Προςωρινι Ζκκεςθ (Interim Report)
Σεχνικι διερεφνθςθ ναυτικοφ ατυχιματοσ
Ζκρθξθ ςτον Πλωτό Διαχωριςτιρα (Π/Δ) «ΣΑΟ ΙΙ»
§ 2 άρκρου 16 ν. 4033/2011

Διεξαγωγι
Σεχνικισ
Διερεφνθςθσ
ν. 4033/2011 (Α΄ 264)
Η διεξαγωγι τθσ τεχνικισ διερεφνθςθσ δεν επιδιϊκει τθν απόδοςθ
ι τον επιμεριςμό ευκφνθσ ι υπαιτιότθτασ. Έχει 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.

θμεία 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 Προςωρινι Έκκεςθ
επιδιϊκει να παρουςιάςει μια περίλθψθ των
γεγονότων που ςυνζβθςαν τθν 17-06-2014 και
οδιγθςαν ςτο ναυτικό
ατφχθμα.
● Η Προςωρινι ζκκεςθ δε
κακιςτά νομικι ςυμβουλι και δεν κα πρζπει να
εκλαμβάνεται ωσ τζτοια.

Ναυτικό ατφχθμα

Ιοφλιοσ 2015

Το περιεχόμενο τθσ Προςωρινισ Έκκεςθσ 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 Προςωρινισ Έκκεςθσ.
υνοπτικι περιγραφι ναυτικοφ ατυχιματοσ
Τελ 17 Ινπλίνπ 2014, πεξί ώξα 09:00 ν Πιωηόο Γηαρωξηζηήξαο «ΤΑΣΟΣ ΙΙ», Νενινγίνπ Θεζζαινλίθεο
217, βξηζθόηαλ πξνζδεδεκέλνο ζηνλ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο έκπξνζζελ ηεο ρεξζαίαο εγθαηάζηαζεο ηεο
λαπιώηξηαο ηνπ πινίνπ εηαηξείαο. Οη επηθξαηνύζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ήηαλ θαιέο, κε αλέκνπο ΒΓ εληάζεωο 3-4 Bfs. Τν εκεξήζην πξόγξακκα εξγαζηώλ ηνπ δηαρωξηζηήξα δελ πεξηειάκβαλε απόπινπ γηα
παξαιαβή ή παξάδνζε θαηαινίπωλ. Ωο εθ ηνύηνπ ν Πινίαξρνο βξηζθόηαλ ζηε Ληκεληθή Αξρή Θεζζαινλίθεο ελώ από ην πιήξωκα πνπ παξέκελε ζην ζθάθνο έλαο λαύηεο επξόθεηην λα πξνβεί ζε εξγαζίεο
θαζαξηζκνύ ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη νη ππόινηπνη βξίζθνληαλ πιεζίνλ ηνπ πινίνπ απαζρνινύκελνη ζε
δηεπζέηεζε ρώξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε γεξαλνύ ν νπνίνο αλακελόηαλ γηα ινγαξηαζκό ηεο λαπιώηξηαο
εηαηξείαο ηνπ Π/Γ.
Π/Δ ΤΑΣΟΣ ΙΙ
Ο Π/Γ ΤΑΣΟΣ ΙΙ (Ν.Θ.217, ΙΜΟ: 8663652) είλαη απηνθηλνύκελνο, θαηαζθεπάζηεθε ην 1959 θαη ππέζηε
κεηαζθεπή ην 1994. Δληάζζεηαη ζην ζύζηεκα επθνιηώλ ππνδνρήο ηνπ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο θαη ιεηηνπξγεί ωο πιωηή επθνιία ππνδνρήο πεηξειαηνεηδώλ θαηαινίπωλ, ζύκθωλα κε ηελ ΥΑ 3231.8/1/1989, ΦΔΚ
573 Β. Παξαιακβάλεη ηα πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα ηωλ πινίωλ πνπ λαπινρνύλ ζηνλ ιηκέλα ή ζην αγθπξνβόιην ηνπ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο θαη κέζω εηδηθήο επεμεξγαζίαο επηηπγράλεηαη ν δηαρωξηζκόο ηνπ πεηξειαίνπ από ην λεξό εληόο ηωλ δεμακελώλ ηνπ Π/Γ. Σηε ζπλέρεηα ηα βαξέα θαηάινηπα ηα νπνία πξνθύπηνπλ κεηά ην δηαρωξηζκό παξαδίδνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο πεηξειαηνεηδώλ ηεο μεξάο, ελώ ην λεξό απνξξίπηεηαη ζηε ζάιαζζα κέζω εηδηθνύ ζπζηήκαηνο ην νπνίν δηαζθαιίδεη πεξηεθηηθόηεηα ζε πεηξειαηνεηδή κηθξόηεξε ηωλ 5 ppm. Τν πιήξωκα ηνπ Π/Γ αξηζκνύζε ζπλνιηθά 5 άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Πινηάξρνπ. Σύκθωλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζεθαλ, νη ηειεπηαίεο εξγαζίεο δηαρωξηζκνύ
