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Κομφούζιο με τις καθυστερήσεις των πτήσεων

Εικόνες ντροπής στο αεροδρόμιο!
Του Θάνου Περβολαράκη
ικόνες ντροπής χθες
στο αεροδρόμιο Ηρακλείου με εκατοντάδες
Ελληνες και ξένους
τουρίστες, να βρίσκονται για
ώρες στις αίθουσες του “Νίκος Καζαντζάκης” περιμένοντας την απογείωση των αεροσκαφών που θα τους
μετέφεραν στους προορισμούς τους.
Επιβάτες πτήσεων από το
εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό έφταναν ή αναχωρούσαν από και προς τους προορισμούς
τους
με
καθυστέρηση που ξεπερνούσε ακόμη και τις έξι ώρες,
προκαλώντας ένα απίστευτο
κομφούζιο όχι μόνο στον
εναέριο χώρο αλλά και στο
σύνολο σχεδόν των αεροδρο-
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Πολύωρες καθυστερήσεις και αρκετή ταλαιπωρία περίμεναν χθες τους επιβάτες πτήσεων
από και προς το Ηράκλειο

Απελπισμένοι από την καθυστέρηση, τουρίστες προτίμησαν να καθίσουν στο γρασίδι έξω
από το “Νίκος Καζαντζάκης” μέχρι να γίνουν οι πτήσεις τους

μίων της χώρας.
Αεροσκάφη από τη Ρωσία
αλλά και από τη Σουηδία,
όπως μας είπαν εργαζόμενοι
στον ΚΑΗΚ, ήταν προγραμ-

έχουν ούτε σημείο για να
σταθούν. Ζητάμε συγνώμη
αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.
Σε αρκετές πτήσεις οι επιβάτες έχουν προωθηθεί μέσα

ματισμένα να φτάσουν χθες
νωρίς το πρωί, όμως εξαιτίας
των καθυστερήσεων που
υπήρξαν
προσγειώθηκαν
πέντε ώρες μετά, ενώ η ανα-

χώρησή τους δεν είχε ξεκαθαρίσει πότε ακριβώς θα γίνει.
“Ντρεπόμαστε γι’ αυτή την
κατάσταση. Οι επιβάτες δεν

στα αεροσκάφη και κάθονται
εκεί μέσα σε αυτά με τις
ώρες, περιμένοντας να δοθεί
το πράσινο φως από τον
πύργο ελέγχου”, ανέφερε ερ-

γαζόμενος στο αεροδρόμιο
Ηρακλείου.
Ο λόγος αυτών των καθυστερήσεων έχει να κάνει με την
απόφαση των ελεγκτών εναέ-

ριας κυκλοφορίας να απέχουν από την υπερωριακή
εργασία, ζητώντας να ικανοποιηθούν τα οικονομικά τους
αιτήματα. Πάντως όπως είπε
στην «Π» εργαζόμενος στην
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκτός από τη «λευκή
απεργία» των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, «αρκετοί
εξ αυτών από την Αθήνα ξαφνικά δήλωσαν ασθένεια, προκαλώντας ακόμη περισσότερα προβλήματα»
Υπενθυμίζεται πως οι ελεγκτές
έχουν αποφασίσει να τηρούν
πιστά το ωράριό τους και να
μην εξυπηρετούν τις λεγόμενες «υπερπτήσεις» (όσες
υπερβαίνουν τον αριθμό που
υποχρεούνται να εξυπηρετήσουν εντός του ωραρίου
τους) με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Για τις ιατρικές και νοσηλευτικές εφαρμογές που έχει αναπτύξει

