Διεξαγωγι
Τεχνικισ
Διερεφνθςθσ
ν. 4033/2011 (Αϋ 264),
όπωσ ιςχφει
Η διεξαγωγι τθσ τεχνικισ
διερεφνθςθσ δεν επιδιϊκει
τθν απόδοςθ ι τον επιμεριςμό ευκφνθσ ι υπαιτιότθτασ. Ζχει αποκλειςτικό ςκοπό, μζςω τθσ διαδικαςίασ
τθσ
ανάλυςθσ,
ςτον
προςδιοριςμό των ςυντελεςτικϊν παραγόντων και
αιτιϊν που οδιγθςαν ςε
ζνα ναυτικό ατφχθμα, ςτθν
εξαγωγι χριςιμων ςυμπεραςμάτων και διδαγμάτων
και ςτθν υποβολι ςυςτάςεων αςφαλείασ ι προτάςεων
προσ τα εμπλεκόμενα με το
ναυτικό ατφχθμα μζρθ, με
απϊτερο ςτόχο τθν πρόλθψθ ι αποφυγι παρόμοιων
ναυτικϊν ατυχθμάτων ςτο
μζλλον.

Σθμεία ιδιαίτερου
ενδιαφζροντοσ
● Η
προςωρινι ζκκεςθ
ςυντάχκθκε
ςφμφωνα
με τθν § 2 του άρκρου 16
του ν. 4033/2011, όπωσ
ιςχφει..
● Η παροφςα προςωρινι
ζκκεςθ ζχει ςυνταχκεί
χωρίσ να λαμβάνεται
υπόψθ
οποιαδιποτε
διαδικαςία διοικθτικι,
πεικαρχικι, αςτικι ι
ποινικι.
● Η Ρροςωρινι Ζκκεςθ
επιδιϊκει να παρουςιάςει μια περίλθψθ των
γεγονότων που ςυνζβθςαν 25θσ Αυγοφςτου
2014 και οδιγθςαν ςτο
περιγραφόμενο
πολφ
ςοβαρό ναυτικό ατφχθμα
● Η Ρροςωρινι ζκκεςθ δεν
κακιςτά νομικι ςυμβουλι και δεν κα πρζπει να
εκλαμβάνεται ωσ τζτοια.

Ρροςωρινι Ζκκεςθ (Interim Report)
Τεχνικι διερεφνθςθ ναυτικοφ ατυχιματοσ
Θάνατοσ ναυτικοφ ςτο /Κ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ»
§ 2 άρκρου 16 ν. 4033/2011
Ρολφ ςοβαρό ναυτικό ατφχθμα
Αύγουστος 2015
Το περιεχόμενο τθσ Ρροςωρινισ Ζκκεςθσ διερεφνθςθσ ναυτικοφ ατυχιματοσ, βαςίηεται ςε διακζςιμεσ
πλθροφορίεσ, οι οποίεσ ζχουν ςυγκεντρωκεί κατά τθ διαδικαςία τθσ τεχνικισ διερεφνθςθσ.
Η ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ενδζχεται να εντοπίςει νζα ςτοιχεία και να επιφζρει μεταβολζσ ι τροποποιιςεισ
ςτα παρεχόμενα ςτοιχεία τθσ Ρροςωρινισ Ζκκεςθσ.

