
Αθήνα, 24.5.2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  

1.Τον Υπουργό Υγείας 

2. Τον Υπουργό Εσωτερικών,(υπ’ όψιν Αναπληρωτή Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη) 

 

Θέμα: «Πλημμελής Φύλαξη στα Ελληνικά Νοσοκομεία και Κλοπές Ιατρικού 

Εξοπλισμού» 

Η κλοπή ιατρικού εξοπλισμού από τα νοσοκομεία «Άγιος Σάββας», Λαμίας, Βόλου και 

του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας το τελευταίο χρονικό διάστημα 

αναδεικνύει τα κενά ασφαλείας που υφίστανται στις μονάδες υγείας του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). 

Η συρρίκνωση κατά περίπου 50 τοις εκατό των προϋπολογισμών των νοσοκομείων 

από το 2009 και εντεύθεν έχει οδηγήσει σε μείωση των κονδυλίων για προσωπικό 

φύλαξης που προσλαμβάνεται από τα νοσοκομεία απευθείας με συμβάσεις 

εργασίας καθώς και του προσωπικού φύλαξης με σύναψη συμβάσεων μέσω 

ιδιωτικών εταιριών. Το ειδικό προσωπικό ασφαλείας του Νόμου 1339/83 που 

συνάπτει εργασιακή σχέση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και διατίθεται 

για την κάλυψη οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία καθώς και το προσωπικό 

ασφαλείας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ολοκλήρωσαν επιτυχώς σεμινάρια 

στην Ελληνική Αστυνομία δεν ξεπερνούν τους 400, όπως επισημαίνει άλλωστε και 

στο από 23/5/2017 Δελτίο Τύπου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων 

Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ). Συνέπεια της συγκεκριμένης κατάστασης συνιστά η 

πλημμελής φύλαξη στα νοσοκομεία ανά την ελληνική επικράτεια.  Ακόμη πιο 

επικίνδυνο για την ασφάλεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού είναι το 

γεγονός ότι υφίστανται νοσοκομεία χωρίς καμία εντελώς φύλαξη όπως το 

νοσοκομείο Μολάων, Φλώρινας, Κυπαρισσίας και το ψυχιατρικό Τρίπολης.  



Στο συνολικό σκηνικό έρχεται να προστεθεί ουσιαστικά ο μηδενικός προϋπολογισμός 

για τεχνική υποστήριξη και ανανέωση της υλικοτεχνικής υποδομής, όπως κλειδαριές, 

τοποθέτηση συναγερμών και λουκέτα ασφαλείας που εγγυώνται την βασική 

προστασία έναντι κλοπών του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εκάστου νοσοκομείου 

η αξία  του οποίου ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ. 

Η κλοπή ειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού αφενός επιφέρει οικονομική ζημία στο 

νοσοκομείο όπου λαμβάνει χώρα, και αφετέρου οδηγεί σε ακύρωση είτε 

προγραμματισμένων ραντεβού ασθενών είτε έκτακτων εξετάσεων.  

Επειδή τα συμβάντα κλοπής ιατρικού εξοπλισμού έχουν λάβει εξακολουθητικό 

χαρακτήρα από πιθανώς οργανωμένη συμμορία 

Επειδή τα νοσοκομεία της χώρας φαίνεται να έχουν ελλιπή ή/και καθόλου φύλαξη 

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί: 

- Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε την πλημμελή φύλαξη των 
νοσοκομείων ανά την ελληνική επικράτεια; 

- Ποιος ο συνολικός αριθμός του προσωπικού ασφαλείας στα ελληνικά νοσοκομεία 
εν έτη 2017; Παρακαλώ όπως παρασχεθεί αναλυτικός πίνακας με τον αριθμό 
προσωπικού φύλαξης ανά νοσοκομείο. 

- Πώς σκοπεύετε να επιλύσετε το πρόβλημα στο οποίο έχουν περιέλθει 
νοσοκομεία στα οποία εκλάπη ιατρικός εξοπλισμός και αδυνατούν να τον 
αντικαταστήσουν λόγω οικονομικής στενότητας;  

- Υπάρχει σχεδιασμός για την παροχή βασικής τεχνικής υποστήριξης και ανανέωση 
της υλικοτεχνικής υποδομής για την προστασία έναντι κλοπής του ιατρικού 
εξοπλισμού των νοσοκομείων;   

- Υφίσταται πρόθεση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ώστε να αυξηθεί 
το μέγεθος του ειδικού προσωπικού ασφαλείας του Νόμου 1339/83 συνάπτοντας 
εργασιακή σύμβαση ώστε στη συνέχεια να διατεθεί για την κάλυψη οργανικών 
θέσεων στα νοσοκομεία; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

  

 
 

    Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β’ Αθήνας 


