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ΓΟΥΛΗΣ

Η

Στην πανδημία
δεν αφήσαμε
κανέναν μόνο

Περιφέρεια Αττικής στήριζε
μέσα στην πανδημία
κάθε πολίτη που είχε πραγματική

ανάγκη τονίζει ο κ
ούλης στο
Γιώργος
ΘΕΜΑ παραθέτοντας στοιχεία από μια
σειρά δράσεων όπως η παροχή υγειονομικού
υλικού η ενίσχυση των νοσοκομείων και των
δημόσιων δομών υγείας οι δεκάδες χιλιάδες
διαγνωστικοί έλεγχοι για τον κορωνοϊό και
οι επιχορηγήσεις 10.000 επιχειρήσεων με
ένα πρόγραμμα ύψους 250 εκατ ευρώ Ο
περιφερειάρχης Αττικής εκφράζει τη βεβαιότητα
ότι το επόμενο διάστημα θα είναι
περίοδος δημιουργικά αναγέννησης ms Armais
δεσμεύεται ότι η πρώτη φάση των
έργων στον Φαληρικό Ορμο θα είναι έτοιμη
το φθινόποιρο όταν και προγραμματίζεται
να ξεκινήσει η δεύτερη φάση ενώ παρουσιάζει
τους τρεις άξονες για τη διαχείριση
των απορριμμάτων στο Λεκανοπέδιο Υπό
αυτό το πρίσμα ο κ Πατούλης ξεκαθαρίζει
ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος για την
Περιφέρεια Αττικής στις εκλογές του 2023
ώστε να ολοκληρώσει τα μεγάλα έργα και να
διεκδικήσει μια ουσιαστική αποκέντρωση
με ανακατανομή και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
από το κεντρικό Kpàros npos την Αυτοδιοίκηση
Προς τούτο επισημαίνει ότι πιστεύω
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κρατήσει τον
λόγο του και θα βάλει ως πρωθυπουργός τη
δική του σφραγίδα σε μια μεγάλη και πραγματική
μεταρρύθμιση που θα πάει την Ελλάδα
και m τοπικές aas κοινωνίε5 μπροστά
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ί

Ο

περιφερειάρχη ArriKhs μιλά για Tis δράσει ornpiEns
των πολιτών περιγράφει Tis μεγάλε παρεμβάσει
που μετατρέπουν το Λεκανοπέδιο σε απέραντο
εργοτάξιο και δηλώνει ότι θα διεκδικήσει
νέα τετραετία για να ολοκληρώσει το έργο του
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χείριση των απορριμμάτων Το σχέδιό μας
στηρίζεται σε τρεις άξονες Πρώτον δίνουμε
προτεραιότητα στην ανακύκλωση και τη

λειτουργία ξεχωριστού ρεύματος συλλογής
βιοαποβλητων ώστε να σταματήσουμε να
θάβουμε σκουπίδια Για τον σκοπό αυτό
παραχωρούμε δωρεάν στους δήμους της
Αττικής οχήματα και εξοπλισμό προκειμένου
να ενισχύσουμε την προσπάθειά τους να
ανακυκλώνουν Δεύτερον κλείνουμε οριστικά
τη Φυλη η οποία θα πάψει να λειτουργεί
ως χωματερή όπου θάβουμε σκουπίδια

χωρίς επεξεργασία Και δημιουργούμε τέσσερα
πάρκα κυκλικής οικονομίας αλλά και

μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλητων σε
όλη την Αττική ώστε να σταματήσει η Δυτική
Αττική να αποτελεί τον σκουπιδότοπο του
Λεκανοπεδίου Στα πάρκα κυκλικής οικονομίας
Κεντρικού Τομέα Πειραιά Βόρειας και
Νόττας Αττικής θα κατασκευαστούν οι

Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων
Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
καθώς και Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλητων
Στο νέο ΠΕΣΔΑ περιγράφεται
αναλυτικά ο σχεδιασμός ο οποίος θα
υλοποιηθεί

αξιοποιώντας πόρους τόσο του
ΕΣΠΑ όσο και ιδιωτών Τέλος επενδύουμε
στην ενημέρωση στην ευαισθητοποίηση
και την ενεργοποίηση των πολιτών της Αττικής
χωρίς τη συμμετοχή των οποίωντίποτα
δεν μπορεί να γίνει
Πότε θα τελειώσει το έργο του Φαληρικού
Ορμου Για το έργο αυτό πρέπει να πούμε
κάποιες αλήθειες Ξεκίνησε από την
προηγούμενη

