
Συνοπτικι περιγραφι ναυτικοφ ατυχιματοσ  

 

Σισ πρωινζσ ϊρεσ τθσ 9θσ επτεμβρίου 2017 το Δ/Ξ “ΑΓΙΑ ΗΩΝΘ ΙΙ” κατόπιν ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ φόρτω-
ςθσ, απζπλευςε με εντεκαμελζσ (11) πλιρωμα από τα διυλιςτιρια Αςπροπφργου για το αγκυροβόλιο Πειραιά, 
ζχοντασ φορτϊςει ςτισ δεξαμενζσ του δυο χιλιάδεσ διακόςιουσ (2.200) μετρικοφσ τόνουσ βαρφ πετρζλαιο τφπου 
μαηοφτ κακϊσ και τριακόςιουσ εβδομιντα τόνουσ (370) πετρελαίου τφπου marine gas oil. Σο πλοίο αγκυροβόλθςε 
ςτο βόρειο τμιμα του αγκυροβολίου Πειραιά, νότια-νοτιοδυτικά τθσ ν.Αταλάντθσ εν αναμονι οδθγιϊν από τθν 
διαχειρίςτρια εταιρεία για τθν επόμενθ προγραμματιςμζνθ πετρζλευςθ. Θ λειτουργιά των ςυγκεκριμζνων πλοίων 
ςυνίςταται ςτο να μεταφζρουν καφςιμα εν πλω ςε διερχόμενα πλοία που βρίςκονται αγκυροβολθμζνα ι ελλιμενι-
ςμζνα ςτουσ Λιμζνεσ Πειραιά και Ελευςίνασ.  Κατά τθν παραμονι του πλοίου ςτο αγκυροβόλιο επτά (07)  μζλθ του 
πλθρϊματοσ μετά από άδεια του Πλοιάρχου μετζβθςαν με λάντηα ςτθν ξθρά  για να φάνε και να ξεκουραςτοφν 
ενϊ εντόσ του πλοίου για λόγουσ αςφαλείασ παρζμειναν ο ίδιοσ ο Πλοίαρχοσ, ζνασ ναφτθσ, ζνασ μθχανοδθγόσ και 
ζνασ δόκιμοσ μθχανισ.  Περί ϊρα 23:30, ο Πλοίαρχοσ αποφάςιςε να βγει και αυτόσ ςτθ ςτεριά μαηί με τον δόκιμο 
μθχανισ προκειμζνου να φάνε και να επιςτρζψουν ςτο πλοίο αφινοντασ επί αυτοφ (02) μζλθ του πλθρϊματοσ, 
ζνα ναφτθ και ζνα μθχανοδθγό.  Κατά τισ 00:30 ϊρα τθσ 10θσ επτεμβρίου 2017 ο μθχανοδθγόσ ςτο πλαίςιο των 
κακθκόντων του κατζβθκε ςτο μθχανοςτάςιο για τον ςυνικθ οπτικοακουςτικό ζλεγχο χωρίσ ωςτόςο να παρατθρι-
ςει οποιοδιποτε πρόβλθμα. Εν ςυνεχεία και περί ϊρα 01:00 ο μθχανοδθγόσ άκουςε ζναν ζντονο κόρυβο-κρότο 
απροςδιορίςτου προζλευςθσ με αποτζλεςμα να μεταβεί εκ νζου εισ το μθχανοςτάςιο προσ ζλεγχο ςεντινϊν για 
τθν φπαρξθ τυχόν διαρροϊν, ειςροισ υδάτων χωρίσ να διαπιςτϊςει όμωσ κάποιο πρόβλθμα. Κατά τισ 01:30-01:35 
το πλοίο παίρνει μια αυξανόμενθ δεξιά κλίςθ.  Ο ναφτθσ και ο μθχανοδθγόσ ειδοποιοφν τον Πλοίαρχο και τον Α’ 
Μθχανικό μζςω τθλεφϊνου ςχετικά με τθν δυςχερι κζςθ του πλοίου και φοράνε τα ςωςίβιά τουσ. Ο Πλοίαρχοσ με 
τθ ςειρά του ενθμζρωςε τθν εταιρεία, ζνα Ρ/Κ επιφυλακισ για να μεταβεί ςτο ςθμείο, κακϊσ και τισ λάντηεσ του 
Κερατςινίου για να μεταβοφν μαηί με το Α’ Μθχανικό και άλλα δυο μζλθ του πλθρϊματοσ  ςτο πλοίο.  Κατά τισ 
02:10 παραπλζον αγκυροβολθμζνο πλοίο επιβεβαιϊνει τθν πλθροφορία ότι το «ΑΓΙΑ ΗΩΝΘ ΙΙ» ζχει πάρει δεξιά 