Ρεριγραφι ταξιδίου
Τθν 13 Αυγοφςτου του 2014 το /Κ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ απζπλευςε από τον λιμζνα Ρειραιά με προοριςμό τον λιμζνα Ρορτ Σάιδ Αιγφπτου με ςκοπό τθ ρυμοφλκθςθ του M/V GOLDEN STAR ςτον λιμζνα Ρειραιά. Τθν 18-08-2015 και περί ϊρα 17:30 το /Κ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ προςζγγιςε το M/V GOLDEN STAR,
ςυνδζκθκε το ρυμοφλκιο και περί ϊρα 19:00 απζπλευςε για τον λιμζνα Ρειραιά . Ο ρυμοφλκθςθ εξελίχκθκε ομαλά με καλζσ καιρικζσ ςυνκικεσ όπου οι άνεμοι δεν ξεπζραςαν τα 5 Bfs.
Ρεριγραφι ρυμουλκίου
Το ρυμοφλκιο με το οποίο πραγματοποιικθκε θ ρυμοφλκθςθ του M/V GOLDEN STAR αποτελείτο από δφο
τμιματα. ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ με ναυτικό κλειδί κατάλλθλθσ αντοχισ (55t). Το πρϊτο τμιμα αποτελοφςε το κυρίωσ ρυμοφλκιο του /Κ, ιτοι ςυρματόςχοινο 52 mm τυλιγμζνο ςτθν ανζμθ του βαροφλκου
ρυμοφλκθςθσ του /Κ, ενϊ το δεφτερο τμιμα αποτελοφςε θ διάταξθ μζςω τθσ οποίασ το ρυμοφλκιο ςυνδεόταν πάνω ςτο ρυμουλκοφμενο πλοίο (ςζνια). Το δεφτερο τμιμα του ρυμουλκίου αποτελείτο από ςυρματόςχοινο 52mm (towing pennant) το οποίο κατζλθγε ςε αλυςίδα θ οποία μζςω του πρωραίου τονοδθγοφ του GOLDEN STAR προςδζκθκε πάνω ςτο πλοίο.
Ρλθςίον του ναυτικοφ κλειδιοφ ςφνδεςθσ του κυρίωσ ρυμουλκίου με το towing pennant τοποκετοφνται
δφο ναυτικά κλειδιά τα οποία χρθςιμεφουν ςε δφο ςκοποφσ. Το ζνα ναυτικό κλειδί τοποκετείται προσ
τθν πλευρά του /Κ και πάνω του ςυνδζεται κάβοσ ο οποίοσ προςδζνεται ςε κατάλλθλο ςθμείο ςτο /Κ
και περιορίηει τθν κίνθςθ του ρυμουλκίου κατά τον εγκάρςιο άξονα του ςκάφουσ κατά τθ διάρκεια τθσ
ρυμοφλκθςθσ (μπότςοσ). Το δεφτερο ναυτικό κλειδί τοποκετείται προσ τθν πλευρά του ρυμουλκοφμενου
πλοίου για τθν αποςφνδεςθ των δφο τμθμάτων του ρυμουλκίου και τθ ςυλλογι του δεφτερου τμιματοσ
μετά το πζρασ τθσ ρυμοφλκθςθσ. Ειδικότερα, μετά τθν ειςολκι του κυρίωσ ρυμουλκίου και όταν το ναυτικό κλειδί ςφνδεςθσ των δφο τμθμάτων βρίςκεται πάνω ςτο κατάςτρωμα του /Κ, ςυνδζεται κάβοσ ο οποίοσ είναι τοποκετθμζνοσ ςε βαροφλκο. Με τον τρόπο αυτό ςυγκρατοφνται το towing pennant και θ
αλυςίδα (ςζνια), τα οποία παραμζνουν ςτθ κάλαςςα και αποφορτίηεται το κυρίωσ ρυμοφλκιο οφτωσ
ϊςτε να καταςτεί εφικτι θ αφαίρεςθ του ναυτικοφ κλειδιοφ και να αποςυνδεκοφν τα δφο τμιματα του
ρυμουλκίου. Ακολοφκωσ με τθ χριςθ του βαροφλκου ςυλλζγεται το υπόλοιπο ρυμοφλκιο.
Σφνοψθ του ναυτικοφ ατυχιματοσ
