του πληρώματος από το τύμπανο περιέλιξης διχτυών.
 � Να επέλθουν αλλαγές στη δομή του σκάφους που επηρεάζουν την ευστάθεια.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΙΝΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΨΑΔΟΥΡΟ
 � Εξασφαλίστε ότι το μέλος του πληρώματος που υπερεκτείνεται εκτός κουπαστής για να αγκιστρώσει το συρματόσκοινο ανέλκυσης στον 

κοψαδούρο του σάκου δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν τροποποιήσεις ώστε η εργασία αυτή να εκτελείται 
με μεγαλύτερη ασφάλεια;

 � Εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος και πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να υπερεκτείνεται εκτός κουπαστής για να αγκιστρώσει τον σάκο, 
τότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε εξάρτυση ασφαλείας κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.

ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΑΚΟΥ
Αναζητήστε αποτελεσματικό τρόπο αποτροπής της ταλάντευσης του σάκου σε επικίνδυνο βαθμό και βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής του 
βαρούλκου βλέπει όλα τα μέλη του πληρώματος που εμπλέκονται στον χειρισμό του σάκου.

ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΡΟΣ
 � Η ανέλκυση μεγάλου όγκου αλιευμάτων εγκυμονεί κινδύνους για το σκάφος καθώς επηρεάζεται η ευστάθειά του, ιδίως σε περίπτωση 

ανέλκυσης σάκου με μεγάλο βάρος ενώ βρίσκονται ήδη πάνω στο κατάστρωμα άλλα αλιεύματα μεγάλου βάρους.
 � Τα αλιεύματα που εκφορτώνονται στο κατάστρωμα πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε κιβώτια ή χώρους διαλογής επί του 

καταστρώματος, ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο ολίσθησής τους προς μία κατεύθυνση με συνέπεια να πάρει μεγάλη κλίση το 
σκάφος.

 � Απρόσμενα βαριά φορτία εντός του σάκου, όπως πέτρες ή λάσπη, ενδέχεται να ασκήσουν ιδιαίτερα μεγάλες δυνάμεις στο παλάγκο 
και τον λοιπό ανυψωτικό εξαρτισμό του σκάφους με συνέπεια να σπάσει ξαφνικά κάποιο εξάρτημα και να τραυματιστούν μέλη του 
πληρώματος. Η ανύψωση φορτίου με μεγάλο βάρος εγκυμονεί τον κίνδυνο ανατροπής του σκάφους. Εφόσον διαφαίνεται τέτοιο 
ενδεχόμενο, θα πρέπει να σκίζετε αμέσως τα δίχτυα για να πέσει το φορτίο στη θάλασσα.

ΤΥΜΠΑΝΟ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΔΙΧΤΥΩΝ
Ο χειριστής του τυμπάνου περιέλιξης διχτυών πρέπει να είναι σε θέση να βλέπει καλά όλα τα μέλη του πληρώματος που χειρίζονται το 
δίχτυ, ώστε να μπορεί να διακόψει αμέσως τη λειτουργία, εφόσον παραστεί ανάγκη. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να τοποθετείται 
κοντά στο τύμπανο πρόσθετο χειριστήριο ή διάταξη διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
Σε περίπτωση τοποθέτησης στο σκάφος τυμπάνου περιέλιξης και μηχανικής τροχαλίας ανέλκυσης διχτυών μετά την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του, θα πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έχει επηρεαστεί η ευστάθεια του σκάφους.

Βλ. συναφή συμβάντα στην ενότητα IV:  
8 — Χτύπημα από ταλαντευόμενο σάκο | Τραυματισμός στο κεφάλι και  

9 — Παράσυρση στο τύμπανο περιέλιξης διχτυού | Τραυματισμός στο χέρι.
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2. ΑΛΊΕΊΑ ΜΕ ΧΟΑΝΟΕΊΔΕΊΣ ΊΧΘΥΟΠΑΓΊΔΕΣ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΝΤΙΣΤΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΠΑΓΙΔΕΣ!
Η μέθοδος αλιείας με χοανοειδείς ιχθυοπαγίδες είναι πλέον ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των μικρών 
αλιευτικών σκαφών, όμως ο κίνδυνος να μπερδευτεί κάποιος στο σκοινί ή να τον χτυπήσει κάποια 
ιχθυοπαγίδα την καθιστά ταυτόχρονα ιδιαιτέρως επικίνδυνη.
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2.1. ΔΊΑΤΑΞΉ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΊ ΣΥΣΤΉΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΜΕΡΙΜΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!

Η ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ Η ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
Σκεφθείτε πώς είναι καλύτερα να οργανωθεί η διακίνηση των ιχθυοπαγίδων πάνω στο σκάφος, ώστε 
το πλήρωμα να μπορεί να εργαστεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Να μπερδευτεί κάποιος στο σκοινί και να παρασυρθεί στη θάλασσα.
 � Να τον χτυπήσει κάποια ιχθυοπαγίδα.
 � Να αποσπαστούν κάποιες ιχθυοπαγίδες κατά τη διαδικασία διαδοχικής πόντισης με κίνδυνο να τραυματιστεί κάποιο μέλος 

του πληρώματος.
 � Να βυθιστεί ή να ανατραπεί το υπερφορτωμένο σκάφος.
 � Να εργάζεται κανείς μόνος του πάνω στο σκάφος.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ
 � Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη του σκάφους επιτρέπει την ασφαλή και αποτελεσματική εργασία με χοανοειδείς ιχθυοπαγίδες (κιούρτους/

κοφινέλα). Ελέγξτε για σημεία όπου είναι πιθανό να σκαλώσουν οι ιχθυοπαγίδες ή το σκοινί κατά την πόντιση.
 � Προκειμένου να περιορίσετε τον κίνδυνο να μπερδευτεί κάποιος στο σκοινί, ελέγξτε εάν είναι δυνατή η τοποθέτηση προστατευτικού 

γύρω από αυτό, ώστε να είναι περιορισμένο σε ασφαλή απόσταση από το σημείο όπου το πλήρωμα διακινεί τις ιχθυοπαγίδες.
 � Ελέγξτε εάν είναι δυνατό να βελτιωθεί η διάταξη εργασίας, ώστε οι ιχθυοπαγίδες να ποντίζονται απευθείας από το κατάστρωμα μέσω 

ειδικού θυροφράγματος ή ράμπας στον άβακα πρύμνης (παπαδιά) ώστε να μπορεί το πλήρωμα να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση.
Βλ. νεότερες εξελίξεις στις επόμενες σελίδες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΑΝΟΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΑΓΙΔΩΝ
Είναι σε κάθε «σειρά» δεμένες τόσες ιχθυοπαγίδες όσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άνεση και ασφάλεια στον διαθέσιμο χώρο 
του καταστρώματος; Μήπως θα βελτιωνόταν σημαντικά η ασφάλεια εάν μειώνατε τον αριθμό των ιχθυοπαγίδων ανά σειρά και 
χρησιμοποιούσατε αντ’ αυτού περισσότερες σειρές;

ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΙΧΘΥΟΠΑΓΙΔΩΝ
 � Βεβαιωθείτε ότι οι στοιβαγμένες και έτοιμες για πόντιση ιχθυοπαγίδες είναι επαρκώς ασφαλισμένες, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 

ανατροπής τους σε περίπτωση έντονου κλυδωνισμού του σκάφους και μπερδευτεί η ακολουθία πόντισής τους.
 � Εφαρμόζετε σαφές σύστημα σήμανσης των ιχθυοπαγίδων που αφαιρείτε από τις σειρές όπου είναι διαδοχικά δεμένες προς επισκευή 

πριν από την πόντιση;

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
 � Ελέγχετε πάντοτε την ευστάθεια του σκάφους σας, ιδίως όταν μεταφέρετε χοανοειδείς ιχθυοπαγίδες προς και από νέα αλιευτικά πεδία, 

καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις ο πειρασμός να μεταφέρετε όσο το δυνατόν περισσότερες ιχθυοπαγίδες είναι συνήθως μεγάλος.
 � Η στοιβασία ιχθυοπαγίδων καθ’ ύψος και η ύπαρξη σκοινιού με μεγάλο βάρος στο κατάστρωμα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 

ευστάθεια και το ύψος εξάλων του σκάφους.
 � Ένα σκάφος υπερβολικά φορτωμένο μπορεί να φαίνεται ασφαλές όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, αλλά η κατάσταση μπορεί πολύ εύκολα 

να αλλάξει: αρκεί να εισρεύσει λίγο νερό στο σκάφος ή να μετατοπιστούν λίγο τα αλιευτικά εργαλεία και το σκάφος ανατρέπεται 
αμέσως!

ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΠΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σκεφθείτε την ασφάλειά σας προτού σκεφθείτε πόσες ιχθυοπαγίδες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Για τη μοναχική πλεύση, βλ. ενότητα I: 18 — Μοναχική πλεύση και αλιευτική εργασία.
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2.2. ΠΟΝΤΊΣΉ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΠΟΝΤΙΣΗ ΙΧΘΥΟΠΑΓΙΔΩΝ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. 
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ
Αναζητήστε τρόπους ώστε το πλήρωμα να βρίσκεται μακριά από τα σκοινιά. Το ιδανικό είναι να χρησιμοποιείτε 
σύστημα αυτόματης πόντισης.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Να παρασυρθείτε στη θάλασσα και να πνιγείτε.
 � Να τυλιχτεί σφιχτά το σκοινί γύρω από το πόδι σας και να το συνθλίψει.
 � Να σας χτυπήσει κάποια ιχθυοπαγίδα.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Καταρτίστε αναλυτικό σχέδιο δράσης, όπου θα καταγράφονται με ακρίβεια τα καθήκοντα κάθε μέλους του πληρώματος.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΝΤΙΣΗ
 � Θα πρέπει να σκεφθείτε, από κοινού με το πλήρωμα, τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που μπορεί να προκύψουν κατά την πόντιση 

των ιχθυοπαγίδων και να επιλέξετε τον βέλτιστο τρόπο αντίδρασης σε κάθε περίπτωση.
 � Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος φορούν μέσο ατομικής επίπλευσης και έχουν πάνω τους μαχαίρι ώστε να μπορέσουν 

να ελευθερωθούν από το σκοινί σε περίπτωση ανάγκης.

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
Αφού πετάξετε στη θάλασσα το σκοινί με τον σημαντήρα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σε πλήρη ετοιμότητα προτού 
ελευθερώσετε το βαρίδι.

ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κρατηθείτε μακριά από τους ολκούς και το κάτω γραντί καθώς οι ιχθυοπαγίδες διέρχονται από την κουπαστή.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΟΝΤΙΣΗΣ
Μήπως μια μικρή μείωση της ταχύτητας πόντισης θα ανακουφίσει το άγχος που αισθάνεται το πλήρωμα κατά τη διαδικασία 
και θα βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια των εργασιών πόντισης;

Βλ. συναφές συμβάν στην ενότητα IV:  
6 — Παγίδευση σε θηλιά σκοινιού (αλιεία με χοανοειδείς ιχθυοπαγίδες) | Τραυματισμός στο πόδι.
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2.3. ΑΝΑΣΥΡΣΉ

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΠΑΓΙΔΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙΤΕ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ ΣΤΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Εγκλωβισμός χεριού στο βαρούλκο ανάσυρσης· απώλεια δακτύλων
 � Το βαρούλκο ανάσυρσης προκαλεί απότομο τράνταγμα στο σκάφος.
 � Μη έγκαιρη διακοπή της λειτουργίας του βαρούλκου ανάσυρσης έχει ως συνέπεια το βαρίδι ή η ιχθυοπαγίδα να χτυπήσουν 

τον χειριστή του.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΕ ΡΑΟΥΛΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ V
 � Βεβαιωθείτε ότι οι τροχαλίες είναι σε καλή κατάσταση και ότι η γωνία περιέλιξης είναι κατάλληλη για την αποτελεσματική στερέωση 

του σκοινιού ώστε να μην είναι δυνατό να ξετυλιχθεί ξαφνικά θέτοντας σε κίνδυνο το πλήρωμα.
 � Η προωθητική λεπίδα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένη στη θέση της, ώστε να διασφαλίζεται η εκτίναξη του σκοινιού μέσα από το 

V που σχηματίζουν οι τροχαλίες.
 � Η χρήση βαρούλκου ανάσυρσης με εγκοπή σχήματος V χωρίς λεπίδα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, καθώς υπάρχει η πιθανότητα 

να εκτραπεί το σκοινί και να παρασύρει τα χέρια του χειριστή του βαρούλκου ανάσυρσης πάνω στις τροχαλίες.

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
 � Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη λειτουργία του καθώς μια περιστροφή είναι αρκετή για να παρασύρει το χέρι του χειριστή πάνω 

στο τύμπανο.
 � Είναι σημαντικό ο χειριστής να μειώνει την ταχύτητα λειτουργίας του βαρούλκου, ώστε το κάτω γραντί να τυλίγεται καθοδηγούμενα 

στο τύμπανο και να λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη ώστε να μην πιαστούν οι άκρες των μανικιών του ή άλλο χαλαρό τμήμα του 
ρουχισμού του στο σκοινί που τυλίγεται γύρω από το τύμπανο.

 � Αυτός ο τύπος βαρούλκου ανάσυρσης θα πρέπει ιδανικά να αντικαθίσταται από το βαρούλκο ανάσυρσης με το ράουλο σχήματος V, 
το οποίο παρέχει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια.

ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΡΑΟΥΛΑ
Απαιτείται προσοχή ώστε το κάτω γραντί να τυλίγεται καθοδηγούμενα στις τροχαλίες και οι χειριστές πρέπει επιπλέον να λαμβάνουν κάθε 
δυνατή προφύλαξη ώστε να μην μπορεί να πιαστεί κανένα μέρος του ρουχισμού τους στο σκοινί που τυλίγεται γύρω από τις τροχαλίες.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ
 � Το χειριστήριο πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να βρίσκεται σε σημείο όπου μπορεί να το φθάσει εύκολα ο χειριστής του 

βαρούλκου ανάσυρσης.
 � Τοποθετήστε ειδική προστατευτική διάταξη στο χειριστήριο, ώστε να μην είναι δυνατό να τεθεί κατά λάθος σε λειτουργία ούτε να 

σκαλώσει πάνω του κάποιο εργαλείο.
 � Θα πρέπει να προτιμάτε τα χειριστήρια με δυνατότητα σταδιακής αύξησης της ταχύτητας αντί των απλών διακοπτών εκκίνησης/

διακοπής λειτουργίας.

ΙΣΧΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ
 � Η λειτουργία του βαρούλκου ανάσυρσης σε πλήρη ισχύ είναι πολύ πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα το απότομο τράνταγμα του σκάφους, 

ιδίως εάν αυτό είναι μικρό, σε περίπτωση που οι ιχθυοπαγίδες μπλεχτούν στον πυθμένα της θάλασσας.
 � Ελέγξτε τη ρύθμιση της βαλβίδας εκτόνωσης στο υδραυλικό σύστημα του βαρούλκου ανάσυρσης και μειώστε την ισχύ της τόσο ώστε 

να εκτελείται αποτελεσματικά η ανάσυρση της σειράς ιχθυοπαγίδων, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του σκάφους.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
Ο πειρασμός να απομακρυνθείτε από το χειριστήριο του βαρούλκου ανάσυρσης για να εκτελέσετε άλλες εργασίες, ιδίως όταν ανασύρετε 
μακριές αλυσίδες άγκυρας, είναι μεγάλος. Κάποιες φορές ο χειριστής δεν προλαβαίνει να σταματήσει εγκαίρως το βαρίδι ώστε να μη 
χτυπήσει πάνω στην επωτίδα και επιπλέον διατρέχει σοβαρό κίνδυνο, πλησιάζοντας το χειριστήριο, να τον χτυπήσει στο κεφάλι το βαρίδι 
καθώς ταλαντεύεται.
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2.4. ΤΡΟΧΊΛΟΣ ΕΠΩΤΊΔΑΣ, ΑΔΕΊΑΣΜΑ ΊΧΘΥΟΠΑΓΊΔΩΝ  
ΚΑΊ ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΟΛΩΣΉ ΚΑΊ ΣΤΟΊΒΑΣΊΑ ΑΛΊΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΑΠΕΙΡΕΣ ΙΧΘΥΟΠΑΓΙΔΕΣ.  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΜΕ ΣΩΣΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ
Κατά τη διακίνηση των ιχθυοπαγίδων, αποφύγετε την κάμψη, την έκταση και την περιστροφή του κορμού. 
Η μεταφορά τους θα πρέπει να γίνεται με τα χέρια κοντά στο στήθος και τη ράχη σε όρθια θέση. Για να τις 
αφήσετε κάτω, λυγίζετε πάντοτε τα γόνατα.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Τραυματισμοί στη ράχη και τα άνω άκρα από την επαναλαμβανόμενη χειρωνακτική διακίνηση ιχθυοπαγίδων.
 � Κίνδυνος ανατροπής του σκάφους αν τα κιβώτια γεμίσουν με νερό ή μετατοπιστούν.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΩΤΙΔΑ
 � Βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι είναι τοποθετημένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει την ανάσυρση των 

ιχθυοπαγίδων με την ελάχιστη χειρωνακτική προσπάθεια και χωρίς να χρειάζεται να σκύβει υπερβολικά το πλήρωμα και να 
υπερεκτείνεται για να φτάσει και να σηκώσει κάθε ιχθυοπαγίδα προκειμένου να την ανεβάσει στο σκάφος.

 � Πρέπει να συγκρατεί το σκοινί αποτελεσματικά ακόμη και σε περίπτωση έντονης διατοίχισης του σκάφους. Μία πρόσφατη εξέλιξη είναι 
η χρήση ράουλου μεγαλύτερης διαμέτρου, το οποίο τοποθετείται πάνω στο ρέλι του παραπέτου για να διευκολύνει στην ανάσυρση 
των ιχθυοπαγίδων.

 � Με τον τρόπο αυτό, οι ιχθυοπαγίδες ανελκύονται στο σκάφος χωρίς να χρειάζεται να τις σηκώνει το πλήρωμα με τα χέρια του, γεγονός 
που βελτιώνει σημαντικά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας.

Βλ. επόμενη σελίδα.

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΙΧΘΥΟΠΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΟΛΩΣΗ
Οι χοανοειδείς ιχθυοπαγίδες θα πρέπει να τοποθετούνται σε επιφάνειες εργασίας ρυθμισμένες σε κατάλληλο ύψος ώστε το πλήρωμα να 
μπορεί με άνεση να τις αδειάζει και να τις δολώνει εκ νέου, και να μη χρειάζεται, στο μέτρο του δυνατού, να σκύβει και να τις σηκώνει για 
να τις μεταφέρει από τον τρόχιλο/ράουλο της επωτίδας στη θέση στοιβασίας προς επανάληψη της διαδικασίας πόντισης.

ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
 � Στα μικρά σκάφη τα αλιεύματα τοποθετούνται συνήθως σε κιβώτια ή πανέρια πάνω στο κατάστρωμα. Θα πρέπει να λαμβάνονται 

μέτρα ώστε οι περιέκτες αυτοί να μη μετατοπίζονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή να μη φράσσουν τις θυρίδες εκροής υδάτων 
καταστρώματος.

 � Θα πρέπει να καλύπτονται οπωσδήποτε, καθώς σε περίπτωση θαλασσοταραχής είναι δυνατό να γεμίσουν πολύ γρήγορα με νερό, 
αποτελώντας έτσι πιθανό αίτιο ανατροπής του σκάφους.
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2.5. ΠΡΟΣΦΑΤΉ ΕΞΕΛΊΞΉ

ΜΕΡΙΜΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Μια πρόσφατη εξέλιξη είναι η τοποθέτηση ειδικού θυροφράγματος στον άβακα πρύμνης (παπαδιά) του 
σκάφους, ώστε οι χοανοειδείς ιχθυοπαγίδες να ποντίζονται απευθείας από το κατάστρωμα. Προτού ξεκινήσει 
αυτή καθαυτή η διαδικασία πόντισης, πετάτε στη θάλασσα το ένα άκρο του σκοινιού του σημαντήρα και 
δένετε το άλλο σε ένα βαρίδι το οποίο κρέμεται πάνω από την πρύμνη από ένα μάνταλο εφοδιασμένο 
με κορδόνι ταχείας απασφάλισης.
Δένετε στο βαρίδι το ένα άκρο του σκοινιού στο οποίο είναι δεμένες με τη σειρά οι ιχθυοπαγίδες, και όλα τα 
μέλη του πληρώματος απομακρύνονται από τις ιχθυοπαγίδες και το σκοινί. Κάποιος τραβάει από απόσταση 
ασφαλείας το κορδόνι ταχείας απασφάλισης ελευθερώνοντας έτσι το βαρίδι, που παρασύρει διαδοχικά 
τις ιχθυοπαγίδες στη θάλασσα μέσω του ειδικού θυροφράγματος.
Μια άλλη εξέλιξη είναι η τοποθέτηση ράουλου μεγαλύτερης διαμέτρου πάνω στο ρέλι του παραπέτου, 
ώστε οι ιχθυοπαγίδες να ανασύρονται χωρίς να χρειάζεται να τις σηκώνει το πλήρωμα με τα χέρια. Κάθετα 
ράουλα συγκρατούν το σκοινί πάνω από το κύριο οριζόντιο ράουλο και οι ιχθυοπαγίδες ανασύρονται και 
τοποθετούνται απευθείας πάνω στην προβλεπόμενη επιφάνεια εργασίας γύρω από την οποία περιμένει 
το πλήρωμα για να τις αδειάσει και να τις δολώσει εκ νέου.

III-1. Διάταξη σκάφους μήκους 9,8 μέτρων με ράουλο ανάσυρσης κιούρτων και θυρόφραγμα άβακα πρύμνης (προσαρμογή από: Seafish, Ηνωμένο Βασίλειο)

Στοιβαγµένα κοφινέλα 
έτοιµα προς πόντιση

Βαρούλκο 
ανάσυρσης

Ράουλο

Επιφάνεια εργασίας

Μοχλός ελέγχου

Χοάνη τροφοδοσίας µε δολώµατα

Θυρόφραγµα 
άβακα πρύµνης
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3. ΑΛΊΕΊΑ ΜΕ ΔΊΧΤΥΑ/ΠΑΡΑΓΑΔΊΑ/ΠΛΑΝΟ

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

ΜΗΝ ΠΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ Ή ΣΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ!
Οι μέθοδοι αλιείας με δίχτυα, παραγάδια και πλάνο εξετάζονται από κοινού καθώς εγκυμονούν παρόμοιους 
κινδύνους. Κάθε μέθοδος, ωστόσο, έχει τους δικούς της, ιδιαίτερους κινδύνους.



Σ
Ε

Λ
ΊΔ

Α
 8

1
ΕΝ

Ο
ΤΗ

ΤΑ
 I

II
 •

 Α
Λ

ΙΕ
Υ

ΤΙ
Κ

ΕΣ
 Ε

ΡΓ
Α

ΣΙ
ΕΣ

3.1. ΣΤΟΊΒΑΣΊΑ ΑΛΊΕΥΤΊΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΚΑΊ ΕΥΣΤΑΘΕΊΑ

ΜΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΝΕΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ

Η ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
Είναι πολύ εύκολο να φορτώσετε υπερβολικά ένα μικρό σκάφος και να το κάνετε «υπέρβαρο».
Πρέπει να έχετε πάντοτε υπόψη σας τους κινδύνους που εγκυμονεί το βάρος του φορτίου.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Η στοιβασία αλιευτικών εργαλείων στο κατάστρωμα μπορεί να καταστήσει το σκάφος «υπέρβαρο» και να μειώσει σημαντικά την 
ευστάθειά του.

 � Τα εργαλεία που στοιβάζονται στο κατάστρωμα είναι πιθανό να φράσσουν τις θυρίδες εκροής υδάτων του καταστρώματος, 
με συνέπεια να μην είναι δυνατή η ταχεία απομάκρυνση των θαλάσσιων υδάτων από το σκάφος.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΧΤΥΩΝ/ΠΑΡΑΓΑΔΙΩΝ
 � Εάν χρησιμοποιούνται πανέρια ή κάδοι για την αποθήκευση των διχτυών/παραγαδιών, βεβαιωθείτε ότι είναι στερεωμένα με ασφάλεια 

στο κατάστρωμα και ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να μετατοπιστούν σε περίπτωση θαλασσοταραχής, μειώνοντας έτσι την ευστάθεια του 
σκάφους.

 � Οι εν λόγω περιέκτες πρέπει να διαθέτουν οπές αποστράγγισης και πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται, ώστε να αποτρέπεται 
το ενδεχόμενο να γεμίσουν γρήγορα με νερό και να προκαλέσουν την ανατροπή του σκάφους.

ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΣΚΟΙΝΙΟΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΚΑΙ ΒΑΡΙΔΙΟΥ
 � Βεβαιωθείτε ότι είναι στοιβαγμένα σε σημείο όπου μπορεί εύκολα να τα φτάσει το πλήρωμα χωρίς να διατρέχει κίνδυνο να σκοντάψει 

και να πέσει.
 � Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζουν την ορατότητα από την τιμονιέρα.

ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΚΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
 � Βεβαιωθείτε ότι οι θυρίδες εκροής υδάτων καταστρώματος είναι απολύτως ελεύθερες από εμπόδια.
 � Τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποθηκεύονται κάτω από το κατάστρωμα.
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3.2. ΠΟΝΤΊΣΉ ΔΊΧΤΥΩΝ ΚΑΊ ΠΑΡΑΓΑΔΊΩΝ

ΜΗΝ ΠΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΑΝ ΤΑ ΨΑΡΙΑ!

Η ΠΟΝΤΙΣΗ ΔΙΧΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΑΔΙΩΝ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
Τα λεπτά μονονηματικά δίχτυα είναι πολύ εύκολο να σκαλώσουν σε ρούχα, ρολόγια, δαχτυλίδια κ.λπ., 
με κίνδυνο να σας παρασύρουν στη θάλασσα. Τα αγκίστρια, πάλι, εγκυμονούν προφανείς κινδύνους 
και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Να σκαλώσουν τα δίχτυα στα ρούχα σας ή σε προσωπικά σας αντικείμενα και να σας παρασύρουν στη θάλασσα.
 � Να στέκεστε πάνω στα δίχτυα, να μπερδευτείτε σε αυτά και να σας παρασύρουν στη θάλασσα.
 � Να σας τρυπήσουν τα αγκίστρια, είτε σκίζοντας βαθιά το δέρμα σας είτε σφηνώνοντας στο κόκαλο, και ενδεχομένως να σας 

παρασύρουν στη θάλασσα.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Αφαιρείτε πάντοτε ρολόγια, κοσμήματα κ.λπ., και φοράτε κατάλληλα γάντια.
 � Εξαλείψτε κάθε πιθανότητα να σκαλώσουν τα αλιευτικά εργαλεία: Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα σας δεν έχουν σημεία στα οποία μπορούν 

να σκαλώσουν τα αλιευτικά εργαλεία.
 � Μέσα ατομικής επίπλευσης: Φοράτε εξάρτυση ατομικής επίπλευσης που εφαρμόζει επάνω σας σφιχτά χωρίς εμφανή σημεία όπου 

θα μπορούσαν να σκαλώσουν τα αλιευτικά εργαλεία. Κρύψτε μέσα στον ρουχισμό σας την άκρη του κορδονιού ενεργοποίησης του 
σωσιβίου.

 � Έχετε πάντοτε πάνω σας ένα κοφτερό μαχαίρι ώστε να μπορέσετε να ελευθερώσετε αμέσως κάποιον σε περίπτωση που πιαστεί 
στα δίχτυα ή τρυπηθεί από τα αγκίστρια.

 � Μη στέκεστε πάνω στα δίχτυα: Είναι καλύτερα να ποντίζετε τα δίχτυα απευθείας από τα πανέρια παρά από τους χώρους διαλογής 
αλιευμάτων επί του καταστρώματος, διότι έτσι αποτρέπεται ο κίνδυνος να σταθείτε επάνω τους κατά λάθος.

 � Επικλινής οδηγός πόντισης: Περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο σκαλώματος των διχτυών που ποντίζονται απευθείας από τα πανέρια, 
καθώς ανυψώνονται κάθετα και δεν σύρονται.

 � Χειρωνακτική πόντιση: Θα πρέπει να την αποφεύγετε σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε παραγάδια. Είναι πολύ πιο ασφαλές να 
καρφώνετε δολωμένα αγκίστρια στους φελλούς των παραγαδιών που βρίσκονται τοποθετημένα κυκλοτερώς μέσα σε πανέρια και 
να χρησιμοποιείτε οδηγό πόντισης ή να πετάτε απευθείας στη θάλασσα τα παραγάδια από το πανέρι με τη βοήθεια ειδικής ράβδου 
πόντισης.
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3.3. ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΑ ΑΝΑΣΥΡΣΉΣ

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Βεβαιωθείτε ότι το βαρούλκο ανάσυρσης είναι κατάλληλο για την αλιευτική μέθοδο που χρησιμοποιείτε 
και ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Να εγκλωβιστεί το χέρι σας στο βαρούλκο ανάσυρσης.
 � Να πέσουν ξαφνικά τα αλιευτικά εργαλεία πίσω στη θάλασσα, με συνέπεια τον τραυματισμό μελών του πληρώματος.
 � Να αρχίσουν ξαφνικά τα αλιευτικά εργαλεία να σύρονται κυκλοτερώς σε όλο το κατάστρωμα.
 � Τα χειριστήρια δεν είναι αποτελεσματικά.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΔΙΧΤΥΩΝ
Υπάρχουν πολλοί τύποι βαρούλκων ανάσυρσης διχτυών, από βαρούλκα με ένα περιστρεφόμενο τύμπανο μέχρι βαρούλκα με πολλά 
τύμπανα ή άλλα με ιμάντες μεταφοράς. Είναι σημαντικό, για την ασφάλεια του πληρώματος, να διαθέτουν προστατευτικές διατάξεις.

ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΠΑΡΑΓΑΔΙΩΝ
Συνήθως χρησιμοποιείται βαρούλκο ανάσυρσης με ράουλο σχήματος V ή βαρούλκο ανάσυρσης με πολλά ράουλα. Εάν χρησιμοποιείται 
το πρώτο, είναι σημαντικό να είναι σωστά τοποθετημένη στη θέση της η προωθητική λεπίδα και να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ειδάλλως 
το σκοινί δεν θα εκτιναχθεί αποτελεσματικά από τις τροχαλίες και ενδέχεται να τυλιχθεί γύρω τους παρασύροντας μαζί του τα παραγάδια 
και θέτοντας έτσι σε σοβαρό κίνδυνο το πλήρωμα.

ΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ειδικά στην περίπτωση των διχτυών και των παραγαδιών, αν πέσουν ξαφνικά πίσω στη θάλασσα, εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο 
τραυματισμού. Είναι σημαντικό να διατηρείται σε καλή κατάσταση το βαρούλκο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να πέσουν ξανά στη 
θάλασσα κατά λάθος τα αλιευτικά εργαλεία.

ΤΟΝΟΔΗΓΟΙ
Εάν χρησιμοποιείται τονοδηγός ή κρεμώμενος τρόχιλος για την ανέλκυση των διχτυών ή των παραγαδιών, θα πρέπει να συγκρατεί 
αποτελεσματικά τα αλιευτικά εργαλεία, ακόμη και σε περίπτωση έντονης διατοίχισης του σκάφους, αλλιώς τα εργαλεία ενδέχεται 
να αρχίσουν να σύρονται κυκλοτερώς σε όλο το κατάστρωμα, θέτοντας σε κίνδυνο το πλήρωμα. Εάν δεν χρησιμοποιείται τονοδηγός, 
το βαρούλκο θα πρέπει να μπορεί να ακολουθεί εύκολα την «πορεία» των εργαλείων.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
 � Το χειριστήριο πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να βρίσκεται σε σημείο όπου μπορεί να το φτάσει εύκολα ο χειριστής του 

βαρούλκου ανάσυρσης. Φροντίστε ώστε το χειριστήριο να μην μπορεί να τεθεί κατά λάθος σε λειτουργία ούτε να σκαλώσει πάνω του 
κάποιο εργαλείο.

 � Θα πρέπει να προτιμάτε τα χειριστήρια με δυνατότητα σταδιακής αύξησης της ταχύτητας αντί των απλών διακοπτών εκκίνησης/
διακοπής λειτουργίας.
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3.4. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΉ ΑΛΊΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΟΛΩΣΉ ΠΑΡΑΓΑΔΊΩΝ

ΠΡΟΒΛΕΨΤΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΥΡΑΖΟΥΝ
Η εκτέλεση εργασιών που απαιτούν διαρκώς γερή λαβή και χειρισμούς με τα δάχτυλα και τους καρπούς 
μπορεί να προκαλέσει μυοσκελετικές βλάβες.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Μυοσκελετικές βλάβες λόγω των εργασιών απομάκρυνσης των αλιευμάτων από τα δίχτυα.
 � Τραυματισμοί στο πρόσωπο και τα μάτια από «ιπτάμενα» αγκίστρια.
 � Μυοσκελετικές βλάβες λόγω των εργασιών δόλωσης των αγκιστριών.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
Η απομάκρυνση των αλιευμάτων από τα δίχτυα ή από τα αγκίστρια είναι εργασία που απαιτεί δεξιοτεχνία, καθώς πρέπει να έχετε σταθερή 
λαβή και να κάνετε επιδέξιους χειρισμούς με τα δάχτυλα. Οι κινήσεις αυτές, που επαναλαμβάνονται χιλιάδες φορές σε καθημερινή βάση, 
είναι πιθανό να προκαλέσουν μυοσκελετικές βλάβες. Συνιστάται η πραγματοποίηση διαλειμμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα με εκ 
περιτροπής απασχόληση του πληρώματος στις διάφορες θέσεις εργασίας.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
Τα μέλη του πληρώματος θα πρέπει να φορούν προστατευτικό 
εξοπλισμό για ολόκληρο το πρόσωπο εάν υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμών στο πρόσωπο ή τα μάτια από «ιπτάμενα» αγκίστρια, 
δηλαδή αγκίστρια που σφηνώνονται στους κυλίνδρους απομάκρυνσης 
και εκσφενδονίζονται όταν σπάσει το «παράμαλλο».

ΔΟΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΑΔΙΩΝ
Η εντατική εργασία με τα δάχτυλα και τους καρπούς είναι πιθανό να 
προκαλέσει μυοσκελετικές βλάβες. Συνιστώνται η πραγματοποίηση 
σύντομων διαλειμμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εργασία σε 
άνετη θέση χωρίς κάμψη του κορμού και η διατήρηση της κανονικής 
θερμοκρασίας των χεριών με τακτική βύθισή τους σε ζεστό νερό. 
Πλένετε πάντοτε σχολαστικά τα χέρια σας, ώστε να προστατεύεστε από 
μολύνσεις που οφείλονται στα δολώματα.

III-1. Διακίνηση αλιευμάτων (Dimitrios Damalas © Ευρωπαϊκή Ένωση)
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3.5. ΜΉΧΑΝΟΠΟΊΉΜΕΝΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΑΛΊΕΊΑΣ ΜΕ ΠΛΑΝΟ

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΡΥΒΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΑΚΟΜΗ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ!

