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Θέμα : Ανοιχτή Επιστολή  

 
Είμαστε η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΕΚΑΒ και εκπροσωπούμε  Έλληνες και Ελληνίδες 

Διασώστες και Εργαζόμενους του EKAB   

Είμαστε και παραμένουμε στην πρώτη γραμμή του τομέα της Δημόσιας Υγείας 24 ώρες το 

24ωρο 365 μέρες τον χρόνο.  

Από τον μήνα Νοέμβριο του 2019  συζητάμε με το Υπουργείο Υγείας πρόταση πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ για την εκπαίδευσή μας και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων μας στα πτητικά μέσα 

επείγουσας Διακομιδής., η πρόταση  έτυχε μετά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις 

συνεργασίας μας με τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων υπουργείων , ευμενούς 

αντιμετώπισης και τον Ιούλιο του 2020 βγήκε η Πρόσκληση του Προγράμματος , ενώ στην 

συνέχεια τον Δεκέμβριο του 2020 βγήκε και η απόφαση ένταξης του.  

Απο τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι σήμερα 21/10/2021 καμία εξέλιξη δεν υπάρχει για την 

υλοποίηση του Προγράμματος , εκ των πεπραγμένων διαφαίνεται ότι η Προηγούμενη 

διοίκηση του Υπουργείου Υγείας ( παρά τα δημοσιεύματα και τις υποσχέσεις  για την 

έναρξη του προγράμματος)  είχε   παγώσει το πρόγραμμα μας  

Το πρόγραμμα αρχικά ξεκίνησε για να υλοποιηθεί από την Ομοσπονδία μας , παρόλα 

αυτά στην συνέχεια μας ενημέρωσαν ότι αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει και πως το 

πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί από τις δομές του Υπουργείου  , φυσικά χωρίς 

σκέψη και χωρίς κανέναν ενδοιασμό όχι απλά συμφωνήσαμε στην παραπάνω οδηγία 

αλλά την επικροτήσαμε με κάθε τρόπο.  

Αυτό όπως διαφαίνεται  ίσως ήταν και η εξαπάτησή μας  

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  21 /10 /2021 
 

Προς:   1) Γραφείο πρωθυπουργού 

2) Κόμματα Ελληνικού Κοινοβουλίου 

3) Υπουργό Ανάπτυξης  

Κ Άδωνη Γεωργιάδη 

 4) Υπουργό Υγείας 

κ. Θάνο Πλεύρη 

5)Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας 

κα Μίνα Γκάγκα  
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Ο κίνδυνος σήμερα ένα (1) χρόνο μετά να μην υλοποιηθεί το πρόγραμμα λόγο των 

εσκεμμένων κατά την άποψή μας καθυστερήσεων είναι υπαρκτός   

Είναι υπαρκτός, γιατί η πράξη έχει ημερομηνία λήξεως τον Φεβρουάριο του 2022,   το 

πρόγραμμα έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ  2014 – 2020 , στόχος του προγράμματος είναι η 

εκπαίδευση  των εργαζομένων σε έκτακτα περιστατικά & περιστατικά covid-19  και  έως το 

2023 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι φάσεις του   

Σήμερα 21/10/2021  η αναγκαιότητα  να ξεκινήσει άμεσα και  να μην χαθεί το πρόγραμμα  

είναι δεδομένη  . Οι διαδικασίες πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα  , να ξεκινήσει  ο 

Διεθνείς Διαγωνισμός και να υπάρξει άμεσα ο μειοδότης σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα 

της κείμενης  Νομοθεσίας και  της εγκύκλιου Αρ.Πρ.79732/27-7-2020    

 

 ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ 

Και να μην χαθεί άλλος πολύτιμός χρόνος 

Ήρθε ο καιρός των αποφάσεων και αυτό ακριβώς ζητάμε και από την Νέα Ηγεσία 

του Υπουργείου Υγείας .  

Να πάρει την απόφαση να προχωρήσει μπροστά  με στόχο να  απεμπλέξει το 

πρόγραμμά μας από κάθε εμπόδιο που θα μας στερήσει τόσο την Αναβάθμιση 

Δεξιοτήτων μας όσο και την πολύτιμη για μας οικονομική στήριξη που θα έχουμε 

μέσα από αυτή την εκπαίδευση  

 

     ΓΙΑ ΤΗΝ  

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

              Ο        Ο 

       ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     ΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

    

 


