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Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2022 

Επίκαιρη Ερώτηση  

Προς τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Συστηματική απαξίωση των υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου 

Αποκατάστασης (ΕΚΑ) 

Το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, αν και αποτελεί τη μοναδική δημόσια 

δομή αποκατάστασης, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες  εξαιτίας της απαξίωσης  του εξοπλισμού και των υποδομών του 

αλλά και της διαρκούς υποστελέχωσης. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΚΑ, το σοβαρό 

πρόβλημα   που προέκυψε  στους λέβητες θέρμανσης του νερού, τους έθεσε 

εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν  απαράδεκτες συνθήκες 

φροντίδας για τους νοσηλευόμενους ασθενείς, ιδιαίτερα κατά τους 

χειμερινούς μήνες. Επίσης, η εγκατάλειψη  ειδικών δομών του ΕΣΥ, όπως 

είναι το ΕΚΑ προκύπτει και από την έλλειψη μέριμνας συντήρησης των δομών 

των μαγειρείων του εν λόγω κέντρου,  τα οποία συστηματικά απαξιώνονται 

χωρίς προσλήψεις, με αποτέλεσμα την απόφαση της Διοίκησης περί ανάθεσης 

των υπηρεσιών σίτισης σε εξωτερικούς αναδόχους. 

Ο Σύλλογος αναφέρεται επιπλέον στην αναγκαιότητα μεταφοράς της 

λειτουργίας του εμβολιαστικού κέντρου σε άλλο χώρο του ΕΚΑ, καθώς στους 

διαδρόμους του οι εσωτερικοί ασθενείς κατά τη μεταφορά τους έρχονται σε 

επαφή με άτομα εκτός κλινικών (πολλές φορές και με τους συνοδούς τους) οι 

οποίοι ενδέχεται να είναι φορείς μολυσματικών παραγόντων (Covid, 

εποχικών ιώσεων κλπ).   

Αν και η δυναμικότητα του ΕΚΑ ανέρχεται στις 126 κλίνες αποκατάστασης 

σήμερα  λόγω των μέτρων για τον covid-19 καλύπτεται  μόνο το  54% των 

κλινών. Η δυνατότητα του οργανισμού να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες 

μέσα στην πανδημία σε ασθενείς με post COVID δεν αξιοποιήθηκε παρά τις 

θετικές εισηγήσεις. Αντίθετα, την αποθεραπεία και φροντίδα των 

συγκεκριμένων ασθενών αναλαμβάνει και πάλι ο ιδιωτικός τομέας, στερώντας 

από ανασφάλιστους και μη πολίτες τη φροντίδα από δημόσιες δομές με 

πολύχρονη εμπειρία και δίχως επιβάρυνση για τους ασφαλιστικούς φορείς και 

τον κρατικό προϋπολογισμό.  

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

1. Τι προτίθεται να κάνει η Κυβέρνηση για την αναβάθμιση και 

τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών και του 

εξοπλισμού του κέντρου ώστε οι ασθενείς να νοσηλεύονται σε 

ασφαλείς  και αξιοπρεπείς συνθήκες; 

2. Θα ενισχύσει η Κυβέρνηση τον δημόσιο χώρο στον τομέα της 

αποκατάστασης και με ποιον τρόπο;  

 

Ο Ερωτών Βουλευτής 

 

Κρίτων Αρσένης 