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Τραυματισμοί από αγκίστρια.
 � Μυοσκελετικές βλάβες.
 � Τραυματισμοί από μηχανήματα.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 � Βεβαιωθείτε ότι οι τρόχιλοι του πλάνου ή οι μπαστέκες για την αλιεία σκουμπριού είναι στερεωμένα με ασφάλεια σε ύψος που 

επιτρέπει στα μέλη του πληρώματος να τα χειρίζονται με άνεση και ασφάλεια.
 � Τα τεχνητά δολώματα ή τα αγκίστρια που διέρχονται από το κατάστρωμα ή περνούν πάνω από την κουπαστή εγκυμονούν προφανείς 

κινδύνους για τα μέλη του πληρώματος.
 � Όπου κρίνεται σκόπιμο, θα πρέπει να τοποθετούνται προστατευτικά ή διατάξεις ασφαλείας.
 � Οι ηλεκτροκινούμενοι τρόχιλοι του πλάνου πρέπει να διαθέτουν διατάξεις διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης σε σημείο εύκολα 

προσβάσιμο από τον χειριστή τους.

ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 � Τα μηχανοποιημένα/ηλεκτρονικά συστήματα αλιείας με πλάνο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί 

κατάλληλα και γνωρίζουν να τα χρησιμοποιούν με ασφάλεια.
 � Όταν τα συστήματα αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, θα πρέπει να τοποθετούνται γύρω τους προστατευτικά, ενώ θα πρέπει να 

διακόπτεται η τροφοδοσία τους με ρεύμα κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης.

ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ
 � Μπορεί να είναι ένα απλό σύστημα που χρησιμοποιεί μηχανισμό τυχαίας δόλωσης ή πλήρως μηχανοποιημένο σύστημα που δολώνει 

τα αγκίστρια με τη βοήθεια μηχανισμού δόλωσης ακριβείας· ανασύρει και απομακρύνει τα αλιεύματα· καθαρίζει τα αγκίστρια και τα 
τοποθετεί σε αποθηκευτικά πανέρια έτοιμα προς νέα πόντιση.

 � Ανεξάρτητα από το εάν το σύστημα που διαθέτετε είναι απλό ή περίπλοκο, είναι σημαντικό τα μέλη του πληρώματος να έχουν 
εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να γνωρίζουν καλά πώς λειτουργεί, πώς καθαρίζεται και τι κινδύνους εγκυμονεί για την ασφάλειά τους.
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4. ΑΛΊΕΊΑ ΜΕ ΔΡΑΓΑ ΚΑΊ ΔΟΚΟΤΡΑΤΑ

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
Οι αλιευτικές μέθοδοι με δράγα και δοκότρατα εξετάζονται από κοινού στον παρόντα οδηγό διότι και στις 
δύο χρησιμοποιείται παλάγκο για την ανύψωση και πόντιση των αλιευτικών εργαλείων καθώς και για την 
επακόλουθη ανάσυρση των βαριών αλιευτικών εργαλείων στις δύο πλευρές του σκάφους (εξαιρούνται τα 
σκάφη που αλιεύουν με δράγα ή δοκότρατα από πρυμναίο καπόνι).
Σε αυτόν τον τύπο αλιείας, πρωταρχικό μέλημα αποτελεί η ευστάθεια του σκάφους. Το βάρος των αλιευτικών 
εργαλείων είναι εξαιρετικά μεγάλο και πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το σκάφος να διατηρείται σε 
ισορροπία.
Προβλήματα ανακύπτουν όταν αυξάνεται σημαντικά το βάρος της δράγας ή του διχτυού από πέτρες ή όταν τα 
αλιευτικά εργαλεία σκαλώνουν στον πυθμένα της θάλασσας. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται η ανισομερής 
κατανομή βάρους πάνω στο σκάφος.

III-2. Σκάφος που αλιεύει με δράγα  
(Sara Monteiro © Ευρωπαϊκή Ένωση)
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4.1. ΕΥΣΤΑΘΕΊΑ ΚΑΊ ΔΊΑΤΑΞΕΊΣ ΑΥΤΟΜΑΤΉΣ ΑΠΑΣΦΑΛΊΣΉΣ

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ευστάθεια πρέπει να ελέγχεται από πιστοποιημένο ναυπηγό κατά τον αρχικό εξαρτισμό του σκάφους 
για αλιεία με δράγα ή δοκότρατα.
Αν το σκάφος δεν διαθέτει επαρκή ευστάθεια, κινδυνεύει να ανατραπεί.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
Η αλιεία με δοκότρατα ή δράγα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανύψωση βαριών αλιευτικών εργαλείων με τη βοήθεια παλάγκου, 
γεγονός που σημαίνει ότι ασκούνται στο σκάφος μεγάλες δυνάμεις που μπορεί να προκαλέσουν την ανατροπή του. Είναι σημαντικό να 
ελέγχεται ενδελεχώς η ευστάθεια του σκάφους κατά τον εξαρτισμό του για τις συγκεκριμένες αλιευτικές μεθόδους. Όλοι οι κυβερνήτες 
σκαφών πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζουν τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανισομερής κατανομή φορτίου και πόσο σημαντικό είναι 
να μη γίνεται χρήση των αλιευτικών εργαλείων όταν το σκάφος είναι πολύ ελαφρύ.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Για τον περιορισμό του κινδύνου σε περίπτωση σκαλώματος των αλιευτικών εργαλείων στον πυθμένα της θάλασσας, το παλάγκο θα 
πρέπει να φέρει μηχανισμό απασφάλισης του φορτίου, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία μεταφορά του από την κορυφή του παλάγκου στις 
πλευρές του σκάφους. Συνήθως, τέτοιου είδους διατάξεις ελευθερώνουν την τροχαλία ρυμούλκησης του παλάγκου, αφήνοντας το φορτίο 
να πέσει, καθοδηγούμενο από συρματόσκοινο, ως το ρέλι του παραπέτου, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον κίνδυνο ανατροπής του σκάφους.

ΜΠΛΕΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
 � Όταν προσπαθείτε να ξεμπερδέψετε αλιευτικά εργαλεία που έχουν μπλεχτεί και σκαλώσει στον βυθό, θα πρέπει πρώτα 

να βεβαιώνεστε ότι όλο το πλήρωμα γνωρίζει τον κίνδυνο που εγκυμονεί η ανισομερής κατανομή φορτίου, δηλαδή την πιθανή 
ανατροπή του σκάφους.

 � Όλα τα μέλη του πληρώματος θα πρέπει να φορούν ατομικά σωσίβια, τα στόμια κύτους και οι πόρτες να είναι κλειστά 
και να ενημερώνεται η ακτοφυλακή.
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4.2. ΒΑΡΟΥΛΚΑ, ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΊΝΑ ΕΛΞΉΣ ΚΑΊ ΧΕΊΡΊΣΤΉΡΊΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΙΜΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!
Τοποθετήστε προστατευτικά κιγκλιδώματα ή διατάξεις ασφαλείας, αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα 
και βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής του βαρούλκου έχει καλή ορατότητα.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Να πέσει κάποιο μέλος του πληρώματος πάνω στο περιστρεφόμενο βαρούλκο ή να πιαστεί στο συρματόσκοινο έλξης, με συνέπεια να 
παρασυρθεί κάποιο άκρο του (χέρι ή πόδι) πάνω στις τροχαλίες.

 � Να σπάσει ξαφνικά κάποιο φθαρμένο εξάρτημα, με συνέπεια να προκληθούν τραυματισμοί ή θανατηφόρο ατύχημα.
 � Να τεθεί σε λειτουργία το βαρούλκο προτού απομακρυνθεί το πλήρωμα, με συνέπεια να προκληθούν τραυματισμοί ή θανατηφόρο 

ατύχημα.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ / ΕΚΤΥΛΙΞΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΙΝΩΝ ΕΛΞΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 � Βεβαιωθείτε ότι το βαρούλκο διαθέτει κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις ώστε να μη συμβεί ατύχημα ακόμη και αν πέσει κάποιος 
πάνω του ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Η απλούστερη λύση για την αποτροπή σοβαρού τραυματισμού ή θανατηφόρου ατυχήματος 
είναι η τοποθέτηση χειραγωγού μπροστά από το βαρούλκο.

 � Η εκτύλιξη των συρματόσκοινων έλξης εγκυμονεί κινδύνους εάν δεν χρησιμοποιούνται κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις, καθώς 
τα κομμένα προεξέχοντα σύρματα του συρματόσκοινου μπορεί να πιαστούν στις νιτσεράδες των μελών του πληρώματος και να 
παρασύρουν κάποιο άκρο τους πάνω στις τροχαλίες.

 � Ο κίνδυνος αυτός εκλείπει με την τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος ή διάταξης ασφαλείας που εμποδίζει την επαφή με το 
κινούμενο συρματόσκοινο.

ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Διατηρείτε το βαρούλκο σε καλή κατάσταση. Φροντίστε να διαθέτει αποτελεσματικές διατάξεις διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, 
χειριστήρια, φρένα, και διατάξεις σύμπλεξης και οδήγησης των αλιευτικών εργαλείων. Βεβαιωθείτε ότι τα ράουλα του βαρούλκου, οι 
τροχαλίες, οι ανυψωτικές συσκευές (παλάγκο), τα εξάρτια, οι κρεμώμενοι τρόχιλοι, τα αγκύλια και τα συρματόσκοινα έλξης είναι σε καλή 
κατάσταση. Τα φθαρμένα εξαρτήματα και στοιχεία του εξοπλισμού είναι πιθανό να σπάσουν ξαφνικά, με συνέπεια να προκληθεί ατύχημα.
Σημείωση:  Όλα τα εξαρτήματα του εξοπλισμού ανύψωσης πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμές και να αξιολογούνται βάσει 
του ασφαλούς φορτίου εργασίας (Safe Working Load – SWL). Πρέπει ακόμη να επιθεωρούνται σε ετήσια βάση από ειδικό 
εμπειρογνώμονα (βλ. ενότητα VI). Πρέπει να χρησιμοποιούνται σήματα χειρός που υποδεικνύουν την κατεύθυνση της κίνησης.

ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ
 � Τα χειριστήρια του βαρούλκου πρέπει να βρίσκονται σε καλό σημείο ώστε ο χειριστής τους να είναι σε θέση να βλέπει όλα τα μέλη του 

πληρώματος που χειρίζονται τις δοκότρατες/δράγες και εκτελούν λοιπές συναφείς εργασίες, και να ελέγχει ότι έχουν απομακρυνθεί 
επαρκώς προτού θέσει σε λειτουργία το βαρούλκο. Αν ο χειριστής δεν βλέπει όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη 
εργασία, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαφής σήμανση με χέρια.

 � Τα χειριστήρια του βαρούλκου πρέπει να διαθέτουν ειδική προστατευτική διάταξη ώστε να μην είναι δυνατό να τεθούν κατά λάθος 
σε λειτουργία, π.χ. εξαιτίας κάποιου σκοινιού, διχτυού ή ρούχου που τυχόν σκαλώσει πάνω τους.
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4.3. ΧΕΊΡΊΣΜΟΣ ΑΛΊΕΥΤΊΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΑ ΒΑΡΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ 
ΤΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ
Θα πρέπει να έχετε πάντοτε υπό πλήρη έλεγχο τα βαριά αλιευτικά εργαλεία, για την ασφάλεια του 
πληρώματος. Εάν απαιτείται οπωσδήποτε υπερέκταση εκτός κουπαστής, θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και 
ασφάλεια.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Να ταλαντευτεί ή να ολισθήσει ένα πολύ βαρύ 
αλιευτικό εργαλείο και να συνθλίψει μέλος 
του πληρώματος.

 � Να πέσει κάποιος στη θάλασσα ενώ 
υπερεκτείνεται εκτός κουπαστής.

 � Να ταλαντευτεί ο σάκος ή η δράγα 
και να χτυπήσει μέλος του πληρώματος.

 � Να κινδυνεύσει να ανατραπεί το σκάφος λόγω 
της ανέλκυσης φορτίου με μεγάλο βάρος.

III-3. Χειρισμός αλιευτικών εργαλείων (Laurent Markovic © European Union) 

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
 � Αναζητήστε αποτελεσματικό τρόπο περιορισμού της δοκότρατας/δράγας, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος ταλάντευσης, κύλισης 

ή ολίσθησής τους στο κατάστρωμα με συνέπεια τον τραυματισμό μελών του πληρώματος.
 � Μεριμνήστε για την ασφαλή στερέωση και ακινητοποίηση των αλιευτικών εργαλείων, ώστε τα μέλη του πληρώματος να μπορούν 

να εκτελούν τις απαραίτητες επισκευές χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο τραυματισμού.

ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΚΟΙΝΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΨΑΔΟΥΡΟ
 � Εξασφαλίστε ότι το μέλος του πληρώματος που υπερεκτείνεται εκτός κουπαστής για να αγκιστρώσει το συρματόσκοινο ανέλκυσης στον 

κοψαδούρο του σάκου δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν τροποποιήσεις ώστε η εργασία αυτή να εκτελείται 
με μεγαλύτερη ασφάλεια;

 � Εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος και πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να υπερεκτείνεται εκτός κουπαστής για να αγκιστρώσει τον σάκο, 
τότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε εξάρτυση ασφαλείας κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.

ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΑΚΟΥ/ΔΡΑΓΑΣ
 � Αναζητήστε αποτελεσματικό τρόπο αποτροπής της ταλάντευσης του σάκου / της δράγας από την ανάσυρση μέχρι την εκφόρτωση των 

αλιευμάτων στο κατάστρωμα, ώστε να μη διατρέχει το πλήρωμα κίνδυνο τραυματισμού.

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΒΑΡΙΑ ΦΟΡΤΙΑ
 � Μπορείτε να αντιληφθείτε γρήγορα εάν η τράτα/δράγα έχει υπερβολικό βάρος (λάσπη ή πέτρες κ.λπ.); Εάν το φορτίο είναι πολύ βαρύ, 

ενδέχεται να μην αντέξει το παλάγκο, με πιθανή συνέπεια τον τραυματισμό του πληρώματος. Η απόπειρα ανάσυρσης φορτίου με 
μεγάλο βάρος μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ευστάθειας του σκάφους με πιθανή συνέπεια την ανατροπή του.

 � Η διαδικασία της ανύψωσης βαριών φορτίων πρέπει να εκτελείται με ιδιαίτερη προσοχή και να δίνεται στα μέλη του πληρώματος 
εντολή να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας.

Βλ. συναφές συμβάν στην ενότητα IV: 11 — Άδειασμα δράγας, υπερέκταση εκτός κουπαστής | Πτώση στη θάλασσα.
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5. ΑΛΊΕΊΑ ΜΕ ΓΡΊ ΓΡΊ

ΠΡΩΤΗ ΣΑΣ ΜΕΡΙΜΝΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΧΤΥΑ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ!
Η χρήση γρι γρι για την αλιεία πελαγικών ειδών ιχθύων ενέχει τον κίνδυνο η ποσότητα των αλιευμάτων 
στο δίχτυ να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια του σκάφους. Ο χειρισμός διχτυών μεγάλης έκτασης, 
φορτωμένων με μεγάλες ποσότητες αλιευμάτων, και η ανύψωση φορτίου με μεγάλο βάρος εγκυμονούν 
σοβαρούς κινδύνους για το πλήρωμα.

Βλ. συναφές συμβάν στην ενότητα IV: 4 — Περισσότερα αλιεύματα, περισσότερα κέρδη | Ανατροπή.

III-4. Σκάφος που αλιεύει με γρι γρι (Sara Monteiro © Ευρωπαϊκή Ένωση)
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ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η ΧΡΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΛΕΜΒΟΥ 

ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
Η καθέλκυση και ανέλκυση της βοηθητικής λέμβου εγκυμονεί κινδύνους για όλους τους εμπλεκόμενους στη 
διαδικασία, ενώ τα μέλη του πληρώματος που την επανδρώνουν διατρέχουν κινδύνους κατά τις διαδικασίες 
επιβίβασης και αποβίβασης. Τα μικρά αυτά σκάφη διατρέχουν, επιπλέον, προφανείς κινδύνους σε περίπτωση 
θαλασσοταραχής.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Να σπάσουν συρματόσκοινα/σκοινιά ή να σφηνώσουν σε τροχίλους κατά την καθέλκυση ή την ανέλκυση της βοηθητικής λέμβου, με 
συνέπεια τον τραυματισμό μελών του πληρώματος.

 � Πτώση στη θάλασσα κατά την επιβίβαση στη βοηθητική λέμβο και την αποβίβαση από αυτή.
 � Ανατροπή της βοηθητικής λέμβου λόγω θαλασσοταραχής.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Το αλιευτικό σκάφος πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή επιτέλεση των διαδικασιών καθέλκυσης και 
ανάκτησης της βοηθητικής λέμβου. Τα βαρούλκα, τα καπόνια ανύψωσης και όλα τα συρματόσκοινα, σκοινιά, τροχαλίες, τρόχιλοι κ.λπ. 
πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

 � Για την ασφαλέστερη επιβίβαση στη βοηθητική λέμβο ή την αποβίβαση από αυτή, θα πρέπει να τοποθετείται κατάλληλη πλατφόρμα ή 
σκάλα, ώστε τα μέλη του πληρώματος να μπορούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν με ασφάλεια.

 � Η τοποθέτηση στη βοηθητική λέμβο χειραγωγού ή στύλου σε κατάλληλο ύψος βοηθάει τα μέλη του πληρώματος να διατηρούν 
καλύτερα την ισορροπία τους κατά την επιβίβασή τους σε αυτή.

 � Κατά την επιβίβαση στη βοηθητική λέμβο ή την αποβίβαση από αυτή, ο υπεύθυνος της τιμονιέρας του κυρίως σκάφους και τα άτομα 
που βρίσκονται στη βοηθητική λέμβο θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο 
πτώσης κάποιου στη θάλασσα.

 � Όλα τα άτομα που εργάζονται στο κατάστρωμα του κυρίως σκάφους, και ιδίως εκείνα που βρίσκονται στη βοηθητική λέμβο, θα πρέπει 
να φορούν μέσο ατομικής επίπλευσης.

 � Θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία μέσω ασυρμάτου μεταξύ του αλιευτικού σκάφους και της βοηθητικής λέμβου.
 � Η βοηθητική λέμβος θα πρέπει να διαθέτει αεροθαλάμους, ώστε να μην είναι δυνατή η βύθισή της ακόμη και σε περίπτωση εισροής 

υδάτων.

III-5. Σκάφος αλιείας με γρι γρι εξοπλισμένο με βοηθητικές λέμβους (Jean-Noël Druon © Ευρωπαϊκή Ένωση)
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5.1. ΒΑΡΟΥΛΚΑ, ΟΛΚΟΊ, ΓΕΡΑΝΟΊ, ΣΚΟΊΝΊΑ ΚΑΊ ΛΟΊΠΟΣ ΑΝΥΨΩΤΊΚΟΣ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟΣ

ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
Τα σοβαρότερα εργατικά ατυχήματα στον αλιευτικό κλάδο συμβαίνουν κατά κανόνα κατά την επιτέλεση 
εργασιών που απαιτούν χειρισμό βαρούλκων, ολκών, γερανών κ.λπ. Κατά την αλιεία με γρι γρι, οι πιθανότητες 
πρόκλησης τέτοιων ατυχημάτων αυξάνονται σημαντικά λόγω της διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων 
αλιευμάτων, τόσο κατά τη μεταφορά τους με απόχη (κόφα) από τα δίχτυα στο σκάφος όσο και κατά την 
εκφόρτωση και την τοποθέτηση σε κιβώτια.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Να σπάσουν σκοινιά ή μηχανήματα ανύψωσης υπό το βάρος του φορτίου και να χτυπήσουν με δύναμη μέλη του πληρώματος, 
προκαλώντας τον τραυματισμό τους.

 � Να σπάσουν σκοινιά σε περίπτωση που φύγει από τη θέση του κάποιο σπείρωμα και σφηνώσει στο βαρούλκο ή τον ολκό.
 � Να εγκλωβιστούν ρούχα ή ανθρώπινα άκρα σε τροχαλίες, βαρούλκα ανάσυρσης ή ράουλα.
 � Να πέσει κάποιο φορτίο κατά τη διαδικασία ανύψωσης, προκαλώντας τραυματισμούς ή θανατηφόρο ατύχημα.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 � Όλος ο εξοπλισμός και τα σκοινιά πρέπει να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
 � Τα φθαρμένα σκοινιά πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα.
 � Τα σκοινιά που εκτίθενται στο φως του ήλιου πρέπει να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αντικαθίστανται, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο.
 � Βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισμός ανύψωσης είναι κατάλληλος για το υπό ανύψωση φορτίο (βλ. ενότητα VI, κεφάλαιο «Εξοπλισμός 

εργασίας»).

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ
 � Τοποθετήστε χειραγωγούς ή προστατευτικά κιγκλιδώματα όπου είναι σκόπιμο, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πτώσης πάνω σε 

κινούμενα σκοινιά/συρματόσκοινα ή σε εξοπλισμό που βρίσκεται σε λειτουργία.
 � Εγκαταστήστε βαρούλκο αυτόματου κλεισίματος του στίγκου, ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος να παρασυρθεί κάποιος πάνω στο 

βαρούλκο ανάσυρσης.
 � Φροντίστε να ανυψώνετε τα ράουλα προς στέγνωμα σε απόσταση ασφαλείας από το παραπέτο, ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι που 

διατρέχει το πλήρωμα.
 � Τοποθετήστε σύστημα ενδοεπικοινωνίας ανάμεσα στην τιμονιέρα και σημεία ζωτικής σημασίας του καταστρώματος, ώστε να 

διασφαλίζεται η καλή και άμεση επικοινωνία.
 � Τοποθετήστε στο κατάστρωμα διατάξεις διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης για τα μηχανήματα καταστρώματος.
 � Τοποθετήστε στην τιμονιέρα διατάξεις διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης για τα μηχανήματα καταστρώματος.
 � Τοποθετήστε χειριστήρια με δυνατότητα σταδιακής αύξησης της ταχύτητας, και όχι απλούς διακόπτες εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
 � Φοράτε μέσα ατομικής επίπλευσης (PFD) κατά την εργασία στο κατάστρωμα.
 � Φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας: αδιάβροχο ρουχισμό (νιτσεράδα), γάντια, μπότες και κράνος εργασίας.
 � Μη φοράτε κοσμήματα, αλυσίδες, σκουλαρίκια, ρολόγια και άλλα προσωπικά αντικείμενα στα οποία μπορούν να πιαστούν τα δίχτυα.
 � Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από εργασίες στις οποίες δεν συμμετέχετε άμεσα.
 � Μη στέκεστε κάτω από φορτίο που κρέμεται στον αέρα.
 � Μην μπαίνετε στο οπτικό πεδίο του χειριστή του βαρούλκου ή του γερανού.
 � Μείνετε συγκεντρωμένοι στην εργασία που επιτελείτε, καθώς οποιοσδήποτε περισπασμός της προσοχής σας μπορεί να αποβεί 

μοιραίος.
 � Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε όλα τα σήματα χειρός.
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5.2. ΣΤΟΊΒΑΣΊΑ ΑΛΊΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΥΣΤΑΘΕΊΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΊ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ΚΊΝΉΣΕΩΝ

ΜΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΝΕΤΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΔΡΥΦΑΚΤΟΥ
Όταν οι ποσότητες των αλιευμάτων είναι πολύ μεγάλες, υπάρχει ανάγκη να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμος 
χώρος του σκάφους για τη στοιβασία τους. Πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη την ευστάθεια του σκάφους 
και την ασφάλεια του πληρώματος, του οποίου η ελευθερία κινήσεων περιορίζεται σημαντικά από τους 
χώρους διαλογής ή τα κιβώτια των αλιευμάτων.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

 � Η υπερφόρτωση του σκάφους οδηγεί σε μείωση του 
ύψους εξάλων, με συνέπεια την ανατροπή του σκάφους.

 � Τα αλιεύματα στο κατάστρωμα προκαλούν το φαινόμενο 
της ελεύθερης επιφάνειας: ανατροπή του σκάφους.

 � Τα κιβώτια δεν είναι σωστά τοποθετημένα και 
ασφαλισμένα: ανατροπή του σκάφους.

 � Η ελευθερία κινήσεων των μελών του πληρώματος 
περιορίζεται, με συνέπεια να κινδυνεύουν να 
γλιστρήσουν, να σκοντάψουν και να πέσουν.

 � Το ρέλι του παραπέτου δεν παρέχει προστασία στα μέλη 
του πληρώματος που στέκονται πάνω στα καπάκια των 
κιβωτίων.

 � Ανεπαρκής φωτισμός σε όλους τους χώρους του 
καταστρώματος.

III-6. Μεγάλες ποσότητες αλιευμάτων, αλλά πόση ευστάθεια;  
(Sara Monteiro © Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 � Ο κυβερνήτης θα πρέπει να έχει πάντοτε υπόψη του τη σχέση μεταξύ μεταφορικής ικανότητας και ευστάθειας του σκάφους, και να μην 
το φορτώνει υπερβολικά. Εάν το ιστορικό ασφαλούς λειτουργίας του σκάφους δεν είναι διαθέσιμο, θα πρέπει να διενεργείται εκτίμηση 
της ευστάθειάς του.

 � Εάν πρόκειται να προστεθεί μεταφορική ικανότητα ή να χρησιμοποιηθεί άλλη μέθοδος στοιβασίας, όπως η χρήση κιβωτίων, θα πρέπει 
να διενεργείται εκτίμηση της ευστάθειας, ώστε να διασφαλίζεται ότι το σκάφος θα εξακολουθήσει να είναι σταθερό.

 � Οι χώροι διαλογής αλιευμάτων επί του καταστρώματος θα πρέπει να έχουν χωρίσματα, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος εκδήλωσης 
του φαινομένου της ελεύθερης επιφάνειας λόγω των αλιευμάτων. Χωρίσματα πρέπει να υπάρχουν και μέσα στο κύτος αλιεύματος.

 � Τα κιβώτια πρέπει να είναι καλά στερεωμένα και 
ασφαλισμένα, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος 
ολίσθησής τους, που μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή 
του σκάφους.

 � Θα πρέπει να δημιουργούνται ασφαλείς διάδρομοι 
διέλευσης, ώστε το πλήρωμα να μπορεί να προσεγγίζει 
με ασφάλεια τους κύριους χώρους του σκάφους.

 � Εάν το πλήρωμα στέκεται ψηλότερα από το ρέλι του 
παραπέτου, θα πρέπει να υπάρχει τοποθετημένο σκοινί 
ασφαλείας.

 � Πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός σε όλους τους 
χώρους.

III-7. Στοιβασία αλιευμάτων σε παλετοκιβώτια  
(Themistoklis Papaioannou © Ευρωπαϊκή Ένωση)





Ενότητα IV • Πραγματικά περιστατικά

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΠΑΘΗΜΑ

1. Ή ΕΞΟΊΚΕΊΩΣΉ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΟΔΉΓΉΣΕΊ ΣΕ ΥΠΕΡΕΚΤΊΜΉΣΉ 

ΔΥΝΑΜΕΩΝ | ΠΡΟΣΑΡΑΞΉ

2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΊΚΑ | ΑΝΑΤΡΟΠΉ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΛΊΕΊΑΣ ΜΕ ΔΡΑΓΑ

3. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΉ ΘΑΛΑΣΣΑ | ΠΝΊΓΜΟΣ

4. ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ ΑΛΊΕΥΜΑΤΑ, ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ ΚΕΡΔΉ | 

ΑΝΑΤΡΟΠΉ

5. ΕΛΛΕΊΨΉ ΥΠΝΟΥ | ΠΡΟΣΑΡΑΞΉ

6. ΠΑΓΊΔΕΥΣΉ ΣΕ ΘΉΛΊΑ ΣKΟΊΝΊΟΥ (ΑΛΊΕΊΑ ΜΕ ΧΟΑΝΟΕΊΔΕΊΣ 

ΊΧΘΥΟΠΑΓΊΔΕΣ) | ΤΡΑΥΜΑΤΊΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΟΔΊ

7. ΜΉΧΑΝΉ: Ή ΚΑΡΔΊΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΑΣ | ΕΊΣΡΟΉ ΥΔΑΤΩΝ, 

ΑΝΑΤΡΟΠΉ ΚΑΊ ΑΠΩΛΕΊΑ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΖΩΩΝ

8. ΧΤΥΠΉΜΑ ΑΠΟ ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟ ΣΑΚΟ | ΤΡΑΥΜΑΤΊΣΜΟΣ 

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΊ

9. ΠΑΡΑΣΥΡΣΉ ΣΤΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΠΕΡΊΕΛΊΞΉΣ ΔΊΧΤΥΟΥ | 

ΤΡΑΥΜΑΤΊΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΡΊ

10. ΜΉΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΑ ΚΑΥΣΊΜΑ | ΠΡΟΣΑΡΑΞΉ

11. ΑΔΕΊΑΣΜΑ ΔΡΑΓΑΣ, ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΉ ΕΚΤΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΉΣ | 

ΠΤΩΣΉ ΣΤΉ ΘΑΛΑΣΣΑ

12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΊΑΣ | ΕΊΣΡΟΉ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΑΤΡΟΠΉ 

ΚΑΊ ΑΠΩΛΕΊΑ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΖΩΩΝ

13. ΉΛΕΚΤΡΟΛΟΓΊΚΟΣ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟΣ | ΠΥΡΚΑΓΊΑ 

ΣΤΟ ΜΉΧΑΝΟΣΤΑΣΊΟ

14. ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΜΟΝΟΊ ΣΑΣ; — ΧΡΕΊΑΖΕΤΑΊ ΠΡΟΣΟΧΉ

14.1. ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ | ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

14.2. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ
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1. Ή ΕΞΟΊΚΕΊΩΣΉ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΟΔΉΓΉΣΕΊ ΣΕ ΥΠΕΡΕΚΤΊΜΉΣΉ ΔΥΝΑΜΕΩΝ | ΠΡΟΣΑΡΑΞΉ

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΘΗΜΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΟΥ
Το ανθρώπινο σφάλμα είναι η κύρια αιτία πολλών ατυχημάτων, ιδίως στη ναυσιπλοΐα. Ο άνεμος και η 
παλίρροια επηρεάζουν την πορεία του σκάφους. Θα πρέπει επομένως να χρησιμοποιείτε όλα τα διαθέσιμα 
μέσα προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι βρίσκεστε ακριβώς στο σημείο όπου νομίζετε ότι είστε!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Μηχανότρατα μήκους 11 μέτρων δραστηριοποιούνταν στη Μαύρη θάλασσα, όπου υπάρχει μεγάλο δέλτα ποταμού με εκτεταμένη 
θαλάσσια ρηχία, που φθάνει σε μήκος τα 15 χιλιόμετρα από την ακτή. Το σκάφος είχε για πολλά χρόνια τον ίδιο κυβερνήτη και 
πληρούσε όλες τις απαιτήσεις των αρχών.
Ισχυρό παλιρροϊκό ρεύμα αλλά το ταξίδι πραγματοποιείται κανονικά: Ένα βράδυ το σκάφος αναχώρησε από το 
λιμάνι στις 10.00 μ.μ. με οκταμελές πλήρωμα. Η ταχύτητα του παλιρροϊκού ρεύματος ήταν περίπου πέντε κόμβοι και η ορατότητα 
περιορισμένη. Ύστερα από τέσσερις ώρες αλιευτικής εργασίας, το σκάφος έβαλε πλώρη για το λιμάνι. Η ορατότητα είχε βελτιωθεί, 
αλλά το παλιρροϊκό ρεύμα ήταν ακόμη ισχυρό. Όλο το πλήρωμα βρισκόταν στην καμπίνα, ενώ ο κυβερνήτης ήταν μόνος του στην 
τιμονιέρα.
Οικείο περιβάλλον: Το σκάφος δεν βρισκόταν μακριά από το λιμάνι και, ύστερα από μία ώρα, ο καπετάνιος διέκρινε τον φάρο 
του λιμανιού. Όντας ιδιαίτερα εξοικειωμένος με την περιοχή, έκλεισε την ηχοβολιστική συσκευή (βυθόμετρο) και συνέχισε να 
κατευθύνεται προς το λιμάνι. Όμως, ενώ έφτανε σχεδόν στο λιμάνι, το σκάφος προσάραξε.
Πραγματοποιήθηκε κλήση κινδύνου (MAYDAY) και η τοπική ακτοφυλακή απεγκλώβισε όλο το πλήρωμα σώο και αβλαβές. Ωστόσο, 
το κόστος της διάσωσης, των επισκευών του σκάφους και του χαμένου αλιευτικού χρόνου ήταν τεράστιο.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Εφησυχασμός του κυβερνήτη.
Θέση των οργάνων εκτός 
λειτουργίας.
Ισχυρή παλίρροια.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τήρηση του σχεδίου πλου.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
 � Πιστή τήρηση του σχεδίου πλου και χρήση όλου του διαθέσιμου εξοπλισμού για τον προσδιορισμό του ακριβούς στίγματος.
 � Συνδυαστική αξιοποίηση εμπειρίας και ηλεκτρονικών μέσων πλοήγησης. Η στήριξη σε ένα μόνο από τα δύο μπορεί να αποβεί 

μοιραία.
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2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΊΚΑ | ΑΝΑΤΡΟΠΉ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΛΊΕΊΑΣ ΜΕ ΔΡΑΓΑ

