
 

 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Κρατικό Νίκαιας: λειτούργησαν οι ΜΕΘ που δώρισαν ιδιώτες; 

Με αφορμή την έκκληση στον Πρωθυπουργό και στο νέο υπουργό Υγείας 

έκανε η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» κα Γιάννα Αγγελοπούλου-

Δασκαλάκη σε συνέντευξή της, ζητώντας να λειτουργήσουν οι ΜΕΘ που 

δώρισε η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» στο ΕΣΥ, επαναφέρω το θέμα της 

δωρεάς 12 ΜΕΘ στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας από τον κ Μαρινάκη. 

Ειδικότερα, στην από 13/11/2020 ερώτησή μου (Α.Π.1741), αναφέρθηκα σε   

δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στις 30 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τα 

οποία, «ο σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας και της αρμόδιας επιτροπής 

είναι να αναπτυχθούν έως το τέλος του έτους επιπλέον 218 κλίνες εντατικής 

και 62 κλίνες αυξημένης φροντίδας. Η πλειονότητα αυτών αφορά σε δωρεές 

(155 ΜΕΘ και 19 ΜΑΦ σε 15 νοσοκομεία από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 

Νιάρχος, 12 κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ στο Κρατικό Νίκαιας από δωρεές των 

Αγγελική Φράγκου, Βαγγέλη Μαρινάκη και ΙΟΝ, και 5 κλίνες ΜΕΘ στο 

«Σωτηρία» από δωρεά του Ταουφίκ Χούρι). Ακολούθως, στην από 

05/03/2021 ερώτησή μου (Α.Π.4806) επανήλθα στο θέμα της λειτουργικής 

κατάρρευσης του νοσοκομείου της Νίκαιας, με βάση το δελτίο τύπου της 

ΑΡιστερής Συσπείρωσης Ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά που 

ανέφερε «Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως το νοσοκομείο μας για να σταθεί 

στοιχειωδώς στα πόδια του χρειάζεται επειγόντως τις προσλήψεις 

τουλάχιστον 100 μόνιμων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ και τουλάχιστον 500 

λοιπού προσωπικού. Αντί γι’ αυτές τις προσλήψεις οι αρμόδιοι έχουν το 

θράσος να ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝ ετσιθελικά γιατρούς από το νοσοκομείο μας προς 

άλλες μονάδες υγείας.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως βρισκόμαστε ένα σχεδόν χρόνο 

μετά την ανακοίνωση της δωρεάς των 12 κλινών ΜΕΘ στο Γενικό Νοσοκομείο 

Νίκαιας και δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη απάντηση από το αρμόδιο 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8719

Ημερομ. Κατάθεσης:

3/9/2021



Υπουργείο για τη λειτουργία τους και τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, 

ενώ η Ελλάδα βιώνει το 4ο κύμα της πανδημίας και των μεταλλάξεων, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποια είναι η κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας;  

2. Πόσες εν λειτουργία κλίνες ΜΕΘ υπάρχουν στο συγκεκριμένο 

νοσοκομείο; 

3. Πόσες από αυτές λειτουργούν για ασθενείς covid-19 και μόνο; 

4. Λειτουργούν οι κλίνες ΜΕΘ, δωρεά του της κας Φράγκου, του κ 

Μαρινάκη και της ΙΟΝ; 

5. Αν ναι, πότε ξεκίνησε η λειτουργία τους και τι ασθενείς νοσηλεύονται σε 

αυτές; Ασθενείς covid-19 ή λοιπών νοσημάτων; 

6. Αν όχι, για ποιο λόγο δεν λειτούργησαν; 

7. Πόσοι μόνιμοι ιατροί εργάζονται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και 

ποιων ειδικοτήτων;  

8. Πόσες κενές οργανικές θέσεις υπάρχουν και ποιες ειδικότητες 

αφορούν;  

9. Πόσες προσλήψεις μόνιμων ιατρών έχουν γίνει στο συγκεκριμένο 

νοσοκομείο από την έναρξη της πανδημίας; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




