
 

     

 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υπόψιν του Υφυπουργού Πολιτικής 

 Προστασίας) 

 τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

 

Θέμα: «Καταγγελία πως εργαζόμενοι θετικοί στον κορονοϊό κλήθηκαν να 

παρουσιαστούν στην εργασία τους» 

 

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας και εργαζόμενοι στη δομή του Βύρωνα 

καταγγέλλουν τη διοίκηση του ξενώνα “Νόστος” για τα αυξημένα κρούσματα. 

Όπως συγκεκριμένα αναφέρουν στη καταγγελία τους: 

«Ενώ στον ξενώνα που διαχειρίζεται η ΜΚΟ «ΝΟΣΤΟΣ» υπήρχαν επιβεβαιωμένα 

κρούσματα από την Παρασκευή 28/8 και το προσωπικό υποβλήθηκε σε τεστ, η διοίκηση 

της ΜΚΟ απαίτησε από τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στη δουλειά κάποιες ώρες 

μετά τη λήψη των δειγμάτων, χωρίς να έχουν μάθει το αποτέλεσμα του ελέγχου και παρά 

τις ρητές εντολές του ΕΟΔΥ πως όλοι οι εργαζόμενοι έπρεπε να παραμείνουν σε 

καραντίνα. 

Μάλιστα, στις αντιδράσεις εργαζομένων η διοίκηση απαντούσε προκλητικά ότι… «δεν 

αντιλαμβάνονται την ανθρωπιστική φύση της δουλειάς» και ότι «φοβούνται»! 

Τελικά, τη Δευτέρα, ενημερώθηκαν από τα δελτία ειδήσεων για την επιβεβαίωση 28 

κρουσμάτων, ενώ η ενημέρωση από τη διοίκηση με email ακολούθησε αργότερα. 

Ο τραγέλαφος συνεχίστηκε με νέο μήνυμα που καλούσε όλους τους ασυμπτωματικούς 

εργαζόμενους, αρνητικούς και θετικούς στον ιό, να επιστρέψουν στη δουλειά! 

Συγκεκριμένα, όσοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα 

θα συνεχίσουν να εργάζονται με τα παιδιά, σε βάρδιες 72 ωρών! Μετά το πέρας της 
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βάρδιάς τους «θα πιάνουν δουλειά οι αρνητικοί στο τεστ» για αντίστοιχης διάρκειας βάρδια. 

Στην περίπτωση που το πρόγραμμα δεν βγαίνει, «τότε θα αναμειχθούν θετικοί με 

αρνητικούς», φροντίζοντας να τηρούν αποστάσεις, «πρόβλεψη» που εκτός από 

εξωφρενική είναι και απολύτως αδύνατη. Κι όλα αυτά σε ξενώνες που δεν καλύπτουν καν 

τις στοιχειώδες ανάγκες διαβίωσης των παιδιών.» 

Ταυτόχρονα υπογραμμίζουν το γεγονός ότι «ο ξενώνας Teen Spirit II του ΕΚΠΟΣΠΟ 

Νόστος φιλοξενεί ασυνόδευτα ανήλικα. Πρόκειται για ανοιχτή δομή φιλοξενίας στην οποία 

δεν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους ωφελούμενους και τους 

εργαζόμενους από την έναρξη της πανδημίας, παρά τα αιτήματα των εργαζομένων λόγω 

της επικινδυνότητας του χώρου». 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της καταγγελίας,  

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

1. Είναι ενήμεροι για την καταγγελία; 

2. Είναι ενήμεροι πως παρά τα αιτήματα των εργαζομένων η διοίκηση δεν είχε λάβει 

κανένα μέτρο προστασίας για εργαζόμενους και ωφελούμενους της δομής; 

3. Ποιες πρωτοβουλίες διερεύνησης των καταγγελιών και καταλογισμού τυχόν 

ευθυνών στη διοίκηση της δομής προτίθενται να λάβουν; 

4. Ποια μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά 

σε άλλες δομές φιλοξενίας της χώρας μας;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




