
 

 

 

     

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

  

Θέμα: «Επαναπατρισμός Ελλήνων ναυτικών» 

 

Η ανάγκη εξομάλυνσης των διαδικασιών επαναπατρισμού καθώς και αντικατάστασης των 

πληρωμάτων παραμένει υπαρκτή. Σύμφωνα με τα παγκόσμια στοιχεία περισσότεροι των 

200.000 ναυτικών δεν έχουν ακόμη καταφέρει να απεγκλωβιστούν από τα πλοία ακόμη κι 

αν έχουν κλείσει οι συμβάσεις τους καθώς πολλές χώρες έχουν κλείσει τα σύνορά τους 

λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.  

 

Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν οι ναυτικοί αυτοί να μετακινηθούν παραμένοντας 

εγκλωβισμένοι στα πλοία. 

 

Η δυσκολία αλλαγής πληρωμάτων δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στην παγκόσμια 

ναυτιλία, επηρεάζοντας, όπως είναι φυσικό, και τη χώρα μας.  

 

Είναι απαραίτητο να γίνουν κινήσεις διευκόλυνσης, με τη θεσμοθέτηση ρεαλιστικών και 

πρακτικών διαδικασιών που θα διασφαλίσουν την επιστροφή των ναυτικών που πρέπει να 

γυρίσουν στην πατρίδα μας και την απρόσκοπτη αλλαγή των πληρωμάτων όπου και 

όποτε πρέπει αυτή να γίνει. 

 

Οι ναυτικοί μας στάθηκαν εξαρχής με σθένος και κουράγιο απέναντι στην πανδημία 

συνεχίζοντας να κάνουν το καθήκον τους τώρα, όμως, πρέπει να δουν την έμπρακτη 

στήριξη της πολιτείας στο πρόσωπό τους, μιας πολιτείας που θα φροντίσει για την 

προάσπιση του συμφέροντός τους και της υγείας τους. 

 

Παρά τις έγκαιρες κινήσεις που έγιναν από πλευράς της χώρας μας, με την υιοθέτηση των 

αναγκαίων πρωτοκόλλων για τη διευκόλυνση της αντικατάστασης πληρωμάτων και της 
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μετακίνησης ναυτικών και την αναγνώριση των ναυτικών ως «ουσιωδών εργαζομένων» με 

στόχο να είναι εφικτή η μετακίνησή τους τα προβλήματα παραμένουν.  

  

Κατόπιν όλων των παραπάνω και με δεδομένο των 2500 αλλαγών και επαναπατρισμού 

πληρωμάτων που έχουν γίνει στην Ελλάδα, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

 

1. Ποιες συμπληρωματικές πρωτοβουλίες θα ληφθούν σε συνέχεια και της κοινής 

διακήρυξης 13 χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, με την οποία 

καθίσταται σαφής και επιτακτική η ανάγκη να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το 

πρόβλημα; 

2. Θα προβεί σε συμφωνίες με χώρες (εκτός των 13 που πήραν μέρος στο 

International Maritime Summit  στο  Ηνωμένο Βασίλειο ) για το άνοιγμα των 

συνόρων για την ελεύθερη μετακίνηση των ναυτικών  με γνώμονα την ασφάλεια και 

την υγεία τους ώστε να γυρίσουν οι Έλληνες ναυτικοί ασφαλείς στα σπίτια τους και 

οι αντικαταστάτες τους να συνεχίσουν το σπουδαίο έργο τους; 

3. Ποιος είναι ο αριθμός των πληρωμάτων και των Ελλήνων ναυτικών των οποίων ο 

επαναπατρισμός εκκρεμεί; 

4. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και γι’ αυτούς η διαδικασία; 

5. Ποιες κινήσεις προετοιμασίας θα γίνουν ώστε να μην έχουμε παρόμοια φαινόμενα 

και προβλήματα σε περίπτωση έλευσης ενός νέου δεύτερου κύματος της 

πανδημίας;  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

          Φωτεινή Μπακαδήμα 




