
 

 

         
 

                          Αθήνα, 27 Ιουλίου 2020 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Θέμα: «Κρίση στα προνοιακά ιδρύματα στη νήσο της Ρόδου» 
 

Πληροφορούμαστε από εντυπωσιακό πλήθος δημοσιευμάτων και συνακόλουθης διασταύρωσης για 
συνολική κρίση των προνοιακών ιδρυμάτων στη νήσο της Ρόδου, τελευταίο και τραγικό επεισόδιο 
της οποίας αποτέλεσε ο θάνατος 27χρονης, καταπώς διαφαίνεται από εγκληματική αμέλεια για το 
οποίο και έχω καταθέσει στις 20/7/2020 την Α.Π. 8371 ερώτηση με θέμα «Θάνατος φιλοξενούμενης 
σε ίδρυμα χρόνιων παθήσεων της Ρόδου».  
 
Παράλληλα έχουν δει το φως της δημοσιότητας: (α) σοβαρότατες καταγγελίες από τον Α΄ 
Αντιπρόεδρο των τριών προνοιακών ιδρυμάτων της Ρόδου, «Αγίου Ανδρέα», Κολυμπίων και 
Χαραλάμπειου, κ. Αντώνη Αρφαρά ως προς τη λειτουργία τους, τις συγκαλύψεις και τις μεθοδεύσεις 
που γίνονται, θέτοντας σε κίνδυνο τις ανθρώπινες ζωές των φιλοξενούμενων ατόμων αλλά και των 
εργαζομένων. (β) Καταγγελίες για διαρροή υγραερίου  στο ίδρυμα Κοινωνικής Μέριμνας, ήτοι το 
Ορφανοτροφείο Ρόδου (ερώτησή μου Α.Π. 8369-20/7/2020). (γ) Ερωτηματικά ως προς το εάν 
υφίσταται επικαιροποιημένη μελέτη πυρασφάλειας για το Ορφανοτροφείο Ρόδου και πότε προέβη 
σε ελέγχους στα συστήματα ο Τεχνικός Ασφαλείας. (δ) Καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες έχει 
αναλάβει τεχνικός ασφαλείας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ο αντιπρόεδρος του Νοσοκομείου 
Ρόδου, ως παράπλευρη απασχόληση και με διόλου ευκαταφρόνητη αμοιβή, καθώς και καταγγελίες 
για το μη σύννομο της σχετικής σύναψης σύμβασης. (ε) Καταγγελίες κατά τις οποίες 
δημοσιογράφος, η κα Μαρία Χονδρογιάννη, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας 
μαζί με τον ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού της Ρόδου ΝΟΤΟΣ κ. Τσαμπίκο Δέμελο λόγω 
ρεπορτάζ που αφορούσε στον θάνατο της 27χρονης φιλοξενούμενης του ιδρύματος χρόνιων 
παθήσεων Άγιος Ανδρέας, περιστατικό το οποίο μέχρι τότε είχε επιχειρηθεί να αποκρυβεί επιμελώς. 
 
Ως προς το τελευταίο και τραγικότερο των περιστατικών, 27χρονη φιλοξενούμενη στο ίδρυμα 
Χρονίων Παθήσεων του Αγίου Ανδρέα με σπαστικότητα και εγκεφαλοπάθεια έφερε στομία για την 
παροχή τροφής και νερού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, όταν αυτό αφαιρέθηκε κατά λάθος, με 
κίνδυνο της ζωής της, η πλήρης απουσία ιατρού και η φερόμενη ως αμέλεια της διοίκησης του 
ιδρύματος οδήγησε στο να βρεθεί η 27χρονη στο νοσοκομείο, το οποίο δεν διέθετε στομία, αλλά 
καθετήρα, με σημαντική καθυστέρηση, και να αγοραστεί στομία όταν ήταν πλέον πολύ αργά, με 
αποτέλεσμα να χάσει η 27χρονη τη ζωή της. 
 
Κατόπιν τούτων,  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
1) Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους διερευνώνται αποτελεσματικά οι ευθύνες για τον 

θάνατο της 27χρονης, πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη, και πώς θα προληφθούν παρόμοια 
περιστατικά με κόστος ανθρώπινων ζωών στο μέλλον; 
 

2) Τι προτίθεται να πράξει η πολιτεία για τη συνολική κρίση στην οποία έχουν περιέλθει τα 
προνοιακά ιδρύματα στη Ρόδο, όπως διαφαίνεται από συνεχή ροή πληροφοριών; 

 
Η ερωτώσα βουλευτής 

 
Φωτεινή Μπακαδήμα 
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