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τον αέρα βρίσκονται 80 κλίνες για νοσηλεία περιστατικών κορωνοϊού στην πτέρυγα «Μπόμπολα» του νοσοκομείου
«Αμαλία Φλέμινγκ», παρά την έγκριση για αξιοποίησή τους που είχε δώσει ο ΕΟΔΥ από τον
περασμένο Φεβρουάριο, μετά από πιστοποίηση που πραγματοποίησε κλιμάκιό του.
Οι 80 κλίνες, τις οποίες ο ΕΟΔΥ είχε εντάξει
στο «οπλοστάσιό» του ενόψει του δεύτερου κύματος της πανδημίας που χτυπά αυτή την περίοδο τη χώρα, παραμένουν ανενεργές, καθώς στις αρχές Αυγούστου ο ΕΦΚΑ, ο ιδιοκτήτης των τριών κτιρίων της πτέρυγας, αποφάσισε να τα μισθώσει αντί υψηλού ενοικίου στον
δήμο Πεντέλης, ο οποίος σχεδιάζει τη λειτουργία... νηπιαγωγείου!

Ετοιμες και «κλειδωμένες»
Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, πριν
από λίγες ημέρες διευθυντής κλινικής του νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμινγκ» επισκέφθηκε
τον ΕΟΔΥ επισημαίνοντας την πρωτοφανή αυτή απώλεια των τόσο απαραίτητων 80 κλινών
COVID-19, που μπορούν να προσφέρουν τεράστια «ανάσα» στο ΕΣΥ, καθώς όλες οι προβλέψεις των ειδικών επιστημόνων μιλούν για
δυσοίωνη εξέλιξη της πανδημίας και για κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το νοσοκομείο
για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του δεύτερου κύματος της πανδημίας υποχρεώθηκε να
οργανώσει 41 κρεβάτια ΜΕΘ αποδυναμώνοντας άλλες κλινικές, ενώ οι 80 κλίνες παραμένουν έτοιμες και… κλειδωμένες. «Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Επρεπε ήδη να λειτουργούν αυτές οι πολύτιμες 80 κλίνες. Αντίθετα, φορτώθηκε το “Αμαλία Φλέμινγκ” με 41
κλίνες COVID-19, με αποτέλεσμα να παρατηρείται ασφυξία στο νοσοκομείο, με τις κλινικές
να βρίσκονται η μία πάνω στην άλλη! Ακόμα,
η μεταβίβαση είναι παντελώς παράνομη, αφού
δεν υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου», τόνισε στην «R» ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του «Αμαλία Φλέμινγκ»,
Δημήτρης Περίχαρος.
Παράλληλα, δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Πεντέλης και φορείς της περιοχής καταγγέλλουν την όλη διαδικασία της παραχώρησης
ως «άκυρη και παράνομη», καθώς δεν υπήρξε
έγκριση από τους αρμοδίους, όπως ο υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Δ.Σ.
του ΕΦΚΑ και κυρίως το Δημοτικό Συμβούλιο
του δήμου Πεντέλης.
«Δεν υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της παραχώρησης από
τον ΕΦΚΑ της πτέρυγας “Μπόμπολα” προς τον
δήμο. Επιμένουμε να ανοίξουν το νοσοκομείο
και η πτέρυγα “Μπόμπολα”, ειδικά μετά την
έξαρση των κρουσμάτων. Να ανοίξουν άμεσα
οι κλίνες COVID-19, που πιστοποίησε και ο ΕΟΔΥ. Η δήμαρχος έστειλε πλαστό έγγραφο στο
υπουργείο Παιδείας ότι το Δ.Σ. αποδέχθηκε τη
δωρεά του ΕΦΚΑ, ενώ αυτό είναι απόφαση της
οικονομικής επιτροπής, κάτι που ο νόμος απαγορεύει ρητώς», τόνισε στην «R» ο δημοτικός
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σύμβουλος Λευτέρης Κοντουλάκος.
Ο ίδιος έκανε λόγο για «οικονομικό αλισβερίσι» και
«φαινόμενα ληστείας», ενώ επεσήμανε ότι «προβαίνουν σε απευθείας αναθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ για ανακαίνιση σε ένα χώρο που δεν τους ανήκει.
Ποιος λογικός άνθρωπος θα δεχόταν να κλείσει ένα νοσοκομείο εν μέσω πανδημίας, να καταργηθούν κλίνες
COVID-19 και να δοθούν 2 εκατ. ευρώ για ανακαίνιση
με ενοίκιο 17.000 ευρώ τον μήνα για 12 χρόνια, ώστε
να στεγαστούν 25 παιδιά προσχολικής αγωγής, ενώ
υπάρχουν διαθέσιμοι άλλοι χώροι… Δυστυχώς, κάποιοι
παραπλάνησαν την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας».
Στην υπόθεση των κλινών COVID-19 της πτέρυγας
«Μπόμπολα» παρενέβη και η ΠΟΕΔΗΝ, χαρακτηρίζοντας «ακατανόητη την απόφαση του ΕΦΚΑ να παραχωρήσει την πτέρυγα “ Μπόμπολα” που φιλοξενεί υπηρεσίες του νοσοκομείου “Αμαλία Φλέμινγκ” στον δήμο
Πεντέλης για να γίνει νηπιαγωγείο. Με βάση τον σχεδιασμό του ΕΟΔΥ, η εν λόγω πτέρυγα 80 κλινών μπορεί
να μετατραπεί σε χώρο νοσηλείας περιστατικών κορωνοϊού», επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ.

