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ΘΕΜΑ: Εγκατάλειψη ναυτικών πλοίου ANGELIC POWER

Αξιότιµε κ. Προϊστάµενε Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά 

Είµαι νόµιµος εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιµενικού 
Συστήµατος, το οποίο αποτελεί προς το παρόν ένωση προσώπων χωρίς 

νοµική προσωπικότητα, µε σκοπό την άσκηση δηµόσιου, δηµοκρατικού, 

κοινωνικού ελέγχου στο ελληνικό λιµενικό σύστηµα.  

Την περίοδο 2017 - 2020 υπηρέτησα ως Διοικητής της Δηµόσιας Αρχής 
Λιµενων. 

Με την ανωτέρω ιδιότητά µου θέτω υπόψιν σας τα εξής: 

1. Την 30/8/2020 στην ιστοσελίδα της εφηµερίδας “Η ΑΥΓΗ” https://www.av-

gi.gr/arheio/364993_kataggelia-penen-egklobismenoi-kai-aplirotoi-ellines-naytikoi-sto-

hongk-kongk δηµοσιεύτηκε καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών 
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Εµπορικού Ναυτικού, στην οποία αναφέρονται και τα εξής αναφορικά µε 
το πλήρωµα του πλοίου ANGELIC POWER : 

“Οργισµένοι αλλά και απελπισµένοι είναι οι ναυτεργάτες των πλοίων AN-

GELIC GLORY και ANGELIC POWER της ναυτιλιακής εταιρίας DIAMLE-

MOS SHIPPING COMPANY LTD τα οποία βρίσκονται στην θαλάσσια 
περιοχή της Κίνας, 40 ναυτικά µίλια από το Χονγκ Κονγκ, για διάστηµα 

πάνω από ένα µήνα ενώ αρκετοί από αυτούς έχουν υποβάλει την 

παραίτησή τους και ζητούν µε αυτήν την αντικατάστασή τους για πάνω 

από τρεις έως τέσσερις µήνες.  

Όπως καταγγέλλει η ΠΕΝΕΝ «Η εταιρεία όλο αυτό το διάστηµα επικαλείται 

το υγειονοµικό πρόβληµα (πανδηµία), την µη λειτουργία των 

αεροπορικών πτήσεων και συνδέσεων και µε τον τρόπο αυτό δεν 

καθίσταται δυνατή η παλιννόστησή τους. 

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. 

Στο πρώτο πλοίο εργάζονται 7 έλληνες και στο δεύτερο 6 έλληνες 

Ναυτεργάτες από τα 20 συνολικά άτοµα που επανδρώνουν το κάθε πλοίο. 

Στο πρώτο πλοίο το σύνολο των Ναυτεργατών έχει ξεπεράσει τον χρόνο 
παραµονής τους που προβλέπει η ΣΣΕ και τον έχει υπερβεί κατά πολλούς 

µήνες. Μέλος πληρώµατος επικοινώνησε µέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας µε το ΥΕΝ σχετικά µε το πρόβληµα, χωρίς όµως έως 

σήµερα να παραχθεί κανένα αποτέλεσµα. 
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Ναυτεργάτες των πλοίων αυτών έχουν καθηµερινή επαφή και σύνδεση µε 

την ΠΕΝΕΝ ζητώντας την άµεση παρέµβασή της για την αντικατάστασή 

τους , την εξασφάλιση της τροφοδοσίας των πλοίων καθώς και την 

εξόφληση των µισθών τους.” 

