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Προσ: 1. Ειςαγγελύα Αρεύου Πϊγου 

             2. Ειςαγγελύα Ηγουμενύτςασ 

 

ΚΟΙΝ:1.  Γρ. κ. ΤΝΑΝΠ 

             2. Κ.Ο.  

 

 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ:  ΟΦΙ ΜΙΑ ΑΛΛΑ 11 ΥΟΡΕ ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΗ 

Η ΠΤΡΑΥΑΛΕΙΑ ΣΟΤ EUROFERRY OLYMPIA 

 

1. Εύμαι επικεφαλόσ του Παρατηρητηρύου Διαφϊνειασ Λιμενικού 

υςτόματοσ, το οπούο αποτελεύ ϋνωςη προςώπων, χωρύσ νομικό 

προςωπικότητα, με ςκοπό κυρύωσ την ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ 

ςτη λειτουργύα των ελληνικών λιμϋνων.  

 

Σην περύοδο 2017 - 2020 υπόρξα Διοικητόσ τησ Δημόςιασ Αρχόσ 

Λιμϋνων.  

 

Με την ανωτϋρω ιδιότητα μου, θϋτω υπόψιν ασ τα εξόσ: 

 
 
 
 

Παρατηρητήριο Διαυάνειας  

Λιμενικού Σσστήματος 
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1. Σο Ο/Γ EUROFERRY OLYMPIA (IMO 9010175) πρώην 

TRANSEUROPA ναυπηγόθηκε το ϋτοσ 1995 ςτα ναυπηγεύα 

Gdanska Stocznia SA, φϋρει ιταλικό ςημαύα, ανόκει ςτην 

εταιρεύα με την επωνυμύα Grimaldi Euromed Spa του ομύλου 

Grimaldi Group Spa και εύναι αςφαλιςμϋνο ςτο Standard Club.  

 

2. Με βϊςη όςα ςτοιχεύα καταφϋραμε να ςυλλϋξουμε το 

πλόρωμα του πλούου αποτελεύται από Ιταλούσ και Ρουμϊνουσ 

ναυτικούσ. 

 

Tο πλούο ϋγινε  disclassified από τον γερμανικό νηογνώμονα το 

Μϊρτιο 2010 και ϋκτοτε παρακολουθεύται από τον ιταλικό 

νηογνώμονα.  

 

Επομϋνωσ, πρόκειται για πλούο ιταλικόσ ςημαύασ, ιταλικόσ 

ιδιοκτηςύασ, παρακολουθούμενο από τον ιταλικό νηογνώμονα.  

 

3. Από τα δημόςια διαθϋςιμα ςτοιχεύα, ςυνϊγεται ότι τον 

Ιανουϊριο 2018 φϋρεται να ϋχει καταγραφεύ ϋνα ακόμα ςυμβϊν 

πυρκαγιϊσ ςτο εν λόγω πλούο. Ειδικότερα, την 14/1/2018 

φϋρεται να εκδηλώθηκε πυρκαγιϊ ςτο χώρο των μηχανών, ενώ 

το πλούο βριςκόταν ςτο λιμϊνι τησ Ηγουμενύτςασ, χωρύσ 

ευτυχώσ περαιτϋρω δυςμενεύσ ςυνϋπειεσ. 

 

Εντυπωςιακότερο, όμωσ, εύναι το ιςτορικό επιθεωρόςεων του 

ςυγκεκριμϋνου πλούου από το οπούο προκύπτει ότι μετϊ το 2008 

καταγρϊφονται ςε αυτό πολύ ςοβαρϊ προβλόματα, τα οπούα 

ϋχουν ωσ εξόσ: 
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Α. την 16/12/2008 το πλούο επιθεωρόθηκε από το γερμανικό 

νηογνώμονα, ο οπούοσ κατϋγραψε τα εξόσ: 

 

Life saving appliances - Embarkation arrangement survival craft 

– Inoperative 

 