διοίκηση χωρίς επαρκείς μελέτες
Συμπληρώνετε τον Σεπτέμβριο δύο χρόνια
στο τιμόνι ms Περιφέρειας Αττικός Τι
n Αττική σήμερα έχει λιγότερα
προβλήματα σε σχέση με την περίοδο
Λούρου Η Αττική σήμερα έχει σίγουρα
περισσότερο αποτελεσματική διοίκηση Η
Περιφέρεια Αττικής αυτά τα δύο χρόνια
βρίσκεται διαρκώς δίπλα στον πολίτη Η
ιδιαιτερότητα όμως της δικής μας θητείας
είναι ότι από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι
σήμερα διαχειριζόμαστε στη μεγαλύτερη
Περιφέρεια της Ελλάδας τη μεγαλύτερη
υγειονομική κρίση που βίωσε όχι μόνο η

χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
αλλά και χωρίς πρόβλεψη για φορέα διαχείρισης
του όταν θα ολοκληρωνόταν Η δική

πιστεύετε

χώρα αλλά ο πλανήτης
Πώς στηρίξατε τους πολίτες της Αττικής

αυτή τη δύσκολη περίοδο Με πολλούς
τρόπους Με τη λειτουργία της Τηλεφωνικής
Γραμμής 1 1 10 με γιατρούς και ψυχολόγους
που θέσαμε στη διάθεοή τους Με την παροχή

υγειονομικού υλικού και μέσων
στους εργαζομένους μας σε

προστασίας

εργαζομένους

δήμων Μονάδων Φροντίδας
Ηλικιωμένων και άλλων κοινωνικών δομών
σε εργαζομένους στα Σώματα Ασφαλείας
κ.λη Ενισχύσαμε διαθέτοντας πάνω από
100 εκατ ευρώ με σύγχρονο εξοπλισμό τα
νοσοκομεία τις δημόσιες δομές υγείας της
Αττικής τον ΕΟΔΥ Με άλλα 100 εκατ ευρώ
από το ΠΕΠ Αττικής πληρώνονται σήμερα
οι γιατροί και οι νοσηλευτές που προολη
φθηκαν για να ενισχυθείτο ΕΣΥτηνπερίοδο
της πανδημίας Είμαστε η Περιφέρεια που
έχει πραγματοποιήσει περισσότερους από
37.000 διαγνωστικούς ελέγχους για την ανίχνευση

του κορωνοϊού με 10 κινητές μονάδες
σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο
Αθηνών Πάνω από 60.000 είναι οι άνθρωποι
που εΣυπηρετουνται μέσα από τις κοινωνικές
δομές που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια
Περίπου 10.000 επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου
θα λάβουν δωρεάν και μη επιστρε¬

μας διοίκηση παρέλαβε την πρώτη φάση
του έργου στο 30 κι εμείς θα το παραδώσουμε
ολοκληρωμένο το φθινόπωρο Σε ό,η
αφορά τη β φάση μετά από πολλές
προσπάθειες

εξασφαλίσαμε 200 εκατ ευρώ
μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 και θα
προχωρήσουμε στη δημοπράτηση της β
και γ φάσης του έργου έως τις αρχές
φθινοπώρου

Ενώ σε συνεννόηση με τις τοπικές

πτέα επιχορήγηση μέσα από ένα πρόγιχιμ
μα ύψους 250 εκατ ευρώ Είμαστε ικανοποιημένοι
γιατί καταφέραμε στη διάρκεια της
κρίσης να μην αφήσουμε μόνο του κανέναν
συμπολίτη μας που είχε πραγματική ανάγκη
Τα μεγάλα προβλήματα της Αττικής όμως
παραμένουν Τι κάνετε γι αυτά Αφήσατε
να χαθούν δύο χρόνια Δεν αφήσαμε να
χαθεί ούτε μία μέρα Από τον Σεπτέμβριο
του 2019 όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας
στικώσαμε μανίκια και Ξεκινήσαμε την
υλοποίηση

του σχεδίου μας Ξαναβάλαμε
μπροστά έργα που είχαν κολλησει όπως το
Φαληρικό Ξεκίνησαν οι αναγκαίες διαδικασίες
για την αναθεώρηση του Περιφερειακού
Σχεδίου Διαχείρισης Απόβλητων ΠΕΣΔΑ
και την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου
των απορριμμάτωντου Λεκανοπεδίου
Αναζητήσαμε πρόσθετους πόρους για
να εκτελέσουμε έργα που είχαν ήδη
ή περιλαμβάνονταν στο δικό μας
πρόγραμμα αφού στο ταμείο μας βρήκαμε
μόλις 300 εκατ και υποχρεώσεις που Ξεπερνούσαν
το 1,3 δισ ευρώ
Είναι αληθεια ότι η πανδημία μάς
να δώσουμε το κύριο βάρος μας στην
ανημετώπιση των συνεπειών της όμως σε
καμία περίπτωση αυτό δεν έγινε σε βάρος
του αρχικού μας προγραμματισμού
διαχείρισης

