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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΒ΄ 

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 

 

Αθήνα, σήμερα στις 5 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.08΄ 

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε 

ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ζ΄ Αντιπροέδρου αυτής 

κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. 

Εισερχόμαστε στη συζήτηση των  

ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Θα συζητηθεί …………………………………………….. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούμε, κύριε 

Υπουργέ. 

Συνεχίζουμε με τη δεύτερη υπ’ αριθμόν 1160/27-2-2018 επίκαιρη 

ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας κ. 

Βασιλείου Οικονόμου προς τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «SOS για τις 

Παθολογικές κλινικές και το Ψυχιατρικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 

Νίκαιας Πειραιώς». 

Τον λόγο έχει ο κ. Οικονόμου.  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά η υγεία για τη 

Νέα Δημοκρατία είναι πολύ ψηλά στο πρόγραμμά της και στην πολιτική της 

στόχευση. Είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας.  

Γι’ αυτό ο τομέας υγείας και εγώ ως τομεάρχης, όπως επίσης ο Ιάσων 

Φωτήλας ως αναπληρωτής τομεάρχης και πολλά επίλεκτα στελέχη του τομέα 

μας, με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, κινούμαστε σε όλη τη χώρα και 

παρακολουθούμε από πρώτο χέρι το πώς κινούνται οι δομές υγείας και πώς 

το Εθνικό Σύστημα Υγείας προσπαθεί να σταθεί, τρεκλίζοντας μεν, στα πόδια 

του δε.  

Χθες γύρισα από τα Γιάννενα, όπου επισκέφτηκα το Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο και το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα». Πριν λίγες μέρες ήμασταν 
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στην Κέρκυρα και είδαμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Βεβαίως, θα συνεχίσουμε. 

Έχουμε φτάσει να έχουμε δει αισίως εξήντα πέντε δημόσια νοσοκομεία και 

έχουμε άλλα τόσα.  

Ανάμεσα στα νοσοκομεία που επισκεφτήκαμε ήταν και το Γενικό 

Νοσοκομείο Νίκαιας, ένα νοσοκομείο ναυαρχίδα, ένα από τα μεγαλύτερα της 

χώρας με εξακόσιες πενήντα κλίνες. Για τη Δυτική Αττική μάλιστα είναι ένα 

από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία που σε μέρες εφημερίας έχουν 3,5 

εκατομμύρια αναφορά πληθυσμού.  

Η επίσκεψή μας συνοδεύτηκε από μια οδυνηρή έκπληξη. Λίγο πολύ τα 

νοσοκομεία μπορείς να τα κατατάξεις σε μια καλή, μια μέτρια ή μια κακή 

κατάσταση. Υπάρχουν στοιχεία στα οποία υστερούν και άλλα στα οποία 

πλεονεκτούν. Όμως στο Νοσοκομείο της Νίκαιας πραγματικά βρεθήκαμε 

μπροστά σε μια οδυνηρή έκπληξη.  

Οι Παθολογικές κλινικές στο 1ο όροφο ήταν σε τραγική κατάσταση. Θα 

μπορούσα να τις χαρακτηρίσω ως το «Κωσταλέξι» του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας. Πραγματικά έμεινα έκπληκτος. Σας είπα ότι έχω επισκεφτεί πάρα 

πολλά νοσοκομεία αυτούς τους δέκα έξι μήνες. Δεν περίμενα ότι μπορεί να 

υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε κλουβιά, τα οποία υποτίθεται ότι ήταν δωμάτια, 
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με ένα ή δύο κρεβάτια, με δύο τουαλέτες για τριάντα ασθενείς, να είναι σε 

κατάρρευση ο τοίχοι, να φαίνονται τα τούβλα κ.λπ..  

Πραγματικά εγώ ζητάω, από όποιον ασχολείται με τα θέματα 

κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, να επισκεφτεί το Γενικό 

Νοσοκομείο Νίκαιας -αν δεν του έχει τύχει κάτι σε προσωπικό επίπεδο- για να 

δει πόσο δραματική είναι η κατάσταση.  

