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17 Οθηωβρίοσ 2014 

ΔΡΩΣΗΗ 

Προς ηοσς θ.θ.  Τποσργούς 

- Οηθολοκηθώλ 

- Δζληθής Άκσλας 

- Δργαζίας, Κοηλωληθής Αζθάιηζες θαη Πρόλοηας 

- Γηθαηοζύλες, Γηαθάλεηας θαη Αλζρωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ 

Θέκα: Γηαηί δελ θαηαβάιιοληαη οη αζθαιηζηηθές εηζθορές ηωλ εργαδοκέλωλ γηα 

ηελ οιοθιήρωζε ηες θαηαζθεσής ηωλ σποβρστίωλ ηοσ Π.Ν. ζηα Νασπεγεία 

θαρακαγθά (ΔΝΑΔ);  

---------------------------------------------------- 

Καηά ηε ζπδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 10.4.2012 ηεο ππ΄αξηζκ. 

1385/172/9.4.2014 ηξνπνινγίαο ησλ Τπνπξγώλ Δζληθήο Άκπλαο θ. Γεκήηξε 

Αβξακόπνπινπ, Οηθνλνκηθώλ θ. Ισάλλε ηνπξλάξα θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Ν. Σαγαξά ζην ρέδην Νόκνπ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ηίηιν 

«Γηαδηθαζία Οξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα − ξπζκίζεηο 

Πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ν Τπνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο 

δηαβεβαίσζε όηη «όινη νη εξγαδόκελνη, αλεμαηξέηωο πνπ βξίζθνληαη ζηα Ναππεγεία 

Σθαξακαγθά, ζα πιεξώλνληαη όζν δηάζηεκα δηαξθέζνπλ νη εξγαζίεο θάζε κήλα, κε 

απηόκαηε θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπο, θαζώο θαη νη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο ηνπο από ην Πνιεκηθό Ναπηηθό κε ηελ πξνζδνθία ζην δηάζηεκα απηό λα βξεζεί 

κόληκε, νξηζηηθή ιύζε, ώζηε λα δηαζωζνύλ όιεο νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ε γεληθόηεξε 

ιεηηνπξγία ηωλ ΕΝΑΕ». 

 

ηηο 6.10.2014, θαηά ηε δηάξθεηα ηειεηήο απνδεμακεληζκνύ ηνπ ππνβξπρίνπ η. 214 

«ΠΙΠΙΝΟ», ν Πξσζππνπξγόο θ. Αληώλεο ακαξάο επραξίζηεζε κεηαμύ άιισλ θαη 

ηνπο εξγαδόκελνπο ησλ ΔΝΑΔ, νη νπνίνη έδσζαλ ηέινο ζε κηα ρξνλίδνπζα εθθξεκόηεηα 

θαη έθεξαλ ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα.  

 

Ωζηόζν, νη εθθξεκόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ εμαθνινπζνύλ λα ρξνλίδνπλ. Δηδηθόηεξα, ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 

4258/2014 νξίδεη όηη «ην Πνιεκηθό Ναπηηθό ζα ζπκβιεζεί κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ηωλ 

ΕΝΑΕ, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ ηηο απαηηνύκελεο ππεξεζίεο ηνπο, κέρξη ηελ 

νινθιήξωζε ηωλ εξγαζηώλ ζηα Υ/Β θαη ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο ιεηηνπξγία». Καη’ 
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εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνύ 870 πεξίπνπ εξγαδόκελνη  ππέγξαςαλ ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

κε ην Πνιεκηθό Ναπηηθό. ην δηάζηεκα απηό ησλ 6 κελώλ θαη παξόιν πνπ νη εηζθνξέο 

παξαθξαηνύληαη, ην Πνιεκηθό Ναπηηθό δελ έρεη πξνβεί ζηελ αζθάιηζή ηνπο, κε 

απνηέιεζκα νη εξγαδόκελνη λα παξακέλνπλ εδώ θαη 6 κήλεο αλαζθάιηζηνη, λα κελ 

κπνξνύλ λα ζεσξήζνπλ βηβιηάξηα αζζελείαο γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, 

νύηε λα ιάβνπλ ηηο παξνρέο πνπ δηθαηνύληαη από ηνπο αζθαιηζηηθνύο ηνπο θνξείο. 

πγθεθξηκέλα, έλαο εξγαδόκελνο πνπ έπαζε εξγαηηθό αηύρεκα ελ ώξα εξγαζίαο, θαζώο 

θαη κηα έγθπνο εξγαδόκελε, απεπζπλόκελνη ζην ΙΚΑ – ΔΣΑΜ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 

ηα αλάινγα επηδόκαηα, ελεκεξώζεθαλ όηη δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί έλζεκα, νύηε βέβαηα 

έρνπλ θαηαβιεζεί εηζθνξέο από ηνλ εξγνδόηε γηα ην δηάζηεκα από ην Μάην έσο 

ζήκεξα.     