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΘΗΜΑ

ΜΕΡΙΜΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!
Σκεφτείτε προσεκτικά τα πιθανά ενδεχόμενα όταν πραγματοποιείτε αλλαγές στο σκάφος, και προβείτε σε 
αξιολόγηση των κινδύνων που εγκυμονούν οι αλιευτικές εργασίες προκειμένου να είστε προετοιμασμένοι 
για όλες τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν. Το σκάλωμα αλιευτικών εργαλείων στον πυθμένα της 
θάλασσας μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή του σκάφους ακόμη και όταν η θάλασσα είναι ήρεμη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Μηχανότρατα πρυμναίας σύρσης με δράγα για όστρακα μήκους κάτω των 12 μέτρων ανήκε εδώ και 20 χρόνια σε οικογένεια η 
οποία την εκμεταλλευόταν επικερδώς.
Τα μέτρα ασφαλείας τηρούνται: Ο ιδιοκτήτης ήταν συνειδητοποιημένος σε θέματα ασφάλειας και είχε επιμείνει να υπάρχουν 
πνευστά ατομικά σωσίβια σε εύκολα προσβάσιμο σημείο εντός της τιμονιέρας, καθώς και να ολοκληρώσει όλο το πλήρωμα 
τον απαιτούμενο κύκλο των σεμιναρίων περί ασφάλειας. Το σκάφος είχε εφοδιαστεί με σωσίβια σχεδία τεσσάρων ατόμων με 
υδροστατικό μηχανισμό απασφάλισης και με σύστημα εντοπισμού ασφαλείας το οποίο μετέδιδε τη θέση και την πορεία του 
σκάφους ανά μία ώρα. Το σύστημα εντοπισμού περιλάμβανε τέσσερις ατομικές συσκευές συναγερμού για κάθε μέλος του 
πληρώματος, οι οποίες εκπέμπουν σήμα κινδύνου σε περίπτωση που κάποιο μέλος του πληρώματος πέσει στη θάλασσα.
Πραγματοποιούνται τροποποιήσεις στο σκάφος: Το σκάφος είχε εξαρτισμό για αλιεία με τράτα και με δράγα και, όταν έγινε 
η τελευταία μετατροπή για αλιεία με δράγα, δύο από τις κύριες τροχαλίες συρματόσκοινων έλξης αντικαταστάθηκαν με τροχαλίες 
μικρότερου μεγέθους.
Η θάλασσα είναι ήρεμη: Το σκάφος βρισκόταν περίπου εννέα ώρες στο αλιευτικό πεδίο και αλίευε σε πολύ ήρεμα νερά με 
ελάχιστο κυματισμό. Η ταχύτητα του παλιρροϊκού ρεύματος ήταν περίπου δύο κόμβοι και ήταν γνωστό ότι μπορούσε να φτάσει 
ως τους τέσσερις κόμβους. Ωστόσο, ο κυβερνήτης είχε εργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν στη συγκεκριμένη περιοχή και τα 
αλιεύματα ήταν άφθονα. Στις 4.30 μ.μ. οι δράγες χτύπησαν σε κάποιο σκληρό σημείο του πυθμένα και το σκάφος επιβράδυνε. 
Αυξήθηκαν οι στροφές της μηχανής, αλλά αμέσως μετά οι δράγες άρχισαν να σκαλώνουν επανειλημμένα. Κάθε φορά, ο 
κυβερνήτης έκανε ελιγμούς με το σκάφος και τα αλιευτικά εργαλεία ελευθερώνονταν.
Τα αλιευτικά εργαλεία σκαλώνουν στον βυθό: Στις 4.35 μ.μ. η αριστερή πλευρά της δράγας σκάλωσε στον πυθμένα 
της θάλασσας, η πλώρη του σκάφους έστριψε προς την αριστερή πλευρά και το σκάφος πήρε κλίση 20° προς τα αριστερά. Ο 
κυβερνήτης έβαλε νεκρά, αλλά η κλίση αυξήθηκε υπό την επίδραση της ισχυρής παλίρροιας και η πλώρη συνέχισε να στρίβει 
προς την αριστερή πλευρά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το παλάγκο της αριστερής πλευράς ήταν κάτω από το νερό και το παλάγκο της 
δεξιάς πλευράς ανυψωνόταν σταθερά καθώς αυξανόταν η κλίση. Καθώς η κατάσταση κλιμακωνόταν ταχύτατα, ο κυβερνήτης δεν 
σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό ταχείας απασφάλισης που θα έριχνε τις τροχαλίες του παλάγκου στην πλαϊνή πλευρά 
του σκάφους και θα μείωνε την κλίση.
Η κατάσταση επιδεινώνεται: Στις 4.38 μ.μ., το συρματόσκοινο έλξης της δεξιάς πλευράς μπλέχτηκε γύρω από τη διχάλα που 
στήριζε τον βραχίονα εκφόρτωσης (μπούμα), προκαλώντας ταλάντευση του βραχίονα προς την αριστερή πλευρά. Ταυτόχρονα, 
επτά σάκοι με όστρακα που ήταν τοποθετημένοι κοντά στο στόμιο κύτους γλίστρησαν προς την αριστερή πλευρά του σκάφους. 
Ο κυβερνήτης αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης και προσπάθησε να ελευθερώσει και τα δύο σκοινιά έλξης από τα 
τύμπανα βαρούλκου. Τα αγκύλια συναρμογής των σκοινιών, όμως, δεν περνούσαν μέσα από τις πρόσφατα αλλαγμένες τροχαλίες. 
Το πλήρωμα άναψε φλογοκόπτη αερίου για να κόψει τα σκοινιά, αλλά η κλίση υπερέβη τις 45°, με αποτέλεσμα να εισρεύσει μεγάλη 
ποσότητα υδάτων στον χώρο αποθήκευσης των διχτυών από το ανοιχτό στόμιο κύτους.
Το πλήρωμα πήδηξε στο νερό και ο κυβερνήτης αγωνίστηκε να φτάσει στην τιμονιέρα για να εκπέμψει σήμα κινδύνου «MAYDAY». 
Δυστυχώς, το ακουστικό του VHF έπεσε προτού προλάβει να εκπέμψει το σήμα και δεν μπορούσε να φτάσει το κουμπί ψηφιακής 
επιλεκτικής κλήσης (DSC). Κατόρθωσε ωστόσο να φτάσει έναν ασύρματο VHF χειρός, αλλά του έπεσε από τα χέρια προτού 
προλάβει να ολοκληρώσει την εκπομπή του σήματος «MAYDAY». Μην έχοντας άλλη επιλογή, ο κυβερνήτης πήδηξε στη θάλασσα 
μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα.
Το πλήρωμα δεν φορά ατομικά σωσίβια: Κανείς τους δεν φορούσε ατομικό σωσίβιο ή κάποιο μέσο ατομικής επίπλευσης 
καθώς δεν υπήρξε χρόνος να τα πάρουν από την τιμονιέρα όπου φυλάσσονταν. Μετά από περίπου πέντε λεπτά στο νερό, η 
σωσίβια σχεδία φούσκωσε και απασφαλίστηκε. Το πλήρωμα κατόρθωσε να τη φτάσει και να επιβιβαστεί. Η όλη διαδικασία διήρκεσε 
περίπου 20-25 λεπτά. Αφού επιβιβάστηκαν, άρχισαν να ελέγχουν τον εξοπλισμό και την ακεραιότητα της σωσίβιας σχεδίας, όπως 
είχαν διδαχτεί στα σεμινάρια επιβίωσης στη θάλασσα.
Διασώζονται χάρη στον ραδιοφάρο: Με βυθισμένο πλέον το σκάφος, ο ραδιοφάρος αυτόματου εντοπισμού σταμάτησε να 
εκτελεί την ωριαία εκπομπή σήματος. Αυτό έγινε αντιληπτό από την ακτοφυλακή, που ειδοποίησε την τοπική σωστική λέμβο, η οποία 
έτυχε να πραγματοποιεί ασκήσεις στην περιοχή. Όλα τα μέλη του πληρώματος περισυνελέγησαν σώα και αβλαβή στις 5.57 μ.μ.
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ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ακατάλληλα ανταλλακτικά (τροχαλίες 
τράτας μικρότερου μεγέθους).

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Εξοπλισμός σκάφους με EPIRB και σωστικά μέσα.
Έγκαιρη επέμβαση υπηρεσιών διάσωσης.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
 � Το συμβάν αυτό καταδεικνύει πόσο γρήγορα το σκάλωμα των αλιευτικών εργαλείων στον πυθμένα της θάλασσας μπορεί να 

οδηγήσει σε ανατροπή και βύθιση, ακόμη και όταν η θάλασσα είναι απολύτως ήρεμη.
 � Ελέγχετε πάντοτε προσεκτικά τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι αλλαγές στον αλιευτικό εξοπλισμό.
 � Εκπονείτε αξιολόγηση κινδύνων για όλες τις πιθανές πηγές κινδύνου καθώς και για τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
 � Έχετε υπόψη σας να χρησιμοποιείτε εγκαίρως τα «συστήματα ταχείας απασφάλισης», καθώς είναι πιθανό να μειώσουν 

σημαντικά τη ροπή ανατροπής του σκάφους.
 � Φοράτε πάντοτε μέσα ατομικής επίπλευσης κατά την εργασία στο κατάστρωμα, καθώς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης δεν 

υπάρχει ποτέ χρόνος για την ανάκτησή τους από την τιμονιέρα.
 � Ο εφοδιασμός του σκάφους με σωσίβια σχεδία που διέθετε μηχανισμό αυτόματης απασφάλισης λειτούργησε καθοριστικά για 

την επιβίωση και τη διάσωση του πληρώματος.
 � Ο εφοδιασμός του σκάφους με EPIRB ή με σύστημα αναφοράς θέσης, όπως στην προκειμένη περίπτωση, είναι απαραίτητος για 

την έγκαιρη ειδοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης.
 � Αποφύγετε την εισροή υδάτων στο σκάφος από ανοιχτό στόμιο κύτους. Διατηρείτε τα στόμια κύτους κλειστά όταν είστε εν πλω ή 

όταν δεν χρησιμοποιούνται.
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3. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΉ ΘΑΛΑΣΣΑ | ΠΝΊΓΜΟΣ

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΘΗΜΑ

ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ!
Κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει απώλεια ζωής καθώς το σκάφος ετοιμάζεται να εισέλθει στο λιμάνι 
και η θάλασσα είναι απολύτως ήρεμη!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Λίγο πριν από την ανατολή του ήλιου και πολύ κοντά στην ακτή του Κάδιθ (2-3 μίλια), το πλήρωμα ενός σκάφους αλιείας με γρι γρι 
τακτοποιούσε τα αλιευτικά εργαλεία και ετοιμαζόταν να εισέλθει στο πλησιέστερο λιμάνι, όταν ένα μέλος του πληρώματος έπεσε στη 
θάλασσα. Εικάζεται ότι το θύμα προσπάθησε ανεπιτυχώς να μεταβεί από το σκάφος στη βοηθητική λέμβο, χωρίς να γίνει αντιληπτό 
από τον κυβερνήτη ούτε από το πλήρωμα. Λίγα λεπτά αργότερα (10-15), μόλις το πλήρωμα αντιλήφθηκε την εξαφάνιση του 
συναδέλφου, ήταν ήδη πολύ αργά για να τον σώσουν, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ καλές στην περιοχή. Το 
θύμα δεν φορούσε το υποχρεωτικό ατομικό σωσίβιο.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Το θύμα δεν φορούσε PFD.
Δεν υπήρχε επιτήρηση κατά την επιβίβαση στη λέμβο.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γνωστοποιείτε τις προθέσεις σας σε άλλα μέλη του πληρώματος σε περίπτωση που σκοπεύετε να εκτελέσετε 
μια επικίνδυνη εργασία.
Φοράτε PFD.
Έγκαιρη επέμβαση υπηρεσιών διάσωσης.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
Η επιβίβαση στη βοηθητική λέμβο, πριν το σκάφος εισέλθει στο λιμάνι, είναι επικίνδυνη εάν δεν ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα 
μέτρα: 

 � Να μειωθεί η ταχύτητα του σκάφους ή να σταματήσει τελείως πριν επιχειρηθεί η επιβίβαση.
 � Να φορούν οι εμπλεκόμενοι μέσα ατομικής επίπλευσης.
 � Τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος να έχει διαρκώς οπτική επαφή με το άτομο που επιχειρεί να επιβιβαστεί στη βοηθητική 

λέμβο.
 � Εάν είναι εφικτό, η επικοινωνία μεταξύ λέμβου και σκάφους να γίνεται μέσω ασυρμάτου.
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4. ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ ΑΛΊΕΥΜΑΤΑ, ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ ΚΕΡΔΉ | ΑΝΑΤΡΟΠΉ

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΘΗΜΑ

ΟΙ ΕΠΙΠΟΛΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ!
Σκεφτείτε προσεκτικά τα πιθανά ενδεχόμενα όταν πραγματοποιείτε αλλαγές στο σκάφος και προβείτε σε 
αξιολόγηση των κινδύνων που εγκυμονούν οι αλιευτικές εργασίες προκειμένου να είστε προετοιμασμένοι για 
όλες τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Σκάφος αλιείας με γρι-γρι μήκους 14 μέτρων δραστηριοποιούνταν επιτυχώς στην αλιεία γαύρου στη Μαύρη θάλασσα για περίπου 
15 χρόνια. Η αλιευτική δραστηριότητα ήταν επικερδής: ο γαύρος ήταν άφθονος την προηγούμενη χρονιά και είχε αποφέρει αρκετά 
κέρδη, τα οποία ο κυβερνήτης/ιδιοκτήτης επένδυσε στην επέκταση του σκάφους στα 16,99 μέτρα.
Ο κυβερνήτης λαμβάνει ριψοκίνδυνη απόφαση: Η επόμενη αλιευτική περίοδος δεν ξεκίνησε καλά. Τα κοπάδια γαύρων ήταν 
λίγα και σκόρπια. Μετά από μερικά μη αποδοτικά αλιευτικά ταξίδια, ο κυβερνήτης πήρε την απόφαση να επεκτείνει το μήκος του 
διχτυού, ώστε να μπορεί να καλύπτει μεγαλύτερη περιοχή και να συλλέγει περισσότερα αλιεύματα.
Έρχεται καταιγίδα: Το πλήρωμα ξεκίνησε την εργασία τοποθέτησης του μεγαλύτερου διχτυού ενώ το σκάφος βρισκόταν στο 
λιμάνι. Η διαδικασία της τοποθέτησης θα διαρκούσε μερικές ημέρες, αλλά, καθώς προβλέπονταν καταιγίδες για τις τέσσερις 
επόμενες ημέρες, δεν θα χανόταν πολύτιμος αλιευτικός χρόνος. Μετά από πέντε ημέρες, η τοποθέτηση του διχτυού είχε 
ολοκληρωθεί και, καθώς η ένταση του ανέμου είχε μειωθεί, ο κυβερνήτης αποφάσισε να αποπλεύσει, παρόλο που τα παλιρροϊκά 
ρεύματα ήταν ισχυρά.
Το σκάφος είναι πρυμναίας αλιείας: Το σκάφος αναχώρησε από το λιμάνι με οκταμελές πλήρωμα στις 4.05 μ.μ. Ο βόρειος 
άνεμος είχε παγώσει τη θάλασσα και τα κοπάδια γαύρου ήταν πλέον πυκνότερα. Με τη βοήθεια της ηχοβολιστικής συσκευής, ο 
κυβερνήτης εντόπισε ένα καλό κοπάδι και έδωσε αμέσως εντολή να ποντίσουν το δίχτυ. Έκαναν αγώνα δρόμου με άλλα αλιευτικά 
σκάφη, καθώς το πρώτο σκάφος που θα εκφόρτωνε πίσω στο λιμάνι θα πετύχαινε τις καλύτερες τιμές για το γαύρο. Στις 6.00 μ.μ. 
καθελκύστηκε η μικρή λέμβος και το σκάφος περικύκλωσε το κοπάδι με το δίχτυ. Το κοπάδι ήταν μεγάλο και ο κυβερνήτης ήταν 
ικανοποιημένος που διέθετε πλέον μεγαλύτερης έκτασης δίχτυ και θα μπορούσε να το συλλέξει όλο. Δεν υπολόγισε όμως το βάθος 
του κοπαδιού.
Ανάσυρση διχτυού: Στις 6.15 μ.μ. τέθηκε σε λειτουργία το βαρούλκο ανάσυρσης διχτυού. Καθώς το δίχτυ ανασυρόταν, το 
πλήρωμα το τακτοποιούσε ταυτόχρονα προς στοιβασία στην αριστερή πλευρά του σκάφους. Η μικρή λέμβος κινούνταν στην 
αριστερή πλευρά του σκάφους ρυμουλκώντας το δίχτυ σε κάποια απόσταση και η παλίρροια είχε κατεύθυνση από τον βορρά.
Το δίχτυ μπλέκεται στην προπέλα: Μετά από μερικά λεπτά, το δίχτυ μπλέχτηκε στην προπέλα του σκάφους, αλλά αυτό δεν 
έγινε άμεσα αντιληπτό, καθώς η ισχυρή παλίρροια επηρέαζε το σκάφος. Τελικά το δίχτυ ανάγκασε την προπέλα να σταματήσει, 
θέτοντας εκτός λειτουργίας τη μηχανή του σκάφους. Η πλώρη του σκάφους έστριψε προς την αριστερή πλευρά ενώ το σκάφος 
δεχόταν ώθηση πλαγίως από την παλίρροια. Ο κυβερνήτης έδωσε εντολή στη μικρή λέμβο να αλλάξει την κατεύθυνση του 
σκάφους, χωρίς όμως επιτυχία.
Υπερβολικά μεγάλο φορτίο: Τα αλιεύματα που είχαν πιαστεί στο δίχτυ ήταν πάρα πολλά και ασκήθηκε πολύ μεγάλη πίεση 
στην μπούμα, η οποία έσπασε ξαφνικά. Το σκάφος πήρε κλίση προς τη δεξιά πλευρά και το δίχτυ που ήταν ήδη στοιβαγμένο στην 
αριστερή πλευρά γλίστρησε στη δεξιά πλευρά, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την κλίση. Η δύναμη της παλίρροιας υπερνίκησε την 
ευστάθεια του σκάφους και το σκάφος ανατράπηκε.
Το πλήρωμα δεν φορά ατομικά σωσίβια: Ο κυβερνήτης και το πλήρωμα δεν είχαν χρόνο να φορέσουν τα ατομικά τους 
σωσίβια και όλοι κατέληξαν στη θάλασσα χωρίς κανένα βοήθημα πλευστότητας. Η μικρή λέμβος, που είχε αφήσει στο μεταξύ το 
σκοινί ρυμούλκησης, έσπευσε να περισυλλέξει επτά μέλη του πληρώματος.
Ο κυβερνήτης χάνει τη ζωή του: Το όγδοο μέλος, ο κυβερνήτης, αγνοείτο και δεν βρέθηκε ποτέ.
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ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η αύξηση του μεγέθους του διχτυού με στόχο την αυξημένη κερδοφορία εγκυμονεί επίσης αυξημένο κίνδυνο.
Δεν φορούσε κανείς PFD.
Ισχυρή παλίρροια.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πραγματοποιείτε αξιολόγηση κινδύνων πριν και μετά την πραγματοποίηση αλλαγών στο σκάφος.
Όλα τα μέλη του πληρώματος πρέπει να φορούν PFD.
Διασφαλίζετε ότι διενεργούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Έγκαιρη επέμβαση των υπηρεσιών διάσωσης.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
 � Βεβαιωθείτε ότι το σκάφος σας είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις εκάστοτε συνθήκες.
 � Είναι πολύ εύκολο να ανατραπεί το σκάφος όταν η παλίρροια είναι ισχυρή.
 � Εάν ο μηχανή τεθεί εκτός λειτουργίας, το σκάφος εγκαταλείπεται στο έλεος της παλίρροιας!
 � Ελέγχετε πάντοτε προσεκτικά τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι αλλαγές στον αλιευτικό εξοπλισμό. Μην υπερβαίνετε τις 

δυνατότητες του σκάφους σας.
 � Εκπονείτε αξιολόγηση των κινδύνων που εγκυμονούν οι αλιευτικές εργασίες, εντοπίστε τις πιθανές πηγές κινδύνου και 

προσδιορίστε τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
 � Όλα τα μέλη του πληρώματος πρέπει να φορούν μέσο ατομικής επίπλευσης.
 � Μεριμνάτε για την κατάρτιση του πληρώματος και τη συχνή πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας για την αντιμετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
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5. ΕΛΛΕΊΨΉ ΥΠΝΟΥ | ΠΡΟΣΑΡΑΞΉ

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΘΗΜΑ

ΟΛΟΙ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΙΕΙΣ, ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΑΝΑΠΑΥΣΗ!
Η κόπωση μπορεί να σας κοστίσει τη ζωή. Ακόμη όμως κι αν δεν χάσετε τη ζωή σας ή δεν τραυματιστείτε 
σοβαρά, αν σας συμβεί κάποιο ατύχημα επειδή είστε υπερβολικά κουρασμένοι ή επειδή αποκοιμηθήκατε στην 
τιμονιέρα, είναι πολύ πιθανό η ζημιά να σας κοστίσει πανάκριβα και επιπλέον θα χάσετε πολύτιμο αλιευτικό 
χρόνο. Προτιμήστε λοιπόν να επενδύσετε σε λίγες ώρες ύπνου. Δεν είναι χάσιμο χρόνου!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Το δίλημμα: Ο κυβερνήτης μιας μηχανότρατας τύπου «rule beater», μήκους 10 μέτρων, η οποία αλίευε γαρίδες, ήταν μάρτυρας 
σε μια δικαστική υπόθεση και έπρεπε να βρίσκεται στο δικαστήριο καθημερινά για κάποιο χρονικό διάστημα. Η περίοδος αλιείας 
της γαρίδας είχε ήδη ξεκινήσει όμως, και έπρεπε να εργαστεί καθώς ήταν ευκαιρία να κερδίσει αρκετά χρήματα. Ο κυβερνήτης είχε 
προσληφθεί ως εργαζόμενος στο σκάφος από τους ιδιοκτήτες του. Εκτός από τον ίδιο, στο σκάφος επέβαιναν άλλα τρία άτομα. Δύο 
από τα μέλη του πληρώματος ήταν αλλοδαποί και το τρίτο ήταν ο γαμπρός του κυβερνήτη.
Η πίεση χρόνου: Προκειμένου να μπορέσει να τα συμβιβάσει και να μην απογοητευθεί κανείς, ο κυβερνήτης αποφάσισε να 
παρευρίσκεται στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της ημέρας και να πηγαίνει για ψάρεμα τη νύχτα. Κοιμόταν μόλις δύο ώρες 
καθημερινά και, παρά το γεγονός ότι είχαν επίγνωση της κατάστασης, οι ιδιοκτήτες του σκάφους δεν έλαβαν κανένα μέτρο για να 
μειώσουν τον φόρτο εργασίας του.
Το αναπόφευκτο συνέβη: Μετά από τέσσερις ημέρες, ο κυβερνήτης αποκοιμήθηκε στην τιμονιέρα καθώς το σκάφος επέστρεφε 
στο λιμάνι μετά από ολονύκτιο ταξίδι. Τα μέλη του πληρώματος ήταν συγκεντρωμένα στο προστατευτικό κατάστρωμα και 
επεξεργάζονταν τις γαρίδες, ο αυτόματος πιλότος ήταν ενεργοποιημένος και το σκάφος διέσχιζε τον δίαυλο προς το λιμάνι, που 
χρησιμοποιούνταν από ταχύπλοα επιβατηγά. Το αποτέλεσμα ήταν να προσκρούσει σε μια καλά σηματοδοτημένη βραχονησίδα μισό 
μίλι έξω από το λιμάνι.
Κανένας τραυματισμός, αλλά τεράστιο κόστος ζημιάς: Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε καθώς το σκάφος σφηνώθηκε 
όρθιο στον βράχο. Υπέστη όμως σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να μείνει παροπλισμένο για αρκετές εβδομάδες έως ότου 
ολοκληρωθούν οι αναγκαίες επισκευές.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας προκάλεσε κόπωση.
Η αλιευτική περίοδος και οι ιδιοκτήτες άσκησαν υπερβολική πίεση στον κυβερνήτη.
Το σκάφος δεν διέθετε σύστημα αφύπνισης.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η επαρκής ανάπαυση πριν από κάθε αλιευτικό ταξίδι θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο ελέγχου του σχεδίου 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Όλα τα μέλη του πληρώματος πρέπει να φορούν PFD.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
 � Η κόπωση δεν πρέπει να υποτιμάται. Η κόπωση λειτουργεί σωρευτικά και εγκυμονεί κινδύνους για όλους τους επιβαίνοντες στο 

σκάφος.
 � Η ύπαρξη συστήματος αφύπνισης μπορεί να είχε αποτρέψει το ατύχημα. Δεν υποκαθιστά όμως σε καμία περίπτωση τον επαρκή 

χρόνο ανάπαυσης.
 � Οι ιδιοκτήτες του σκάφους είχαν επίγνωση της πίεσης που δεχόταν ο κυβερνήτης και, παρ’ όλα αυτά, τον άφησαν να συνεχίσει 

την αλιευτική δραστηριότητα χωρίς να λάβουν κανένα μέτρο για να μειώσουν τον φόρτο εργασίας του. Θα μπορούσαν να είχαν 
προσλάβει αντικαταστάτη κυβερνήτη.

 � Η έλλειψη επαρκούς χρόνου ανάπαυσης κόστισε πανάκριβα σε επισκευές και αλιευτικό χρόνο. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε 
κοστίσει και σε ανθρώπινες ζωές.
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6. ΠΑΓΊΔΕΥΣΉ ΣΕ ΘΉΛΊΑ ΣKΟΊΝΊΟΥ (ΑΛΊΕΊΑ ΜΕ ΧΟΑΝΟΕΊΔΕΊΣ ΊΧΘΥΟΠΑΓΊΔΕΣ) | 
ΤΡΑΥΜΑΤΊΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΟΔΊ

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ!
Η πόντιση κιούρτων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.
Μείνετε μακριά από σκοινιά που σέρνονται στο κατάστρωμα!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Παγίδευση στο σκοινί: Δύο μέλη του πληρώματος μόλις είχαν αρχίσει να ποντίζουν μια σειρά κιούρτους, όταν το πόδι του ενός 
πιάστηκε σε μια θηλιά που δημιούργησε το σκοινί που ποντιζόταν. Καθώς παρασυρόταν προς την πλαϊνή πλευρά του σκάφους, ο 
άνδρας φώναξε δυνατά και ο κυβερνήτης στην τιμονιέρα έθεσε αμέσως το σκάφος σε ανάποδη κίνηση, προκειμένου να χαλαρώσει 
λίγο το σκοινί, δίνοντας έτσι χρόνο στο άλλο μέλος του πληρώματος να συγκρατήσει τον άντρα, ο οποίος διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο 
να βρεθεί στη θάλασσα, και να ελευθερώσει το πόδι του από το σκοινί που είχε τυλιχθεί γύρω του. Ταυτόχρονα, ο κυβερνήτης 
συνέχιζε τους ελιγμούς, ώστε να διατηρεί χαλαρό το σκοινί του κιούρτου.
Τραυματισμένος αλλά ασφαλής: Ο άνδρας τραυματίστηκε άσχημα στο πόδι και χρειάστηκε να γίνει αεροδιακομιδή προκειμένου 
να λάβει κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Κανείς από τους άνδρες (στο κατάστρωμα) δεν φορούσε μέσο ατομικής επίπλευσης κατά τη 
στιγμή του συμβάντος.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Δεν υπήρχε προστατευτικό διαχωριστικό ανάμεσα στο σκοινί και το πλήρωμα.
Κανείς δεν φορούσε PFD.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ο κυβερνήτης πρέπει να έχει διαρκώς οπτική επαφή με το πλήρωμα που εργάζεται στο κατάστρωμα.
Πρέπει να εκπονείται αξιολόγηση των κινδύνων που ελλοχεύουν στο κατάστρωμα και να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα 
προστασίας (θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί προστατευτική διάταξη ανάμεσα στο σκοινί και το πλήρωμα).
Όλα τα μέλη του πληρώματος πρέπει να φορούν PFD κατά την εργασία στο κατάστρωμα.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
 � Ο άνθρωπος ευτυχώς επέζησε και μπορεί να διηγείται την ιστορία: πώς παγιδεύτηκε στη θηλιά του σκοινιού κατά την πόντιση 

των κιούρτων.
 � Η ζωή του σώθηκε χάρη στην άμεση αντίδραση του κυβερνήτη και του άλλου μέλους του πληρώματος.
 � Η εργασία επί του σκάφους πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να υπάρχει ασφαλής απόσταση ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος 

και την πηγή κινδύνου.
 � Να έχετε έτοιμο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 � Τα μέλη του πληρώματος που εργάζονται στο κατάστρωμα πρέπει να φορούν μέσα ατομικής επίπλευσης.
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7. ΜΉΧΑΝΉ: Ή ΚΑΡΔΊΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΑΣ | ΕΊΣΡΟΉ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΑΤΡΟΠΉ ΚΑΊ ΑΠΩΛΕΊΑ 
ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΖΩΩΝ

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΘΗΜΑ

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Η ΜΗΠΩΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΑΣΤΟΧΙΩΝ;
Σε συνθήκες θαλασσοταραχής, δεν υπάρχουν περιθώρια για αστοχίες. Ενδεχόμενη αστοχία στη μηχανή 
μπορεί να έχει ως συνέπεια την εισροή υδάτων, την ανατροπή και την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Επιστρέφοντας από ένα αλιευτικό ταξίδι με θαλασσοταραχή, η μηχανή του σκάφους έπαθε βλάβη και υπήρξε πλήρης απώλεια 
ισχύος.
Το σκάφος ανατρέπεται: Χωρίς ισχύ, το σκάφος παραδόθηκε ακυβέρνητο στα κύματα, που το χτυπούσαν πλευρικά, 
κλυδωνιζόμενο έντονα δεξιά-αριστερά και δεχόμενο στο κατάστρωμα μεγάλες ποσότητες νερού που δεν ήταν δυνατό να 
απαντληθούν, με συνέπεια να απολέσει τελικά την ευστάθειά του και να ανατραπεί.
Άνθρωποι πνίγονται: Από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος μόνο ΕΝΑ κατάφερε να κολυμπήσει μέχρι τη στεριά — οι άλλοι 
τρεις πνίγηκαν. Κανείς τους δεν φορούσε ατομικό σωσίβιο και τα δύο από τα τρία κυκλικά σωσίβια που υπήρχαν στο σκάφος ήταν 
δεμένα σφιχτά με σκοινί, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να απασφαλιστούν!

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Δεν υπήρχε πρόγραμμα συντήρησης της μηχανής.
Δεν υπήρχαν μέσα αγκυροβολίας.
Κανείς δεν φορούσε PFD.
Δεν υπήρχε μέθοδος χρησιμοποίησης της άγκυρας, ώστε η πλώρη του σκάφους να έχει κόντρα τον άνεμο.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Καταρτίστε πρόγραμμα συντήρησης της μηχανής και τηρήστε το.
Εφοδιάστε το σκάφος με σωσίβια σχεδία και κατάλληλα σωστικά μέσα.
Όλα τα μέλη του πληρώματος πρέπει να φορούν PFD.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
Η αστοχία της μηχανής είχε ως αποτέλεσμα μια αλληλουχία συμβάντων που επιδείνωσαν την κατάσταση του σκάφους, με 
αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων. Η αρχική αστοχία, που είχε ως συνέπεια την αστοχία της μηχανής, ήταν κατά πάσα 
πιθανότητα η ελλιπής συντήρηση της μηχανής. Τα διδάγματα που προκύπτουν είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 � Η μηχανή και όλος ο συναφής εξοπλισμός πρέπει να συντηρούνται τακτικά.
 � Όλα τα μέλη του πληρώματος πρέπει να φορούν μέσα ατομικής επίπλευσης.
 � Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη και έτοιμη προς χρήση άγκυρα κλασικού τύπου ή πλωτή άγκυρα.
 � Οι θυρίδες εκροής υδάτων καταστρώματος πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερες από εμπόδια και όλες οι υδατοστεγείς πόρτες και 

τα στόμια κύτους (κουβούσια) κλειστά.
 � Πρέπει να υπάρχει στο σκάφος αντλία έκτακτης ανάγκης και το πλήρωμα να έχει εκπαιδευτεί στη χρήση της.
 � Το σκάφος πρέπει να διαθέτει σωσίβια σχεδία και άλλα σωστικά μέσα.
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8. ΧΤΥΠΉΜΑ ΑΠΟ ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟ ΣΑΚΟ | ΤΡΑΥΜΑΤΊΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΊ

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΘΗΜΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Τα φορτία που κρέμονται επί του καταστρώματος, όταν δεν είναι καλά ασφαλισμένα, μπορεί να προκαλέσουν 
σοβαρό ατύχημα, ακόμη και με καλοκαιρία!

