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ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής     

Θέμα: ΠΕΝΕΝ: Να αναγράφεται ο covid-19 ως λόγος απόλυσης των 

ναυτεργατών 

 

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) έχει 

προχωρήσει τις τελευταίες μέρες σε αλλεπάλληλες καταγγελίες για δεκάδες 

κρούσματα σε τουλάχιστον τέσσερα πλοία. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 14 

κρούσματα σε εργαζόμενους στο «Νήσος Σάμος» της Hellenic Seaways, δύο 

κρούσματα στο «Νήσος Ρόδος» της ίδιας εταιρείας, δύο κρούσματα στο 

«Κεφαλονιά» της Levante Ferries και ένα κρούσμα στο «Αριάδνη» της Minoan 

Lines. 

Η ΠΕΝΕΝ με το υπ. αριθμ. 77/24-3-2021 έγγραφό της κρούει τον κώδωνα του 

κινδύνου καθώς, όπως αναφέρει, τόσο τα διαπιστωμένα κρούσματα όσο και 

τα ύποπτα, απολύονται από τα πλοία που είναι ναυτολογημένοι οι 

ναυτεργάτες χωρίς να αναφέρεται ο λόγος απόλυσής τους και έτσι να 

ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία. Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Η 

αύξηση αυτή των κρουσμάτων αναδεικνύει και ένα άλλο σοβαρότατο 

πρόβλημα αυτή την περίοδο, τα καταγεγραμμένα κρούσματα που αφορούν 

συγκεκριμένους Ναυτεργάτες οι οποίοι αμέσως μετά την διαπίστωση ότι είναι 

θετικοί στον ιό απολύονται και μπαίνουν σε διαδικασία 14ήμερης 

απομόνωσης-καραντίνας. Μαζί με αυτούς απολύονται και Ναυτεργάτες που 

είχαν μαζί τους κοντινή επαφή και θεωρούνται ύποπτα κρούσματα και οι 

οποίοι μπορεί να είναι και ασυμπτωματικοί. 

Οι Ναυτεργάτες αυτοί, τόσο τα διαπιστωμένα κρούσματα όσο και τα ύποπτα, 

απολύονται από τα πλοία που είναι ναυτολογημένοι. 

Από τα παραπάνω χωρίς αμφιβολία προκύπτει ότι εντός του εργασιακού τους 

χώρου έχουν ασθενήσει ή παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα και για τον 
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λόγο αυτό θα πρέπει να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα τους για τους 

πραγματικούς λόγους που απολύονται από τα καράβια. 

Με βάση αυτή την διαπιστωμένη πραγματικότητα θεωρούμε ότι όλοι οι 

Ναυτεργάτες που απολύονται λόγω covid-19 (επίσημα κρούσματα ή ύποπτα 

προς διερεύνηση) και μπαίνουν σε καραντίνα η απόλυσή τους πρέπει να 

γίνεται επί του πραγματικού γεγονότος, δηλαδή να απολύονται λόγω 

ασθένειας και με τον τρόπο αυτό να τυγχάνουν των δικαιωμάτων που είναι 

θεσπισμένα από τη νομοθεσία και αφορούν την απόλυση λόγω ασθένειας. 

Ζητούμε από το ΥΕΝ και τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν άμεσα στις 

σχετικές ενέργειες για την υλοποίηση του δικαίου αυτού αιτήματος.» 

Κατόπιν της παραπάνω πολύ σοβαρής καταγγελίας, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Πόσοι ναυτεργάτες έχουν απολυθεί το τελευταίο διάστημα; 

2. Ποιοι είναι οι λόγοι απόλυσης που αναγράφονται; 

3. Πόσα καταγεγραμμένα κρούσματα ναυτεργατών υπάρχουν; 

4. Οι ναυτιλιακές εταιρείες ενημερώνουν αρμοδίως για τα κρούσματα 

ναυτεργατών και τις στενές επαφές τους; 

5. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να αναγράφεται ο πραγματικός 

λόγος απόλυσης των ναυτεργατών και έτσι να τυγχάνουν των νόμιμων 

δικαιωμάτων τους; 

     

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




