
 

     

 

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 

Θέμα: «Εγκλωβισμένοι και απλήρωτοι Έλληνες ναυτικοί στο Χονγκ Κονγκ» 

 

Με καταγγελία της η ΠΕΝΕΝ αναδεικνύει ένα σοβαρότατο θέμα, το γεγονός πως Έλληνες 

ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Χονγκ Κονγκ και, σαν να μην έφτανε αυτό, δεν 

έχουν λάβει την αμοιβή τους από την εταιρεία. 

 

Πρόκειται για ναυτεργάτες των πλοίων ANGELIC GLORY και ANGELIC POWER της 

εταιρείας DIAMLEMOS SHIPPING COMPANY LTD, τα οποία βρίσκονται στην θαλάσσια 

περιοχή της Κίνας, 40 ναυτικά μίλια από το Χονγκ Κονγκ, για διάστημα πάνω από ένα 

μήνα, με αρκετούς από αυτούς να έχουν υποβάλει την παραίτησή τους και να ζητούν με 

αυτήν την αντικατάστασή τους για πάνω από τρεις έως τέσσερις μήνες, δυστυχώς, χωρίς 

απάντηση, με αποτέλεσμα να είναι πλέον όχι μόνο οργισμένοι αλλά και απελπισμένοι.  

 

Σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, η εταιρεία όλο αυτό το διάστημα επικαλείται την πανδημία, τη μη 

λειτουργία των αεροπορικών πτήσεων και συνδέσεων και με τον τρόπο αυτό δεν 

καθίσταται δυνατή η παλιννόστησή τους. 

 

Επιπλέον, τις τελευταίες μέρες στα δύο πλοία διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις στην 

τροφοδοσία των πλοίων και των πληρωμάτων και τα προβλήματα αυτά καθιστούν ακόμη 

πιο αφόρητη την διαβίωσή τους. 

 

Στο μεταξύ, σύμφωνα με καταγγελία των ναυτεργατών, δεν έχουν πληρωθεί – εξοφληθεί 

για τον μήνα Ιούλιο και τον τρέχοντα Αύγουστο. 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

9117

Ημερομ. Κατάθεσης:

31/8/2020



Στο πρώτο πλοίο εργάζονται 7 και στο δεύτερο άλλοι 6 Έλληνες ναυτεργάτες από τα 20 

συνολικά άτομα που επανδρώνουν το κάθε πλοίο. 

 

Μάλιστα, το σύνολο των ναυτεργατών του 1ου πλοίου έχει ξεπεράσει τον χρόνο 

παραμονής του, όπως αυτός προβλέπεται από την ΣΣΕ, και μάλιστα κατά πολλούς μήνες.  

 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος θα λάβει; 

2. Ποιες κινήσεις για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων ναυτικών θα γίνουν;  

3. Ποια βήματα επίλυσης του φαινομένου της ελλιπούς τροφοδοσίας θα γίνουν; 

4. Τι θα γίνει με τις οφειλές προς τους ναυτεργάτες; Ποια μέτρα άμεσης καταβολής 

τους θα ληφθούν;    

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