B. Σην 30/6/2009 το πλούο επιθεωρόθηκε από τον γερμανικό 

νηογνώμονα, ο οπούοσ κατϋγραψε τα εξόσ: 

 

Operational deficiencies - Fire control plan - Wrong information 

 

Safety of navigation - Charts - Not up to date 

 

Propulsion & aux. - Cleanliness of engine room – Insufficient 

 

Crew certificates - Certificates for radio personnel - Not as 

required 

 

Crew certificates - Certificates for master and officers - Not as 

required 

 

Maritime security - Security related defects - Not as required 

 

Safety of navigation - Voyage or passage plan - Not as required 

 

Εύναι πρόδηλο ότι τουλϊχιςτον ϋνα από τα καταγεγραμμϋνα 

προβλόματα αφορούςε ςτην πυραςφϊλεια. [κατϊ το χρόνο 

διενϋργειασ τησ επιθεώρηςησ] 
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Γ. Σην 7/12/2009 το πλούο επιθεωρόθηκε από τον γερμανικό 

νηογνώμονα, ο οπούοσ κατϋγραψε τα εξόσ: 

 

Ship's certificates and documents - SAR co-operation plan for 

pass.ships trad on fixe – Missing 

 

Δ. Σην 17/6/2010  το πλούο επιθεωρόθηκε από τον ιταλικό 

νηογνώμονα, ο οπούοσ κατϋγραψε τα εξόσ: 

 

Life saving appliances - Lifeboats – Inoperative 

 

Εύναι πρόδηλο ότι πρόκειται για πρόβλημα ςχετιζόμενο με την 

αποτελεςματικό διαφυγό των επιβαινόντων ςε περύπτωςη 

πυρκαγιϊσ. [κατϊ το χρόνο διενϋργειασ τησ επιθεώρηςησ] 

 

Ε. Σην 15/12/2010 το πλούο επιθεωρόθηκε από τον ιταλικό 

νηογνώμονα, ο οπούοσ κατϋγραψε τα εξόσ: 

 

Safety of navigation - Nautical publications – Missing 

 

Operational deficiencies - Manuals instructions, etc. – Incomplete 

 

Safety of navigation - Charts - Not up to date 

 

Operational deficiencies - Operation of GMDSS equipment - Lack 

of familiarity 

 

Safety of navigation - Navigation records - Not as required 
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Safety of navigation - Voyage or passage plan - Not as required 

 

Radiocommunications - Other (radiocommunication) – Other 

 

Safety of navigation - Echo sounder – Inoperative 

 

Safety of navigation - International code of signals and IAMSAR 

manual – Missing 

 

Εύναι πρόδηλο ότι ϋξι (6) από τα προβλόματα αυτϊ αφορούν 

ςτην ικανότητα του πλούου να ανταποκριθεύ ςε καταςτϊςεισ 

ανϊγκησ, όπωσ π.χ πυρκαγιϊ.[κατϊ το χρόνο διενϋργειασ τησ 

επιθεώρηςησ] 

 

Σ. Σην 8/10/2012 το πλούο επιθεωρόθηκε από τον ιταλικό 

νηογνώμονα, ο οπούοσ κατϋγραψε τα εξόσ: 

 

Emergency Systems - Public address system – Inoperative 

 

Life saving appliances - On board training and instructions - 

Insufficient frequency 

 

Emergency Systems - Muster list – Incomplete 

 

Εύναι ςαφϋσ ότι το ςύνολο των ανωτϋρω προβλημϊτων 

μειώνουν την ικανότητα του πλούου να ανταποκριθεύ ςε 

κατϊςταςη πυρκαγιϊσ. [κατϊ το χρόνο διενϋργειασ τησ 

επιθεώρηςησ] 
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Ζ. Σην 26/10/2014 το πλούο επιθεωρόθηκε ςτην Ηγουμενύτςα 

από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οπούοσ διαπύςτωςε τα εξόσ: 

 

Labour Conditions - Health protection, medical care, social 

security - Anchoring devices - Missing  

 

