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Θέμα :  Δνημέπωζη  Μελών ΠΟΠΔΑΚΒ  

 
Αγαπεηέο πλαδέιθηζζεο – Αγαπεηνί πλάδειθνη   

ην πιαίζην ηόζν ηεο επηκνλή καο γηα ηελ επίιπζε ησλ πάγησλ ζεζκηθώλ καο 

αηηεκάησλ όζν θαη ηεο κεζνδηθόηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιύζε  ηνπο  

πξαγκαηνπνηήζακε ζπλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΚΑΒ θ Παπαπζηαζίνπ κε ηα 

παξαθάησ απνηειέζκαηα  

 

1. Νέορ Οπγανιζμόρ Σος ΔΚΑΒ  

 

ε ζύζθεςε πνπ θάλακε κε ηνλ Αληηπξνέδξν  θ θνπζηνπκπέιε  παξνπζία ηνπ 

πξνέδξνπ , εληνπίζακε ηηο πηζαλέο αηηίεο γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε ηνπ 

Νένπ Οξγαληζκνύ θαη από θνηλνύ απνθαζίζακε πσο πξνρσξάκε άκεζα ζηηο 

απαξαίηεηεο ζπλεδξηάζεηο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ .  

 

ην εκείν απηό θαινύκε όια ηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα  ησλ ζσκαηείσλ κειώλ καο,  

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ   κέζα ζηηο επόκελεο  Γέθα(10) εξγάζηκεο εκέξεο ,  Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην θαη κε Αξηζκό Πξσηνθόιινπ λα καο ζηείινπλ ηελ πξόηαζε ηνπο  γηα ηνλ 

ηνκέα εύζελεο ηνπο   

 

Δπίζεο όζα από ηα ζσκαηεία έρνπλ ήδε ζηείιεη πξόηαζε λα ηελ επηθπξώζνπλ κε λέν 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην  
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2. Δπιδοηούμενο εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα ΔΠΑ: 

Εκθπάζονηαρ ηην ικανοποίηζη μαρ , ζαρ ενημεπώνοςμε όηι  ο Ππόεδπορ κ Παπαεςζηαθίος 

μαρ ενημέπωζε πωρ  οι διαδικαζίερ είναι ζηο ηελικό ηοςρ ζηάδιο και πωρ μέζα ζηον Μάπηιο 

θα ξεκινήζει ο Διεθνείρ Μειοδοηικόρ Διαγωνιζμό για ηην ανάδειξη ηος αναδόσος 

Σεκεησηέσλ πσο ε πξόηαζε πνπ θαηαζέζακε σο Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πξνζσπηθνύ 

ΔΚΑΒ θαη ήδε έρεη εληαρζεί , αθνξά Γηα Εώζεο ζεσξεηηθή  θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε 

ζηα  πηεηηθά  κέζα  επείγνπζαο δηαθνκηδήο   ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΓΙΑΩΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΣΩΝ 

ΑΘΔΝΟΦΟΡΩΝ ΣΟΤ ΔΚΑΒ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΑ ρσξίο  «εθπηώζεηο» θαη πεξηνξηζκνύο ζηελ 

επηινγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ . 

Όινη νη δηαζώζηεο ηνπ ΔΚΑΒ έρνπλ ηα ίδηα επαγγεικαηηθά Γηθαηώκαηα θαη ηηο 

ίδηεο Υπνρξεώζεηο θαη θαλείο δελ Ννκηκνπνηείηαη λα ην παξαβιέςεη απηό . Όινη νη δηαζώζηεο 

δηθαηνύληαη εθόζνλ ην επηιέμνπλ λα αλαβαζκίζνπλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο,  λα ιάβνπλ ηελ 

πξναλαθεξόκελε δηα δώζεο Δθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε όπνπ απηνί θη αλ εξγάδνληαη 

, αθόκε θαη ζην πην απνκαθξπζκέλν ρσξηό ή Νεζί 

3. Γαπάνη  εηοιμόηηηαρ: 

Ο πξόεδξνο καο ελεκέξσζε πσο ζηα επόκελα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ηνπ ΔΚΑΒ ζα 

εηζάγεη ην Θέκα γηα ηελ Γαπάλε εηνηκόηεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζην ΔΚΑΒ .  

