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Η αντιπαλότητα στην διαχείριση του πλοίου m/v "ΑngelicPower" μεταξύ των
Ναυτιλιακών εταιρειών Panthalassa Maritime Corp. και της Diamlemos Shipping Co και οι
διαφορές που έχουν ξεσπάσει στην εκμετάλλευσή του σε συνδυασμό με εκκρεμότητες προς
τις τράπεζες που έχουν δανείσει το πλοίο, έχουν οδηγήσει τους 22 Ναυτεργάτες που
εργάζονται σε αυτό (9 Έλληνες) σε πολύμηνο εγκλωβισμό επί του πλοίου.
Ορισμένοι από το πλήρωμα μετρούν 15-16 μήνες πού βρίσκονται σε αυτό, δεν έχουν
πατήσει ούτε στιγμή το πόδι τους σε στεριά όλο αυτό το διάστημα, όλων ή ΣΣΕ έχει λήξει
και ταυτόχρονα τους έχει απαγορευτεί ο επαναπατρισμός στη χώρα μας και τα διαβατήρια
τους παρακρατούνται από τον ατζέντη του πλοίου.

Ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ:

Το χειρότερο και το πλέον επικίνδυνο είναι ότι μέλη του πληρώματος αντιμετωπίζουν
διάφορα προβλήματα υγείας χωρίς η εταιρεία και οι τοπικές αρχές να τους παρέχουν την
αναγκαία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με αποτέλεσμα η υγεία αυτών να έχει επιδεινωθεί
και παρά τις επαναλαμβανόμενες αναφορές προς ΥΕΝ - εταιρεία το πρόβλημα εξακολουθεί
να υφίσταται και ο κίνδυνος για την υγεία τους να είναι πλέον εξαιρετικά σοβαρός.

Σημειώνουμε ότι το πλοίο έφτασε στην Κίνα τον Ιούλη του 2020 προκειμένου να
ξεφορτώσει (φορτίο κάρβουνο) προερχόμενο από την Ινδονησία και από τότε διαρκεί η
ιδιότυπη ομηρία και ο πολύμηνος εγκλωβισμός τους!!!

Παρόμοιο πρόβλημα με αντίστοιχο πλοίο των εμπλεκομένων εταιρειών είχαμε
καταγγείλει τον περασμένο χρόνο και αφορούσε το πλοίο "AngelicGlory" από το οποίο οι
Ναυτεργάτες επαναπατρίστηκαν τον Δεκέμβρη του 2020.
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Στο πλοίο ανάμεσα στους 9 Έλληνες Ναυτεργάτες εργάζεται και μέλος της ΠΕΝΕΝ και
όλοι μαζί έχουν απευθυνθεί δεκάδες φορές προς το ΥΕΝ και στον ακόλουθο της Πρεσβείας
μας στη Σαγκάη χωρίς μέχρι τώρα να υπάρχει η παραμικρή θετική εξέλιξη, τόσο για την
επιστροφή τους στην χώρα μας και ακόμη περισσότερο για την παροχή ιατρικής φαρμακευτικής βοήθειας σε αυτούς που έχουν άμεση ανάγκη.

Καλούμε το ΥΕΝ και τις υπηρεσίες του επειγόντως να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες για απεγκλωβισμό των Ελλήνων και των αλλοδαπών Ναυτεργατών, να επιβάλουν
στις εμπλεκόμενες εταιρίες να σεβαστούν τα δικαιώματα των Ναυτεργατών και να δώσουν
λύση στην πολύμηνη ομηρία τους.

Καλούμε επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών και την πρεσβεία μας στην Σαγκάη επειγόντως
να διασφαλίσουν την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Ναυτεργάτες του
πλοίου που έχουν προβλήματα υγείας.

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ
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