Χαίρομαι που σήμερα ήρθατε εσείς κύριε Υπουργέ, κύριε Πολάκη, γιατί 

γνωρίζω ότι έχετε θητεύσει και στο νοσοκομείο και έχετε κάνει την ειδικότητά 

σας εκεί.  

Οι επισκέψεις μας εκεί δεν είναι αντιπολιτευτικές επισκέψεις. Μέσα από 

τις επισκέψεις που κάνουμε ως τομέας στα νοσοκομεία, δεν πάμε ούτε να 

κάνουμε τους ντέτεκτιβς ούτε τους γκαουλάιτερ ούτε τους γκιουλέκες. Πάμε να 

δούμε τα προβλήματα και να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να 

συνεισφέρουμε.  

Οι ερωτήσεις μας, όπως βλέπετε, από αυτές που έρχονται σε εσάς, 

είναι ερωτήσεις που προσπαθούν να αναδείξουν και να φωτίσουν δύσκολες 

σκοτεινές γκρίζες περιοχές των νοσοκομείων, μήπως πάτε και δώσετε φως 

και λύσεις. 
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Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το εξής: Ενώ είστε τρία χρόνια 

Υπουργός στο Υπουργείο Υγείας, στο νοσοκομείο που έχετε ξεκινήσει, πώς 

αφήνετε αυτήν την κατάσταση να διαιωνίζεται; Εγώ θα έλεγα ότι εκεί θα 

έπρεπε να δώσετε πρώτα απ’ όλα τις εξετάσεις σας, τα διαπιστευτήρια μιας 

επιτυχημένης ή όχι υπουργίας. 

Εκεί, λοιπόν, αυτό μου έχει κάνει εμένα προσωπικά τρομερή 

εντύπωση, βλέποντας αυτή τη δραματική κατάσταση. Περιμένω από εσάς να 

ακούσω ένα σχέδιο. Θα μου πείτε: Γιατί να λυθούν τα θέματα; Άφησέ τα, να 

χάνει ψήφους ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι έτσι, όμως, το θέμα. 

Εδώ είναι το θέμα πλέον ανθρωπιστικό, κύριε Πρόεδρε. Άμα πάτε να 

το δείτε, είναι μια κατάσταση «Κωσταλέξι», αν θυμάστε τη γνωστή υπόθεση 

με τις δραματικές καταστάσεις. Και βέβαια, δεν πήγαμε -μας είπαν «άμα πάτε 

στο Ψυχιατρικό…»-στην Ψυχιατρική Κλινική, η οποία είναι δέκα φορές 

χειρότερη από αυτό που είδαμε στο Παθολογικό. Έκανα το σταυρό μου! Λέω: 

«Αν είναι δέκα φορές χειρότερα …»! Δεν θέλαμε να ενοχλήσουμε τους 

ασθενείς εκεί και τους ανθρώπους και δεν μπήκαμε, αλλά πραγματικά η 

κατάσταση στις Παθολογικές του πρώτου ορόφου και στην Ψυχιατρική Κλινική 

είναι δραματική. 
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Κάνω έκκληση. Το SOS που βάλαμε στην ερώτηση είναι πραγματικό, 

είναι αληθινό. Πρέπει κάτι να κάνετε, γιατί αυτό θα πέσει πάνω σας ως μια 

δραματική κατάσταση και θα σας συνοδεύει σε όλη σας τη θητεία ως 

Υπουργός. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ. 

Κύριε Υπουργέ, πριν απαντήσετε, έχω να κάνω δύο ανακοινώσεις 

προς το Σώμα. 