πεηξειαηνεηδώλ πξηλ ην αηύρεκα είραλ ιάβεη ρώξα ηελ 14 Ινπλίνπ 2014.
Η έκπηξη
Όπωο πξναλαθέξζεθε, ν λαύηεο ηνπ Π/Γ, ζην πιαίζην ηωλ ζπλεζηζκέλωλ εξγαζηώλ, επξόθεηην λα
πξαγκαηνπνηήζεη θαζαξηζκνύο ζην αληιηνζηάζην ηνπ πινίνπ. Ο ελ ιόγω λαύηεο είρε 6 έηε πξνϋπεξεζία
ζηνλ Π/Γ, ήηαλ ν πην έκπεηξνο εθ ηωλ κειώλ ηνπ πιεξώκαηνο θαη απνιάκβαλε ηεο απνιύηνπ εκπηζηνζύλεο ηνπ ππεύζπλνπ ηεο εηαηξείαο. Ο θαζαξηζκόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ απνηεινύζε κέξνο ηωλ θαζεθόληωλ ηνπ θαη είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζόλ πνιιέο θνξέο ρωξίο λα παξνπζηαζζεί θάπνην πξόβιεκα.
Τελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο ν λαύηεο μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ηνπ αληιηνζηαζίνπ ρωξίο λα πξνβεί ζε θάπνηα ελέξγεηα αεξηζκνύ, παξά ην γεγνλόο όηη ν ρώξνο δηέζεηε αλεκηζηήξα. Μάιηζηα, νη αεξαγωγνί ηνπ ρώξνπ αληιηνζηαζίνπ ήηαλ θιεηζηνί, ελώ ε πόξηα δελ ήηαλ ζηεξεωκέλε ζε αλνηθηή ζέζε. Γηα ηνλ
θαζαξηζκό ν λαύηεο ρξεζηκνπνίεζε παλί θαη δηαιπηηθό ρξώκαηνο (thinner) θαη αθνύ εηζήιζε ζην αληιηνζηάζην, παξέκεηλε επί πεξίπνπ 30 ιεπηά θαζαξίδνληαο ηελ πόξηα θαη ηκήκαηα ηωλ ηνηρωκάηωλ ηεο εηζόδνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνύ, πεξί ώξα 09:30, ζεκεηώζεθε ε έθξεμε. Τν ωζηηθό θύκα ηεο
έθξεμεο πξνθάιεζε ηε απώιεηα ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ λαύηε κε απνηέιεζκα ην δνρείν κε ην δηαιπηηθό ην
νπνίν θξαηνύζε ζην ρέξη ηνπ λα πέζεη πάλω ηνπ θαη λα αλαθιεγνύλ ηα ελδύκαηά ηνπ (θόξκα εξγαζίαο
θαη θνληνκάληθε κπινύδα ηεο εηαηξείαο). Ακέζωο, ν λαύηεο θώλαμε γηα βνήζεηα θαη εμεξρόκελνο ηνπ
αληιηνζηαζίνπ βνύηεμε ζηε ζάιαζζα.
Τα ππόινηπα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο πνπ αληηιήθζεθαλ ην πεξηζηαηηθό, έζπεπζαλ ζε βνήζεηα ηνπ λαύηε,
ηνλ αλέζπξαλ από ην λεξό θαη εηδνπνίεζαλ ην ΔΚΑΒ. Όρεκα ηεο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, ε νπνία
εηδνπνηήζεθε από ην Ληκελαξρείν, έζπεπζε ζην ζεκείν ωζηόζν ε ππξθαγηά είρε θαηαζβεζζεί.
Ο άηπρνο λαπηηθόο κεηαθέξζεθε ζε λνζνθνκείν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη λνζειεύηεθε γηα αξθεηό δηάζηεκα, έρνληαο ππνζηεί εγθαύκαηα ζε πνζνζηό 65% ηνπ ζώκαηόο ηνπ, από ηα νπνία πεξίπνπ ην 45% ήηαλ
Γ΄ βαζκνύ. Μεηά ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ εμήιζε από ην λνζνθνκείν θαη ε ζεξαπεία ζπλερίζηεθε κε αξθεηέο πιαζηηθέο επεκβάζεηο.

