
 
 

 

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον κο Υπουργό 

Υγείας 

 

 

 

Θέμα: Συνδικαλιστικές διώξεις σε Νοσοκομεία της Περιφερειακής Ενότητας 

Πέλλας. 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση συνδικαλιστικής παράταξης του 

Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Πέλλας, υφίστανται πειθαρχικές διώξεις από τις 

Διοικήσεις των Νοσοκομείων Έδεσσας και Γιαννιτσών, σε βάρος μάχιμων 

εργαζόμενων, εξαιτίας της συνδικαλιστικής τους δράσης. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κος Σίμος Φωστηρόπουλος και η κα Ελένη Σταυρουλάκη, 

ως Πρόεδροι των Σωματείων τους, προέβησαν σε δηλώσεις που αναδείκνυαν τα 

προβλήματα και τις δυσχέρειες των Νοσοκομείων κατά τη διαχείριση της πανδημίας, 

την περίοδο του δεύτερου κύματος COVID-19, όπου ο νομός Πέλλας δέχτηκε, 

αναλογικά με τον πληθυσμό του, το μεγαλύτερο πλήγμα. 

Όπως αναδεικνύεται από τους εργαζόμενους, η ενέργεια αυτή δεν είναι μια 

μεμονωμένη πρακτική της συγκεκριμένης Διοίκησης, αφού αποτελεί κομμάτι της 

επίσημης κυβερνητικής πολιτικής, που επιχειρεί να επιβάλλει σιωπητήριο σε κάθε 

φωνή διαμαρτυρίας και ανάδειξης των εγκληματικών ευθυνών της, στο χώρο της 

Υγείας και της επικοινωνιακής διαχείρισης της πανδημίας. Εντάσσεται στη βιομηχανία 

διώξεων σε βάρος των εργαζόμενων στον χώρο της Υγείας, που δεν κολακεύονται από 

τα χειροκροτήματα, αλλά αγωνίζονται με κάθε τρόπο ώστε να αναδεικνύουν τα 

προβλήματα, να ενημερώσουν την κοινωνία και να ωθούν όλους όσοι έχουν την ευθύνη 

της διαχείρισης, να πάρουν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.  

Επιπροσθέτως, όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι, η δίωξη αυτή είναι συνέχεια 

ανάλογων διώξεων, όπως :  

 α) Του προέδρου του σωματείου εργαζομένων του Νοσοκομείου 
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«Άγιος Σάββας», γιατρού Κ. Καταραχιά, για την αγωνιστική δράση του 

ενάντια στις ενέργειες της διοίκησης, να διατάξουν «ΕΔΕ» ενάντια σε 

γιατρούς και άλλους υγειονομικούς του Νοσοκομείου, επειδή 

αρρώστησαν από COVID-19 την ώρα του καθήκοντος.  

 

 β) Του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μ. Γιαννάκου, για «απείθεια», 

αναφορικά με τον νέο νόμο για τις συγκεντρώσεις, σε συμβολική 

διαμαρτυρία εργαζομένων της Υγείας, τον Σεπτέμβριο του 2020.  

 

Οι διώξεις αυτές αποδεικνύουν, ότι ο αντιδημοκρατικός κατήφορος της Κυβέρνησης 

δεν έχει τέλος. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,  

 

 

 

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί: 

 

 

 Τι απαντάτε στις καταγγελίες, αναφορικά με τις πειθαρχικές διώξεις των 

Προέδρων των Σωματείων Εργαζομένων των Νοσοκομείων Έδεσσας και 

Γιαννιτσών; 

 

 Θα πράξετε τα δέοντα, σε συνεννόηση με τη Διοίκηση των Νοσοκομείων, ώστε 

να αποσυρθούν οι συγκεκριμένες συνδικαλιστικές κατηγορίες και διώξεις;  

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 
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