
  

     

 

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  

    

Θέμα: «ΠΕΝΕΝ: Εκτός ελέγχου η κατάσταση στην Ακτοπλοΐα: Νέα κρούσματα σε 

άλλα 2 πλοία» 

 

Σε συνέχεια της από 09/03/2021 ερώτησής μου (Α.Π.4892) με νέε ανακοινώσεις της στις 

14/03/2021 και 15/03/2021 η ΠΕΝΕΝ αναδεικνύει και πάλι το σοβαρότατο πρόβλημα της 

έλλειψης μέτρων προστασίας της υγείας των ναυτεργατών που εργάζονται στη επιβατηγό 

Ναυτιλία στη χώρα μας. 

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει η από 14/03/2021 ανακοίνωση: 

«Ένα νέο κρούσμα κορονοϊού δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα που αφορά ακτοπλοϊκό 

πλοίο και έχει σημασία να υπογραμμίσουμε ότι είμαστε το μοναδικό σωματείο το οποίο 

την περίοδο της πανδημίας παρακολουθούμε, καταγράφουμε, δημοσιεύουμε και 

παράλληλα απαιτούμε την λήψη ουσιαστικών και αποτελεσματικών μέτρων για την 

προστασία της υγείας των Ναυτεργατών.  

Πρόκειται για 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα (ο πρώτος από το μηχανοστάσιο και ο 

δεύτερος από το πλήρωμα καταστρώματος) στο F/B "ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ" της ναυτιλιακής 

εταιρείας LEVANTE FERRIES το οποίο βρίσκεται στην επισκευαστική ζώνη του Πειραιά. 

Ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο! 

Τα διαδοχικά και επαναλαμβανόμενα κρούσματα αποκαλύπτουν και επιβεβαιώνουν πέρα 

πάσης αμφιβολίας την τραγική ανεπάρκεια των μέτρων και των μέσων που διαθέτουν οι 

ναυτιλιακές εταιρείες για την προστασία της υγείας των Ναυτεργατών μέσα στα καράβια.  

Οι ευθύνες εφοπλιστών, κυβέρνησης, ΥΕΝ, λιμενικών αρχών είναι πλέον βαρύτατες και 

μη αμφισβητήσιμες!  
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Η "καλή, σοβαρή και αξιόπιστη" LEVANTE FERRIES έχει επανειλημμένα καταγγελθεί από 

την ΠΕΝΕΝ για σωρεία παραβιάσεων στα ναυτεργατικά δικαιώματα, στη ναυτική 

νομοθεσία και στις ισχύουσες ΣΣΕ.» 

Ακολούθως, η από 15/03/2021 ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ αναφέρει: 

«Θερίζει ο Κορονοϊός στην επιβατηγό ναυτιλία και πλέον η ΠΕΝΕΝ έχει φθάσει στο σημείο 

να δίνει σχεδόν καθημερινά στοιχεία για καταγεγραμμένα κρούσματα που σημειώνονται σε 

Ακτοπλοϊκά πλοία! 

Παρ’ όλα αυτά εφοπλιστές-κυβέρνηση-ΥΕΝ εξακολουθούν να κωφεύουν να σιωπούν και 

να αδρανούν στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας των 

Ναυτεργατών! 

Οι ευθύνες τους πλέον δεν είναι μόνο βαρύτατες αλλά και εγκληματικές! 

Κυβέρνηση-ΥΕΝ-ΕΟΔΥ όλη την περίοδο της πανδημίας δεν έχουν πραγματοποιήσει ούτε 

ένα τυπικό έλεγχο εκτός της καλοκαιρινής περιόδου, ενώ στη νέα έξαρση της πανδημίας. 

έχουν εξαφανιστεί! 

Είναι και αυτό ένα δείγμα της σημασίας που υποτίθεται ότι δίνουν και του τρόπου που 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στους εργασιακούς χώρους και ιδιαίτερα στα ΜΜΜ όπως 

είναι τα πλοία της Ακτοπλοΐας. 

Από την άλλη οι ναυτιλιακές εταιρίες προκλητικά δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, δεν 

διαθέτουν τα αναγκαία μέσα που είναι επιβεβλημένα για τη προστασία των Ναυτεργατών. 