Έχουμε, κατ’ αρχάς, μια αίτηση αδείας. Η Βουλευτής κ. Φωτεινή 

Αραμπατζή ζητεί άδεια ολιγοήμερης απουσίας στο εξωτερικό και 

συγκεκριμένα αναφέρει: «Κύριε Πρόεδρε, με την παρούσα παρακαλώ όπως 

μου χορηγηθεί ολιγοήμερη άδεια από τη Δευτέρα 5 Μαρτίου έως και την 

Πέμπτη 8 Μαρτίου λόγω απουσίας μου στο εξωτερικό. Με εκτίμηση, Φωτεινή 

Αραμπατζή, Βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας». Η Βουλή εγκρίνει; 

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Η Βουλή ενέκρινε τη 

ζητηθείσα άδεια. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα 

ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού 

προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οκτώ σπουδαστές και 

σπουδάστριες και μία συνοδός καθηγήτρια από τη Σχολή Δημοσιογραφίας 

του Ant1. 

Καλώς ήλθατε στην Ελληνική Βουλή, παιδιά. 

(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής) 

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε 

Οικονόμου, ευχαριστώ για την επίκαιρη ερώτηση. 

Το Νοσοκομείο της Νίκαιας είναι ένα νοσοκομείο που έχω αφήσει ένα 

κομμάτι της ζωής μου και εκεί ανδρώθηκα και ιατρικά και πολιτικά και 

συνδικαλιστικά στον χώρο της υγείας. Και αν αυτό που είδατε, περνώντας για 

να πάτε στο αμφιθέατρο για να κάνετε τη σύσκεψη, το θεωρείτε «Κωσταλέξι», 

δεν ξέρω τι χαρακτηρισμό θα δίνατε για τη δεκαετία του 1990, όπου έκανα 

εγώ ειδικότητα και μέχρι τη μεγαλύτερη απεργία στα χρονικά του υγειονομικού 

συστήματος της χώρας, που έγινε το 1997. 

Αυτό το νοσοκομείο εφημέρευε μέρα παρά μέρα με το Τζάνειο, που 

τώρα εφημερεύει ανά τέσσερις μέρες και που μόνο από αυτό, που ήταν 

αποτέλεσμα αυτής της κινητοποίησης -γιατί δεν ήταν μόνο αυτό το 
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αποτέλεσμα- υπήρξε μια τεράστια ανακούφιση του νοσοκομείου, γιατί ήταν 

ένα νοσοκομείο εκστρατείας, διότι πρακτικά εκείνη την περίοδο που δεν 

υπήρχε και το Αττικό, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που και αυτό τώρα 

σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος της εφημερίας της Δυτικής Αττικής, 

πραγματικά σήκωνε μόνο του όλη τη Δυτική Αττική. 

Το αποτέλεσμα εκείνης της κινητοποίησης, πέρα από την αλλαγή της 

εφημερίας από μέρα παρά μέρα σε ένα τριήμερο αρχικά και σε ένα 

τετραήμερο μετά, ήταν ότι -από τότε βγήκαν αυτά τα χρήματα- έφυγε το 

Παθολογοανατομικό από τα υπόγεια, έφυγε η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού από 

εκεί που ήταν και φτιάχτηκαν καινούργια κτήρια -ήταν αποτέλεσμα αγώνων 

αυτό το πράγμα- και βέβαια φτιάχτηκε και το κτήριο για το Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών, όπου εκεί έχει μεταφερθεί, γιατί ήταν στο ισόγειο του κεντρικού 

κτηρίου και η εφημερία, ακριβώς από κάτω από τις παθολογικές κλινικές που 

είδατε, που και κάποιες από αυτές έχουν ανακατασκευαστεί από εκείνη τη 

δεκαετία και μετά. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το είδαμε αυτό. 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ακούστε 

τώρα, γιατί δεν θέλω να κάνω ιστορία, αλλά να πω κάποια πράγματα. Το 

Κρατικό της Νίκαιας, δυστυχώς, ήταν ριγμένο και οικονομικά -πολύ ριγμένο- 
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και δεν το είχαμε ρίξει εμείς, γιατί εμείς αναλάβαμε το 2015. Την ίδια στιγμή 

που το Αττικό, που σηκώνει ένα αντίστοιχο βάρος, χρηματοδοτούταν από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό με περίπου 40-42 εκατομμύρια ευρώ, η Νίκαια 

χρηματοδοτούνταν με 18 εκατομμύρια, σηκώνοντας περίπου το ίδιο βάρος 

εφημέρευσης. 