κλίςθ και παράλλθλα γίνονται προςπάκειεσ  επικοινωνίασ μαηί του με αρνθτικά όμωσ αποτελζςματα. τθ ςυνζχεια 
ειδοποιικθκε το ΚΛΠ/VTS, το οποίο με τθ ςειρά του ενθμζρωςε τόςο το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά όςο και το 
κάλαμο επιχειριςεων του Λιμενικοφ ϊματοσ.  Περί ϊρα 02:20 αυξάνεται περαιτζρω θ δεξιά κλίςθ του πλοίου 
(φτάνει περίπου τισ 350)  και αρχίηουν να ειςζρχονται  νερά από το κυρίωσ κατάςτρωμα εντόσ του ακομμοδεςίου 
και ςτθ ςυνζχεια εντόσ του μθχανοςταςίου με ςυνζπεια να παφςει  θ λειτουργιά τθσ θλεκτρομθχανισ και ςτο πλοί-
ο να επζλκει διακοπι παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (blackout).  τθ ςυνζχεια εκκινοφν τα φϊτα ανάγκθσ του πλοί-
ου, τα  οποία μετά από λίγο διάςτθμα ςβινουν και αυτά, δεδομζνου ότι θ ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν εντόσ του μθ-
χανοςταςίου είχε κατακλυςτεί από τθ κάλαςςα . Περί ϊρα 02:32 και 02:40 αντίςτοιχα φτάνουν ςτο ςθμείο δυο 
ρυμουλκά επιφυλακισ τα οποία μαηί με ιδιωτικι λάντηα ςυνζβαλλαν ςτισ προςπάκειεσ διάςωςθσ του πλθρϊμα-
τοσ. Παράλλθλα το πλοίο ςυνζχιςε να βυκίηεται με τθν δεξιά του πλευρά ζχοντασ ζμπρυμνθ διαγωγι με μόνο τθν 
αριςτερι πρωραία πλευρά (παρειά) τθσ πλϊρθσ να είναι εμφανισ. Δεδομζνθσ τθσ κατάςταςθσ τα δυο μζλθ του 
πλθρϊματοσ αναγκάςτθκαν να πζςουν ςτθν κάλαςςα όπου και τελικά διαςϊκθκαν από τα αφιχκζντα προσ παρο-
χι ςυνδρομισ ςκάφθ. Αμφότεροι οι ναυτικοί βρζκθκαν καλά ςτθν υγεία τουσ και μεταφζρκθκαν με ιδιωτικι λά-
ντηα ςτο νζο μόλο Δραπετςϊνασ και ςτθν ςυνεχεία ςε νοςοκομείο για προλθπτικοφσ λόγουσ.  Εν τζλει ςτισ 04:10 το 
Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΗΩΝΘ ΙΙ» βυκίηεται ολοκλθρωτικά ςε ςτιγμα Φ:370 55,9’ B  λ:0230 34,05 A’, ςε απόςταςθ μικρότερθ του 
μιςοφ μιλίου (0,5 ν.μ)  νότια - νοτιοδυτικά τθσ νιςου Αταλάντθσ. 
τθ ςυνζχεια και μετά από ςυντονιςμό των τοπικϊν αρχϊν ςε ςυνεργάςια με ιδιωτικζσ εταιρείεσ  ξεκίνθςαν οι 
διαδικαςίεσ αντιρρφπανςθσ με απϊτερο ςκοπό τθν προςταςία του καλαςςίου περιβάλλοντοσ.  Για το ςκοπό αυτό 
ενεργοποιικθκε και το ειδικό κλιμάκιο εκνικοφ ςυντονιςτι για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ρφπανςθσ από 
πετρζλαιο και άλλεσ επιβλαβείσ ουςίεσ. Σζλοσ το «ΑΓΙΑ ΗΩΝΘ ΙΙ» ανελκφςτθκε ςτισ 29 Νοεμβρίου 2017 και τθν 
επομζνθ θμζρα ρυμουλκικθκε ςτθν αλαμίνα όπου παραμζνει ζωσ και τθν ςφνταξθ τθσ παροφςθσ.    

