
 

 

 

     

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 

Θέμα: «Η ταλαιπωρία των ναυτικών στα μητρώα» 

 

Συνεχείς είναι καταγγελίες για την ταλαιπωρία στα ναυτικά μητρώα, καθώς οι ναυτικοί 

αναγκάζονται να περιμένουν σε ουρές έξω από τη πόρτα για να προλάβουν να 

εξυπηρετηθούν μόνο όσοι προλάβουν να πάρουν χαρτί προτεραιότητας από το κισσέ. 

Μάλιστα, για κάποιο διάστημα η προτεραιότητα γινόταν με λίστα των ναυτικών που 

συντάσσονταν έξω από τα μητρώα, κάτι που συνεχίζεται πλέον. Όλα αυτά το 2020 που, 

και λόγω κορωνοϊού, τα πάντα σχεδόν, γίνονται ψηφιακά και τη στιγμή που σε άλλες 

χώρες οι διαδικασίες είναι πολύ ευκολότερες και λιγότερο κοστοβόρες.  

 

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι πως στη Μάλτα ένας ναυτικός μπορεί να βγάλει δίπλωμα σε 

ελάχιστο χρονο ηλεκτρονικά ενώ στη χώρα μας πρέπει να καταθέσει τα ίδια 

δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες σε δυο υπηρεσίες καταβάλλοντας 80€, το δίπλωμα 

εκδίδεται σε 30 εργάσιμες ημέρες άρα αυτό το διάστημα ο ναυτικός δεν μπορεί να 

δουλέψει άρα έχει μηδενικό εισόδημα. 

 

Το χειρότερο όλων είναι πως κάποιοι ναυτικοί για να μπορέσουν να ξεμπερδεύουν με τις 

υποθέσεις που έχουν στα μητρώα, πέφτουν θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης από 

πράκτορες που περιμένουν μέσα και έξω από τα ναυτικά μητρώα οι οποίοι με ένα καλό 

χρηματικό ποσό μπαίνουν από τη «πλάγια» πόρτα των μητρώων και δίνοντας το 

«χαρτζιλίκι» και στον υπάλληλο τακτοποιούν την υπόθεση του ναυτικού άμεσα. 

 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

7944

Ημερομ. Κατάθεσης:

3/7/2020



 

 

1. Είναι ενήμεροι για την κατάσταση που περιγράφεται; 

2. Τι άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία και η εκμετάλλευση 

των ναυτικών; 

3. Προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή στα ναυτικά μητρώα ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα να ολοκληρώνεται η διαδικασία ευκολότερα και το κυριότερο 

συντομότερα; 

4.  Αν ναι, πότε θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται; 

5. Μέχρι να ξεκινήσει, αν υλοποιηθεί, η ηλεκτρονική υποβολή προβλέπεται ενίσχυση 

του προσωπικού στα μητρώα ώστε να εξυπηρετούνται ταχύτερα και περισσόετροι 

ναυτικοί; 

6. Θα γίνει άμεσα έλεγχος ώστε να τιμωρηθούν οι επιτήδειοι πράκτορες που 

εκμεταλλεύονται την ταλαιπωρία των ναυτικών; 

7. Τι μέτρα θα ληφθούν για άμεσο έλεγχο των υπαλλήλων που φέρονται να 

προχωρούν υποθέσεις έναντι αντιτίμου; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

              Φωτεινή Μπακαδήμα 




