
 
 

 

 

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

 

 

Θέμα: «Επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Εργαζομένων Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων 

Ανατολικής Αττικής». 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από κείμενο του Συλλόγου Εργαζομένων Θεραπευτηρίου Χρόνιων 

Παθήσεων Ανατολικής Αττικής, που στηρίζει και διακινεί δημόσια η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), εκφράζεται η έντονη δυσαρέσκεια, αναφορικά με 

τις μετακινήσεις που αποφάσισε η Διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας (ΚΚΠΠ) 

Αττικής, προς τα υπόλοιπα παραρτήματα. Οι μετακινήσεις αυτές, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα 

στην εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας λόγου της τραγικής υποστελέχωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός της μετακίνησης υπαλλήλων εκτός μονάδας, το οποίο 

συνδυάζεται με την υποστελέχωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας, στην οποία περιθάλπονται άτομα, που 

χρήζουν διαρκούς ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας, καθίσταται εντελώς παράλογο και μη ηθικό.  

Μάλιστα οι μεθοδεύσεις και οι ενέργειες διάλυσης της συγκεκριμένης μονάδας, συνεχίζονται 

μετά τη μετακίνηση μιας Ιατρού, ενός Ψυχολόγου και μιας Κοινωνικής Λειτουργού. Επιπροσθέτως οι 

φυσικοθεραπευτές του Παρατμήματος ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας, είναι τρεις εκ των οποίων η μία έχει 

αναλάβει το Διοικητικό Τμήμα καθώς και τη διαχείριση του Φαρμακείου, ενώ οι άλλοι δύο, καλύπτουν 

βάρδιες δημιουργικής απασχόλησης, κατά τους θερινούς μήνες.  

Δεδομένου ότι οι ανάγκες των περιθαλπόμενων του Παρατμήματος ΑμεΑ καλύπτονται μόνο 

από δύο φυσικοθεραπευτές, κρίνεται ως απαράδεκτη και αντιδεοντολογική η απόφαση για κάλυψη της 
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μονάδας Mελισσίων με Φυσικοθεραπευτές. Κατά αυτόν τον τρόπο, μένουν ακάλυπτες οι ανάγκες 

περιθαλπόμενων. αναπήρων και χρόνιων πασχόντων από τη συγκεκριμένη μονάδα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,  

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 Τι απαντάτε στη δημόσια ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Θεραπευτηρίου Χρόνιων 

Παθήσεων Ανατολικής Αττικής; 

  Θα δώσετε σαφείς απαντήσεις σχετικά με τις προθέσεις σας, αναφορικά με την εύρυθμη και 

βέλτιστη λειτουργία του Παραρτήματος ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας; 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην ανάκληση όλων των μετακινήσεων, οι οποίες έχουν 

πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα; 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη νέου 

προσωπικού; 

 

 

 

                                          Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

          Μαρία Απατζίδη, 

                             Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

                                       ΜέΡΑ 25 
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