 
Το περιεχόμενο τθσ Ρροςωρινισ Ζκκεςθσ διερεφνθςθσ ναυτικοφ ατυχιματοσ, βαςίηεται ςε διακζςιμεσ 
πλθροφορίεσ, οι οποίεσ ζχουν ςυγκεντρωκεί κατά τθ διαδικαςία τθσ τεχνικισ διερεφνθςθσ.  
Θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ενδζχεται να εντοπίςει νζα ςτοιχεία και να επιφζρει μεταβολζσ ι 
τροποποιιςεισ ςτα παρεχόμενα ςτοιχεία τθσ Ρροςωρινισ Ζκκεςθσ. Οι ώρεσ που αναφζρονται ςτο κείμενο 
αφοροφν τοπικι ώρα τθσ περιοχισ του ςυμβάντοσ (UTC +3). 

Σεπτζμβριοσ 2018  Ρολφ Σοβαρό ναυτικό ατφχθμα     

Ρροςωρινι Ζκκεςθ (Interim Report)  
Διερεφνθςθ πολφ ςοβαροφ ναυτικοφ ατυχιματοσ τθσ                          
Βφκιςθσ του Δ/Ξ - Ρ/Φ  «ΑΓΙΑ ΗΩΝΘ ΙΙ» Ν.Ρ 11763 , που ζλαβε χώρα 
κατά τισ πρωινζσ ώρεσ τθσ 10-09-2017, Νότιο-Νοτιοδυτικά τθσ ν. 
ΑΤΑΛΑΝΤΘΣ ςτον Σαρωνικό Κόλπο.  

Διεξαγωγι  

Τεχνικισ  

Διερεφνθςθσ 

ν. 4033/2011 (Α΄ 264)  
Θ διεξαγωγι τθσ τεχνικισ διε-

ρεφνθςθσ δεν επιδιϊκει τθν 

απόδοςθ ι τον επιμεριςμό 

ευκφνθσ ι υπαιτιότθτασ. Ζχει 

αποκλειςτικό ςκοπό, μζςω τθσ 

διαδικαςίασ τθσ ανάλυςθσ, 

ςτον προςδιοριςμό των ςυντε-

λεςτικϊν παραγόντων και 

αιτιϊν που οδιγθςαν ςε ζνα 

ναυτικό ατφχθμα, ςτθν εξαγω-

γι χριςιμων ςυμπεραςμάτων 

και διδαγμάτων και ςτθν υπο-

βολι ςυςτάςεων αςφαλείασ ι 

προτάςεων προσ τα εμπλεκό-

μενα με το ναυτικό ατφχθμα 

μζρθ, με απϊτερο ςτόχο τθν 

πρόλθψθ ι αποφυγι παρόμοι-

ων ναυτικϊν ατυχθμάτωλ ςτο 

μζλλον. 

Σθμεία  ιδιαίτερου         
ενδιαφζροντοσ  

Θ  προςωρινι ζκκεςθ 
ςυντάχκθκε ςφμφωνα  
με τθν § 2 του άρκρου 
16 του ν. 4033/2011, 
όπωσ ιςχφει. 

Θ παροφςα προςωρινι 
ζκκεςθ ζχει ςυνταχκεί 
χωρίσ να λαμβάνεται 
υπόψθ οποιαδιποτε 
διαδικαςία διοικθτικι, 
πεικαρχικι, αςτικι ι 
ποινικι.  

Θ Προςωρινι Ζκκεςθ 
επιδιϊκει να παρου-
ςιάςει μια περίλθψθ 
των γεγονότων που 
ςυνζβθςαν τθν 10–09-
2017 και οδιγθςαν ςτο 
πολφ ςοβαρό ναυτικό 
ατφχθμα. 

