
 

 

     Αθήνα, 24/11/2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Προς τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: «Διοικητική ευρυθμία, επιχειρησιακή ετοιμότητα και περαιτέρω 

χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για το δεύτερο κύμα της 

πανδημίας» 

Σε μία περίοδο κατά την οποία το Εθνικό Σύστημα Υγείας υφίσταται ολοένα 

και μεγαλύτερη πίεση εξαιτίας του δεύτερου – αναμενόμενου κατά την 

επιστημονική κοινότητα – και όπως αποδεικνύεται από σειρά δεικτών και 

δεδομένων, σφοδρότερου κύματος της πανδημίας, εξαιρετικά σημαντική είναι η 

ενίσχυση του επιπέδου της διοικητικής ευρυθμίας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας 

και της επαρκούς χρηματοδότησης των δευτεροβάθμιων μονάδων υγείας και ιδίως 

των έως σήμερα οριζόμενων ως Νοσοκομείων αναφοράς, οι οποίες και επωμίζονται 

με ασύμμετρο τρόπο το βάρος της διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού. 

Συγκεκριμένα, η εκθετική αύξηση σε ό,τι αφορά τον αριθμό εμφάνισης των 

κρουσμάτων, των εισαγωγών σε νοσοκομεία και τη συνεπαγόμενη αύξηση των 

αναγκών σε κλίνες Μ.Ε.Θ. έχει θέσει τα συστήματα υγείας ανά τον κόσμο σε 

κατάσταση συναγερμού. Εδώ και μήνες αποφάσεις ανώτατων συλλογικών  

ευρωπαϊκών οργάνων επιτρέπουν στα κράτη-μέλη, περιλαμβανομένων και των 

όσων βρίσκονται σε πρόγραμμα ενισχυμένης εποπτείας, να προβούν στην αναγκαία 

δημοσιονομική επέκταση για την εφαρμογή ενός προγράμματος στήριξης της 

οικονομίας και κατ’ επέκταση τη χρηματοδότηση του τομέα της υγείας, κατά της 

επιδημίας του κορονοϊού. 

Παρά τις κατ’ επανάληψη διατυπούμενες παραινέσεις για ενίσχυση του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας, τόσο σε πρωτοβάθμιο, όσο και σε δευτεροβάθμιο 

επίπεδο, προκύπτει – βάσει συγκεκριμένων επίσημων στοιχείων – ότι αυτό δίνει τη 

μάχη απέναντι στην πανδημία χωρίς να είναι επαρκώς εφοδιασμένο (π.χ. περίπου 

5.000 λιγότεροι εργαζόμενοι σήμερα, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2019), 



αλλά και ότι δεν έχουν προχωρήσει οι από πλευράς του Υπουργείου αναγκαίες 

ενέργειες σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των επιπέδων της διοικητικής ευρυθμίας, της 

επιχειρησιακής ετοιμότητας και της περαιτέρω οικονομικής υποστήριξής τους. Επί 

παραδείγματι και σε ό,τι αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, έχει από καιρό 

επισημανθεί η ανάγκη ανάπτυξης νέων κλινών Μ.Ε.Θ. (υπ’ αριθ. πρωτ. 7625/23-06-

2020 ερώτηση)1 επ’ αφορμή και της εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, υπ’ αριθ. 

πρωτ. Α1β/Γ.Π. οικ. 29077/08-05-2020 (ΑΔΑ:ΨΔΙΟ465ΦΥΟ-ΙΔΝ) εκδοθείσης 

αποφάσεως με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιστημονική Επιτροπή 

για τον σχεδιασμό νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) στα Νοσοκομεία 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας»2, ενώ ασκήθηκε κοινοβουλευτικός έλεγχος (υπ’ 

αριθ. πρωτ. 1422/04-11-2020 ερώτηση και υπ’ αριθ. πρωτ. 339/04-11-2020 αίτηση 

κατάθεσης εγγράφων)3 αναφορικά με εκατοντάδες αναξιοποίητες κλίνες Μ.Ε.Θ. 

καθώς και λοιπό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό προερχόμενο από δωρεές ιδιωτών, οι 

οποίοι απευθύνθηκαν στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να πληροφορηθούν για 

την τύχη της δωρεάς τους και ενημερώθηκαν ότι οι κλίνες Μ.Ε.Θ. και ο λοιπός 

σχετικός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για Μ.Ε.Θ. (αναπνευστήρες κ.λπ.) που 

δώρισαν παραμένει αναξιοποίητος, εν μέσω μάλιστα, της σκληρότερης κρίσης 

δημόσιας υγείας που γνώρισε η χώρα μας. 

Παράλληλα, μετά και τη σχετική απόφαση που αφορούσε την αναβάθμιση 

του πρώην Αναπληρωτή Διοικητή σε Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, δεν 

επακολούθησε η τοποθέτηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο εν λόγω 