Πανευρωπαϊκή
αναγνώριση
στο ΙΠ-ΙΤΕ
Της Κατερίνας Μυλωνά
φραγίδα ποιότητας με πανευρωπαϊκή αναγνώριση έλαβε ο
Ηλεκτρονικός
Φάκελος Υγείας του ΙΤΕ!
Η πιστοποίηση των ιατρικών και νοσηλευτικών εφαρμογών του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας που έχει
αναπτύξει το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος
ολοκληρώθηκε με επιτυχία,
από τον ευρωπαϊκό οργανισμό EuroRec.
Έτσι, το ΙΠ- ΙΤΕ απέκτησε
τη «Σφραγίδα Ποιότητας Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας,
Επίπεδο 2» για αυτές τις
εφαρμογές.
Όπως αναφέρει στην «Π» ο
επικεφαλής του Κέντρου
Εφαρμογών & Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Υγείας του ινστιτούτου, κ. Δημήτρης Κατεχάκης, το ΙΠ- ΙΤΕ συμμετέχει
σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και έχει
αναπτύξει μία σειρά από
εφαρμογές που περιστρέφον-
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ται γύρω από το ηλεκτρονικό
φάκελο υγείας με στόχο την
παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πληροφορικής στο
χώρο της υγείας για τους πολίτες.
«Η εφαρμογή πλέον είναι
πιστοποιημένη από τον ευρωπαϊκό οργανισμό EuroRec
που έχει καταφέρει κι έχει
αναδείξει και θεσπίσει κριτήρια ποιότητας για εφαρμογές
του ηλεκτρονικού φακέλου
υγείας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο», εξηγεί και τονίζει πως
τώρα ανοίγει ο δρόμος για
άλλες ελληνικές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται
στο
χώρο να διεκδικήσουν αντίστοιχη σφραγίδα ποιότητας
για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που
προσφέρονται από νοσοκομεία και άλλους φορείς
υγείας.
«Ο ηλεκτρονικός φάκελος
υγείας που εγκαθιστά το ΙΤΕ
σε νοσοκομεία φέρει τη
σφραγίδα ποιότητας που είναι αναγνωρισμένη σε όλη
την Ευρώπη, είναι η πρώτη
και μόνη εφαρμογή στην Ελ-

λάδα που πιστοποιείται»,
αναφέρει.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει
ότι στα νοσοκομεία που έχει
εφαρμοστεί έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν ηλεκτρονική συνταγογράφηση
από κλινικές προς φαρμακεία
και διαχειρίσεις υλικών, να
υπάρχει παρακολούθηση του
ιατρικού και νοσηλευτικού
φακέλου καθώς και ενοποιημένα νοσήλια.
«Αντί να ψάχνουμε δεξιά κι
αριστερά για εφαρμογές ηλεκτρονικού φακέλου αμφιβόλου περιεχομένου υπάρχει
ένα ίδρυμα που παρέχει όλες
τις εγγυήσεις για την ποιότητά του», τονίζει.

Σημαντική διάκριση
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ είναι διεθνώς
αναγνωρισμένο για τη μακροχρόνια βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγει
στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.
Στον τομέα της Υγείας, τμήματα των ολοκληρωμένων

Ο κ. Δημήτρης Κατεχάκης

πληροφοριακών συστημάτων
που έχει αναπτύξει, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν
παραγωγικά, αρχικά - πιλοτικά - στην Περιφέρεια της
Κρήτης και από το 1998, σε
πολλές μονάδες Υγείας σε όλη
την Ελλάδα.
Το EuroRec είναι ο ευρωπαϊκός, ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο
οποίος προωθεί τη χρήση
υψηλής ποιότητας συστημάτων Ηλεκτρονικού Φακέλου
Υγείας και στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας των