2. Επτά (7) µήνες µετά το προαναφερόµενο δηµοσίευµα, στην ιστοσελίδα 

https://www.newsit.gr/ellada/SOS-apo-ellines-naytikous-omiroi-sti-thalassa-tis-kinas-

edo-kai-8-mines/3246717/ αναφέρονται και τα εξής αναφορικά µε το 

πλήρωµα του πλοίου ANGELIC POWER: 

“…Το βαπόρι, όπως καταγγέλουν οι ναυτεργάτες, είναι ανασφάλιστο, ενώ 

δεν είναι σαφές ποιος είναι υπεύθυνος διαχείρισης, µιας και υπάρχει 

διαµάχη ανάµεσα στις ναυτιλιακές εταιρείες Diamlemos Shipping Compa-

ny και Panthalassa Maritime, ενώ εµπλέκονται και τράπεζες. Το βέβαιο 
είναι ότι πρέπει να πληρωθούν εξοδα και να ανατεθεί σε ατζέντη η 

διαδικαστική λύση του προβλήµατος, κάτι που ακόµα όµως δεν 

συµβαίνει. Μέχρι τότε, οι ναυτεργάτες δεν έχουν καµία ενηµέρωση για τον 

επαναπατρισµό τους. Εντωµεταξύ, τα καύσιµα του πλοίου 
έχουν αρχίσει να στερεύουν, ενώ εταιρείες και τοπικές 

αρχές δεν παρέχουν την αναγκαία ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη στους ναυτικούς, η υγεία πολλών εκ των 
οποίων έχει αρχίσει να επιδεινώνεται ραγδαία….Έµπλεη 

αγωνίας και απογοήτευσης, η σύζυγος του κου Μπακογιάννη, Νατάσσα 

Κανταρακιά µίλησε στο newsit.gr για τις δραµατικές στιγµές που ζει 

κατ’αρχάς ο συζυγος της και κατ’ επέκταση όλη η οικογένεια. «Ο σύζυγος 

µου είναι µηχανικός B’ µε περίπου 20 χρόνια στα καράβια. Έχουµε δύο 
παιδιά» µας λέει η κα Κανταρακιά και συνεχίζει: «Με τον άντρα µου 

µιλάµε όσο µπορούµε µέσω messenger και µια φορά την εβδοµάδα, αν τα 

καταφέρει, µιλάµε και λίγο στο τηλέφωνο. Κάποιοι ναυτικοί στο πλοίο 

είναι δέσµιοι τον διπλάσιο καιρό από τον Πάνο, µερικοί έχουν κλείσει 16 

µήνες. Μόνο θάλλασσα και ουρανό βλέπουν. Μαζί µε όλα τα άλλα 
π ρ ο β λ ή µ α τ α τ ώ ρ α ε ί ν α ι κ α ι δ ύ ο µ ή ν ε ς 
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απλήρωτοι….Μιλώντας στο newsit.gr o πρόεδος της ΠΕΜΕΝ 

(Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού), Αθανάσιος 

Ευαγγελάκης τονίζε ι πως : «αυτή τη στιγµή υπάρχει 
περιορισµένη επάρκεια σε καύσιµα και απειλείται η 
λειτουργία του πλοίου, των γεννητριών και όλων των 

λοιπών βοηθητικών µηχανηµάτων…Σχολιάζοντας τις κινήσεις 

που γίνονται από την ελληνική πλευρά για να δοθεί µια λύση, ο ίδιος 

λέει:«Στο υπουργείο Ναυτιλίας γνώριζαν εδώ και µήνες το 
πρόβληµα . Έπρεπε το θέµα να δει το φως της 
δηµοσιότητας για να αρχίσουν και αυτοί τις πιέσεις. Όµως, 

όλα αυτά δεν είναι πρωτοφανή. Έχουµε πολλές άλλες τέτοιες 

περίπτωσεις, µε εγκαταλείψεις πλοίων και µε καταγγελίες ναυτικών για 

απίστευτα περιστατικά, τα οποία δυστυχώς αυξάνονται συνεχώς. Το 

πρόβληµα ανάµεσα στις δύο εταιρείες δεν µας αφορά. Αυτό που µας 
αφορά είναι η ζωή των ναυτεργατών. Και για αυτούς, την ευθύνη την 

έχουν πρώτα και και κύρια τα αρµόδια υπουργεία. Οι ναυτεργάτες είναι 

θύµατα µιας ανταγωνιστικής πολιτικής κερδοφορίας των εφοπλιστών. 

