ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΟ
ΕΚΑΒ
Αγαπητές/τοί συνάδελφοι,
μετά από τρία χρόνια στην θέση του Προέδρου του ΕΚΑΒ, λόγοι καθαρά
προσωπικοί, δυστυχώς με αναγκάζουν να αποχωρήσω από τη θέση αυτή.
Στα τρία αυτά χρόνια είχα την τιμή να υπηρετήσω ως Πρόεδρος το ΕΚΑΒ, τον
μεγαλύτερο Οργανισμό Υγείας στην Ελλάδα, με 4.200 εργαζομένους και με
την μεγαλύτερη διασπορά στην επικράτεια και κατά τη διάρκεια των οποίων
δόθηκε ένας μεγάλος αγώνας για τη σωτηρία, την ανασυγκρότησή και την
αναβάθμισή του.
Ο αγώνας αυτός, ο οποίος δόθηκε και με την πολύτιμη συνδρομή όλων των
συναδέλφων, όχι μόνο κράτησε όρθιο στα πόδια του τον Οργανισμό, αλλά
δημιούργησε τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή
του και το πέρασμά του σε μια άλλη νέα εποχή.
Όταν ανέλαβα, δύο ήταν τα πιο σοβαρά προβλήματα τα οποία απαιτούσαν
άμεση λύση: η διάθεση αξιόπιστων Ασθενοφόρων και η υποστελέχωση.
 Μέσα από δύσκολες δαιδαλώδεις και πολλές φορές εχθρικές
διαδικασίες κατορθώσαμε να προμηθευτούμε τα 90 από τα 186
Ασθενοφόρα ενός διαγωνισμού ο οποίος κινδύνευε να χαθεί εντελώς,
σε συνθήκες κρίσιμες για την Δημόσια Υγεία.
Από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα, το ΕΚΑΒ ενισχύθηκε με
384 Ασθενοφόρα, από τα οποία 277 καινούργια (ΕΣΠΑ και Δωρεές)
και 107 ελαφρά μεταχειρισμένα από άλλους φορείς τα οποία ήταν σε
ακινησία
ή
υποχρησιμοποιούνταν
(Πυροσβεστική
Υπηρεσία,
Νοσοκομεία
κ.λπ.).
Με
τον
τρόπο
αυτό
αντιμετωπίστηκε
αποτελεσματικά ο άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης του στόλου.
Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη πέντε διαγωνισμοί Προμήθειας 128
νέων Ασθενοφόρων, ενώ έχει κατατεθεί πρόταση για αγορά άλλων 17
Ασθενοφόρων μέσω ΕΣΠΑ.
 Από τον Σεπτέμβρη του 2015 έως σήμερα έχουν προσληφθεί με
μόνιμες προσλήψεις:
 300 νέοι υπάλληλοι ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων μέσω ΑΣΕΠ.
 40 υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας είναι σε διαδικασία πρόσληψης
από τον ΑΣΕΠ.
 Ενισχύθηκε μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ με 65 Διασώστες και η ενίσχυση
συνεχίζεται με 104 υπαλλήλους ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για








τα επόμενα δυο έτη, για όλα τα Παραρτήματα τα οποία
αντιμετωπίζουν την προσφυγική κρίση.
Ενισχύθηκε με 38 υπαλλήλους της ίδιας κατηγορίας μέσω του
Προγράμματος 4.000 ωφελούμενων του ΟΑΕΔ.
Ενισχύθηκε με 29 μόνιμους υπαλλήλους της ίδιας κατηγορίας με
τον Ν. 2643/98.
Ήδη ξεκίνησαν οι προσλήψεις 20 υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ
και ΔΕ όλων των λοιπών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων Τεχνικών
και Πληροφορικής.
Βρίσκεται σε τελικό στάδιο η πρόσληψη 15 μονίμων Ιατρών ΕΣΥ
για τα Παραρτήματα
Προσλήφθηκαν 14 επικουρικοί Ιατροί και ανανεώθηκε η θητεία
άλλων 16, για όλη τη χώρα.