Αυτό είχατε προϋπολογίσει και εσείς τότε. Την πρώτη χρονιά, αυτά τα 

18,5 εκατομμύρια ευρώ εμείς τα κάναμε 19,5 εκατομμύρια ευρώ και αυτήν τη 

στιγμή από τον κρατικό προϋπολογισμό έχουν φτάσει τα 24.354.000 ευρώ. 

Όμως, δεν είναι μόνο αυτά. Φέτος, εκτός από τα 24 εκατομμύρια ευρώ από 

τον κρατικό προϋπολογισμό, το νοσοκομείο πήρε άλλα 8,5 εκατομμύρια ευρώ 

από τον ΕΟΠΥΥ. Αντίστοιχα, 8 εκατομμύρια ευρώ είχε πάρει και πέρυσι.  

Έτσι το νοσοκομείο, κύριε Οικονόμου, ισορρόπησε, διότι αυτήν τη 

στιγμή το νοσοκομείο, αν εξοφλήσει όλα τα εκκρεμή του -όχι τα 

ληξιπρόθεσμα, αλλά τα εκκρεμή του- θα περισσεύουν στο ταμείο του 11 

εκατομμύρια ευρώ. Σε τέτοια θέση το νοσοκομείο δεν έχει ξαναβρεθεί ποτέ.  

Ένα πρώτο πράγμα, λοιπόν, που κάναμε ήταν αυτό, δηλαδή 

σαφέστατα να ενισχύσουμε οικονομικά το νοσοκομείο, προκειμένου να 

μπορέσει να ισορροπήσει και να μην παρατηρούνται ελλείψεις υλικών, 



[10] 
 

φαρμάκων, αντιδραστηρίων και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Αυτό είναι το 

πρώτο.  

Το δεύτερο είναι ότι έχει υπάρξει, όπως και σε άλλα νοσοκομεία της 

χώρας, ένα πρόγραμμα ενίσχυσής του με προσωπικό, το οποίο δεν έχει 

ολοκληρωθεί ακόμη. Υπάρχει ακόμη αρκετό προσωπικό να έρθει από την 

τελευταία προκήρυξη, την 7Κ, την οποία καθυστέρησε με απαράδεκτο τρόπο 

το ΑΣΕΠ. Όμως, ήδη έχουν αναλάβει περίπου δεκαεπτά μόνιμοι γιατροί 

παραπάνω αυτά τα δύο χρόνια, συν πολλοί επικουρικοί, συν εβδομήντα οκτώ 

άτομα, από τα οποία έχουν αναλάβει τα πενήντα έξι -μιλάω για μόνιμο 

προσωπικό από τις προκηρύξεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα- και εκκρεμούν 

και άλλοι να έρθουν. Εδώ δεν υπολογίζω ούτε τους υπόλοιπους που έχουν 

έρθει μέσω ΟΑΕΔ ούτε αυτούς που έχουν έρθει ως επικουρικό προσωπικό, 

κ.λπ.  

Τώρα, θα ήθελα να πω μία τελευταία κουβέντα για το θέμα που λέτε με 

τον πρώτο όροφο. Σ’ αυτό το νοσοκομείο ξεμπλοκάραμε δύο πράγματα. Το 

ένα ήταν η δωρεά του «Ιδρύματος Αγγελικούση», η οποία είχε χαθεί σε 

κάποια συρτάρια Υπηρεσιών από την Περιφέρεια μέχρι το Υπουργείο. Αυτή 

πρόκειται να ανακατασκευάσει τη Νευροχειρουργική Κλινική και υπολογίζεται 

παράδοση εντός τετραμήνου.  
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Επίσης, «ξεκολλήσαμε» μία μελέτη, την οποία έχει αναλάβει να 

χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής με 3,5 εκατομμύρια ευρώ για 

ανακατασκευή όλου αυτού του ορόφου, γιατί έχει προηγηθεί ανακατασκευή 

των από πάνω ορόφων. Η ΚΤΥΠ εδώ και τρία χρόνια δεν την προχωρούσε. 

