
 

 

 

     

 

Αθήνα, 26 Μαΐου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  

Θέμα: «Απολύσεις υπαλλήλων καθαριότητας στο Δρομοκαΐτειο 

Ψυχιατρικό Ίδρυμα»  

 

Σύμφωνα με καταγγελίες τόσο των εργαζομένων στο Δρομοκαΐτειο 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο όσο και της ΠΟΕΔΗΝ «εν μέσω της μεγάλης κρίσης 

λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και παρά τις υποσχέσεις περί του 

αντιθέτου από τον Υπουργό Υγείας, καθαρίστριες που εργάζονται στο 

νοσοκομείο εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια, βρίσκονται προ της 

απόλυσης».  

 

Αξίζει δε να σημειωθεί πως τόσο οι υπάλληλοι καθαριότητας όσο και οι 

φύλακες, αλλά και οι τραπεζοκόμοι στο Δρομοκαΐτειο καθώς και σε άλλες 

δομές υγείας και νοσοκομεία της χώρας ας έχουν σταθεί από την πρώτη 

στιγμή στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας κι έχουν στηρίξει κι 

αυτοί με τη σημαντικότατη συμβολή τους τις προσπάθειες αντιμετώπισης των 

κρουσμάτων γι’ αυτό και θα πρέπει να στηριχθούν. 

 

Αν εφαρμοστεί το σχέδιο της απόλυσης, μια μεγάλη μερίδα θα βρεθεί 

στο δρόμο σε λίγες μέρες (31/02/2020), ενώ οι υπόλοιπες θα απολυθούν 

τέλος Ιουνίου, με το συνολικό αριθμό ανθρώπων που θα χάσουν τη δουλειά 

τους να φτάσει τις 4.000, ενώ οι προσλήψεις έχουν γίνει με διαγωνισμό ΑΣΕΠ.  
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Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, το νοσοκομείο θα 

αντιμετωπίσει άμεσα πρόβλημα καθαριότητας, εστίασης και φύλαξης από την 

επόμενη εβδομάδα, ενώ με την έκδοση των αποτελεσμάτων, όσες 

καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι και φύλακες δεν είναι στη λίστα επιτυχόντων θα 

πρέπει να λάβουν τα χρωστούμενα ρεπό που ξεπερνούν για τον καθένα τις 

70 ημέρες. 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

 

1. Ποιες πρωτοβουλίες θα λάβουν ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα και 

αποτελεσματικά το πρόβλημα; 

2. Πώς θα καλυφθούν οι πάγιες και τόσο σημαντικές ανάγκες του 

νοσοκομείου, αν επιλεγεί η λύση της απόλυσης των 4.000 

καθαριστριών; 

3. Πώς αυτές οι γυναίκες θα καταφέρουν, σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, 

να βρουν άλλη δουλειά και μάλιστα χωρίς καμία στήριξη από την 

Πολιτεία; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




