
 

     

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  

Θέμα: «Καταγγελία ότι εργοδότες στο νησί της Ζακύνθου απαίτησαν από 

υπαλλήλους να εργαστούν κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων» 

 

Σε σοβαρότατη καταγγελία προχώρησε το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων πως 

επιχειρηματίες στη Ζάκυνθο απαίτησαν από εργαζομένους τους να εργαστούν το πρωί της 

περασμένης Παρασκευής παρά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. 

Όπως σημειώνεται στην καταγγελία: 

«Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων καταγγέλλει την απαράδεκτη συμπεριφορά 

επιχειρήσεων του νησιού που από το πρωί απαιτούν οι εργαζόμενοι να βρεθούν στη 

δουλειά για να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Από χθες το νησί μας βρίσκεται σε μια 

πολύ δύσκολη κατάσταση με την εκδήλωση του κυκλώνα «Ιανού» που έχει προκαλέσει 

μεγάλες ζημιές και έχει δημιουργήσει μεγάλη δυσκολία στις μετακινήσεις με πολλούς 

δρόμους να είναι επικίνδυνοι να τους διασχίσεις. Ενώ υπάρχουν αυτές οι συνθήκες και 

έχουν δοθεί εντολές για περιορισμό της κυκλοφορίας, υπάρχουν περιπτώσεις, όπως μας 

καταγγέλλεται, που οι εργοδότες καλούν τους εργαζόμενους να πάνε αμέσως για δουλειά, 

αναγκαζόμενοι να μετακινηθούν από κάθε γωνιά του νησιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 

την ασφάλεια τους και να βρίσκονται ακόμα και «σε 20′ στη δουλειά»! Το σωματείο μας 

καταδικάζει αυτές τις ενέργειες, οι οποίες βέβαια δεν μας εκπλήσσουν αφού κύριο μέλημα 

δεν είναι η προστασία των εργαζομένων και καλεί εδώ και τώρα τις αρμόδιες αρχές να 
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βάλουν τέλος σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Καλούμε τους εργαζόμενους να 

συνεχίσουν να μας καταγγέλλουν γεγονότα όπως αυτά που από το πρωί μας μεταφέρουν 

και να μην υποκύπτουν στους εκβιασμούς αλλά να βάλουν σε πρώτη προτεραιότητα την 

ασφάλεια τους». 

Κατόπιν των παραπάνω,   

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για την παραπάνω καταγγελία; 

2. Σημειώθηκαν πράγματι τέτοια φαινόμενα; 

3. Σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να 

παραμείνουν όπως και όλοι οι πολίτες στα σπίτια τους; Έχει δικαίωμα όποιος 

εργοδότης το επιθυμήσει να τους αναγκάσει να εργαστούν παρά τις αντίξοες 

συνθήκες; 

4. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης διερεύνησης των καταγγελιών και πιθανής απόδοσης 

ευθυνών προτίθεται να λάβει; 

5. Ποια μέτρα θα παρθούν ώστε να μην έχουμε σε αντίστοιχη περίπτωση στο μέλλον 

παρόμοια κρούσματα;  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




