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Κύριε Υπουργέ,
Κυρίες και Κύριοι,
Με ιδιαίτερη προσοχή επεξεργαστήκαµε το κείµενο και τους
Πίνακες που µας αποστείλατε, σχετικά µε τον σχεδιασµό του
Υπουργείου σας για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020.
Θέλω να επισηµάνω και να επικεντρώσω τη προσοχή όλων
µας στις ακόλουθες παρατηρήσεις:
Η προσέγγιση του Υπουργείου (αλλά και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής) , εντοπίζει τη δυνατότητα διάθεσης πόρων στην Υγεία
µόνον στον Θεµατικό Στόχο 9 της περιόδου 2014-2020, όπου
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων στοχευµένες παρεµβάσεις
βελτίωσης – εκσυγχρονισµού – συµπλήρωσης υποδοµών υγείας.
Το πρόβληµα είναι ότι καταρχήν ο Θεµατικός Στόχος 9
χρηµατοδοτείται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
(ΕΚΤ) και οι πόροι για υποδοµές – εξοπλισµούς µέσω του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
προβλέπονται περιορισµένοι έως ελάχιστοι για την Αττική, λόγω
της ειδικής κατάταξης της Περιφέρειας στις πλέον αναπτυγµένες
της Ευρώπης.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή έως σήµερα, δεν έχει γίνει γνωστή
στις Περιφέρειες, η αρχιτεκτονική των Προγραµµάτων της νέας
περιόδου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, (παρά µόνον γενικόλογες
αναφορές και υποσχέσεις για απόδοση του ενός τρίτου (30%) των
πόρων στα νέα ΠΕΠ), δεν µπορούµε να γνωρίζουµε τους
διαθέσιµους πόρους για να προχωρήσουµε σε περαιτέρω
εξειδίκευση. Ως Περιφέρειες και ως ΕΝ.ΠΕ ήδη καταθέσαµε την
αντίθεση µας σε αυτόν το σχεδιασµό, ζητώντας τουλάχιστον το
50% των πόρων.

Εδώ να σηµειώσουµε ότι στο τρέχον Πρόγραµµα ΠΕΠ
Αττικής, υπήρξαν σηµαντικοί διαθέσιµοι πόροι για υποδοµές και
εξοπλισµούς Υγείας.
Η εικόνα έως σήµερα αξιοποίησης αυτών των πόρων δεν είναι
η καλύτερη δυνατή.
Έχουµε εντάξει 36 έργα υποδοµών και εξοπλισµών Υγείας
µε προϋπολογισµό 67,4 εκατοµµύρια Ευρώ. Οι συµβάσεις
ανέρχονται σε 34,7 εκατοµµύρια και οι πληρωµές σε 21,2
εκατοµµύρια.
Παρά τις κοινές προσπάθειες Περιφέρειας και Υπουργείου τον
τελευταίο χρόνο για βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, η εικόνα
παραµένει προβληµατική.
16 έργα παραµένουν χωρίς σύµβαση σε σχέση µε τα 19 του
Μαΐου 2013. Ήδη απεντάσσουµε, µε της σύµφωνη γνώµη του
Υπουργείου Υγείας µία σειρά από έργα, που δεν έχουν προοπτική
ολοκλήρωσης.
Είναι λοιπόν τουλάχιστον αντιφατικό, το Υπουργείο να
αναγνωρίζει την έλλειψη υποδοµών και εξοπλισµών και να
σχεδιάζει αντίστοιχες δράσεις για τη νέα προγραµµατική περίοδο
και οι φορείς της Υγείας ( Νοσοκοµεία), να µην µπορούν να
υλοποιήσουν ενταγµένα έργα µε διασφαλισµένη χρηµατοδότηση.
Άρα σε όλον αυτό το σχεδιασµό, πρέπει το Υπουργείο να ρίξει
βάρος στην καλύτερη οργάνωση και αποτελεσµατικότητα των
φορέων της Υγείας, να υλοποιούν έργα και δράσεις που
συγχρηµατοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά Προγράµµατα.
Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες προτάσεις, µε ενδιαφέρον
αντιµετωπίζουµε τη σκέψη για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων
και υποδοµών της Υγείας.
Ήδη στην Περιφέρεια Αττικής, σχεδιάζουµε (και µπορείτε να
το δείτε αυτό στο κείµενο που εκπονήσαµε και καταθέσαµε σε
απάντηση της 2ης Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης), να
χρηµατοδοτήσουµε από το νέο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, έργα
αναβάθµισης της ενεργειακής κατάστασης υφιστάµενων δηµόσιων
κτιρίων.

Συγκεκριµένα από το Θεµατικό Στόχο 4 «Υποστήριξη της
µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τοµείς» και ειδικότερα στην επενδυτική
προτεραιότητα «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της
χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις δηµόσιες
υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτιρίων και
στον τοµέα της στέγασης».
Φυσικά θα πρέπει να πάµε σε κτήρια χαµηλότατης ως
µηδενικής ενεργειακής απαίτησης ( zero energy), άρα οι τεχνικές
µελέτες θα πρέπει να κατευθυνθούν σε αυτή τη στόχευση.
Για τα υπόλοιπα ειδικότερα θέµατα του σχεδιασµού, θα σας
καταθέσουµε σχετικό κείµενο.
Κλείνοντας να επισηµάνουµε ότι οι «θέσεις» της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής πράγµατι περιλαµβάνουν στοχευµένες δράσεις για την
υγεία µόνο σε 2 επενδυτικές Προτεραιότητες του Θεµατικού
Στόχου 9!! .
∆ράσεις στον Τοµέα υγείας µπορούν επίσης να ενταχθούν
οριζόντια σε θέµατα έξυπνης εξειδίκευσης.

