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ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Βάση αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο του Ακτίου, προετοιμάζεται να
λειτουργήσει άμεσα, κατά πάσα βεβαιότητα μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό ανακοίνωσε ο
πρόεδρος του ΕΚΑΒ Κωνσταντίνος Καρακατσιανόπουλος την Πέμπτη, από τα Γιάννενα στο
πλαίσιο συνέντευξης τύπου.

Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει αναγγελθεί εδώ και πολύ καιρό μέσα στο πλαίσιο της
ανασυγκρότησης των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ και σε συνεργασία με το Υπουργείο
Υγείας, η διοίκηση του ΕΚΑΒ εκτίμησε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η βάση στο Άκτιο τη
λειτουργία της, μέσα στις επόμενες μέρες, χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς το πότε,
λόγω βασικών εκκρεμών ζητημάτων.

Το Άκτιο είναι ένα κομβικό σημείο για την περιοχή, αφού έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί
από την Κέρκυρα ως τη Ζάκυνθο αλλά και στον ορεινό όγκο της Ηπείρου σε επείγοντα
περιστατικά και γι' αυτό το λόγο την Τετάρτη έγινε σύσκεψη με τον διευθυντή του ΕΚΑΒ
Ηπείρου κ. Β. Παπαδιώτη στις εγκαταστάσεις της αεροπορικής βάσης της Πολεμικής
Αεροπορίας στο Άκτιο. «Εκεί είδαμε ότι υπάρχει η δυνατότητα σχετικά γρήγορα να αρχίσει
τις διαδικασίες, υπάρχουν κτιριακές υποδομές και σήμερα σε συνάντηση που κάναμε,
είδαμε και τις λοιπές λεπτομέρειες υποστήριξης λειτουργίας της βάσης για το προσωπικό»
δήλωσε ο κ. Καρακατσιανόπουλος.
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Σε σχέση με τον εξοπλισμό, το μόνο και βασικό όμως, που απομένει, είναι να προσδιοριστεί
το πτητικό μέσο που θα χρησιμοποιείται στις αεροδιακομιδές, και συγκεκριμένα αν το
ελικόπτερο που θα χρησιμοποιείται θα είναι ελικόπτερο της Πυροσβεστικής ή της
Πολεμικής Αεροπορίας. Το θέμα αυτό θα λυθεί μέσα σε 10-15 μέρες, δεσμεύτηκε ο κ.
Καρακατσιανόπουλος, λέγοντας πως πρόκειται σε πρώτη φάση να ξεκινήσει η λειτουργία
της βάσης σε επίπεδο τριημέρων, Παρασκευή – Σαββάτο – Κυριακή και σταδιακά να
επεκταθεί η λειτουργία όλες τις μέρες της εβδομάδας. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται στην
Χαλκιδική, για τρίτη χρονιά.

Για το θέμα του ελικοπτέρου, εκείνο που σχεδιάζεται είναι η αγορά δύο νέων αεροσκαφών
υγειονομικού χαρακτήρα για τη μεταφορά ασθενών ή η συντήρηση των τριών παλιών
ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ που είναι καθηλωμένα από το 2008! Τρίτο σενάριο είναι η
δυνατότητα επισκευής δύο super puma της Πολεμικής Αεροπορίας. Στις περιπτώσεις
αυτές, ιδανική θα είναι η δυνατότητα το ελικόπτερο να εδρεύει κιόλας στη βάση του Ακτίου,
κάτι που θα επιδιωχθεί.

Άλλα ζητήματα

Το δεύτερο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Καρακατσιανόπουλος είναι η βάση του ΕΚΑΒ
στο Μεσοπόταμο Πρέβεζας. Είναι δυνατή η έναρξη της βάσης μετά τις 15 με 20 Μαΐου,
καθώς έχουν λυθεί τα θέματα των υποδομών με την παραχώρηση κτιρίου από το Δήμο.

Το τρίτο θέμα ήταν η μεταφορά του τηλεφωνικού κέντρου της Κέρκυρας στα Γιάννενα, η
οποία προχώρησε και εξασφαλίζει πλέον απαραίτητο προσωπικό στο ΕΚΑΒ Ηπείρου,
καθώς τα πέντε άτομα της Κέρκυρας που αποδεσμεύονται θα δίνουν ένα ασθενοφόρο
παραπάνω για την πρωινή και την απογευματινή βάρδια. Το αντίστοιχο θα συμβεί και με τα
ξεχωριστά τηλεφωνικά κέντρα της Άρτας, της Θεσπρωτίας και της Πρέβεζας που θα
μεταφερθούν όλα στα Γιάννενα.

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ αναφέρθηκε στην πιθανότητα να αναπτυχθεί σύστημα τηλεματικής
και στο παράρτημα Ιωαννίνων του ΕΚΑΒ με τη χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»,
όπως συνέβη πρόσφατα στην Αθήνα. «Θα δούμε και εδώ με ποιο τρόπο, με τη συνεργασία
με την Περιφέρεια ή με ίδιους πόρους, να αναπτύξουμε ένα σύστημα τηλεματικής που
επιτρέπει να γίνεται γρήγορα η δουλειά του ΕΚΑΒ» σημείωσε. Το Ίδρυμα «Νιάρχος»
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θυμίζουμε, δώρισε μέχρι σήμερα, τέσσερα οχήματα στο ΕΚΑΒ της Ηπείρου και μία κινητή
μονάδα που μεταφέρει με ασφαλή τρόπο νεογνά μέσω θερμοκοιτίδας που παρέχεται.

Τέλος, ερωτηθείς ο κ. Καρακατσιανόπουλος απέκλεισε την πιθανότητα να εξευρεθούν
πόροι ώστε άμεσα να προχωρήσει η κατασκευή νέου κτιρίου για το ΕΚΑΒ της 7ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Ηπείρου - Κέρκυρας - Λευκάδας. Σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Ηπείρου εκπονήθηκαν δύο μελέτες για συντηρήσεις και για να ανακαινισθεί το
τηλεφωνικό κέντρο, ώστε να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο συντονιστικό κέντρο.
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