
 
 

 

 

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Υγείας 

 

 

Θέμα: «Πλήρης εναντίωση στο σχεδιασμό μετατροπής των ΓΝΑ «Η 

ΕΛΠΙΣ» και του Σπηλιοπούλειου, σε Μονάδες παροχής Υπηρεσιών 

Ανακουφιστικής Φροντίδας». 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια ανακοίνωση του Σωματείου 

Εργαζόμενων Νοσοκομείου «Ελπίς», έχει προκαλέσει αναστάτωση, οργή και 

αγανάκτηση στην Επιστημονική Κοινότητα και στους εργαζομένους, έγγραφο 

της 1ης ΥΠΕ, για τον σχεδιασμό μετατροπής του ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» και του 

Σπηλιοπούλειου, σε Μονάδες παροχής Υπηρεσιών Ανακουφιστικής 

Φροντίδας. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο προς τις 

Διοικήσεις των αντίστοιχων νοσοκομείων, μονομερώς και χωρίς γνώμη και 

συμμετοχή των εμπλεκομένων Φορέων-Εργαζομένων, έχει συγκροτηθεί 

επιτροπή, προκειμένου να καταρτίσει σχέδιο παροχής υπηρεσιών 

ανακουφιστικής φροντίδας, τόσο στο ΕΛΠΙΣ, όσο και στο Σπηλιοπούλειο. 

Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου, οδηγεί σε πλήρη μετατροπή του 

χαρακτήρα του Νοσοκομείου. Το πιο εντυπωσιακό με αυτούς τους 

σχεδιασμούς, πέρα από την συρρίκνωση των διαθέσιμων κρεβατιών και την 

κατάργηση κλινικών και υπηρεσιών που σήμερα προσφέρουν, είναι το γεγονός 

ότι θα υπάρξει και απαξίωση εγκαταστάσεων, για τα οποία δαπανήθηκαν ποσά 

εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ενδεικτικό, ότι ένα μεγάλο μέρος των κτιριακών 

υποδομών του Νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ έχει ανακαινιστεί (ΩΡΛ, Ουρολογική, 

Χειρουργική, Παθολογικές, ΤΕΠ-Τ.Ε.Ι). Έχουν, επίσης δημιουργηθεί νέα, 

σύγχρονα Χειρουργεία, ΜΕΘ, ανάπτυξη του Καρδιολογικού τμήματος 

(Αιμοδυναμικό), Εργαστήρια - Αξονικός Τομογράφος και παράλληλα έχει 
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ανανεωθεί ένα σημαντικό μέρος του Επιστημονικού και Μηχανολογικού 

εξοπλισμού. 

Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόμενοι έχουν αποδείξει, χρησιμοποιώντας τα 

ελάχιστα μέσα που διαθέτουν, το σημαντικό παραγόμενο έργο του ΓΝΑ «Η 

ΕΛΠΙΣ» προς όφελος των ασθενών, τόσο στο παρελθόν, όσο και πρόσφατα 

στις πανδημικές συνθήκες της νόσου COVID-19. Όπου, παρά τις ελλείψεις και 

τις αντίξοες συνθήκες εργασίας, η επιστημονική κοινότητα, το νοσηλευτικό και 

λοιπό προσωπικό και όλοι οι εργαζόμενοι, υπερέβαλαν εαυτόν για να 

ανταπεξέλθουν και να κρατήσουν όρθιο το Νοσοκομείο και το Δημόσιο 

σύστημα Υγείας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε στη δημόσια ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζόμενων 

Νοσοκομείου «Ελπίς»; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην παύση του σχεδιασμού μετατροπής 

των ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» και του Σπηλιοπούλειου, σε Μονάδες παροχής 

Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας; 

 

 

 

                                    Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

        Μαρία Απατζίδη, 

                       Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

                  ΜέΡΑ25 
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