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ΘΕΜΑ:  «Απάντηση  της  υπ'  αριθ.  πρωτ.  1648/22-5-2020  Αναφοράς  της  Βουλευτή  κας  Α.
Μονογυιού».

Σε  απάντηση  της εν  θέματι  Αναφοράς σας  γνωρίζουμε  ότι  η  πανδημία  του  κορωνοϊού
(Covid-19),  παράλληλα  με  την  παγκόσμια  υγειονομική  κρίση, δημιούργησε  πληθώρα
δυσλειτουργιών σε κοινωνικό και  οικονομικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι  πάνω από το
80% του διεθνούς εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης, η διατήρηση της απρόσκοπτης παροχής
θαλάσσιων  μεταφορικών  υπηρεσιών  αποκτά  καθοριστική  σημασία,  καθώς  για  τη  διατήρηση
παροχής  των  κρατών  με  τρόφιμα,  καύσιμα  και  άλλα  είδη  βασικών  αναγκών,
συμπεριλαμβανομένου  ιατροφαρμακευτικού  εξοπλισμού,  αλλά  και  για  την  ανάκαμψη  της
παγκόσμιας οικονομίας θα πρέπει να διασφαλισθεί η δυνατότητα της ναυτιλίας να εξυπηρετήσει
τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. 

Σημαντικό  παράγοντα  για  την  επίτευξη  του  στόχου  αυτού,  αποτελεί  η  διασφάλιση  της
ελεύθερης μετακίνησης όλων των εργαζομένων στις διεθνείς υπηρεσίες μεταφορών και ιδιαίτερα
των ναυτικών. Κάθε μήνα περίπου 150.000 ναυτικοί μετακινούνται παγκοσμίως από και προς τα
πλοία στα οποία εργάζονται, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των διεθνών κανόνων
για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προστασία της υγείας και της εν γένει ευημερίας του
πληρώματος.  Εξαιτίας δε των μέτρων, που έλαβε η πλειοψηφία των κρατών για τον περιορισμό
της εξάπλωσης του Covid-19 και του σημαντικού περιορισμού τόσο των εσωτερικών όσο και των
διεθνών πτήσεων, καταγράφηκαν προβλήματα στη μετακίνηση των ναυτικών από χώρα σε χώρα
αλλά και στη δυνατότητα επαναπατρισμού τους με τη λήξη της σύμβασής τους. 

Μέχρι  τα  τέλη  Μαΐου  συνέχιζαν  να  υφίστανται  περιορισμοί  στη  μετακίνηση  ναυτικών,
συμπεριλαμβανομένων βασικών ναυτιλιακών κόμβων όπου λαμβάνουν χώρα αντικαταστάσεις
πληρωμάτων  και  επαναπατρισμοί  (π.χ.  Κίνα,  Σιγκαπούρη,  Ν.  Αφρική,  Ταϋλάνδη,  Η.Α.Ε.,
Αυστραλία  και  αλλού).   Πρακτικά,  αντικαταστάσεις  και  επαναπατρισμοί  διενεργούνται  κατά
τρόπο  λειτουργικό  στις  χώρες  της  Ε.Ε.  και  στις  Η.Π.Α.  αλλά  δεν  συνιστά  συνολική  λύση  του
ζητήματος.
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Παρά τον παγκόσμιο και απρόβλεπτο χαρακτήρα του προβλήματος, η Ελλάδα είχε έγκαιρα
αναλάβει  σημαντικές  πρωτοβουλίες  στην  προσπάθεια  μετριασμού  των  προβλημάτων
αντικατάστασης ή επαναπατρισμού των Ελλήνων ναυτικών. 

Συγκεκριμένα, ήδη από το αρχικό στάδιο εφαρμογής  των περιοριστικών μέτρων, με την
από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανελήφθησαν πρωτοβουλίες από την
Ελληνική ναυτιλιακή διοίκηση  που αφορούσαν  στη  ρύθμιση θεμάτων παράτασης  ισχύος  των
πιστοποιητικών επάρκειας και των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας των ναυτικών καθώς και
των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας με τη συναίνεση αυτών, σύμφωνα με τις οικείες διεθνείς
οδηγίες, ενώ με την έκδοση της Δ1α/ΓΠ.οικ. 22261/02-4-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄
1127), αναγνωρίστηκαν άμεσα οι ναυτικοί ως “ουσιώδεις εργαζόμενοι” (essential workers)  και
επετράπη  η  transit  διέλευσή  τους  ως  εργαζομένων  στις  διεθνείς  υπηρεσίες  χερσαίων,
αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, στη χώρα μας.

