
 

Αθήνα,  22/04/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Υγείας  

                     τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής   

  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 
Θέμα: «Αμφίβολο το μέλλον των εργαζομένων στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 
Περάματος» 

Πληθαίνουν οι καταγγελίες εργαζομένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος, 

οι οποίοι, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, τελούν σε καθεστώς 

αναστολής συμβάσεως, δίχως να γνωρίζουν αν θα επανέλθουν στην εργασία τους και υπό 

ποιο καθεστώς.   

Είναι γεγονός ότι στο Πέραμα η ανεργία ήταν ήδη σε υψηλά επίπεδα, πριν την πανδημία, 

φτάνοντας ακόμα και στο 70%, σύμφωνα με φορείς, με περιστασιακή, μάλιστα, εργασία σε 

διαφορετικούς εργολάβους, ενώ και ο αποδοχές, στον επισκευαστικό κλάδο, ήταν 

ιδιαιτέρως χαμηλές. Η κατάσταση αυτή διευκόλυνε την απόφαση πολλών επισκευαστικών 

εταιρειών να θέσουν όλο ή μέρος του προσωπικού τους σε αναστολή συμβάσεων, μολονότι 

εργασίες επισκευής πλοίων συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα και κατά την περίοδο της 

πανδημίας και, μάλιστα, υπό συνθήκες παντελούς έλλειψης υγιεινής, όπως προκύπτει από 

διαβήματα των συνδικαλιστικών φορέων του κλάδου. 

Με δεδομένη και την αναστολή λειτουργίας ορισμένων εργολαβικών επιχειρήσεων 

προκειμένου να ωφεληθούν από μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, αλλά και της ασάφειας 

αναφορικά με τις υποχρεώσεις των εργοδοτών απέναντι στους εργαζόμενους που τελούν 

υπό αναστολή σύμβασης και οι οποίοι πλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ της 21ης Απριλίου 2020 

που αφορά στη διεύρυνση των δικαιούχων του επιδόματος, δικαιούνται την ειδική 

αποζημίωση «ειδικού σκοπού» των 800 ευρώ, καθώς και της επερχόμενης οικονομικής 

ύφεσης που αναπόφευκτα θα πλήξει τη χώρα, 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριθ.Πρωτ. Ερωτήσεων.5877
Ημερομ. Καταθέσεως.22.4.2020



1. Τι προβλέπει η Κυβέρνηση αναφορικά με την αναστολή των συμβάσεων των 

εργαζομένων; Πότε προβλέπεται να επανέλθουν οι εργαζόμενοι που τελούν σε 

καθεστώς αναστολής στις εργασίες τους; 

2. Το γεγονός ότι διευρύνθηκαν οι κατηγορίες δικαιούχων του επιδόματος των 800 ευρώ 

στις 21 Απριλίου τρέχοντος σημαίνει και παράταση της αναστολής συμβάσεων; 

3. Τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι 

που τελούν, τώρα, σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης τους, λόγω κορονοϊού, θα 

επανέλθουν στην πρότερη εργασιακή τους κατάσταση;  

4. Θα δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να διατηρήσουν στο ακέραιο το 

προσωπικό που απασχολούσαν πριν την πανδημία και αν ναι, ποια θα είναι αυτά; 

5. Θα υπάρξει πρόβλεψη για την προστασία των συμβάσεων των εργαζομένων έτσι 

ώστε να μην υπάρξει μείωση του ελάχιστου κατώτατου μισθού και των λοιπών 

εργασιακών δικαιωμάτων; 

6. Υπάρχει πρόβλεψη για την απαγόρευση απολύσεων, για τουλάχιστον ένα έτος, 

όσων επανέλθουν στην εργασία τους μετά την άρση των μέτρων; 

7. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν επαναλειτουργήσει, μετά την άρση των 

μέτρων, υπάρχει πρόβλεψη για άμεση υπαγωγή στο ταμείο ανεργίας, ανεξαρτήτως 

άλλων κριτηρίων, όσων ατόμων θα βρεθούν χωρίς εργασία; 

 

 

        H ερωτώσα βουλευτής 

                 

               

 

                                                    Φωτεινή Μπακαδήμα 
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