
 

Αθήνα, 07/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών 

  τον Υπουργό Εσωτερικών 

   

Θέμα: «Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι της ΡΟΔΑ λόγω των μειωμένων εισπράξεων της 

εταιρείας»  

 

Με την από 3 Αυγούστου 2020 ερώτησή μου (Α.Π. 8729) που έχει κατατεθεί, μεταξύ άλλων, 

και στο συναρμόδιο και συνερωτώμενο και εδώ Υπουργείο Εσωτερικών, επεσήμανα τα 

τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών 

ΡΟΔΑ, τα οποία έχουν οδηγήσει σε τεράστιες δυσκολίες αναφορικά με τη μισθοδοσία των 

εργαζομένων. 

Να σημειωθεί πως, μια πρώτη προσπάθεια ενίσχυσης έγινε με την επιχορήγηση από το 

δήμο Ρόδου της ΡΟΔΑ, μιας επιχείρησης με στόλο 30 λεωφορείων και ενός μικρού 

τουριστικού τρένου, λόγω των προβλημάτων που επιδεινώθηκαν από την κρίση του 

κορονοϊού και τον περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων. Εντούτοις, τα χρήματα αυτά 

κάλυψαν τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης, αλλά δεδομένης της σχεδόν ανύπαρκτης 

τουριστικής σεζόν στη Ρόδο, η κατάσταση της επιχείρησης συνεχίζει να επιδεινώνεται.  

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων στη Δημοτική 

Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

επιχείρηση έχουν αφήσει απλήρωτους τους εργαζόμενους τα τελευταία δυο δεκαπενθήμερα 

και προβλέπεται να υπάρξει κι περαιτέρω πρόβλημα καταβολής της μισθοδοσίας. Όπως 

δήλωσε σε τοπικό μέσο της Ρόδου, ως μόνη λύση παραμένει η στάση πληρωμών προς 

τους προμηθευτές ώστε να καταφέρουν να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους οι 

εργαζόμενοι, ενώ οι εισπράξεις της εταιρείας φαίνονται φέτος, λόγω κορονοϊού, να είναι 
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μειωμένες κατά 90% γεγονός που έχει θορυβήσει τους εργαζόμενους.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η δημοτική επιχείρηση συγκοινωνιών είναι 

μια σημαντική επιχείρηση για τους πολίτες της Ρόδου, αλλά και τους τουρίστες κατά τη 

θερινή περίοδο, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Ποιες περαιτέρω πρωτοβουλίες στήριξης της συγκεκριμένης επιχείρησης προτίθενται 

να λάβουν ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα ρευστότητας και μειωμένων 

εισπράξεων που αυτή αντιμετωπίζει; 

2. Υπάρχει πρόβλεψη ενίσχυσης του δήμου ώστε να υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω 

επιχορήγησης της εταιρείας; 

3. Ποιες κινήσεις στήριξης και άμεσης καταβολής των δεδουλευμένων των 

εργαζομένων θα γίνουν;  

4. Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε η επιχείρηση να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις 

υποχρεώσεις της απέναντι σε εργαζομένους και προμηθευτές; 

5. Ποιες εναλλακτικές εξετάζονται αναφορικά με τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς 

τους προμηθευτές της; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




