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Την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η τελετή
υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της
Περιφέρειας Αττικής. Η Σύμβαση αφορά στην «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και
Μηχανολογικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες των Στρατιωτικών Νοσοκομείων της Αττικής»,
με χρηματοδότηση ύψους 20 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής. Στοχεύει στην
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και εντάσσεται στο πλαίσιο του
ανοίγματος των Στρατιωτικών Νοσοκομείων στις ανάγκες της κοινωνίας.
Την
Σύμβαση από την πλευρά του ΥΠΕΘΑ υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας
Φώτης Κουβέλης και από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής η Περιφερειάρχης Ρένα
Δούρου. Παρευρέθηκαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, οι
Υπαρχηγοί των Γενικών Επιτελείων, καθώς και οι Διευθυντές Υγειονομικού των Γενικών
Επιτελείων και οι Διευθυντές των Στρατιωτικών Νοσοκομείων της Αττικής.

Ο Φώτης Κουβέλης τόνισε ότι οι υπογραφή της σύμβασης έρχεται να επικυρώσει
προσπάθειες και πρωτοβουλίες που οι δύο φορείς, ΥΠΕΘΑ και Περιφέρεια, έχουν ξεκινήσει
από το 2017.Τα στρατιωτικά νοσοκομεία, σημείωσε, άνοιξαν τις πόρτες τους και σε
πολίτες και κατ’ επέκταση σε πολίτες της Περιφέρειας Αττικής και οι παρεχόμενες
υπηρεσίες υγείας έπαψαν να απευθύνονται μόνο σε στρατιωτικό προσωπικό και σε μέλη
των οικογενειών τους. Επισήμανε ακόμα ότι το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε άλλες κατηγορίες πολιτών, όπως σε
κατοίκους ακριτικών περιοχών της χώρας.

Αναφερόμενος στην συγκεκριμένη προμήθεια ιατροτεχνολογικού και μηχανολογικού
εξοπλισμού, σημείωσε ότι αυτή θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών,
καθώς αυτός ο εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την υγειονομική κάλυψη, τόσο του
στρατιωτικού προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους, όσο και των πολιτών της
Αττικής. Πρόκειται, τόνισε, για μια πρωτοβουλία με την οποία τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία
θα ενισχυθούν με νέο υπερσύγχρονο και αναγκαίο εξοπλισμό.
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Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου επισήμανε ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση
από την Περιφέρεια δεν είναι μια αποσπασματική ενέργεια, καθώς η Περιφέρεια Αττικής
έχει χρηματοδοτήσει με 40 εκατομμύρια ευρώ τα νοσοκομεία της Αττικής. Επίσης εξήγγειλε
τη χρηματοδότηση των Ενόπλων Δυνάμεων με 8,5 εκατομμύρια ευρώ, μέσω του σχεδίου
Ξενοκράτης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κλιματική
αλλαγή.
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