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ΘΕΜΑ:  Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή 
 
Απαντώντας στην με αρ. 539/27-10-2022 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των 
Ελλήνων από  το Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο, με θέμα «Άμεση στελέχωση ΕΚΑΒ Χίου»,  σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
Η δύναμη του ΕΚΑΒ Χίου είναι  δεκαοχτώ (18) μόνιμοι υπάλληλοι  του κλάδου ΔΕ 
Πληρωμάτων Ασθενοφόρων εκ των οποίων  δύο (2) απουσιάζουν σε άδεια ανατροφής 
τέκνου και δύο (2) λόγω προβλημάτων υγείας ασχολούνται με εργασίες του Τομέα 
(συντήρηση ασθενοφόρων, διοικητικές εργασίες). 
 
Για την ενίσχυση του Τομέα ΕΚΑΒ Χίου και την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών 
λόγω Covid-19 αλλά και του προσφυγικού, εκδόθηκε προκήρυξη για την πλήρωση πέντε 
(5) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ως επικουρικό προσωπικό, από τις 
οποίες καλύφθηκαν οι τέσσερις (4) και υπεγράφησαν συμβάσεις  για χρονικό διάστημα 
δύο ετών, εκ των οποίων όμως ο ένας δήλωσε παραίτηση.  
 
Καθημερινά επιχειρούν δύο (2) ασθενοφόρα στην πρωινή βάρδια, ένα (1) ασθενοφόρο 
στην απογευματινή βάρδια και ένα (1) ασθενοφόρο στη νυκτερινή βάρδια. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, εφόσον η δύναμη προσωπικού το επιτρέπει, επιχειρεί και δεύτερο 
ασθενοφόρο στην απογευματινή βάρδια.  

 
Για την άμεση ενίσχυση του Τομέα ΕΚΑΒ Χίου, στις 28 Φεβρουαρίου 2022 εκδόθηκε 
πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εθελοντική μετακίνηση υπαλλήλων κλάδου ΔΕ 
Πληρωμάτων Ασθενοφόρων από τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ. Μετακινήθηκε ένας (1) 
υπάλληλος για το διάστημα από 04/04/2022 έως 03/05/2022, ένας (1) υπάλληλος για το 
διάστημα από 01/07/2022 έως 31/07/2022, ένας υπάλληλος για το διάστημα από 
10/08/2022 έως 31/08/2022, ένας υπάλληλος για το διάστημα από 14/09/2022 έως 
13/11/2022, δύο (2) υπάλληλοι για το διάστημα από 05/10/2022 έως 04/11/2022 και δύο 
(2) υπάλληλοι για το διάστημα από 05/11/2022 έως 04/12/2022.   
Η ενίσχυση με περισσότερους διασώστες δεν κατέστη δυνατή λόγω της μη διάθεσης 
περισσοτέρων καταλυμάτων, κάτι που θα πρέπει να γίνεται με μέριμνα των ΟΤΑ.  
Η τακτική αυτή, η οποία ακολουθείται για πολλά έτη, διασφαλίζει τη μεγέθυνση της 
επιχειρησιακής ικανότητας του ΕΚΑΒ, ανάλογα με τις ανάγκες, τόσο στη Χίο όσο και σε 
άλλους τουριστικούς Τομείς που επιχειρεί το ΕΚΑΒ ανά την Επικράτεια, κατά το χρόνο 
ύπαρξης της σχετικής ανάγκης.  
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Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΚΑΒ με στόχο την αρτιότερη λειτουργία 
του, η Διοίκησή του έχει ζητήσει επαρκή αριθμό διασωστών, μόνιμων και επικουρικών,  
για να λειτουργούν δύο (2) ασθενοφόρα σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 
ημέρες τον χρόνο και σε συνεννόηση με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του 
φορέα και να επιτυγχάνεται η κάλυψη των αναγκών των πολιτών ανά την Επικράτεια, με 
ιδιαίτερη έμφαση στους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών. 
 Ήδη έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας η πρόσληψη τριών (3) ακόμη υπαλλήλων 
κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ως επικουρικό προσωπικό και αναμένεται η 
πρόσληψη τους από τη 2η ΥΠΕ. 
 
 

 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο 
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