
 
 

 

 

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Υγείας 

 

 

 

Θέμα: «Να συνεχιστούν και να επεκταθούν οι εφημερίες του Γενικού 

Νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας».  

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για την υγειονομική περίθαλψη των περίπου 

1,2 εκατομμύρια κατοίκων της Ν.Α. Αττικής, χαρακτηρίζεται η απόφαση να 

καταργηθούν οι καθημερινές εφημερίες των ορθοπεδικών περιστατικών του 

Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας», που αποτελούν διαχρονική παράδοση δεκαετιών, 

με αποτέλεσμα το μοναδικό νοσοκομείο της Νοτιοανατολικής Αττικής, να 

περιορίζεται σε μία εφημερία κάθε τέσσερις μέρες. 

Οι κάτοικοι της περιοχής και το σύνολο της Δημοτικής Αρχής του Δήμου 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους με 

την απόφαση αυτή και ταυτόχρονα, την αγωνία τους για το γεγονός ότι πλέον το 

20% των κατοίκων του λεκανοπεδίου, είναι υποχρεωμένο τις μέρες που δεν 

εφημερεύει το συγκεκριμένο Νοσοκομείο, να μετακινούνται από 20 έως ακόμα 

και 80 χιλιόμετρα μακριά, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική 

περίθαλψη. 

Πιο συγκεκριμένα, για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα, ο 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ζητάει από τις αρμόδιες αρχές, να λάβουν 

όλα τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου όχι μόνο να διατηρηθούν οι εφημερίες 
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των ορθοπεδικών κλινικών σε καθημερινή βάση, αλλά να επεκταθούν και στις 

υπόλοιπες ειδικότητες.  

Κύριε Υπουργέ, η πρόσβαση του συνόλου της κοινωνίας σε επαρκείς 

δομές δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, 

αποτελεί ύψιστο κοινωνικό αγαθό που ειδικά, κατά τον τελευταίο χρόνο 

έξαρσης της πανδημίας της νόσου COVID-19, έχει αποδειχθεί απόλυτα και 

ζωτικά απαραίτητο. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε αναφορικά με τα αιτήματα των κατοίκων και της Δημοτικής 

Αρχής, του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων, 

προκειμένου όχι μόνο να διατηρηθούν οι εφημερίες των ορθοπεδικών 

κλινικών στο Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» σε καθημερινή βάση, αλλά να 

επεκταθούν και στις υπόλοιπες ειδικότητες; 

 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

        Μαρία Απατζίδη, 

                       Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

                  ΜέΡΑ25 
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