νοσηλευτικό ίδρυμα. Το γεγονός αυτό, βάσει των οριζομένων από την κείμενη 

νομοθεσία διαδικασιών εκτιμάται ότι δυσχεραίνει τη λήψη των αναγκαίων 

αποφάσεων (π.χ. έγκριση προμηθειών, κατακύρωση διαγωνιστικών διαδικασιών, 

 
1 Η υπ’ αριθ. πρωτ. 7625/23-06-2020 Ερώτηση με θέμα: «Ανάγκη ανάπτυξης νέων κλινών Μ.Ε.Θ. στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας», Διαθέσιμη από https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-
7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11306558.pdf  
2 Υπουργείο Υγείας, Απόφαση του Υπουργού Υγείας (αριθ. πρωτ.: Α1β/Γ.Π. οικ. 29077/08-05-2020 
ΑΔΑ:ΨΔΙΟ465ΦΥΟ-ΙΔΝ) με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιστημονική Επιτροπή για 
τον σχεδιασμό νέων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) στα Νοσοκομεία του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας», Διαθέσιμη από https://tinyurl.com/y9b5awja  
3 Η υπ’ αριθ. πρωτ. 1422/04-11-2020 Ερώτηση και η υπ’ αριθ. πρωτ. 339/04-11-2020 Αίτηση 
Κατάθεσης Εγγράφων με θέμα: «Αναξιοποίητες παραμένουν εκατοντάδες κλίνες ΜΕΘ και λοιπός 
ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για ΜΕΘ από δωρεές ιδιωτών», Διαθέσιμη από 
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-
078e1bc7375a/11425277.pdf  
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αυξημένου προϋπολογισμού) σε συλλογικό επίπεδο, περιορίζοντας την εν θέματι 

διοικητική λειτουργία στη δικαιοδοσία του επιπέδου του μονομελούς οργάνου 

διοίκησης. 

Επιπροσθέτως, δεδομένης της λειτουργίας του εντασσόμενου στο Γ.Ν. 

Λαμίας, κτιρίου και των εγκαταστάσεων αυτού, γνωστού και ως «πέτρινου» (πρώην 

Σανατορίου), εγείρεται η αναγκαιότητα για την περαιτέρω χρηματοδότηση του εν 

λόγω Ιδρύματος, προκειμένου αυτό να ανταποκριθεί στις ραγδαία αυξανόμενες 

απαιτήσεις, ενώ η συνεισφορά του στη συντονιζόμενη από τον Εθνικό Οργανισμό 

Δημόσιας Υγείας επιχείρηση, σε ό,τι αφορά τη διενέργεια διαγνωστικών (μοριακών) 

ελέγχων ενισχύει την ανωτέρω αναφερόμενη αναγκαιότητα. Ειδικότερα, όταν η 

ανάγκη για τη διενέργεια αυτών (“tests”) έχει επισημανθεί τόσο από διεθνείς 

οργανισμούς και την επιστημονική κοινότητα, όσο και προσφάτως σε 

κοινοβουλευτικό επίπεδο, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των εν συγκρίσει με άλλα 

Κράτη της Ε.Ε., χαμηλών εθνικών επιδόσεων στον τομέα αυτό, βάσει τεκμαρτών – 

επισήμων στοιχείων. 

Επειδή, υφίσταται η άμεση αναγκαιότητα για το διορισμό Διοικητικού 

Συμβουλίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, προκειμένου οι όποιες αποφάσεις να 

μην περιορίζονται στο επίπεδο του Διοικητή ή του Αναπληρωτή Διοικητή. 

Επειδή, με βάση τα ανωτέρω εκτιθέμενα υφίσταται αναγκαιότητα για την 

περαιτέρω χρηματοδότηση του εν λόγω δευτεροβαθμίου ιδρύματος – Νοσοκομείου 

αναφοράς. 

Επειδή, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, συνεισφέρει ταυτόχρονα στους 

επιχειρησιακούς ελέγχους του Ε.Ο.Δ.Υ., σε ό,τι αφορά τη διενέργεια διαγνωστικών 

(μοριακών) ελέγχων, με απαραίτητη την ύπαρξη επιπροσθέτων πιστώσεων για την 

εξασφάλιση των αντιδραστηρίων. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Προτίθεται να προβεί στην περαιτέρω χρηματοδότηση του Γενικού 

Νοσοκομείου Λαμίας, δεδομένου του κρίσιμου ρόλου που αυτό διαδραματίζει στην 

περιοχή της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Στερεάς Ελλάδας και εντός των ορίων της 5ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας, για τη βέλτιστη υποστήριξη της λειτουργίας του 

αποκαλούμενου «πέτρινου» κτιρίου (πρώην Σανατορίου), καθώς και τη συνέχιση 



της συμβολής του στους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς του Ε.Ο.Δ.Υ. σε ό,τι αφορά 

τη διενέργεια διαγνωστικών (μοριακών) ελέγχων; 

2. Προτίθεται να προβεί άμεσα στο διορισμό Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, 

προκειμένου να καταστεί πιο εύρυθμη η διοικητική λειτουργία του ιδρύματος; 

Για την ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και των πολιτών παρακαλείται το 

αρμόδιο Υπουργείο, όπως καταθέσει το σύνολο των εγγράφων που πιθανώς 

απεστάλησαν προς αυτό από τα εκ μέρους του εποπτευόμενα όργανα διοίκησης, 

σχετικά με την επί των ανωτέρω εκτιθέμενων δράσεων, περαιτέρω χρηματοδότηση 

του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Σαρακιώτης Ιωάννης 

Αβραμάκης Ελευθέριος 

Αλεξιάδης Τρύφων 

Αναγνωστοπούλου Σία 

Αυγέρη Δώρα 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος 

Ηγουμενίδης Νικόλαος 

Καλαματιανός Διονύσιος 

Καφαντάρη Χαρά 

Μάλαμα Κυριακή 

Μωραΐτης Θάνος 

Παπαδόπουλος Σάκης 

Παππάς Νικόλαος 

Πούλου Παναγιού 

Ραγκούσης Ιωάννης 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης 

Σπίρτζης Χρήστος 

Τελιγιορίδου Ολυμπία 

Φάμελλος Σωκράτης 

Χατζηγιαννάκης Μίλτος 

Χρηστίδου Ραλλία 