IV-1. Ταλαντευόμενος σάκος (Francisco Javier Vazquez Alvarez © Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Μηχανότρατα πρυμναίας σύρσης, μήκους 14 μέτρων, με τριμελές πλήρωμα, αλίευε καραβίδες 20 μίλια από την ακτή. Επικρατούσαν 
συνθήκες νηνεμίας: τη συγκεκριμένη ημέρα του Ιουνίου, αργά το απόγευμα, το πλήρωμα ανέσυρε τα αλιευτικά εργαλεία για 
τελευταία φορά. Η θάλασσα ήταν απολύτως ήρεμη. Ο κυβερνήτης βρισκόταν στην τιμονιέρα, από όπου έλεγχε το τύμπανο 
περιέλιξης και το υπερυψωμένο δίχτυ, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος βρίσκονταν στο κατάστρωμα όπου χειρίζονταν την 
τράτα. Καθώς ήταν εμφανές ότι η ποσότητα των αλιευμάτων ήταν μικρή (περίπου 150 κιλά), το πλήρωμα είχε απλώς τυλίξει την 
τράτα στο τύμπανο περιέλιξης διχτυού και ο δικτυωτός σάκος κρεμόταν επί του καταστρώματος από το τύμπανο. Ενώ ο σάκος 
κρεμόταν μεταξύ τυμπάνου και καταστρώματος εργασίας, ένα από τα δύο μέλη του πληρώματος πλησίασε για να λύσει τον κόμπο 
προκειμένου να αδειάσει τα αλιεύματα πάνω στο κατάστρωμα.
Συμβαίνει κάτι απρόσμενο: Η θάλασσα ήταν απολύτως ήρεμη και το σκάφος ήταν σχεδόν ακίνητο, όμως ξαφνικά δέχθηκε 
πρωραίο κύμα από διερχόμενη μηχανότρατα, με αποτέλεσμα να κουνηθεί απρόσμενα το σκάφος, να ταλαντευτεί ο σάκος με τα 
αλιεύματα και να χτυπήσει τον άνδρα ρίχνοντάς τον προς τα πίσω. Ο άνδρας χτύπησε σοβαρά το κεφάλι στο παραπέτο και έχασε τις 
αισθήσεις του. Η διάγνωση που έγινε αργότερα έκανε λόγο για κρανιακό τραύμα.
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ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Απρόσμενος κυματισμός από διερχόμενη 
μηχανότρατα σε κοντινή απόσταση.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ειδοποιήστε όσους εργάζονται στο κατάστρωμα για τυχόν 
διερχόμενο σκάφος.
Φοράτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας και PFD.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
 � Πριν από την αναχώρηση ασφαλίστε κάθε φορτίο που ενδέχεται να μετακινηθεί λόγω της κίνησης του σκάφους.
 � Εγκαταστήστε κατάλληλη διάταξη περιορισμού της ταλάντευσης του σάκου.
 � Το άνοιγμα του σάκου είναι δυνατό από απόσταση ασφαλείας με τη βοήθεια ειδικής διάταξης, όπως γάντζου με ολισθαίνοντα 

σύνδεσμο.
 � Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες χαμηλώστε τον σάκο στο κατάστρωμα προτού τον ανοίξετε.
 � Όταν εργάζεστε στο κατάστρωμα μηχανότρατας ή αλιευτικού σκάφους με δράγα, φοράτε πάντοτε κράνος εργασίας, ώστε να 

προστατεύεται το κεφάλι σας σε περίπτωση που πέσετε ή δεχθείτε κάποιο χτύπημα.
 � Όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, ο υπεύθυνος της τιμονιέρας οφείλει να ειδοποιεί το πλήρωμα για ενδεχόμενο ξαφνικό κούνημα 

του σκάφους λόγω διερχόμενου σκάφους.
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9. ΠΑΡΑΣΥΡΣΉ ΣΤΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΠΕΡΊΕΛΊΞΉΣ ΔΊΧΤΥΟΥ | ΤΡΑΥΜΑΤΊΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΕΡΊ

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΘΗΜΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Εάν ο χειριστής δεν βλέπει καλά τα μέλη του πληρώματος που εργάζονται κοντά στο τύμπανο περιέλιξης 
διχτυού, θα πρέπει να τοποθετείται διάταξη διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης ή πρόσθετο χειριστήριο 
σε σημείο εύκολα προσβάσιμο από τα εν λόγω άτομα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Το σκάφος, μηχανότρατα πρυμναίας σύρσης μήκους 14 μέτρων με προστατευτικό κατάστρωμα, αλίευε με πενταμελές πλήρωμα δύο 
ημέρες ήδη όταν έλαβε χώρα το συγκεκριμένο συμβάν στις 6 π.μ., λίγο πριν από την ανατολή του ήλιου.
Νεαρό μέλος πληρώματος: Ο κυβερνήτης, από τη γέφυρα, έλεγχε το τύμπανο περιέλιξης διχτυού που ανέσυρε την τράτα. 
Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος βρίσκονταν στο κατάστρωμα εργασίας, δύο σε κάθε πλευρά του τυμπάνου περιέλιξης, 
καθοδηγώντας την τράτα προς το τύμπανο. Ένα νεαρό μέλος του πληρώματος, με εμπειρία μόλις δύο μηνών, βρισκόταν στην 
αριστερή πλευρά του σκάφους μαζί με άλλο ένα μέλος του πληρώματος. Η συγκεκριμένη εργασία δεν θεωρούνταν ιδιαίτερα 
δύσκολη ή επικίνδυνη, και έτσι δεν ελήφθη σοβαρά υπόψη η απειρία του νεαρού μέλους του πληρώματος.
Παγιδεύεται σε βρόχο του διχτυού: Το κάτω γραντί και το επάνω γραντί της τράτας έφθαναν στο τύμπανο όταν το χέρι του 
νεαρού άνδρα πιάστηκε, καθώς έσπρωχνε το δίχτυ, σε ένα βρόχο του διχτυού που ήταν πολύ σφιχτός λόγω της τάνυσης του 
διχτυού, με συνέπεια να αρχίσει να παρασύρεται προς το τύμπανο.
Δεν γίνεται αμέσως αντιληπτό: Ο κυβερνήτης, λόγω του δυνατού θορύβου, δεν άκουσε τις φωνές και, εξαιτίας της 
περιορισμένης ορατότητας που είχε προς το κατάστρωμα εργασίας, δεν σταμάτησε αμέσως το τύμπανο με συνέπεια ο νεαρός 
άνδρας να σπάσει το χέρι του.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Περιορισμένη ορατότητα από το 
σημείο όπου βρίσκεται το χειριστήριο.
Θορυβώδες περιβάλλον.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τοποθετήστε διάταξη διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.
Παρέχετε κατάλληλη κατάρτιση και ενημέρωση για τους κινδύνους.
Παρακολουθείτε και βοηθάτε στην εργασία του το προσωπικό που δεν διαθέτει 
επαρκή πείρα.
Εγκαταστήστε αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας μεταξύ της τιμονιέρας και 
του καταστρώματος όπου βρίσκεται το πλήρωμα.
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ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

Ως προς το σκάφος:
 � Εάν ο χειρισμός του τύμπανου περιέλιξης διχτυού πραγματοποιείται από την τιμονιέρα, ο χειριστής πρέπει να βλέπει καλά όλα τα 

μέλη του πληρώματος που χειρίζονται τα αλιευτικά εργαλεία.
 � Πρέπει να υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ τιμονιέρας και καταστρώματος.
 � Αν η ορατότητα από την τιμονιέρα είναι ανεπαρκής, θα πρέπει να τοποθετείται εφεδρικό χειριστήριο κοντά στο τύμπανο 

περιέλιξης διχτυού όπου η ορατότητα είναι καλή.

Ως προς το πλήρωμα:
 � Ο χειρισμός των διχτυών δεν πρέπει να γίνεται πολύ κοντά στο τύμπανο περιέλιξης διχτυού. Αν δεν γίνεται διαφορετικά, 

αναθέστε την εργασία αυτή σε έμπειρο μέλος του πληρώματος.
 � Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης σε σημείο εύκολα προσβάσιμο από τα άτομα που 

ασχολούνται με τον χειρισμό του διχτυού.
 � Η χωρητικότητα των τυμπάνων πρέπει να είναι κατάλληλη για τα δίχτυα που αποθηκεύονται σε αυτά.
 � Ο θόρυβος και ο φωτισμός αποτελούν πτυχές που θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στο στάδιο της κατασκευής του 

σκάφους.
 � Τονίζετε με κάθε ευκαιρία στο πλήρωμα ότι, από πλευράς ασφάλειας, δεν υπάρχουν ελάσσονος σημασίας καθήκοντα όσον 

αφορά τις εργασίες χειρισμού αλιευτικών εργαλείων.
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10. ΜΉΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΑ ΚΑΥΣΊΜΑ | ΠΡΟΣΑΡΑΞΉ

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΘΗΜΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΟΤΟΥ ΑΠΟΠΛΕΥΣΕΤΕ!
Ελέγξτε τα καύσιμά σας και βεβαιωθείτε ότι επαρκούν για το αλιευτικό ταξίδι που σκοπεύετε να κάνετε. 
Φροντίστε να έχετε μαζί σας πρόσθετα καύσιμα σε περίπτωση που χρειαστεί να παρατείνετε το ταξίδι. 
Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή δεν θα ξεμείνει από καύσιμα όταν θα τη χρειαστείτε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Σε σκάφος μήκους 9 μέτρων εργάζονταν δύο ειδικευμένοι δύτες που δραστηριοποιούνταν στον τομέα της αλιείας γαστερόποδων 
και της χειρωνακτικής συλλογής βούκινων με τη μέθοδο της κατάδυσης με παροχή αέρα από την επιφάνεια. Η εργασία τους ήταν 
πολύ κοπιαστική, αλλά η αλιευτική περίοδος πήγαινε καλά και την προηγούμενη ημέρα είχαν εκφορτώσει 300 κιλά γαστερόποδα 
στο λιμάνι. Την επόμενη ημέρα συναντήθηκαν και απέπλευσαν από το λιμάνι στις 7 π.μ. με κατεύθυνση το αλιευτικό πεδίο, που 
βρισκόταν περίπου τρεις ώρες μακριά από το λιμάνι.
Τα καύσιμα στη δεξαμενή αρκούσαν για μία ημέρα και υπήρχε επίσης μια εφεδρική δεξαμενή στο κατάστρωμα, η οποία δεν ήταν 
συνδεδεμένη με τη μηχανή. Όταν έφτασαν, έριξαν άγκυρα και ετοιμάστηκαν για κατάδυση.
Κάθε φορά καταδυόταν ο ένας άνδρας και ο άλλος φρόντιζε για την παροχή αέρα. Εκείνη την ημέρα αναμένονταν ισχυροί άνεμοι, 
ωστόσο, αφού αλίευσαν για μερικές ώρες, αποφάσισαν και οι δύο να μεταβούν σε ένα πιο βραχώδες σημείο κοντά σε ένα 
ακρωτήρι.
Καταναλώνουν περισσότερα καύσιμα: Χρειάστηκαν τρεις ώρες για να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο και καταδύθηκαν 
εκ περιτροπής. Γύρω στις 5.35 μ.μ. συννέφιασε αρκετά και το σημείο στο οποίο βρίσκονταν ήταν πολύ εκτεθειμένο στον άνεμο. Ο 
άνδρας στο σκάφος έκανε σήμα μέσω του σωλήνα παροχής στον άνδρα που είχε καταδυθεί να ανέβει. Σχεδόν ταυτόχρονα έσβησε 
η μηχανή του σκάφους, καθώς είχε ξεμείνει από καύσιμα, ενώ από την άδεια δεξαμενή εισήλθε αέρας στη γραμμή καυσίμου. Ο 
άνδρας πάνω στο σκάφος γέμισε τη δεξαμενή με την εφεδρική ποσότητα καυσίμων, αλλά η μηχανή δεν έπαιρνε μπροστά διότι η 
γραμμή καυσίμου χρειαζόταν εξαέρωση.
Η άγκυρα παρασύρεται: Ο δύτης αναδύθηκε στην επιφάνεια και ανέβηκε στο σκάφος, το οποίο πλέον παρασυρόταν προς τα 
βράχια. Οι δύο άντρες προσπάθησαν να κοντύνουν την άγκυρα, αλλά το παλιρροϊκό ρεύμα είχε αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο 
δυνατό, με αποτέλεσμα να παρασύρει την άγκυρα, και το σκάφος να χτυπήσει στα βράχια. Πρόλαβαν να εκπέμψουν σήμα κινδύνου 
MAYDAY από το VHF και πήδηξαν στη θάλασσα κολυμπώντας προς την ακτή. Εντοπίστηκαν και οι δύο σώοι και αβλαβείς!

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Τροποποίηση του αλιευτικού ταξιδιού χωρίς να ληφθεί υπόψη η διαθέσιμη ποσότητα καυσίμων.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τοποθέτηση δείκτη στάθμης καυσίμων.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
 � Ελέγχετε τα καύσιμά σας και διασφαλίζετε ότι η μηχανή θα έχει επαρκή παροχή σε κάθε περίπτωση (πολλές κλήσεις έκτακτης 

ανάγκης προέρχονται από σκάφη που ξεμένουν από καύσιμα ή που χρησιμοποιούν νοθευμένα καύσιμα).
 � Ελέγχετε και καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα καυσίμου.
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11. ΑΔΕΊΑΣΜΑ ΔΡΑΓΑΣ, ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΉ ΕΚΤΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΉΣ | ΠΤΩΣΉ ΣΤΉ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΘΗΜΑ

ΠΑΤΑΤΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΠΟΔΙΑ
Τα παραπέτα και τα κιγκλιδώματα παρέχουν αποτελεσματική προστασία από την πτώση στη θάλασσα μόνον 
όταν όλες οι εργασίες επιτελούνται και με τα δύο πόδια στο κατάστρωμα!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Επιτέλεση των αλιευτικών εργασιών με μεγάλη βιασύνη: Αλιευτικό σκάφος μήκους 13 μ. με εξοπλισμό για αλιεία με τράτα/
δοκότρατα αλίευε όστρακα στον κόλπο του Σεν Μπριέκ με τριμελές πλήρωμα. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης αλιευμάτων 
στη συγκεκριμένη περιοχή, η αλιεία επιτρέπεται για ελάχιστη ώρα καθημερινά, μόλις 45 λεπτά, με αποτέλεσμα η ακολουθία των 
εργασιών ανάσυρσης/αδειάσματος/πόντισης της δράγας να γίνεται με ιδιαίτερη βιασύνη.
Στοιβασία δράγας πάνω στο ρέλι: Σε προχωρημένη πρωινή ώρα, Δεκέμβριο μήνα, το σκάφος ρυμουλκούσε δύο δράγες 
ειδικού τύπου αποτελούμενες από μεταλλικό πλαίσιο με οδόντωση (τσουγκράνα), που «οργώνει» τον πυθμένα της θάλασσας, και 
προσαρμοσμένο δικτυωτό σάκο που συλλέγει τα όστρακα. Αφού ανασύρθηκαν στην επιφάνεια, οι δράγες ανελκύστηκαν στην 
πλαϊνή πλευρά του σκάφους και στοιβάχθηκαν με την οδόντωση της τσουγκράνας πάνω στο χείλος του παραπέτου και τον σάκο με 
τα όστρακα να κρέμεται εκτός παραπέτου.
Υπερέκταση εκτός κουπαστής: Η πάγια τακτική που ακολουθείτο κατά το άδειασμα του σάκου ήταν να σκαρφαλώνει ένα 
μέλος του πληρώματος πάνω στις δράγες για να αγκιστρώσει το συρματόσκοινο ανύψωσης στον πάτο του σάκου, προκειμένου να 
ανυψωθεί και να εκφορτωθούν τα αλιεύματα πάνω στο κατάστρωμα. Κατά τη διαδικασία αυτή, το εν λόγω μέλος του πληρώματος 
δεν είχε καμία ασφάλεια, καθώς δεν είχε να στερεώσει τα πόδια του πουθενά. Το συγκεκριμένο πρωινό, ο άνθρωπος που 
επιτελούσε τη συγκεκριμένη εργασία έπεσε στη θάλασσα λόγω απρόσμενης απότομης κίνησης του σκάφους.
Κανένας τραυματισμός, από καθαρή τύχη όμως: Ευτυχώς, κατά τον χειρισμό των δραγών, η μηχανή του σκάφους ήταν 
σβηστή και το μέλος του πληρώματος φορούσε PFD. Έτσι, οι συνάδελφοί του κατόρθωσαν να τον ανεβάσουν γρήγορα στο σκάφος 
και το συμβάν είχε αίσιο τέλος.

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Απουσία προστατευτικών διατάξεων κατά το άδειασμα των σάκων.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Εξοπλιστείτε με κατάλληλα μέσα ανύψωσης των σάκων προς άδειασμα.
Φοράτε PFD.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
 � Χρησιμοποιείτε δράγες που αδειάζουν από τον πάτο, εφόσον το επιτρέπει ο σχεδιασμός του σκάφους και του εξοπλισμού 

ανύψωσης.
 � Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή είναι δυνατή μόνο η χρήση δραγών που αδειάζουν από την κορυφή, θα πρέπει να 

προσαρτάται κοψαδούρος, ο οποίος θα ενώνει τον πάτο του σάκου με ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο στην κορυφή της δράγας, 
ώστε το συρματόσκοινο ανύψωσης να μπορεί να αγκιστρωθεί με ασφάλεια.

 � Φοράτε πάντοτε κατάλληλο μέσο. Πρέπει να υπάρχουν μέσα ατομικής επίπλευσης και να έχετε έτοιμο σχέδιο περισυλλογής και 
ανάσυρσης σε περίπτωση πτώσης ανθρώπου στη θάλασσα.

 � Θα πρέπει να αποφεύγονται οι απαιτήσεις διαχείρισης αλιευμάτων που δημιουργούν μεγάλη πίεση χρόνου, καθώς έχουν ως 
αποτέλεσμα την επιτέλεση των αλιευτικών εργασιών με υπερβολική βιασύνη.
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12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΊΑΣ | ΕΊΣΡΟΉ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΑΤΡΟΠΉ ΚΑΊ ΑΠΩΛΕΊΑ 
ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΖΩΩΝ

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΘΗΜΑ

ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ;
Η προσθήκη βάρους στο κατάστρωμα, όπως ένα καπόνι, ένα μεγαλύτερο βαρούλκο ή ένα τύμπανο περιέλιξης 
διχτυού, μειώνει την ευστάθεια του σκάφους σας. Ομοίως, η ύπαρξη αλιευτικών εργαλείων στο κατάστρωμα, 
ιδίως εάν είναι στοιβαγμένα καθ’ ύψος, μειώνει την ικανότητα αντίστασης του σκάφους σας στη ροπή 
ανατροπής που αναπτύσσεται. Ελέγχετε πάντοτε την ευστάθεια του σκάφους σας και φροντίζετε να μη 
συγκεντρώνεται υπερβολικό βάρος στο κατάστρωμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Μικρό σκάφος αλιείας με κιούρτο: Σκάφος από GRP, μήκους 8,29 μ., το οποίο διέθετε εξαρτισμό για αλιεία με χοανοειδείς 
ιχθυοπαγίδες και με τράτα, αλίευε με κιούρτους στα ανοιχτά της νότιας ακτής της Ιρλανδίας με τριμελές πλήρωμα. Ο καιρός ήταν 
σχετικά καλός, με ταχύτητα ανέμου 4-5 χλμ./ώρα, και ελαφρύ ως μέτριο κυματισμό θάλασσας. Γύρω στις 3.00 μ.μ., αφού είχαν 
ήδη ανελκυστεί και μεταφερθεί στο κατάστρωμα τρεις σειρές κιούρτοι, το σκάφος κατευθύνθηκε προς νέο αλιευτικό πεδίο για να 
ποντίσει εκ νέου τους κιούρτους.
«Παίρνει κλίση!»: Εκτός από τις τρεις σειρές κιούρτους που είχαν στοιβαχθεί καθ’ ύψος ανά τρεις στην αριστερή πλευρά του 
σκάφους, υπήρχαν και περίπου εννέα κιβώτια με καβούρια στοιβαγμένα καθ’ ύψος ανά δύο ή τρία στη δεξιά πλευρά του σκάφους. 
Ένα μέλος του πληρώματος φώναξε ξαφνικά «παίρνει κλίση!» και ο κυβερνήτης έσβησε τη μηχανή και βγήκε από την τιμονιέρα. Το 
σκάφος έπαιρνε κλίση προς τα αριστερά και το πλήρωμα άρπαξε μερικούς κιούρτους και τους πέταξε προς τη δεξιά πλευρά, σε μια 
προσπάθεια να επαναφέρει το σκάφος σε όρθια θέση. Δεν είχαν προλάβει καλά καλά να μεταφέρουν τέσσερις κιούρτους, όταν το 
μέλος του πληρώματος φώναξε εκ νέου «προσέξτε, βυθίζεται!» και άρπαξε δύο μέσα ατομικής επίπλευσης (PFD) από την τιμονιέρα, 
ένα για τον ίδιο και ένα για τον κυβερνήτη. Το τρίτο μέλος του πληρώματος φορούσε ήδη PFD.
Το σκάφος ανατρέπεται: Το μέλος του πληρώματος που φορούσε PFD κρατήθηκε από το βαρούλκο ανάσυρσης κιούρτων που 
βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του σκάφους καθώς το σκάφος έγερνε προς την αριστερή και κατόρθωσε να σκαρφαλώσει πάνω στη 
γάστρα χωρίς καθόλου να βραχεί. Θυμάται ότι είδε τον κυβερνήτη και το δεύτερο μέλος του πληρώματος κοντά στην τιμονιέρα 
με τα PFD στα χέρια καθώς το σκάφος ανατρεπόταν. Το δεύτερο μέλος αναδύθηκε ξανά στην επιφάνεια και το πρώτο μέλος το 
βοήθησε να ανεβεί πάνω στη γάστρα του αναποδογυρισμένου σκάφους, όμως ο κυβερνήτης δεν φαινόταν πουθενά.
Τέσσερις ώρες πάνω στη γάστρα: Τα δύο μέλη του πληρώματος παρέμειναν πάνω στη γάστρα για περίπου τέσσερις ώρες, 
ενώ το σκάφος βυθιζόταν αργά από την πρύμνη. Γύρω στις 7.00 μ.μ., δεν ήταν πια δυνατό να μείνουν άλλο πάνω στη γάστρα και 
αναγκάστηκαν να βουτήξουν στη θάλασσα. Φορούσαν και οι δύο τα PFD τους, έδεσαν μεταξύ τους ένα σκοινί και χρησιμοποίησαν 
μερικούς φελλούς από τα δίχτυα για πρόσθετη άντωση. Η σωσίβια σχεδία που διέθετε το σκάφος δεν είχε αναδυθεί στην επιφάνεια 
μέχρι εκείνη την ώρα.
Έρευνα και διάσωση: Στις 5.54 μ.μ. ο τοπικός ναυαγοσωστικός σταθμός ενημέρωσε το Κέντρο Συντονισμού Ναυτικής Διάσωσης 
ότι το σκάφος είχε καθυστερήσει να επιστρέψει. Απογειώθηκε ελικόπτερο για να ερευνήσει την περιοχή, ενώ εστάλη και σήμα 
ανάγκης PAN στις 6.08 μ.μ. Το σήμα ανάγκης PAN αναβαθμίστηκε σε σήμα κινδύνου MAYDAY στις 6.41 μ.μ., οπότε και ξεκίνησε 
επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή όπου είχε είχαν δει για τελευταία φορά το σκάφος.
Εντοπίζονται από αλιευτικό σκάφος: Στις 9.34 μ.μ., οι δύο άντρες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από αλιευτικό σκάφος. 
Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν σε σωστική λέμβο και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, ο ένας από τους δύο, που 
ήταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση όταν περισυνελέγη, δεν άντεξε και κατέληξε.
Ολονύχτιες έρευνες: Οι έρευνες για τον κυβερνήτη συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν κατέστη δυνατός ο 
εντοπισμός του. Η πετρελαιοκηλίδα που σχηματίστηκε στο σημείο βύθισης και τα επιπλέοντα συντρίμμια συνέβαλαν στον εντοπισμό 
του ναυαγίου.
Ντόπιος δύτης χάνει τη ζωή του: Δυστυχώς, δύο ημέρες αργότερα, ένας ιδιαίτερα έμπειρος ντόπιος δύτης έχασε τη ζωή του 
ενώ αναζητούσε τον κυβερνήτη, λόγω ατυχήματος κατά την κατάδυση.
Το σκάφος ανελκύεται: Το σκάφος ανελκύστηκε ώστε να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος.



Σ
Ε

Λ
ΊΔ

Α
 1

1
2 

ΕΝ
Ο

ΤΗ
ΤΑ

 I
V

 •
 Π

ΡΑ
ΓΜ

ΑΤ
ΙΚ

Α
 Π

ΕΡ
ΙΣ

ΤΑ
ΤΙ

Κ
Α

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Αλλαγές που επηρέασαν την ευστάθεια του σκάφους χωρίς την έγκριση των αρχών.
Υπερβολικός αριθμός κιούρτων.
EPIRB και σωσίβια σχεδία χωρίς υδροστατικό μηχανισμό απασφάλισης.
Αποσυνδεδεμένο σύστημα ελέγχου στάθμης υδροσυλλέκτη.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Εκπονήστε αξιολόγηση της ευστάθειας του σκάφους σε περίπτωση μετασκευών.
Μεριμνήστε για την εύκολη απασφάλιση του εξοπλισμού διάσωσης.
Φοράτε PFD.
Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί το σύστημα ελέγχου στάθμης υδροσυλλέκτη.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
Ως προς το σκάφος:
Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα.

 � Η ανατροπή του σκάφους οφειλόταν σε έναν συνδυασμό παραγόντων:
 y Υπερφόρτωση του σκάφους με βαρύ βαρούλκο, δίχτυα, εξοπλισμό για αλιεία με τράτα, μεγάλο αριθμό κιούρτων, συν τα 

αλιεύματα.
 y Το σκάφος είχε ιδιαίτερα μειωμένη ευστάθεια κατά τη χρονική περίοδο που συνέβη το ατύχημα.
 y Το πλήρωμα δεν είχε αντιληφθεί ότι συσσωρευόταν νερό στον χώρο του μηχανοστασίου λόγω διαρροών κατά τη 

λειτουργία, καθώς το σύστημα ελέγχου στάθμης υδροσυλλέκτη ήταν αποσυνδεδεμένο.
 � Στο σκάφος έγιναν μετασκευές μετά τον έλεγχο συμμόρφωσης με τον ιρλανδικό κώδικα πρακτικής, οι οποίες όμως δεν 

κοινοποιήθηκαν στην αρμόδια αρχή, με αποτέλεσμα το σκάφος να έχει μειωμένη ευστάθεια και η χρήση του να εγκυμονεί 
σοβαρούς κινδύνους.

 � Το σκάφος ανατράπηκε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά με αποτέλεσμα να μην υπάρξει χρόνος να σταλεί μήνυμα μέσω ασυρμάτου, να 
καθελκυστεί η σωσίβια σχεδία ή να τεθεί σε λειτουργία ο EPIRB.

 � Εάν είχαν απασφαλιστεί ο EPIRB και η σωσίβια σχεδία, μπορεί να είχαν σωθεί περισσότερες ζωές.
 � Όλα τα μέλη του πληρώματος πρέπει να φορούν μέσα ατομικής επίπλευσης κατά την εργασία στο κατάστρωμα.
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13. ΉΛΕΚΤΡΟΛΟΓΊΚΟΣ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟΣ | ΠΥΡΚΑΓΊΑ ΣΤΟ ΜΉΧΑΝΟΣΤΑΣΊΟ

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΘΗΜΑ

ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ;
Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και οι καλωδιώσεις είναι σε καλή κατάσταση; Έχετε τοποθετήσει ανιχνευτές καπνού 
και πυρκαγιάς; Διαθέτετε τα απαιτούμενα μέσα και την κατάρτιση για να σβήσετε την πυρκαγιά και να 
προβείτε στις ενδεδειγμένες για την περίσταση ενέργειες;

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Ξύλινο σκάφος μήκους 11,6 μέτρων που ψάρευε με κοφινέλα μετέφερε τα αλιευτικά του εργαλεία σε νέο αλιευτικό πεδίο και, 
έχοντας ήδη ανασύρει και στοιβάξει στο σκάφος 370 κοφινέλα, ετοιμαζόταν να συλλέξει και την τελευταία σειρά, που αποτελείτο 
από 90 κοφινέλα, όταν έγινε αντιληπτό ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο.
Δεν υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης: Το σκάφος δεν διέθετε συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς/καπνού, με αποτέλεσμα η 
πυρκαγιά να γίνει αντιληπτή μόνον όταν οι καπνοί από το μηχανοστάσιο είχαν φτάσει πια στον χώρο ενδιαίτησης. Ο κυβερνήτης 
άνοιξε το στόμιο πρόσβασης στο μηχανοστάσιο εντός της τιμονιέρας και αμέσως πυκνοί καπνοί με δυσάρεστη οσμή γέμισαν τον 
χώρο.
Το πλήρωμα αφήνει ανοιχτό το στόμιο του χώρου ενδιαίτησης: Ο κυβερνήτης έκλεισε αμέσως το στόμιο του 
μηχανοστασίου εντός της τιμονιέρας, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος εκκένωσαν τον χώρο ενδιαίτησης μέσω της τιμονιέρας, 
αφήνοντας όμως ανοιχτό το στόμιο, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να γεμίζει ο χώρος με καπνούς. Έτσι, ο κυβερνήτης δεν μπορούσε 
να χρησιμοποιήσει τον ασύρματο VHF ούτε να πάρει τις φωτοβολίδες έκτακτης ανάγκης.
Το σκάφος εγκαταλείπεται: Μην μπορώντας να βεβαιωθεί για την έκταση της πυρκαγιάς, ο κυβερνήτης θεώρησε ότι ήταν εκτός 
ελέγχου. Ανησυχούσε ιδιαίτερα για τις φιάλες αερίου που βρίσκονταν στο κατάστρωμα πάνω από τον χώρο όπου είχε εκδηλωθεί 
η πυρκαγιά, αλλά δεν μπορούσε να τις μετακινήσει λόγω του πλήθους των κοφινέλων που ήταν στοιβαγμένα καθ’ ύψος γύρω από 
την τιμονιέρα. Η σωσίβια σχεδία ήταν αποθηκευμένη πάνω από την τιμονιέρα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί τα μέλη του πληρώματος 
να σκαρφαλώσουν πάνω στα κοφινέλα για να την κατεβάσουν. Ευτυχώς η θάλασσα ήταν ήρεμη και έτσι μπόρεσαν να κατεβάσουν 
τη σχεδία χωρίς απρόοπτα. Τα ατομικά σωσίβια βρίσκονταν στον χώρο ενδιαίτησης και ήταν αδύνατο να τα πλησιάσουν λόγω των 
καπνών.
Ειδοποιείται η ακτοφυλακή: Ο κυβερνήτης επιχείρησε εκ νέου να εισέλθει στην τιμονιέρα για να χρησιμοποιήσει τον ασύρματο, 
αλλά δεν κατέστη δυνατό λόγω των καπνών. Για καλή τους τύχη, το κινητό του τηλέφωνο είχε σήμα και έτσι μπόρεσε να καλέσει την 
ακτοφυλακή και να την ειδοποιήσει ότι επρόκειτο να επιβιβαστεί μαζί με τα δύο μέλη του πληρώματός του στη σωσίβια σχεδία.
Περισυλλέγονται από άλλο αλιευτικό: Η ακτοφυλακή ειδοποίησε αμέσως τα παραπλέοντα σκάφη, και ένα αλιευτικό έφτασε 
γρήγορα στο σημείο του συμβάντος και περισυνέλεξε τους τρεις άντρες. Το σκάφος ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι, όπου περίμεναν 
δυνάμεις της πυροσβεστικής οι οποίες επιβιβάστηκαν στο σκάφος και έσβησαν την πυρκαγιά.
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ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ελλιπής συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
Απουσία συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς/καπνού.
Τα στόμια κύτους αφέθηκαν ανοιχτά.
Δυσκολία πρόσβασης στη σωσίβια σχεδία.
Σύστημα καταιονισμού εκτός λειτουργίας.
Το πλήρωμα δεν γνώριζε πού βρισκόταν ο εξοπλισμός πυρόσβεσης.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Βεβαιωθείτε ότι το πλήρωμα γνωρίζει τι να κάνει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και πραγματοποιείτε ασκήσεις ετοιμότητας.
Εφαρμόστε κατάλληλο πρόγραμμα συντήρησης.
Φοράτε PFD.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
 � Από την αυτοψία προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε μάλλον από ελαττωματικό ηλεκτρολογικό υλικό και ότι η υπερφόρτιση 

είχε ως αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά η καλωδίωση στο ξύλινο διάφραγμα (φρακτή) μεταξύ μηχανοστασίου και χώρου 
ενδιαίτησης.

 � Σύμφωνα με την εκτίμηση της πυροσβεστικής, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός δεν ήταν σε καλή κατάσταση.
 � Εάν υπήρχε σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς/καπνού στο μηχανοστάσιο και τον χώρο ενδιαίτησης, η πυρκαγιά θα είχε γίνει κατά 

πάσα πιθανότητα αντιληπτή νωρίτερα και θα υπήρχε ενδεχομένως αρκετός χρόνος για την κατάσβεσή της.
 � Το πλήρωμα άφησε ανοιχτό το στόμιο του χώρου ενδιαίτησης, επιτρέποντας έτσι στον καπνό να συνεχίσει να εισέρχεται 

ανεμπόδιστα στην τιμονιέρα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στον ασύρματο.
 � Δεν πρέπει να βασίζεστε στο κινητό τηλέφωνο για να ειδοποιήσετε τις υπηρεσίες διάσωσης, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν 

υπάρχει διαθέσιμο σήμα.
 � Το μηχανοστάσιο διέθετε σύστημα καταιονισμού με νερό, αλλά ο κυβερνήτης και το πλήρωμα δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη 

λειτουργία του.
 � Το σύστημα καταιονισμού τροφοδοτείτο από την αντλία καθαρισμού του καταστρώματος η οποία διέθετε βαλβίδα επιλογής 

μεταξύ συστήματος καταιονισμού και καθαρισμού καταστρώματος. Όμως, ο μοχλός χειρισμού της βαλβίδας φυλασσόταν στον 
χώρο ενδιαίτησης και η βαλβίδα είχε παραμείνει, όπως προέκυψε, στη θέση καθαρισμού του καταστρώματος.

 � Το πλήθος των κοφινέλων που ήταν στοιβαγμένα παντού στο σκάφος κατέστησε αδύνατη την πρόσβαση στη βαλβίδα του 
συστήματος καταιονισμού και στις φιάλες αερίου, ενώ δυσκόλεψε και την καθέλκυση της σωσίβιας σχεδίας.

 � Το πλήθος των μεταφερόμενων κοφινέλων και η στοιβασία τους καθ’ ύψος είναι σχεδόν βέβαιο ότι είχαν επηρεάσει σημαντικά 
την ευστάθεια του σκάφους.

 � Τα ατομικά σωσίβια πρέπει να φυλάσσονται σε σημείο άμεσα προσβάσιμο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 � Το πλήρωμα πρέπει να φορά μέσα ατομικής επίπλευσης (PFD) κατά την εργασία στο κατάστρωμα.
 � Ο κυβερνήτης και το πλήρωμα ήταν καινούργιοι στο σκάφος και δεν ήταν εξοικειωμένοι με τον εξοπλισμό που διέθετε. Θα 

έπρεπε να είχαν συζητήσει μεταξύ τους τις πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να είχαν φροντίσει να γνωρίζουν με 
ακρίβεια τι εξοπλισμό διέθετε το σκάφος και σε ποια σημεία βρισκόταν.

 � Θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί ασκήσεις ετοιμότητας ώστε να είχε διασφαλιστεί ότι όλος ο εξοπλισμός ήταν σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας και ότι όλα τα μέλη του πληρώματος ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν.

