
 

     

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Απαξίωση και υποβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας» 

 

Σε συνέχεια της από 13/07/2021 ερώτησής μου με Α.Π.8192 και της από 23/11/2020 

ερώτησής μου με Α.Π.2021 αναφορικά με την κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας στις 

οποίες δεν έχω λάβει απάντηση, τώρα η Ένωση Ιατρών Νοσηλευτηρίων Κέντρων Υγείας 

Λάρισας με ανακοίνωσή της καταγγέλλει την απαξίωση και υποβάθμιση του Γενικού 

Νοσοκομείου Λάρισας όπως και την έλλειψη σχεδίου για την αντιμετώπιση του πιθανού 3ου 

κύματος της πανδημίας και προαναγγέλλει πως συνεχίζει τις κινητοποιήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της επισημαίνει: 

«Την Πέμπτη 07 Ιανουαρίου 2021, ώρα 11:00 πμ, έλαβε χώρα στον Αύλειο χώρο του Γ.Ν. 

Λάρισας η διοργανωμένη από την Ένωση Ιατρών Νοσηλευτηρίων Κέντρων Υγείας Λάρισας 

(Ε.Ι.Ν.Κ.Υ.Λ) έκτακτη Γενική Συνέλευση-συγκέντρωση διαμαρτυρίας με συμμετοχή των μελών 

της, εργαζομένων του Νοσοκομείου και φορέων της πόλης, για την απαξίωση και υποβάθμιση 

του Γ.Ν.Λ και την έλλειψη σχεδίου για την αντιμετώπιση του πιθανού 3ου κύματος της 

πανδημίας. Η συγκέντρωση αυτή ήταν συνέχεια μίας σειράς κλιμακούμενων αγώνων για την 

ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας και αντίδρασης για τις εξελίξεις που πρόεκυψαν 

για το Γ.Ν.Λ κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας και την εκμετάλλευση της από την 

κυβέρνηση και για την προώθηση της σχεδιασμένης ιδιωτικοποίησης του Ε.Σ.Υ. 

Αρχικά έγινε ενημέρωση για την επίσημη έγγραφη υπαναχώρηση της 5ης Υ.ΠΕ και της 

Διοίκησης του Γ.Ν.Λ από τις πρόσφατες δεσμεύσεις της, που ήταν αποτέλεσμα των αγώνων 

του υγειονομικού κινήματος, για την αυθαίρετη και παράλογη απόφαση το αποτυχημένο 

μοντέλο της μετατροπής του Γ.Ν.Λ σε νοσοκομείο μίας νόσου, της COVID19, που προέκυψε 

κατά την έξαρση του 2ου κύματος της πανδημίας με ανοργάνωτους, επικίνδυνους 

αυτοσχεδιασμούς υπό την επήρεια του πανικού, να αποτελέσει «σχέδιο» αντιμετώπισης 3ου 

πανδημικού κύματος. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:
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Ημερομ. Κατάθεσης:

12/1/2021



Ακολούθησε συμβολική κατάληψη του οδοστρώματος της οδού 31ης Αυγούστου για μερικά 

λεπτά της ώρας κατά την οποία οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα για το ότι «τα 

καλυμμένα στόματα έχουν φωνή», «κανείς μόνος στην πανδημία», «δημόσια δωρεάν υγεία», 

«Μ.Ε.Θ και προσλήψεις προσωπικού», «επίταξη του ιδιωτικού τομέα» κ.ά. 

Στην συνέχεια έλαβε χώρα ανοικτή Γενική συνέλευση στον αύλειο χώρο του Γ.Ν.Λ, κατά την 

οποία πήραν τον λόγο ιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων και εκπρόσωποι 

φορέων που παρέστησαν. Τονίστηκε ότι οι εργαζόμενοι με άμεση αντίδραση δεν θα 

επιτρέψουν  την εκ νέου μετατροπή του Γ.Ν.Λ σε νοσηλευτήριο αποκλειστικώς COVID19, με 

απαξίωση κάθε άλλης δραστηριότητας για τα μη COVID19 νοσήματα και επαρκούς, ασφαλούς 

λειτουργίας των Τομέων του, ότι δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για την ενίσχυση του 

προσωπικού και των υποδομών του Ε.Σ.Υ, του Γ.Ν.Λ και των Κέντρων Υγείας του Νομού, ότι 

είναι εμφανής η παντελής έλλειψη τόσον οργανωμένου σχεδίου για τις μελλοντικές εξάρσεις 

της πανδημίας, όσον και των προβλέψεων και των αναγκαίων υποδομών για την 

διεκπεραίωση του προγράμματος των εμβολιασμών. Είναι εμφανές πλέον ότι το ίδιο 

ανεπαρκές προσωπικό για κάθε χρήση καλείται να διαγνώσει, να θεραπεύσει, να ιχνηλατήσει 

και να εμβολιάσει, ενώ στον υγειονομικό περίγυρο ξεσαλώνει η κερδοσκοπική εκμετάλλευση 

της συγκυρίας και του σχεδιασμένου ευνουχισμού του Γ.Ν.Λ.» 

Να σημειωθεί πως το ΓΝΛ έχει μετατραπεί εξολοκλήρου σε νοσοκομείο της μιας νόσου, αφού 

έπαψε κάθε άλλη λειτουργία του (χειρουργεία, εξωτερικά ιατρεία, διερεύνηση άλλων 

ασθενειών, παρακολούθηση χρόνιων ασθενών κλπ) στερώντας και αποκλείοντας εκατοντάδες 

ασθενείς από τη δυνατότητα υπηρεσιών υγείας, ενώ δεσμεύονται και κλίνες για τυχόν 

ασθενείς με Covid-19. 

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο πως με πρόσφατες δηλώσεις του Αναπληρωτή 

Υπουργού αφήνονται υπόνοιες για ποινικές ευθύνες των υγειονομικών αναφορικά με 

θανάτους εκτός ΜΕΘ,  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει ώστε να στελεχωθεί άμεσα με μόνιμο 

ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας; 

2. Προβλέπεται η άμεση επίταξη των ιδιωτικών δομών της περιοχής και αν ναι, από τι 

εξαρτάται η εντολή επίταξης; 

3. Ποια άμεση νομοθετική πρωτοβουλία θα ληφθεί ώστε να προστατευθούν οι 

υγειονομικοί από τυχόν ποινικές και αστικές ευθύνες κατά το διάστημα της 

πανδημίας που ασκούν ιατρική με ελλιπή μέσα, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης; 



4. Προβλέπεται να γίνουν άμεσα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των 

ειδικοτήτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας; 

5. Προβλέπεται η μονιμοποίηση των επικουρικών ιατρών στο ΓΝΛ; 

6. Προβλέπεται η μονιμοποίηση των συμβασιούχων ιατρών στο ΓΝΛ;  

7. Ποια η εναλλακτική των πολιτών της Λάρισας που χρήζουν ιατρικών υπηρεσιών 

εκτός covid-19, δεδομένου πως το ΓΝΛ δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει; 

8. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε το ΓΝΛ να μπορεί να παράσχει ιατρικές 

υπηρεσίες και σε μη Covid-19 ασθενείς;  

9. Ποια η πολιτική ευθύνη για τυχόν θανάτους που μπορεί να συμβούν από τη μη 

παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε μη covid-19 ασθενείς από το ΓΝΛ, αλλά και άλλα 

νοσοκομεία αναφοράς; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




