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Αθήνα,  11 Ιουλίου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Θέµα: «Έκδοση Πιστοποιητικών Σκαφών και Πλοίων από τους 
Νηογνώµονες» 

Μετά την οικολογική καταστροφή που προκάλεσε στον Σαρωνικό το ναυάγιο 
του δεξαµενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ», το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής προχώρησε στην αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου ούτως ώστε οι 
έλεγχοι που διενεργούσε ο Κλάδος Επιθεώρησης Πλοίων στα υπό ελληνική 
σηµαία πλοία και σκάφη, να διενεργούνται πλέον µόνο από νηογνώµονες.   

Ειδικότερα ο ν. 4504/2017 αναφέρει ότι από τις 30.09.2018 παύει η έκδοση 
των προβλεπόµενων από την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νοµοθεσία 
πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων 
(ΚΕΠ), τις Λιµενικές Αρχές, καθώς και τα Τοπικά Κλιµάκια Επιθεώρησης 
Πλοίων (ΤΚΕΠ), και εφεξής εκδίδονται από τους εξουσιοδοτηµένους 
οργανισµούς (νηογνώµονες). 

Σύµφωνα µε το από 09.07.2018 δηµοσίευµα της ηλεκτρονικής εφηµερίδας 
«ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα προς την 
οργάνωση του πλαισίου αυτού µε αποτέλεσµα να υπάρχει προβληµατισµός 
στην αγορά αφού ελλοχεύει ο κίνδυνος  να «πέσουν όλοι µαζί» για 
πιστοποιητικά στους νηογνώµονες προκαλώντας προβλήµατα 
δυσλειτουργίας στο σύστηµα και αναπόφευκτες καθυστερήσεις. Ο ΚΕΠ θα 
σταµατήσει να εκδίδει πιστοποιητικά στις 30.09.2018 και µέχρι τότε πρέπει 
να έχουν αντικατασταθεί όλα τα υφιστάµενα εν ισχύ πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ΚΕΠ / ΤΚΕΠ. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός:  



-Είναι ακριβείς οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εν λόγω δηµοσίευµα 
περί καθυστέρησης στην προετοιµασία προκειµένου να τεθούν σε ισχύ οι 
προβλέψεις του ν. 4504/2017 εντός του καθοριζόµενου χρονικού ορίου; 
Υπάρχει περίπτωση αναβολής της καταληκτικής ηµεροµηνίας;  

-Ποιος ο χρονικός προγραµµατισµός για την έκδοση της διαπιστωτικής 
πράξης εκχώρησης των αρµοδιοτήτων ελέγχου σκαφών και πλοίων στους 
νηογνώµονες;  

-Ποιος ο σχεδιασµός  για την οµαλή µετάβαση της ναυτιλιακής αγοράς στο 
νέο νοµοθετικό πλαίσιο µε δεδοµένο τον µεγάλο όγκο εργασιών και τα στενά 
χρονικά περιθώρια;   

Ο ερωτών βουλευτής 
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