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Από: Πανελλινια Ζνωςθ Ναυτϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ 

Προσ: -  Αναπλθρωτι Υπουργό Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ κ. Χάρθ Παμποφκθ 
           - Αρχθγό Λιμενικοφ Σϊματοσ κ. Κωνςταντίνο Σοφλθ 
           - Κλαδάρχθ Ναυτιλιακισ Πολιτικισ κ. Χονδρονάςιο Ακανάςιο 
           - Υ.Α.Α.Ν /Διευκυντι Ναυτικισ Εργαςίασ κ. Γ. Μπουμπόπουλο 
           - Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτςασ 
           - ΠΝΟ – Ναυτεργατικά Σωματεία 
 
Σε αιφνιδιαςτικό ζλεγχο που ζκανε κλιμάκιο τθσ ΠΕΝΕΝ ςτο πλοίο SEATRADE τθσ εταιρείασ WAVELORD NAVIGATION 
παρουςία εκπροςϊπου του Κεντρικοφ Λιμεναρχείου Ηγουμενίτςασ διαπιςτϊκθκε ζπειτα από ζλεγχο ταυτοπροςωπίασ ςτο 
πλιρωμα τθσ κουβζρτασ ότι ζλειπαν από τθν ςυμφωνθμζνθ ςφνκεςθ (ΠΝΟ – εταιρείασ) 1 Υπολοςτρόμοσ και 2 Ναφτεσ. 
Στθν περίπτωςθ των 2 Ναυτϊν αυτοί ζλειπαν από το πλοίο πάνω από 2 μινεσ ενϊ παράνομα και παράτυπα τα Ναυτικά 
τουσ φυλλάδια ιταν ςτο πλοίο και οι ίδιοι φερόντουςαν ωσ ναυτολογθμζνοι (εικονικζσ ναυτολογιςεισ). Πρζπει να 
ςθμειωκεί ότι ελλείψεισ υπιρχαν και ςτισ επιςταςίεσ του μθχανοςταςίου, των μαγείρων, των καλαμθπόλων κλπ. 
Για όλα τα παραπάνω ςχθματίςτθκε δικογραφία ενϊ υπιρχε και ενθμζρωςθ των ειςαγγελικϊν και δικαςτικϊν αρχϊν. 
Η Διοίκθςθ τθσ  ΠΕΝΕΝ με αφορμι το γεγονόσ αυτό επιςθμαίνει τουσ κινδφνουσ για τθν αςφάλεια του πλθρϊματοσ και 
των επιβατϊν από τζτοιεσ παράνομεσ πράξεισ τθσ πλοιοκτθςίασ. 
Υπογραμμίηουμε τθν ανάγκθ οι λιμενικζσ αρχζσ να αςκοφν ουςιαςτικό ζλεγχο ςτισ ςυνκζςεισ, ςτον αρικμό των Ελλινων 
και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα να κάνουν ζλεγχο ταυτοπροςωπίασ. 
Με αφορμι το παραπάνω γεγονόσ επιβάλλεται θ ΠΝΟ να ζχει τακτικι επαφι με κλιμάκια τόςο ςτο λιμάνι τθσ 
Ηγουμενίτςασ όςο και ςε άλλα λιμάνια ζτςι ϊςτε να περιοριςτοφν αυτζσ οι παράνομεσ ενζργειεσ και να αντιμετωπιςκοφν 
αποτελεςματικά τα κροφςματα ανομίασ από τισ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ.   
Τζλοσ για το ίδιο πλοίο διαπιςτϊκθκε ότι δεν ζχουν καταβλθκεί τα αναδρομικά από το 2008 ζωσ το 2010. Ο εκπρόςωποσ 
τθσ ΠΕΝΕΝ κατζκεςε γραπτι καταγγελία για τον λόγο αυτό ςτο Λιμεναρχείο Ηγουμενίτςασ. 

 
Με εντολι Διοίκθςθσ 

                                                Ο Πρόεδροσ                                                    Ο Γεν. Γραμματζασ  
                                      Νταλακογιϊργοσ Αντϊνθσ                                      Δεςποτίδθσ Νικιτασ 
 
Υ.Γ. Οι ελλείψεισ που διαπιςτϊκθκαν κατά τον ζλεγχο αναλυτικά είναι οι ακόλουκεσ: 2 Ναφτεσ, 1 Υποναφκλθροσ, 1 

Θαλαμθπόλοσ, 1 Αϋ Μάγειροσ, 2 Χυτροκακαριςτζσ, 1 Α-Β Μθχανικόσ, 1 Βϋ Μθχανικόσ, 1 Βϋ Μθχανοδθγόσ και 1 

Ηλεκτρολόγοσ.  