 Μετά από 32 χρόνια, επιτέλους αλλάζει ο Οργανισμός του ΕΚΑΒ.
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία τροποποίησής του, προκειμένου το
ΕΚΑΒ να ανταποκρίνεται στις Κοινωνικές Ανάγκες με τρόπο σύγχρονο
και αποτελεσματικό.
 Για πρώτη φορά, οι μεταθέσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα : μετά από δυο
διαφανείς προσκλήσεις ενδυνάμωσης της υπηρεσίας και την
καθορισμένη Μοριοδότηση, ενώ επεξεργαστήκαμε σχέδιο για την
νομοθετική οριστικοποίηση των μεταθέσεων, δίνοντας τέλος σε ένα
καθεστώς αδιαφάνειας, αδικιών, ανισότητας και «πελατείας». Βρίσκεται
σε εξέλιξη και τρίτη δημόσια πρόσκληση ενδυνάμωσης των
Επιχειρησιακών Βάσεων του ΕΚΑΒ.
Να σημειωθεί ότι η παρούσα Διοίκηση παρέλαβε πάνω από
1.000 αιτήσεις μετάθεσης, οι οποίες εκκρεμούσαν για πολλά έτη και
για τις οποίες απαιτήθηκε πολύμηνη, σκληρή προσπάθεια από
συναδέλφους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη
διαδικασία διευθέτησης όλων αυτών των αιτήσεων.
 Με διαφανείς διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν μετατάξεις που
εκκρεμούσαν για πολλά έτη, με αποκλειστικό κριτήριο την ενίσχυση
των Διοικητικών, Τεχνικών και Πληροφορικών υπηρεσιών της
Κ.Υ.
του ΕΚΑΒ και των Παραρτημάτων του, και όχι με κριτήριο τις
«διευκολύνσεις ημετέρων».
 Για πρώτη φορά και με τρόπο συγκροτημένο, βρίσκεται σε εξέλιξη η
εγκατάσταση συστήματος Τηλεματικής στο ΕΚΑΒ Αττικής, το οποίο
περιλαμβάνει ηλεκτρονική καταγραφή των κλήσεων, ψηφιακές
επικοινωνίες τύπου ΤΕΤΡΑ, έλεγχο στόλου οχημάτων και διάθεση
στοιχείων στατιστικής. Το σύστημα αυτό μαζί με το αντίστοιχο της

