
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
τ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 – Τηλ. 22310-31200/52600 – Fax : 22310-66300 - email : agian@med.uoa.gr 
Γραφείο Αθήνας : Μητροπόλεως 1 Τ.Κ. 10557 – 5ος

 
 Όροφος – Γραφείο 503  - Τηλ. 210 3709532 - Fax : 210 3709530 

 

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων 
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

Δια την κα. Υπουργό Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
 
 

Θέμα : Στελέχωση των μη λειτουργουσών κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ 
 
 

Είναι γεγονός ότι η άμεση πρόσληψη νοσηλευτών - νοσηλευτριών μέσω του 
ΚΕΕΛΠΝΟ θα δώσει την δυνατότητα εφόσον αυτός ο αριθμός κατάλληλα 
στελεχώσει νοσοκομεία του κέντρου και της περιφέρειας που διαθέτουν κλίνες ΜΕΘ 
κλειστές να λειτουργήσουν πολλές από αυτές και κατ’ αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι 
το χρονίζον κακώς πρόβλημα ανευρέσεως ενός κρεβατιού σε μονάδα εντατικής 
θεραπείας θα επιλυθεί. Βέβαια σε αυτή την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης υπήρξε εκ 
μέρους μας ενθάρρυνση μεγάλη χωρίς να θέσουμε προαπαιτούμενα αυτών των 
διορισμών, κάτι που παλαιότερα σε παρόμοια πρωτοβουλία της Κυβέρνησης μας 
πρόσκρουσε σε τοίχος αρνήσεων και ενστάσεων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ 
προφασιζόμενοι κριτήρια και άλλα ανάλογα. Σήμερα για μας προέχει η υγεία των 
πολιτών και αυτό όλοι μας θα το πιστωθούμε. 

Κατόπιν των ανωτέρω Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε : 

1.Ποίος ο ακριβής αριθμός των νοσηλευτών - νοσηλευτριών που προσλαμβάνονται 
από το ΚΕΕΛΠΝΟ με τη σύμβαση και για πόσο χρονικό διάστημα; Η δε δαπάνη 
μισθοδοσίας επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ ή είναι έκτακτη 
πίστωση; 

2.Ποίος ο ακριβής αριθμός των κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ που είναι κλειστά κατά 
νοσοκομείο και ποίος είναι ο απαιτούμενος εξοπλισμός κατά κλίνη που χρειάζεται για 
να καταστούν όλα αξιόμαχα; 

3.Ποίος ο αριθμός ιατρών θα χρειασθεί για να λειτουργήσουν τα κρεβάτια αυτά και 
αν ταχέως θα διοριστούν γιατροί; 
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4.Έχει ληφθεί πρόνοια να στελεχωθεί με νοσηλευτές-νοσηλευτριες το Λάτσειο 
Κέντρο Εγκαυμάτων, ώστε να λειτουργήσει η μονάδα αυτή που κατ’ αυτόν τον τρόπο 
θα μπορέσει να είναι κέντρο αναφοράς για όλες τις μεσογειακές χώρες; 

5.Σε ποια νοσοκομεία διορίζονται όλοι αυτοί οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες και 
ποίος ο αριθμός τους κατά νοσοκομείο; 

6.Έχει ληφθεί πρόνοια να στελεχωθούν οι ΜΕΘ των νοσοκομείων κορμού της 
Αθήνας; 

7.Οι νοσηλευτές – νοσηλεύτριες που διορίζονται θα είναι αποκλειστικά για ΜΕΘ-
ΜΑΦ ή θα καλύψουν διαχρονικές ανάγκες ελλείψεως προσωπικού των τμημάτων του 
νοσοκομείου; 

8.Πώς προτίθεσθε να ελέγξετε αυτή την κατανομή, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση θα 
έχει ακυρωθεί η δέσμευση η δική σας και η πρόθεση του Πρωθυπουργού. 

 
 

Αθήνα, 22/12/09 
 

Ο Ερωτών Βουλευτής 

 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος 
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