
 

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον κο Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Αναγκαιότητα αξιοποίησης του Ερασίνειου Νοσοκομείου». 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Η πανδημική οξύτητα της νόσου COVID-19, σε αυτόν τον ένα χρόνο ανάπτυξής της στη χώρα μας, έχει γεμίσει 

ασφυκτικά τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής, καθιστώντας περισσότερο από ποτέ, αναγκαία τη δημιουργία 

ενός επιπλέον Νοσοκομείου, και μάλιστα στην Aνατολική Αττική, του μισού και πλέον εκατομμυρίου 

κατοίκων. Μάλιστα, τόσο η παρούσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και η προηγούμενη, του 

ΣΥΡΙΖΑ, είχαν δεσμευθεί προεκλογικά ότι θα υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο. Γενεσιουργό αιτία της 

συγκεκριμένης υλοποίησης, θα μπορούσε να αποτελέσει, η εκμετάλλευση του χώρου του Ερασίνειου 

Νοσοκομείου. 

Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για έναν ανεκμετάλλευτο χώρο στο Κορωπί, που θα αποτελούσε ιδιωτική 

ογκολογική κλινική, αλλά θα μπορούσε να καλύψει αφενός, λειτουργίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και 

αφετέρου, όλο το φάσμα υπηρεσιών ενός Γενικού Νοσοκομείου, δίνοντας βέβαια έμφαση στην ογκολογία. 

Αποτελούσε τη μεγαλύτερη επένδυση στην Υγεία για τον 21ο αιώνα στη χώρα μας, με το συνολικό κόστος 

ολόκληρης της δημιουργίας, να αγγίζει τα 100 εκατομμύρια και δυναμικότητα 220 κλινών, με υπερσύγχρονο 

ιατρικό εξοπλισμό. 

Παρ’ όλα αυτά, «άνθρακες ο θησαυρός» και μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, η Eurobank, ως επισπεύδουσα, έχει 

επιδιώξει να εκπλειστηριάσει το ακίνητο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, επειδή η διαδικασία είτε κηρύσσεται άγονη, 

είτε αναστέλλεται. Η συγκεκριμένη κατάσταση, έχει αναβληθεί αρκετές φορές, με τελευταία τη 18η 

Δεκεμβρίου 2020, όπου η τράπεζα θα πραγμάτωνε μέσω διαδικασίας πλειστηρίασης, τόσο το κτήριο το οποίο 

βρίσκεται σε άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο 51 στρεμμάτων, όσο και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, 

όπως μετασχηματιστές, ανελκυστήρες και λέβητες, που έχουν τοποθετηθεί σε αυτό.  

Προς επίρρωση των λεγομένων μας, ένα βήμα μόλις πριν το 3ο πανδημικό κύμα στη χώρα μας, υπάρχει αφενός 

τεράστια έλλειψη κλινών ΜΕΘ και αφετέρου, έλλειψη χώρων που δύνανται να αποτελέσουν Κέντρα 

Εμβολιασμού, εκτός νοσοκομειακών μονάδων, με την Περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής, να «φλέγεται» από 

αναγκαιότητα ύπαρξης Μονάδων Υγείας.   

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

— Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το οξύ και διακριτό πρόβλημα, της μη ύπαρξης Γενικού Νοσοκομείου σε 

ολόκληρη την περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής;  

— Θα προβείτε στην άμεση αξιοποίηση του Ερασίνειου Νοσοκομείου, προς όφελος των πολιτών της 

Ανατολικής Αττικής, σε αυτές τις δύσκολες πανδημικές συνθήκες, που βιώνουμε συνολικά ως κοινωνία; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Μαρία Απατζίδη 
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