Και ξέρετε γιατί δεν την προχωρούσε; Διότι με τη συνένωση που έγινε της 

ΔΕΠΑΝΟΜ, της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και της αντίστοιχης 

κατασκευαστικής του Υπουργείου Υποδομών –που φτιάχτηκαν οι κτηριακές 

υποδομές και εκεί έχουν τώρα πάρα πολλούς μηχανικούς- δυστυχώς στο 

Νοσοκομείο Μεταξά, στο Νοσοκομείο Τζάνειο και στο Νοσοκομείο της Νίκαιας 

ανέλαβαν, πριν αναλάβουμε εμείς, τις μελέτες τις οποίες θα χρηματοδοτούσε 

η Περιφέρεια Αττικής. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Υπουργέ, σας 

παρακαλώ, τα υπόλοιπα μπορείτε να τα πείτε στη δευτερολογία σας, γιατί 

πρέπει να ολοκληρώνουμε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μόνο μία 

κουβέντα θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε.  

Το Τζάνειο ευτυχώς τελείωσε, το Μεταξά προχώρησε και «ξεκόλλησε» 

και η Νίκαια. Γι’ αυτό έχουμε σκοπό να προκηρυχθεί αυτό το έργο φέτος, 

μέχρι το καλοκαίρι, διότι είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση δύο χρόνια 
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και «κάθεται». Όμως, όπως ξέρετε, χωρίς μελέτη δεν μπορεί να προχωρήσει 

κάποιο πράγμα. Δυστυχώς, εδώ υπάρχουν σαφέστατες ευθύνες ενός 

διοικητικού μηχανισμού, ο οποίος έχει τη μελέτη και μπορεί να την 

προσαρμόσει μ’ αυτό που έγινε στον δεύτερο και στον τρίτο όροφο του 

νοσοκομείου. Όμως, εδώ και ενάμισι χρόνο δεν έκανε απολύτως τίποτα προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Μέχρι που έγινε και σύσκεψη υπό τον κ. Σπίρτζη γι’ 

αυτό το θέμα, προκειμένου να μπουν «επί τον τύπον των ήλων» οι ευθύνες 

ενός διοικητικού μηχανισμού και ενός υπηρεσιακού μηχανισμού στις 

κτηριακές υποδομές, ο οποίος δεν ολοκληρώνει τις μελέτες για να 

προκηρυχθεί το έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Εντάξει, κύριε Υπουργέ, τα 

υπόλοιπα μπορείτε να τα πείτε στη δευτερολογία σας. 

Ευχαριστώ. 

Κατ’ αρχήν, αγαπητοί φίλοι σπουδαστές και σπουδάστριες, για να μην 

έχετε σήμερα εικόνα διαφορετική από την πραγματική στη συνεδρίαση και 

επειδή θα είστε μελλοντικά οι δημοσιογράφοι μας, θα ήθελα να σας 

ενημερώσω ότι σήμερα δεν έχουμε νομοθετικό έργο για να είναι όλοι οι 

Βουλευτές. Παρακολουθείτε διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπου 

κάποιοι από τους Βουλευτές για θέματα που τους ενδιαφέρουν ερωτούν τους 
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αντίστοιχης αρμοδιότητας Υπουργούς και οι Υπουργοί τούς απαντούν. Γι’ 

αυτό είναι λίγοι οι παριστάμενοι Βουλευτές. Δεν είναι μία κλασική λειτουργία 

της Ολομέλειας. Αυτό σας το λέω, για να έχετε την πραγματική εικόνα και να 

μη νομίζετε ότι η Βουλή λειτουργεί με πέντε, επτά ή δέκα Βουλευτές. 