Yπό αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ εύλογα αναρωτιόμαςτε κατϊ πόςο το 

πλόρωμα θα μπορούςε να ανταποκριθεύ ςτισ ϋκτακτεσ 

ςυνθόκεσ μιασ πυρκαγιϊσ. [κατϊ το χρόνο διενϋργειασ τησ 

επιθεώρηςησ] 

 

Η. Σην 23/3/2015 το πλούο επιθεωρόθηκε ςτην Πϊτρα από τον 

ιταλικό νηογνώμονα, ο οπούοσ διαπύςτωςε τα εξόσ: 

 

Labour Conditions - Health protection, medical care,social 

security - Anchoring devices – Missing 

 

Για δεύτερη φορϊ μϋςα ςε λιγότερο από ϋξι (6) μόνεσ, το εύρημα 

αυτό δημιουργεύ εύλογεσ αμφιβολύεσ για την πραγματικό 

δυνατότητα του πληρώματοσ να ανταποκριθεύ ςτισ ϋκτακτεσ 

ςυνθόκεσ μιασ πυρκαγιϊσ. [κατϊ το χρόνο διενϋργειασ τησ 

επιθεώρηςησ] 

 

Θ. Σην 1/12/2015 το πλούο επιθεωρόθηκε ςτην Πϊτρα από τον 

ιταλικό νηογνώμονα, ο οπούοσ διαπύςτωςε τα εξόσ: 

 

Emergency Systems - Public address system – Inoperative 
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Safety of Navigation - Voyage data recorder (VDR)/Simplified  

 

Voyage data recorder(S-VDR) - Not as required 

 

Certificates & Documentation - Document - Signs, indications - 

Not as required 

 

Certificates & Documentation - Ship Certificate - Other 

(certificates) – Other 

 

Εύναι προφανϋσ ότι τουλϊχιςτον ϋνα από τα ευρόματα αυτϊ 

καταδεικνύει μειωμϋνη ικανότητα του πλούου να προςτατϋψει 

την ανθρώπινη ζωό ςτισ ϋκτακτεσ ςυνθόκεσ μιασ πυρκαγιϊσ. 

[κατϊ το χρόνο διενϋργειασ τησ επιθεώρηςησ] 

 

Ι. Σην 29/2/2016 το πλούο επιθεωρόθηκε ςτην Ηγουμενύτςα από 

τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οπούοσ διαπύςτωςε τα εξόσ: 

 

Structural condition - Electrical installations in general – 

Inoperative 

 

ISM - ISM - Not as required 

 

Other safety in general – Other 

 

Oι ελλεύψεισ ςτο ISM δε γεννούν απλϊ εύλογα ερωτηματικα, 

αλλϊ ιςχυρϋσ υπόνοιεσ ότι το πλούο ΔΕΝ μπορούςε να 
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ανταποκριθεύ ςτισ ϋκτακτεσ ςυνθόκεσ μιασ πυρκαγιϊσ. [κατϊ το 

χρόνο διενϋργειασ τησ επιθεώρηςησ] 

 

ΙΑ. Σην 29/11/2016 το πλούο επιθεωρόθηκε ςτην Πϊτρα από τον 

ιταλικό νηογνώμονα, ο οπούοσ διαπύςτωςε τα εξόσ: 

 

Fire safety - Fire detection and alarm system – Inoperative 

 

Emergency Systems - Public address system – Inoperative 

 

Emergency Systems - Public address system – Missing 

 

Fire safety - Fixed fire extinguishing installation - Not as required 

 

Certificates & Documentation - Document - Signs, indications - 

Not as required 

 

Σα 4/5 των ευρημϊτων καταδεικνύουν ςύςτημα πυραςφϊλειασ 

προφανώσ εκτόσ λειτουργύασ [κατϊ το χρόνο διενϋργειασ τησ 

επιθεώρηςησ] ςε ϋνα πλούο που ανενόχλητα μετϋφερε κόςμο 

!!!!!  