Αντί να απευθύνουν παραινέσεις ακόμη και απειλές προς τη ΠΕΝΕΝ, το καλύτερο που 

έχουν να κάνουν επιτέλους είναι να συναισθανθούν τις τεράστιες ευθύνες τους και να 

πράξουν τα αυτονόητα. 

Σχετικά με την ΠΕΝΕΝ τους ξεκαθαρίζουμε ότι τα μηνύματα τους να σιωπήσουμε δεν 

πρόκειται να εισακουστούν από εμάς!! 

Απόδειξη και επιβεβαίωση της επικίνδυνης κατάστασης που για πολλοστή φορά 

καταγγέλλουμε και την γενικευμένη έκταση που λαμβάνει το υγειονομικό πρόβλημα στους 

Ναυτεργάτες είναι ότι για άλλη μια μέρα, σήμερα δημοσιοποιούμε κρούσματα σε δυο νέα 

πλοία και συγκεκριμένα στο Ε/Γ-Ο/Γ «Νήσος Σάμος» και στο «Αριάδνη». Αυτή είναι η 

τρίτη συνεχόμενη καταγγελία μας για τρία πλοία μέσα στο 3ήμερο της Καθαρής 

Δευτέρας!!! 

Στο πρώτο πλοίο υπάρχουν 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα (7 στο μηχανοστάσιο και  4 

στο πλήρωμα καταστρώματος). Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί μετά το καθολικό τεστ 

που έγινε στο σύνολο του πληρώματος. 

Επίσης 1 κρούσμα υπήρξε στο Ε/Γ-Ο/Γ «Αριάδνη» (μέλος του πληρώματος μηχανής).  



Για τη κατάσταση αυτή ένοχη είναι η πολιτική εφοπλιστών-κυβέρνησης οι οποίοι παρά τα 

απανωτά κρούσματα συνεχίζουν να σφυρίζουν αδιάφορα! 

Στενά δεμένη με την παραπάνω εικόνα είναι και η αντίστοιχη στη ποντοπόρο ναυτιλία για 

την οποία κυβέρνηση-εφοπλιστές έχουν επιβάλει το «νόμο της σιωπής-ομερτά» και παρά 

τις έντονες παρεμβάσεις και διαμαρτυρίες μας αυτή η σιωπή 13 μήνες μετά το ξέσπασμα 

της πανδημίας δεν έχει σπάσει ακόμη...!» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

1. Ποια είναι η ακριβής κατάσταση με τα κρούσματα κορονοϊού στο Νήσος Σάμος; 

2. Ποια είναι η ακριβής κατάσταση με τα κρούσματα κορονοϊού στο Αριάδνη; 

3. Ποια είναι η ακριβής κατάσταση με τα κρούσματα κορονοϊού στο Κεφαλονιά; 

4. Έχουν καταγγελθεί κρούσματα κορονοϊού στην ποντοπόρο ναυτιλία; 

5. Αν ναι, πόσα κρούσματα έχουν καταγγελθεί από την έναρξη της πανδημίας; 

6. Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει σε επιβατηγά πλοία από το Σεπτέμβριο και μετά και 

ποια τα συμπεράσματά τους; 

7. Ποια η συχνότητα των ελέγχων σε επιβατηγά πλοία; 

8. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να διεξάγονται 

επαναλαμβανόμενα μαζικά τεστ σε όλα τα πλοία; 

9. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα 

και να εφαρμόζονται πλήρως τα μέτρα προστασίας, να διατίθενται τα απαραίτητα 

μέσα ατομικής προστασίας και να πραγματοποιούνται τακτικές απολυμάνσεις σε 

όλους τους εσωτερικούς χώρους των επιβατηγών πλοίων ώστε να 

προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτά ναυτεργατών;  

10. Υπάρχει πρόβλεψη για τον εμβολιασμό των ναυτεργατών και όλων των 

εργαζομένων στα ΜΜΜ, οι οποίοι εκ των πραγμάτων έρχονται σε επαφή με 

πολύ κόσμο; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




