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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ο Σύνδεσµός µας, αποτελούµενος αποκλειστικά από 40 Ναυπηγούς – Μηχανολόγους
Μηχανικούς µε εγκατεστηµένα γραφεία, έχει παρακολουθήσει µε ενδιαφέρον τα
προβλήµατα που έχουν παρουσιασθεί µε τις πραγµατογνωµοσύνες, που αφορούν την
διερεύνηση των ναυτικών ατυχηµάτων, των τελευταίων τουλάχιστον ετών.
Τα ναυτικά ατυχήµατα, χρόνο µε χρόνο, παρ’όλη την χρήση της νέας τεχνολογίας,
είναι αποδεδειγµένο ότι όταν γίνονται θα είναι µεγαλύτερα σε µέγεθος και µε
σηµαντικότερες επιπτώσεις στον ανθρώπινο παράγοντα και στο περιβάλλον.
Ως εκ τούτου ο εντοπισµός των αιτίων ενός ατυχήµατος θα παρουσιάζει συνεχώς και
µεγαλύτερη σηµασία και βαρύτητα, όχι µόνον για τον καταλογισµόν τυχόν
υπευθύνων αλλά και για την βαθυτέρα ανάλυση των αιτίων που το προκάλεσαν, έτσι
ώστε να αποφευχθεί, κατά το δυνατόν η επανάληψή των.
Με το σκεπτικό αυτό η χρήση πραγµατογνωµόνων µε υψηλή κατάρτιση και
εξειδίκευση αλλά συγχρόνως και ευρυτέρα γνώση του όλου ναυτιλιακού πλέγµατος
δηλαδή του τεχνικού, του µηχανολογικού, του ηλεκτρονικού, της ναυσιπλοίας, της
συµεριφοράς του ανθρωπίνου παράγοντος, του γνωστικού επιπέδου των ναυτικών και
άλλων εµπλεκοµένων, νοµικών, οικονοµικών και ασφαλιστικών θεµάτων κλπ είναι
αναγκαία.
Ο σωστός πραγµατογνώµων πρέπει να προέρχεται από εκείνες τις τάξεις του
ανεξαρτήτου επαγγέλµατος, που διατηρεί συνεχή επαφή µε το αντικείµενο του
επιθεωρητού πλοίων και τεχνικού συµβούλου και οπωσδήποτε δεν µπορεί να
αποτελεί µέλος, κατά κυρία απασχόληση τουλάχιστον, ενός ιδιαιτέρου πεδίου
δραστηριότητας, όπως π.χ. εκείνο του ακαδηµαϊκού δασκάλου, διότι, µη

έχοντας τις απαραίτητες εµπειρίες, δεν είναι δυνατό να δώσει τα απαιτούµενα
εχέγγυα ορθής κρίσεως πραγµατογνώµονος.
Να σηµειωθεί ότι, µε έδρα στην Ολλανδία έχει δηµιουργηθεί και ένας οργανισµός,
Ευρωπαϊκής εµβελείας, µε τίτλο “Federation of European Maritime Associations of
Surveyors and Consultants” (Οµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδέσµων Επιθεωρητών &
Πραγµατογνωµόνων), του οποίου ο Σύνδεσµός µας είναι µέλος, εντός του εποµένου
δε µηνός θα υπογραφεί ένα µνηµόνιο ποιοτικής συµπεριφοράς των µελών των
Συνδέσµων και θα προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στους διεθνείς
ναυτιλιακούς οργανισµούς.
Εις τα καθ’ηµάς ο ορισµός πραγµατογνώµονος µπορεί να γίνει από κάθε αιτούντα δι’
απλής αιτήσεως εγγραφής σε καταλόγους δικαστηρίων. Απλώς προβλέπεται η αίτηση
να συνοδεύεται από αντίγραφο διπλώµατος ανωτάτης σχολής και από πιστοποιητικό
λευκού ποινικού µητρώου.
Έχοντας κάνει τις τοποθετήσεις θεωρούµε ότι το ανωτέρω περιγραφόµενο σύστηµα
διορισµού ναυτικών τεχνικών πραγµατογνωµόνων από τα δικαστήρια δεν είναι
δυνατό να οδηγεί στην επιλογή των καταλλήλων προσώπων και να είναι
αντικειµενική αφού οι αξιολογούντες τα προσόντα δεν
έχουν τις ανάλογες
εξειδικευµένες γνώσεις.
Θέλοντας να είµαστε εποικοδοµητικοί προτείνουµε κατωτέρω, σε γενικές γραµµές,
τα προσόντα και δεσµεύσεις ενός επιθεωρητού-πραγµατογνώµονος:
- ∆ίπλωµα ανωτάτης εκπαιδευτικής βαθµίδας στον τεχνικό τοµέα που θα
άπτεται η πραγµατογνωµοσύνη.
- 15 έτη πραγµατική εξάσκηση του επαγγέλµατος, στον τοµέα του διπλώµατός
του, µε τεκµηριωµένο βιογραφικό σηµείωµα.
- 5 επιπλέον έτη πείρας σε πιστοποιηµένες πραγµατογνωµοσύνες στον ιδιωτικό
ή δηµόσιο τοµέα µε δείγµα γραφής του έργου του.
- Εξοικείωση µε το πλέγµα των πολύπλοκων κανονισµών που διέπουν τη
ναυτιλία.
- Άµεµπτο φήµη κατά κρίσιν αγαθού ανδρός και ανεξαρτησία από
τοποθετήσεις και εξαρτήσεις από συµφέροντα και παραταξιακές
τοποθετήσεις, που µπορεί να επιδράσουν την κρίση του
Η αξιολόγηση των ανωτέρω προσόντων θα πρέπει να γίνεται από τριµελή επιτροπή,
αποτελουµένη από ένα ναυτικό δικαστή και δύο ανεξάρτητους ναυπηγούς –
µηχανολόγους, µε πολυετή επαγγελµατική πείρα (άνω των τριάντα ετών) και καλής
και εδραιωµένης φήµης, πάντως µη διορισµένους από οιονδήποτε φορέα ή
οργανισµό.
Εξ άλλου οι κατά ατύχηµα διορισµοί πραγµατογνωµόνων από τις ενδιαφερόµενες
αρχές (δικαστήρια, λιµενικές αρχές κλπ) πρέπει να γίνονται µε απόλυτη και αυστηρή
προτεραιότητα, ώστε να µην παρουσιάζεται το απαράδεκτο φαινόµενο να διορίζονται
συνεχώς τα ίδια άτοµα, που ενδεχοµένως οδηγεί σε υποψίες διαπλοκής.
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