Ρερί ϊρα 06:50 τθν 25 Αυγοφςτου 2014 το /Κ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ πλθςίαηε ςτο αγκυροβόλιο Ρειραιά
και ξεκίνθςε τθν ειςολκι του ρυμουλκίου. Στθν περιοχι κατζπλευςε και το /Κ ΚΑΑΡΙΡΕΗΣ 18 το οποίο
επρόκειτο να παραλάβει το M/V GOLDEN STAR μετά το πζρασ τθσ ρυμοφλκθςθσ και τθν αποςφνδεςθ.
Ρερί ϊρα 08:20 το /Κ ΚΑΑΡΙΡΕΗΣ 18 προςδζκθκε ςτο GOLDEΝ STAR και περί τθν 09:45 αποςυνδζκθκε το ρυμοφλκιο του ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ από το GOLDEΝ STAR. Στο πρυμναίο κατάςτρωμα του ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ βρίςκονταν ο Υποπλοίαρχοσ του πλοίου και δφο ναφτεσ, ενϊ ζνασ μθχανοδθγόσ βριςκόταν
ςτο δωμάτιο χειριςμοφ του βαροφλκου του κυρίωσ ρυμουλκίου. Πταν το ναυτικό κλειδί ςφνδεςθσ των
δφο τμθμάτων του ρυμουλκίου βριςκόταν ςτο κατάςτρωμα του /Κ τοποκετικθκε ο κάβοσ ςυγκράτθςθσ
και με εντολι του Υποπλοιάρχου ζνασ εκ των δφο ναυτϊν βιράριςε τον κάβο μζχρισ ότου αποφορτιςκεί
το ςθμείο ςφνδεςθσ για τθν αφαίρεςθ του ναυτικοφ κλειδιοφ.
Ακολοφκωσ ο Υποπλοίαρχοσ μετζβθ ςτθν πρφμνθ του πλοίου με ςκοπό τθν μετατόπιςθ του πρυμναίου
δεξιοφ ορκοςτάτθ - οδθγοφ ςε ςθμείο δεξιότερα πάνω ςτθν κουπαςτι του πλοίου ϊςτε να ξεκινιςει θ
διαδικαςία αφαίρεςθσ του ναυτικοφ κλειδιοφ και περιςυλλογισ του δεφτερου τμιματοσ του ρυμουλκίου.
Ωςτόςο, πριν τθ μετακίνθςθ του ορκοςτάτθ, ο ναφτθσ ο οποίοσ βριςκόταν μαηί με τον Υποπλοίαρχο, χωρίσ να λάβει εντολι, αφαίρεςε τον πείρο του ναυτικοφ κλειδιοφ με ςυνζπεια τθν αποςφνδεςθ των δφο
τμθμάτων του ρυμουλκίου. Εκείνθ τθ ςτιγμι, το δεφτερο τμιμα του ρυμουλκίου μετατοπίςκθκε προσ τθ
δεξιά πλευρά του πλοίου χτφπθςε τον ναφτθ, τον παρζςυρε και τον χτφπθςε ςτθ δεξιά κουπαςτι του /Κ
και τελικϊσ τον περιζςτρεψε και τον εγκλϊβιςε ςτθν εξωτερικι πλευρά του πλοίου. Με εντολι του Υποπλοιάρχου απελευκερϊκθκε ο κάβοσ ςυγκράτθςθσ και ο ναφτθσ κατζλθξε ςτθ κάλαςςα. Ο ζτεροσ ναφτθσ φόρεςε ατομικό ςωςίβιο, βοφτθξε ςτθ κάλαςςα και ςυγκράτθςε ςτθν επιφάνεια τον χτυπθμζνο ναυτικό. Στο ςθμείο προςζγγιςε επιβατικι λάντηα θ οποία βριςκόταν ςτθν περιοχι, ωςτόςο θ περιςυλλογι
του ναφτθ δεν κατζςτθ εφικτι. Ο πλοίαρχοσ του πλοίου ειδοποίθςε τθν Λιμενικι Αρχι Ρειραιά και ςτο
ςθμείο ζςπευςε άμεςα πλωτό ςκάφοσ του ΛΣ το οποίο περιςυνζλλεξε τον ναυτικό και τον μετζφερε ςτον
Ρειραιά. Ο ναυτικόσ παρελιφκθ από αςκενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφζρκθκε ςτο πλθςιζςτερο νοςοκομείο όπου διαπιςτϊκθκε ο κάνατόσ του.