αποφασιστεί

υποχρέωσε

Στο τέλος της θητείας σας θα έχει ολοκληρωθεί
ο σχεδιασμός που έχετε κάνει Είναι
δεδομένο όη μέσα σε δύο χρόνια δεν
ελλείψεις δεκαεηών Οπως και
όη δεν αρκεί θητεία τεσσάρων ετών για να
υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα που θα
στις σημερινές ανάγκες της Αττικής
Στόχος μου είναι έως το τέλος του 2023
να έχουν δρομολογηθεί όλες οι μεγάλες
παρεμβάσεις που προγραμματίζουμε και θα
διεκδικήσω μια δεύτερη θητεία για να
τα έργα αυτά
Αρα δεν υπάρχει σενάριο στο μυαλό σας
για μεταπήδηση στην κεντρική πολιτική
σκηνή Παραμένω φανατικός οπαδός της
Αυτοδιοίκησης Θέλω να είμαι ξανά περιφερειάρχης
και διεκδικώ να υπάρξει μια ουσιαστική
αποκέντρωση με ανακατανομή και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το κεντρικό
κράτος προς την Αυτοδιοίκηση Με επαρκείς
οικονομικούς πόρους αλλά και το αναγκαίο
προσωπικό για να ανταποκριθούμε στις
ευθύνες μας Πιστεύω ότι ο Κυριάκος
θα κρατήσει τον λόγο του και θα
βάλει ως πρωθυπουργός τη δική του σφραγίδα
σε μια μεγάλη και πραγματική μεταρρύθμιση
που θα πάει την Ελλάδα και τις
τοπικές κοινωνίες μας μπροστά
Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για τη δια¬
αντιμετωπίζονται

ανταποκρίνεται

ολοκληρωθούν

Μητσοτάκης

κοινωνίες θα δημιουργήσουμε τον φορέα
διαχείρισης που θα εγγυηθεί ότι το έργο
όταν ολοκληρωθεί δεν θα εγκαταλειφθεί
στην τύχη του όπως έγινε με ης Ολυμπιακές

εγκαταστάσεις
Είστε αισιόδοξος για το μέλλον της Αττικής
Το επόμενο διάστημα θα είναι περίοδος
δημιουργικής αναγέννησης της Αττικής
Η Αττική γυρίζει σελίδα Μετατρέπεται
σε τεράστιο εργοτάξιο με τα έργα της Περιφέρειας
που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάπλο
ση Φαληρικού Ορμου διαχείριση απορριμμάτων
παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο έργα

αντιπλημμυρικής προστασίας νέο δίκτυο
ηλεκτροφωτισμού με LED Νοσοκομείο
Ανατολικής Αττικής κ,λη Μεγάλες ιδιωτικές
επενδύσεις ήδη υλοποιούνται πχ σε Πειραιά
και Ελληνικό Το Ταμείο Ανάκαμψης και το
ΕΣΠΑ χρηματοδοτούν έργα όπως η επέκταση
του Μετρό Γραμμή 4 η επέκταση της
Αττικής οδού και της λεωφόρου Κύμης η
διπλη ανάπλαση σε Βοτανικό και Λεωφόρο
ο μεγάλος ποδηλατόδρομος της Νότιας
Αθήνας οι επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό
των μονάδων υγείας της Αττικής κλπ
Τα έργα αυτά δίνουν αξία στην Αττική θα
βεληώσουντηνποιότητα ζωής των κατοίκων
της θα φέρουν ανάπτυξη νέες θέσεις εργασίας
και καλύτερα εισοδήματα
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Το πέπλο σιωπής και
τα περίεργα συμπεράσματα
Η σιγή ιχθύος και η προσπάθεια να συνεχιστεί π λειτουργία
της Μονάδας σαν να μην τρέχει τίποτα

παράγκα που είχε στηθεί
ύστερα από τεκμηριωμένες
καταγγελίες της διευθύντριας
της Ιατρικής Υπηρεσίας
του νοσοκομείου 20 1 8 Ο τότε αναπληρωτής
υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης
την υπόθεση για έρευνα στο ΣΕΥΥΠ
ενώ ο κοινός διοικητής των δύο παιδιατρικών
νοσοκομείων Εμμανουήλ Κ Παπα
σάββας και ακολούθως ο διοικητής της 1 ης
ΥΠΕ στις αρχές του 2020 υπέβαλαν στο
υπουργείο Υγείας αίτημα αναστολής της
της μονάδας μέχρι την έκδοση της
Έκθεσης του ΣΕΥΥΠ
Μετά την παράδοση του πορίσματος το
πειθαρχικό συμβούλιο του Νοσοκομείου
αποφάσισε 1 9.5.2 1 για τη διευθύντρια της
αποκαλύφθηκε