 � Θα έπρεπε να είχε εκπονηθεί αξιολόγηση κινδύνων.
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14. ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΜΟΝΟΊ ΣΑΣ; — ΧΡΕΊΑΖΕΤΑΊ ΠΡΟΣΟΧΉ

ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΘΗΜΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ — ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ!  
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ!
Η μοναχική πλεύση και αλιευτική εργασία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ασφαλής, αν 
όμως δεν υπάρχει άλλη λύση, προετοιμάστε και εξοπλίστε το σκάφος σας ώστε να είναι όσο το δυνατόν 
ασφαλέστερο.
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14.1. ΠΑΓΊΔΕΥΣΉ ΣΤΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟ | ΣΩΜΑΤΊΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Ξύλινη μηχανότρατα μήκους 9,98 μ. αλίευε γαρίδες όταν ο έμπειρος κυβερνήτης της, που χειριζόταν μόνος του το σκάφος, 
παγιδεύτηκε στο βαρούλκο.
Διάταξη σκάφους: Το σκάφος διέθετε τιμονιέρα στο μπροστινό τμήμα, ενώ το βαρούλκο και το τύμπανο περιέλιξης ήταν 
τοποθετημένα από πάνω με κατεύθυνση προς την πρύμνη και τα χειριστήρια στην μπροστινή πλευρά του βαρούλκου. Το βαρούλκο 
τροφοδοτούνταν με ρεύμα από ξεχωριστό μικρό κινητήρα ντίζελ.
Η τράτα ανασύρεται για δεύτερη φορά: Μην έχοντας τελειώσει ακόμη τη διαλογή των αλιευμάτων που ανέσυρε κατά την 
πρώτη πόντιση της τράτας, ο κυβερνήτης άρχισε να ανασύρει για δεύτερη φορά τα δίχτυα: έθεσε σε λειτουργία το βαρούλκο 
ανάσυρσης και στράφηκε με την πλάτη προς το βαρούλκο για να τελειώσει τη στοιβασία των αλιευμάτων στα κιβώτια.
Σκόνταψε σε ένα κιβώτιο αλιευμάτων, έχασε την ισορροπία του και έπεσε πάνω στο αριστερό συρματόσκοινο έλξης. Το μανίκι 
της νιτσεράδας του πιάστηκε σε ένα αγκύλιο συναρμογής του συρματόσκοινου και τον παρέσυρε πάνω στο βαρούλκο. Το 
συρματόσκοινο εγκλώβισε ολόκληρο το μανίκι, από τη μανσέτα μέχρι ψηλά τον λαιμό, πάνω στο βαρούλκο. Ο κυβερνήτης 
καθηλώθηκε στο κατάστρωμα κάτω από το βαρούλκο, αλλά ευτυχώς η πίεση που ασκήθηκε στο βαρούλκο έθεσε εκτός λειτουργίας 
τον μικρό κινητήρα τροφοδοσίας και έτσι ο κυβερνήτης έμεινε παγιδευμένος κάτω από βαρούλκο, με φριχτούς όμως πόνους.
Παρέμεινε στην ίδια θέση εννέα ολόκληρες ώρες. Είχε αρχίσει πια να σκοτεινιάζει και ο κυβερνήτης γνώριζε ότι υπήρχε κίνδυνος να 
πέσει το σκάφος στα βράχια. Καθώς δεν επρόκειτο να έρθει βοήθεια, επιχείρησε εκ νέου να απεγκλωβιστεί και τελικά κατόρθωσε 
να σκίσει το σακάκι της νιτσεράδας και να ελευθερώσει πρώτα το κεφάλι του και ύστερα το υπόλοιπο σώμα. Είχε τραυματιστεί στον 
ώμο, το πρόσωπο και τα πλευρά, αλλά κατόρθωσε να φθάσει μέχρι την τιμονιέρα και να καλέσει σε βοήθεια.
Σύντομα έφτασε σωστική λέμβος με γιατρό και ο κυβερνήτης μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Επανήλθε πλήρως από τα 
τραύματά του.
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14.2. Ο ΚΥΒΕΡΝΉΤΉΣ ΑΓΝΟΕΊΤΑΊ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Κυβερνήτης με 17 χρόνια πείρα στην αλιεία με χοανοειδείς ιχθυοπαγίδες πραγματοποιούσε μόνος του αλιευτικά ταξίδια με σκάφος 
μήκους 6,24 μ. Το σκάφος δραστηριοποιούνταν στην ανατολική ακτή της Σκοτίας και χρησιμοποιούσε σειρές αποτελούμενες από 
20 κιούρτους η καθεμία. Το σκάφος απέπλευσε από το λιμάνι στις 7.30 π.μ. για το καθιερωμένο ημερήσιο ψάρεμα. Ο κυβερνήτης 
επικοινώνησε με τη σύζυγό του μέσω ασυρμάτου VHF στις 9.30 π.μ. Αυτή ήταν η τελευταία επικοινωνία με το σκάφος.
Η σύζυγος ανησυχεί: Το απόγευμα, καθώς ο κυβερνήτης δεν είχε επιστρέψει ακόμη, η σύζυγός του επικοινώνησε με συνάδελφό 
του ρωτώντας τον εάν γνώριζε κάτι. Αφού επιχείρησαν, χωρίς αποτέλεσμα, να καλέσουν τον κυβερνήτη στον ασύρματο και στο 
κινητό του τηλέφωνο, ειδοποίησαν την ακτοφυλακή.
Κάποιος είδε ένα φως: Ένας ψαράς ανέφερε ότι είχε δει ένα φως σε ένα σημείο στα ανατολικά και κατευθύνθηκε προς τα 
εκεί για να ελέγξει. Προς το ίδιο σημείο κατευθύνθηκε και η σωστική λέμβος. Όντως, το σκάφος που αγνοείτο ήταν εκεί, αλλά ο 
κυβερνήτης δεν ήταν πουθενά.
Οι ιχθυοπαγίδες λειτούργησαν ως άγκυρα: Μια ιχθυοπαγίδα είχε σκαλώσει στην αριστερή κουπαστή μπροστά από την 
τιμονιέρα με το σκοινί της να κρέμεται μέσα στο νερό. Ο ψαράς τράβηξε το σκοινί στο σκάφος του και ανέσυρε τις 17 ιχθυοπαγίδες 
που βρίσκονταν μέσα στο νερό. Το σώμα του κυβερνήτη δεν είχε πιαστεί, όμως, στο σκοινί.
Οι έρευνες συνεχίστηκαν: Το σκάφος ρυμουλκήθηκε πίσω στο λιμάνι και οι έρευνες για την ανεύρεση του καπετάνιου 
συνεχίστηκαν ως τις 11.00 μ.μ. Το πρωί της επόμενης ημέρας οι έρευνες ξανάρχισαν και συνεχίστηκαν ως τις 4.00 μ.μ., οπότε και 
σταμάτησαν οριστικά.
Το πτώμα του κυβερνήτη δεν βρέθηκε. Δεν συνήθιζε να φορά ατομικό σωσίβιο ούτε κάποιο είδος μέσου ατομικής επίπλευσης.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
 � Και τα δύο συμβάντα καταδεικνύουν τους σοβαρότατους κινδύνους που εγκυμονεί η μοναχική πλεύση και αλιευτική εργασία: 

δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει και κανείς δεν ξέρει ότι χρειάζεστε βοήθεια. Είστε εντελώς μόνοι σας!
 � Ο κυβερνήτης που παγιδεύτηκε στο βαρούλκο ήταν πολύ τυχερός που έζησε για να διηγηθεί τι συνέβη.
 � Με το βαρούλκο σε λειτουργία να ανασύρει τις ιχθυοπαγίδες ενώ εκείνος συνέχιζε τη διαλογή των αλιευμάτων κέρδιζε μεν 

χρόνο, αλλά βρισκόταν σε σημείο που δεν του επέτρεπε να έχει άμεση πρόσβαση στο χειριστήριο σε περίπτωση ανάγκης.
 � Το κατάστρωμα ήταν γεμάτο με κιβώτια που χρησιμοποιούσε για τη διαλογή των αλιευμάτων, με αποτέλεσμα να χάσει την 

ισορροπία του.
 � Στο δεύτερο συμβάν είναι άγνωστο τι συνέβη. Εικάζεται ότι ο κυβερνήτης έπεσε στη θάλασσα κατά την πόντιση των 

ιχθυοπαγίδων ή τον χτύπησε κάποια από αυτές και τον έριξε μέσα στο νερό.

ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΑΛΙΕΥΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟΝ. ΑΝ ΟΜΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ 
ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
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1. ΕΊΣΑΓΩΓΉ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Γιατί είναι αναγκαία; Προκειμένου να επιτελείται με ασφάλεια η εργασιακή δραστηριότητα, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι πιθανοί κίνδυνοι ή οι πιθανές πηγές κινδύνων και να καταβάλλονται προσπάθειες 
προς την κατεύθυνση της πρόληψής τους ή της προστασίας από αυτούς. Η διαδικασία αυτή 
είναι γνωστή ως αξιολόγηση κινδύνων και ουσιαστικά πρόκειται για κάτι που οι άνθρωποι 
κάνουν συνεχώς σε άτυπο επίπεδο, «κρίνοντας και ζυγίζοντας τις καταστάσεις» στην 
καθημερινότητά τους. Η εκπόνηση έγγραφης επίσημης αξιολόγησης κινδύνων έχει καταστεί 
υποχρεωτική με οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ, και οι χώρες έχουν θεσπίσει νομοθετικές διατάξεις 
που υπαγορεύουν την εκπόνηση αξιολογήσεων κινδύνων σε όλους τους χώρους εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του αλιευτικού κλάδου.

Ποιος είναι υπεύθυνος για 
την εκπόνηση αξιολόγησης 
κινδύνων;

Όταν απασχολούνται άνθρωποι για την επιτέλεση μιας εργασιακής δραστηριότητας, είναι 
ευθύνη του εργοδότη να μεριμνά για την ασφάλεια του χώρου εργασίας και να προβαίνει σε 
αξιολόγηση κινδύνων προκειμένου να ελέγχει και να επαληθεύει εάν ο χώρος εργασίας είναι 
ασφαλής.

Ποιος είναι υπεύθυνος για 
την εκπόνηση αξιολόγησης 
κινδύνων στο αλιευτικό 
σκάφος;

Στον αλιευτικό κλάδο, ως χώρος εργασίας νοείται το σκάφος και, συνήθως, εργοδότης είναι 
ο κυβερνήτης του. Ενδέχεται, όμως, ο κυβερνήτης να μην είναι ο ιδιοκτήτης του σκάφους. 
Σε αυτήν την περίπτωση, είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκάφους να εκπονεί αξιολόγηση 
κινδύνων. Ο κυβερνήτης, ως αρμόδιος για τη λειτουργία του σκάφους, είναι ο πιο κατάλληλος 
για να εκπονήσει την αξιολόγηση κινδύνων, όμως αυτός που φέρει την πλήρη ευθύνη είναι το 
άτομο που έχει τον έλεγχο της διαχείρισης του σκάφους, δηλαδή ο ιδιοκτήτης του.

Οι αλιείς που αμείβονται 
με ποσοστά θεωρούνται 
μισθωτοί;

Σε πολλές περιπτώσεις, οι αλιείς που εργάζονται σε σκάφη λαμβάνουν ως αμοιβή μερίδιο 
επί των εσόδων του σκάφους. Δύνανται να εμπίπτουν, δυνάμει των εθνικών νομοθεσιών 
των κρατών μελών της ΕΕ, στην κατηγορία των μισθωτών για τα ζητήματα που άπτονται της 
υγείας και της ασφάλειάς τους. Ανεξάρτητα, πάντως, από την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν 
δυνάμει της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας, η ορθή πρακτική είναι να θεωρούνται μισθωτοί 
για τα ζητήματα που άπτονται της υγείας και της ασφάλειάς τους, και ως εκ τούτου θα πρέπει 
να καλύπτονται από όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που προβλέπει το άτομο / ο 
οργανισμός που έχει την ελέγχουσα πλειοψηφία του σκάφους. Η εκπόνηση αξιολόγησης 
κινδύνων εμπίπτει στην ευθύνη του εν λόγω ατόμου/οργανισμού.

Μοναχική πλεύση και 
αλιευτική εργασία (μη 
μισθωτή εργασία)

Αν είστε ο ιδιοκτήτης του σκάφους και εργάζεστε μόνος σας σε αυτό, η εκπόνηση αξιολόγησης 
κινδύνων εμπίπτει στη δική σας ευθύνη. Ωστόσο, εάν εκμεταλλεύεστε το σκάφος για 
λογαριασμό άλλου ατόμου στο οποίο ανήκει η κυριότητα του σκάφους, η ευθύνη για την 
ασφάλεια του χώρου εργασίας σας βαρύνει το εν λόγω άτομο και, ως εκ τούτου, οφείλει να 
εκπονεί αξιολόγηση κινδύνων.
Επαναλαμβάνεται ότι, εάν είστε ο ιδιοκτήτης του σκάφους και εργάζεστε μόνος σας σε αυτό, 
η εκπόνηση αξιολόγησης κινδύνων είναι υποχρεωτική τόσο για τη δική σας ασφάλεια όσο 
και για την ασφάλεια οποιουδήποτε τρίτου επιβιβάζεται σε αυτό για λόγους συντήρησης 
ή διέρχεται απλώς από αυτό για να μεταβεί σε άλλο σκάφος.
Εάν εργάζεστε μόνος, είναι ζωτικής σημασίας να λαμβάνετε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας 
(βλ. ενότητα Ι: 18 — Μοναχική πλεύση και αλιευτική εργασία).
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2. ΒΑΣΊΚΕΣ ΕΝΝΟΊΕΣ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Η αξιολόγηση κινδύνων μπορεί να είναι περίπλοκη διαδικασία ή, αντιθέτως, εξαιρετικά απλή και ουσιαστική, 
ανάλογα με την περίσταση. Η αλιευτική δραστηριότητα είναι μεν επικίνδυνη διότι ο χώρος εργασίας βρίσκεται 
στη θάλασσα, όμως η αξιολόγηση κινδύνων οφείλει να είναι απλή και κατανοητή. Σε μια απλή αξιολόγηση 
κινδύνων, χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι με την έννοια που τους αποδίδεται ακολούθως.

ΠΗΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ

Τα πάντα σχεδόν μπορούν να θεωρηθούν πηγή κινδύνου, όμως, υιοθετώντας μια συνετή προσέγγιση, θα 
μπορέσετε να αποφασίσετε ποιες πηγές κινδύνου είναι απτές και ρεαλιστικές, και να αποκλείσετε τα ακραία 
ενδεχόμενα.

Πηγή κινδύνου μπορεί να είναι:
ένα εμπόδιο στο οποίο ενδέχεται να σκοντάψει κάποιος,
μια ολισθηρή επιφάνεια του καταστρώματος,
η απουσία χειραγωγού,
ένα στόμιο κύτους που αφέθηκε ανοιχτό,
ο χειριστής του βαρούλκου που δεν βλέπει όλα τα μέλη του πληρώματος που χειρίζονται τα αλιευτικά εργαλεία,
η πιθανότητα πτώσης στη θάλασσα,
η διακίνηση των αλιευμάτων,
ο ελλιπής φωτισμός στο μηχανοστάσιο,
να αποκοιμηθεί κάποιος ενώ είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του σκάφους,
τα υψηλά επίπεδα θορύβου,
η απειρία κάποιου μέλους του πληρώματος,
η ύπαρξη πολλών αλιευτικών εργαλείων στο κατάστρωμα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
Ένα συμβάν με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες που μπορεί να φθάνουν ως την πρόκληση μόνιμης βλάβης ή την απώλεια ζωής, αν και όχι 
ιδιαίτερα πιθανό, θεωρείται σοβαρότερος κίνδυνος από ένα πιθανό συμβάν το οποίο, όμως, δεν θα προκαλέσει μεγάλη βλάβη. Επομένως, 
θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τους σοβαρούς κινδύνους.
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ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ Η ΠΗΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΗ ΒΛΑΒΗ;
Το εύρος των συνεπειών είναι μεγάλο: αν κάποιος γλιστρήσει/σκοντάψει/πέσει, μπορεί να αποκτήσει μερικούς μώλωπες, μπορεί όμως και 
να χάσει τη ζωή του.
Πρέπει να σκεφτείτε τι μπορεί λογικά να συμβεί: μια βόλτα κοντά στο βαρούλκο μπορεί κάλλιστα να καταλήξει σε πτώση πάνω σε αυτό.

Σε ένα μικρό αλιευτικό σκάφος είναι πιθανό να διατρέχει κίνδυνο όλο το πλήρωμα ή μόνο ένα άτομο 
που εργάζεται σε συγκεκριμένο χώρο, όπως ο μηχανικός.

Εντούτοις, μια πηγή κινδύνου πάνω στο κατάστρωμα ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για οποιονδήποτε 
διασχίζει το κατάστρωμα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμάτων άλλων σκαφών.

ΜΕΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ;
Ποια μέτρα προστασίας εφαρμόζονται; Τέτοιου είδους μέτρα μπορεί να είναι:
οι χειραγωγοί,
οι προστατευτικές διατάξεις,
ο προστατευτικός εξοπλισμός,
η παροχή οδηγιών,
η κατάρτιση,
η εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων εργασίας,
η χρήση βελτιωμένου εξοπλισμού,
ο επαγγελματικός έλεγχος της ευστάθειας,
κ.λπ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ 
ΤΟΥΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
Αφού εξετάσετε την πηγή κινδύνου και τα μέτρα ελέγχου (μέτρα προστασίας) που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της ή για την 
προστασία από αυτήν, πρέπει να ελέγξετε εάν εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος και εάν δικαιολογείται η λήψη συμπληρωματικών 
μέτρων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της αξιολόγησης κινδύνων είναι να διασφαλίσει ότι ο χώρος εργασίας είναι ασφαλής για όλα τα άτομα που βρίσκονται σε αυτόν.
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3. ΠΕΝΤΕ ΒΉΜΑΤΑ ΓΊΑ ΤΉΝ ΑΞΊΟΛΟΓΉΣΉ ΤΩΝ ΚΊΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΑΣ

ΒΗΜΑ 1  � Επισκεφθείτε όλους τους χώρους του σκάφους σας και καταγράψτε τις πηγές κινδύνου.
 � Ελέγξτε τους κινδύνους που παρουσιάζονται σε όλες τις ενότητες του παρόντος οδηγού.
 � Φροντίστε να συμμετέχει και το πλήρωμα στον εντοπισμό των πηγών κινδύνου.

Λάβετε υπόψη την ασφάλεια όλων Αναζητήστε τις πηγές κινδύνου πάνω στο 
σκάφος σας

ΒΗΜΑ 2  � Εξετάστε όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.
 � Λάβετε υπόψη τυχόν νεαρό ή άπειρο μέλος του πληρώματος.

Υπάρχει κάποιος που δεν γνωρίζει τον πιθανό 
κίνδυνο που εγκυμονεί μια πηγή κινδύνου;

Προσδιορίστε τις συνέπειες: ποιος ενδέχεται 
να υποστεί βλάβη και με ποιον τρόπο;

ΒΗΜΑ 3  � Αποφύγετε τους κινδύνους και αξιολογήστε εκείνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
 � Υιοθετήστε ορθή πρακτική και συμμορφωθείτε με τα αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. τις απαιτήσεις της εθνικής 

νομοθεσίας).

Τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται ήδη 
είναι επαρκή και εύλογα;

Αξιολογήστε τον κίνδυνο: τα υφιστάμενα 
μέτρα αντιμετώπισης είναι κατάλληλα;

ΒΗΜΑ 4  � Αποτυπώστε την αξιολόγηση κινδύνων σε χαρτί και μοιράστε τη σε όλα τα μέλη του πληρώματος.
 � Φροντίστε να είναι απλή και ακολουθήστε τη δομή του παρόντος οδηγού.

Λάβετε υπόψη τους σοβαρούς κινδύνους, 
όχι τους ασήμαντους

Καταγράψτε τα ευρήματά σας!

ΒΗΜΑ 5  � Αναθεωρείτε την αξιολόγηση κινδύνων τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.
 � Προβείτε σε έκτακτη αναθεώρηση σε περίπτωση πραγματοποίησης τροποποιήσεων στο σκάφος, εφαρμογής 

νέας αλιευτικής μεθόδου ή αλλαγής πληρώματος.
 � Συντάξτε χωριστή αξιολόγηση κινδύνων για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. νεαρά άτομα, άτομα με αναπηρία, 

έγκυοι).

Όσο συντομότερα αναθεωρήσετε την 
αξιολόγηση κινδύνων τόσο το καλύτερο!

Αναθεωρήστε την αξιολόγηση κινδύνων και 
προβείτε στις απαιτούμενες αλλαγές, εφόσον 
χρειάζεται
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4. ΠΟΛΊΤΊΚΉ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΊΑ ΤΉΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η χάραξη συνεκτικής ολοκληρωμένης πολιτικής ασφαλείας δεν είναι απλώς νομική απαίτηση που απορρέει από τη νομοθεσία της 
ΕΕ, αλλά σημαντικό προληπτικό μέτρο ασφαλείας.
Ακολούθως παρατίθεται ενδεικτικά ένα παράδειγμα πολιτικής ασφαλείας. Είναι σημαντικό να διαθέτετε ένα τέτοιο έγγραφο το οποίο 
καταδεικνύει ουσιαστικά τη δέσμευσή σας όσον αφορά την τήρηση των κανόνων ασφαλείας πάνω στο σκάφος και αναφέρει το 
όνομα του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την πιστή εφαρμογή και στήριξη της πολιτικής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Δήλωση πολιτικής ασφάλειας και υγείας
Ακολουθεί η δήλωση πολιτικής ασφάλειας και υγείας που συνοδεύει το σκάφος:

Με την παρούσα δήλωση πολιτικής, αναλαμβάνουμε τη δέσμευση:
να μεριμνούμε για τον κατάλληλο έλεγχο των κινδύνων που εγκυμονούν για την υγεία και την ασφάλεια οι εργασιακές μας 
δραστηριότητες·
να συζητάμε από κοινού με τους υπαλλήλους / το πλήρωμα ζητήματα που άπτονται της υγείας και της ασφάλειάς τους·
να μεριμνούμε για την παροχή και τη διατήρηση ασφαλών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού·
να μεριμνούμε για τον χειρισμό και τη χρήση ουσιών με τη βέλτιστη δυνατή ασφάλεια·
να παρέχουμε πληροφορίες, οδηγίες και επίβλεψη στους υπαλλήλους / το πλήρωμα·
να διασφαλίζουμε ότι όλοι οι υπάλληλοι / το πλήρωμα είναι ικανοί να επιτελούν τα καθήκοντά τους, και να τους παρέχουμε 
κατάλληλη κατάρτιση·
να μεριμνούμε για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών·
να μεριμνούμε για τη διατήρηση ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας· και
να επανεξετάζουμε και να αναθεωρούμε την παρούσα πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εφόσον απαιτείται.

Υπογραφή:
Ημερομηνία:
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5. ΕΚΠΟΝΉΣΉ ΑΞΊΟΛΟΓΉΣΉΣ ΚΊΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
Εντοπισμός πηγών κινδύνου: Το καλύτερο είναι να επισκεφθείτε το σκάφος από κοινού με το πλήρωμα και να συζητήσετε τα 
σημεία που παρουσιάζουν σημαντική επικινδυνότητα.
Συσχέτιση με πιθανούς κινδύνους: Κάθε πηγή κινδύνου εγκυμονεί τουλάχιστον έναν κίνδυνο, το πιθανότερο όμως πολλούς. 
Ο κίνδυνος είναι οι τρόποι με τους οποίους η πηγή κινδύνου μπορεί να βλάψει το πλήρωμα και το σκάφος.
Μέτρα ελέγχου: Πρωταρχικός σκοπός της αξιολόγησης κινδύνων είναι ο περιορισμός τους. Επομένως, η εφαρμογή μέτρων 
ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας.
Όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου, θα πρέπει να ακολουθείται η εξής σειρά:
Προστατευτικές διατάξεις: Αυτές μπορεί να είναι απτές ή νοητές, π.χ. μια προστατευτική διάταξη μηχανήματος είναι ένα 
απτό αντικείμενο, ενώ ο καθορισμός ενός σημείου όπου μπορεί να στέκεται με ασφάλεια το πλήρωμα κατά την ανάσυρση των 
αλιευτικών εργαλείων συνιστά νοητή προστατευτική διάταξη.
Κατάρτιση και τήρηση διαδικασιών: Σκοπός αυτής της κατηγορίας μέτρων ελέγχου είναι να διασφαλίζει ότι όλοι εργάζονται 
με ασφάλεια και έχουν επαρκή κατάρτιση. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσατε, π.χ., να καταρτίσετε καταλόγους ελέγχου.
Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΕΑΠ): Τα ρούχα και ο λοιπός εξοπλισμός που φοράει το πλήρωμα για να προστατεύεται 
από πιθανές βλάβες συμβάλλουν επίσης στον ασφαλέστερο χειρισμό του εξοπλισμού. Τέτοια παραδείγματα είναι τα γάντια, για να 
διατηρούνται τα χέρια ζεστά και να μπορούν να επιτελούν με ακρίβεια τις εργασίες που απαιτούνται, και τα γυαλιά, που επιτρέπουν 
την ασφαλή παρακολούθηση της πορείας των εργασιών.
Σήματα: Στην κατηγορία αυτή δεν εμπίπτουν μόνο τα σήματα που διαβάζονται· το βάψιμο κάποιου σημείου του καταστρώματος 
με φωτεινό χρώμα καθιστά σαφές ότι δεν επιτρέπεται να στέκεστε εκεί. Επίσης, η σαφής, ζωηρόχρωμη σήμανση συμβάλλει στην 
ευκολότερη αποφυγή ενός εμποδίου σε σχέση με τη σκουρόχρωμη σήμανση.
Αριθμός σελίδας: Χρησιμοποιήστε τον οδηγό ως σημείο αναφοράς για να επιλέξετε τα συνιστώμενα μέτρα ελέγχου 
και αναγράψτε τον αριθμό της αντίστοιχης σελίδας στην κίτρινη στήλη.

Προσοχή: Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο καθώς και άλλα έντυπα που περιέχονται στον παρόντα οδηγό δεν αποτελούν τη μοναδική 
προσέγγιση όσον αφορά την εκπόνηση αξιολόγησης κινδύνων. Συνιστούν, εντούτοις, χρήσιμο βοήθημα για να εντοπίσετε τους κινδύνους και 
να εκτιμήσετε τις συνέπειες. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε και να συμπληρώσετε τα έντυπα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.
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6. ΟΔΉΓΊΕΣ ΓΊΑ ΤΉΝ ΕΚΠΟΝΉΣΉ ΣΤΟΊΧΕΊΩΔΟΥΣ ΑΞΊΟΛΟΓΉΣΉΣ ΚΊΝΔΥΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο ελέγχου και οδηγίες για την αξιολόγηση των κινδύνων στο σκάφος σας. 
Παρατίθενται ενδεικτικά δεκαέξι τομείς/καθήκοντα/δραστηριότητες με παραδείγματα (βλ. πίνακες ακολούθως). Ο κατάλογος ελέγχου 
και οι οδηγίες θα σας διευκολύνουν να εκπονήσετε την αξιολόγηση κινδύνων για το σκάφος σας και για τον τρόπο λειτουργίας του.
Ελέγξτε κάθε «πιθανή πηγή κινδύνου» και, εάν δεν ισχύει στην περίπτωσή σας, σημειώστε «Χ».
Κάθε φορά που ολοκληρώνετε μια αξιολόγηση κινδύνων σημειώνετε «√» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
Το κενό τετραγωνίδιο σημαίνει ότι η αξιολόγηση χρήζει περαιτέρω προσοχής.
Έχετε πάντοτε υπόψη ότι η αξιολόγηση κινδύνων που εκπονείτε αφορά το δικό σας σκάφος. Ως εκ τούτου, τα μέτρα ελέγχου που 
είναι κατάλληλα για εσάς ενδέχεται να διαφέρουν από τα προτεινόμενα στον παρόντα οδηγό.

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σκάφος Τιμονιέρα Αλιεία με τράτα

Πλήρωμα Χώροι ενδιαίτησης / Μαγειρείο Αλιεία με χοανοειδείς 
ιχθυοπαγίδες 

Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Χώρος μηχανοστασίου Αλιεία με δίχτυα/παραγάδια/
πλάνο 

Επιβίβαση και αποβίβαση Διακίνηση αλιευμάτων Αλιεία με δράγα και δοκότρατα 

Ρουχισμός
Μπλεγμένα αλιευτικά εργαλεία 
και επιδιόρθωση αλιευτικών 

εργαλείων
Εργασία πάνω στο σκάφος 

Εργασίες συντήρησης 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

 Προς αξιολόγηση

 Ολοκληρώθηκε

 Άνευ αντικειμένου

ΠΗΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Αριθ. 
ΣΕΛΙΔΑΣ

Επιβίβαση και 
αποβίβαση

Πνιγμός — πτώση στη θάλασσα
Τραυματισμός — πτώση από 
σκάλα 

Αποφυγή αλκοόλ, ύπαρξη άλλων 
ατόμων τριγύρω
Αναφορά ελαττωματικών 
κλιμάκων / ελλιπούς φωτισμού 
στη λιμενική αρχή
Εργασία σε ομάδες
Χρήση PFD / ατομικού σωσιβίου

37

Θόρυβος
Απώλεια ακοής με συνέπεια την 
κώφωση

Χρήση προστατευτικών ακοής
Μείωση χρόνου έκθεσης

54

Πόντιση (αλιεία 
με χοανοειδείς 
ιχθυοπαγίδες)

Πνιγμός — άνθρωπος 
παρασύρεται στη θάλασσα
Τραυματισμός — εμπλοκή σε 
σκοινί / χτύπημα από ιχθυοπαγίδα

Ανάπτυξη ασφαλούς συστήματος 
εργασίας
Τήρηση απόστασης ασφαλείας 
από κινούμενα σκοινιά
Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης 
σε μαχαίρι για την αντιμετώπιση 
έκτακτης κατάστασης
Χρήση PFD / ατομικού σωσιβίου

76
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1.1. ΕΊΣΑΓΩΓΉ

ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΊΚΉΣ ΕΠΊΠΛΕΥΣΉΣ (PFD)
Ένδυμα ή διάταξη που, όταν φοριέται σωστά, κρατά τον χρήστη στην επιφάνεια της θάλασσας, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες 
επιβίωσής του. Πολύ συχνά, οι όροι «ατομικό σωσίβιο» και «PFD» χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί, 
ωστόσο, ότι το ατομικό σωσίβιο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να στρέφει έναν αναίσθητο χρήστη σε ύπτια θέση μέσα στο νερό.

ΠΛΕΥΣΤΟΤΉΤΑ
Η πλευστότητα (άντωση) μετράται σε Nιούτον (Newton – N) και προσδιορίζει την ικανότητα του εκάστοτε PFD να κρατά τον χρήστη 
του στην επιφάνεια του νερού. Τιμή 10 N ισοδυναμεί περίπου με 1 χιλιόγραμμο πλευστότητας.
Η πλευστότητα επιτυγχάνεται κυρίως με δύο τρόπους:
1. Εγγενής πλευστότητα, η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση αντωτικών υλικών, όπως αφρό κλειστών κυψελών, στη φόδρα 

ενός ενδύματος. Ο βαθμός πλευστότητας εξαρτάται από τον όγκο του αφρού. Επομένως, για να εξασφαλιστεί επαρκής 
πλευστότητα απαιτείται μεγάλος όγκος αφρού, με αποτέλεσμα το ένδυμα να είναι ογκώδες. Τα είδη με εγγενή πλευστότητα είναι 
πιθανό να παρέχουν πλευστότητα ίση με μόλις 50-80 N, είναι όμως απολύτως αξιόπιστα.

2. Πνευστή πλευστότητα, η οποία επιτυγχάνεται φουσκώνοντας έναν αεροθάλαμο, συνήθως με τη βοήθεια μικρής φιάλης που 
περιέχει διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Το σωστικό μέσο φουσκώνει χειροκίνητα, με το τράβηγμα ενός κορδονιού, ή αυτόματα, 
όταν βυθίζεται στο νερό. Επίσης, και με αέρα που φυσά ο ναυαγός μέσα στο ειδικό στόμιο. Τα πνευστά σωστικά μέσα μπορούν 
να παρέχουν υψηλά επίπεδα πλευστότητας, αλλά απαιτούν τακτικό έλεγχο και συντήρηση ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία 
τους.

Τα PFD διέπονται από τέσσερα ευρωπαϊκά πρότυπα και πρέπει να φέρουν σήμανση CE (EN393-399). Τα εν λόγω πρότυπα 
αντικαταστάθηκαν πρόσφατα από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και είναι γνωστά ως ISO 12402. Στο ακόλουθο 
διάγραμμα απεικονίζονται τα σχετικά εικονογραφημένα σύμβολα και παρέχεται συνοπτική περιγραφή των κατηγοριών 
πλευστότητας.

VI-1. Επίπεδα πλευστότητας για PFD (προσαρμογή από: RNLI)

Για ικανούς κολυμβητές κοντά 
σε όχθη ή ακτή, ή με δυνατότητα 
παροχής βοήθειας σε κοντινή 
απόσταση. Πολύ μικρός όγκος, 
αλλά περιορισμένη χρήση σε 
θαλασσοταραχή. Δεν έχει τη 
δυνατότητα να διατηρήσει τον 
χρήστη ασφαλή για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Ανεπαρκής 
πλευστότητα για την προστασία 
των χρηστών που δεν είναι 
σε θέση να βοηθήσουν τον 
εαυτό τους. Απαιτεί την ενεργό 
συμμετοχή του χρήστη, τον οποίο 
δεν έχει τη δυνατότητα να γυρίσει 
σε ύπτια θέση μέσα στο νερό.

Συνιστάται για χρήση σε 
προστατευμένα νερά και 
σε συνθήκες νηνεμίας. 
Ενδέχεται να μην παρέχει 
επαρκή πλευστότητα για την 
προστασία χρήστη που δεν 
είναι σε θέση να βοηθήσει τον 
εαυτό του, και ενδέχεται να 
μην μπορεί να στρέψει έναν 
αναίσθητο χρήστη σε ύπτια 
θέση, ιδίως αν φορά βαρύ 
ρουχισμό.

Για γενική χρήση μακριά από 
την ακτή και σε δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες. Στρέφει τον 
αναίσθητο χρήστη σε ασφαλή 
θέση αναπνοής, και δεν απαιτεί 
τη μεταγενέστερη συμμετοχή 
του για τη διατήρηση της 
συγκεκριμένης θέσης.

Κυρίως για χρήση μακριά από 
την ακτή και από άτομα που 
μεταφέρουν μεγάλο βάρος 
και άρα χρειάζονται πρόσθετη 
πλευστότητα. Επίσης, για 
άτομα με ρουχισμό που 
παγιδεύει τον αέρα, γεγονός 
που μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά την ικανότητα του 
ατομικού σωσιβίου να στρέψει 
τον χρήστη σε ασφαλή 
θέση. Σχεδιασμένο για να 
εξασφαλίζει ότι ο χρήστης 
επιπλέει με το στόμα και τη 
μύτη έξω από το νερό.

50 100 150 275

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑPFD
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1.2. ΤΊ ΕΊΝΑΊ ΔΊΑΘΕΣΊΜΟ ΕΠΊ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ;

Διατίθεται πλήθος προϊόντων που μπορούν να θεωρηθούν μέσα ατομικής επίπλευσης (PFD). Όλα έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, 
τα οποία πρέπει να εξετάζονται προκειμένου να επιλέγεται το πλέον κατάλληλο PFD για τις εκάστοτε απαιτήσεις εργασίας.

1.2.1. ΓΊΛΕΚΑ Ή ΑΜΑΝΊΚΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΑ ΠΑΝΩΦΟΡΊΑ
Προτιμώνται από τους αλιείς επειδή φοριούνται εύκολα, είναι άνετα και μοιάζουν με κανονικά ενδύματα. Διαθέτουν φόδρα από αφρώδες 
αντωτικό υλικό και παρέχουν πλευστότητα 50-70 N, η οποία επαρκεί για να σας κρατήσει στην επιφάνεια του νερού αλλά όχι για να 
σας στρέψει σε ύπτια θέση αν χάσετε τις αισθήσεις σας. Συνήθως έχουν φερμουάρ, μεγάλες, εύχρηστες τσέπες και είναι οικονομικά. 
Πολλοί κυβερνήτες τα θεωρούν ιδανικά για χρήση στην τιμονιέρα, αλλά είναι ενδεχομένως πολύ ζεστά για τα μέλη του πληρώματος που 
εργάζονται στο κατάστρωμα υπό υψηλές θερμοκρασίες.

1.2.2. ΓΊΛΕΚΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
Πρόκειται για γιλέκα εργασίας γενικής βιομηχανικής χρήσης, σχεδιασμένα για περιπτώσεις στις οποίες οι χρήστες καλούνται να εργαστούν 
σε σημεία όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος να πέσουν στο νερό. Συνήθως χρησιμοποιείται άκαμπτο αφρώδες υλικό για να δημιουργηθεί 
μια συμπαγής γέμιση στο μπροστινό μέρος του θώρακα, η οποία παρέχει πλευστότητα έως και 100 N. Είναι μεν οικονομικά, αλλά είναι 
ενδεχομένως ιδιαίτερα ογκώδη για συνεχή χρήση σε αλιευτικό σκάφος, καθώς περιορίζουν την ελευθερία κινήσεων.