Η αυτοψία του ΕΟΔΥ
Στο Σχέδιο Προετοιμασίας και Απόκρισης για την Επιδημία από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, που εκπόνησε ο ΕΟΔΥ τον Φεβρουάριο του 2020, γίνεται αναλυτική αναφορά για την καλύτερη ανταπόκριση του Συστήματος Υγείας της χώρας.
Συγκεκριμένα στις σελίδες 53-54 αναφέρεται και η
«πρόβλεψη για νοσηλεία ή για απομόνωση επαφών
σε νοσοκομεία τα οποία παραμένουν κλειστά σήμερα (σ.σ.: τον Φεβρουάριο) και τα οποία έχουν ελεγχθεί από κλιμάκιο ιατρών του ΕΟΔΥ και θεωρούνται

κατάλληλα για νοσηλεία ασθενών ή για απομόνωση επαφών».
Μεταξύ αυτών και η συγκεκριμένη πτέρυγα,
για την οποία το Σχέδιο του ΕΟΔΥ επισημαίνει
αναλυτικά: «Σισμανόγλειο Νοσοκομείο – Κτίριο “Μπόμπολα” (διαθέτει 80 κλίνες σε πρόσφατα ανακαινισμένους μονόκλινους και δίκλινους θαλάμους)».
Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, κάποιοι, «παίζοντας στα ζάρια» τη δημόσια υγεία και την ανθρώπινη ζωή, αποφάσισαν
να καταργήσουν με διάφορες μεθοδεύσεις τις
80 κλίνες, έχοντας κατά νου άλλους στόχους…

Πλαστά στοιχεία
Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που κατέθεσαν
στην «R» δημοτικοί σύμβουλοι, στελέχη των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας αλλά και σύμφωνα με καταγγελίες φορέων, η πτέρυγα «Μπόμπολα» δεν έχει περάσει στη δικαιοδοσία του
δήμου Πεντέλης, αφού δεν έχουν τηρηθεί οι
προϋποθέσεις που ορίζει ο σχετικός νόμος, η
σύμβαση μεταξύ ΕΦΚΑ και δήμου Πεντέλης
δεν έχει υπογραφεί, ενώ ακόμη και ο υπουργός Εργασίας δεν έχει επικυρώσει την απόφαση παραχώρησης.
Ακόμη, επισημαίνουν την ύπαρξη «πλαστών
στοιχείων που διαβιβάστηκαν στο υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση
των παραρτημάτων των νηπιαγωγείων, καθώς
το αρμόδιο υπουργείο δεν έλεγξε τη νομιμότητα των εγγράφων (απόφαση Δ.Σ. αποδοχής
της πτέρυγας από τον ΕΦΚΑ, υπογραφή σύμβασης ΕΦΚΑ-δήμου Πεντέλης, απόφαση Δ.Σ.
για ίδρυση νηπιαγωγείων)».
Να σημειωθεί πως δημοτικοί σύμβουλοι
ενημέρωσαν με επιστολή τους τον πρόεδρο
του ΕΦΚΑ ότι «καμία από τις τρεις ρητές προϋποθέσεις νόμιμης παραχώρησης δεν έχει τηρηθεί, δεν υπάρχει απόφαση Δ.Σ. του δήμου,
αλλά παρ’ όλα αυτά δαπανώνται εκατομμύρια από τον δήμο Πεντέλης σε χώρο που δεν
του ανήκει».
Ανάλογη προσφυγή υπάρχει και από μέλη
της οικονομικής επιτροπής του δήμου προς
τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με αποτέλεσμα η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση να ζητά πριν από λίγες ημέρες από
τον δήμο ολόκληρο τον φάκελο της υπόθεσης,
ώστε να εξετάσει τη νομιμότητα των ενεργειών του δήμου.

