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Αλλοπρόσαλλος ο προγραμματισμός Υγείας για τους Ολυμπιακούς

Ο Συντονιστής της ΟΔΕ Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. Νικήτας 
Κακλαμάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Έχω επισημάνει εδώ και καιρό τις λανθασμένες κατευθύνσεις που έχει δώσει η 
Κυβέρνηση όσον αφορά την προετοιμασία Υγείας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 
Ιδιαίτερα στο θέμα οργάνωσης υπηρεσιών και διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ολυμπιακών Αγώνων του ΥΥΠ (ΕΠΟΑ) η Κυβέρνηση σε συνεργασία 
με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (ΟΕΟΑ) επέλεξε την λύση του 
εξωτερικού ‘’Μηχανισμού Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΔΥ)” του ΕΠΟΑ με ότι 

• συνεπάγεται αυτό (τεράστιο κόστος, έλλειμμα προσαρμογής στον Κρατικό μηχανισμό 
κ.ά).

Σε απάντηση ερώτησης μου στην Βουλή (της 13/11/02), το ΥΥΠ παραδέχεται ότι:

1. Η ανάθεση του έργου του ΜΔΥ έχει ήδη καθυστερήσει κατά 8 μήνες και ακόμα δεν 
έχει ολοκληρωθεί. Αναρωτιέται κανείς πότε θα ξεκινήσει να λειτουργεί αυτή η μονάδα 
και τι θα επιβλέψει, αφού μέσα στο 2003 σύμφωνα με το ΥΥΠ όλα τα έργα του ΕΠΟΑ 
θα έχουν ολοκληρωθεί!
2. Σε ό,τι αφορά τους εθελοντές Υγείας το ΥΥΠ φαίνεται να μην γνωρίζει τίποτα. Η κα 
Τσουρή δεν δίνει κανένα σχετικό στοιχείο παρόλο που η ίδια, ως υπεύθυνη
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Υφυπουργός, θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα κατάρτισης εθελοντών ήδη 
από τον Ιανουάριο του 2002. Τον περασμένο Σεπτέμβριο η κα Τσουρή έστειλε 
καθυστερημένα έγγραφο ζητώντας προτάσεις (μέχρι 30/9!) από εποπτευόμενους φορείς 
του ΥΥΠ για τους εθελοντές που θα καταρτιστούν (προφανώς στο απώτερο μέλλον).
3. Η ΟΕΟΑ που είναι υπεύθυνη για την επιλογή των 3000 εξειδικευμένων εθελοντών 
Υγείας δεν έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει το έργο αυτό. Δεν υπάρχει κάποια μελέτη 
που να υποστηρίζει την στελέχωση των Ολυμπιακών Μονάδων Υγείας (Πολυκλινικής 
Ολυμπιακού Χωριού, Σταθμών Πρώτων Βοηθειών κτλ.) αν και πρόκειται να γίνει 
αποκλειστικά από εθελοντές!

Σε μία χρονική περίοδο που τα έργα στα 16 Ολυμπιακά νοσοκομεία καρκινοβατούν 
(όπως για παράδειγμα τα τμήματα επειγόντων περιστατικών μεγάλων νοσοκομείων 
όπως ο ‘Ευαγγελισμός” , το ΚΑΤ, το ‘Τεννηματάς” κ.ά), το ΥΥΠ προσθέτει συνεχώς 
και νέα νοσοκομεία στην λίστα των δήθεν ‘’Ολυμπιακών” μονάδων και για ακόμα μια 
φορά ‘’νίπτει τας χείρας του” για το πώς (και κυρίως με τι χρήματα) θα ολοκληρωθούν 
τα έργα αυτά».
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