Αυτοί δεν υπολογίζουν τις ίδιες τις ζωές των ανθρώπων»…Η ΠΕMΕΝ, 

καταταγγέλει ακόµα πως εκτός από τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που 
έχει λήξει για τους ναυτεργάτες του πλοίου, από τον ατζέντη 

παρακρατούνται και τα διαβατήρια των ναυτεργατών…Στο 

ίδιο µήκος κύµατος είναι και όσα µας είπε ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ 

(Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εµπορικού Ναυτικού), Αντώνης 

Νταλακογιώργος: «Αυτη τη στιγµή πρέπει να αντιµετωπιστεί 

κατεπειγόντως το κρίσιµο ζήτηµα της εύθραυστης υγείας των ναυτικών. 

Υπάρχει υπερτασικός ναυτικός στο πλοίο του οποίου τα 
χάπια τέλειωσαν, υπάρχει άλλος διαβητικός που αυτή τη 
στιγµή δεν έχει να κάνει ενέσεις ινσουλίνης. Το πλήρωµα 

έχει εγκαταλειφθεί, µε τους ναυτεργάτες να έχουν γίνει µπαλάκι 

ανάµεσα στα χέρια δύο εταιρειών. Αυτοί είναι οι πρώτοι στη σιερά των 

ευθυνών. Το υπουργείο Εξωτερκών, και η πρεσβεία µας Σαγκάη πρέπει 
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επειγόντως να διασφαλίσουν την παροχή ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης»….”. 

3.  Επειδή στις 24/3/2021 το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής [εφεξής ΥΝΑΝΠ] εξέδωσε δελτίου τύπου, αναφορικά µε την 

υπόθεση του πλοίου ANGELIC POWER, στο οποίο αναφέρονται µεταξύ 
άλλων και τα εξής ουσιώδη: 

-“Έντονο το ενδιαφέρον του Γιάννη Πλακιωτάκη για τον 

απεγκλωβισµό ναυτικών ελληνικού πλοίου στην Κίνα” 

-“στο οποίο [πλοίο ANGELIC POWER] έχει επιβληθεί από 
Ναυτικό Δικαστήριο της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, το 
µέτρο της απαγόρευσης απόπλου από το αγκυροβόλιο 
Γκουισάν.” 

-“Οι συµβάσεις εργασίας όλων των µελών του πληρώµατος 

έχουν λήξει µε αποτέλεσµα να παραµένουν επ’ αυτού για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα ενώ αρκετοί εξ΄ αυτών έχουν 
αναφέρει ότι αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας που 
χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.” 

-“οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής έχουν κινήσει διαδικασίες 
διο ικητ ικών και ποιν ικών κυρώσεων κατά της 
διαχειρίστριας εταιρείας για µη συµµόρφωση, στις 
συνεχείς έγγραφες οδηγίες και εντολές και µη διενέργεια 

των οφειλόµενων πράξεων για την αποβίβαση του 
πληρώµατος.” 
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-“Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής, 
συνοµίλησε τηλεφωνικώς για το θέµα µε την Πρέσβη της 
Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας στην Αθήνα, στην οποία 

απέστειλε και επιστολή, ζητώντας την προστασία των 
ναυτικών και των δικαιωµάτων τους, την εξασφάλιση κάθε 
δυνατής συνδροµής για την παροχή ιατρικής βοήθειας και 
την αποβίβαση και τον επαναπατρισµού των επιβαινόντων 

στο πλοίο.” 

