
 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

Θέμα: “Αποκαταστήστε το Γ.Ν.Δ.Α. Αγία Βαρβάρα. Με χειροκροτήματα δεν σώζονται ζωές” 

Κατά την διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού η κυβέρνηση στάθηκε ιδιαιτέρως τυχερή. Ο τομέας της δημόσιας 
υγείας –στου οποίου τη διάλυση και ιδιωτικοποίηση έχει συμβάλει η Νέα Δημοκρατία κάθε φορά που της δόθηκε 
η ευκαιρία, άντεξε. Και άντεξε παρά το γεγονός ότι η δημόσια δαπάνη έχει πέσει στο 5% του ΑΕΠ (όταν ο μέσος 
όρος της Ευρώπης είναι 7,5%), χάρη στην αυτοθυσία των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και δομές. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το προσωπικό στα Νοσοκομεία λιγόστεψε τα χρόνια των Μνημονίων κατά 25.000! Τα 
έτη 2018-2019 έχουμε 3.500 αποχωρήσεις και μηδενικές προσλήψεις. Μόλις 7.271 άτομα στελεχώνουν αυτή τη 
στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε αντίθεση με τους 55.000 υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας. Θύμα της 
πολιτικής ‘όλα στους ιδιώτες’ είναι και το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής ‘Αγία Βαρβάρα’. Η νοσοκομειακή 
αυτή δομή το 2013 με απόφαση του τότε Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη διέκοψε στην πράξη τη λειτουργία 
της ενώ μπήκε σε σχεδιασμό η κατεδάφισή της από τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης Νίκο Δένδια. Πριν το 
κλείσιμο των περισσότερων υπηρεσιών υγείας  το 2013, η συνεισφορά της ήταν μεγάλη στις υποβαθμισμένες 
περιοχές της Δυτικής Αθήνας και των όμορων Δήμων του Πειραιά. Λειτουργούσαν κλινικές και τμήματα που 
κάλυπταν το σύνολο σχεδόν των αναγκών περίθαλψης. Το Μικροβιολογικό Τμήμα του νοσοκομείου διέθετε 
εξειδικευμένο τμήμα μοριακής διάγνωσης, ακόμη και για την ηπατίτιδα Δ (μέχρι πρότινος τα δείγματα πήγαιναν 
στην Τουρκία για εξέταση). Ήταν κέντρο αναφοράς ιογενών ηπατιτίδων για όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειάς 
του, στα δε εξωτερικά ιατρεία του εξετάζονταν περίπου 100.000 ασθενείς το χρόνο. Στη Μονάδα Τεχνητού 
Νεφρού (ΜΤΝ) εξυπηρετούνται μόνιμα 43 ασθενείς, ο μεγαλύτερος αριθμός μόνιμων ασθενών από όλες τις 
κρατικές Μονάδες της Αθήνας και του Πειραιά.  

Στην εποχή του Covid-19 το Υπουργείο ξαναθυμήθηκε το ‘Γ.Ν.Δ.Α. Αγία Βαρβάρα’ και το χρησιμοποίησε για 
νοσηλεία ασθενών με κορωνοϊό. Πλέον σύσσωμη η πολιτεία της Δυτικής Αθήνας αλλά και ο Περιφερειάρχης 
Αττικής σας έχει ζητήσει επανειλημμένως την πλήρη επαναφορά του ‘Γ.Ν.Δ.Α. Αγία Βαρβάρα’ σε συνθήκες 
κανονικής λειτουργίας (προ 2013). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του, εκτός βέβαια από τις 
προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, η διοικητική του αυτοτέλεια και η έγκριση πολεοδομικού 
σχεδίου για την περιοχή προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες συντήρησης και εκσυγχρονισμού  που 
απαιτούν οικοδομική άδεια.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Θα δοθεί διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια στο ΓΔΝΑ Αγία Βαρβάρα για να μπορέσει να συνεχίσει, 
με πλήρη στελέχωση και λειτουργία, το σωτήριο και απαραίτητο για την υγεία και την ποιότητα ζωής 
έργο του στη Δυτική Αθήνα; 

2. Δεσμεύεται το Υπουργείο να προχωρήσει στις ενέργειες που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
του, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα της τακτοποίησης των κτιρίων του ΓΔΝΑ Αγία Βαρβάρα και να 
καταστεί δυνατή η πλήρης αποκατάστασή του;  
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