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01/2015:
(Δείτε τθν ζκκεςθ εδϊ.)
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Σφποσ πλοίου: Αλιευτικό Επαγγελματικό
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ΘΑΝΑΣΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΣΘΣΘ ΑΤΣΟΤ
Ιςτορικό:
Σο εν λόγω ςκάφοσ απζπλευςε από το Μπαλί Μυλοποτάμου, Ρεκφμνου πρωινζσ ϊρεσ τθσ 14θσ Μαρτίου 2015 για αλιεία,
με μοναδικό επιβαίνοντα τον Κυβερνιτθ και ιδιοκτιτθ του, θλικίασ 75 ετϊν. Η κατάςταςθ τθσ κάλαςςασ ιταν ταραγμζνθ
και επικρατοφςαν άνεμοι αρχικά Νότιοι ζνταςθσ 4 με 5 Bf με ριπζσ ζνταςθσ 6 Bf, οι οποίοι εν ςυνεχεία ςτράφθκαν ςε
Βόρειουσ ιςχυροφσ, ζνταςθσ 7 Bf. Σισ μεςθμβρινζσ ϊρεσ τθσ ίδιασ θμζρασ, ζγινε αντιλθπτό ότι το ςκάφοσ δεν είχε
επιςτρζψει ςτον λιμζνα και ξεκίνθςε θ διαδικαςία αναηιτθςισ του. Σο ςκάφοσ εντοπίςκθκε βυκιςμζνο ςε βάκοσ 20
μζτρων και ςε απόςταςθ περί το 0,5 ναυτικό μίλι βόρειο-ανατολικά του λιμζνα, χωρίσ ωςτόςο να εντοπιςτεί ο
κυβερνιτθσ του. Οι ζρευνεσ ςυνεχίςτθκαν και περί τθν 17:30 τθσ ίδιασ θμζρασ, ελικόπτερο τθσ Πολεμικισ Αεροπορίασ
που ςυμμετείχε ςτθν επιχείρθςθ ζρευνασ εντόπιςε τθ ςορό του Κυβερνιτθ ςε απόςταςθ περίπου τεςςάρων (04)
ναυτικϊν μιλίων από το ςθμείο βφκιςθσ του ςκάφουσ. Από το ναυτικό ατφχθμα δεν παρουςιάςτθκε διαρροι καυςίμων
και δεν προκλικθκε ρφπανςθ του καλαςςίου περιβάλλοντοσ. Σθν 23 και 25-03-2015 διενεργικθκαν εκ νζου καταδφςεισ
ςτο ςθμείο βφκιςθσ με ςκοπό τθν περιςυλλογι των διχτφων που παρζμεναν ςτο ςκάφοσ και τθν ανζλκυςι του.
Ζκταςη τησ Ηημιάσ:
Η υπερκαταςκευι με τον ιςτό των φανϊν ναυςιπλοΐασ, θ οποία αποτελοφςε το κάλυμμα για τθν είςοδο ςτον χϊρο του
μθχανοςταςίου, είχε αποκολλθκεί από το κατάςτρωμα του ςκάφουσ κατά τθν βφκιςι του. Σο πρυμναίο τμιμα του
περιβλιματοσ του ςκάφουσ ζφερε ςχετικά μεγάλα ανοίγματα και ςτισ δφο πλευρζσ, πάνω από το φψοσ καταςτρϊματοσ.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Σο παρόν προζρχεται από αναρτθμζνο ζντυπο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Τπθρεςίασ Διερεφνθςθσ Ναυτικϊν Ατυχθμάτων & υμβάντων (ΕΛΤΔΝΑ,
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Παρόμοια ανοίγματα ζφερε το ςκάφοσ και ςτο πρωραίο τμιμα όπου τμιματα του “ηωναριοφ” είχαν αποκολλθκεί,
ωςτόςο διαπιςτϊκθκαν ενδείξεισ πρόχειρθσ επιςκευισ με χριςθ μονωτικοφ υλικοφ (ςτόκου), για τθ ςτεγανοποίθςι τουσ
προκειμζνου να αποτραπεί θ ειςροι καλαςςινοφ φδατοσ ςτον εςωτερικό χϊρο του ςκάφουσ.
