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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα : Το Σικιαρίδειο Ιδρυμα συρρικνώνεται λειτουργώντας με απλήρωτο και 

μειωμένο προσωπικό και ολοένα λιγότερους εξυπηρετούμενους. Σοβαρές 

καταγγελίες για τη Διοίκηση. 

Το Σικιαρίδειο Ιδρυμα είναι ΝΠΙΔ που φροντίζει για την εκπαίδευση και κοινωνική 

ένταξη ατόμων με ήπια έως μέτρια νοητική υστέρηση. 

Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σικιαρίδειο καταγγέλλει σοβαρότατες ελλείψεις και 

δυσλειτουργίες που παρατηρούνται  εδώ και χρόνια και που πλέον απειλούν 

ευθέως την ύπαρξη του Ιδρύματος. 

Ο αριθμός εξυπηρετούμενων και προσωπικού μειώνεται διαρκώς. Από 120-140 

εξυπηρετούμενους και 80 εργαζόμενους πριν από μια δεκαετία, έχει φθάσει να 

εξυπηρετεί μόλις 45 ΑμΕΑ με μόνον 23 υπαλλήλους (διοικητικό, επιστημονικό, 

εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό). Ο φορέας  λειτουργεί χωρίς 

εργοθεραπευτή, χωρίς λογοθεραπευτή, με τη συμβολή «εθελοντή» γυμναστή και  

χωρίς υλικά για τα εργαστήρια, τα οποία πλέον έχουν καταντήσει χώροι φύλαξης 

ανθρώπινων ψυχών. Επίσης, από τον Αύγουστο 2021 η ποιότητα των γευμάτων έχει 

υποβαθμιστεί πλήρως λόγω των οικονομικών δυσκολιών. 

Τον περασμένο Μάρτιο το Σωματείο των εργαζομένων  προέβη σε σοβαρές 
καταγγελίες πως η Διοίκηση σε κλίμα τρομοκρατίας επέβαλε στους εργαζόμενους 
επέκταση του ωραρίου εργασίας, άσκησε πιέσεις για μη χρήση του δικαιώματος τους 
σε άδειες ειδικού σκοπού, προχώρησε σε απολύσεις, και εξώθησε σε παραίτηση 
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ακόμα και τον πρόεδρο του ΔΣ των εργαζομένων με τους εργαζόμενους να 
βρίσκονται  απλήρωτοι για μήνες. Η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται , παρά τις 
διαβεβαιώσεις και τα ευχολόγια του Υπουργείου και  τις επισκέψεις  της κας 
Μιχαηλίδου στο χώρο. Η εργοδοτική αυθαιρεσία και τρομοκρατία συνεχίζεται και οι 
εργαζόμενοι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτοι. 
 
Υπογραμμίζεται δε  ότι η κρατική επιχορήγηση του Σικιαριδείου ετησίως κυμαίνεται 
σταθερά σταθερά από 10 έως 20.000 ευρώ. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, 
 
Ερωτάται ο υπουργός: 
 

 Πώς διασφαλίζετε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όταν επιτρέπετε 
να διαλύονται  οι ελάχιστοι φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτά τα 
άτομα; 

 

 Γιατί μένετε απαθείς στις καταγγελίες για  εργοδοτικές αυθαιρεσίες και  
τρομοκράτηση εργαζομένων που οδηγεί σε  απολύσεις και εργασιακή 
εξουθένωση των υπαλλήλων; 

 

 Πώς προτίθεστε να διευθετήσετε την αποπληρωμή των δεδουλευμένων και 
την απρόσκοπτη συνέχιση της μισθοδοσίας στο Σικιαρίδειο; 

 

 Πώς θα ενισχύσετε το επιστημονικό και βοηθητικό δυναμικό του Ιδρύματος; 
Προτίθεστε να κάνετε διορισμούς μόνιμου προσωπικού; 

 

 Πότε θα προβείτε σε αναθεώρηση των επιχορηγήσεων για τους φορείς που 
φροντίζουν ΑμΕΑ; 

 
 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 
 
 

Μαρία Απατζίδη 
 
 
 

 
 
 




