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  Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια:  

 

Θέμα: «Ανάκληση των απολύσεων των καθαριστριών στο Δρομοκαΐτειο  
Νοσοκομείο» 

 
  Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, οι εργαζόμενοι στο Δρομοκαϊτειο 

Νοσοκομείο καταγγέλλουν τις επικείμενες απολύσεις καθαριστριών στις 31 Μαϊου 

οι οποίες απασχολούνται εδώ και πέντε χρόνια κι έχουν προσληφθεί με κριτήρια 

ΑΣΕΠ, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί  μη  απόλυσής τους εν μέσω 

κορονοϊού, την ώρα μάλιστα που είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 

νέων. 

 Επισημαίνεται στο σημείο τούτο, ότι οι καθαρίστριες  οι οποίες αναλαμβάνουν να 

διεκπεραιώσουν το δυσχερές έργο τους μέσα σε ζοφερές συνθήκες, καθώς δεν 

τηρούνται τα σχετικά μέτρα προστασίας – όπως επίσης και οι τραπεζοκόμοι και οι 

φύλακες του νοσοκομείου, συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης 
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της πανδημίας, ενώ ήδη το Δρομοκαΐτειο καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει 

αρκετά κρούσματα. 

 

Είναι επίσης βέβαιο, ότι το Νοσοκομείο θα καταστεί «ανοχύρωτο» και θα 

αντιμετωπίσει άμεσα προβλήματα καθαριότητας, φύλαξης και  εστίασης, ενώ με 

την έκδοση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, όσες καθαρίστριες, 

τραπεζοκόμοι, και φύλακες δεν είναι στη λίστα επιτυχόντων, δικαιούνται να κάνουν 

χρήση των ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό), που ξεπερνούν για τον καθένα 

τις 70 ημέρες. 

  Ως εκ τούτου, γεννώνται τα ερωτήματα : «Εάν θα πρέπει να δοθούν τα ρεπό στις 

καθαρίστριες, πώς θα καθαρίζονται οι χώροι του Δρομοκαΐτειου», «Εάν φύγουν οι 

φύλακες, ποιος θα κάνει τη διαλογή στην πύλη;»,   « Εάν φύγουν οι τραπεζοκόμοι, 

ποιος θα σερβίρει τους ασθενείς;»  

  Κατά την παρούσα πολύ κρίσιμη περίοδο της πανδημίας, με την ανεργία και δη 

αυτή  των γυναικών να αναμένεται να  αγγίξει και πάλι ασύλληπτα ποσοστά, η 

σημερινή Κυβέρνηση με αναλγησία,  αντικοινωνικό και απαράδεκτο τρόπο διαλύει 

τις ζωές τόσων εργαζομένων, αδιαφορώντας για τον δραματικό  κοινωνικό 

αντίκτυπο αυτής της απόφασης, καθώς οι κοινωνικές συνθήκες αναιρούν κάθε 

ελπίδα για εύρεση νέας εργασίας. 

         Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

1.  Θα εξαγγείλει την απαγόρευση όλων τις απολύσεων των  εργαζομένων στο 

Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο, με σκοπό τη διασφάλιση στο ακέραιο όλων των 



θέσεων εργασίας; Δεσμεύεται να ανακαλέσει νομοθετικά όσες απολύσεις 

λάβουν χώρα?  

2. Προτίθεται να εξαγγείλει την παράταση των συμβάσεων εργασίας των 

καθαριστριών, την στιγμή που υπό τις παρούσες συνθήκες συντρέχει απόλυτη 

ανάγκη στελέχωσης όλων των Νοσοκομείων; 

3. Θα προβεί στον εξοπλισμό του Νοσοκομείου με το απαραίτητο υγειονομικό 

υλικό ώστε να αποσοβήσει τον υγειονομικό κίνδυνο στον οποίο 

υποβάλλονται καθημερινά οι εργαζόμενοι? 

 

 

                                                                                                       Η ερωτώσα Βουλευτής 

  

                                                                                                        
                                                                                                       Αγγελική Αδαμοπούλου 
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