1.2.3. ΣΤΟΛΕΣ ΕΜΒΑΠΤΊΣΉΣ
Οι εν λόγω στολές έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι πολλών άλλων προϊόντων, καθώς προσφέρουν θερμική προστασία, 
παρέχοντας σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο επιβίωσης και προστασίας του χρήστη από την υποθερμία σε περίπτωση που πέσει απότομα 
στην παγωμένη θάλασσα. Οι στολές κατασκευάζονται από αδιάβροχο υλικό υψηλής αντοχής με φόδρα από αφρό κλειστών κυψελών 
που παρέχει πλευστότητα 50-80 N. Ιμάντες velcro (βέλκρο) κλείνουν στεγανά τη στολή στους καρπούς και τους αστραγάλους, ώστε να 
αποτρέπεται η εισροή παγωμένου νερού. Οι στολές διαθέτουν κουκούλα με θερμική επένδυση και, συνήθως, ανακλαστικές ταινίες στην 
κουκούλα, τους ώμους και τους καρπούς.
Μέσα στο νερό, οι στολές παρέχουν επαρκή στήριξη και επιτρέπουν στον χρήστη να επιπλέει σε οριζόντια θέση. Επιτρέπουν στον χρήστη 
να κολυμπήσει και να σταθεί σε κατακόρυφη θέση μέσα στο νερό με το στόμα εκτός, ακόμα και σε θαλασσοταραχή. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που ο χρήστης χάσει τις αισθήσεις του, θα επιπλεύσει μεν σε οριζόντια θέση αλλά όχι απαραίτητα σε ύπτια θέση. Για τον λόγο αυτό, 
συνιστάται στους χρήστες να φορούν τις στολές μαζί με πνευστό ατομικό σωσίβιο, ώστε να εξασφαλίζεται η στρέψη τους σε ύπτια θέση. 
Επιπλέον, δεδομένου ότι η πλευστότητα του ατομικού σωσιβίου πρέπει να υπερβαίνει την πλευστότητα της στολής, συνιστάται ατομικό 
σωσίβιο υψηλής πλευστότητας 275 N.
Οι αλιείς φορούν τακτικά τις εν λόγω στολές σε συνθήκες ψύχους, για τις οποίες είναι ιδανικές. Ωστόσο, είναι πολύ ζεστές για εργασία σε 
υψηλές θερμοκρασίες.

1.2.4. ΠΝΕΥΣΤΑ ΑΤΟΜΊΚΑ ΣΩΣΊΒΊΑ

Τι πρέπει να γνωρίζετε;
Τα εν λόγω προϊόντα είναι κατάλληλα για τους περισσότερους αλιείς, καθώς μπορούν να φορεθούν επάνω από οποιοδήποτε ένδυμα, 
είναι ελαφριά και δεν περιορίζουν τις κινήσεις του χρήστη. Ωστόσο, χρειάζεται να εξετάσετε διάφορους παράγοντες, ώστε να επιλέξετε το 
κατάλληλο προϊόν για τις δικές σας περιστάσεις εργασίας.
Πλευστότητα: Η τιμή πλευστότητας 150 N (ISO12402-3:2006) είναι γενικώς αποδεκτή ως επαρκής για έναν μέσο ενήλικα σε συνθήκες 
μακριά από την ακτή. Όταν όμως ο χρήστης φορά βαρύ προστατευτικό ρουχισμό ή μεταφέρει εργαλεία, απαιτείται τιμή πλευστότητας 
275 N (ISO12402-2:2006). Η εν λόγω υψηλή τιμή πλευστότητας είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται η στρέψη του αναίσθητου 
χρήστη που φορά στολή εμβάπτισης σε ύπτια θέση μέσα στο νερό.
Με έναν ή δύο αεροθαλάμους: Τα περισσότερα πνευστά ατομικά σωσίβια διαθέτουν δύο αεροθαλάμους με δύο φιάλες και δύο 
μηχανισμούς, ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της σύμβασης SOLAS, ή μόνο έναν αεροθάλαμο με μία φιάλη και έναν 
μηχανισμό. Εάν το ατομικό σωσίβιο πρόκειται να είναι το μοναδικό διαθέσιμο σωστικό μέσο για τον χρήστη στο σκάφος, τότε οι κανονισμοί 
απαιτούν ενδεχομένως να είναι δύο αεροθαλάμων και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της σύμβασης SOLAS. (Η συγκεκριμένη 
απαίτηση ενδέχεται να μην ισχύει για σκάφη μήκους κάτω των 12 μ.) Εάν, εκτός του πνευστού ατομικού σωσιβίου, είναι διαθέσιμο και 
ατομικό σωσίβιο για τους σκοπούς εγκατάλειψης σκάφους, π.χ. ατομικό σωσίβιο για χρήση ως PFD, τότε είναι αποδεκτή η χρήση ατομικού 
σωσιβίου με έναν αεροθάλαμο.
Τα ατομικά σωσίβια με δύο αεροθαλάμους είναι αρκετά δαπανηρά και έτσι οι περισσότεροι αλιείς επιλέγουν ως πιο οικονομικά αποδοτική 
λύση ένα χαμηλού κόστους ατομικό σωσίβιο εγγενούς πλευστότητας, που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της σύμβασης SOLAS για τους 
σκοπούς της εγκατάλειψης του σκάφους, επιπροσθέτως του πνευστού ατομικού σωσιβίου με έναν αεροθάλαμο για χρήση ως PFD.
Με αυτόματο ή χειροκίνητο μηχανισμό ενεργοποίησης: Οι περισσότεροι αλιείς προτιμούν ατομικό σωσίβιο που φουσκώνει 
αυτόματα σε περίπτωση που πέσουν στο νερό. Τα ατομικά σωσίβια με αυτόματο μηχανισμό είναι εξοπλισμένα και με διάταξη χειροκίνητης 
ενεργοποίησης, καθώς και με ειδικό στόμιο, που επιτρέπει στον χρήστη να τα φουσκώσει με αέρα διά του στόματος. Ωστόσο, είναι πιθανό 
να προσδιορίζεται ως «χειροκίνητο» ατομικό σωσίβιο εκείνο που ενεργοποιείται χειροκίνητα, τραβώντας την πλαστική άκρη του κορδονιού.
Η χειροκίνητη ενεργοποίηση αποτρέπει το ενδεχόμενο ανεπιθύμητης ενεργοποίησης λόγω υγρασίας στον αυτόματο μηχανισμό και 
καθησυχάζει τον φόβο να φουσκώσει το ατομικό σωσίβιο μόνο του ενώ ο χρήστης προσπαθεί να εγκαταλείψει το βυθιζόμενο σκάφος. 
Φυσικά, η χειροκίνητη ενεργοποίηση δεν μπορεί να λειτουργήσει αν έχετε χάσει τις αισθήσεις σας!
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Διαλυτοί ή υδροστατικοί μηχανισμοί ενεργοποίησης: Τα περισσότερα ατομικά σωσίβια με αυτόματο μηχανισμό ενεργοποιούνται 
όταν ένα διαλυτό χάπι (άλατος) διαλυθεί ερχόμενο σε επαφή με το νερό και απελευθερώσει ένα συμπιεσμένο έμβολο με ελατήριο το οποίο 
τρυπάει τη φιάλη, απελευθερώνοντας έτσι, με τη σειρά του, το αέριο που φουσκώνει το σωσίβιο. Αυτός ο τύπος μηχανισμού είναι δυνατό 
να ενεργοποιηθεί κατά λάθος, εάν βρίσκεται συνεχώς σε συνθήκες υγρασίας χωρίς να απλώνεται για να στεγνώσει.
Οι υδροστατικοί μηχανισμοί δεν επηρεάζονται καθόλου από την υγρασία, και η ενεργοποίησή τους επιτυγχάνεται μέσω της διαφοράς 
πίεσης που αναπτύσσεται όταν βυθίζονται στο νερό. Οι διαλυτοί μηχανισμοί χρησιμοποιούνται μάλλον στα περισσότερα διαθέσιμα 
προϊόντα και μπορούν εύκολα να ελεγχθούν και να συντηρηθούν από τους ίδιους τους αλιείς. Οι υδροστατικοί μηχανισμοί είναι πιο 
περίπλοκοι ως προς την τοποθέτηση και η συντήρησή τους πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή.
Καλύμματα: Κλείνουν με κουμπιά που ασφαλίζουν με πίεση, velcro (βέλκρο) ή φερμουάρ. Τα καλύμματα πρέπει να είναι ανθεκτικά, για να 
προσφέρουν προστασία, αλλά και εύκαμπτα, για να εξασφαλίζουν ότι το ατομικό σωσίβιο παρέχει την απαιτούμενη άνεση και ελευθερία 
κινήσεων. Στο πλαίσιο της αλιευτικής δραστηριότητας, η δυνατότητα να διατηρείται καθαρό το κάλυμμα έχει μεγάλη σημασία.
Ζώνες: Εάν η ζώνη του ατομικού σωσιβίου δεν στερεωθεί σφιχτά και με ασφάλεια στο σώμα του χρήστη, το ατομικό σωσίβιο απλώς 
επιπλέει επάνω από τους ώμους του μέσα στο νερό. Η πόρπη της ζώνης πρέπει να είναι εύχρηστη και λειτουργική, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι η ζώνη δεν χαλαρώνει.
Ιμάντες διακλάδωσης: Προκειμένου να αποτρέπεται το ενδεχόμενο επίπλευσης του ατομικού σωσιβίου επάνω από τους ώμους του 
χρήστη, με συνέπεια το στόμα του να μη μένει έξω από το νερό, πολλοί κατασκευαστές παρέχουν ιμάντες διακλάδωσης. Οι εν λόγω 
ιμάντες συνιστώνται ιδιαίτερα για χρήση με κοντά ατομικά σωσίβια (που δένουν ψηλά), με αποτέλεσμα η ζώνη να βρίσκεται επάνω από τη 
μέση, έχοντας έτσι περισσότερες πιθανότητες να γλιστρήσουν προς τα πάνω.
Φιάλη και μηχανισμός: Μια πιθανή αιτία βλάβης των πνευστών ατομικών σωσιβίων είναι η χαλάρωση της φιάλης με το αέριο, με 
αποτέλεσμα το ατομικό σωσίβιο να φουσκώνει μερικώς ή καθόλου. Απαιτούνται τακτικοί έλεγχοι για να εξασφαλίζεται ότι η φιάλη είναι 
καλά στερεωμένη στον μηχανισμό. Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, ορισμένοι κατασκευαστές καθορίζουν την απαιτούμενη ροπή 
στρέψης για τη στερέωση της φιάλης, κάποιοι άλλοι εγκαθιστούν τις φιάλες σε λογχοειδή υποδοχή και άλλοι πάλι ενσωματώνουν ένα 
παραθυράκι από διαφανές πλαστικό στο κάλυμμα για να φαίνονται η φιάλη και ο μηχανισμός.
Η έντονη σωματική δραστηριότητα στο πλαίσιο της αλιευτικής δραστηριότητας δοκιμάζει σε μεγάλο βαθμό την αντοχή των ατομικών 
σωσιβίων. Επομένως, οι αλιείς πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι φιάλες με το αέριο μπορεί να χαλαρώσουν και πρέπει να ελέγχουν τακτικά τα 
ατομικά τους σωσίβια.
Συντήρηση: Ιδανικά, οι κατασκευαστές συνιστούν πλήρη έλεγχο και συντήρηση, που διενεργούνται από τους ίδιους σε ετήσια βάση. 
Ωστόσο, η συντήρηση του πνευστού ατομικού σωσιβίου που χρησιμοποιείται ως PFD μπορεί κάλλιστα να πραγματοποιείται και από 
τους ίδιους τους αλιείς, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πράγματι, σε περίπτωση που το ατομικό σωσίβιο φουσκώσει κατά 
λάθος, θα πρέπει να είστε σε θέση να το επαναφέρετε σε κατάσταση ετοιμότητας. Επομένως, όταν αγοράζετε ατομικό σωσίβιο από τον 
προμηθευτή, αγοράστε επίσης ένα τουλάχιστον κιτ «εκ νέου οπλισμού». Τα εν λόγω κιτ περιέχουν εφεδρική φιάλη με αέριο, εφεδρικό 
διαλυτό χάπι και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου το ατομικό σωσίβιο σε περίπτωση που φουσκώσει 
κατά λάθος. Τα ατομικά σωσίβια με υδροστατικό μηχανισμό είναι ευαίσθητα και πρέπει να αποστέλλονται στον κατασκευαστή για 
συντήρηση.



Σ
Ε

Λ
ΊΔ

Α
 1

3
9

ΕΝ
Ο

ΤΗ
ΤΑ

 V
I •

 Σ
Υ

Μ
Π

Λ
Η

ΡΩ
Μ

ΑΤ
ΙΚ

ΕΣ
 Π

Λ
Η

ΡΟ
Φ

Ο
ΡΙ

ΕΣ
 -

 1
 •

 Μ
ΕΣ

Α 
ΑΤ

Ο
Μ

ΙΚ
Η

Σ 
ΕΠ

ΙΠ
ΛΕ

ΥΣ
Η

Σ

1.2.5. ΑΤΟΜΊΚΑ ΣΩΣΊΒΊΑ

Τι πρέπει να προσέχετε;
Άνεση: Θα μπορείτε να εργάζεστε με ευχέρεια; Δοκιμάστε το ατομικό σωσίβιο για να δείτε πώς το αισθάνεστε επάνω σας. Ένα συχνό 
πρόβλημα είναι η τριβή με το δέρμα γύρω από τον λαιμό, οπότε συνιστάται να το φοράτε επάνω από μπλούζα με γιακά. Άλλο πιθανό 
πρόβλημα είναι η πίεση που ασκούν στον θώρακα η φιάλη και ο μηχανισμός όταν κάνετε κάμψη ή υπερέκταση κατά την εργασία σας.
Πόρπη ζώνης: Ελέγξτε πόσο εύκολο είναι να δέσετε την πόρπη της ζώνης. Πολλά ατομικά σωσίβια διαθέτουν πόρπη ζώνης με θηλιά, η 
οποία όμως είναι δύσκολο να δεθεί με παγωμένα χέρια και απαιτεί αρκετό σφίξιμο για να προσαρμοστεί σωστά αφού τη δέσετε. Οι πόρπες 
ζώνης που κλείνουν με κλιπ ή με πίεση στερεώνονται πιο εύκολα και γρήγορα και η ζώνη δεν χρειάζεται προσαρμογή. Ελέγξτε πόσο καλά 
συγκρατούν τη ζώνη η πόρπη και η λαβή προσαρμογής, καθώς η χαλάρωση της ζώνης αποτελεί σύνηθες φαινόμενο.
Σημεία σκαλώματος: Προτιμήστε ένα ατομικό σωσίβιο με επίπεδη πλάγια όψη που εφαρμόζει σφιχτά στο σώμα σας και δεν εκτείνεται 
πολύ κάτω από τη ζώνη. Το κύριο σημείο σκαλώματος ενδέχεται να είναι η μπίλια ή η πλαστική άκρη του κορδονιού που χρησιμοποιείται 
για το χειροκίνητο φούσκωμα και βρίσκεται συνήθως στο κάτω μέρος. Στα ατομικά σωσίβια με μηχανισμό αυτόματης ενεργοποίησης, είναι 
μάλλον δικαιολογημένο να κρύβετε την άκρη του κορδονιού μέσα στα καλύμματα είτε ανοίγοντας το velcro (βέλκρο) είτε στο κάτω μέρος 
του φερμουάρ. Προφανώς, θα χρειαστεί να ανοίξετε τα καλύμματα για να φτάσετε την άκρη του κορδονιού σε περίπτωση βλάβης του 
μηχανισμού αυτόματης ενεργοποίησης, αλλά αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβεί.
Στοιχεία στερέωσης: Τα καλύμματα στερεώνονται με velcro (βέλκρο), φερμουάρ ή κουμπιά που κλείνουν με πίεση. Το velcro (βέλκρο) 
είναι πολύ αποτελεσματικό αλλά, αν κολλήσουν επάνω του άμμος, σκουπιδάκια κ.λπ., η αποτελεσματικότητά του μειώνεται και τα 
καλύμματα είναι πιθανό να ανοίγουν διαρκώς. Τα φερμουάρ και τα κουμπιά που κλείνουν με πίεση είναι μάλλον προτιμότερα σε περίπτωση 
που το ατομικό σωσίβιο πρόκειται να εκτεθεί σε συνθήκες που αυξάνουν τις πιθανότητες να κολλήσουν επάνω στο velcro διάφορα 
αντικείμενα.
Καθαρισμός: Ο καθαρισμός των καλυμμάτων αναμένεται να είναι απαραίτητος για τις περισσότερες αλιευτικές δραστηριότητες.
Διατήρηση: Τα ελαφριά ατομικά σωσίβια με καλύμματα χαμηλής αντοχής δεν αντέχουν στη συνεχή φθορά της εργασίας, καθώς τα 
καλύμματα σκίζονται εύκολα και ο αεροθάλαμος υφίσταται βλάβη. Για έντονη σωματική εργασία, τουλάχιστον το κάτω μέρος του ατομικού 
σωσιβίου πρέπει να είναι ενισχυμένο. Εναλλακτικά, μπορείτε να φοράτε συμπαγή ατομικά σωσίβια, κοντά σε μήκος, που δεν κινδυνεύουν 
να σκαλώσουν στις ιχθυοπαγίδες.
Φως και σφυρίχτρα: Τα εγκεκριμένα ατομικά σωσίβια SOLAS φέρουν φως και σφυρίχτρα. Τα PFD δεν είναι υποχρεωτικό να πληρούν 
τις απαιτήσεις της σύμβασης SOLAS, ωστόσο συνιστάται θερμά να διαθέτουν φως και σφυρίχτρα.

1.2.6. ΑΔΊΑΒΡΟΧΑ ΡΟΥΧΑ (ΝΊΤΣΕΡΑΔΕΣ)

Με ενσωματωμένο ατομικό σωσίβιο
Το επάνω μέρος νιτσεράδας που φέρει πιέτα επέκτασης ή που μοιάζει με σακάκι και διαθέτει κουμπιά που κλείνουν με πίεση είναι 
κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση, καθώς ανοίγει και παρέχει χώρο για το πνευστό ατομικό σωσίβιο. Πολλοί αλιείς προτίμησαν κατά 
τις δοκιμές ένα προϊόν που αντικαθιστά τις κλασικές τιράντες του παντελονιού της νιτσεράδας με πνευστό ατομικό σωσίβιο.
Το ατομικό σωσίβιο έχει πλατύ επίπεδο τμήμα και κάθεται άνετα στους ώμους του χρήστη χωρίς να τους πιέζει. Οι τιράντες του επάνω 
μέρους του παντελονιού της νιτσεράδας φέρουν διάταξη μπροστά στο στήθος που επιτρέπει την προσαρμογή του ρούχου στο σώμα του 
εκάστοτε χρήστη, ενώ το παντελόνι λειτουργεί ως ιμάντας διακλάδωσης για το ατομικό σωσίβιο όταν ο χρήστης είναι μέσα στο νερό. 
Μπορείτε να αγοράσετε χωριστά το ατομικό σωσίβιο και το παντελόνι της νιτσεράδας, έτσι ώστε, αν το παντελόνι φθαρεί, το ατομικό 
σωσίβιο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλο παντελόνι.
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1.3. ΤΕΛΊΚΕΣ ΠΑΡΑΤΉΡΉΣΕΊΣ

Όποιο προϊόν και αν επιλέξετε, είναι πιθανό να διαπιστώσετε ότι δεν είναι εντελώς απαλλαγμένο από περιορισμούς και προβλήματα. Όλα 
τα προϊόντα είναι πιθανό να προκαλέσουν τριβή στο δέρμα γύρω από τον λαιμό, οπότε συνιστάται να τα φοράτε επάνω από μπλούζα με 
γιακά για την προστασία του λαιμού. Πνιγμοί αλιέων σημειώνονται ακόμη και με καλές καιρικές συνθήκες. Ουσιαστικά, οι περισσότεροι 
πνιγμοί σημειώνονται σε συνθήκες νηνεμίας.
Απαιτείται λοιπόν προσπάθεια για να συνηθίσετε να φοράτε το PFD, αλλά, αν επιμείνετε λίγο, σύντομα θα πάψει να αποτελεί πρόβλημα και 
θα σας γίνει δεύτερη φύση. Επιλέξτε προσεκτικά το πλέον κατάλληλο από τα διαθέσιμα προϊόντα για τη δική σας αλιευτική δραστηριότητα 
και, ιδανικά, δοκιμάστε το σε συνδυασμό με νιτσεράδα πριν το αγοράσετε.
Τα πνευστά ατομικά σωσίβια δεν είναι ένα αντικείμενο που αγοράζετε και μετά το παραμελείτε. Πρέπει να το απλώνετε για να στεγνώσει 
μετά τη χρήση και να το ελέγχετε τακτικά για να διαπιστώσετε αν έχει φθαρεί ή αν έχει χαλαρώσει η φιάλη με το αέριο.
Όταν αγοράζετε πνευστό ατομικό σωσίβιο, συνιστάται να αγοράζετε μαζί και ένα κιτ εκ νέου οπλισμού, έτσι ώστε να μπορείτε να το 
επαναφέρετε σε κατάσταση ετοιμότητας σε περίπτωση που φουσκώσει λόγω σκαλώματος της άκρης του κορδονιού ή εισροής υγρασίας 
στον μηχανισμό. (Τα ατομικά σωσίβια με υδροστατικό μηχανισμό δεν επηρεάζονται από την υγρασία, αλλά πρέπει να επαναφέρονται σε 
κατάσταση ετοιμότητας από τον κατασκευαστή αν σκαλώσει η άκρη του κορδονιού.)
Πρέπει να θυμάστε ότι ένα προϊόν που φοράτε καθημερινά όταν εργάζεστε σε αλιευτικό σκάφος δεν έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής. 
Ελέγχετε πάντα το ατομικό σας σωσίβιο για ίχνη φθοράς πριν από κάθε χρήση και φροντίζετε για τη συντήρησή του σε ετήσια βάση από 
εξουσιοδοτημένο άτομο.



Ενότητα VI • Συμπληρωματικές πληροφορίες

2 • Ευστάθεια

2.1. ΕΊΣΑΓΩΓΉ

2.2. ΠΉΓΕΣ ΚΊΝΔΥΝΟΥ ΓΊΑ ΤΉΝ ΕΥΣΤΑΘΕΊΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

2.2.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

2.2.2. ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ

2.2.3. ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ

2.2.4. ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΤΡΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΓΑ

2.2.5. ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

2.3. ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΉΜΑΤΑ ΓΊΑ ΝΑ ΑΞΊΟΛΟΓΉΣΕΤΕ ΤΉΝ ΕΥΣΤΑΘΕΊΑ 

ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΑΣ

ΜΗΝ 
ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΝΕΤΕ 

ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ
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2.1. ΕΊΣΑΓΩΓΉ

ΕΥΣΤΑΘΕΊΑ
Είναι η ικανότητα του σκάφους να επανέρχεται στην κατακόρυφη θέση μέσα στο νερό.
Η επαρκής κατανόηση των παραγόντων που μειώνουν την ευστάθεια είναι απαραίτητη για να λαμβάνετε σωστές αποφάσεις και 
μέτρα όταν εργάζεστε με το σκάφος σας στη θάλασσα.

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ (G)
Είναι το σημείο στο οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι το ολικό βάρος του σκάφους ασκείται κατακόρυφα προς τα κάτω. 
Όσο χαμηλότερα βρίσκεται το εν λόγω σημείο τόσο μεγαλύτερη είναι η ευστάθεια του σκάφους.

VI-2. Οπτική απεικόνιση του «κέντρου βάρους»

Το κέντρο βάρους μεταβάλλεται με τη φόρτωση του σκάφους. Βαρύ φορτίο τοποθετημένο καθ’ ύψος επάνω στο κατάστρωμα έχει ως 
συνέπεια υψηλότερο κέντρο βάρους και άρα μικρότερη ευστάθεια του σκάφους. Η τοποθέτηση των φορτίων κάτω από το κατάστρωμα 
βελτιώνει την ευστάθεια του σκάφους. Το κέντρο βάρους έχει την τάση να μετακινείται προς προστιθέμενο βάρος, να απομακρύνεται από 
αφαιρούμενο βάρος και να κινείται παράλληλα με μετακινούμενο βάρος.

VI-3. Παράγοντες που μεταβάλλουν το «κέντρο βάρους»
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ΦΑΊΝΟΜΕΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΉΣ ΕΠΊΦΑΝΕΊΑΣ
Εκδηλώνεται όταν τα υγρά μετακινούνται ακολουθώντας την κίνηση του σκάφους, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται το κέντρο 
βάρους, επηρεάζοντας σημαντικά την ευστάθεια του σκάφους.

Εάν μια δεξαμενή ή ένα εμπορευματοκιβώτιο είναι πλήρη, το περιεχόμενό τους δεν μετακινείται όταν κινείται το σκάφος, και το κέντρο 
βάρους του δεν μεταβάλλεται. Εάν μια δεξαμενή ή ένα εμπορευματοκιβώτιο είναι εν μέρει πλήρη, το περιεχόμενό τους μετακινείται 
ακολουθώντας την κίνηση του σκάφους και το κέντρο βάρους μεταβάλλεται, μειώνοντας την ευστάθεια του σκάφους. Οι δεξαμενές 
καυσίμων έχουν χωρίσματα, ώστε να μειώνεται το φαινόμενο της ελεύθερης επιφάνειας.

 

VI-4. Πλήρης δεξαμενή: το κέντρο βάρους 
παραμένει σταθερό κατά τη διατοίχιση του σκάφους 
(προσαρμογή από: Υπουργείο Μεταφορών Καναδά, 
03/2003)

VI-5. Εν μέρει πλήρης δεξαμενή: το κέντρο 
βάρους μετακινείται προς την πλαϊνή πλευρά κατά 
τη διατοίχιση του σκάφους (προσαρμογή από: 
Υπουργείο Μεταφορών Καναδά, 03/2003)

Τα αλιεύματα έχουν την τάση να ολισθαίνουν, με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται το φαινόμενο της ελεύθερης επιφάνειας όταν ο όγκος τους 
είναι μεγάλος, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται στο κατάστρωμα ή στον χώρο αποθήκευσης. Είναι πολύ σημαντικό τα αλιεύματα να 
τοποθετούνται σε κιβώτια ή να έχουν χωρίσματα οι χώροι διαλογής επί του καταστρώματος, έτσι ώστε να μην ολισθαίνουν τα αλιεύματα 
και να μην επηρεάζεται η ευστάθεια του σκάφους.

 

VI-6. Αλιεύματα με τη μορφή φορτίου χύδην 
δημιουργούν το φαινόμενο της ελεύθερης 
επιφάνειας (προσαρμογή από: Υπουργείο 
Μεταφορών Καναδά, 03/2003).

VI-7. Νερό που ρέει ανεμπόδιστα στο κατάστρωμα 
δημιουργεί το φαινόμενο της ελεύθερης επιφάνειας 
(προσαρμογή από: Υπουργείο Μεταφορών Καναδά, 
03/2003).

ΥΨΟΣ ΕΞΑΛΩΝ
Είναι η κατακόρυφη απόσταση από την ίσαλο γραμμή έως το κατάστρωμα εργασίας του σκάφους.

VI-8. Απεικόνιση ύψους εξάλων και βυθίσματος (προσαρμογή από: FAO, έγγραφο 517)

ΒΥΘΙΣΜΑ

ΥΨΟΣ ΕΞΑΛΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
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2.2. ΠΉΓΕΣ ΚΊΝΔΥΝΟΥ ΓΊΑ ΤΉΝ ΕΥΣΤΑΘΕΊΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

2.2.1. ΤΡΟΠΟΠΟΊΉΣΉ ΣΚΑΦΟΥΣ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟΥ
Η τροποποίηση του σκάφους με σκοπό την τοποθέτηση βαριών διατάξεων μετακινεί το κέντρο βάρους προς τα επάνω και μειώνει την 
ευστάθεια του σκάφους.
Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε νέο καπόνι ή προστατευτικό κατάστρωμα ή τύμπανο περιέλιξης διχτυών, ή μηχανική τροχαλία και γερανό, 
πρέπει πρώτα να συμβουλεύεστε ειδικό εμπειρογνώμονα ή ναυπηγό. Είναι οι μόνοι που μπορούν να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο που θα έχει 
στο ύψος εξάλων η τοποθέτηση συναφών διατάξεων επάνω από τη γραμμή του καταστρώματος και να σας συμβουλεύσουν κατά πόσο 
χρειάζονται προσαρμογές ή νέοι υπολογισμοί ευστάθειας.
Να θυμάστε επίσης ότι η σταδιακή συσσώρευση προμηθειών και εξοπλισμού επιφέρει πρόσθετο βάρος στο σκάφος σας. Απαιτείται 
επομένως τακτική εκκαθάριση και προσεκτικός έλεγχος του χώρου όπου αποθηκεύονται βαριά αντικείμενα.

Κρατήστε το βάρος όσο πιο χαμηλά γίνεται.

2.2.2. ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΉ
Τα αλιευτικά σκάφη συνήθως υπερφορτώνονται λόγω της τοποθέτησης υπερβολικών ποσοτήτων αλιευμάτων στο κύτος ή επιπρόσθετων 
αλιευμάτων στο κατάστρωμα. Και στις δύο περιπτώσεις μειώνεται η ευστάθεια και αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος ανατροπής του 
σκάφους.
Υπολογίστε την ποσότητα των αλιευμάτων που μπορείτε να μεταφέρετε με ασφάλεια, προβλέποντας περιθώρια ασφάλειας για δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες και για μειωμένη στάθμη καυσίμων, έτσι ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε στο λιμάνι με ασφάλεια. Εάν διαθέτετε 
εγχειρίδιο ευστάθειας, συμβουλευθείτε τις συνθήκες φόρτωσης που έχουν υπολογιστεί για συγκεκριμένες ποσότητες καυσίμων, 
προμηθειών και αλιευμάτων.
Επί του καταστρώματος θα πρέπει να στοιβάζονται όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα, τα οποία θα πρέπει πάντοτε να στερεώνονται καλά, 
ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο ολίσθησης. Όσον αφορά τα στατικά αλιευτικά εργαλεία, σε περίπτωση μεταφοράς των ιχθυοπαγίδων 
ή των διχτυών σε νέα αλιευτικά πεδία είναι μεγάλος ο πειρασμός της στοιβασίας τους καθ’ ύψος, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά όσο το 
δυνατόν περισσότερων αλιευτικών εργαλείων.
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2.2.3. ΕΊΣΡΟΉ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΦΟΣ
Σε περίπτωση θαλασσοταραχής, ένα κύμα μπορεί να μεταφέρει πολλούς τόνους νερό στο κατάστρωμα και να δημιουργήσει το φαινόμενο 
της ελεύθερης επιφάνειας. Επομένως, το νερό πρέπει να απομακρύνεται από το κατάστρωμα το συντομότερο δυνατό. Οι θυρίδες εκροής 
υδάτων καταστρώματος (μπούνια) είναι εξαιρετικά σημαντικές για την απομάκρυνση του νερού που έχει εισρεύσει στο σκάφος και τη 
μείωση του κινδύνου ανατροπής του.
Άλλα πιθανά σημεία εισροής υδάτων στο σκάφος είναι οι βαλβίδες και οι σωληνώσεις στον χώρο του μηχανοστασίου ή τα στόμια κύτους, 
οι πόρτες και οι αεραγωγοί που έχουν μείνει ανοιχτά.

Μέτρα για την αποφυγή του εν λόγω κινδύνου:
 � Αποφύγετε τα κύματα που σπάνε πάνω στο σκάφος ή τα κύματα από έρχονται από πίσω, καθώς είναι πιθανό να κατακλύσουν το 

κατάστρωμα.
 � Διατηρείτε τις θυρίδες εκροής υδάτων καταστρώματος ανοικτές και ελεύθερες από εμπόδια.
 � Διατηρείτε τη στάθμη όλων των υδροσυλλεκτών (σεντίνες) και του λιωμένου πάγου στο ελάχιστο δυνατό.
 � Πριν από κάθε ταξίδι ελέγχετε τα συστήματα ελέγχου στάθμης υδροσυλλέκτη και τις αντλίες.
 � Διατηρείτε τα στόμια κύτους και τις πόρτες κλειστά και ελεύθερα από παραγάδια, συρματόσκοινα και άλλα εμπόδια.

VI-9. Τύποι κυμάτων

2.2.4. ΑΛΊΕΊΑ ΜΕ ΤΡΑΤΑ ΚΑΊ ΔΡΑΓΑ
Η αλιεία με τράτα και δράγα απαιτεί την ανύψωση βαριών εργαλείων. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η τάνυση των 
συρματόσκοινων έλξης κατά την αλιεία με τράτα και δράγα μπορεί να μειώσει σημαντικά το ύψος εξάλων και να ανυψώσει το κέντρο 
βάρους.

VI-10. Το φορτίο που ασκείται στα συρματόσκοινα έλξης επηρεάζει την ευστάθεια

Κύµατα διαγώνια προς
τη διεύθυνση του πλοίου

Κύµατα από πίσωΚύµατα κάθετα προς
τη διεύθυνση του πλοίου

Ευστάθεια κατά τη ρυµούλκηση τράτας ή δράγας
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2.2.5. ΑΝΕΛΚΥΣΉ ΑΛΊΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΊΕΥΤΊΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ
Η ανέλκυση αλιευμάτων ή αλιευτικών εργαλείων μπορεί να μειώσει σημαντικά την ευστάθεια του σκάφους. Θα πρέπει να θυμάστε ότι, 
κατά την ανέλκυση με παλάγκο, μόλις το αλιευτικό εργαλείο ανυψωθεί πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το συνολικό βάρος του 
επενεργεί στη μηχανική τροχαλία στην κορυφή του παλάγκου. Επομένως, το βάρος βρίσκεται ψηλά και επιπλέον μετακινείται προς την 
πλαϊνή πλευρά του σκάφους, προκαλώντας την κλίση του τελευταίου.
Πριν από την ανέλκυση, λάβετε υπόψη την κατάσταση του σκάφους σας και της θάλασσας, καθώς και την ποσότητα των ανελκυόμενων 
αλιευμάτων.

VI-11. Ανέλκυση με παλάγκο

VI-12. Ανέλκυση με πρυμναίο καπόνι

VI-13. Ανέλκυση από την πλαϊνή πλευρά του σκάφους

Υψηλή επενέργεια φορτίου

Αλιεύµατα

Φανταστείτε το συνολικό 
φορτίο των αλιευµάτων 
στην κορυφή της 
µηχανικής τροχαλίας

Μεγάλη ανύψωση 
του κέντρου βάρους

Ευστάθεια κατά την ανέλκυση των αλιευµάτων

Απρόσµενη επενέργεια φορτίου

Το βάρος του φορτίου επενεργεί 
στο σκάφος σε αυτό το σηµείο

Ανέλκυση των αλιευµάτων στην πρύµνη

Επενέργεια φορτίου

Το βάρος του φορτίου επενεργεί 
στο σκάφος σε αυτό το σηµείο

Ανέλκυση στο παραπέτο
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2.3. ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΉΜΑΤΑ ΓΊΑ ΝΑ ΑΞΊΟΛΟΓΉΣΕΤΕ ΤΉΝ ΕΥΣΤΑΘΕΊΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΑΣ

ΒΉΜΑ 1
Λάβετε υπόψη κάθε παράγοντα που μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου για την ευστάθεια του σκάφους, όπως:

 � υδατοστεγανότητα
 � ελεύθερη επιφάνεια
 � ύψος εξάλων
 � φόρτωση
 � αλιευτικές εργασίες
 � άλλο

ΒΉΜΑ 2
Συγκεντρώστε όλα τα τεχνικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα για το σκάφος, όπως:

 � σχέδιο γραμμών
 � σχέδιο γενικής διάταξης
 � εγχειρίδιο ευστάθειας
 � αρχεία τροποποιήσεων
 � στοιχεία νηολόγησης σκάφους
 � χωρητικότητα κύτους αλιεύματος, δεξαμενών καυσίμων, δεξαμενών νερού
 � τοποθετημένο έρμα

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εγχειρίδιο ευστάθειας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε ναυπηγό, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει 
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για να υπολογίσει την ευστάθεια του σκάφους. Εάν οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επαρκούν, ο 
ναυπηγός μπορεί να διενεργήσει «δοκιμή διατοίχισης» για να αξιολογήσει το επίπεδο ευστάθειας.