 

ΙΒ. Σην 7/7/2017 το πλούο επιθεωρόθηκε ςτην Ηγουμενύτςα 

από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οπούοσ διαπύςτωςε τα εξόσ: 

 

Propulsion and auxiliary machinery - Auxiliary engine - Not as 

required 
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Εύναι προφανϋσ ότι πρόκειται για ςοβαρό ϋλλειψη, που μειώνει 

την ικανότητα του πλούου να ανταποκριθεύ ςε μια κατϊςταςη 

ϋκτακτησ ανϊγκησ, όπωσ εύναι πχ μια πυκαγιϊ. [κατϊ το χρόνο 

διενϋργειασ τησ επιθεώρηςησ] Παρόλα αυτϊ το πλούο 

ανενόχλητα μετϋφερε κόςμο !!!!! 

 

ΙΓ. Σην 22/11/2017 το πλούο επιθεωρόθηκε ςτην Ηγουμενύτςα 

από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οπούοσ διαπύςτωςε τα εξόσ: 

 

Propulsion and auxiliary machinery - Propulsion main engine - 

Not as required 

 

Fire safety - Means of escape – Blocked 

 

Water/Weathertight condition - Scuppers, inlets and discharges - 

Not as required 

 

Σϋςςερισ (4) μόνεσ μετϊ την προηγούμενη επιθεώρηςη, τα μϋςα 

διαφυγόσ των επιβατών ςε περύπτωςη πυρκαγιϊσ βρύςκονται 

μπλοκαριςμϋνα !!!!! Παρόλα αυτϊ, το πλούο ανενόχλητα 

μετϋφερε κόςμο.  

 

ΙΔ. Σην 14/1/2018 το πλούο επιθεωρόθηκε ςτην Ηγουμενύτςα 

από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οπούοσ διαπύςτωςε τα εξόσ: 

 

Propulsion and auxiliary machinery - Propulsion main engine - 

Not as required. 
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ύμφωνα με δημοςιεύματα, την ύδια ημερομηνύα εκδηλώθηκε 

πυρκαγιϊ ςτο χώρο των μηχανών του πλούου !!!!! 

 

ΙΕ. Σην 19/2/2018 το πλούο επιθεωρόθηκε ςτην Πϊτρα από τον 

ιταλικό νηογνώμονα, ο οπούοσ διαπύςτωςε τα εξόσ: 

 

Structural condition - Closing devices/watertight doors - Not as 

required 

 

Fire safety - Means of escape - Not as required 

 

Safety of Navigation - Magnetic compass - Not readable 

 

Emergency Systems - Emergency, lighting,batteries and switches 

– Missing 

 

Fire safety - Fixed fire extinguishing installation - Not as required 

 

Life saving appliances - Other (life saving) – Other 

 

Eύναι πρόδηλο ότι τα ευρόματα καταδεικνύουν για μια ακόμα 

φορϊ ςοβαρϊ προβλόματα ςτην πυραςφϊλεια και ςτα 

ςυςτόματα ϋκτακτησ ανϊγκησ του πλούου, δηλ. ακριβώσ ςτον 

εξοπλιςμό που θα επϋτρεπε ςτο πλούο να διαχειριςτεύ μια 

πυρκαγιϊ με αςφϊλεια για τουσ επιβαύνοντεσ.  [κατϊ το χρόνο 

διενϋργειασ τησ επιθεώρηςησ] 

 

 



11 

 

 
website: www.greekportswatch.org , e-mail: greekportswatch@gmail.com 

ΙΣ. Σην 30/9/2019 το πλούο επιθεωρόθηκε ςτη Μϊλτα από τον 

ιταλικό νηογνώμονα, ο οπούοσ διαπύςτωςε προβλόματα ςτα 

εξόσ: 

 

Emergency Systems - Public address system 

 

Fire safety - Ready availability of fire fighting equipment. 

