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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

- Τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: Σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία των Προνοιακών Ιδρυμάτων στη Ρόδο 

   

 Πληροφορούμαστε από έντυπα και διαδικτυακά μέσα ότι έχουν προκύψει πολύ σοβαρές καταγγελίες 

για τη λειτουργία των Προνοιακών Ιδρυμάτων στη Ρόδο, που φιλοξενούν ΑΜΕΑ, από τον Α΄ Αντιπρόεδρο του 

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου, Αντώνη Αρφαρά, ο οποίος ζητά να γίνει διαχειριστικός και 

διοικητικός έλεγχος σε βάθος.  

 Μεταξύ των πλέον συγκλονιστικών αναφορών είναι ότι υπάρχουν καταγγελίες από γονείς ότι 

χορηγούνται ψυχοφάρμακα σε παιδιά χωρίς ιατρική συνταγή, προκειμένου να τα έχουν σε καταστολή, καθώς 

και ότι τυλίγουν τα παιδιά με ταινίες, σαν πακέτα, αντί να τους βάζουν πάνες. Περαιτέρω, υπάρχουν 

σοβαρότατα προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις, το σύστημα πυρασφάλειας που δεν λειτουργεί, καθώς 

είναι χαλασμένοι οι κρουνοί, ενώ και τα οχήματα που εκτελούν τις μεταφορές είναι άκρως επικίνδυνα. 

Υπάρχουν επίσης ενστάσεις σχετικά με προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, χωρίς να τηρηθούν οι 

προβλεπόμενες διαδικασίες για μια ενδεδειγμένη και αξιοκρατική επιλογή των κατάλληλων προσώπων, με 

επίκληση στην επιδημία του κορωνοϊού.  

Επιπλέον, o νευρολόγος της Ρόδου Βασίλης Καραγιάννης, ο οποίος παρακολουθεί ορισμένα από τα 

παιδιά που φιλοξενούνται στο ίδρυμα «Άγιος Ανδρέας» ως εξωτερικός ιατρός, με τη συνεργασία του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων δήλωσε ότι έχουν υποπέσει στην αντίληψή του ορισμένα περιστατικά που αλλάχθηκε η 

φαρμακευτική αγωγή παιδιών, χωρίς την έγκριση του θεράποντος ιατρού, ενώ κάποια φάρμακα 

αντενδείκνυνται ή χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ειδικά για τις περιπτώσεις της επιληψίας.  

Σημειωτέον ότι ο Πρόεδρος των Προνοιακών Ιδρυμάτων Παύλος Μπακίρης ενώ απάντησε σε 

ορισμένες από τις καταγγελίες του κ. Αρφαρά δεν έδωσε καμία απάντηση για τις καταγγελίες από γονείς ότι 

χορηγούνται ψυχοφάρμακα σε παιδιά χωρίς ιατρική συνταγή, προκειμένου να τα έχουν σε καταστολή, καθώς 

και ότι τυλίγουν τα παιδιά με ταινίες, σαν πακέτα, αντί να τους βάζουν πάνες, καθώς και για τις αποκαλύψεις 

από τον ιατρό νευρολόγο κ. Βασίλη Καραγιάννη ότι έχουν υποπέσει στην αντίληψή του ορισμένα περιστατικά 

που αλλάχθηκε η φαρμακευτική αγωγή παιδιών, χωρίς την έγκριση του θεράποντος ιατρού.  

 

    

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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Ημερομ. Καταθέσεως.20.5.2020



 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

 

Τι προτίθενται να κάνουν για να διερευνηθούν οι ως άνω κατηγορίες και να αποκλειστεί απολύτως το 

άκρως επικίνδυνο ενδεχόμενο να χορηγούνται ψυχοφάρμακα σε παιδιά χωρίς ιατρική συνταγή, προκειμένου να 

βρίσκονται σε καταστολή, καθώς και να τυλίγονται τα παιδιά με ταινίες, σαν πακέτα, αντί να τους βάζουν 

πάνες; Για να αποκλειστεί απολύτως το ενδεχόμενο να έχουμε περιστατικά αλλαγής της φαρμακευτικής αγωγής 

των παιδιών, χωρίς την έγκριση του θεράποντος ιατρού, ενώ κάποια φάρμακα αντενδείκνυνται ή χρειάζονται 

ιδιαίτερη προσοχή ειδικά για τις περιπτώσεις της επιληψίας; Για να λυθούν τα προβλήματα στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις, όπως στο σύστημα πυρασφάλειας και τους κρουνούς, και στα οχήματα που εκτελούν τις 

μεταφορές που είναι επικίνδυνα; Για να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες στις προσλήψεις επικουρικού 

προσωπικού, ώστε να επιλέγεται αξιοκρατικά το ενδεδειγμένο προσωπικό; Προτίθενται να κάνουν Ένορκη 

Διοικητική Εξέταση και διαχειριστικό έλεγχο σε βάθος για τα ως άνω ζητήματα;  

 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη 


