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                                              Προς :   
                                             Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

                                                           Α) Γραφείο Υπουργού κ. Σκουρλετη 
                                          Β) Γραφείο  Αναπληρωτή υπουργού κ. Θ. Φωτίου 
                                                     Κοιν:  Βουλευτή Σάµου κ. Δ. Σεβαστάκη  

Θέµα : Δηµιουργία  προνοιακής δοµής στην Ικαρία  

 Κύριε Υπουργέ 
    Σχετικά µε την σηµερινή συνάντηση στο υπουργείο σας µε την επιτροπή στήριξης του 
γηροκοµείου Ικαρίας. Σας κοινοποιούµε λόγο της αδυναµίας φυσικής παρουσίας (την 
ίδια ώρα έχουµε συνάντηση στο υπουργείο εσωτερικών) , συνοπτικά τις απόψεις µας και τα 
αιτήµατα µας για το θέµα.  
 
     Ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε από τους  µνηµονιακούς  
νόµους  και το θεσµικό πλαίσιο του «Καλλικράτη», είναι η ακύρωση της προσπάθειας 
του δήµου για την δηµιουργία ΝΠΔΔ που θα λειτούργει ίδρυµα φροντίδας των 
απόµαχων της ζωής.  
   Δεν θα επεκταθούµε στην αναγκαιότητα και το ιστορικό του θέµατος γιατί αυτό θα 
γίνει δια ζώσης από την αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί µαζί σας. 
  Θα επιµείνουµε όµως στην προσπάθεια για την λειτουργία δηµοτικού γηροκοµείου 
που προσκρούει στο θεσµικό πλαίσιο αφού ο Δήµος Ικαρίας σήµερα δεν έχει τη 
δυνατότητα να ενσωµατώσει τη λειτουργία του γηροκοµείου στο νοµικό 
πρόσωπο του Δήµου, δεν  µπορεί να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό για τη 
λειτουργία του ούτε να απορροφήσει βέβαια τους απολυµένους εργαζόµενους. Αφού  
εξακολουθεί να  ισχύει  ο λόγος « µία πρόσληψη ανά δέκα αποχωρήσεις», σύµφωνα 
µε την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4051/2012 για το ευρύτερο δηµόσιο.  
     Αν και είναι αδύνατον να λειτουργήσει ένα προνοιακό ίδρυµα µόνο µε 
συµβασιούχους, σήµερα ούτε αυτοί δεν διατίθενται. Συνοπτικά σας γνωρίζουµε ότι η 
αδειοδότηση του γηροκοµείου ως µονάδας φροντίδας ηλικιωµένων σύµφωνα µε 
την υπουργική απόφαση Π1γ//2007 (ΥΑ Π1γ/οικ. 81551 ΦΕΚ Β 1136 2007) απαιτεί την 
απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού σε µια εποχή παύσης προσλήψεων και 
πληρωµών. Ενηµερωτικά απαιτείται Διοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Βοηθητικό 
και Ειδικό προσωπικό. Συνολικά 10 θέσεις εργαζόµενων. 
   Κύριε  Υπουργέ, λόγο αυτών των προβληµάτων ζητάµε την θεσµική σας 
παρέµβαση στην δηµιουργία δηµόσιου Γηροκοµείου που θα λειτουργεί δωρεάν, 
και θα εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωµένων και νόµιµες συνθήκες 
δουλειάς για τους εργαζόµενους.  
 
    Εναλλακτικά και µέχρι να φτάσουµε σε αυτό ζητάµε την θεσµική σας παρέµβαση 
στα εξής:  
Ø Υπουργική απόφαση που θα δίνει την δυνατότητα σύστασης Ν.Π.Δ.Δ στον 
Δήµο Ικαρίας για την  λειτουργία του ιδρύµατος, η ένταξη του στο υπάρχων 
Ν.Π.Δ.Δ. 



	  

	  

Ø Υπουργική απόφαση που θα δίνει την δυνατότητα πρόσληψης του αναγκαίου 
προσωπικού µε σταθερή σχέση εργασίας, η εναλλακτικά την έγκριση των 
αναγκαίων θέσεων µε διάρκεια 12 µηνών. 

Ø  Οικονοµική ενίσχυση της λειτουργίας του ιδρύµατος  
    Χωρίς την εξασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων κάθε άλλη ενέργεια είναι 
θνησιγενής, και εµποδίζει και τυπικά (Νοµικά) αλλά και ουσιαστικά τον δήµο να 
προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια, αφού θεσµικά δεν θα µπορεί να κάνει καµία 
πληρωµή η  πρόσληψη προσωπικού.  
 
Κύριε  Υπουργέ 
   Η επίλυση των άµεσων, επειγόντων, οξυµµένων προβληµάτων που σας 
αναφέρουµε παραπάνω θα βοηθήσει στην συµβολή του Δήµου, για να ικανοποιηθεί 
αυτό το πάνδηµο αίτηµα του  Ικαριώτικου  Λαού. 
    Για να µπορέσουµε να ενηµερώσουµε τους δηµότες µας αλλά και για να πάρει το 
δηµοτικό συµβούλιο τις ανάλογες αποφάσεις, αναµένουµε από εσάς η  άλλο αρµόδιο 
πρόσωπο από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου σας, την  απάντηση  σας και το 
πιθανό χρονοδιάγραµµα για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που σας θέτουµε. 
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