 

Πεξαηηέξσ, ηα ΔΝΑΔ νθείινπλ ζεκαληηθά πνζά ζην ΙΚΑ, ζην Γεκόζην, ζην ΝΑΣ θαη 

πνζό 70 εθαη. ΔΤΡΩ ζηνπο εξγαδόκελνπο. Δμάιινπ, ζηηο 29.1.2014 ν Τπνπξγόο 

Δζληθήο Άκπλαο θ. Γεκήηξεο Αβξακόπνπινο απνθάζηζε ηνλ θαηαινγηζκό ζε βάξνο ηεο 

HDW πνζνύ 115 εθαη. ΔΤΡΩ θαη ζε βάξνο ησλ ΔΝΑΔ πνζνύ 132,25 εθαη. ΔΤΡΩ, ελώ  

δήηεζε ηελ άκεζε είζπξαμε ησλ αλσηέξσ πνζώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ 

Κώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ.  

 

Δπεηδή είλαη απαξάδεθην λα απαζρνινύληαη ζην Διιεληθό Γεκόζην, θαη κάιηζηα ζε 

βαξηέο θαη επηθίλδπλεο εξγαζίεο όπσο είλαη απηέο ζηα Ναππεγεία θαξακαγθά, 

αλαζθάιηζηνη εξγαδόκελνη. 

 

Δπεηδή νη παξάλνκεο θαη αληεξγαηηθέο απηέο ελέξγεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Άκπλαο δεκηνπξγνύλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο, νη νπνίνη ζηεξνύληαη βαζηθώλ δηθαησκάησλ ηνπο, όπσο ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

ηνπο πεξίζαιςε. 

 

Δρωηώληαη οη αρκόδηοη Τποσργοί: 
 

1)Γηα πνην ιόγν παξακέλνπλ αλαζθάιηζηνη νη εξγαδόκελνη ζηα Ναππεγεία 

θαξακαγθά, αλ θαη πξνζθέξνπλ θαζεκεξηλά θαλνληθά ηελ εξγαζία ηνπο ζην 

πξόγξακκα θαηαζθεπήο ησλ ππνβξπρίσλ; 

 

2)ε πνηεο άκεζεο ελέξγεηεο ζα πξνβνύλ πξνθεηκέλνπ λα παύζνπλ νη παξάλνκεο θαη 

αληεξγαηηθέο πξαθηηθέο εθ κέξνπο ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ θαη λα αζθαιηζζνύλ νη 

εξγαδόκελνη ζηα Ναππεγεία; 

 

3)ε πνην ύςνο αλέξρνληαη ζήκεξα νη νθεηιέο ησλ ΔΝΑΔ πξνο ην Γεκόζην θαη 

αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο από νπνηαδήπνηε αηηία;  

 

4)Έρνπλ αζθεζεί πνηληθέο δηώμεηο ζε βάξνο ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ησλ ΔΝΑΔ γηα 

ην πνηληθό αδίθεκα ηεο κε θαηαβνιήο ρξεώλ ζην Γεκόζην θαη ζε πεξίπησζε 

θαηαθαηηθήο απάληεζεο ζε πνην ζηάδην βξίζθνληαη ζήκεξα νη ππνζέζεηο απηέο; Έρνπλ 

μεθηλήζεη κέηξα αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο απηώλ ησλ νθεηιώλ ζε βάξνο ηεο 

πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ησλ ΔΝΑΔ ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθό;  

 

5) Έρνπλ μεθηλήζεη κέηξα αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ηνπ πνζνύ ησλ 115 εθαη. ΔΤΡΩ, ηα 

νπνία θαηαινγίζηεθαλ ζε βάξνο ηεο HDW θαη ζε πεξίπησζε θαηαθαηηθήο απάληεζεο 
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ζε πνην ζηάδην βξίζθνληαη απηά; Πξνηίζεηαη ην Διιεληθό Γεκόζην λα θαηάζρεη ην 

24,9% ησλ κεηνρώλ ησλ ΔΝΑΔ, ην νπνίν θαηέρεη κέζσ παξέλζεησλ εηαηξεηώλ ε HDW 

θαη κε ηνλ ηξόπν απηό λα εηζέιζεη απνθαζηζηηθά ζηα δεηήκαηα δηνίθεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ Διιεληθώλ Ναππεγείσλ;  

 

ΟΙ ΔΡΩΣΩΝΣΔ ΒΟΤΛΔΤΣΔ 

Γεκήηρες ηραηούιες 

Παλαγηώηες Λαθαδάλες 

Θοδωρής Γρίηζας 

Γηώργος Βαρεκέλος 

Νίθος σρκαιέληος 

Διέλε Ασιωλίηοσ 

Δσγελία (Σδέλε) Βακβαθά 

Αγλή Καιογερή 

Υρήζηος Καραγηαλλίδες 

Γηάλλες ηαζάς 

Βαζίιες Υαηδειάκπροσ 

Νίθος Βούηζες 

 