Επίσης, με επιστολή κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ήδη από τον Απρίλιο,
τέθηκε  το  θέμα  ως  απόλυτης  προτεραιότητας  στον  ΙΜΟ,  ο  οποίος  προέβη  ακολούθως  στην
έκδοση του προτεινόμενου πλαισίου Πρωτοκόλλων για τις ασφαλείς αλλαγές πληρωμάτων των
πλοίων  και  των  μετακινήσεών  τους  κατά  τη  διάρκεια  της  πανδημίας, προκειμένου  να
επιβιβασθούν σε πλοία ή να επαναπατρισθούν, χωρίς δυσανάλογους πρόσθετους περιορισμούς.
Περαιτέρω, με την από 08-05-2020 επιστολή κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
με το υπ’ Α.Π. 2213.6-3.1/30452/2020/22-5-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας,
ενημερώθηκαν  οι  αρμόδιες  Αρχές  για  την  αναγνώριση  και  εφαρμογή  του προαναφερόμενου
πλαισίου  Πρωτοκόλλων,  με  στόχο  τη  διαμόρφωση  εναρμονισμένων  πρακτικών  για  τη
διευκόλυνση μετακίνησης των ναυτικών.  

Το θέμα ετέθη άμεσα και σε τακτικές και άτυπες συναντήσεις εθνικών εκπροσώπων στην
Ε.Ε.,  με  αποτέλεσμα  την  έκδοση  κατευθυντήριων  οδηγιών  (guidelines)  από  την  Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενώ συζητήθηκε εκ νέου και στο Συμβούλιο του ΙΜΟ.

Για τον βέλτιστο συντονισμό των προσπαθειών των ελληνικών Αρχών, από το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ζητήθηκε η συνδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών για τη
χορήγηση κατάλληλων οδηγιών προς τις διπλωματικές και προξενικές μας Αρχές,  σε συνάρτηση
με: 

α) την αναγκαιότητα συντονισμού και συνεργασίας κυρίως με τις τοπικές αρχές, καθώς και
με  τις  τυχόν  επιχώριες  αντιπροσωπείες  της  Ευρ.  Επιτροπής,  τις  ενδιαφερόμενες  ναυτιλιακές
εταιρείες  και  τους  τοπικούς  ναυτιλιακούς  πράκτορες,  σε  περίπτωση  σκοπούμενης
αντικατάστασης  ή  επαναπατρισμού  Ελλήνων  μελών  πληρώματος  πλοίων  σε  περιοχή
δικαιοδοσίας τους,  σημειώνοντας σε περίπτωση ζητήματος  περιεχόμενο οικείων οδηγιών του
ΙΜΟ και του ILO για τη διευκόλυνση της αποεπιβίβασης ναυτικών σε πλοία που καταπλέουν σε
λιμένες προς αντικατάσταση και επαναπατρισμό αυτών, συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας
να διέλθουν της επικρατείας τους, ιδίως όταν τα οικεία κράτη  αποτελούν μέλη των ανωτέρω
διεθνών οργανισμών, και 

β) τη διευκόλυνση έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων Ελλήνων ναυτικών (προσωρινής ισχύος,
εφόσον απαιτείται ή σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης νέων), με γνώμονα τον ταχύτερο δυνατό
επαναπατρισμό  τους,  καθώς  και  για  τη  διευκόλυνση  χορήγησης  θεωρήσεων  εισόδου  (visa)
αλλοδαπών ναυτικών από τις κατά τόπους διπλωματικές/προξενικές Αρχές της χώρας μας, σε
περίπτωση σκοπούμενης αντικατάστασης πληρώματος στη χώρα μας.

   Μετά  και  τη σταδιακή  χαλάρωση  και  άρση  των  περιοριστικών  μέτρων  καθώς  και  την
αποκατάσταση  των  διεθνών  πτήσεων,  θεωρείται  ότι  θα  επέλθει  σταδιακή  άμβλυνση  και



εξάλειψη των ζητημάτων που είχαν ανακύψει. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες κρατικές Αρχές
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη του ζητήματος και παραμένουν σε ετοιμότητα για
περαιτέρω στοχευμένες παρεμβάσεις για την οριστική αντιμετώπισή του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α’ Υ/Λ.Σ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΒ’
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