Ευχαριστώ πολύ. 

Ορίστε, κύριε Οικονόμου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εμένα δεν με ικανοποίησε η απάντηση του 

Υπουργού, γιατί τον ρωτάω συγκεκριμένα και προσδιορίζω την ερώτησή μου 

για τις παθολογικές του πρώτου ορόφου και το ψυχιατρικό.  

Δεν ανοίγω τη συζήτηση, γιατί είναι μεγάλο το νοσοκομείο και είναι 

πραγματικά μια δομή υγείας η οποία απευθύνεται σε εκατομμύρια πλέον 

ανθρώπους και σε κοινωνικά ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι η δυτική 

Αττική. Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε συζήτηση και για το προσωπικό. Ο 

«σύντροφός» του -δεν ξέρω αν μέχρι σήμερα είναι ακόμα φίλος του- εμένα 

δεν με συμπαθεί ιδιαίτερα. Τον χρησιμοποιώ για να καταλάβετε. 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κουμπάροι 

είμαστε.  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τον κ. Παπανικολάου. 
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τον έχω 

παντρέψει. Έχω βαπτίσει και την κόρη του. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να το! Είναι και συμπεθέρια. Εμένα δεν με 

συμπαθεί. Το εκφράζει συνέχεια.  

Αυτός λέει για 50% στελέχωση του νοσοκομείου Νίκαιας σήμερα. 

Αυτός λέει ότι δεκαοκτώ έκτακτα περιστατικά, αντί να πάνε στην ΜΕΘ, πήγανε 

στις κλινικές και διασωληνώθηκαν οι άνθρωποι στις κλινικές. Πρόκειται για 

καταστάσεις τριτοκοσμικής χώρας.  

Όμως, για να μην κάνω χρήση μόνο τέτοιων στοιχείων, εγώ θα σας πω 

το εξής. Υπάρχουν εδώ πέρα -και τα έχω στα χέρια μου- τα αιτήματα όλων 

των δήμων της Β' και της Α' Πειραιώς. Ο Αντιπεριφερειάρχης και όλοι -οι 

οποίοι δεν μπορώ να πω ότι είναι και υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι 

άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κομματική πολιτική- λένε ότι το πρόβλημα είναι 

τεράστιο.  

Πρέπει να καταλάβει κάτι ο Υπουργός. Τα λεφτά που λέει, θεωρητικά 

υπάρχουν. Υπήρχαν πεντακόσια χιλιάρικα το 2015. Ξεκίνησε μια μελέτη. Πήγε 

ένα εξακόσια. Φτάσαμε τον Νοέμβριο του 2016 -τα γνωρίζετε τώρα καλά 

αυτά- η μελέτη ολοκληρώθηκε, υποτίθεται, φτάσαμε τώρα στον Ιανουάριο, 

πήγαμε στον Μάρτιο του 2018 και η μελέτη δεν υπάρχει πουθενά.  
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Αυτός δεν ξέρω αν αποδίδει τις ευθύνες στην παλιά ΔΕΠΑΝΟΜ και σε 

όλο αυτό το γραφειοκρατικό σύστημα των μηχανικών που δεν προχωράνε. 

Όμως, καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε, ότι όταν υπάρχει χρήμα και υποτίθεται 

ότι είναι δεσμευμένο για μια συγκεκριμένη λειτουργία για να φτιαχτεί αυτό το 

αχούρι και αυτό δεν προχωράει, αυτός θα τα φορτωθεί, ο κύριος Υπουργός. 

Ο κύριος Υπουργός πραγματικά έκανε και μια ανάμνηση των ηρωικών 

αγώνων μια παλιάς εποχής. Σήμερα, όμως, η κατάσταση είναι δραματική. 

