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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια. 
 

Θέμα: «Σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και διαχείρισης προσωπικού Πληρωμάτων Ασθενοφόρων 

ΠΕΔΥ και ΕΚΑΒ με τραγικές συνέπειες για τους ασθενείς.» 

Το πρόσφατο (04.07.2020) περιστατικό της 83χρονης από τις Αχαρνές -η οποία εξέπνευσε στον Ευαγγελισμό λίγο μετά τη 
διακομιδή της με ιδιωτικό ασθενοφόρο και αφού περίμενε μάταια το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ επί 5 ώρες και μετά από 
επανειλημμένες οχλήσεις- αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο τα χρονίζοντα και δριμέα προβλήματα υποστελέχωσης 
των σχετικών δομών. 

Η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στον κλάδο των Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Π.Ε.Δ.Υ. επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά τις 

αποσπάσεις πληρωμάτων ασθενοφόρων από τα Κέντρα Υγείας προς τα Νοσοκομεία, ώστε να καλύπτουν πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες οδηγών. Τα Πληρώματα Ασθενοφόρων του Π.Ε.Δ.Υ. καλύπτουν το γεωγραφικά μεγαλύτερο τμήμα της 

Χώρας, και υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες επιλαμβάνονται επειγόντων και χρόνιων περιστατικών χωρίς παρουσία 

δεύτερου πληρώματος υγειονομικού τομέα (όπως ρητά ορίζει ο νόμος), με αποτέλεσμα η ζωή και η υγεία των ασθενών 

να τίθενται συχνά σε σοβαρό κίνδυνο. Τα μέλη πληρωμάτων ασθενοφόρων διαθέτουν ειδική άδεια άσκησης 

επαγγέλματος, παρέχουν -όπως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ- και προνοσοκομειακή φροντίδα, χωρίς όμως την αντίστοιχη 

ασφαλιστική κάλυψη, με σημαντική διαφορά στις μισθολογικές αποδοχές, στις άδειες κλειστού χώρου και στο επίδομα 

στολής, εν γένει δηλαδή στην εργασιακή αντιμετώπιση τους, κατά προφανή παραβίαση της «αρχής ίση αμοιβή για ίσης 

αξίας εργασία.» Επιπλέον, η μετακίνηση των Πληρωμάτων Ασθενοφόρων σε μεγάλα αστικά κέντρα για να παρέχουν 

υπηρεσίες «οδηγού» δημιούργησε διοικητικές αναστατώσεις, καθώς η εντολοδοσία από πολλαπλούς παράγοντες 

(γιατρούς εφημερίας Κ.Υ., Διευθυντές, Διοικητές Υ.Π.Ε. και Νοσοκομείων, ΕΚΑΒ) οδηγεί σε πλήρη σύγχυση ως προς την 

προτεραιοποίηση και τη διαχείριση περιστατικών.  

Η Κυβέρνηση είχε εξαγγείλει την πρόσληψη 750 ατόμων ως επικουρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ για την αντιμετώπιση της 
χρόνιας υποστελέχωσης. Τελικά, προσλήφθηκαν μόνο 350, εκ των οποίων μόλις 80 διασώστες. Σύμφωνα με καταγγελίες, 
οι προσληφθέντες το Μάρτιο παρέμειναν απλήρωτοι επί τέσσερις μήνες με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται ως προς την 
επιβίωσή τους. Το ΕΚΑΒ, κρίσιμος βραχίονας του δημόσιου συστήματος υγείας, παραμένει υποστελεχωμένο και 
επιχειρησιακά αδύναμο σε εποχή πανδημίας. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 

1. Έχει ολοκληρωθεί η ΕΔΕ για τον θάνατο της 83χρονης; Αν ναι, έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία κατά των 

υπευθύνων; 

2. Πόσες από τις εξαγγελθείσες προσλήψεις στο ΕΚΑΒ έχουν ολοκληρωθεί, ποιος ο σχεδιασμός για περαιτέρω ενίσχυση 

του ΕΚΑΒ εν μέσω πανδημίας, τι και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε προς άρση της προπεριγραφείσας άνισης 

μεταχείρισης; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 
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Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

42

Ημερομ. Κατάθεσης:

9/10/2020

Ώρα κατάθεσης:

20:52'




