
 

 

 

     

 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020 

 

                             ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: «Απολύσεις τραπεζοκόμων και καθαριστριών στο Νοσοκομείο 

Κέρκυρας» 

 

Από καταγγελία της ΕΓΕΣΥ Κέρκυρας ενημερωθήκαμε για την «απόλυση 37 

καθαριστριών και τραπεζοκόμων που υπηρέτησαν και σε μια εποχή ιδιαίτερα 

απαιτητική με αυξημένες ανάγκες για τη διατήρηση της καθαριότητας στο νοσοκομείο 

μας, ώστε να είναι δυνατή η εύρυθμη λειτουργία του με ασφάλεια για τους 

υπόλοιπους εργαζόμενους και τους χρήστες και επισκέπτες του νοσοκομείου». 

 

Αξίζει να σημειώσουμε πως το Νοσοκομείο Κέρκυρας έχει αρκετές ελλείψεις, όπως 

κατέδειξε σε σχετικό υπόμνημά της η ΠΟΕΔΗΝ, για παράδειγμα παρά την έλευση 18 

ατόμων επικουρικού προσωπικού για τη διαχείριση της πανδημίας σημειώνονται 

ακόμη ελλείψεις σε πολλές ειδικότητες ειδικά σε παθολόγους ενώ μόλις χθες 

ολοκληρώθηκε η πρόσληψη μόνιμης ογκολόγου στο Νοσοκομείο ώστε να καλυφθεί 

μια θέση που παρέμενε κενή τα τελευταία 2 χρόνια. Ταυτόχρονα, πάντα σύμφωνα με 

την ΠΟΕΔΗΝ, οι διευθυντές σε πολλές ειδικότητες έχουν συνταξιοδοτηθεί και δεν 

έχουν αντικατασταθεί, υπάρχει μόνο ένας επικουρικός νευρολόγος ενώ σημειώνεται 

μεγάλη έλλειψη προσωπικού στο ακτινολογικό. 

 

Τώρα σε ένα Νοσοκομείο με τόσα προβλήματα έρχονται να προστεθούν οι 37 

απολύσεις προσωπικού που κάλυπτε βασικές ανάγκες όπως η καθαριότητα και η 

σίτιση. Προσωπικό που κι αυτό όλη την περίοδο της μάχης με την πανδημία του 

κορονοϊού ήταν κάθε μέρα στην πρώτη γραμμή με αυταπάρνηση και χωρίς φόβο 

προσφέροντας τις υπηρεσίες του.  

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

7413
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16/6/2020



 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

1. Είναι ενήμερος για αυτές τις απολύσεις; 

2. Για ποιο λόγο οδηγήθηκαν στην απόλυση οι εργαζόμενοι αυτοί; 

3. Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να πληρωθούν οι κενές θέσεις που 

δημιουργούνται; 

4. Ποια βήματα στήριξης των εργαζόμενων που έμειναν χωρίς δουλειά θα 

γίνουν με δεδομένο πως κάλυπταν πάγιες και βασικές θέσεις εντός του 

Νοσοκομείου; 

5. Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να μην έχουμε άλλα τέτοια φαινόμενα;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




