
 

 

 

     

 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υπόψιν του Υφυπουργού Πολιτικής 

 Προστασίας) 

 

Θέμα: «Καταγγελίες για απόκρυψη θετικών κρουσμάτων σε επιχειρήσεις» 

 

Σε συνέχεια της με ΑΠ 9115/31.08.2020 ερώτησής μου και σύμφωνα με καταγγελίες του 

Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, αρκετές επιχειρήσεις απέκρυψαν θετικά 

κρούσματα εργαζομένων τους, προκειμένου να μην εφαρμόσουν τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα και χρειαστεί να κλείσουν. 

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο – καταγγελία: 

“Μεγάλο κατάστημα του κέντρου της Αθήνας απέκρυψε την παρουσία κρούσματος για 10 

ημέρες χωρίς να προβεί σε καμία ενημέρωση εργαζομένων και καταναλωτών και στη λήψη 

των απαιτούμενων υγειονομικών μέτρων. 

Σε δυο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε Μεταξουργείο και Περιστέρι οι υπεύθυνοι 

αρχικά ενημέρωσαν τους εργαζόμενους για την ύπαρξη κρουσμάτων, τους έστειλαν να 

κάνουν το τεστ, και όσων τα τεστ βγήκαν αρνητικά επέστρεψαν κανονικά στην εργασία 

τους. Τα καταστήματα έκλεισαν για 2 ώρες και μετά λειτούργησαν κανονικά με υπαλλήλους 

από άλλα μαγαζιά. 

Σε άλλη μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων στα Βριλήσσια, οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για 

την ύπαρξη κρούσματος ανά 2αδες – 3αδες για «να μην γίνει σούσουρο», όπως τους 

τόνισε η εργοδοσία και το μοναδικό μέτρο που ελήφθη ήταν να μπει σε καραντίνα 14 

ημερών το κρούσμα. 
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Κρούσμα κορονοϊού υπάρχει και σε πασίγνωστο πολυκατάστημα στο οποίο δεν έχει γίνει 

καμία ενημέρωση.” 

Επίσης, στο έγγραφο υπογραμμίζεται το γεγονός πως καθημερινά γίνονται παρόμοιες 

καταγγελίες στο Σωματείο, με τους εργαζόμενους να υποχρεώνονται να μην τα 

αποκαλύψουν. 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

1. Είναι ενήμεροι για την καταγγελία του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και 

για παρόμοιες καταγγελίες απόκρυψης κρουσμάτων από επιχειρήσεις; 

2. Έχουν εξετασθεί τα περιστατικά που αναφέρει η καταγγελία;  

3. Τι ευρήματα έχουν προκύψει από τον έλεγχο αυτό; 

4. Έχουν παρατηρηθεί παρόμοια περιστατικά επιχειρήσεων που απέκρυψαν την 

ύπαρξη κρουσμάτων μεταξύ των εργαζομένων τους; 

5. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να λάβουν προκειμένου να προφυλαχθεί η υγεία 

των εργαζομένων, αλλά και των καταναλωτών και να τιμωρηθούν επιχειρήσεις και 

επιχειρηματίες που θέτουν σε κίνδυνο με αυτή τη συμπεριφορά τη δημόσια υγεία;  

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