συστημάτων αυτών, καθορίζοντας λειτουργικά και άλλα
κριτήρια. Αποτελείται από το
μόνιμο δίκτυο των Εθνικών
Κέντρων «ProRec» και παρέχει υπηρεσίες σε φορείς χάραξης πολιτικής, στην αγορά
ανάπτυξης και προμήθειας
λογισμικού, σε παρόχους
υπηρεσιών Υγείας, καθώς και
σε απλούς πολίτες.
Το Επίπεδο 2 της Σφραγίδας Ποιότητας του EuroRec
είναι το υψηλότερο επίπεδο
πιστοποίησης του EuroRec
και περιλαμβάνει 50 λειτουργικά κριτήρια ποιότητας που
αναφέρονται σε βασικές λειτουργίες του Ηλεκτρονικού
Φακέλου Υγείας, όπως είναι η
πρόσβαση και διαχείριση της
ασφάλειας των συστημάτων,
οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις για την φαρμακευτική
αγωγή και η κλινική διαχείριση των δεδομένων, με επίκεντρο την αξιοπιστία και συνέπεια
των
κλινικών
στοιχείων, κριτήρια που ήδη
εμπεριέχονται στο Επίπεδο 1
της Σφραγίδας Ποιότητας.
Οι ιατρικές και νοσηλευτι-

κές εφαρμογές του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ είναι οι πρώτες και οι μόνες
εφαρμογές Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στην Ελλάδα,
που έχουν πιστοποίηση ποιότητας από ευρωπαϊκό οργανισμό με πιστοποιητικό ποιότητας
αναγνωρισμένο
πανευρωπαϊκά. Οι πιστοποιημένες εφαρμογές του ΙΤΕ
λειτουργούν παραγωγικά σε

περισσότερους από 20 φορείς Υγείας της χώρας, και
αποτελούν, στην πλειονότητα
τους, τμήματα ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων Υγείας, όπως είναι οι
περιπτώσεις των συστημάτων
που έχουν εγκατασταθεί στην
1η Υγειονομική Περιφέρεια
Αττικής, στην 2η Υγειονομική
Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, καθώς και στην 6η

Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας.
Για τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες,
καθώς και για τις υπηρεσίες
που παρέχει, το Ινστιτούτο
Πληροφορικής του ΙΤΕ ακολουθεί το Πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:
2000, για το οποίο είναι πιστοποιημένο από το 2008.

το θέμα νομικά, αλλά θα το
δούμε με ευαισθησία» απάντησε το υπουργείο. Η πρόταση για να βρεθεί ένας χώρος όπου αρχικά θα χτιστεί η
εκκλησία αυτή έχει καταρχήν
συζητηθεί μεταξύ του περιφερειάρχη κ.Αρναουτάκη και
του γενικού γραμματέα του
υπουργείου Υποδομών κ.Οικονομίδη και σήμερα ο περιφερειάρχης θα το θέσει και
υπόψιν του υφυπουργού
κ.Μαγκριώτη.
Η έκταση των 30 περίπου
στρεμμάτων είναι βόρεια του
οικισμού κι έξω από τον παραλίμνιο δρόμο που μπορεί
σύμφωνα με τους τοπικούς
παράγοντες να απαλλοτριωθεί εύκολα κι εκεί να χτιστεί η
εκκλησία για την οποία το
κράτος έχει δεσμευτεί να μεταφέρει.
Ταυτόχρονα θα γίνουν κάποιες υποδομές, θα προβλεφθούν κοινόχρηστοι χώροι
ώστε να είναι αυτός τόπος
των Σφεντυλιανών, να μπορούν ίσως και αργότερα να
γίνουν κάποια σπίτια.

“Η πρόταση δεν αφορά αυτή
την ώρα σπίτια, πρέπει να
διασφαλιστεί χώρος για την
εκκλησία και το Σφεντύλι”, τόνισε στην “Π” ο δήμαρχος
Χερσονήσου κ.Δοξαστάκης
επισημαίνοντας ότι και το
υπουργείο μπορεί να δεχτεί
τέτοια πρόταση.
‘Ασφαλώς είναι μια δαπάνη
για το Δημόσιο, αλλά νομίζω
όχι πολύ σημαντική. Τι είναι
τα 30 στρέμματα στα 2500
που έχει απαλλοτριώσει;”
αναφέρει.
Μπρος στο αδιέξοδο φαίνεται πως και η επιτροπή έχει
κάνει ένα βήμα πίσω ζητώντας να μην φτιαχτούν σπίτια
άρον άρον (αφού είναι κάθετο το υπουργείο σε αυτό),
αλλά να εξασφαλιστεί ο χώρος.
“Νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί
λύση και το έργο που είναι
πολύ ωφέλιμο να τελειώσει
γρήγορα ενώ τους ανθρώπους στο Σφεντύλι να τους
αντιμετωπίσουμε με ευαισθησία”, ανέφερε ο κ.Κουράκης
που συμμετείχε κι εκείνος

