
 

 

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Μετατροπή του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ σε ΣΔΙΤ 

Ήδη από το Νοέμβριο του 2019, έχω φέρει ερώτηση στη Βουλή για τα σχέδια 

ιδιωτικοποίησης των δημόσιων νοσοκομείων. Τότε αφορούσε στο 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και τις προτάσεις, με ημερομηνία 19-

10-2019, που κατέθεσε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σε συμφωνία με τις 

προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, για μετατροπή των νοσοκομείων από 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. 

Είναι γνωστή η άποψη κυβερνητικών στελεχών για το ότι δημόσια υγεία 

σημαίνει δημόσια πρόσβαση και όχι δημόσιες υποδομές. Στο Οικονομικό 

Φόρουμ των Δελφών, πριν από ένα χρόνο, ο Υφυπουργός κ. Κοντοζαμάνης είχε 

δηλώσει ότι «οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι για μας το 

εργαλείο βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας».  

Πριν ακόμα βγούμε από το τούνελ της πανδημίας, ξεκίνησαν τα σχέδια για το 

«νέο ΕΣΥ», όπως προανήγγειλε πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός κ. 

Μητσοτάκης. Σε ότι αφορά το Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ επιχειρείται η αλλαγή 

φυσιογνωμίας και χαρακτήρα του νοσοκομείου του σε ΣΔΙΤ, με νέο σχέδιο 

οργανισμού, ένα σχέδιο που οδηγεί στην απώλεια του δημόσιου χαρακτήρα του 

νοσοκομείου, αφού απώτερος στόχος είναι η μετατροπή του σε ιδιωτική 

επιχείρηση αποκομμένη από το δημόσιο προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, το 

Σωματείο Εργαζομένων Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ «Αναγέννηση» καταγγέλει ότι «Με 

παρασκηνιακό, υπόγειο και αντιδημοκρατικό τρόπο επιχειρείται η αλλαγή 

φυσιογνωμίας και χαρακτήρα του νοσοκομείου μας», ότι στόχος είναι «να 

μετατραπεί σε αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα, με δικό της προϋπολογισμό, 

κονδύλια και έσοδα, ώστε σταδιακά να αποκοπεί από την κρατική 

χρηματοδότηση. Το νοσοκομείο θα βγει στην πιάτσα της αγοράς, θα συνάπτει 

ΣΔΙΤ, θα αναζητεί χορηγίες. Άλλο ένα βήμα προς την πλήρη απαλλαγή του 

κράτους από τις δαπάνες για την Υγεία, πιο φτηνοί και λεηλατημένοι 
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υγειονομικοί, προκειμένου οι ισολογισμοί των δημόσιων νοσοκομείων - 

επιχειρήσεων να αποτυπώνουν όσο το δυνατόν υψηλότερα κέρδη».  

Είναι επίσης γνωστή η περίπτωση του Ασκληπιείου της Βούλας, για ένταξή του 

στη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με ιδιωτικοοικονομικά 

κριτήρια, ώστε να προσελκυστούν οι επενδυτές από Ελβετία και αλλού, στην 

οποία αντιτίθενται επίσης όλο το προσωπικό του νοσοκομείου αλλά και πλήθος 

Ομοσπονδιών και τοπικών παραγόντων, καθώς και το ΜέΡΑ25.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Ισχύουν οι καταγγελίες του σωματείου εργαζομένων του Π.Γ.Ν. 

ΑΤΤΙΚΟΝ; Επιχειρείται αλλαγή φυσιογνωμίας και χαρακτήρα σε ένα από 

τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας;  

2. Ποιες ακριβώς λειτουργίες των δημόσιων νοσοκομείων έχει στόχο η 

κυβέρνηση να εκχωρήσει σε ιδιώτες και πώς ακριβώς διασφαλίζεται ο 

δημόσιος χαρακτήρας της υγείας, όταν θα αρχίσουμε να έχουμε 

νοσοκομεία πολλών ταχυτήτων; Την ίδια πρακτική που ακολουθείτε στο 

Ασκληπιείο, θα ακολουθήσετε και στο Αττικό, τον Ευαγγελισμό, το ΚΑΤ 

και το Παίδων Αγ. Σοφία, που συμπεριλαμβάνονται στο Ελλάδα 2.0; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Κρίτων Αρσένης 




