
 

     

 

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 τον Υπουργό Οικονομικών 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

 

Θέμα: «Ανάγκη άμεσης στήριξης των Ναυτεργατών» 

 

Παρότι οι Ναυτεργάτες είναι ένας κλάδος που έχει πληγεί έντονα από την πανδημία του 

κορονοϊού, με την αναστολή των συμβάσεων να έχει εφαρμοστεί από τον Μάρτιο 2020 κι 

έπειτα από έντονη προσπάθεια των ναυτεργατικών σωματείων και ειδικότερα της ΠΕΝΕΝ, 

έγινε αποδεκτό το σχετικό της αίτημα και αποφασίστηκε να δοθεί ενίσχυση 800€ για κάθε 

έναν από τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.  

Στη συνέχεια της απόφασης αυτής, υπεγράφη από τους συναρμόδιους Υπουργούς 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η ΚΥΑ 

2242.10/32718/2020, με την προσθήκη 4ου άρθρου στην προηγούμενη υπ' αριθμόν 

2242/10/21372/2020 (2/4/2020), ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2209 τεύχος Β στις 

6/6/2020. Με το άρθρο 4 προστέθηκε η εξής διάταξη: «οι ναυτικοί της περ. Α, της παρ. 1 

του άρθρου 1, για χρονικό διάστημα 30 ημερών και της περ. Β, της παρ. 1, του άρθρου 1, 

λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800€.» 

Όμως, δυστυχώς, ουδέποτε δόθηκε το ποσό αυτό σε κανέναν ναυτεργάτη, αλλά και οι 

δικαιούχοι δεν έχουν πάρει ούτε τα 534€, γεγονός που έχει προκαλέσει την έντονη και 

απολύτως δικαιολογημένη αγανάκτηση τους. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8988

Ημερομ. Κατάθεσης:

26/8/2020



Η πρωτοφανής αυτή κυβερνητική πρακτικά ολοκληρώθηκε με το φορολογικό νομοσχέδιο 

(Ν. 4714 άρθρο 23. ΦΕΚ τεύχος β 3243/4/8/2020. Αριθμός ΚΥΑ 32988 άρθρο 1,παρ.5.), 

στο οποίο επανέρχεται το ποσόν των 534€ για τους μήνες Μάιο - Ιούνιο 2020. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

1. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην υπαναχώρηση της Κυβέρνησης και την αλλαγή του 

ποσού; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες διόρθωσης της αδικίας προτίθενται να λάβουν; 

3. Ποια μέτρα στήριξης θα ληφθούν για την έμπρακτη στήριξη κι όχι των εμπαιγμό 

των ναυτεργατών; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