 

Για ακόμα μια φορϊ τα ευρόματα γεννούν εύλογεσ αμφιβολύεσ 

για την ικανότητα του πλούου να διαχειριςτεύ μια πυρκαγιϊ με 

αςφϊλεια. [κατϊ το χρόνο διενϋργειασ τησ επιθεώρηςησ] 

 

ΙΖ. Σην 2/10/2019 το πλούο επιθεωρόθηκε ςτη Μϊλτα από τον 

ιταλικό νηογνώμονα, ο οπούοσ διαπύςτωςε προβλόματα ςτα 

εξόσ: 

 

Emergency Systems - Public address system  

 

Fire safety - Ready availability of fire fighting equipment. 

 

Εύναι εμφανϋσ ότι για πολλοςτό φορϊ πρόκειται για ευρόματα, 

που θϋτουν εν αμφιβόλω την ικανότητα του πλούου να 

διαχειριςτεύ μια πυρκαγιϊ με αςφϊλεια. [κατϊ το χρόνο 

διενϋργειασ τησ επιθεώρηςησ] 
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ΙΗ. Σην 27/7/2020 το πλούο επιθεωρόθηκε ςτη Μϊλτα από τον 

ιταλικό νηογνώμονα, ο οπούοσ διαπύςτωςε προβλόματα ςτα 

εξόσ: 

 

Fire safety - Ready availability of fire fighting equipment 

 

Μονότονα, αλλϊ όχι ανούςια επαναλαμβϊνουμε ότι πρόκειται 

για εύρημα, που θϋτει εν αμφιβόλω την ικανότητα του πλούου 

να διαχειριςτεύ μια πυρκαγιϊ με αςφϊλεια. [κατϊ το χρόνο 

διενϋργειασ τησ επιθεώρηςησ] 

 

ΙΘ. Σην 19/2/2021 το πλούο επιθεωρόθηκε ςτην Ηγουμενύτςα 

από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οπούοσ διαπύςτωςε προβλόματα 

ςτα εξόσ: 

 

Structural Condition - Steering gear 

 

Emergency Systems - Public address system 

 

Emergency Systems - Emergency, lighting,batteries and switches 

 

Fire safety - Fixed fire extinguishing installation 

 

Για πολλοςτό φορϊ, τα ευρόματα θϋτουν εν αμφιβόλω την 

ικανότητα του πλούου να διαχειριςτεύ μια πυρκαγιϊ με 

αςφϊλεια. [κατϊ το χρόνο διενϋργειασ τησ επιθεώρηςησ] 
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Κ. Σην 15/10/2021 το πλούο επιθεωρόθηκε ςτην Ηγουμενύτςα 

από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οπούοσ διαπύςτωςε πρόβλημα 

ςτο εξόσ: 

 

Structural Condition - Closing devices/watertight doors 

 

Παρόλα αυτϊ, το πλούο ςυνϋχιςε ανενόχλητα να μεταφϋρει 

κόςμο !!!! 

 

ΚΑ. Σην 16/2/2022 το πλούο επιθεωρόθηκε ςτην Ηγουμενύτςα 

από τον ιταλικό νηογνώμονα, ο οπούοσ διαπύςτωςε τα εξόσ: 

 

Certificates & Documentation - Document - Fire safety 

operational booklet 

 

Labour Conditions - Accommodation, recreational facilities, food 

and catering - Sanitary Facilities 

 

Labour Conditions - Accommodation, recreational facilities, food 

and catering – Cleanliness 

 

Labour Conditions - Accommodation, recreational facilities, food 

and catering - Ventilation (Working spaces) 

 

Δυο (2) μόλισ ημϋρεσ πριν την πυρκαγιϊ, που προκϊλεςε ϊδικουσ 

θανϊτουσ ανυποψύαςτων επιβατών, ο ιταλικόσ νηογνώμονασ 

διαπύςτωςε ελλεύψεισ μεταξύ ϊλλων ςτο εγχειρύδιο 

πυραςφϊλειασ και ςτον εξαεριςμό των χώρων εργαςύασ. Για 
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πολλοςτό φορϊ, τα ζητόματα αυτϊ θϋτουν εν αμφιβόλω την 

ικανότητα του πλούου να διαχειριςτεύ μια πυρκαγιϊ. 