 

4. Ένηαξη ειδικόηηηαρ ζηην ηπιηοβάθμια Δκπαίδεςζη : 

Τπάξρνπλ ήδε ζπλαληήζεηο  θαη  αιιεινγξαθία κε ηνπο αξκόδηνπο ηνπ Τπνπξγείν 

παηδείαο , έρεη γίλεη πξόηαζε θαη ζα ζπλερηζηνύλ νη επαθέο κέρξη λα δξνκνινγεζεί ην 

λέν ηκήκα   

5. Πποζωπικό: 

Δθθξάζακε ζηνλ Πξόεδξν 

 Σελ πάγηα καο ζέζε γηα επηζηξνθή όισλ ησλ ζπλάδειθσλ καο πνπ 

βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή εξγαζίαο , ηεξώληαο θαη απηνί όπσο όινη νη Έιιελεο 

ηα πγεηνλνκηθά πξσηνθόιια πνπ ηζρύνπλ γηα όιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ   

 Σελ πάγηα καο ζέζε γηα κνληκνπνίεζε όισλ ησλ επηθνπξηθώλ  πλαδέιθσλ 

πνπ εξγάδνληαη ζήκεξα ζην ΔΚΑΒ  ,  
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Πεξηγξάςακε ζηνλ πξόεδξν ηηο ηεξάζηηεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε σο 

ππεξεζία ηόζν από ηα θελά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηελ αλαζηνιή εξγαζίαο , όζν 

θαη απηά πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν νη επηθνπξηθνί ζπλάδειθνη  

πάςνπλ λα εξγάδνληαη ζην ΔΚΑΒ .  

 

Δπίζεο αλαπηύμακε ζηνλ πξόεδξν ην πιάλν ηεο Οκνζπνλδίαο καο γηα επηπιένλ 

πξνζιήςεηο ζην ΔΚΑΒ κέζνπ ΑΔΠ  γηα κόληκεο ζέζεηο . 

ύκθσλα κε ηελ πξόηαζε καο , πξέπεη λα κνληκνπνηεζνύλ όινη νη επηθνπξηθνί 

ζπλάδειθνη θαη παξάιιεια λα πξνρσξήζνπλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο γηα επηπιένλ 

πξνζιήςεηο κόληκνύ πξνζσπηθνύ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ  

Ο πξόεδξνο από ηελ πιεπξά ηνπ καο δηαβεβαίσζε πσο ζήκεξα,  δελ ππάξρεη θακία 

πξόηαζε γηα ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ ησλ επηθνπξηθώλ , πσο απελαληίαο ήδε έρεη 

εθδνζεί ην αληίζηνηρν ΦΔΚ πνπ πξνβιέπεη ηελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπο . Όζν 

αθνξά ηηο πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ γηα ην ΔΚΑΒ ζεσξνύκε δεδνκέλνπ πσο 

θαη ν πξόεδξνο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα θάλεη όηη είλαη αλζξσπίλσο δπλαηό  γηα λα 

θαιπθζνύλ όζν γίλεηε πεξηζζόηεξεο ζέζεηο γηα ηελ Τπεξεζίαο καο  

 

 

6. Δξοςδεηεπώζειρ ζηπαηιωηικού ςλικού: 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα ην αληηκεησπίδνπκε ζε πνιιά κέξε ηεο ρώξαο καο , ην 

ζέζακε ζηνλ πξόεδξν θαη κε ηθαλνπνίεζε  ζαο αλαθνηλώλνπκε όηη ζύκθσλα κε ηνλ θ 

Παπαεπζηαζίνπ :  Σν ΔΚΑΒ είλαη ΑΝΑΡΜΟΓΙΟ γηα λα θαιύςεη ην ζπλεξγείν ησλ 

ππξνηερλνπξγώλ ηνπ ζηξαηνύ. Η κόλε εκπινθή ηνπ ΔΚΑΒ επηρεηξεζηαθά είλαη όηαλ 

εκπιέθνληαη πνιίηεο ζε  αηύρεκα. 

Καινύκε όινπο ηνπο Γηεπζπληέο ησλ παξαξηεκάησλ θαη ηνπο ππεπζύλνπο ησλ 

ηνκέσλ λα ζπλαρηνύλ κε ηελ παξαπάλσ νδεγία ηνπ Πξνέδξνπ    

7. Απολςμάνζειρ: 

Ο πξόεδξνο δήισζε όηη ππάξρνπλ θνλδύιηα θαη κπνξνύλ νη δηεπζπληέο ησλ 

παξαξηεκάησλ  λα θάλνπλ  αηηήκαηα ηόζν  γηα αλαιώζηκα όζν θαη γηα  εμνπιηζκό. 
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8. Γαπάνη ζηολήρ: Θα απνδνζεί  κε ηελ κηζζνδνζία ζηηο 27/02/2022. 

 

9. Βαπύ & Ανθςγιεινό Όπσο έρνπκε αλαθεξζεί  θαη ζην παξειζόλ έρνπλ γίλεη όιεο νη 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη κε βάζε ηόζν ηα πεπξαγκέλα κέρξη ζήκεξα όζν θαη ησλ 

πιεξνθνξηώλ καο,   ε κεηάβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ  ηνπ ΔΚΑΒ ζην λέν θαζεζηώο 

γίλεηε  απόιπηα ζηνρεπόκελα ζην ιεηηνύξγεκα πνπ αζθνύκε  θαη πνιύ ζύληνκα ζα 

αλαθνηλσζνύλ ηα  απνηειέζκαηα πνπ εθηόο απξνόπηνπ ζα είλαη ζεηηθά                               

Η ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 


