
 

 

 

     

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 τον Υπουργό Οικονομικών 

 τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

  

Θέμα: «Ταλαιπωρία Κυβερνητών και πληρωμάτων ιστιοπλοϊκών σκαφών λόγω 

των μέτρων της πανδημίας» 

 

Στην πρωτόγνωρη κατάσταση της πανδημίας που βιώνει η χώρα μας, έχουν θεσπιστεί 

μέτρα που σε πολλά μας βρίσκουν σύμφωνους. Πρέπει όμως το γράμμα του νόμου να 

συμφωνεί και με το πνεύμα του νόμου. Κάτι τέτοιο όμως δυστυχώς δεν συμβαίνει σε 

πολλές περιπτώσεις.  

 

Μια από αυτές είναι και η περιπέτεια που έζησαν και ζουν 90 Έλληνες ναυτικοί 

(Κυβερνήτες και πληρώματα) που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο από χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για να φέρουν δια θαλάσσης στην Ελλάδα τριάντα (30) νεότευκτα επαγγελματικά 

τουριστικά ιστιοφόρα σκάφη Ελληνικής σημαίας τα οποία ανήκουν σε Έλληνες που 

ασχολούνται με τον θαλάσσιο τουρισμό, προς εκμετάλλευσή τους για την καλοκαιρινή 

τουριστική περίοδο. 

  

Το Υπουργείο Ναυτιλίας, με τα περιοριστικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του νέου 

κορωνοϊού, είχε απαγορεύσει αρχικά τον κατάπλου και απόπλου από τις 21 Μαρτίου έως 

τις 21 Απριλίου και ακολούθως με νέα παράταση μέχρι τις 15 Μάϊου 2020, όλων των 

σκαφών προς και από Ελληνικά λιμάνια.  

 

Ο Νόμος αυτός βρίσκει τα εν λόγω πληρώματα εν πλω. Φτάνοντας  στην Ελλάδα και μη 

έχοντας ακόμη ορισθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας συγκεκριμένο λιμάνι ως  «home port», 

αντιμετώπισαν την άρνηση των αρχών για κατάπλου σε ασφαλή μαρίνα, με αποτέλεσμα 

να εμφανίσουν ελλείψεις σε καύσιμα, τρόφιμα, πόσιμο νερό κλπ. 
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Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών ιστιοπλοϊκών σκαφών προχώρησε μόνος του σε ανεύρεση 

λύσης με συζήτηση με διάφορες μαρίνες της Αττικής. Στο τέλος οι αρχές δέχτηκαν το 

αυτονόητο, να καταπλεύσουν δηλαδή τα σκάφη αυτά σε συγκεκριμένο χώρο που τους 

παραχωρήθηκε από την Μαρίνα Λαυρίου και να παραμείνουν σε κατάσταση καραντίνας.  

 

Όμως, με τον έλεγχο των εγγράφων και των πιστοποιητικών των σκαφών από το οικείο 

λιμεναρχείο Λαυρίου, επιβλήθηκαν στους Κυβερνήτες και στα πληρώματα ποινικές και 

οικονομικές κυρώσεις και τα άτομα αυτά οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο όπου, προς τιμήν 

του, ο Εισαγγελέας υπηρεσίας δεν προέβη τελικά στην αυτόφωρη προσωποκράτησή τους 

αλλά τους άφησε ελεύθερους. 

  

Κατόπιν των παραπάνω, 

 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

 

1. Προτίθενται να προχωρήσουν σε διαγραφή του χρηματικού προστίμου των 5.000 

ευρώ που έχει επιβληθεί ονομαστικά στον κάθε έναν, καθώς το πρόστιμο αυτό 

επιβλήθηκε σε ανθρώπους που απλώς έκαναν τη δουλειά τους, χωρίς κανένα δόλο 

μετάδοσης του ιού. Άλλωστε, το χρονικό διάστημα που πέρασαν στη θάλασσα 

ξεπερνά το όριο των 15 ημερών που χρειάζεται προκειμένου να εκδηλωθεί ο ιός. 

2. Προτίθενται να προχωρήσουν σε απαλλαγή των ατόμων αυτών (Κυβερνητών και  

πληρωμάτων) από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη και μελλοντική δικαστική 

ταλαιπωρία καθώς δεν είναι δικό τους φταίξιμο η κατάσταση αυτή; 

3. Ποιες συμπληρωματικές πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να μην έχουμε παρόμοια 

φαινόμενα και προβλήματα σε περίπτωση έλευσης ενός νέου δεύτερου κύματος 

της πανδημίας;  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

          Φωτεινή Μπακαδήμα 




