
  

     

 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υπόψιν Υφυπουργού Πολιτικής   

  Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων) 

  τον Υπουργό Υγείας  

  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

    

Θέμα: «Αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού στη ΝΕΖ» 

Με το υπ. αριθμ. 676 έγγραφο της 12ης Μαρτίου 2021 το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας 

ενημερώνει πως του «κοινοποιήθηκε έγγραφη καταγγελία από το Συνδικάτο Εργατ/λων 

Μετάλλου Ν. Αττικής & Εργαζομένων Ναυπηγ/κης Βιομηχανίας Ελλάδας και το Σωματείο 

Κατεργασίας Ξύλου & Ναυπηγοξυλουργών αναφορικά με τα αυξανόμενα επίπεδα 

κρουσμάτων κορωνοϊού στο χώρο της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης και των 

Ναυπηγείων Περάματος που παρατηρούνται  το τελευταίο διάστημα, χωρίς, εντούτοις να 

κινητοποιήσουν τις Αρμόδιες Αρχές για την διενέργεια τεστ σε όλους τους εργαζόμενους 

του χώρου και την επίσπευση των διαδικασιών εμβολιασμού των μελών των ΕΥΑΕ της 

ΝΕΖ. Αντιλαμβάνεσθε, πιστεύουμε, τη σοβαρότητα της κατάστασης καθώς στο 

συγκεκριμένο χώρο απασχολούνται δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και η έξαρση των 

κρουσμάτων μπορεί να τον μετατρέψει ουσιαστικά σε μια «υγειονομική Βόμβα» με 

απρόβλεπτες  περαιτέρω συνέπειες. Με δεδομένη την έξαρση των κρουσμάτων 

κορωνοϊού που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες παντού στην Χώρα μας σας «κρούομε» 

τον κώδωνα του κινδύνου για το συγκεκριμένο χώρο εργασίας όπως και για οποιονδήποτε 

άλλο χώρο απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων για τήρηση των μέτρων προστασίας 

της υγείας των απασχολουμένων και τακτικούς επισταμένους ελέγχους.» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

1. Πόσα κρούσματα κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε εργαζόμενους στη 

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος το τελευταίο τρίμηνο; 

2. Ποιο είναι το υγειονομικό πρωτόκολλο που ακολουθείται στη ΝΕΖ; 
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3. Διενεργούνται έλεγχοι στη ΝΕΖ για την τήρηση των μέτρων προστασίας και αν 

ναι, με τι συχνότητα και ποια τα συμπεράσματά τους; 

4. Υπάρχει πρόβλεψη για τακτική διενέργεια τεστ στους εργαζόμενους στη ΝΕΖ και 

αν ναι, με τι συχνότητα; 

5. Υπάρχει πρόβλεψη για τον άμεσο εμβολιασμό των εργαζομένων που η εργασία 

τους προϋποθέτει φυσική παρουσία και επομένως είναι πιο ευάλωτοι σε 

ενδεχόμενη μόλυνση με κορονοϊό; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