-“Tο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
προχώρησε: 
• Σε άµεση ενηµέρωση των προξενικών Αρχών της Χώρας 
µας στην Κίνα, για την παροχή κάθε δυνατής συνδροµής 

και διασφάλιση συνεχούς επικοινωνία µε τα µέλη του 
πληρώµατος. 
• Σε µετακίνηση του Ναυτιλιακού Ακόλουθου Σαγκάης στην 
περιοχή αγκυροβολίας του πλοίου από 05.03.2021, για την 

παροχή κάθε δυνατής συνδροµής στο έργο της εκεί 
Ελληνικής Προξενικής Αρχής και την αυτοπρόσωπη 
παρέµβασή του στις αρµόδιες Κινεζικές Αρχές. 
• Σε αποστολή τεσσάρων διπλωµατικών διαβηµάτων προς 

τις αρµόδιες Αρχές της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, µε 
τα οποία ζητείται η άµεση παροχή ιατρικής βοήθειας στους 
ναυτικούς στη ξηρά, η διερεύνηση κάθε δυνατής 
εναλλακτικής ενέργειας για την αποβίβασή τους, η 

επιστροφή σε αυτούς των ταξιδιωτικών εγγράφων που 
είχαν παρακρατηθεί (τα οποία τελικώς παρελήφθησαν από 
εκπρόσωπο του Γεν. Προξενείου της Ελλάδας στις 19 
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Μαρτίου), καθώς και η µετακίνηση του πλοίου σε ασφαλή 
θέση, εντός λιµένα. 
• Σε συνεχή επικοινωνία µε την Oµάδα Διαχείρισης 

Κρίσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ).” 

4. Επειδή στην προκειµένη περίπτωση έλαβαν χώρα τα εξής: 

4Α.  σύµφωνα µε τα α. 33 επ. του Κώδικα Δηµόσιου Ναυτικού Δικαίου 

[εφεξής ΚΔΝΔ] το πλοίο ANGELIC POWER υποχρεούται να φέρει σε ισχύ 

πιστοποιητικά αξιοπλοϊας. Ωστόσο, από έρευνα του Παρατηρητηρίου 
Διαφάνειας Λιµενικού Συστήµατος , προέκυψε ότι το πλοίο 

παρακολουθείται από τον αµερικάνικο νηογνώµονα ABS, ο οποίος έχει 

ήδη ανακαλέσει το σύνολο των πιστοποιητικών του. Εποµένως, 

πρόκειται για πλοίο, το οποίο δεν φέρει τα κατά νόµω απαιτούµενα 

πιστοποιητικά αξιοπλοϊας. Παρόλα αυτά, ουδεµία συγκεκριµενη 
κύρωση ανακοινώθηκε για την έλλειψη των υποχρεωτικών 
πιστοποιητικών αξιοπλοϊας του πλοίου.  

4Β. σύµφωνα µε τα α. 87 επ. ΚΔΝΔ το πλοίο ANGELIC POWER 

υποχρεούται να τηρεί τις περί οργανικής σύνθεσης διατάξεις. Ωστόσο, 

όπως προκύπτει από το µε ηµεροµηνία 24/3/2021 δελτίο τύπου του 

ΥΝΑΝΠ, οι συµβάσεις του πληρώµατος έχουν λήξει µε αποτέλεσµα οι 
περί οργανικής σύνθεσης διατάξεις να παραβιάζονται εδώ και πολλούς 

µήνες.  Παρόλα αυτά, ουδεµία συγκεκριµένη κύρωση 
ανακοινώθηκε για την παράβαση των περί οργανικής 
σύνθεσης διατάξεων.  

4Γ. σύµφωνα µε τα α. 96 επ. ΚΔΝΔ πρέπει να γίνονται σεβαστά τα 

ανώτατα όρια χρόνου εργασίας του πληρώµατος. Ωστόσο, στην 
προκειµένη περίπτωση, λόγω του εγκλωβισµού του πληρώµατος σε 

“συνθήκες γαλέρας” είναι πρόδηλο ότι έχει υπάρξει παραβίαση των περί 

ορίων χρόνου εργασίας διατάξεων. Παρόλα αυτά, ουδεµία 
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συγκεκριµένη κύρωση ανακοινώθηκε για την παράβαση 
των περί χρόνου εργασίας διατάξεων.  