ΒΉΜΑ 3
Καταγράψτε τα σημαντικά σημεία ανησυχίας που αφορούν το σκάφος σας:

 � Υδατοστεγανότητα / σημεία εισροής υδάτων: Ποια σημεία του σκάφους σας είναι ευαίσθητα και μπορεί να επιτρέψουν 
την εισροή υδάτων; π.χ. πόρτες, στόμια κύτους, φινιστρίνια, φεγγίτες, αεραγωγοί που περνούν μέσα από στοιχεία εξοπλισμού 
της γάστρας, κ.λπ. Ποιες διαδικασίες και μέτρα συντήρησης μπορείτε να εφαρμόσετε για να αποτρέψετε την εισροή υδάτων;

 � Ελεύθερη επιφάνεια: Σε ποια σημεία του σκάφους σας είναι πιθανό να εκδηλωθεί το φαινόμενο της ελεύθερης επιφάνειας; 
π.χ. παγιδευμένα νερά στο κατάστρωμα, αλιεύματα με τη μορφή φορτίου χύδην στο κατάστρωμα, νερό στον υδροσυλλέκτη 
(σεντίνα), δεξαμενές καυσίμων.

 � Ύψος εξάλων: Ποιοι παράγοντες μπορούν να μειώσουν το ύψος εξάλων του σκάφους; Γνωρίζετε τα όρια των τεχνικών 
προδιαγραφών του ύψους εξάλων; π.χ. ελέγξτε το ύψος εξάλων στην πρύμνη, στο μέσο του σκάφους και στην πλώρη, και έχετε 
υπόψη τις ελάχιστες τιμές τους.

 � Φόρτωση: Παρέχονται όρια φόρτωσης σε οποιοδήποτε διαθέσιμο εγχειρίδιο ευστάθειας; Καθορίζονται συγκεκριμένες θέσεις 
για τη στοιβασία των αλιευτικών εργαλείων; Η φόρτωση του σκάφους, είτε πρόκειται για εργαλεία είτε για καύσιμα, προμήθειες 
ή αλιεύματα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο ύψος εξάλων.

 � Αλιευτικές εργασίες: Ελέγξτε ποιες αλιευτικές εργασίες ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την ευστάθεια του σκάφους και 
καταγράψτε τυχόν διαδικασίες και ενέργειες που μπορούν να περιορίσουν τις αρνητικές επιδράσεις.
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ΒΉΜΑ 4
Καταρτίστε κατάλογο ελέγχου που θα περιλαμβάνει όλους τους σημαντικούς παράγοντες για το δικό σας σκάφος και χρησιμοποιείτε 
τον ως υπενθύμιση για τις ενέργειες και τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια του σκάφους.
Προσθέστε στην ακόλουθη στήλη τα σημαντικά σημεία που προσδιορίστηκαν στα βήματα 2 και 3. Καταγράψτε στις διαδικασίες 
τυχόν οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθούνται αναφορικά με κάθε σημείο. Αναφέρατε τις εργασίες ή τους ελέγχους που πρέπει 
να εκτελούνται τακτικά. Χρησιμοποιείτε τον κατάλογο ελέγχου (βλ. ακόλουθο πίνακα) ως υπενθύμιση προς όλα τα μέλη του 
πληρώματος των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ευστάθειας του σκάφους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Πριν τον απόπλου Πορεία σκάφους Αλιευτικές εργασίες

Υδατοστεγανότητα

Ελεύθερη επιφάνεια

Ύψος εξάλων

Φόρτωση

Αλιευτικές εργασίες

Παραδείγματα πιθανών σεναρίων που μπορείτε να σκεφθείτε είναι τα ακόλουθα:
α. Να αναχωρήσετε από το λιμάνι με πλήρες φορτίο καυσίμων και προμηθειών αλλά χωρίς αλιεύματα.
β. Να είστε στα αλιευτικά πεδία με πλήρες φορτίο αλιευμάτων.
γ. Να επιστρέψετε στο λιμάνι με μεγάλη/μικρή ποσότητα αλιευμάτων και λίγα καύσιμα ή προμήθειες.
δ. Άλλες πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (π.χ. αλιευτικές εργασίες).

Ευχαριστίες:
Μέρος των περιεχόμενων της παρούσας ενότητας σχετικά με την ευστάθεια βασίζεται στις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από την Αρχή 
Ναυτικής Ασφάλειας της Νέας Ζηλανδίας και τους φορείς υγείας και ασφάλειας του αλιευτικού κλάδου.
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Ενότητα VI • Συμπληρωματικές πληροφορίες

3 • Παροχή πρώτων βοηθειών

3.1. ΊΑΤΡΊΚΉ ΕΞΕΤΑΣΉ ΘΥΜΑΤΟΣ

3.2. ΚΛΉΣΉ ΓΊΑ ΒΟΉΘΕΊΑ — ΚΛΉΣΉ ΚΊΝΔΥΝΟΥ (MAYDAY)

3.3. ΚΟΥΤΊ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΉΘΕΊΩΝ

3.3.1. ΚΟΥΤΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

3.3.2. ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ

3.4. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

ΜΑΘΕΤΕ 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
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3.1. ΊΑΤΡΊΚΉ ΕΞΕΤΑΣΉ ΘΥΜΑΤΟΣ

1. Φροντίστε πρώτα για τη δική σας ασφάλεια.
2. Μιλήστε στο θύμα πριν το αγγίξετε.
3. Ελέγξτε για τυχόν ενδείξεις αντίδρασης:

 y Αντιλαμβάνεται;
 y Μπορεί να ακούσει τη φωνή σας;
 y Αντιδρά στον πόνο;
 y Δεν αντιδρά καθόλου;

Για να ελέγξετε σε ποιον βαθμό διατηρεί το θύμα τις αισθήσεις του, σφίξτε δυνατά τους ώμους του και φωνάξτε για να δείτε αν θα 
απαντήσει. Αν δεν ανταποκριθεί στη φωνή ή το άγγιγμά σας, τσιμπήστε τον λοβό του αυτιού του ή το πίσω μέρος της παλάμης του για να 
δείτε αν ανταποκρίνεται στον πόνο.

Η απώλεια αισθήσεων εκδηλώνεται όταν διακόπτεται η φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου.
Το θύμα μπορεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και να χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια.
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3.2. ΚΛΉΣΉ ΓΊΑ ΒΟΉΘΕΊΑ — ΚΛΉΣΉ ΚΊΝΔΥΝΟΥ (MAYDAY)

1. Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματός σας είναι ενεργοποιημένος και ότι έχει επιλεγεί η ρύθμιση υψηλής ισχύος.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο κανάλι (MF DSC, VHF DSC, VHF Κανάλι 16 ή INMARSAT).
3. Πιέστε το πλήκτρο εκπομπής και πείτε αργά και καθαρά:

 y Mayday (επαναλάβετε 3 φορές)
 y Εδώ … (επαναλάβετε το όνομα του σκάφους σας 3 φορές)
 y Το σήμα κλήσης / Ο αριθμός MMSI (Ταυτότητα Ναυτιλιακής Κινητής Υπηρεσίας) μου είναι …
 y Mayday (όνομα και στοιχεία σκάφους)
 y Η θέση μου είναι … (αναφέρατε γεωγραφικό μήκος και πλάτος ή πραγματική απόσταση διόπτευσης από γνωστό σημείο)
 y Ζητώ … (περιγράψτε το είδος βοήθειας, π.χ. «ιατρική βοήθεια»)
 y Υπάρχουν (;) επιβαίνοντες
 y Όβερ (που σημαίνει: παρακαλώ απαντήστε).

4. Σταματήστε να πιέζετε το πλήκτρο εκπομπής και αναμείνατε απάντηση.
5. Εάν δεν ακούσετε τίποτα, ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ την ΚΛΗΣΗ.
Εάν η κλήση πραγματοποιηθεί με επιτυχία, θα συνδεθείτε με κάποιον γιατρό σε ένα από τα κέντρα παροχής ιατρικών συμβουλών μέσω 
ασυρμάτου. Ανάλογα με τις περιστάσεις και τις συμβουλές του γιατρού, η ακτοφυλακή μπορεί να συμβάλει στην οργάνωση διαδικασίας 
εκκένωσης.

Σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας της ΕΕ για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα 
πλοία, οι οποίες ισχύουν για αλιευτικά σκάφη ανεξαρτήτως μεγέθους:

 � τα σκάφη πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα ιατρικά εφόδια (κουτί πρώτων βοηθειών),
 � στο πλήρωμα πρέπει να παρέχεται βασική κατάρτιση για την παροχή πρώτων βοηθειών / επείγουσας ιατρικής περίθαλψης,
 � η παροχή ιατρικών συμβουλών πραγματοποιείται μέσω ασυρμάτου,
 � τα σκάφη πρέπει να διαθέτουν εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών.

Σε περίπτωση συμβάντος με τραυματία ή ασθενή, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει τι πρέπει να πράξει έως 
ότου καταφθάσει επαγγελματική βοήθεια.
Όλα τα μέλη του πληρώματος θα πρέπει να λαμβάνουν βασική κατάρτιση στην παροχή πρώτων βοηθειών, ώστε να είναι σε θέση 
να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους σε περίπτωση ανάγκης.
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3.3. ΚΟΥΤΊ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΉΘΕΊΩΝ

3.3.1. ΚΟΥΤΊ ΒΑΣΊΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΉΘΕΊΩΝ

ΤΊ ΠΕΡΊΕΧΕΊ
1. Σετ έξι αδιάβροχων αυτοκόλλητων επιδέσμων μίας χρήσης σε διάφορα μεγέθη
2. Υγρά μαντιλάκια καθαρισμού (για τα χέρια του διασώστη)
3. Μαντιλάκια για την απολύμανση των τραυμάτων
4. Οφθαλμικά επιθέματα
5. Υγρά επιθέματα
6. Δύο υφασμάτινες γάζες σε ρολό
7. Κολλητική ταινία
8. Ιατρικό ψαλίδι
9. Λαβίδες κάθε είδους (πένσες κ.λπ.)
10. Παραμάνες
11. Βούρτσα νυχιών
12. Σακουλάκια ασφαλείας με φερμουάρ και ετικέτες σε περίπτωση μεταφοράς σε νοσοκομείο
13. Έξι τριγωνικούς βαμβακερούς επιδέσμους
14. Οκτώ ζεύγη γάντια νιτριλίου
15. Κουβέρτες διάσωσης/επιβίωσης από αλουμίνιο
16. Μάσκα ανάνηψης
17. Αποστειρωμένες γάζες
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3.3.2. ΚΟΥΤΊ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΉΘΕΊΩΝ ΚΑΤΉΓΟΡΊΑΣ Γ (4)

(4) Σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις, τα σκάφη ταξινομούνται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Η εν λόγω ταξινόμηση επηρεάζει τον κατάλογο με τα ιατρικά 
είδη που οφείλει να διαθέτει το σκάφος.

ΕΞΟΠΛΊΣΜΟΣ
1. Μάσκα τεχνητής αναπνοής
2. Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος
3. Αιμοστατική γάζα
4. Γάντια πολυαιθυλενίου μίας χρήσης
5. Γύψος
6. Αιμοστατικός επίδεσμος
7. Επίδεσμος ή αυτοκόλλητη ταινία οξειδίου του ψευδαργύρου

ΦΑΡΜΑΚΑ
1. Καρδιολογικά φάρμακα

 y Σκεύασμα για τη στηθάγχη
2. Γαστρεντερικό σύστημα

 y Αντιεμετικό
 y Αντιδιαρροϊκό

3. Αναλγητικά και σπασμολυτικά
 y Αναλγητικό

4. Νευρικό σύστημα
 y Σκεύασμα για τη ναυτία

5. Φάρμακα εξωτερικής χρήσης
 y Αντισηπτικό διάλυμα
 y Σκεύασμα για εγκαύματα

6. Αντίδοτα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
Η καταγραφή του συμβάντος είναι σημαντική για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το σχετικό έντυπο πρέπει να μεταφέρεται μαζί 
με το θύμα, κατά προτίμηση σε σακουλάκι ασφαλείας με φερμουάρ για να διατηρείται στεγνό. Ενδέχεται επίσης να απαιτείται 
αντίγραφο για τα αρχεία του σκάφους.
Στη επόμενη σελίδα παρατίθεται υπόδειγμα εντύπου συμβάντος, το οποίο μπορείτε να αντιγράψετε και να φυλάσσετε στο σκάφος 
μαζί με το κουτί πρώτων βοηθειών.
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3.4. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

Πότε έφαγε για τελευταία
φορά ο τραυµατίας;

Ξηρότητα

Κανονική υγρασία

Ιδρώτας
Υγρασία

Ερυθρό

Κανονικό

Χλωµό
Χρώµα

Πολύ υψηλή

Υψηλή

Κανονική

Χαµηλή

Πολύ χαµηλή
Θερµοκρασία

Επιδερµίδα

Αδύναµος∆υνατόςΑργόςΓρήγοροςΚανονικός
Σφυγµός

Θορυβώδης

Επιφανειακή

Βαθιά

Αργή

Γρήγορη

∆ύσπνοια

Κανονική
Αναπνοή

∆εν αντιδρά;

Αντιδρά στον πόνο;

Αντιλαµβάνεται;

Θυµάται το όνοµά του / πού βρίσκεται;

Επίπεδο διατήρησης αισθήσεων

ΌχιΝαι

Τραυµατισµός
στη σπονδυλική
στήλη;

∆εξιός αστράγαλος/πέλµα

∆εξιό γόνατο

∆εξιό ισχίο/µηρός/γλουτός

∆εξιό χέρι/καρπός

∆εξιός αγκώνας/βραχίονας

∆εξιός ώµος

Ωµοπλάτες

Αριστερός αστράγαλος/πέλµα

Αριστερό γόνατο

Αριστερό ισχίο/µηρός/γλουτός

Αριστερό χέρι/καρπός

Αριστερός αγκώνας/βραχίονας

Αριστερός ώµος

Λαιµός/αυχένας

Π
ολ

ύ
Μ

έτ
ρι

α
Λί

γο
∆ε

ν 
πο

νά
ει

Π
ολ

ύ
Μ

έτ
ρι

α
Λί

γο
∆ε

ν 
πο

νά
ει

Τραυµατισµένο µέρος του σώµατος και επίπεδο πόνου

Σύντοµη περιγραφή του τραυµατισµού

Πού έλαβε χώρα το συµβάν;
(π.χ. κατάστρωµα, µαγειρείο, µηχανοστάσιο κ.λπ.)

Ώρα (UTC/GMT/τοπική)Ηµεροµηνία συµβάντος

2. Στοιχεία συµβάντος

Εάν ναι, διευκρινίστε

Όχι

Ιατρικό ιστορικό;

Εάν ναι, διευκρινίστε

Όχι

Λαµβάνετε φαρµακευτική αγωγή;

Εάν ναι, διευκρινίστε

Όχι

Αλλεργίες;

Αριθ. σταθερού τηλεφώνου οικίας
ή/και κινητού τηλεφώνου

∆ιεύθυνσης κατοικίας

Θέση εργασίας 
στο σκάφος

ΈτοςΜήναςΗµέρα
Ηµεροµηνία γέννησης

Γυναίκα ΆνδραςΦύλο

Ονοµατεπώνυµο

1. Στοιχεία τραυµατία
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Ενότητα VI • Συμπληρωματικές πληροφορίες

4 • Εξοπλισμός εργασίας

4.1. ΕΊΣΑΓΩΓΉ

4.2. ΣΉΜΑΤΑ ΧΕΊΡΟΣ ΓΊΑ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΑΝΥΨΩΣΉΣ

4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΊΘΕΩΡΉΣΉ ΚΑΊ ΤΉΡΉΣΉ ΑΡΧΕΊΩΝ

4.4. ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΊΘΕΩΡΉΣΉΣ

4.4.1. ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ

4.4.2. ΣΚΑΦΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΧΟΑΝΟΕΙΔΕΙΣ ΙΧΘΥΟΠΑΓΙΔΕΣ

4.4.3. ΣΚΑΦΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΧΤΥΑ/ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ/ΠΛΑΝΟ

4.4.4. ΣΚΑΦΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΔΡΑΓΑ Ή ΔΟΚΟΤΡΑΤΑ

4.4.5. ΣΚΑΦΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΓΡΙ ΓΡΙ

ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Πότε έφαγε για τελευταία
φορά ο τραυµατίας;

Ξηρότητα

Κανονική υγρασία

Ιδρώτας
Υγρασία

Ερυθρό

Κανονικό

Χλωµό
Χρώµα

Πολύ υψηλή

Υψηλή

Κανονική

Χαµηλή

Πολύ χαµηλή
Θερµοκρασία

Επιδερµίδα

Αδύναµος∆υνατόςΑργόςΓρήγοροςΚανονικός
Σφυγµός

Θορυβώδης

Επιφανειακή

Βαθιά

Αργή

Γρήγορη

∆ύσπνοια

Κανονική
Αναπνοή

∆εν αντιδρά;

Αντιδρά στον πόνο;

Αντιλαµβάνεται;

Θυµάται το όνοµά του / πού βρίσκεται;

Επίπεδο διατήρησης αισθήσεων

ΌχιΝαι

Τραυµατισµός
στη σπονδυλική
στήλη;

∆εξιός αστράγαλος/πέλµα

∆εξιό γόνατο

∆εξιό ισχίο/µηρός/γλουτός

∆εξιό χέρι/καρπός

∆εξιός αγκώνας/βραχίονας

∆εξιός ώµος

Ωµοπλάτες

Αριστερός αστράγαλος/πέλµα

Αριστερό γόνατο

Αριστερό ισχίο/µηρός/γλουτός

Αριστερό χέρι/καρπός

Αριστερός αγκώνας/βραχίονας

Αριστερός ώµος

Λαιµός/αυχένας
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Τραυµατισµένο µέρος του σώµατος και επίπεδο πόνου

Σύντοµη περιγραφή του τραυµατισµού

Πού έλαβε χώρα το συµβάν;
(π.χ. κατάστρωµα, µαγειρείο, µηχανοστάσιο κ.λπ.)

Ώρα (UTC/GMT/τοπική)Ηµεροµηνία συµβάντος

2. Στοιχεία συµβάντος

Εάν ναι, διευκρινίστε

Όχι

Ιατρικό ιστορικό;

Εάν ναι, διευκρινίστε

Όχι

Λαµβάνετε φαρµακευτική αγωγή;

Εάν ναι, διευκρινίστε

Όχι

Αλλεργίες;

Αριθ. σταθερού τηλεφώνου οικίας
ή/και κινητού τηλεφώνου

∆ιεύθυνσης κατοικίας

Θέση εργασίας 
στο σκάφος

ΈτοςΜήναςΗµέρα
Ηµεροµηνία γέννησης

Γυναίκα ΆνδραςΦύλο

Ονοµατεπώνυµο

1. Στοιχεία τραυµατία
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4.1. ΕΊΣΑΓΩΓΉ

ΕΞΟΠΛΊΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
Αφορά οποιονδήποτε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε εργασίες επί του σκάφους, όπως:

 � εργαλεία χειρός, χειροκίνητα και μηχανοκίνητα,
 � σκάλες, σταθερές και κινητές,
 � ιμάντες μεταφοράς,
 � αναβατόρια,
 � παγομηχανές,
 � εξοπλισμό μαγειρείου και τιμονιέρας,
 � βαρούλκα,
 � βαρούλκο ανάσυρσης διχτυών,
 � τύμπανα περιέλιξης διχτυών,
 � μηχανικές τροχαλίες, γερανούς και συναφείς τροχαλίες, κρεμώμενους τροχίλους και καπόνια,
 � εξοπλισμό ξηράς που χρησιμοποιείται στις εργασίες εκφόρτωσης, όπως περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα και αυτοκινούμενο 

εξοπλισμό εργασίας.

Κάθε άτομο υπεύθυνο για τη λειτουργία του σκάφους πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός εργασίας:
 � είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί και είναι κατάλληλος για τον σκοπό και τις συνθήκες χρήσης του,
 � συντηρείται έτσι ώστε να είναι ασφαλής για χρήση και να μη θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των μελών 

του πληρώματος,
 � επιθεωρείται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι εξακολουθεί να είναι ασφαλής για χρήση.

Όλες οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να εκτελούνται από ειδικό εμπειρογνώμονα και να τηρούνται σχετικά αρχεία.

Ο εξοπλισμός ανύψωσης, π.χ. βαρούλκα και ολκοί, πρέπει να διέπεται από ειδικά μέτρα προστασίας και να υπόκειται σε ελέγχους. 
Ο εξοπλισμός ανύψωσης πρέπει:

 � να είναι κατάλληλος, με επαρκή ισχύ και ευστάθεια για την προτεινόμενη χρήση. Το φορτίο και κάθε στοιχείο προσαρτημένο σε 
αυτό (π.χ. κιβώτια με αλιεύματα, άγκιστρα ανύψωσης κ.λπ.) πρέπει επίσης να είναι κατάλληλα·

 � να είναι τοποθετημένος ή εγκατεστημένος έτσι ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος τραυματισμού, π.χ. να πέσει ο εξοπλισμός ή το 
φορτίο ή να χτυπήσει ανθρώπους·

 � να διαθέτει ευκρινή σήμανση με κατάλληλες πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την ασφαλή χρήση του, π.χ. 
ασφαλή φορτία εργασίας. Εξαρτήματα όπως ιμάντες, αρτάνες, δακτύλιοι στερέωσης κ.λπ. πρέπει επίσης να φέρουν κατάλληλη 
σήμανση.

Οι υπεύθυνοι εκμετάλλευσης του σκάφους πρέπει να φροντίζουν ώστε:
 � οι δραστηριότητες ανύψωσης να προγραμματίζονται, να επιβλέπονται και να εκτελούνται με ασφαλή τρόπο από αρμόδια άτομα·
 � να εκπονείται κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνων πριν από την έναρξη της εργασίας·
 � ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την ανέλκυση ανθρώπων να φέρει κατάλληλη σήμανση και να είναι ασφαλής για τον 

συγκεκριμένο σκοπό, π.χ. να έχουν ληφθεί όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις για την εξάλειψη ή τον περιορισμό του κινδύνου·
 � τυχόν ελαττωματικός εξοπλισμός να τίθεται αμέσως εκτός λειτουργίας.

Για τους ανωτέρω σκοπούς, το αρμόδιο άτομο πρέπει να είναι σε θέση να επιδεικνύει πλήρη γνώση του εξοπλισμού και των 
εργασιών ανύψωσης. Το αρμόδιο άτομο δύναται να είναι ο κυβερνήτης του σκάφους ή μέλος του πληρώματος, σε κάθε περίπτωση 
όμως συνιστάται να χρησιμοποιείται κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
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4.2. ΣΉΜΑΤΑ ΧΕΊΡΟΣ ΓΊΑ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΑΝΥΨΩΣΉΣ

Αναπαραγωγή διαγραμμάτων με την ευγενική άδεια της Υπηρεσίας Λιμενικού και Ακτοφυλακής (Maritime and Coastguard Agency) του 
Ηνωμένου Βασιλείου.

VI-14. Συνήθη σήματα χειρός για δραστηριότητες ανέλκυσης

ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ
∆ΕΞΙΑ

ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Σήµα και µε τα δύο χέρια

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ
ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ

ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΟΥ

ΣΤΡΕΨΤΕ ∆ΕΞΙΑΣΤΡΕΨΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑΧΑΜΗΛΩΣΤΕ

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ 
ΑΜΕΣΩΣΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕΑΝΕΒΑΣΤΕ

Το κλείσιµο και το άνοιγµα 
γροθιάς σηµαίνει 

«κρατήστε σταθερά» 
ή «προωθήστε σταδιακά 

το φορτίο»
Σταµατήστε 

να ακολουθείτε 
τις οδηγίες µου

ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ακολουθήστε 

τις οδηγίες µου

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΊΘΕΩΡΉΣΉ ΚΑΊ ΤΉΡΉΣΉ ΑΡΧΕΊΩΝ

Προτού χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, ο εξοπλισμός ανύψωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων, πρέπει να 
επιθεωρείται από αρμόδιο άτομο. Πρέπει επίσης να ελέγχεται ενδελεχώς, κατά την τακτική χρήση του, για τυχόν ελαττώματα, τουλάχιστον 
σε ετήσια βάση.
Αρμόδιο άτομο πρέπει να καταρτίζει πρόγραμμα ελέγχου και ο έλεγχος πρέπει να εκτελείται επίσης από αρμόδιο άτομο, τα δε αναλυτικά 
στοιχεία αυτού να καταγράφονται σε μητρώο συντήρησης, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση. Μετά από κάθε έλεγχο 
ή επιθεώρηση του εξοπλισμού ανύψωσης, υποβάλλεται έκθεση στον ιδιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους και τον κυβερνήτη, ώστε να 
προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες.
Αντικείμενο ελέγχου ή επιθεώρησης πρέπει να αποτελεί όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για εργασίες ανύψωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για αγκυροβολία, στερέωση ή στήριξη, καθώς και εξαρτημάτων όπως 
αλυσίδες, ιμάντες, αρτάνες, κοχλίες ανάρτησης κ.λπ. Εξαιρείται ο εξοπλισμός ανέλκυσης (συρματόσκοινα έλξης, σκοινιά, αλυσίδες, κρίκοι, 
αγκύλια κ.λπ.) που συνήθως εισέρχεται στο νερό ή βυθίζεται σε αυτό, στο πλαίσιο των ευρύτερων αλιευτικών εργασιών. Εάν όμως 
το βαρούλκο τράτας ή ανάσυρσης διχτυών χρησιμοποιείται για εργασίες ανύψωσης, τότε η χρήση αυτή θα πρέπει επίσης να αποτελεί 
αντικείμενο ελέγχου ή επιθεώρησης.
Επομένως, παρότι ένα βαρούλκο μπορεί να έχει δύναμη έλξης 5 τόνων, όταν χρησιμοποιείται για την εκφόρτωση των αλιευμάτων και 
σηκώνει μόνο μισό τόνο βάρος ανά ανύψωση, θα πρέπει να επιθεωρείται και να ελέγχεται ως προς το φορτίο του μισού τόνου.
Η συχνότητα επιθεώρησης εξαρτάται από τις συνθήκες και τη χρήση του εκάστοτε μηχανήματος ή εξαρτήματος. Για μηχανήματα και 
εξαρτήματα βαριάς χρήσης υπό συνθήκες που ενδέχεται να προκαλέσουν ταχεία διάβρωση ή φθορά, μια εύλογη συχνότητα επιθεώρησης 
είναι ανά τρίμηνο. Για άλλα μηχανήματα/εξαρτήματα, ίσως ανά εξάμηνο, σε κάθε περίπτωση όμως, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο για 
όλα τα μηχανήματα/εξαρτήματα.
Στην ακόλουθη υποενότητα παρατίθεται ενδεικτικό έντυπο επιθεώρησης για μηχανότρατες και σκάφη αλιείας με χοανοειδείς ιχθυοπαγίδες, 
δίχτυα/παραγάδια/πλάνο, δράγα/δοκότρατα και γρι γρι. Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος των μηχανημάτων/εξαρτημάτων δεν είναι 
εξαντλητικός.
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4.4. ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΊΘΕΩΡΉΣΉΣ

4.4.1. ΜΉΧΑΝΟΤΡΑΤΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
A: αποδεκτή 

Ε: χρήζει επισκευής/αντικατάστασης/προσαρμογής 
Δ: διορθώθηκε 

ά.α.: άνευ αντικειμένου

3 μήνες 6 μήνες 9 μήνες 12 μήνες

Βαρούλκο — συμπεριλαμβάνονται: βάσεις, φρένα, διατάξεις 
σύμπλεξης, εξοπλισμός οδήγησης, ράουλα, μοχλός ελέγχου 
και υδραυλικό σύστημα

Τροχαλίες καταστρώματος και κρεμώμενοι τρόχιλοι, 
συμπεριλαμβανομένων των αγκυλίων

Σημείο ρυμούλκησης, αλυσίδες ή συρματόσκοινα 
ρυμούλκησης, κατοχείς αλυσίδων

Παλάγκο ή καπόνι ανύψωσης σάκου — 
συμπεριλαμβάνονται: βαρούλκο, συρματόσκοινο, τρόχιλος, 
άγκιστρο αγκυλίων, μοχλός ελέγχου και υδραυλικό σύστημα

Εξαρτισμός εκφόρτωσης — συμπεριλαμβάνονται: παλάγκο, 
τρόχιλοι, συρματόσκοινο, άγκιστρο, αγκύλια, γάντζοι, 
βαρούλκο, μοχλός ελέγχου και υδραυλικό σύστημα

Μηχανική τροχαλία και γερανός

6 μήνες 12 μήνες

Τύμπανο περιέλιξης διχτυού – συμπεριλαμβάνονται: 
χειριστήριο ελέγχου και υδραυλικό σύστημα

Σύστημα διακίνησης αλιευμάτων, ιμάντας μεταφοράς, 
αναβατόριο κ.λπ.

Σκάλα χώρου αποθήκευσης αλιευμάτων

Ηλεκτρικός τροχός χειρός

Ηλεκτρικό δράπανο χειρός

Μονάδα συγκόλλησης

Φορητή γεννήτρια

Εργαλεία καύσης και κοπής

12 μήνες

Εργαλεία χειρός και διάφορα

Πόντες (ζουμπάδες) για πίρους ασφάλισης ναυτικών 
κλειδιών

Χαλαρά μέρη εξοπλισμού ανύψωσης

Τα χαλαρά μέρη του εξοπλισμού ανύψωσης, όπως το παλάγκο, πρέπει να επιθεωρούνται πριν από τη χρήση και μετά την πάροδο 
12 μηνών.
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ΑΣ 4.4.2. ΣΚΑΦΟΣ ΑΛΊΕΊΑΣ ΜΕ ΧΟΑΝΟΕΊΔΕΊΣ ΊΧΘΥΟΠΑΓΊΔΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
A: αποδεκτή 

Ε: χρήζει επισκευής/αντικατάστασης/προσαρμογής 
Δ: διορθώθηκε 

ά.α.: άνευ αντικειμένου

3 μήνες 6 μήνες 9 μήνες 12 μήνες

Βαρούλκο ανάσυρσης — συμπεριλαμβάνονται: βάση 
στήριξης, τροχαλίες, προωθητική λεπίδα, χειριστήριο και 
υδραυλικό σύστημα

Επωτίδα — συμπεριλαμβάνονται: βάση στήριξης επωτίδας, 
τρόχιλος και αγκύλιο

Ράουλο κουπαστής εφόσον χρησιμοποιείται αντί τροχίλου 
επωτίδας

Παλάγκο ή καπόνι ανύψωσης σάκου — 
συμπεριλαμβάνονται: βαρούλκο, συρματόσκοινο, τρόχιλος, 
άγκιστρο αγκυλίων, μοχλός ελέγχου και υδραυλικό σύστημα

Εξαρτισμός εκφόρτωσης – συμπεριλαμβάνονται: παλάγκο, 
τρόχιλοι, συρματόσκοινο, άγκιστρο, αγκύλια, γάντζοι, 
βαρούλκο, μοχλός ελέγχου και υδραυλικό σύστημα

6 μήνες 12 μήνες

Σκάλα χώρου αποθήκευσης αλιευμάτων

Ηλεκτρικός τροχός χειρός

Ηλεκτρικό δράπανο χειρός

Μονάδα συγκόλλησης

Φορητή γεννήτρια

Εργαλεία καύσης και κοπής

12 μήνες

Εργαλεία χειρός και διάφορα

Χαλαρά μέρη εξοπλισμού ανύψωσης

Τα χαλαρά μέρη του εξοπλισμού ανύψωσης, όπως το παλάγκο, πρέπει να επιθεωρούνται πριν από τη χρήση και μετά την πάροδο 
12 μηνών.
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ΑΣ4.4.3. ΣΚΑΦΟΣ ΑΛΊΕΊΑΣ ΜΕ ΔΊΧΤΥΑ/ΠΑΡΑΓΑΔΊΑ/ΠΛΑΝΟ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
A: αποδεκτή 

Ε: χρήζει επισκευής/αντικατάστασης/προσαρμογής 
Δ: διορθώθηκε 

ά.α.: άνευ αντικειμένου

3 μήνες 6 μήνες 9 μήνες 12 μήνες

Βαρούλκο ανάσυρσης διχτυού — συμπεριλαμβάνονται: 
βάση στήριξης, ράουλο αρπάγης / ιμάντας μεταφοράς, 
χειριστήριο και υδραυλικό σύστημα

Διάταξη τίναξης/στοιβασίας διχτυού

Βαρούλκο ανάσυρσης παραγαδιών — συμπεριλαμβάνονται: 
βάση στήριξης, τροχαλίες, προωθητική λεπίδα, χειριστήριο 
και υδραυλικό σύστημα

Τονοδηγός ή επωτίδα, εφόσον χρησιμοποιείται

Εξαρτισμός εκφόρτωσης — συμπεριλαμβάνονται: παλάγκο, 
τρόχιλοι, συρματόσκοινο, άγκιστρο, αγκύλια, γάντζοι, 
βαρούλκο, μοχλός ελέγχου και υδραυλικό σύστημα

6 μήνες 12 μήνες

Μπαστέκες χειρός

Κύλινδροι απομάκρυνσης αλιευμάτων

Σκάλα χώρου αποθήκευσης αλιευμάτων

Ηλεκτρικός τροχός χειρός

Ηλεκτρικό δράπανο χειρός

Μονάδα συγκόλλησης

Φορητή γεννήτρια

Εργαλεία καύσης και κοπής

12 μήνες

Εργαλεία χειρός και διάφορα

Χαλαρά μέρη εξοπλισμού ανύψωσης

Τα χαλαρά μέρη του εξοπλισμού ανύψωσης, όπως το παλάγκο, πρέπει να επιθεωρούνται πριν από τη χρήση και μετά την πάροδο 
12 μηνών.
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ΑΣ 4.4.4. ΣΚΑΦΟΣ ΑΛΊΕΊΑΣ ΜΕ ΔΡΑΓΑ Ή ΔΟΚΟΤΡΑΤΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
A: αποδεκτή 

Ε: χρήζει επισκευής/αντικατάστασης/προσαρμογής 
Δ: διορθώθηκε 

ά.α.: άνευ αντικειμένου

3 μήνες 6 μήνες 9 μήνες 12 μήνες

Βαρούλκο — συμπεριλαμβάνονται: βάσεις, φρένα, διατάξεις 
σύμπλεξης, εξοπλισμός οδήγησης, ράουλα, μοχλός ελέγχου 
και υδραυλικό σύστημα

Παλάγκο — συμπεριλαμβανόνται: στρεπτήρες, τρόχιλοι και 
συρματόσκοινα, τρόχιλοι απόληξης παλάγκου και διατάξεις 
αυτόματης απασφάλισης

Τροχαλίες καταστρώματος και κρεμώμενοι τρόχιλοι, 
συμπεριλαμβανομένων των αγκυλίων

Παλάγκο ή καπόνι ανύψωσης σάκου — 
συμπεριλαμβάνονται: βαρούλκο, συρματόσκοινο, τρόχιλος, 
άγκιστρο αγκυλίων, μοχλός ελέγχου και υδραυλικό σύστημα

Εξαρτισμός εκφόρτωσης — συμπεριλαμβάνονται: παλάγκο, 
τρόχιλοι, συρματόσκοινο, άγκιστρο, αγκύλια, γάντζοι, 
βαρούλκο, μοχλός ελέγχου και υδραυλικό σύστημα

Εξαρτισμός αλιείας με δοκότρατα/δράγα

Αλυσίδες περιορισμού δοκότρατας (για στοιβασία 
και επισκευή)

6 μήνες 12 μήνες

Σύστημα διακίνησης αλιευμάτων, ιμάντας μεταφοράς, 
αναβατόριο κ.λπ.

