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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Αλ.Μεϊκόπουλος με το Πανελλήνιο Σωματείο Πληρωμάτων ασθενοφόρων
Κέντρων Υγείας 

Με  τους  εκπροσώ πους  του  Πανελλή νιου  Σώματειου  Πλήρώμα τών  Ασθενοφο ρών
Κεντρών Υγειας HELLAS EMTky συναντή θήκε ο Βουλευτή ς του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Μαγνήσιας
Αλεξανδρος  Μει-κο πουλος,  με  αφορμή  τήν  ιδρυσή  του  Σώματειου  και  τα  βασικα
αιτή ματα τών εργαζομενών του κλα δου. 
Στή  συζή τήσή,  εκ  μερους  του  Σώματειου  συμμετειχαν  ο  κ.  Παπακώ στας  Δήμή τρής,
Ταμιας του Σώματειου και μελος του πλήρώ ματος ασθενοφο ρου του Κεντρου Υγειας
Μουζακιου  Ν.  Καρδιτσας,  ή κ.  Σταυ ρου Ελενή,  μελος του πλήρώ ματος ασθενοφο ρου
Κεντρου  Υγειας  Ζαγορα ς  και  ο  κ.  Τσώ τας  Χρυσοβαλα ντής,  μελος  του  πλήρώ ματος
ασθενοφο ρου του  Κεντρου Υγειας Βελεστινου. 

Όπώς ενήμερώ θήκε  ο  Βουλευτή ς,  βασικο  ζή τήμα για  τον  κλα δο  δήμιουργει  ή  διττή
εργασιακή  συνθή κή  που  αντιμετώπιζουν  οι  εργαζο μενοι  τών  πλήρώμα τών
ασθενοφο ρών  τών  Κεντρών  Υγειας.  Αφενο ς,  υπα γονται  οργανικα ,  διοικήτικα  και
μισθολογικα  στις  Διοική σεις  τών  Υγειονομικώ ν  Περιφερειώ ν,  αφετερου  ή
επιχειρήσιακή  οργα νώσή, ο συντονισμο ς και ή εποπτεια του εργου τους ασκειται απο
το ΕΚΑΒ. 

Χαρακτήριστικο  για τους εργαζο μενους ειναι, ο τι τα ασθενοφο ρα στα οποια υπήρετου ν
οφειλουν να διαθετουν τον απαραιτήτο υλικο  εξοπλισμο  και να ειναι στελεχώμενα με
εμψυχο δυναμικο  κατα  τα προ τυπα τών ασθενοφο ρών του ΕΚΑΒ.  Τήν ιδια ώ ρα,  το
ΕΚΑΒ ειναι αποκλειστικα  υπευ θυνο για το συντονισμο  του εργου τους,  τή χορή γήσή
τών  απαιτου μενών  αδειώ ν  για  τις  διακομιδες  και  μεταφορες  ασθενώ ν
προγραμματισμενες  ή  μή,  και  τελος  για  τήν  εγκρισή  τών  μήνιαιών  προγραμμα τών
εργασιας τους. Όλα αυτα , ενώ  οι εργαζο μενοι ώς προσώπικο  δεν υπα γονται στο ΕΚΑΒ.

Ο Αλεξανδρος Μει-κο πουλος, επεσή μανε ο τι επι  κυβερνήσής ΣΥΡΙΖΑ ειχε εκπονήθει  και
τεθει  σε δήμο σια διαβου λευσή σχεδιο νο μου,  που ικανοποιου σε το δικαιο αιτήμα τών
πλήρώμα τών  τών  ασθενοφο ρών  τών  Κεντρών  Υγειας  για  μετα ταξή  ο λών  τών
υπαλλή λών με ειδικο τήτα Διασώ στής- Πλή ρώμα Ασθενοφο ρου στο ΕΚΑΒ. 
«Η  εξέλιξη  αυτή  θα  έδινε  τη  δυνατότητα  ομαλοποίησης  του  εργασιακού
καθεστώτος  των  πληρωμάτων  των  ασθενοφόρων  και  θα  διευκόλυνε  τη
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών σε επείγοντα περιστατικά και διακομιδές,
με  στόχο  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  πολιτών.  Η  ΝΔ  ωστόσο,  επιλέγει
συνειδητά να υπονομεύει  κάθε προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», ανεφερε χαρακτήριστικα .

Ο Βουλευτή ς, ευχή θήκε καλή  θήτεια στο Σώματειο και ευχαριστήσε θερμα  τα μελή του
για τή γο νιμή συζή τήσή. Παρα λλήλα το νισε ο τι θα σταθει  αρώγο ς στή διεκδικήσή τών
δικαιών αιτήμα τών τους με ο λα τα κοινοβουλευτικα  μεσα.
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