4Δ. σύµφωνα µε τα α. 101 επ. ΚΔΝΔ ο εφοπλιστής υποχρεούται να 

διασφαλίζει την επαρκή και κατάλληλη τροφοδοσία του πληρώµατος µε 
τρόφιµα. Από τα προαναφερόµενα δηµοσιεύµατα προκύπτουν 

τουλάχιστον απλές υπόνοιες ότι τέτοια τροφοδοσία ΔΕΝ υφίσταται. 

Παρόλα αυτά, ουδεµία συγκεκριµένη έρευνα ανακοινώθηκε 
για την παράβαση των περί τροφοδοσίας του 
πληρώµατος διατάξεων.  

4Ε. σύµφωνα µε το α. 79επ. του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου 

[εφεξής ΚΙΝΔ] το πλήρωµα του πλοίου ANGELIC POWER, του οποίου οι 

συµβάσεις έληξαν, όπως προκύπτει από το µε ηµεροµηνία 24/3/2021 

δελτίο τύπου του ΥΝΑΝΠ, έχει δικαίωµα να λάβει εισητήριο επιστροφής 
στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές στην προκειµένη περίπτωση 

προδήλως δεν έχουν εφαρµοστεί. Παρόλα αυτά, ουδεµία κύρωση 
ανακοινώθηκε για την παράβαση των εν λόγω διατάξεων.  

4ΣΤ. απο την έρευνα του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιµενικού 

Συστήµατος προέκυψε ότι το πλοίο ANGELIC POWER δε διαθέτει τα κατά 

νόµω υποχρεωτικά ασφαλιστήρια σε ισχύ. Παρόλα αυτά, ουδεµία 
κύρωση ανακοινώθηκε για την έλλειψη των κατά νόµω 
υποχρεωτικών ασφαλιστηρίων.  

4Z. τα ανωτέρω συνιστούν σοβαρές παραβάσεις της Διεθνούς Σύµβασης 

Ναυτικής Εργασίας (MLC). Παρόλα αυτά, ουδεµία κύρωση 
ανακοινώθηκε για παράβαση της εν λόγω κυρωθείσας 
από την Ελλάδα Διεθνούς Σύµβασης.  
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5. Επειδή σύµφωνα µε το α. 29 παρ. 1 ν. 1220/1981; 

“1. Σε περίπτωση εγκατάλειψης στην αλλοδαπή ή ηµεδαπή Ελλήνων 

ναυτικών, που είναι ναυτολογηµένοι σε πλοία υπό ελληνική σηµαία ή 

ξένα, συµβεβληµένα µε το «Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο» (Ν.Α.Τ.), λόγω 
µη τήρησης από τον πλοιοκτήτη των διατάξεων περί 

µισθοτροφοδοσίας: 

α)Καταβάλλονται από το Ν.Α.Τ. και ειδικότερα από το «Κεφάλαιο 

Ασθένειας και Ανεργίας» έναντι των καθυστερηµένων βασικών µισθών και 

επιδοµάτων, αποδοχές µέχρι ενός τριµήνου, όπως αυτές 

καθορίζονται από τις οικίες συλλογικές συµβάσεις. Η καταβολή αυτή 
γίνεται µε βάση κατάσταση, που περιλαµβάνει το πλήρωµα και τις 

αποδοχές του και έχει εγκριθεί από την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία 

ή από την Επιτροπή της παραγράφου 3. Σε περίπτωση διαφωνίας, 

υπερισχύει η γνώµη της Επιτροπής. Η βεβαίωση από το Ν.Α.Τ. ότι έχει 

εκδοθεί για κάθε ναυτικό, που έχει εγκαταλειφθεί, επιταγή για την 
παραπάνω καταβολή, συνεπάγεται αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης 

ναυτικής εργασίας και κλείσιµο του ναυτολογίου. Κατά τα λοιπά 

εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 2. 