από το πρωί στις συζητήσεις
με την επιτροπή.
Το βάρος βέβαια από το πρωί
είχε σηκώσει ο κ.Αρναουτάκης που ζήτησε να μην γίνουν εργασίες μεχρι τη Δευτέρα ώστε να βρεθεί λύση με

τις συζητήσεις που θα κάνει
και ο ίδιος με το υπουργείο.
Ο εκπρόσωπος της ΕΔΥΕ
κ.Αγαπάκης (είναι αναπληρωτής προϊστάμενος) φαίνεται
πως στην εισήγησή του θα είναι θετικός.

Το ΕΚΑΒ εφαρμόζει τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του ΙΤΕ

Ψάχνουν λύση για το Σφεντύλι
Του
Κώστα Μπογδανίδη
ην ύστατη στιγμή
προσπαθούν
να
βρουν λύση για το
φράγμα Αποσελέμη!
Ενώ το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη τόσα χρόνια, μόλις λίγες
εβδομάδες πριν ξεκινήσει η
κατάκλυση του ταμιευτήρα οι
τοπικοί παράγοντες τρέχουν
για να ξεμπλοκάρουν την
υπόθεση του Σφεντυλίου. Η
επιτροπή αγώνα έκανε χθες
ένα τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων με τον περιφερειάρχη, τους δημάρχους και
τους υπηρεσιακούς παράγοντες ώστε να αρθεί το αδιέξοδο.
«Μορατόριουμ» μέχρι τη
Δευτέρα τους πρότεινε ο περιφερειάρχης Κρήτης κ.Αρναουτάκης, ενώ χθες το βράδυ
έγινε σύσκεψη στην Περιφέρεια όπου από κοινού κατέληξαν στο να υποβληθεί πρόταση απαλλοτρίωσης μιας
έκτασης 30 περίπου στρεμμάτων για να μεταφερθεί εκεί

Τ

Από τη χθεσινοβραδινή συνάντηση που έγινε στην Περιφέρεια για το Σφεντύλι

η εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου , αν δημιουργηθούν κάποιες κοινόχρηστες υποδομές
και ίσως στο μέλλον να γίνει ο
οικισμός- στην πραγματικότητα να χτιστούν αργότερα
20-25 σπίτια από τις ίδιες τις
οικογένειες από το Σφεντύλι.
Στη χθεσινοβραδινή σύσκεψη, που ήταν παρόντες οι
κ.Αρναουτάκης, Κουράκης,

Δοξαστάκης, Αγαπάκης, εκπρόσωπος του εργολάβου
που φτιάχνει το έργο και η
επιτροπή αγώνα, έγινε διεξοδική συζήτηση για το πώς
μπορεί να βρεθεί λύση με
τους Σφεντυλιανούς να κάνουν και κάποια βήματα πίσω
σε ένδειξη καλής θέλησης.
Στην πραγματικότητα όλες οι
πλευρές κινούνται συμβιβα-

στικά αφού το υπουργείο
όμως ξεκαθάρισε ότι δεν
υπάρχει νομική-οικονομική
δυνατότητα για επιπλέον χρήματα ή για να χτιστούν σπίτια
στους κατοίκους.

Η επαφή
με το υπουργείο
«Πήραν λεφτά, έχει τελειώσει

ΣΜΥΡΝΗ - ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ
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