
 

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον κο Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Εστίες δριμείας μετάδοσης και διασποράς του κορονοϊού, οι υπεραγορές τροφίμων». 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Διανύοντας, με ταχείς ρυθμούς, το τρίτο πανδημικό κύμα της νόσου covid-19 στην πολύπαθη χώρα μας, τα κυρίαρχα 

αισθήματα που επικρατούν στη μέση κοινωνική συνείδηση, τόσο σε επίπεδο εργασιακό όσο και καθημερινής ζωής, είναι η 
ανασφάλεια και ο φόβος. Πολλώ δε μάλλον, αυτό γιγαντώνεται στους χώρους προμήθειας αγαθών πρώτης ανάγκης, όπως 

οι υπεραγορές τροφίμων, καθώς δεν έχουν παύσει καθόλου τη λειτουργία τους, από την ημέρα εμφάνισης του πρώτου 

κρούσματος, πανελλαδικά.  

Μάλιστα, ιδίοις όμμασι ο καθένας μας, μπορεί να διαπιστώσει καθημερινά, τις μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας που 

βιώνουν οι υπάλληλοι στα super market, τα οποία αποτελούν ήδη μεγάλες υγειονομικές βόμβες και εστίες υπερμετάδοσης 

του ιού, λόγω ελλιπούς προστασίας, η οποία έχει οδηγήσει τις τελευταίες μέρες, σε δύο αδόκητους θανάτους εργαζόμενων, 

σε Πειραιά και Χαλκιδική. 

Κλειστοί χώροι με ελάχιστο εξαερισμό, ενιαία τμήματα εργασίας που λόγω χωροταξίας δεν μπορούν να αποκοπούν μεταξύ 

τους, αποθήκες τροφίμων και εργασιακά τμήματα στα οποία υπάρχει διαρκής εναλλαγή και μεταφορά υπαλλήλων, 
αριθμητική συσσώρευση πελατών σε όλους τους χώρους, απολύμανση του χώρου μόνο με το πέρας της ημερήσιας βάρδιας 

και κυρίως μηδαμινά tests ανίχνευσης του ιού, καθιστούν τα super market ως μια διαρκή καθημερινή βραδυφλεγή βόμβα 

διασποράς του covid-19. Τα εκατοντάδες κρούσματα και οι δύο θάνατοι των υπαλλήλων, αποτελούν δυστυχώς μια 

περίτρανη απόδειξη, προς επίρρωση των λεγομένων μας. 

Κύριε Υπουργέ, τα εκατοντάδες κρούσματα των τελευταίων ημερών, που ενδεικτικά αναφέρουμε σε Σκλαβενίτη, ΑΒ 

Βασιλόπουλου, Μασούτη, Lidl και Γαλαξία, σε περιοχές όπως το Γαλάτσι, οι Αμπελόκηποι, τα Πατήσια, οι Αχαρνές και ο 
Πειραιάς, που έχουν δημόσια κοινοποιηθεί από το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, είναι οι αδιάψευστοι μάρτυρες 

μιας συνειδητά λαθεμένης διαχείρισης από τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι προκειμένου να εμποδίσουν οικονομικό πλήγμα 

στις επιχειρήσεις τους με δυνητικές παύσεις λειτουργίας, ρισκάρουν την υγεία των ήδη κακοπληρωμένων υπαλλήλων τους.  

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

— Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το οξύ και διακριτό πρόβλημα, των ελλιπών μέτρων υγειονομικής προστασίας στις 

υπεραγορές τροφίμων, τα οποία έχουν οδηγήσει σε γιγαντιαία αύξηση των κρουσμάτων και σε δύο θανάτους υπαλλήλων, 

λόγω covid-19;  

— Θα προβείτε με άμεσο τρόπο και σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες τους, σε μαζικά επαναλαμβανόμενα δωρεάν tests 

σε όλους τους εργαζόμενους των super market, σε τακτικές και πραγματικές απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους των 

καταστημάτων, των γραφείων και των αποθηκών με βάση τα Πρωτόκολλα Υγείας και σε πρόσληψη σταθερού ιατρού 

εργασίας σε κάθε κατάστημα; 

Η ερωτώσα βουλευτής 
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