β) Ο επαναπατρισµός των ναυτικών , που έχουν 
εγκαταλειφθεί στην αλλοδαπή, καθώς και η καταβολή των 
µικροεξόδων του ταξιδιού, γίνεται µε τη φροντίδα της 

Εστίας Ναυτικών, σύµφωνα µε τις σχετικές περί αυτής 
διατάξεις.” 

Επειδή σύµφωνα µε την παρ. 2 του ίδιου ανωτέρω άρθρου: 

“Η διαδικασία της προηγουµένης παραγράφου δεν είναι 
υποχρεωτική διά τον ναυτικόν ο οποίος δύναται να 
προτιµήση την συνέχισιν της συµβάσεως…” 
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Επειδή σύµφωνα µε την παρ. 3 του ίδιου ανωτέρω άρθρου: 

“3. Η διαπίστωσις και συνδροµή των όρων εγκαταλείψεως 
και η κίνησις της εν παρ. 1 διαδικασίας χωρεί δι΄ 

αποφάσεως του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας 
εκδιδοµένης κατόπιν ητιολογηµένης γνώµης Επιτροπής 
συγκροτουµένης δι ΄ αποφάσεως του ιδ ίου και 

αποτελουµένης εξ ενός εκπροσώπου του Υ.Ε.Ν. ενός της 
Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και ενός της Πανελληνίου 
Ναυτικής Οµοσπονδίας (Π.Ν.Ο.).” 

Επειδή εξάλλου σύµφωνα µε την παρ. 4 του ίδιου ανωτέρω άρθρου: 

“4. Το ΝΑΤ επί τη καταβολή της κατά την παρ. 1 παροχής 
υποκαθίσταται εις την θέσιν του ναυτικού αυτοδικαίως ως 
δανειστής του πλοιοκτήτου και προέρχεται εις την 
βεβαίωσιν και είσπραξιν των οφειλοµένων υπέρ του ΚΑΑΝ 

κατά τας εκάστοτε περί εισπράξεως των πόρων του ΝΑΤ 
ισχυούσας ουσιαστικάς και δικονοµικάς διατάξεις 
συνεισπράττον διά της ιδίας διαδικασίας και τα υπό της 
Εστίας Ναυτικών κατά την παρ. 1 εδάφ. β υπαυτής 

καταβληθέντα.” 

6. Επειδή στην προκειµένη περίπτωση έλαβαν χώρα τα 
εξής: 

Στο διαδίκτυο ευρίσκεται πλέον πολύ µεγάλος αριθµός 
δηµοσιευµάτων, από τα οποία συνάγεται ότι, στην 
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περίπτωση του πληρώµατος του υπό ελληνική σηµαία 
πλοίου ANGELIC POWER, εδώ και οκτώ (8) µήνες και 
οπωσδήποτε από το Φεβρουάριο 2021 και µετά οι περί 
µισθοτροφοδοσίας του πληρώµατος διατάξεις δεν 
υλοποιούνται προσηκόντως.  

Από τα ενδεικτικά και µόνο αναφερόµενα παραπάνω 
δηµοσιεύµατα, προκύπτουν καθυστερήσεις στην καταβολή 
των δεδουλευµένων και ελλείψεις σε καύσιµα και 
ιατροφαρµακευτικό υλικό, σε βαθµό τόσο σοβαρό, ώστε να 
δηµιουργούνται ήδη σοβαρά προβλήµατα υγείας σε µέλη 
του πληρώµατος.  

Από τις προαναφερόµενες δηλώσεις του Προέδρου της 
ΠΕΝΕΝ κ. Αντώνη Νταλακογεώργου καθίσταται σαφές ότι 
“Το πλήρωµα έχει εγκαταλειφθεί”. 