Εγώ δεν θα κάνω σύγκριση του νοσοκομείου Νίκαιας του 2018 με το 

νοσοκομείο Νίκαιας του 1990 ή του 1980. Εγώ θα κάνω σύγκριση του Νίκαιας 

σήμερα με το Αττικό σήμερα, με τα άλλα νοσοκομεία της Ελλάδας, για να 

δούμε πού αυτό το πραγματικά μεγάλο νοσοκομείο τοποθετείται στην 

ιεράρχηση και στην τοποθέτηση αυτού που λέμε «Εθνικό Σύστημα Υγείας». 

Εγώ, λοιπόν, λέω ότι τις μελέτες πρέπει να τις προχωρήσετε. Ελπίζω 

και αυτή η μελέτη που λέτε, η δωρεά του Αγγελικούση για τη 

νευροχειρουργική, να προχωρήσει.  

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Έχει 

ξεκινήσει ήδη. 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εντάξει τώρα! Έχει ξεκινήσει, αλλά να το 

προχωρήσετε. Όμως, αυτά είναι μια μικρή δωρεά, είναι για τη 

νευροχειρουργική. Να προχωρήσει.  

Όμως, το μεγάλο και το μείζον πρόβλημα είναι άλλο. Το γνωρίζετε 

καλύτερα από εμένα, γι’ αυτό και απορώ. Διότι το να φτιάξετε μια παθολογική 

σε ένα νοσοκομείο σε όλη τη χώρα καλό είναι, αλλά όσο υπάρχει αυτή η 

κατάσταση στις παθολογικές του πρώτου ορόφου του Νίκαιας, θα σας 

χαρακτηρίζει, κύριε Πολάκη, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να λέτε, πέρα των 

ηρωικών και αγωνιστικών παλιών κινητοποιήσεων ή καταστάσεων που μας 

περιγράψατε τώρα. 

Άρα, τι γίνεται σήμερα; Εγώ και ο κόσμος που μας παρακολουθεί 

θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις και να έρθουμε εδώ πέρα 

ξανά, να κάνουμε μια επίσκεψη και να δούμε αν κάτι δεν κινείται. Όμως, 

δυστυχώς, αφού έχουν περάσει τρία χρόνια υπουργίας σας και δεν βλέπει 

κάποιος κάτι, φοβάμαι ότι θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της υπουργίας σας και θα 

σας μείνει το στίγμα ότι αφήσατε αυτό το «Κωσταλέξι». 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ 

πολύ. 

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. 
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Να σας 

δώσω και μερικά άλλα στοιχεία τότε, κύριε συνάδελφε, για να έχετε μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα. Βλέπουμε την όψιμη επίδειξη ενδιαφέροντος για το 

Κρατικό της Νίκαιας, ενώ τα χρόνια που ήσασταν Κυβέρνηση το είχατε στην 

πολύ μεγάλη υποχρηματοδότηση και την προνομιακή μεταφορά πόρων 

αλλού, λόγω δεσμεύσεων προς πανεπιστημιακά τμήματα. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εγώ; 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Η Νέα 

Δημοκρατία. 

Να μην επεκτείνω άλλο την κουβέντα. Ήταν το πρώτο που σας 

απάντησα.  

Το πρώτο, όταν φτιάχνεις ένα νοσοκομείο, είναι ότι αυτό το νοσοκομείο 

πρέπει να έχει επάρκεια υλικών μέσων για να κάνει τη δουλειά του. Το πρώτο 

είναι αυτό. Υπάρχουν μια σειρά από νοσοκομεία στη χώρα, τα οποία έχουν 

πεπαλαιωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Γι’ αυτό και έχουμε κάνει και όλη 

αυτήν την ιστορία μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσα 

από το αποθεματικό του Υπουργείου Υγείας, μέσα από την αξιοποίηση 

πόρων του ΕΣΠΑ, προκειμένου να μπορέσουν αυτά τα πράγματα να 

βελτιωθούν. Αυτό έχει γίνει σε πάρα πολλά σημεία στην Ελλάδα.  
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Η κατάσταση δεν είναι σε αυτό το σημείο που την περιγράφετε και που 

το θέτετε τόσο έντονα. Ειδικά στις ημέρες της εφημερίας συμβαίνει αυτό το 

πράγμα. 