Σκάλα χώρου αποθήκευσης αλιευμάτων

Ηλεκτρικός τροχός χειρός

Ηλεκτρικό δράπανο χειρός

Μονάδα συγκόλλησης

Φορητή γεννήτρια

Εργαλεία καύσης και κοπής

12 μήνες

Εργαλεία χειρός και διάφορα

Χαλαρά μέρη εξοπλισμού ανύψωσης

Τα χαλαρά μέρη του εξοπλισμού ανύψωσης, όπως το παλάγκο, πρέπει να επιθεωρούνται πριν από τη χρήση και μετά την πάροδο 
12 μηνών.
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ΑΣ4.4.5. ΣΚΑΦΟΣ ΑΛΊΕΊΑΣ ΜΕ ΓΡΊ ΓΡΊ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
A: αποδεκτή 

Ε: χρήζει επισκευής/αντικατάστασης/προσαρμογής 
Δ: διορθώθηκε 

ά.α.: άνευ αντικειμένου

3 μήνες 6 μήνες 9 μήνες 12 μήνες

Βοηθητική λέμβος: κατάσταση, μηχανή, εξοπλισμός έκτακτης 
ανάγκης, σύστημα ραδιοεπικοινωνίας

Εξαρτισμός καθέλκυσης/ανέλκυσης: συρματόσκοινα ανύψωσης, 
τρόχιλοι και αγκύλια, βαρούλκο και δομή

Βαρούλκο ανάσυρσης παραγαδιών — συμπεριλαμβάνονται: βάση 
στήριξης, τροχαλίες, προωθητική λεπίδα, χειριστήριο και υδραυλικό 
σύστημα

Πρυμναίο βαρούλκο ανάσυρσης διχτυών — συμπεριλαμβάνονται: 
υδραυλικός μηχανισμός στήριξης και χειριστήρια

Πρωραίο βαρούλκο ανάσυρσης διχτυών — συμπεριλαμβάνονται: 
υδραυλικός μηχανισμός στήριξης και χειριστήρια

Βαρούλκο αυτόματου κλεισίματος στίγγου: συναφείς τρόχιλοι 
και εξαρτισμός

Εξαρτισμός και βαρούλκο απόχης (κόφα): συμπεριλαμβανομένου 
του παλάγκου και όλου του λοιπού εξαρτισμού

Αντλία αλιευμάτων: συμπεριλαμβανομένου του παλάγκου και όλου 
του λοιπού εξαρτισμού

Ράουλα μεταφοράς διχτυού: συμπεριλαμβανομένων του γερανού 
και των χειριστηρίων

Παλάγκο / γερανός εκφόρτωσης: συμπεριλαμβανομένων όλων 
των συναφών τροχίλων, αλυσίδων, αγκυλίων κ.λπ.

6 μήνες 12 μήνες

Σκάλα χώρου αποθήκευσης αλιευμάτων

Ηλεκτρικός τροχός χειρός

Ηλεκτρικό δράπανο χειρός

Μονάδα συγκόλλησης

Φορητή γεννήτρια

Εργαλεία καύσης και κοπής

12 μήνες

Εργαλεία χειρός και διάφορα

Πόντες (ζουμπάδες) για πείρους ασφάλισης ναυτικών κλειδιών

Τα χαλαρά μέρη του εξοπλισμού ανύψωσης, όπως το παλάγκο, πρέπει να επιθεωρούνται πριν από τη χρήση και μετά την πάροδο 
12 μηνών.
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Ενότητα VI • Συμπληρωματικές πληροφορίες

5 • Ασκήσεις ετοιμότητας

5.1. ΕΊΣΑΓΩΓΉ

5.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΊΚΉ ΔΊΕΞΑΓΩΓΉ ΑΣΚΉΣΕΩΝ ΕΤΟΊΜΟΤΉΤΑΣ

5.3. ΤΟ ΣΧΕΔΊΟ ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΉΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΉΣ 

ΑΝΑΓΚΉΣ

5.4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΊΩΝ ΓΊΑ ΤΉΝ ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΉ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΉΣ ΑΝΑΓΚΉΣ

5.4.1. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

5.4.2. ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ

5.4.3. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ / ΕΚΤΑΚΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

5.4.4. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

5.4.5. ΠΥΡΚΑΓΙΑ

5.4.6. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

5.5. ΑΡΧΕΊΟ ΑΣΚΉΣΕΩΝ ΕΤΟΊΜΟΤΉΤΑΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ 
ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ 
ΣΕΝΑΡΙΑ
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5.1. ΕΊΣΑΓΩΓΉ

Η άσκηση ετοιμότητας είναι άσκηση προσομοίωσης των περιστάσεων μιας καταστροφικής ή επικίνδυνης κατάστασης επί του 
σκάφους, που παρέχει στον κυβερνήτη και το πλήρωμα την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τις προβλεπόμενες μεθόδους 
αντιμετώπισης και να εξασκηθούν. Παρότι οι ασκήσεις ετοιμότητας δεν μπορούν να προβλέψουν κάθε πιθανό σενάριο, παρέχουν 
στα μέλη του πληρώματος μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αντιδρούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι στόχοι της 
σωστής αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι οι ακόλουθοι:

 � Άμεση κινητοποίηση
 � Θέση του συμβάντος υπό έλεγχο ή περιορισμός της κλιμάκωσής του
 � Διευκόλυνση της εκκένωσης, της διάσωσης και της απομάκρυνσης από τον κίνδυνο
 � Προστασία της ανθρώπινης ζωής (μέσω της έγκαιρης παροχής ιατρικής βοήθειας)
 � Προστασία του σκάφους και του εξοπλισμού του
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5.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΊΚΉ ΔΊΕΞΑΓΩΓΉ ΑΣΚΉΣΕΩΝ ΕΤΟΊΜΟΤΉΤΑΣ

Η άσκηση ετοιμότητας πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να παρέχει σε κάθε μέλος του πληρώματος την ευκαιρία να εκτελέσει στην 
πράξη τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, να εξοικειωθεί με τη θέση και τον τύπο 
του διαθέσιμου επί του σκάφους εξοπλισμού, και να ενισχύσει το πνεύμα συνεργασίας και την εμπιστοσύνη του στους συναδέλφους. 
Επιτρέπει επίσης τον εντοπισμό των αδυναμιών που ενδεχομένως έχει το σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την 
αντιμετώπισή τους.
1. Διαφοροποιείτε τις ασκήσεις ετοιμότητας επιλέγοντας κάθε φορά διαφορετικά σενάρια, όπως πυρκαγιά στον χώρο ενδιαίτησης 

ή στο μηχανοστάσιο, πτώση ανθρώπου στη θάλασσα ή διακομιδή τραυματία.
2. Βεβαιωθείτε ότι δεν διατρέχει κανείς κίνδυνο τραυματισμού κατά τη διάρκεια της άσκησης ετοιμότητας.
3. Τα μέλη του πληρώματος θα πρέπει να είναι απολύτως εξοικειωμένα με τον έλεγχο και τον τρόπο λειτουργίας του εξοπλισμού.
4. Ενθαρρύνετε το πλήρωμα να λειτουργεί ως ομάδα, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με τη μέγιστη 

δυνατή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
5. Τα μέλη του πληρώματος είναι πιθανό να αισθανθούν κάποια πίεση. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να κατανοήσουν ότι, σε περίπτωση 

πραγματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η ασφάλειά τους εξαρτάται από την καλή μεταξύ τους συνεργασία.
6. Πραγματοποιείτε συνάντηση απολογισμού μετά από κάθε άσκηση ετοιμότητας. Παρακινείστε τα μέλη του πληρώματος να μιλήσουν 

για τα διδάγματα που αποκόμισαν και για τις βελτιώσεις που ενδεχομένως προτείνουν. Για παράδειγμα:
 y Χρειάζεται πρόσθετος εξοπλισμός;
 y Υπάρχει εναλλακτικό σημείο αποθήκευσης του εξοπλισμού;
 y Χρειάζεται κάποιο μέλος του πληρώματος πρόσθετη (ή συμπληρωματική) κατάρτιση;
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5.3. ΤΟ ΣΧΕΔΊΟ ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΉΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΉΣ ΑΝΑΓΚΉΣ

Στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να καταγράφονται στο 
ημερολόγιο του σκάφους οι ακόλουθες πληροφορίες:
α. Σύντομη περιγραφή κάθε πιθανής κατάστασης έκτακτης ανάγκης (π.χ. πτώση στη θάλασσα, πυρκαγιά, σκάλωμα αλιευτικών 

εργαλείων).
β. Κατάλογος ελέγχου των άμεσων ενεργειών που πρέπει να γίνονται σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
γ. Αναγραφή των ονομάτων των υπευθύνων για κάθε ενέργεια ή διαδικασία που πρέπει να γίνει σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
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5.4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΊΩΝ ΓΊΑ ΤΉΝ ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΉ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΉΣ ΑΝΑΓΚΉΣ

Στην παρούσα υποενότητα παρατίθεται κατάλογος ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει τις βασικές ενέργειες που πρέπει να γίνονται για την 
αντιμετώπιση των πλέον πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε μικρά αλιευτικά σκάφη. Οι κατάλογοι ελέγχου μπορούν επίσης να 
φανούν χρήσιμοι κατά τον σχεδιασμό των ασκήσεων ετοιμότητας και τη συνάντηση απολογισμού.

5.4.1. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΉ ΘΑΛΑΣΣΑ
Λάβετε όλες τις δυνατές προφυλάξεις για τον περιορισμό του κινδύνου πτώσης στη θάλασσα, αλλά σχεδιάστε παράλληλα αποτελεσματική 
διαδικασία περισυλλογής για ώρα ανάγκης. Έχετε υπόψη τι πρέπει να κάνετε και καταρτίστε σχέδιο περισυλλογής κατάλληλα 
προσαρμοσμένο στο δικό σας σκάφος.
Οι διαδικασίες περισυλλογής ανθρώπου που έχει πέσει στη θάλασσα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 � Να σημάνετε αμέσως συναγερμό: φωνάξτε «άνθρωπος στη θάλασσα!».
 � Να ορίσετε παρατηρητή: ένα μέλος του πληρώματος πρέπει να έχει διαρκώς οπτική επαφή με τον άνθρωπο στη θάλασσα.
 � Να ρίξετε κυκλικό σωσίβιο: για να σημαδέψετε το σημείο της πτώσης.
 � Να στρίψετε το σκάφος: κάντε επιτόπου στροφή και γυρίστε πίσω.
 � Να εκπέμψετε σήμα κινδύνου: καλέστε στον ασύρματο για βοήθεια.
 � Να περισυλλέξετε τον ναυαγό: ετοιμάστε τον εξοπλισμό περισυλλογής ανθρώπου από τη θάλασσα.
 � Να οργανωθείτε: πρέπει να έχετε εξοπλιστεί εκ των προτέρων με κατάλληλα μέσα ανάσυρσης, όπως κάνιστρο, σκάλα, ιμάντα 

ανάσυρσης κ.λπ.
 � Να παρέχετε τις πρώτες βοήθειες / ιατρική φροντίδα: πρέπει να έχετε εφοδιάσει το σκάφος με κατάλληλο κουτί πρώτων βοηθειών και 

να έχετε εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση της υποθερμίας.

5.4.2. ΕΊΣΡΟΉ ΥΔΑΤΩΝ
Στα σκάφη με κατάστρωμα, η εισροή υδάτων μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, είτε το σκάφος βρίσκεται στη θάλασσα είτε εντός του 
λιμένα. Η εισροή υδάτων είναι δυνατό να προληφθεί. Αν όμως αυτό δεν καταστεί δυνατό, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να τεθεί 
υπό έλεγχο. Εφόσον εντοπιστούν εγκαίρως, οι σωληνώσεις που παρουσιάζουν διαρροή μπορούν να απομονωθούν και η εισροή υδάτων 
να ελεγχθεί με απάντληση του νερού από τον χώρο που παρουσιάζει το πρόβλημα.
Είναι πιθανό, ωστόσο, η εισροή υδάτων να γίνει με γρήγορο ρυθμό και ο καθυστερημένος εντοπισμός της να μην αφήσει αρκετό χρόνο για 
την αντιμετώπιση της αιτίας του προβλήματος. Η τοποθέτηση συστήματος ελέγχου στάθμης υδροσυλλέκτη είναι ζωτικής σημασίας για την 
έγκαιρη ειδοποίηση του πληρώματος σε περίπτωση εισροής υδάτων.
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο εισροής υδάτων ή τη ζημιά που ενδέχεται να προκληθεί από την εισροή υδάτων, έχετε πάντοτε κλειστά τα 
υδατοστεγή διαμερίσματα του σκάφους και φροντίζετε για την κατάλληλη συντήρηση όλων των χώρων κάτω από το κατάστρωμα και τη 
διατήρησή τους σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση εισροής υδάτων στο σκάφος σας:

 � Σημάνετε συναγερμό.
 � Θέστε σε λειτουργία τις αντλίες και ελέγξτε ότι λειτουργούν αποτελεσματικά οι διατάξεις αναρρόφησης.
 � Ο υπεύθυνος φυλακής στην τιμονιέρα πρέπει να εκπέμψει σχετικό σήμα προς παρακείμενα σκάφη και προς την ακτοφυλακή.
 � Κατευθύνετε το σκάφος προς αβαθή ύδατα ή λιμένα. Εξετάστε το ενδεχόμενο να το αφήσετε να προσαράξει σε κάποια ακτή.
 � Επιχειρήστε να αναχαιτίσετε τη ροή των υδάτων κλείνοντας τις βαλβίδες ή φράσσοντας την οπή που έχει δημιουργηθεί.
 � Αν οι αντλίες δεν λειτουργούν, βγείτε έξω και σφραγίστε το διαμέρισμα.
 � Κλείστε τις πόρτες, τα στόμια κύτους και τις θυρίδες, ώστε να εμποδίσετε την εισροή υδάτων στο εσωτερικό του σκάφους.
 � Αφήστε ανοιχτά τα μπούνια και τις θυρίδες εκροής υδάτων καταστρώματος, ώστε να απομακρύνεται η περίσσεια του νερού.
 � Δημιουργήστε τεχνητά διαφράγματα κατά μήκος του διαμερίσματος που έχει κατακλυστεί με νερά, ενώνοντας μεταξύ τους τα 

χωρίσματα των χώρων διαλογής ή τα παλετοκιβώτια των αλιευμάτων.
 � Ελέγξτε για οπές που έχουν διαρροή στα παρακείμενα διαμερίσματα.
 � Λάβετε υπόψη τις επιπτώσεις του κατακλυσμένου με νερά διαμερίσματος στην ευστάθεια του σκάφους.
 � Χρησιμοποιήστε πανιά και σκοινιά για να φράξετε τα σημεία εισροής υδάτων.
 � Προετοιμαστείτε να εγκαταλείψετε το σκάφος. Παραμείνετε στο σκάφος για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται ασφαλές.
 � Εγκαταλείψτε το σκάφος μόνον εφόσον δώσει σχετική εντολή ο κυβερνήτης.
 � Μην φοράτε PFD ή στολές εμβάπτισης όταν βρίσκεστε στο εσωτερικό του σκάφους (σε κλειστούς χώρους) διότι η άντωση που έχουν 

μπορεί να παρεμποδίσει τη διαφυγή σας σε περίπτωση απότομης ανατροπής του σκάφους. Βγάλτε τα, ωστόσο, από τα σημεία φύλαξής 
τους, ώστε να τα έχετε πρόχειρα.
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Σ 5.4.3. ΤΡΑΥΜΑΤΊΣΜΟΊ / ΕΚΤΑΚΤΑ ΊΑΤΡΊΚΑ ΠΕΡΊΣΤΑΤΊΚΑ

Το πλήρωμα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών και να γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει έκτακτα ιατρικά περιστατικά, 
όπως απώλεια αισθήσεων, κοψίματα, εγκαύματα, υποθερμία και ψυχροπληξία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει:

 � να παρακολουθείτε την υγεία του τραυματία που βρίσκεται στο σκάφος·
 � να εκπέμψετε σήμα κινδύνου (MAYDAY) μέσω ασυρμάτου, εάν η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη·
 � να ζητήσετε ιατρική συνδρομή μέσω ασυρμάτου, εάν απαιτείται·
 � να προετοιμαστείτε για διακομιδή από ελικόπτερο ή άλλο σκάφος·
 � ή να πραγματοποιήσετε εσείς τη διακομιδή επιστρέφοντας στον λιμένα.

5.4.4. ΔΥΣΜΕΝΕΊΣ ΚΑΊΡΊΚΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ
Προτού αποπλεύσετε, συμβουλευθείτε την πρόγνωση του καιρού και ενημερωθείτε για τις συνθήκες που επικρατούν στη θαλάσσια 
περιοχή στην οποία σκοπεύετε να κατευθυνθείτε.

 � Παρακολουθείτε διαρκώς την πρόγνωση του καιρού για την περιοχή σας όσο βρίσκεστε στη θάλασσα.
 � Ενημερώστε το πλήρωμα εάν επίκεινται δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή/και εάν σκοπεύετε να διαβείτε από κάποιο επικίνδυνο σημείο.
 � Κλείστε τις πόρτες, τα στόμια κύτους και τις θυρίδες, ώστε να εμποδίσετε την εισροή υδάτων στο σκάφος.
 � Προβείτε σε απάντληση υδάτων από τους υδροσυλλέκτες, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια ευστάθειας.
 � Ζητήστε από το πλήρωμα να στερεώσει καλά τυχόν αλιευτικά εργαλεία και φορτία που δεν είναι ασφαλισμένα.
 � Ελέγξτε όλες τις γραμμές εισροής και εκροής που διαπερνούν τη γάστρα για τυχόν διαρροές.
 � Ετοιμαστείτε να προβείτε σε προσωρινές επισκευές.
 � Μη φοράτε PFD ή στολές εμβάπτισης όταν βρίσκεστε στο εσωτερικό του σκάφους (ή σε κλειστούς χώρους) διότι η άντωση που έχουν 

μπορεί να παρεμποδίσει τη διαφυγή σας σε περίπτωση απότομης ανατροπής του σκάφους. Βγάλτε τα, ωστόσο, από τα σημεία φύλαξής 
τους, ώστε να τα έχετε πρόχειρα.

 � Προετοιμαστείτε να διαφυλάξετε το σκάφος οδηγώντας το σε προστατευμένα ύδατα (ασφαλές λιμάνι ή καταφύγιο), εφόσον παραστεί 
ανάγκη.

5.4.5. ΠΥΡΚΑΓΊΑ
Πιθανά σημεία εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι το μαγειρείο και το μηχανοστάσιο. Εξοπλίστε το σκάφος σας με κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης 
για τους συγκεκριμένους χώρους. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος γύρω από την ηλεκτρική κουζίνα είναι καθαρός και ελεύθερος από εμπόδια, 
και έχετε σε άμεσα προσβάσιμο σημείο κουβέρτα πυρόσβεσης, ώστε να μπορέσετε να περιορίσετε άμεσα τυχόν πυρκαγιά. Εγκαταστήστε 
στο μηχανοστάσιο σύστημα αδρανούς αερίου. Ελέγχετε τακτικά τις βαλβίδες των συστημάτων καταιονισμού με νερό. Σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, θα πρέπει να είστε έτοιμοι:

 � να σημάνετε συναγερμό αμέσως μόλις αντιληφθείτε την πυρκαγιά.
 � να ειδοποιήσετε την ακτοφυλακή·
 � αν είναι εφικτό, να εντοπίσετε την πηγή της πυρκαγιάς·
 � να κλείσετε όλα τα συστήματα αερισμού· να κλείσετε τα στόμια κύτους, τις πόρτες, τις θυρίδες, τα παράθυρο και τις πτερωτές·
 � να διακόψετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά·
 � να μεριμνήσετε για την ασφαλή απομάκρυνση των μελών του πληρώματος από τη ζώνη περιορισμού της πυρκαγιάς·
 � να περιορίσετε και να κατασβέσετε την πυρκαγιά·
 � να κάνετε τους απαραίτητους ελιγμούς με το σκάφος ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες ενίσχυσης της πυρκαγιάς από τον 

άνεμο·
 � να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο καπνός να απομακρύνεται αποτελεσματικά από το σκάφος·
 � να ελέγξετε τους παρακείμενους χώρους για να αποτρέψετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς·
 � να ελέγξετε την ευστάθεια του σκάφους μόλις κατασβεστεί η πυρκαγιά·
 � εάν χρησιμοποιήθηκε νερό για την κατάσβεση, να προβείτε αμέσως στις αναγκαίες ενέργειες για την απομάκρυνσή του·
 � να αξιολογήστε την κατάσταση και να ενεργήσετε περαιτέρω αναλόγως·
 � να ανακτήσετε τον εξοπλισμό.
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Σ5.4.6. ΕΓΚΑΤΑΛΕΊΨΉ ΣΚΑΦΟΥΣ

Η προετοιμασία για την εγκατάλειψη του σκάφους περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες, εφόσον το επιτρέπουν τα χρονικά περιθώρια 
και οι περιστάσεις:

 � Να σημάνετε συναγερμό.
 � Να εκπέμψετε MAYDAY και να αναφέρετε την αιτία του κινδύνου.
 � Να διαθέτετε εγκεκριμένη σωσίβια σχεδία και να ετοιμαστείτε για την καθέλκυσή της.
 � Να έχετε συγκεντρωμένο όλο τον αναγκαίο για την περίσταση εξοπλισμό και να τον πάρετε μαζί σας. Στον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 y Φωτοβολίδες ή οπτικά σήματα κινδύνου
 y EPIRB (θεσιδεικτικός ραδιοφάρος έκτακτης ανάγκης)
 y SART (αναμεταδότης έρευνας και διάσωσης)
 y Φορητοί φανοί
 y Ασύρματος χειρός ή VHF
 y Νερό και τρόφιμα μακράς διαρκείας
 y Κουτί πρώτων βοηθειών
 y Ζεστά ρούχα

 � Να συγκεντρώσετε όλα τα μέλη του πληρώματος και να αναθέσετε στο καθένα από ένα καθήκον.
 � Να εγκαταλείψετε το σκάφος όταν είναι πλέον σαφές ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές (όταν επίκειται βύθιση του σκάφους).
 � Να κλείσετε τα ανοίγματα με υδατοστεγές κλείσιμο.
 � Να καθελκύσετε τη σωσίβια σχεδία. Να επιβιβαστείτε στη σχεδία χωρίς να βραχείτε, εάν είναι εφικτό.
 � Να έχετε καλά δεμένο το σκοινί στο σκάφος, αλλά να είστε έτοιμοι να το κόψετε μόλις επιβιβαστεί όλο το πλήρωμα στη σχεδία.
 � Να ρίξετε την πλωτή άγκυρα και να φουσκώσετε τον πυθμένα της σχεδίας.
 � Να ορίσετε παρατηρητές.
 � Να ενεργοποιήσετε τον EPIRB.
 � Να διαχειρίζεστε και να αξιολογείτε διαρκώς την κατάσταση έως ότου ολοκληρωθεί αισίως η διάσωσή σας.
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5.5. ΑΡΧΕΊΟ ΑΣΚΉΣΕΩΝ ΕΤΟΊΜΟΤΉΤΑΣ

Άνθρωπος στη θάλασσα (MOB) Ημερομηνία

Εισροή υδάτων Ημερομηνία

Παροχή πρώτων βοηθειών Ημερομηνία

Δυσμενείς καιρικές συνθήκες Ημερομηνία

Πυρκαγιά Ημερομηνία

Εγκατάλειψη σκάφους Ημερομηνία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ 1:  ΟΔΉΓΊΕΣ ΕΕ ΓΊΑ ΤΉΝ ΥΓΕΊΑ ΚΑΊ ΤΉΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑ 

ΣΤΉΝ ΕΡΓΑΣΊΑ

ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ 2: ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ FAO/ΔΟΕ/ΔΝΟ
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ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ 1:  ΟΔΉΓΊΕΣ ΕΕ ΓΊΑ ΤΉΝ ΥΓΕΊΑ ΚΑΊ ΤΉΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΣΤΉΝ ΕΡΓΑΣΊΑ

 � Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (οδηγία-πλαίσιο) 
Επίσημη Εφημερίδα L 183 της 29.6.1989, σ. 1

 � Οδηγία 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία (τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 
Επίσημη Εφημερίδα L 393 της 30.12.1989, σ. 18

 � Οδηγία 90/269/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1990, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων (τέταρτη 
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 
Επίσημη Εφημερίδα L 156 της 21.6.1990, σ. 9

 � Οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν 
τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση 
πρόσκαιρης εργασίας 
Επίσημη Εφημερίδα L 206 της 29.7.1991, σ. 19

 � Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την 
προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία 
Επίσημη Εφημερίδα L 113 της 30.4.1992, σ. 19

 � Οδηγία 92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και 
υγείας στην εργασία (ενάτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 
Επίσημη Εφημερίδα L 245 της 26.8.1992, σ. 23

 � Οδηγία 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1994, για την προστασία των νέων κατά την εργασία 
Επίσημη Εφημερίδα L 216 της 20.8.1994, σ. 12

 � Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 
Επίσημη Εφημερίδα L 131 της 5.5.1998, σ. 11

 � Οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία των 
εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη ειδική οδηγία 
κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) – Κωδικοποίηση της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ 
Επίσημη Εφημερίδα L 262 της 17.10.2000, σ. 21

 � Οδηγία 2002/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, περί των ελαχίστων προδιαγραφών 
υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) 
(16η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 
Επίσημη Εφημερίδα L 177 της 6.7.2002, σ. 13

 � Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, περί των ελάχιστων 
προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες 
(θόρυβος) (17η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 
Επίσημη Εφημερίδα L 42 της 15.2.2003, σ. 38

 � Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία 
(έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου) (κωδικοποιημένη 
έκδοση) 
Επίσημη Εφημερίδα L 158 της 30.4.2004, σ. 50

 � Οδηγία 2006/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των ελαχίστων προδιαγραφών 
υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή 
οπτική ακτινοβολία) (19η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) 
Επίσημη Εφημερίδα L 114 της 27.4.2006, σ. 38

 � Οδηγία 2009/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους 
(δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ – Κωδικοποίηση της οδηγίας 89/655/
ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 95/63/ΕΚ, 2001/45/ΕΚ και 2007/30/ΕΚ) 
Επίσημη Εφημερίδα L 260 της 3.10.2009, σ. 5 Χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας, 1989
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ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ 2: ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ FAO/ΔΟΕ/ΔΝΟ

 � ΔΝΟ, Σύμβαση περί διεθνών κανονισμών για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα (COLREG), που υπογράφηκε στις 
20 Οκτωβρίου 1972 
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx

 � ΔΝΟ, Διεθνής σύμβαση για τη ναυτική έρευνα και διάσωση – SAR, που υπογράφηκε στις 27 Απριλίου 1979 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201405/volume-1405-I-23489-English.pdf

 � FAO, Κώδικας ορθής συμπεριφοράς για μια υπεύθυνη αλιεία, 1995 
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm

 � FAO/ΔΟΕ/ΔΝΟ, Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την κατάρτιση και πιστοποίηση του προσωπικού αλιευτικών σκαφών, 2000 
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/en/

 � FAO/ΔΟΕ/ΔΝΟ, Προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό μικρών αλιευτικών 
σκαφών, 2005 
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/

 � ΔΟΕ, Σύμβαση σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας, 2007 (Σύμβαση αριθ. 188) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0:NO:P12100_ILO_CODE:C188

 � ΔΟΕ, Σύσταση σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας, 2007 (Σύσταση αριθ. 199) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0:NO:P12100_ILO_CODE:R199

 � ΔΝΟ, Κώδικας διεθνών προτύπων και συνιστώμενων πρακτικών για τη διερεύνηση ασφάλειας σε ένα ναυτικό ατύχημα ή ένα ναυτικό 
συμβάν (Κώδικας διερεύνησης ατυχημάτων), 13 Ιουνίου 2008 
http://emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/msc-mepc_3-circ_2.pdf

 � FAO/ΔΟΕ/ΔΝΟ, Συστάσεις για την ασφάλεια αλιευτικών σκαφών με κατάστρωμα μήκους κάτω των 12 μέτρων και αλιευτικών σκαφών 
χωρίς κατάστρωμα, 2012 
http://www.fao.org/docrep/017/i3108e/i3108e.pdf

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume 1405/volume-1405-I-23489-English.pdf
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/en/
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R199
http://emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/msc-mepc_3-circ_2.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i3108e/i3108e.pdf




ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

Δωρεάν εκδόσεις:
• ένα αντίτυπο:  

από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)·

• περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες:  
από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://ec.europa.eu/represent_el.htm),  
από τα γραφεία εκπροσώπησης στις εκτός ΕΕ χώρες (http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm),  
επικοινωνώντας με την υπηρεσία Άμεση Ευρώπη (http://europa.eu/europedirect/index_el.htm) ή  
καλώντας τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός από όλη την Ένωση) (*).

(*) Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν, και οι κλήσεις είναι γενικώς δωρεάν (ενδέχεται όμως κάποιες κλήσεις που 
πραγματοποιούνται μέσω ορισμένων τηλεπικοινωνιακών φορέων ή από τηλεφωνικούς θαλάμους ή ξενοδοχεία να 
χρεώνονται). 

Εκδόσεις επί πληρωμή:
• από το EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_el.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm
http://europa.eu/europedirect/index_el.htm
http://bookshop.europa.eu


Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα μικρά αλιευτικά σκάφη 
και όσοι εργάζονται σ’ αυτά, έτσι ώστε τόσο τα σκάφη όσο και τα πληρώματά τους να επιστρέφουν ασφαλή και σε 
καλή κατάσταση έπειτα από τα ταξίδια τους. Δεδομένου ότι, αφενός, αυτά τα σκάφη αντιπροσωπεύουν περίπου το 
80 % του συνόλου του αλιευτικού στόλου της ΕΕ και, αφετέρου, οι θάνατοι, οι τραυματισμοί και οι απώλειες σκαφών 
βρίσκονται σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, ο παρών οδηγός έχει καθοριστική σημασία για την πρόληψη των κινδύνων 
και την προστασία των ευρύτερων αλιευτικών κοινοτήτων. Κάθε ενότητα του οδηγού επικεντρώνεται σ’ έναν βασικό 
τομέα: το σκάφος, το πλήρωμα, τις αλιευτικές δραστηριότητες, την ανάλυση πραγματικών περιστατικών, την εκτίμηση 
κινδύνου και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, όπως για τα μέσα επίπλευσης, τη σταθερότητα, τις πρώτες 
βοήθειες, τον εξοπλισμό εργασίας και τις ασκήσεις έκτακτης ανάγκης. Ο οδηγός συνοδεύεται από γλωσσάριο, καθώς 
και από εικόνες, φωτογραφίες και διαγράμματα: όλα συμβάλλουν στην ανάδειξη των σημαντικών σημείων του και 
τον καθιστούν ένα έγγραφο αναφοράς εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη.
Η παρούσα έκδοση είναι διαθέσιμη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε τις εκδόσεις μας ή να εγγραφείτε συνδρομητής δωρεάν στον δικτυακό τόπο 
http://ec.europa.eu/social/publications
Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε τακτικά για τις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, εγγραφείτε συνδρομητής για να λαμβάνετε δωρεάν το ηλεκτρονικό 
ενημερωτικό δελτίο Social Europe στον δικτυακό τόπο  
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

https://www.facebook.com/socialeurope

https://twitter.com/EU_Social

KE-04-15-025-EL-N

http://ec.europa.eu/social/publications
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_Social
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	3.	ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΔΙΧΤΥΑ/ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ/ΠΛΑΝΟ
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	Ενότητα IV • Πραγματικά περιστατικά
	1.	Η ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΥΠΕΡΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ | ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ
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	11.	ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΔΡΑΓΑΣ, ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ | ΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	12.	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ | ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΖΩΩΝ
	13.	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
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	14.2.	Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ
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	6.	ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
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	1.3.	ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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	2.2.	ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
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	2.2.2.	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ
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	3 • Παροχή πρώτων βοηθειών
	3.1.	ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΥΜΑΤΟΣ
	3.2.	ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ — ΚΛΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (MAYDAY)
	3.3.	ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
	3.3.1.	ΚΟΥΤΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
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	3.4.	ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

	4 • Εξοπλισμός εργασίας
	4.1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	4.2.	ΣΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
	4.3.	ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
	4.4.	ΕΝΤΥΠΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
	4.4.1.	ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ
	4.4.2.	ΣΚΑΦΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΧΟΑΝΟΕΙΔΕΙΣ ΙΧΘΥΟΠΑΓΙΔΕΣ
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	5.1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	5.2.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
	5.3.	ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
	5.4.	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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	5.4.3.	ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ / ΕΚΤΑΚΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
	5.4.4.	ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
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	5.4.6.	ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

	5.5.	ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ


	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: �ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ FAO/ΔΟΕ/ΔΝΟ

	Ενότητα I • Το σκάφος
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	6.1.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ | ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (MOB)
	6.2.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ | ΠΥΡΚΑΓΙΑ
	6.3.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ | ΔΙΑΣΩΣΗ ΜΕ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ
	6.4.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ | ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

	7.	ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ, Ο ΚΡΥΦΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
	8.	ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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	10.	ΧΩΡΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ / ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ
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	12.	ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ
	13.	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
	14.	ΜΠΛΕΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥΣ
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	18.	ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΠΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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	1.	Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ
	2.	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
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