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                                                                                                 Αθήνα, 27 Μαΐου 2022                                                                                                      

                                                                                                  

                                           ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ 

                                   Προς τον Υπουργό Υγείας  

 

Θέμα: «Απόφαση του Υπουργού για επιστροφή ιατρού στα 

καθήκοντά του ως διευθυντή μεγάλου δημοσίου νοσοκομείου της Αττικής, 

πριν την έκδοση δικαστικής απόφασης για ενδεχόμενο χρηματισμό του 

από ασθενείς».  

Το Σεπτέμβριο του 2020, οκτώ καταγγελίες ασθενών, σχετικές με τη 

δραστηριότητα ιατρού μεγάλου δημοσίου ιατρού μεγάλου δημοσίου νοσοκομείου της 

Αττικής, συνοδευόμενες από σχετικά βίντεο-ντοκουμέντα με τις επίμαχες 

συναλλαγές, προκάλεσαν την ανάμειξη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων 

Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛΑΣ. Οι καταγγελίες των ασθενών αφορούσαν σε 

χρηματισμό του εν λόγω ιατρού, Διευθυντή Πτέρυγας, από τον οποίο, σύμφωνα με 

τους ισχυρισμούς τους, εκβιάστηκαν για να δώσουν «φακελάκι», προκειμένου να 

γίνει η εισαγωγή τους στο νοσοκομείο για να χειρουργηθούν. Βεβαίως, η απάντηση 

του ιατρού ήταν πως «κάποιοι του έδωσαν φακελάκια για ένα γεύμα επειδή, 

αισθάνονταν υποχρεωμένοι που τους έσωσε τη ζωή.». Κατόπιν αυτών και καθώς η 

υπόθεση χαρακτηρίστηκε σοβαρή, σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης 

διαδικασίας σε βάρος του εν λόγω ιατρού για τα αδικήματα της δωροληψίας 

υπαλλήλου και της παράβασης καθήκοντος και η υπόθεση ήχθη ενώπιον των 

Δικαστηρίων, χωρίς έως και σήμερα να έχει εκδοθεί κάποια δικαστική απόφαση.  

Ωστόσο, η πρόσφατη έκδοση πορίσματος έπειτα από διενέργεια εσωτερικής 

έρευνας και ακολούθως η  σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας, που επιτρέπουν 

την πλήρη επιστροφή στα καθήκοντα του διευθυντή του κρατικού νοσοκομείου, έχει 

προκαλέσει αναστάτωση. Τούτο διότι, το Υπουργείο Υγείας, πρόετρεξε της κρίσης 

της Δικαιοσύνης και απεφάνθη περί της αθωότητας του εν λόγω γιατρού, σε βάρος 

του οποίου υπάρχει εκκρεμοδικία για τη διάπραξη των ως άνω σοβαρών αδικημάτων.  

Επειδή, το νοσοκομείο της Αττικής από το οποίο αρχικώς απομακρύνθηκε και 

στη συνέχεια επέστρεψε είναι νευραλγικής σημασίας, για τη δημόσια υγεία,  

Επειδή, ο εκβιαστικός χρηματισμός από ιατρούς, δημοσίων νοσοκομείων για 

τη διενέργεια των ιατρικών πράξεων σε ασθενείς, όταν αυτός συμβαίνει, διαρρηγνύει 

ανεπανόρθωτα τη σημαντική σχέση μεταξύ ασθενών και ιατρών  
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Επειδή,  το κράτος οφείλει να παρεμβαίνει, με προληπτικές δράσεις και 

κατασταλτικά μέτρα, ώστε να αποκαθίσταται η σχετική εμπιστοσύνη 

Επειδή, η πολιτική της αύξησης των δαπανών για τη δημόσια υγεία και η 

διενέργεια των αναγκαίων προσλήψεων, δύναται να συμβάλει αποφασιστικά  στην 

αντιμετώπιση του  φαινομένου χρηματισμού των ιατρών,  

Ο αρμόδιος Υπουργός ερωτάται:  

 Ποιά υπήρξαν τα τόσο κρίσιμα στοιχεία, τα οποία οδήγησαν τον Υπουργό 

κ. Α. Πλεύρη στην έκδοση αποφάσεως περί επιστροφής του εν λόγω 

ιατρού στα καθήκοντά του, ως Διευθυντή πτέρυγας δημοσίου 

νοσοκομείου, πριν την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης για τα 

αδικήματα της δωροληψίας υπαλλήλου και της παράβασης καθήκοντος, 

που εκκρεμούν σε βάρος του; 

 Ποιος έχει υπάρξει έως και σήμερα ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την 

καταπολέμηση αντιστοίχων φαινομένων διαφθοράς ιατρών; Ποια τα 

μέχρι σήμερα αποτελέσματα;  

 Θα προβείτε σε αύξηση των δαπανών για την υγεία, ως ένα επιπρόσθετο 

μέσο για την αντιμετώπιση του φαινομένου χρηματισμού των ιατρών;  

Παρακαλείται ο αρμόδιος Υπουργός να καταθέσει στο σώμα το πόρισμα 

εσωτερικής έρευνας, στο οποίο βασίστηκε και αποφάσισε την επιστροφή του εν λόγω 

ιατρού στα καθήκοντά του, έπειτα από τις καταγγελίες σε βάρος του για χρηματισμό 

και πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης, η οποία εκκρεμεί.  

Ο ερωτών βουλευτής 

Μάρκου Κώστας 

Αβραμάκης Ελευθέριος 

Αλεξιάδης Τρύφων 

Ζουράρις Κωνσταντίνος 

Κασιμάτη Νίνα 

Μάλαμα Κυριακή 

Μουζάλας Γιάννης 

Μωραΐτης Θάνος 

Παπαδόπουλος Σάκης 

Παπαηλιού Γεώργιος 

Πούλου Παναγιού 

Ραγκούσης Γιάννης 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης 
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Φίλης Νικόλαος 

Φωτίου Θεανώ 

 