Το θέμα είναι το εξής: Το νοσοκομείο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από 

δικούς μας πόρους από το Υπουργείο Υγείας με 480.000 το 2015 για την 

αγορά εξοπλισμού –και αγοράστηκαν όλα αυτά- με 652.000 το 2016 για 

αγορά εξοπλισμού, με 352.000 το 2017 για αγορά εξοπλισμού, μηχανημάτων 

και υποδομών που έχουν να κάνουν με την άσκηση ιατρικής. 

Δεύτερον, αυτήν τη στιγμή η όλη ιστορία της καθυστέρησης γι’ αυτό το 

έργο -για το οποίο η Περιφέρεια Αττικής και προς τιμήν της έχει δεσμεύσει 

αυτά τα 3 εκατομμύρια ευρώ- έχει να κάνει με τη μη ολοκλήρωση της μελέτης 

από τις κτηριακές υποδομές. Έχουν γίνει δύο-τρεις συσκέψεις γι’ αυτό το 

πράγμα, αλλά επειδή δεν μπορούν πια να δώσουν έξω τις μελέτες, υπάρχει 

μια διαδικασία καθυστέρησης.  

Σας είπα και πριν, αλλά δεν το καταλάβατε, ότι έγινε μία σύσκεψη υπό 

τον κ. Σπίρτζη γι’ αυτό το θέμα. Εκτός από τη δωρεά του Νιάρχου που έφτιαξε 

την θωρακοχειρουργική, εκτός από τη δωρεά του Αγγελικούση που φτιάχνει 

τη νευροχειρουργική –που εμείς την «ξεκολλήσαμε» πάλι λόγω της 

γραφειοκρατίας που είπα πριν- έχουμε δεσμεύσει και τα 4 εκατομμύρια ευρώ 
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για να αγοραστεί το Cyberknife, που θα είναι το πρώτο που θα μπει στη 

χώρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεσμεύσαμε και 750.000 από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων του 2018, για να γίνει η μετατροπή του χώρου που θα 

υποδεχθεί το μηχάνημα. 

Αυτά, δυστυχώς, είναι βαριά, μεγάλα έργα. Έγινε μια πολύ μεγάλη 

προσπάθεια να μην πάει αυτό το μηχάνημα στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, 

γιατί δεν μπορεί ένα νοσοκομείο που το έχουμε πιο χαμηλά να πάρει ένα 

μηχάνημα που δεν το έχει κανένα άλλο στη χώρα. Νομίζω ότι όταν σε 

τέσσερις-πέντε μήνες αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί, τότε θα δείτε το 

αποτύπωμα που θα μείνει στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, αφού καταφέραμε 

και να το ισορροπήσουμε σε επίπεδο χρηματοδότησης και να το ενισχύσουμε 

σε επίπεδο προσωπικού με όλες τις δυνατές μορφές. 

Έχετε δίκιο –το λέω- όσο αφορά την καθυστέρηση της μελέτης. Δεν 

περνά, δυστυχώς, από το δικό μας χέρι, γιατί δόθηκε αυτή η μελέτη στις 

κτηριακές υποδομές πριν από το 2015. Προσέξτε: Αυτή η μελέτη από το 2014 

που την ανέλαβαν, μέχρι το τέλος του 2016 που αλλάξαμε τη διοίκηση στο 

Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Ούτε που την 

είχαν πιάσει. Από τότε, από το τέλος του 2016, άρχισε να κινείται. Θα έπρεπε 

να έχει ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθεί σύντομα και γι’ αυτό το έργο θα γίνει. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. 

………………………………00, 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων 

ερωτήσεων. 

Δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση; 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Με τη συναίνεση του Σώματος 

και ώρα 22.00΄ λύεται η συνεδρίαση για την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 

10.00΄, με αντικείμενο εργασιών του Σώματος νομοθετική εργασία, σύμφωνα 

με την ημερήσια διάταξη που έχει διανεμηθεί.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ   
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