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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Αλαβαζκίδεταη  ο Ρόιος του ΔΚΑΒ  

 
Σα ηειεπηαία ρξόληα  ζπληειείηαη  νπζηαζηηθή  αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ ΔΚΑΒ θαη ησλ 

παξερόκελσλ από απηό ππεξεζηώλ ζηνπο πνιίηεο ηεο ρώξαο  

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΔΚΑΒ απηό πνπ ζήκεξα 

ζπκβαίλεη ζηελ ππεξεζία καο 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηνπο πνιίηεο ηεο ρώξαο καο λα απνιακβάλνπλ ηηο αλαβαζκηζκέλεο 

ππεξεζίεο ηνπ  ΔΚΑΒ   

Ωο θνξέαο πξόηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εθθξάδνπκε ηελ   ηθαλνπνίεζε καο, 

πνπ ν Τπνπξγόο Τγείαο θ Βαζίιεο Κηθίιηαο αλαγλσξίδνληαο ηελ άκεζε αλαγθαηόηεηα θαη 

ηελ επηηαθηηθή αλάγθε πξνρσξά ζηελ πιένλ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ πνπ παξέρνπλ νη Γηαζώζηεο Σνπ ΔΚΑΒ ζηνπο πνιίηεο ηεο ρώξαο καο 

  

Δίλαη ηδηαίηεξε ε ηθαλνπνίεζε καο  πνπ ν Τπνπξγόο όρη κόλν «άθνπζε» ηηο πξνηάζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ – ηηο πξνηάζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο καο  ,  αιιά αλαιακβάλνληαο ηηο θαηάιιειεο  

πξσηνβνπιίεο πξνρώξα θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο άκεζεο αλαβάζκηζεο όισλ ησλ Γηαζσζηώλ 

ηνπ ΔΚΑΒ,  κέζα από ην πξόγξακκα «Γξάζεο Αλάπηπμεο Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΚΑΒ»  έλα 

θνκβηθό πξόγξακκα γηα ην κέιινλ ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ καο  

 Έλα πξόγξακκα πνπ Αλαβαζκίδεη ηνπο Δξγαδνκέλνπο ηνπ ΔΚΑΒ  

 Έλα πξόγξακκα πνπ Αλαβαζκίδεη ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ηνπ ΔΚΑΒ ζηνπο 

πνιίηεο ηηο ρώξαο καο 

 Έλα πξόγξακκα πνπ Αλαβαζκίδεη   ηηο παξερόκελεο Τπεξεζίεο ηνπ ΔΚΑΒ ζηνπο 

Δπηζθέπηεο ηεο ρώξαο  
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Έλα πξόγξακκα πνπ βάδεη ηηο βάζεηο γηα έλα ζύγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθό Δζληθό Κέληξν 

Άκεζεο Βνήζεηαο ηόζν ζηελ Διιεληθή Κνηλσλία όζν θαη Παλεπξσπατθά θαη αλαγλσξίδεη ηηο 

ήδε αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη δηαζώζηεο Πιεξώκαηα Αζζελνθόξνπ ηνπ 

ΔΚΑΒ  

πλερίδνληαο πην πίζσ  θαη ζην 2019  ε Τπεξεζίαο καο έθαλε έλα ηεξάζηην άικα 

αλαβάζκηζεο , έλα Άικα πνπ «αθνύεη» ζηελ πγρώλεπζε ηνπ ΚΔΠΤ κε ην ΔΚΑΒ .Μηα 

πξσηνβνπιία ηεο Κπβέξλεζεο, ηνπ ππνπξγνύ Τγείαο θ. Κηθίιηα Β θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Τπεξεζίαο καο θ. Παπαεπζηαζίνπ  Ν . Με ηελ πξσηνβνπιία απηή πνπ όινη νη εξγαδόκελνη 

ραηξεηίζακε, ην ΔΚΑΒ πιένλ πξνρώξεζε πξαγκαηηθά ζην ξόινπ πνπ ηνπ αλήθεη ζηελ 

Διιεληθή Κνηλσλία. Δλα ξόιν απόιπηα ζπλπθαζκέλν κε ην έξγν  ηνπ , πνπ δελ είλαη άιιν 

από ηελ αλαβαζκηζκέλε παξνρή  Δπείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο ζηνπ ζπκπνιίηεο 

καο  

Γελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε πσο ην 2015 κεηά από πξνηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΔΚΑΒ 

θαη έγθξηζε ηνπ  ηόηε Τπνπξγνύ Τγείαο θ. Ξαλζνύ Α. πξνρώξεζε θαη εθδόζεθε ε 

πνιππόζεηε Αδεηα Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο , κηα άδεηα πνπ αλαγλώξηζε  νπζηαζηηθά ησλ 

ξόιν ησλ Γηαζσζηώλ ηνπ ΔΚΑΒ ζηελ Διιεληθή Κνηλσλία. 

 

Φυσηθά έχουλ ποιιά αθόκε λα γίλουλ θαη αλακέλουκε τελ επίσες ζετηθή τους έθβασε 

όπως  

 Σελ έληαμε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΔΚΑΒ ζηα βαξέα & αλζπγηεηλά 

 Σελ κνληκνπνίεζε όισλ ησλ Eπηθνπξηθώλ πλαδέιθσλ ζην ΔΚΑΒ   

 Σελ έληαμε ηεο εηδηθόηεηαο ησλ Γηαζσηώλ ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε  

 Σελ νξζνινγηθή ρνξήγεζε ηεο Γαπάλεο γηα ηελ 24σξε εηνηκόηεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ 

ζην ΔΚΑΒ 

 Σν εηδηθό κηζζνιόγην γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ ΔΚΑΒ 

 Σν εηδηθό πληαμηνδνηηθό ησλ Δξγαδνκέλσλ ζην ΔΚΑΒ  

πλερίδνληαο ην δύζθνιν ιεηηνύξγεκά καο σο εξγαδόκελνη ηεο πξώηεο γξακκήο ηόζν 

ζηελ Παλδεκία ηνπ covid-19 όζν θαη ζε όια ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηνπο ζπκπνιίηεο  καο  , αγσληδόκαζηε θαη επειπηζηνύκε πσο ε θπβέξλεζε. ζα 

ζηαζεί δίπια καο θαη ζα πξνρσξήζεη ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ησλ ππόινηπσλ βαζηθώλ καο 

αηηεκάησλ     Ο Αγώνας Συνεχίζεται  

Με εθηίκεζε 

Η ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 


