
Σελίδες απάντησης: 2 

Σελίδες συνημμένων: - 

Σύνολο σελίδων: 2 

 

 

 

 ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

& ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αθήνα,       16 / 1 / 2018 

 

Αρ. Πρωτ.: 93403 

 

 

Tαχ. Δ/νση   :  Αριστοτέλους 17 

T.K.              :  101 87  Αθήνα 

Τηλέφωνο     :  2132161428 

Fax               : 2132161931 

e-mail           :  tke@moh.gov.gr 

ΠΡΟΣ  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

Δ/νση Κοινοβουλευτικού 

Ελέγχου 

Τμήμα: Ερωτήσεων  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών. 

 

  Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 2035/13-12-2017 ερώτησης, που κατατέθηκε στη 

Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Βασίλη Οικονόμου και Ιάσονα Φωτήλα, με θέμα σχετικά με 

ελλείψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

 Ουδέποτε υπήρξε εντολή ή παραίνεση από το Υπουργείο Υγείας για πλεονασματικό 

προϋπολογισμό ούτε αποτελεί επιδίωξη της παρούσας Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου 

Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ». Η Διοίκηση του νοσοκομείου και οι εργαζόμενοι καταβάλουν  

κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου στα όρια των 

εγκεκριμένων πιστώσεων οι οποίες κρίνονται επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του 

νοσοκομείου. Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση προχώρησε στις δέουσες Διοικητικές ενέργειες με 

σκοπό την κάλυψη των αναγκών και σε ιματισμό και συγκεκριμένα αναφέρουμε.  

 

            Με εντολή της Διοίκησης πραγματοποιήθηκαν δύο διαγωνισμοί, ο ένας εντός του 2016 

και ο άλλος εντός του 2017. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ποσότητα σεντονιών από τους δύο 

αυτούς διαγωνισμούς ανήλθε περίπου στα 3.700 τεμάχια ενώ το τρέχον καθημερινό απόθεμα 

ασφαλούς κάλυψης  είναι 2.000 σεντόνια πλέον των φυσιολογικών φθορών και απωλειών. Παρ’ 

όλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες κι επιτακτικές ανάγκες αλλά και τις απαιτούμενες 

διαδικασίες μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, το Νοσοκομείο προχώρησε επιπρόσθετα 

δύο φορές σε μικρής ποσότητας παραγγελίες διάφορου ιματισμού προκειμένου να καλυφθούν 

επαρκώς οι ανάγκες του νοσοκομείου σε ιματισμό.  

 

 Για το συγκεκριμένο  συμβάν έχει ήδη διαταχθεί προκαταρτική εξέταση. Τα πρώτα 

συμπεράσματα της καταδεικνύουν ότι το συμβάν αυτό οφείλεται σε  πρόσκαιρο ανεπαρκή 

συντονισμό και επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και τμημάτων, 

γραφειοκρατικές ολιγωρίες και καθυστερήσεις στις οποίες συντείνουν και ορισμένα κενά στην 

στελέχωση, οι οποίες ανέδειξαν το πρόβλημα φτάνοντας στα όρια το απόθεμα ιματισμού. Δεν 

έχει λάβει χώρα μέχρι και σήμερα καμία πειθαρχική ποινή ούτε και καθαίρεση προϊσταμένου. Η 

Διοίκηση έχει ήδη δρομολογήσει ανασκόπηση των διαδικασιών και δημιουργία ασφαλιστικών 
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δικλείδων όσον αφορά στην έγκαιρη ανάδειξη τυχόν ελλείψεων έτσι ώστε να λαμβάνονται 

έγκαιρα διορθωτικά μέτρα.  
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