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Ένα από τα σηµεία τριβής µεταξύ IACS και Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόταση 
οδηγίας της τελευταίας για τους νηογνώµονες είναι το θέµα της αµοιβαίας αναγνώρισης 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν οι νηογνώµονες για τον εξοπλισµό του πλοίου. Η 
Επιτροπή επιθυµεί να συµφωνήσουν οι νηογνώµονες για τις προϋποθέσεις κάτω από τις 
οποίες ένας νηογνώµονας θα αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά που εκδίδει ένας άλλος 
νηογνώµονας για τον πάσης φύσεως εξοπλισµό του πλοίου. Μέχρι στιγµής τέτοια 
αµοιβαία αναγνώριση δεν υπάρχει, µε αποτέλεσµα µια ναυτιλιακή εταιρία να 
υποχρεώνεται να πιστοποιεί ξανά τον εξοπλισµό του πλοίου, εάν αλλάξει νηογνώµονα, 
και όσες φορές και αν γίνει αυτό.  
 
Ο IACS αντιδρά στην προοπτική αµοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών, 
επικαλούµενος τη σύγχυση που αυτή θα προκαλέσει όσον αφορά την ευθύνη, η οποία, 
κατά τον IACS τουλάχιστο, θα κατακερµατισθεί αν υπάρξει αµοιβαία αναγνώριση. Ο 
IACS φαίνεται να θέλει να απαλειφθεί εντελώς από το κείµενο της οδηγίας οποιαδήποτε 
µνεία περί αµοιβαίας αναγνώρισης, δηλαδή δεν θέλει να συζητήσει ούτε καν τις 
προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα µπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Η υπόθεση 
βρίσκεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ο εισηγητής για την οδηγία, ο 
Ισπανός Ευρωβουλευτής Luis de Grandes Pascual φέρεται να υποστηρίζει τη θέση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή να υπάρχει αµοιβαία αναγνώριση.  
 
Τα οικονοµικά του όλου θέµατος ρίχνουν κάποιο φως στην υπόθεση. Ο IACS εκτιµά τον 
ετήσιο τζίρο της πιστοποίησης εξοπλισµού πλοίων από τα µέλη του στα 250 
εκατοµµύρια ευρώ, ενώ η εκτίµηση του EMEC (European Marine Equipment Council) 
είναι σηµαντικά υψηλότερη, κοντά στο ένα δισεκατοµµύριο ευρώ. Το EMEC 
υποστηρίζει την αµοιβαιότητα στην πιστοποίηση. Αν αυτή περάσει, ο τζίρος αυτός θα 
µειωθεί δραστικά, µια και δεν θα χρειάζεται να γίνεται επαναπιστοποίηση κάθε φορά που 
το πλοίο αλλάζει νηογνώµονα. Κάτι τέτοιο θα αφαιρέσει σηµαντικό αντικείµενο 
εργασίας από τους νηογνώµονες και µπορεί να εξηγήσει (ως ένα βαθµό) την αντίδραση 
του IACS. 
 
Την ίδια εποχή που οι νηογνώµονες συµφώνησαν για κοινούς κανονισµούς κατασκευής 
δεξαµενόπλοιων και bulk carriers, η άρνησή τους να δεχθούν την αµοιβαία αναγνώριση 
των πιστοποιητικών εξοπλισµού φαίνεται να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Για 
ποιο λόγο άραγε να αρνείται το American Bureau of Shipping να θεωρήσει έγκυρο ένα 
πιστοποιητικό ασφάλειας του Lloyds Register, εξ ίσου επιφανούς µέλους του IACS; 
∆ιότι οι αµερικανοί δεν έχουν εµπιστοσύνη στους βρετανούς, η απλά για να µη χάσουν 
το εισόδηµα της πιστοποίησης;  
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Ανεξάρτητα από την πιθανή έκβασή του, είναι σίγουρο ότι το θέµα αυτό θα 
τροφοδοτήσει εκ νέου τις πάσης φύσεως αµφισβητήσεις για το ρόλο που παίζουν οι 
νηογνώµονες στον τοµέα της θαλάσσιας ασφάλειας. Οι αµφισβητήσεις αυτές, µεταξύ 
άλλων, επισηµαίνουν το αξιοπερίεργο ότι αυτοί που νοµοθετούν τους πάσης φύσεως 
κανονισµούς είναι βασικά εµπορικές επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται έντονα η µια την 
άλλη για την προσέλκυση πελατείας, µε τον ανταγωνισµό να είναι τόσο σκληρός που 
βλέπουµε ως και προσπάθειες εχθρικής εξαγοράς του ενός νηογνώµονα από έναν άλλο 
(όρα πρόσφατο παράδειγµα Germanischer Lloyd και Bureau Veritas). Από την άλλη 
πλευρά, οι νηογνώµονες συλλογικά θεωρούνται ως οι βασικοί θεµατοφύλακες της 
θαλάσσιας ασφάλειας σε παγκόσµια κλίµακα, και µάλιστα χωρίς να δίνουν αναγκαστικά 
λογαριασµό σε κάποια ανώτερη αρχή για τους κανονισµούς που παράγουν. Οι 
θεµατοφύλακες όµως αυτοί εξαρτώνται άµεσα οικονοµικά από εκείνους που υπόκεινται 
στους κανονισµούς αυτούς, κατά πρώτο λόγο από τα ναυπηγεία για την κατασκευή των 
πλοίων και κατά δεύτερο λόγο από τους εφοπλιστές, για τη λειτουργία τους. Αυτή είναι 
µια ερµαφρόδιτη κατάσταση που δεν συναντιέται σε κανένα άλλο τοµέα των µεταφορών, 
ούτε στις αεροπορικές, ούτε στις σιδηροδροµικές, ούτε στις οδικές. Μερικοί όπως ο 
Devanney (όρα βιβλίο του ‘the Tankership Tromedy’) πιστεύουν ότι υπό ένα τέτοιο 
καθεστώς, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.  
 
Το θέµα της αµοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών µέλλει λοιπόν να είναι ένα ακόµη 
κεφάλαιο στο βιβλίο της νέας (και πιθανώς περιπετειώδους) εποχής για τους 
νηογνώµονες τα επόµενα χρόνια. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι τελευταίοι εξακολουθούν 
να περιλαµβάνουν στους κόλπους τους εκτεταµένη και εξαιρετική τεχνογνωσία σε 
θέµατα θαλάσσιας ασφάλειας. Όµως, µετά το Erika και το Prestige, κανένας από αυτούς 
δεν είναι πλέον στο απυρόβλητο. Επί πλέον, κραυγές αγωνίας όπως εκείνη της 
Ελληνικής πλοιοκτησίας για τις πιθανώς αρνητικές επιπτώσεις των νέων κανονισµών 
κατασκευής δεξαµενόπλοιων και bulk carriers στην αντοχή των πλοίων, προστίθενται 
στο γενικό προβληµατισµό για το που πηγαίνει ο τοµέας της  θαλάσσιας ασφάλειας τα 
επόµενα χρόνια. Αν µη τι άλλο,  ο προβληµατισµός αυτός καθιστά επιτακτική τη λήψη 
σοβαρών αποφάσεων για το ποια µέτρα θα πρέπει να ληφθούν ώστε το επίπεδο της 
ασφάλειας να αναβαθµισθεί πραγµατικά και αδιαµφισβήτητα. 
 
 
 


