
 
 

 

 

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Υγείας 

 

 

Θέμα: «Να σταματήσει η παράδοση από πλευράς Διοίκησης, της υπηρεσίας 

πλυντηρίων του Νοσοκομείου Χίου, σε ιδιώτες εργολάβους». 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια ανακοίνωση που εξέδωσε το 

«Σωματείο Εργαζόμενων Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου (ΣΕΣΝΟΧ)», η 

Διοίκηση του Νοσοκομείου Χίου, πιστή στο πνεύμα της κυβερνητικής 

πολιτικής της ΝΔ, η οποία προωθεί με κάθε τρόπο και μέσο στους ιδιώτες, ό,τι 

έχει απομείνει όρθιο από το Δημόσιο σύστημα υγείας, συνεχίζει το 

καταστροφικό  της έργο, παραδίδοντας στους εργολάβους ακόμα και την 

υπηρεσία των πλυντηρίων. Συγκεκριμένα, ψηφίζει ομόφωνα την 

οικονομικοτεχνική μελέτη, όπου βγάζει και πάλι, όπως και σε παλιότερη 

υπόθεση καθαριότητας, φθηνότερο τον ιδιώτη εργολάβο, έναντι της 

πρόσληψης επικουρικού προσωπικού κατά 2.000€, μη περιλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

Μάλιστα, σύσσωμο  το ΔΣ του Νοσοκομείο, τόσο τα διορισμένα όσο και 

τα αιρετά μέλη, σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση  της ΝΔ και την 2η 

ΥΠΕ, εκμεταλλευόμενοι όλους τους νόμους και τις νομολογίες των τελευταίων 

20 ετών, παλεύουν να επαναφέρουν  το μεσαιωνικό εργασιακό καθεστώς των 

εργολάβων, με τα εξοντωτικά ωράρια, τους πενιχρούς μισθούς, την απλήρωτη 

εργασία, τα μειωμένα δικαιώματα  και τους έμμεσους εργασιακούς 

εκβιασμούς.   

Σύμφωνα με το σωματείο, αυτή η απόφαση δεν αποτελεί  «κεραυνό εν 

αιθρία», αφού διοίκηση και 2η ΔΥΠΕ φρόντισε πρώτα να αποψιλώσει 

σταδιακά από μόνιμο και επικουρικό προσωπικό την εν λόγω υπηρεσία και με 

δήθεν προσχηματικές τακτικές και κωλυσιεργίες δεν προέβη στην πρόσληψη 
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επικουρικού προσωπικού, αφήνοντας την κατάσταση αυτή να διαιωνίζεται, 

φτάνοντας σε τέλμα.  

Κύριε Υπουργέ, η αγοραία λογική κόστους-οφέλους, του διοικητικού 

συμβουλίου  και της κυβέρνησης της ΝΔ  που εκπροσωπούν, η οποία 

μεταφράζεται στη δήθεν εξοικονόμηση χρημάτων,  γίνεται  για ακόμη μια φορά 

σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων επιβίωσης  των 

εργαζόμενων.   

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στη δημόσια ανακοίνωση, που εξέδωσε το «Σωματείο 

Εργαζόμενων Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου (ΣΕΣΝΟΧ)»; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο και σε συνεννόηση με τη Διοίκηση του 

Νοσοκομείου Χίου, στην ακύρωση της παράδοσης της υπηρεσίας 

πλυντηρίων, σε ιδιώτες εργολάβους; 

 

 

 

 

 

                                    Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

        Μαρία Απατζίδη, 

                         Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

                    ΜέΡΑ25 
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