Σε κάθε περίπτωση εγκατάλειψης του πληρώµατος, ο 
Υπουργός Ναυτιλ ίας και Νησιωτικής Πολιτ ικής 
υποχρεούται να συγκαλέσει την Επιτροπή της 
προαναφερόµενης παρ. 3 του α. 29 ν. 1220/1981, η οποία 

γνωµοδοτεί εάν όντως πληρούνται οι όροι της 
εγκατάλειψης του πληρώµατος. Από καµία διάταξη του ν. 
1220/1981 δεν συνάγεται ότι για τη σύγκληση της εν λόγω 
Επιτροπής χρειάζεται η υποβολή οποιασδήποτε αίτησης. 

Αντίθετα, είναι όχι µόνο λογικά, αλλά και νοµικά αυτονόητο 
ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
υποχρεούται να συγκαλέσει την προαναφερόµενη 
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Επιτροπή, σε κάθε περίπτωση εγκατάλειψης προκαλούσας 
κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή του πληρώµατος, όπως 
δηλαδή καταγγέλεται πλέον δηµόσια ότι συµβαίνει µε το 

πλήρωµα του ANGELIC POWER.  

Μετά τη γνωµοδότηση της εν λόγω Επιτροπής, ο 
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκδίδει 

υπουργική απόφαση µε την οποία εκκινεί η διαδικασία 
καταβολής αποδοχών µέχρι τριών (3) µηνών και ο 
επαναπατρισµός των εγκαταλειφθέντων ναυτικών, κατά τα 
αναλυτικά οριζόµενα στην παρατεθείσα παραπάνω παρ. 1 

του α. 29 ν. 1220/1981.  

Η κίνηση της διαδικασίας αυτής αποδείχτηκε σε αρκετές 
περιπτώσεις σωτήρια για τα πληρώµατα, αλλά είναι 
ιδιαίτερα δυσµενής για τους πλοιοκτήτες, οι οποίοι 
καθίστανται οφειλέτες του ΝΑΤ και κινδυνεύουν µε 
απώλεια της ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάπτωση 
ε γ γυη τ ι κών επ ισ τολών κα ι ε κπλ ε ισ τηρ ι ασµό 
περιουσιακών τους στοιχείων.  

Εποµένως , η παράλειψη κίνησης της ανωτέρω 
διαδικασίας αποτελεί αθέµ ιτη εύνοια προς τους 
πλοιοκτήτες, οι οποίοι παράνοµα προστατεύονται από την 
επέλευση των ανωτέρω συνεπειών.  

Γίνεται µνεία ότι κάποια µέλη της οικογένειας Λαιµού, σε 
διενέξεις ορισµένων εκ των οποίων φέρεται να οφείλεται η 
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εγκατάλειψη του πληρώµατος του πλοίου ANGELIC POW-
ER, τον Ιούλιο 2020 προέβη σε δωρεά σκάφους στο 
Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή. 

Στην περίπτωση του πληρώµατος του πλοίου ANGELIC 
POWER ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΜΑΣ 
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΌ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 
ΟΤΙ Η ΠΡΟΠΑΡΑΤΕΘΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ν. 1220/1981 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ . ΑΝΤ ΙΘΕΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΧΤΕ Ι 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΟΤΙ ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΟΥΤΕ 
ΚΑΝ ΣΥΓΚΛΗΘΗΚΕ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ παρ. 3 α. 
29 ν. 1220/1981.  

Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΥΤΗ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΕΥΝΟΙΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΙΣ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.  

ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/3/2021 ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛ ΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΔΕΝ 
ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ο κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ 
ΣΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΣΑ ΤΟ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ 
ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ANGELIC POWER.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΠΙΘΑΝΗ 
ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝ ΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ KAI THΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ANGELIC POWER ΣΕ 
ΚΙΝΔΝΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ.  

Με εκτίµηση 

Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιµενικού Συστήµατος 

Δ Π Μπακόπουλος 

Δικηγόρος – ΑΜ ΔΣΑ 24739
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