
 

     

 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 τον Υπουργό Εσωτερικών 

 

Θέμα: «Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιγκ 

για σχέδια οριστικού κλεισίματος της πτέρυγας Μπόμπολα και του Αμαλία 

Φλέμιγκ» 

 

Με καταγγελία του το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ δείχνει 

το Δήμο Πεντέλης ως ενορχηστρωτή σχεδίου οριστικού κλεισίματος της πτέρυγας 

Μπόμπολα και του Νοσοκομείου. 

Όπως σημειώνει το Σωματείο στη καταγγελία του: 

“Ενώ, λοιπόν, αυτό που γνωρίζαμε οι εργαζόμενοι ήταν ότι εκεί γίνονταν αυτές τις μέρες 

κάποιες μεταφορές υλικών του Νοσοκομείου, τυχαία ανακαλύψαμε σήμερα πως 

(προφανώς σε συνεννόηση με τη Διοίκηση) ξεκίνησαν εργασίες αποξήλωσης 

κουφωμάτων. Τρεις-τέσσερις, λοιπόν, εργαζόμενοι, με την παρουσία (και επίβλεψη;) του 

γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκίνησαν να δουλεύουν, όταν πήγαμε ως 

Σωματείο να δούμε τι γίνεται στο χώρο. Με αδυναμία να συνεννοηθούμε μαζί τους, 

απευθυνθήκαμε στον εκπρόσωπο του Δήμου και ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον εργολάβο 

και να δούμε την απαραίτητη άδεια εργασιών της πολεοδομίας. Βεβαίως καμία πληροφορία 

δεν μας δόθηκε ενώ σε λίγα λεπτά ...έγιναν όλοι καπνός! 

Από όσα περιγράψαμε, που είναι και η πραγματικότητα που αντιμετωπίσαμε σήμερα, 

προκύπτουν ότι:  Επιβεβαιωνόμαστε μέχρι κεραίας για όλες τις εκτιμήσεις μας ως τώρα. Η 

δημοτική αρχή, περιφρονώντας τους εργαζόμενους, το λαό της περιοχής και τις ανάγκες 

του, σκοπεύοντας με επικοινωνιακά τρυκ να παραπλανήσει τους δημότες, επιχειρεί να 

σβήσει δια παντός την ύπαρξη της Πτ. Μπόμπολα. 
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Όλα αυτά με προφανή συνεργασία - αν όχι εντολή - της πολιτικής ηγεσίας, κομματικών 

"γνωριμιών" και "εξυπηρετήσεων", αλλά και με την πλήρη γνώση και συμφωνία της 

Διοίκησης του Νοσοκομείου, η οποία ούτε λέξη δεν έχει αρθρώσει για την απόπειρα 

απαξίωσης και "κομματιάσματος" του Νοσοκομείου που διοικεί, αλλά ούτε και για την 

άμεση ανάγκη επαναλειτουργίας της Πτέρυγας. Ωστόσο, πριν μερικούς μήνες, τόσο η κ. 

Δήμαρχος όσο και η Διοίκηση διατράνωναν την ανάγκη επαναλειτουργίας της Πτέρυγας, 

σύμφωνα με (διπλο-πληρωμένες) μελέτες που τις ανέμιζαν ως σχέδια ανάπτυξης!” 

Μάλιστα, όπως σημειώνουν, στόχος είναι στη θέση της πτέρυγας Μπόμπολα να στηθεί 

μια προκατ κατασκευή που θα λειτουργήσει σαν χώρος προσχολικής αγωγής. 

Είναι, φυσικά, άξιο απορίας πώς σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα ετοιμαστούν 

αίθουσες κατάλληλες να φιλοξενήσουν νήπια κι αν δεν υπήρχε άλλος χώρος 

καταλληλότερος ώστε να μην κλείσει μια πτέρυγα ή τελικά ένα νοσοκομείο. 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

1. Είναι ενήμεροι για την καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων; 

2. Σχεδιάζεται πράγματι το κλείσιμο της πτέρυγας και του Αμαλία Φλέμινγκ; 

3. Αν ναι, ποιοι λόγοι οδήγησαν στη λήψη αυτής της απόφασης; 

4. Πώς θα προλάβει να ολοκληρωθεί τόσο σύντομα το έργο και να είναι ασφαλής ο 

χώρος για τα νήπια; 

5. Υπάρχει η απαραίτητη άδεια από την Πολεοδομία; 

6. Δεν υπήρχε εναλλακτικός χώρος; Ποιοι εναλλακτικοί χώροι εξετάστηκαν; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