Διερεφνθςθ
Η τεχνικι διερεφνθςθ και θ διεξαγόμενθ ανάλυςθ, ανζδειξαν παράγοντεσ οι οποίοι μεταξφ άλλων οδιγθςαν ςτθν επζλευςθ του
ναυτικοφ ατυχιματοσ ςτουσ οποίουσ ςυμπεριλαμβάνονται ο μθ
επαρκισ αεριςμόσ του αντλιοςταςίου προ τθσ ζναρξθσ εργαςιϊν
κακαριςμοφ, θ χριςθ διαλυτικοφ χρϊματοσ, θ ανεπαρκισ επίβλεψθ και παροχι κατάλλθλων οδθγιϊν, θ ανεπαρκισ διάκριςθ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων μεταξφ των μελϊν του πλθρϊματοσ,
κακϊσ και άλλοι, οι οποίοι κα αναφερκοφν ςτθν τελικι ζκδοςθ τθσ
ζκκεςθσ διερεφνθςθσ.

Σελικι 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.

ΣΕΚΜΘΡΙΩΜΕΝΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΤ
ΣΑΟ ΙΙ
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Διεξαγωγι
Σεχνικισ
Διερεφνθςθσ

Αρ. Νθολογίου

Θεζζαλονίκηρ 217

Σφποσ πλοίου

Πλωηόρ Διασωπιζηήπαρ

ΙΜΟ Νο

8663652

ΔΔ

SX3845
41,10

Ολικό μικοσ (m)

ν. 4033/2011 (Α΄ 264)

6,50

Πλάτοσ (m)

Η διεξαγωγι τθσ τεχνικισ διερεφνθςθσ δεν επιδιϊκει τθν απόδοςθ
ι τον επιμεριςμό ευκφνθσ ι υπαιτιότθτασ. Έχει 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.

Ζτοσ καταςκευισ

1959 – μεηαζκ. 1994

Τλικό καταςκευισ

Φάλςβαρ

Ολικι χωρθτικότθτα

218,86 ΚΟΦ

Κακαρι χωρθτικότθτα

149,15 KΚX

Αρικμόσ και τφποσ προωςτιριων
Μθχανών/ Ιπποδφναμθ

MTU V8183T/612 BHP

Φορζασ Πιςτοποίθςθσ

Ελληνική Δημοκπαηία
5

Πλιρωμα

τοιχεία ταξιδίου
Ενηόρ λιμένορ και αγκςποβολίος Θεζζαλονίκηρ για εξςπηπέηηζη πλοίων

Επιτρεπόμενοι πλόεσ

83900kg πεηπελαιοειδή απόβληηα

Φορτίο

τοιχεία ναυτικοφ ατυχιματοσ
17-06-2014, πεπί ώπα 09:30

Θμερομθνία / ώρα
Σφποσ ναυτικοφ ατυχιματοσ

Ναςηικό αηύσημα
Ενηόρ Κενηπικού Λιμένα Θεζζαλονίκηρ (Dock 13)

Σοποκεςία
Σραυματιςμόσ /απώλεια ηωισ

Σοβαπόρ ηπαςμαηιζμόρ ναύηη
Επίδπαζη θεπμόηηηαρ έκπηξηρ ζε ςλικά (πανιά, καλώδια
κλπ) ενηόρ ηος σώπος ηος ανηλιοζηαζίος, δημιοςπγία πήγμαηορ ζε ςαλοπίνακα (θινιζηπίνι) ηος ανηλιοζηαζίος από
εκηόξεςζη θπαύζμαηορ από ηην έκπηξη.

Ηθμιζσ ςτο πλοίο

Π/Δ ΤΑΣΟΣ ΙΙ

Γξεγνξίνπ Λακπξάθε 150
Τ.Κ. 185 18
Πεηξαηάο, Διιάδα
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Email: hbmci@yen.gr
Website: www.hbmci.gov.gr
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