
 

     

 

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 

Θέμα: «Χειροτερεύει η κατάσταση στο Angelic Glory» 

 

Δυστυχώς, η κατάσταση με τους εγκλωβισμένους ναυτικούς στο Angelic Glory (ερώτησή 

μου με ΑΠ 9115/31.08.2020) χειροτερεύει καθημερινά. 

Με επιστολή του προς τη διοίκηση της εταιρείας, ο πλοίαρχος του πλοίου (ελληνικής 

σημαίας και πλοιοκτησίας καθώς ανήκει στην εταιρεία Panthalassa Maritime Corporation 

of the Marshall Island με ιδιοκτήτη τον Μάρκο Λαιμό, όπως μας ενημερώνει η ΠΕΝΕΝ 

έπειτα από επικοινωνία της Ένωσης με τη ναυτιλιακή εταιρεία DIAMLEMOS SHIPPING 

CORPORATION) καταδεικνύει τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν. 

Όπως σημειώνει στην επιστολή του που φέρει σε γνώση των υπευθύνων η ΠΕΝΕΝ: 

“Ως απάντηση στο τελευταίο μήνυμά σας για όλη την κατάσταση (δεν μπορείτε να 

πληρώσετε τους 2 τελευταίους μισθούς μας), θα ήθελα να ενημερώσω το καλό γραφείο 

σας ότι το R.O.B. το πετρέλαιο ντίζελ πρόκειται να εξαντληθεί σε περίπου 7-8 ημέρες, 

πράγμα που σημαίνει ότι το σκάφος δεν θα είναι σε θέση να ζεστάνει το F.O. για να αρχίσει 

να κινείται. Επίσης, δεν θα είναι σε θέση να ζεστάνει το νερό για οποιαδήποτε πιθανή αιτία 

και πιθανότατα θα επηρεάσει την ορθή λειτουργία του air condition μας (M.L.C.). Επίσης, 

καθώς γνωρίζετε ότι οι προμήθειές μας σε τρόφιμα και πόσιμο νερό θα εξαντληθούν 

εντελώς σε μια εβδομάδα (το καλό γραφείο σας γνωρίζει την κατάσταση επειδή σας 

στείλαμε τα τρόφιμα και τις προμήθειές μας για R.O.B.s πριν από δύο εβδομάδες). Όπως 

γνωρίζετε επίσης, έχω λάβει και έχω διαβιβάσει τις παραιτήσεις σας από έναν μεγάλο 

αριθμό πληρώματος, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο να κανονίσω τον 

επαναπατρισμό του A.S.A.P. Για αυτά τα θέματα πρέπει να βρείτε μια άμεση λύση, διότι η 

κατάσταση εδώ είναι κρίσιμη και φαίνεται να κλιμακώνεται στη χειρότερη με γεωμετρική 

πρόοδο.” 
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Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης επίλυσης προτίθεται να λάβει ώστε να λυθούν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι Έλληνες ναυτικοί; 

2. Γιατί έχει καθυστερήσει τόσο να πάρει θέση το Υπουργείο ενώ είναι σε γνώση του 

από την αρχή η δύσκολη κατάσταση και οι συνθήκες που επικρατούν; 

3. Έχει κάνει ήδη κινήσεις επίλυσης των ζητημάτων; 

4. Ποια βήματα θα γίνουν για τον επαναπατρισμό των ναυτικών μας; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