 

4. Από το προαναφερόμενο ιςτορικό επιθεωρόςεων, 

προκύπτουν τα εξόσ:  

 

Α. από τισ 21 προαναφερόμενεσ επιθεωρόςεισ, ςτισ 18 

καταγρϊφηκαν προβλόματα ςτην αςφϊλεια του πλούου 

 

Β. από τισ 21 προαναφερόμενεσ επιθεωρόςεισ, προβλόματα 

ςτην πυραςφϊλεια του πλούου καταγρϊφηκαν όχι ςε 1 μόνο 

επιθεώρηςη, όπωσ εντϋχνωσ διϋρρευςαν κϊποιοι, αλλϊ ςε 

ςυνολικϊ 11 επιθεωρόςεισ 

 

Γ. προβλόματα πυραςφϊλειασ καταγρϊφηκαν όχι ςε μύα, όπωσ 

εντϋχνωσ διϋρρευςαν κϊποιοι, αλλϊ ςε τουλϊχιςτον 6 

ςυνεχόμενεσ επιθεωρόςεισ του πλούου από τον ιταλικό 

νηογνώμονα. 

 

5. Σα προαναφερόμενα ςτοιχεύα, τα οπούα αποκλειςτικϊ 

δημοςιεύει το Παρατηρητόριο Διαφϊνειασ Λιμενικού 

υςτόματοσ, γεννούν εύλογα ερωτόματα αναφορικϊ με το ρόλο 

του ιταλικού νηογνώμονα.  

 

Πωσ εύναι δυνατόν ςε ϋνα οχηματαγωγό πλούο με διαχρονικϊ 

προβλόματα ςτο ςύςτημα πυραςφϊλειασ να μην επιβϊλλεται 

απαγόρευςη απόπλου, μϋχρι αυτϊ να αποκαταςταθούν με 

οριςτικό και πειςτικό τρόπο;  
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Ποιοσ εύναι αυτόσ που ςυμβιβϊςτηκε με την ακώλυτη 

δραςτηριοπούηςη αυτού του πλούου, παρϊ τα 

επαναλαμβανόμενα προβλόματα ςτο ςύςτημα πυραςφϊλειασ, 

και ςε ποιεσ νομικϋσ διατϊξεισ μπορεύ να ςτηρύξει την ϊρνηςό 

του να επιβϊλει απαγόρευςη απόπλου; 

 

Ωςτόςο, ανεξϊρτητα από το ρόλου του ιταλικού νηογνώμονα, 

ςημαντικότερα εύναι τα ερωτόματα αναφορικϊ με την ϊςκηςη 

κρατικόσ εποπτεύασ ςτο ςυγκεκριμϋνο πλούο.  

 

Σο Τπουργεύο Ναυτιλύασ και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ αποτελεύ το 

θεςμικό εγγυητό τησ αςφϊλειασ τησ ναυςιπλοώασ, όμωσ ςτην 

περύπτωςη του ςυγκεκριμϋνου πλούου φαύνεται ότι … το πόρε ο 

ύπνοσ.  

 

Ειδικότερα, όποια και να όταν η ϊποψη του ιταλικού 

νηογνώμονα, το ςημαντικό θϋμα ςτην υπόθεςη του Euroferry 

Olympia εύναι πόςο αποτελεςματικϊ κατϊφερε να αςκόςει 

εποπτεύα το Ελληνικό Δημόςιο, όπερ ςημαύνει μεθερμηνευόμενο 

πόςεσ φορϋσ επιθεωρόθηκε ο ιταλικόσ νηογνώμονασ από τον 

Κλϊδο Επιθεώρηςησ Εμπορικού Πλούων;  