Θεσσαλονίκης, θα αποτελέσουν τον κορμό πάνω στον οποίο θα
συναρμοστούν και τα αντίστοιχα Προγράμματα Τηλεματικής των
άλλων Παραρτημάτων. Παράλληλα βρίσκονται σε διαδικασία
ανάπτυξης και Προγράμματα Τηλεματικής (Διαχείριση Συνεργείου,
Πρόγραμμα Γρ. Κίνησης κ.λπ.) για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του
ΕΚΑΒ.
Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, ότι η Πληροφορική αποτελεί
στρατηγική επιλογή άμεσης προτεραιότητας για το ΕΚΑΒ.
 Υποστηρίχθηκε έμπρακτα και αποδεδειγμένα η νησιωτικότητα και
μάλιστα σε συνθήκες προσφυγικής κρίσης. Τη στιγμή που κάποιοι,
ανακάλυπταν ξαφνικά τα προβλήματά της, εμείς με βήματα
συντεταγμένα προχωρήσαμε στην ενίσχυση των νησιών τόσο με
προσωπικό, το οποίο κάποιοι τα προηγούμενα χρόνια φρόντισαν να
αποψιλωθεί, όσο και με υποδομές.
Λειτούργησε το 2016 για πρώτη φορά στο Αιγαίο, η Βάση
Αεροδιακομιδών στη Σύρο, αίτημα πολλών ετών των Κυκλαδιτών.
Παράλληλα είναι έτοιμο να εγκαινιασθεί το πολύπαθο κτίριο του ΕΚΑΒ
στη Ρόδο το οποίο θα αποτελέσει το κέντρο του ΕΚΑΒ στο Ν. Αιγαίο και
το οποίο πέρασε από σαράντα κύματα.
 Για πρώτη φορά, με την εγκαθίδρυση Γραφείων σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, υποστηρίχθηκαν η Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία.
Είναι πλέον στο χέρι των συναδέλφων η πλαισίωση και υποστήριξη
των Επιτροπών ΥΑΕ.
 Έγινε δυνατή η υλοποίηση της μεγαλύτερης Δωρεάς που έγινε ποτέ
στο ΕΚΑΒ, μετά από διαβουλεύσεις με το Ίδρυμα “Στ. Νιάρχος”, η
οποία περιλαμβάνει 143 Ασθενοφόρα και ΚΙΜ, την εγκατάσταση
Τηλεματικής και σύγχρονων ψηφιακών Πομποδεκτών τύπου ΤΕΤΡΑ
στο ΕΚΑΒ Αττικής και Ιατροϋγειονομικό εξοπλισμό (θερμοκοιτίδες
νεογνών κ.λπ.). Επιπλέον σε συνεργασία με το ΙΣΝ προχωρούν οι
διαδικασίες για την επισκευή των τριών Ελικοπτέρων των
Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ και η προμήθεια δυο ΑεροσκαφώνΑσθενοφόρων
για
τον
εξορθολογισμό
του
κόστους
των
Αεροδιακομιδών.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά : το
Ίδρυμα “Στ. Νιάρχος” το οποίο έχει κάνει τις δυο μεγαλύτερες Δωρεές
προς το ΕΚΑΒ από την σύστασή του (Ασθενοφόρα, Τηλεματική,
Ψηφιακοί Πομποδέκτες, Ιατροϋγειονομικός εξοπλισμός, επισκευές
καθηλωμένων Ελικοπτέρων, αγορά Αεροσκαφών-Ασθενοφόρων), το
Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΠ), για μια από τις μεγαλύτερες
Δωρεές
Ασθενοφόρων
(31
οχήματα
και
Ιατροϋγειονομικός

εξοπλισμός), την εταιρεία Κ. Χρόνης Α.Ε., τα Ελβετικά εργατικά
συνδικάτα UNIA και την «Αλληλεγγύη για όλους», τον Δ.Α.Α. «Ελ.
Βενιζέλος», το Ίδρυμα Λεβέντη και τους άλλους δωρητές για την
πολύτιμη συμπαράστασή τους στη δοκιμαζόμενη από τα Μνημόνια
κοινωνία μας.
 Τέθηκε σε υλοποίηση το Πρόγραμμα Ιnterreg Ελλάδας-Κύπρου και σε
συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, για την
ναυπήγηση τριών πλωτών Ασθενοφόρων για τις ανάγκες του Ν.
Αιγαίου, προκειμένου να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
 Τέθηκαν σε υλοποίηση δυο Προγράμματα Ιnterreg, ΕλλάδαςΒουλγαρίας και Ελλάδας-FYROM, για την εγκατάσταση συστήματος
ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικής στο Παράρτημα Καβάλας
και στον Τομέα Κιλκίς.
 Παράλληλα
και
μετά
από
διαβουλεύσεις
με
τον
ΤΑΠ,
πραγματοποιήθηκε μια άλλη μεγάλη Δωρεά προς το ΕΚΑΒ με 31
Ασθενοφόρα και Ιατροϋγειονομικό εξοπλισμό (θερμοκοιτίδες νεογνών
κ.λπ.). Με τις δυο μεγάλες Δωρεές του ΙΣΝ και του ΤΑΠ, για πρώτη
φορά το ΕΚΑΒ, διαθέτει στα χέρια του υπερσύγχρονο εξοπλισμό
ασφαλούς διακομιδής των νεογνών σε όλα τα Παραρτήματα.
 Βρίσκεται σε υλοποίηση η διασύνδεση των κτιριακών εγκαταστάσεων
της Κ.Υ. και του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης για υποκατάσταση του
πετρελαίου θέρμανσης με το δίκτυα Φυσικό Αέριο, συμβάλλοντας έτσι
σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων, έλεγχο των καυσίμων και στην
προστασία του Περιβάλλοντος.
 Επανασυστάθηκε, μετά από πολλά χρόνια, ο Τομέας Πρόληψης
ατυχημάτων, ουσιαστικό εργαλείο στην πρόληψη των ατυχημάτων,
κυρίως των Τροχαίων, ενώ το ΕΚΑΒ διαθέτει έμπειρο εκπρόσωπο στο
Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας.
Συνάδελφοι,
θα μπορούσα να συνεχίσω την απαρίθμηση των όσων καταφέραμε μαζί τα
χρόνια αυτά, αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι όλα αυτά, στα
τρία χρόνια που πέρασαν, δεν έγιναν από έναν άνθρωπο, αλλά ήταν προϊόν
συλλογικής δουλειάς και πολιτικής βούλησης :


