
 
 
 

 

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Υγείας 

 

 

 

Θέμα: Δεκάδες κρούσματα του κορονοϊού COVID-19, στην επιχείρηση ΜΙΜΙΚΟΣ-HQF 

(όμιλος ΦΙΛΙΠΠΟΥ). 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από καταγγελία εργαζόμενων στην επιχείρηση ΜΙΜΙΚΟΣ-

HQF (όμιλος ΦΙΛΙΠΠΟΥ), παρουσιάστηκε μεγάλος αριθμός κρουσμάτων COVID-19 (25-35, 

καθώς δεν υπάρχει ακριβής ενημέρωση), επιβεβαιώνοντας με τον χειρότερο τρόπο, τους 

φόβους που είχε εκφράσει εδώ και πολύ καιρό, το σωματείο. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Στις 5 Νοεμβρίου 2020, με ανακοίνωση που μοιράστηκε στο χώρο εργασίας 

και δημοσιεύτηκε, επισημάνθηκαν οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι διασποράς του 
κορονοϊού στους χώρους εργασίας τροφίμων-ποτών, δίνοντας έμφαση στην 

ΜΙΜΙΚΟΣ-HQF (όμιλος ΦΙΛΙΠΠΟΥ), που είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση 

του κλάδου στην περιοχή.  
 

 Στις 18 Νοεμβρίου 2020, με επιστολή προς την ΜΙΜΙΚΟΣ-HQF (όμιλος 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ) ζητήθηκε συνάντηση για να συζητηθεί η λήψη μέτρων, όμως η 

εταιρεία αρνήθηκε. 

 

 Στις 11 Δεκεμβρίου 2020, με νέα ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε και 
μοιράστηκε στο χώρο εργασίας, επισημάνθηκε η άρνηση συνάντησης από την 

ΜΙΜΙΚΟΣ-HQF (όμιλος ΦΙΛΙΠΠΟΥ) και ζητήθηκε νέα, ώστε να 

αντιμετωπιστούν πιθανοί υγειονομικοί κίνδυνοι. 

 

 Στις 18 Ιανουαρίου 2021, με νέα επιστολή του Συνδικάτου, που 

γνωστοποιήθηκε στις υπηρεσίες ΣΕΠΕ, ΕΟΔΥ, Πολιτική Προστασία 
(κεντρικά και περιφερειακά) και στην Εισαγγελία Χαλκίδας, επισημάνθηκε 

ότι είχε ήδη επιβεβαιωθεί κρούσμα και υπήρξε αίτημα για άμεσες ενέργειες. 
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 Στις 19 Ιανουαρίου 2021 έγινε έλεγχος από το ΣΕΠΕ, παρουσία μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, όπου διαπιστώθηκαν τα προβλήματα 

που είχαν επισημανθεί. 

 

 Στις 22 & 23 Ιανουαρίου 2021, κάτω από την πίεση αλλά και επειδή 

διαπιστώθηκε και δεύτερο κρούσμα, η εργοδοσία έφερε ιδιωτική εταιρεία για 

να κάνει τεστ. 

 

Κύριε Υπουργέ, όπως επισημαίνει το Σωματείο, η κατάσταση στην ΜΙΜΙΚΟΣ-HQF 

(όμιλος ΦΙΛΙΠΠΟΥ), δεν είναι η εξαίρεση στον Κλάδο τροφίμων-ποτών, αλλά ο κανόνας. Η 

φύση της εργασίας είναι τέτοια, που απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προστασίας (κλειστοί χώροι, 

υψηλή υγρασία, κοντινές αποστάσεις, επεξεργασία του ίδιου προϊόντος διαδοχικά από πολλούς 
υπαλλήλους). Παρόλα αυτά, κανένας έλεγχος δεν πραγματώνεται στις επιχειρήσεις. Οι χώροι 

δουλειάς του συγκεκριμένου Κλάδου, με ευθύνη κυβέρνησης και εργοδοσίας, έχουν γίνει 

υγειονομικές βόμβες διασποράς του ιού, με κίνδυνο την υγεία και την ζωή των υπαλλήλων και 
των οικογενειών τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στις καταγγελίες, αναφορικά με την έλλειψη υγειονομικής προστασίας 

των εργαζόμενων στην επιχείρηση ΜΙΜΙΚΟΣ-HQF (όμιλος ΦΙΛΙΠΠΟΥ); 

 

 Θα συμβάλετε με άμεσο τρόπο στην ουσιαστικότερη στελέχωση των υπηρεσιών του 
ΣΕΠΕ, ώστε να αυξηθούν οι έλεγχοι, αναφορικά με τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 

των εργαζόμενων; 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 
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