 

Και, εϊν και εφόςον επιθεωρόθηκε, διενεργόθηκε ϋλεγχοσ 

αναφορικϊ με τη νομιμότητα των πιςτοποιητικών, που εξϋδιδε 

ο ιταλικόσ νηογνώμονασ για το Euroferry Olympia ό μόπωσ το 

βλϋμμα των Επιθεωρητών όταν αλλού ςτραμμϋνο;  
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Επιπρόςθετα, δεδομϋνου του αρνητικού ιςτορικού του εν λόγω 

πλούου ςε θϋματα πυραςφϊλειασ, πόςεσ φορϋσ διενεργόθηκε 

αιφνιδιαςτικόσ ϋλεγχοσ ςτο πλούο αυτό από το Port State 

Control, το Σοπικό Κλιμϊκιο ό τον Κλϊδο Επιθεώρηςησ 

Εμπορικών Πλούων και εϊν και εφόςον διενεργόθηκε για ποιο 

λόγο ςε ϋνα πλούο με διαχρονικϊ προβληματικό πυραςφϊλεια 

ΔΕΝ επιβλόθηκε απαγόρευςη απόπλου όχι από τον αμειβόμενο 

από τον πλοιοκτότη νηογνώμονα, αλλϊ από το Ελληνικό 

Δημόςιο ωσ εγγυητό τησ αςφϊλειασ των μεταφορών; 

 

Γύνεται μνεύα ότι ϋχω ςτο αρχεύο μου και θα καταθϋςω ςτισ 

ειςαγγελικϋσ αρχϋσ αποφϊςεισ επιβολόσ απαγόρευςησ απόπλου 

κυριολεκτικϊ για ψύλλου πόδημα, ώςτε να αδυνατώ να 

καταλϊβω για ποιο λόγο το Τπουργεύο Ναυτιλύασ και 

Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ επϋτρεπε ςε ϋνα πλούο με διαχρονικϊ 

ςοβαρϊ προβλόματα πυραςφϊλειασ να μεταφϋρει κόςμο ςα να 

μην τρϋχει τύποτα.  

 

Σϋλοσ, επύ μακρόν, ο Τπουργόσ Ναυτιλύασ και Νηςιωτικόσ 

Πολιτικόσ αςκούςε το δικαύωμα, που του δύνει η νομοθεςύα, να 

ζητϊ περιοδικϊ διεξαγωγό ϋκτακτων επιθεωρόςεων ςε πλούα, 

που ξεκινούν ό καταλόγουν ςε ελληνικϊ λιμϊνια.  

 

Πόςεσ φορϋσ αςκόςατε το δικαύωμϊ ςασ αυτό την τελευταύα 

3ετύα κκ. Πλακιωτϊκη και Κατςαφϊδο (ιδύωσ ο τελευταύοσ ςτον 

οπούο απονεμόθηκε η αρμοδιότητα του Κλϊδου Εμπορικών 

Πλούων με επαγγελματικό προώπηρεςύα ιδιοκτότη λογιςτικού 

γραφεύου και οικογενειακό παρϊδοςη ςτην …. COSCO);;;;; 
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6. To παρόν αποςτϋλλεται ςτισ ειςαγγελικϋσ αρχϋσ ωσ 

καταγγελύα και αιτούμαςτε να κληθούμε να καταθϋςουμε 

ενόρκωσ όςα ςτοιχεύα καταφϋραμε να ςυγκεντρώςουμε.  

 

7. Σο παρόν κοινοποιεύται ςτισ Κ.Ο προσ γνώςη τουσ και 

προκειμϋνου να εξετϊςουν την ϊςκηςη κοινοβουλευτικού 

ελϋγχου για τα προαναφερόμενα θϋματα.  

 

                                                           Διατελών μετϊ τιμόσ 
Για το Παρατηρητόριο Διαφϊνειασ Λιμενικού υςτόματοσ 

Δ Π Μπακόπουλοσ 


