
 

     

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (υπόψιν του Υφυπουργού Πολιτικής 

 Προστασίας)  

 

Θέμα: «Ανησυχία έχουν προκαλέσει τα αυξανόμενα κρούσματα κορονοϊού σε 

υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» 

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την ανησυχία του λόγω των αυξανόμενων 

κρουσμάτων κορονοϊού που έχουν σημειωθεί σε εργαζόμενους της κεντρικής Υπηρεσίας 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Όπως ειδικότερα σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΑ: 

“Από την ενημέρωση που είχαμε διαπιστώθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα στον συντονισμό 

των ενεργειών κατά την πραγματοποίηση της ομαδικής εξέτασης COVID-19 στο κτίριο της 

Μπουμπουλίνας την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο συνωστισμός και η αταξία που 

παρατηρήθηκαν σε συνδυασμό με το ότι εμπύρετος συνάδελφος ανέμενε να εξεταστεί, ενώ 

αυτό θα έπρεπε να γίνει στο σπίτι του, θέτουν επιτακτικά την ανάγκη σωστής οργάνωσης 

ανάλογων ενεργειών, ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα που θέτουν σε 

κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων. 

Καλούμε, λοιπόν, τους υπευθύνους από την πλευρά του ΥΠΠΟΑ (την πολιτική ηγεσία και 

την διοικητική ιεραρχία που έχει τις σχετικές αρμοδιότητες), ειδικά εν όψει της συνολικής 

αύξησης των κρουσμάτων του κορωνοϊού στη χώρα: 
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Να επεξεργαστούν τα προβληματικά δεδομένα εκείνης της εξέτασης και να εφαρμόζουν με 

σύνεση τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ ώστε όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο να 

είμαστε και να αισθανόμαστε ασφαλείς. Η επανάληψη της διαγνωστικής διαδικασίας για το 

σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στην Μπουμπουλίνας είναι το ελάχιστο που θα 

μπορούσε να γίνει. 

Να δρομολογηθούν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή αυξημένων 

μέτρων προστασίας της υγείας των συναδέλφων και των συναλλασσόμενων πολιτών και 

μέτρων αποσυμφόρησης ειδικά σε κτήρια όπως αυτό της Μπουμπουλίνας που είναι τοις 

πάσι γνωστό πως δεν πληρούν τους όρους για τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων 

στις θέσεις εργασίας (λ.χ. επαναφορά της εξ αποστάσεως και εκ περιτροπής εργασίας του 

προσωπικού όπου χρειάζεται, συχνότερη και επιμελέστερη καθαριότητα και απολύμανση 

των χώρων, διανομή στο προσωπικό ατομικών μέσων προστασίας).” 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης,   

 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

 

1. Πόσα ήταν τα κρούσματα που σημειώθηκαν σε εργαζόμενους του κτηρίου της οδού 

Μπουμπουλίνας; 

2. Ποια πρωτόκολλα διαχείρισης εφαρμόστηκαν και ποια είναι τα μέχρι τώρα 

ευρήματα ελέγχων και ιχνηλάτησης; 

3. Έχουν γίνει ή θα γίνουν τεστ σε όλους τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας; 

4. Ποια επιπλέον μέτρα προστασίας έχουν ληφθεί, έπειτα από τα θετικά κρούσματα, 

για εργαζόμενους και επισκέπτες;  

 



Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