θμειϊνεται ότι το εφροσ των προαναφερόμενων ανοιγμάτων και θ κατάςταςθ ςτθν οποία διαπιςτϊκθκαν αποκλείουν
ενδεχόμενθ πρόκλθςι τουσ κατά τθ βφκιςθ του ςκάφουσ. Κατά ςυνζπεια εκτιμάται ότι προχπιρχαν και προκλικθκαν ςε
προγενζςτερθ χρονικι περίοδο του ναυτικοφ ατυχιματοσ.

Εικόνεσ από το ςημείο βφθιςησ του ςκάφουσ και κατά την διάρκεια τησ ανζλκυςήσ του (πηγή Λ/Χ Ρζθυμνου).
Πιθανά Αίτια:
Κατά τον πλου για τθν επιςτροφι του ςκάφουσ ςτον λιμζνα Μπαλίου, ςε ςθμείο το οποίο δεν κατζςτθ εφικτό να
προςδιοριςκεί, ο Κυβερνιτθσ ζπεςε ακοφςια ςτθ κάλαςςα και το ςκάφοσ παρζμεινε ακυβζρνθτο ςυνεχίηοντασ τθν
πορεία του. Ο Κυβερνιτθσ, ςτθν προςπάκειά του να κρατθκεί ςτθν επιφάνεια, ζβγαλε τα ροφχα του και προςπάκθςε να
κολυμπιςει προσ τθν ακτι. Εντοφτοισ θ θλικία του, θ φυςικι του κατάςταςθ και θ κατάςταςθ τθσ υγείασ του
ενδεχομζνωσ επθρζαςαν τθν προςπάκειά του με αποτζλεςμα να παραμείνει αρκετι ϊρα ςτθ κάλαςςα και τελικά να
επζλκει ο πνιγμόσ του. Σαυτόχρονα κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ πλεφςθσ του, ςτον εςωτερικό χϊρο του ςκάφουσ,
ειςζρρεαν φδατα λόγω του κυματιςμοφ μζςω των ανοιγμάτων που προχπιρχαν ςτο φψοσ του καταςτρϊματοσ. Η ειςροι
των υδάτων εκτιμάται ότι προιλκε από το πρυμναίο τμιμα, όπου θ απόςταςθ του καταςτρϊματοσ από τθν επιφάνεια
τθσ κάλαςςασ ιταν μικρότερθ, λόγω τθσ πλεφςθσ του ςκάφουσ ,θ οποία προκαλοφςε ζμπρυμνθ διαγωγι και τθσ
επίδραςθσ του βάρουσ των διχτφων που ιταν ςτοιβαγμζνα ςτο αριςτερό πρυμναίο κατάςτρωμα. Δεδομζνου ότι ο
Κυβερνιτθσ δεν ιταν πλζον ςτο ςκάφοσ για να απαντλιςει τα φδατα, όπωσ ςυνικιηε, θ ποςότθτα του ειςερχόμενου
καλαςςινοφ νεροφ αυξανόταν ςταδιακά, με αποτζλεςμα το βάροσ του φδατοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν επίδραςθ τθσ
ελεφκερθσ επιφάνειάσ του να προκαλζςει τθν απϊλεια τθσ ευςτάκειασ του ςκάφουσ και τελικά τθν βφκιςι του.
υμπεράςματα τα οποία οδήγηςαν ςτην φςταςη Αςφάλειασ:
Η μεταφορικι ικανότθτα του ςκάφουσ δεν ιταν ςε γνϊςθ του Κυβερνιτθ διότι το αναγραφόμενο «φψοσ εξάλων» ςτθν
ΑΕΠ δεν ανταποκρινόταν ςτθν πραγματικι κατάςταςθ.

___________________________________________________________________________________________________________________________
Σο παρόν προζρχεται από αναρτθμζνο ζντυπο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Τπθρεςίασ Διερεφνθςθσ Ναυτικϊν Ατυχθμάτων & υμβάντων (ΕΛΤΔΝΑ,
www.hbmci.gov.gr) και αποτελεί πρόταςθ θ οποία προζκυψε μετά από διερεφνθςθ αςφάλειασ ναυτικοφ ατυχιματοσ, βάςει του Ν.4033/2011, με ςκοπό τθ
βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ ςτθ ναυτιλία και τθν προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ.