Συλλογικής δουλειάς και προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της
υπηρεσίας με υπευθυνότητα και όραμα, παρακάμπτοντας τις όποιες
συντεχνιακές αντιλήψεις οι οποίες δυστυχώς φέρουν μεγάλη ευθύνη
για την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η Δημόσια Υγεία.



Πολιτικής βούλησης την οποία διαθέτει η Διοίκηση, για την
ουσιαστική στήριξη των Κοινωνικών Αναγκών μέσω του συστήματος
Δημόσιας Υγείας.

Υπήρξε ισχυρή υποστήριξη, αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια της
πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Υγείας τόσο του Υπουργού κ. Α. Ξανθού όσο και
του υπεύθυνου για το ΕΚΑΒ Αναπληρωτή Υπουργού κ. Π. Πολάκη, τους
οποίους ευχαριστώ θερμά, τόσο για την τιμή που έκαναν στο πρόσωπό μου,
όσο και για τη συνεχή και αμέριστη στήριξή τους.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Δ/ντές των Παραρτημάτων για το έργο
το οποίο επιτέλεσαν και επιτελούν, πολλές φορές υπό αντίξοες συνθήκες, είτε
λόγω έλλειψης ανθρωπίνων πόρων, είτε λόγω προϋπαρχουσών ελλείψεων
στις υποδομές.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ για το
επιστημονικό έργο και τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε και
προσφέρει.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις Δ/ντριες, Δ/ντές και Προϊσταμένους/-ες
και τους συναδέλφους της Κ.Υ. για το σημαντικό έργο που προσέφεραν και
συνεχίζουν να προσφέρουν πολλές φορές ξεπερνώντας τα όριά τους.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους στις
Διοικητικές, Τεχνικές, Πληροφορικές και λοιπές υπηρεσίες όλου του ΕΚΑΒ,
για την πολύτιμη δουλειά τους, πολλές φορές πέραν των ορίων εργασίας
τους.
Τέλος ευχαριστώ θερμά, τους Ιατρούς και τους συναδέλφους Διασώστες,
επίγειους και Ιπτάμενους, οι οποίοι ως αιχμή του δόρατος του ΕΚΑΒ, στα
δύσκολα χρόνια της Υγειονομικής φτώχειας, της Δωρεάν Δημόσιας Υγείας,
δημοφιλούς στόχου των δανειστών, κράτησαν όρθιο το σύστημα, με
αξιοπρέπεια, τιμώντας την εργασία και το καθήκον τους.
Είναι στο χέρι όλων μας να περιφρουρήσουμε τα βήματα που έγιναν και
προχωρήσουμε μπροστά.
Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους μας !!!
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