Θ Προςωρινι ζκκεςθ 
δεν κακιςτά νομικι 
ςυμβουλι και δεν κα 
πρζπει να εκλαμβάνε-
ται ωσ τζτοια. 

Τελικι ζκκεςθ διερεφνθςθσ  Διερεφνθςθ  

Η ελ εμειίμεη δηεξεύλεζε πνπ δηεμάγεηαη από ηελ Υπεξεζί-
α καο επηθεληξώλεηαη ζηελ εμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ 
ειαζκάησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί από ηηο πεξηνρέο ησλ δεμα-
κελώλ έξκαηνο ηνπ πινίνπ, ηα νπνία έρνπλ ζηαιεί ζε 
εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην ηνπ Εζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηε-
ρλείνπ πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπό απηό.  Η Υπεξεζία 
καο όηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο γίλνπλ γλσζηά 
πξόθεηηαη λα ζηαζκίζεη ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηέο ηεο.   

 Όηαλ νινθιεξσζεί ε ηειηθή έθζεζε δηεξεύλεζεο  
ζρέδην απηήο ζα απνζηαιεί πξνο ηα ελδηαθεξόκελα 
κέξε κε ζθνπό ηε δηαηύπσζε απόςεσλ θαη ζρνιί-
σλ θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ Καλνληζκό 1286/2011/
ΕΕ. 
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Θ 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 ςυμπερα-

ςμάτων και διδαγμάτων και 

ςτθν υποβολι ςυςτάςεων 

αςφαλείασ ι προτάςεων προσ 

τα εμπλεκόμενα με το ναυτικό 

ατφχθμα μζρθ, με απϊτερο 

ςτόχο τθν πρόλθψθ ι αποφυγι 

π α ρ ό μ ο ι ω ν  ν α υ τ ι κ ϊ ν          

ατυχθμάτων ςτο μζλλον. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΡΛΟΙΟΥ 

Πνομα πλοίου ΑΓΙΑ ΗΩΝΘ ΙΙ 

Σθμαία                     ΕΛΛΘΝΙΚΘ  

Αρ. Νθολογίου                     Ν.Π 11763 

Τφποσ πλοίου           Δ/Ξ-Π/Φ 

ΙΜΟ                      7126152 

ΔΔΣ SVAD 4 

Ολικό μικοσ (m)           91,33 

Ρλάτοσ (m) 13,70 

Ζτοσ κακζλκυςθσ/Ζτοσ Μεταςκευισ  1972/2013 

Τόποσ Ναυπιγθςθσ  ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Υλικό καταςκευισ ΧΑΛΤΒΑ 

Ολικι χωρθτικότθτα (ΚΟΧ) 1521,21 

Αρικμόσ και τφποσ προωςτιριων   
μθχανών / Ιπποδφναμθ 

1 DIESEL OIL/1692KW 

Αρικμόσ Ρλθρώματοσ 11 

Ρλόεσ  ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΝΣΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Α1 +Α2 GMDSS 

Α.Ο. Ριςτοποίθςθσ Κλάςθσ —— 

Φορζασ Κυβερνθτικισ Ριςτοποίθςθσ ΚΛΑΔΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΛΟΙΩΝ  

Ρλθροφορίεσ   ναυτικοφ ατυχιματοσ 

Θμερομθνία / ώρα 10 επτεμβρίου 2017 / 01:30  

Τφποσ ναυτικοφ ατυχιματοσ Πολφ οβαρό ναυτικό ατφχθμα 

Επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ Καιρόσ αίκριοσ, άνεμοι μεταβλθτισ διεφκυνςθσ  2-3Bf.  

Τοποκεςία αρωνικόσ Κόλποσ, Ν-ΝΔ ν. Αταλάντθσ  

Υλικζσ ηθμιζσ ςτο πλοίο Βφκιςθ  

φπανςθ  Εκτεταμζνθ ρφπανςθ ςτισ χερςαίεσ-παράκτιεσ περιοχζσ αρωνικοφ Κόλπου. 

Τραυματιςμόσ - απώλεια ηωισ —— 


