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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 12 ∆εκεµβρίου 2019

Επιχειρησιακή αναβάθµιση του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλία σε συνεργασία µε την 5η Υγειονοµική
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας & την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κος Παπαευσταθίου Νίκος, στα πλαίσια του σχεδίου για την επιχειρησιακή αναβάθµιση
των παρεχόµενων υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκοµειακής φροντίδας στις περιφέρειες της Ελλάδας από το
ενισχυµένο πλέον ΕΚΑΒ (κατόπιν της απορρόφησης του ΕΚΕΠΥ), κατά το χρονικό διάστηµα 9, 10 και 11
∆εκεµβρίου 2019 πραγµατοποίησε προγραµµατισµένες επισκέψεις στα Παραρτήµατα και στους Τοµείς του ΕΚΑΒ
Θεσσαλίας, στη ∆ιοίκηση της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας αλλά και σειρά
συναντήσεων εργασίας µε τοπικούς και περιφερειακούς θεσµικούς φορείς.
Σηµαντικού ενδιαφέροντος ήταν η συνάντηση του προέδρου του ΕΚΑΒ, κου Παπαευσταθίου, µε τον µε τον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κο Αγοραστό Κώστα, όπου συζητήθηκαν εκτενώς θέµατα αναφορικά µε τις
επιχειρησιακές δυνατότητες του ΕΚΑΒ στη Περιφέρεια Θεσσαλίας. Παράλληλα επί τάπητος τέθηκε και το θέµα
της έκβασης του διαγωνισµού για την προµήθεια των 13 νέων ασθενοφόρων (έργο που εντάχτηκε µόλις το
2018 στο ΕΣΠΑ/Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020), όπου ο κος Παπαευσταθίου ενηµέρωσε τον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας για την εξέλιξη της νοµικής (πλέον) διαδικασίας αλλά και για το χρονοδιάγραµµα, βάσει της
νοµοθεσίας, ολοκλήρωσης των ενστάσεων των εµπλεκοµένων εταιρειών και των αντίστοιχων αποφάσεων της
Ελληνικής ∆ικαιοσύνης. Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ διαβεβαίωσε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας πως βασικό µέληµα
του ιδίου, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών µε την
πλήρη νοµιµότητα, κανόνας που διέπει τη λειτουργία του ΕΚΑΒ αποτελώντας παράλληλα και την ηθική (και
επιτακτική) υποχρέωση όλων για την βέλτιστη παροχή των δωρεάν υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας προς τους
πολίτες της χώρας. Oι διαδικασίες πλέον «τρέχουν» και «συντονίζονται» από την Ελληνική ∆ικαιοσύνη µε βάση
τη νοµοθεσία που αφορά τις ενστάσεις επί των προµηθειών του εκάστοτε ∆ηµόσιου Φορέα. Εκτός αυτών, έγινε
αναφορά και σε ζητήµατα έργων που (κατά το παρελθόν) θα είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε διάφορα
προγράµµατα ΕΣΠΑ (π.χ. ανέγερση νέου κτιρίου για το Παράρτηµα του ΕΚΑΒ Λάρισας), όπου κατέστη σαφές
στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας πως η νέα ∆ιοίκηση του ΕΚΑΒ, µακριά από ιδεοληψίες και αγκυλώσεις του
παρελθόντος, είναι αρωγός και ανταποκρίνεται µε αµεσότητα αλλά και µε τη µέγιστη δυνατή «ευελιξία» σε
οποιαδήποτε προσπάθεια και ενέργεια τρίτων (ήδη έχουν πραγµατοποιηθεί αντίστοιχες επαφές &
επανεργοποιηθεί συνεργασίες µε άλλες Περιφέρειες ή και Φορείς), αναφορικά µε την ποιοτική & ποσοτική
κάλυψη των αναγκών αλλά και των προσδοκιών των πολιτών, ως τελικοί αποδέκτες του δηµόσιου κοινωνικού
αγαθού της Υγείας. Ο κος Παπαευσταθίου, στο κλείσιµο της συνάντησης µε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας,
επισήµανε πως αυτό που προέχει τη δεδοµένη χρονική στιγµή είναι αυτή η κοινή & παραγωγική (και σίγουρα
καλοπροαίρετη και ανιδιοτελής) συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας µε τη νέα ∆ιοίκηση του ΕΚΑΒ, να
αποτελέσει τον οδηγό και τη βάση επίλυσης χρόνιων προβληµάτων και ελλείψεων που εν τέλει θα λειτουργήσει
υπέρ της ανάπτυξης και της βελτίωσης των παρεχόµενων υγειονοµικών υπηρεσιών προς όφελος όλων των
πολιτών της Θεσσαλίας.
Κατά τη διάρκεια της τριήµερης επίσκεψης του προέδρου του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλία, πραγµατοποιήθηκαν
εποικοδοµητικές συναντήσεις και µε τον Αντιπεριφερειάρχη Τρίκαλων, κο Μιχαλάκη Χρήστο, τον
Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, κο Νούσιο Κωνσταντίνο, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Χωρικού
Σχεδιασµού & Πολιτικής Γης, κο Μπάρδα Κωνσταντίνο. Επίσης, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ολοκλήρωσε µία σειρά
συσκέψεων µε τον ∆ήµαρχο Φαρσάλων, κο Εσκίογλου Μάκη, µε τον ∆ήµαρχο Τεµπών, κο Μανώλη Γιώργο
αλλά και µε τον ∆ήµαρχο Καρδίτσας, κο Τσιάκο Βασίλη.
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Κατόπιν των παραπάνω συναντήσεων, πάρθηκαν σηµαντικές αποφάσεις σχετικά µε την άµεση λειτουργία
µόνιµου Τοµέα του ΕΚΑΒ στην πόλη των Φαρσάλων (αίτηµα που παρόλες τις δεσµεύσεις των προηγούµενων
∆ιοικήσεων του ΕΚΑΒ, παρέµενε σε εκκρεµότητα από το 2016...), τον σχεδιασµό λειτουργίας µόνιµου Τοµέα
ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Γόννων αλλά και την εξέταση του ενδεχοµένου µετεγκατάστασης του Τοµέα ΕΚΑΒ
Καρδίτσας σε άλλο, πιο νευραλγικό (επιχειρησιακά) σηµείο της πόλης.
Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις στο Παράρτηµα του ΕΚΑΒ Λάρισας αλλά και στους Τοµείς του ΕΚΑΒ
Βόλου, Τρικάλων, Καρδίτσας και Σοφάδων όπου ο κος Παπαευσταθίου συναντήθηκε µε τους εργαζοµένους αλλά
και τα σωµατεία αυτών, λαµβάνοντας πλήρη ενδελεχή ενηµέρωση τόσο για τα λειτουργικά θέµατα που
υφίστανται όσο και για τα προβλήµατα του αντιµετωπίζουν.
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