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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 4658/3-1-2019 της Βουλής των Ελλήνων.
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της
κοινοποίησης με θέμα «Προβλήματα στη λειτουργία του 401 Γενικού Στρατιωτικού
Νοσοκομείου Αθηνών» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν
υπόψη μου, τα ακόλουθα:
Στον λειτουργικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ του έτους 2019, έχουν
εγγραφεί πιστώσεις ύψους 7.474.000,00 ευρώ επ΄ ωφελεία του 401ΓΣΝΑ, για την
προμήθεια υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Για την έγκαιρη δε διάθεση των εν
λόγω πιστώσεων έχουν υποβληθεί Εισηγητικές Εκθέσεις προς το Ειδικό Συμβούλιο
Προμηθειών. Επιπλέον, αναμένεται η εξόφληση οφειλών, περί τα 14 εκ. ευρώ, του
ΕΟΠΥΥ προς το 401 ΓΣΝΑ.
Όσον αφορά στην πρόσληψη επικουρικών ιατρών, για κάλυψη αναγκών σε
ιατρικό προσωπικό στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό
στάδιο, ενώ αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για πρόσληψη
Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε νοσηλευτικό
και βοηθητικό προσωπικό.
Ολοκληρώνεται,

σταδιακά,

η

παραλαβή

και

εγκατάσταση

του

ιατρικού

εξοπλισμού για την ανάνηψη των χειρουργημένων ασθενών της διακλαδικής
καρδιοχειρουργικής κλινικής, ενώ αναμένεται η διάθεση κατάλληλα εκπαιδευμένου

Υγειονομικού προσωπικού από το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία
προς υποστήριξη της λειτουργίας της.
Αναφορικά με τον αριθμό των εισακτέων μαθητών στις στρατιωτικές σχολές
ΣΣΑΣ και ΣΑΝ, ανά έτος, είναι εβδομήντα (70) και εικοσιπέντε (25), αντιστοίχως και
παραμένει σχετικά σταθερός τα τελευταία χρόνια.
Τέλος, σας γνωρίζω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό
των φαρμακευτικών εργαστηρίων της 441 ΑΒΥΥ, στον οποίο περιλαμβάνεται η
κατασκευή νέου κτιρίου παρασκευής ενέσιμων προϊόντων. Ήδη, στο πλαίσιο
μνημονίου συνεργασίας του ΥΠΕΘΑ με την Περιφέρεια Αττικής, βρισκόμαστε στη
διαδικασία

έγκρισης

Ειδικής

Προγραμματικής

Σύμβασης

που

προβλέπει

τη

δημοπράτηση, διαγωνισμό και χρηματοδότηση της υπόψη μελέτης από την
Περιφέρεια Αττικής.
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