Διερεφνθςθ

Τελικι ζκκεςθ διερεφνθςθσ

Η τεχνικι διερεφνθςθ και θ διεξαγόμενθ ανάλυςθ, ανζδειξαν
παράγοντεσ οι οποίοι μεταξφ άλλων οδιγθςαν ςτθν επζλευςθ
του ναυτικοφ ατυχιματοσ, ςτουσ οποίουσ ςυμπεριλαμβάνονται
θ ελλιπισ επίβλεψθ του προςωπικοφ, θ μθ χρθςιμοποίθςθ των
μόνιμων ορκοςτατϊν τθσ πρφμνθσ θ μθ εκτζλεςθ διαδικαςίασ
εντοπιςμοφ κινδφνων (risk assessment) για τθ διαδικαςία περιςυλλογισ του ρυμουλκίου κ.α. όπωσ κα καταγραφοφν ςτθν
τελικι ζκκεςθ διερεφνθςθσ.

Η τελικι ζκκεςθ διερεφνθςθσ αναμζνεται να
ολοκλθρωκεί ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα και
ςχζδιο αυτισ κα αποςταλεί προσ τα ενδιαφερόμενα μζρθ με ςκοπό τθ διατφπωςθ απόψεων
και ςχολίων κατά τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό
1286/2011/ΕΕ.

ΤΕΚΜΘΙΩΜΕΝΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ
Στοιχεία πλοίου
Πνομα

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ

Σθμαία

Ελλθνικι

Νθολόγιο

Ρειραιάσ 8053

Τφποσ πλοίου

Διεξαγωγι
Τεχνικισ
Διερεφνθςθσ
ν. 4033/2011 (Αϋ 264),
όπωσ ιςχφει
Η διεξαγωγι τθσ τεχνικισ διερεφνθςθσ δεν επιδιϊκει τθν
απόδοςθ ι τον επιμεριςμό
ευκφνθσ ι υπαιτιότθτασ. Ζχει
αποκλειςτικό ςκοπό, μζςω τθσ
διαδικαςίασ τθσ ανάλυςθσ, ςτον
προςδιοριςμό των ςυντελεςτικϊν παραγόντων και αιτιϊν που
οδιγθςαν ςε ζνα ναυτικό ατφχθμα, ςτθν εξαγωγι χριςιμων
ςυμπεραςμάτων και διδαγμάτων και ςτθν υποβολι ςυςτάςεων αςφαλείασ ι προτάςεων
προσ τα εμπλεκόμενα με το
ναυτικό ατφχθμα μζρθ, με απϊτερο ςτόχο τθν πρόλθψθ ι
αποφυγι παρόμοιων ναυτικϊν
ατυχθμάτων ςτο μζλλον.

/Κ

ΙΜΟ No

7351070

ΔΔΣ

SXOG

Μικοσ ολικό

47,00

Ρλάτοσ

10,52

Ζτοσ ναυπιγθςθσ /Ναυπθγείο

1974/ CANTIERI NAVALI M & B BENETTI, Ιταλία

Υλικό καταςκευισ

Χάλυβασ

Ολικι χωρθτικότθτα (GT)

638 GT

Κακαρι χωρθτικότθτα

191 ΝΤ

Κφριεσ μθχανζσ / ιπποδφναμθ

2 X 3.100 BHP, MAK 9M 433 AK

Αναγνωριςμζνοσ Οργανιςμόσ Ριςτοποίθςθσ

Lloyd’s Register

Ελάχιςτοσ αρικμόσ αςφαλοφσ επάνδρωςθσ
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Στοιχεία ταξιδίου
Θμερομθνία απόπλου

18 Αυγοφςτου 2014

Λιμζνασ απόπλου

Αγκυροβόλιο Ρορτ Σάιδ

Λιμζνασ προοριςμοφ

Ρειραιάσ

Σκοπόσ ταξιδίου

υμοφλκθςθ M/V GOLDEN STAR

Ρλιρωμα ςτο πλοίο

10

Ρλθροφορίεσ ναυτικοφ ατυχιματοσ
Τίτλος του άρθρου της πίσω σελίδας

Θμζρα & ϊρα ναυτικοφ ατυχιματοσ

25-08-2014, περί ϊρα 10:25

Τφποσ ναυτικοφ ατυχιματοσ

Ρολφ ςοβαρό ναυτικό ατφχθμα

Καιρικζσ ςυνκικεσ & ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ
Τόποσ ναυτικοφ ατυχιματοσ

Ημζρα, Άνεμοσ: Δ 4Bfs, ορατότθτα καλι, καιρόσ αίκριοσ
Αγκυροβόλιο Ρειραιά

Ηθμίεσ ςτο πλοίο /ηθμία καλάςςιο περιβάλλον
Θάνατοι / τραυματιςμοί

Πχι
Θανάςιμοσ τραυματιςμόσ ναφτθ

Το /Κ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ
Γρηγορίοσ Λαμπράκη 150
185 18
Πειραιάς

Tel: 213 1371970
213 1371969
213 1371968
Fax: 213 1371269
Email: hbmci@yna.gov.gr
Website: www.hbmci.gov.gr