Η

διαβίβασε

λειτουργίας

Β Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής
του Νοσοκομείου Παίδων που είναι υπεύθυνη
για τη λειτουργία του συνόλου των
τμημάτων μονάδων της κλινικής μόνο
επίπληξη παρά την πολύχρονη αδιαφορία
της για όσα συνέβαιναν στη ΜΕΥ και
την αδυναμία της να συμμορφώσει την
υπεύθυνη Σχετικά με την υπεύθυνη
και επικεφαλής της ΜΕΥ η απόφαση
εστάλη στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο
ιατρών ΕΣΥ και ακόμη εκκρεμεί
Ωστόσο προκύπτουν μερικά κρίσιμα
ερωτήματα
1 Γιατί ενώ η σημερινή διοίκηση της 1η
ΥΠΕ γνωμοδότησε ως όφειλε για την ανα¬
έγγραφη

επιστημονικά

στολή της λειτουργίας της ΜΕΥ υιοθετώντας
το αίτημα του διοικητή του νοσοκομείου
η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου
Υγείας δεν έχει αποφανθεί ακόμα
2 Γιατί ενώ το θέμα έχει τεθεί υπόψιν των
αρμόδιων του υπουργείου Υγείας του πρύτανη
του ΕΚΠΑ του προέδρου της Ιατρικής
Σχολής και του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών δεν έχει κινηθεί καμία διαδικασία
και η παράνομη λειτουργία της ΜΕΥ συνεχίζεται
Σημειώνουμε ότι εις βάρος της
υπεύθυνης έχει διαταχθεί νέα ΕΔΕ για νέα
αδικήματα
3 Γιατί παρότι αρχικά η έκθεση του ΣΕΥΥΠ
είναι καταπέλτης για τις ποινικά και
ελέγξιμες δραστηριότητες στη
ΜΕΥ στις τελικές της προτάσεις παραλείπονται
σημαντικά σημεία όπως α ο μεγάλος
αριθμός ιδιωτών επαγγελματιών Υγείας
πειθαρχικά

που εργάζονται παράνομα στη ΜΕΥ ως δήθεν
άμισθοι επιστημονικοί συνεργάτες β η

παράνομη χρέωση των απογευματινών
και νοομετρικών διαδικασιών χωρίς
ενημέρωση και έγκριση του Δ.Σ του
και γ η ενασχόληση της ΜΕΥ με
εξειδικευμένα θέματα ψυχιατρικής αυτο
επισκέψεων

νοσοκομείου

κτονικότητα κατάθλιψη διαταραχές

πρόσληψης

τουργίας της ΜΕΥ μπορούμε εύλογα να
υποθέσουμε ότι οι ευθύνες θα επιχειρηθεί να
περιοριστούν στο συγκεκριμένο στέλεχος
του νοσοκομείου
Η ανησυχία εντείνεται δεδομένου ότι το
διορισμένο από τον Β Κικίλια Ανώτατο
Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει απευθυνθεί στο
νοσοκομείο και ρωτάει αν έχει εκδοθεί απόφαση
αναστολής της λειτουργίας της ΜΕΥ
αν υπάρχει άλλος/η που να μπορεί να τοποθετηθεί
ως επιστημονικά υπεύθυνος/η στη
ΜΕΥ όταν το Δ.Σ αλλά και η 1 η ΥΠΕ έχει
ήδη εισηγηθεί την αναστολή λειτουργίας της
ΜΕΥ Επαναλαμβάνουμε ότι η μονάδα
όφειλε να έχει διακόψει τη λειτουργία της
από το 2020
Τελικά κινδυνεύει να υποσκελιστεί ως
δευτερεύον το μείζον ζήτημα η μεθόδευση
να μπουν από την πλαϊνή είσοδο ιδιώτες σε
ένα δημόσιο νοσοκομείο με όσες συνέπειες
είχε και θα έχουν ανάλογες νόμιμες ή μη
συμπράξεις στο εγγύς μέλλον για την
προστασία των εφήβων εν προκειμένω
ασθενών και την τσέπη των γονιών τους

Άλλωστε διακηρυγμένο κυβερνητικό
σχέδιο είναι η εδραίωση των ιδιωτικών
εντός των δημόσιων νοσοκομείων
ΣΔΙΤ ώστε να έχουν κομβικό ρόλο
συμφερόντων

τροφής κ.ά
Από τα παραπάνω και κυρίως από το
ότι προηγείται ο έλεγχος των πειθαρχικών
ευθυνών της επιστημονικά υπεύθυνης
από την επιβεβλημένη αναστολή λει¬

γεγονός

στις παρεχόμενες υπηρεσίες

Τάσος Γιαννόπουλος

