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Αξιότιμε κ. Πρύτανη, κ. Κοσμήτορα, κ.κ. Καθηγητές της  ΙΣΑ, 

Αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι του Ι.Σ.Ν, 

 

  Είναι χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι μαζί σας, ως Διοικητής του ΠΓΝ «Αττικόν» , στα 

εγκαίνια του Κέντρου Χειρουργικής Προσομοίωσης, δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρου 

Νιάρχου. 

  Επί την ευκαιρία αυτή, θέλω να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μας προς τον 

Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Ι.Σ.Ν. για τη διαχρονική στήριξη του ΕΣΥ και ειδικά του ΠΓΝ 

«Αττικόν» και της κοινωνίας μας, για την πολύτιμη στήριξή τους σε με μία σειρά 

εμβληματικών δωρεών όπως εξοπλισμού, υποδομών και προγραμμάτων που 

υλοποιούνται στο ΠΓΝ «Αττικόν».  

  Ενδεικτικά αναφέρω, νέα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα για τη Μονάδα 

Ακτινοθεραπείας , κατασκευή 12 νέων κλινών ΜΕΘ ενηλίκων και νεογνών σε επέκταση 

της ήδη υπάρχουσας ΜΕΘ, κατασκευή του κτιρίου κοιτώνων ιατρών (52 κλινών) , 

εγκατάσταση της έδρας των  Κινητών Ιατρικών Μονάδων , λειτουργία Τηλεϊατρικής στο 

Εθνικό Κέντρο Κινητών Ιατρικών Μονάδων, δημιουργία Εθνικής Πλατφόρμας Έρευνας 

Διεπιστημονική Συνεργασία, δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Θεραπευτικής Άσκησης / 

Wellness Clinical & Education Center and Sports Excellence σε συνεργασία με το 

Sheffield Hallam University & Beitostolen Ηealthsports Center. 

  Ιδιαίτερα, η ανέγερση ανεξαρτήτου κτιρίου και η σύνδεση του με τις υπάρχουσες 

κτιριακές υποδομές του ΠΓΝ «Αττικόν» ,θα συμβάλει στην επίλυση του χρόνιου 

στεγαστικού θέματος ανάπαυσης και διανυκτέρευσης των εφημερευόντων ιατρών του 

νοσοκομείου, το οποίο απασχολεί το Nοσοκομείο από έναρξης λειτουργίας του. 

   Το πρόβλημα αυτό οξύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid -19, καθώς 

η διαθεσιμότητα αλλά και η ανάγκη για νέες νοσηλευτικές κλίνες έγινε επιτακτικότερη 

 

 

 

 



 Κατά την κατασκευή του νοσοκομείου δεν είχε προβλεφθεί η δημιουργία κοιτώνων 

 εφημερευόντων ιατρών, με αποτέλεσμα, αυτή να καλύπτεται από τη χρήση 

νοσηλευτικών κλινών και προφανώς οι συνθήκες ανάπαυσης του Ιατρικού 

προσωπικού να μην είναι οι ενδεδειγμένες. 

Με τον τρόπο αυτό, η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την κατασκευή 

ανεξαρτήτου κτιρίου κοιτώνων ιατρών 52 κλινών, επιτυγχάνει ένα σπουδαίο διττό 

στόχο: 

1) Καταρχάς απελευθερώνονται και μπορούν να αποδοθούν άμεσα προς χρήση 

52 κλίνες νοσηλείας, οι οποίες υπό τις παρούσες συνθήκες είναι κρίσιμης 

σημασίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το ΠΓΝ «Αττικόν» , αφού θα 

προσφέρουν επιπλέον 20.000 νέες ημέρες νοσηλείας το έτος προς τους 

πολίτες. 

2) Συγχρόνως, εξασφαλίζονται συνθήκες ανάπαυσης αντάξιες του 

λειτουργήματος που επιτελεί το ιατρικό μας προσωπικό ιδίως υπό τις παρούσες 

συνθήκες , όπου όλοι εργάζονται πέραν των συνηθισμένων ορίων. 

     Στο σημείο αυτό θέλω, να σας διαβεβαιώσω , ότι όλοι μας εργαζόμαστε εντατικά  , 

ώστε να υπάρχει η μέγιστη αξιοποίηση των δωρεών αυτών, προσπαθούμε να 

μεγιστοποιήσουμε  την αποδοτικότητά τους προς το κοινωνικό σύνολο το οποίο 

άλλωστε είναι ο τελικός αποδέκτης. 

  Τέλος,  κύριοι εκπρόσωποι του Ι.Σ.Ν., θέλω ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω και 

σας παρακαλώ να μεταφέρετε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας, προς τον 

Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ. του Ι.Σ.Ν για τη διαρκή και αμέριστη συμπαράστασή 

τους στο αδιάκοπο έργο μας προς τους συνανθρώπους μας. 

 
             

Σας ευχαριστώ 

Σπυρίδων Αποστολόπουλος  

 


