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Mάχη µε το χρόνο δίνει το υπουργείο Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης, προκειµένου να ολοκληρωθεί εγκαίρως η 
ολυµπιακή προετοιµασία του EKAB. Hδη, έχουν αρχίσει να εκτελωνίζονται τα πρώτα 20 ασθενοφόρα από τα 270 που 
θα παραλάβει το EKAB για την κάλυψη των Aγώνων, καθώς το πρόβληµα που είχε προκύψει µε τα τέλη ταξινόµησής 
τους επιλύθηκε µε απόφαση του υπουργείου Oικονοµίας. 

Xθες ο υφυπουργός Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης κ. Aθ. Γιαννόπουλος είχε συνάντηση µε τους εκπροσώπους 
του Συλλόγου Eργαζοµένων του EKAB, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν όλα τα θέµατα που άπτονται της 
ολυµπιακής προετοιµασίας του EKAB. Όπως είπε ο υφυπουργός στην «K», «υπήρξε ένα καλό κλίµα επικοινωνίας» και 
πρόσθεσε ότι«προοιωνίζεται µία καλή συµµετοχή του EKAB στους Oλυµπιακούς Aγώνες για την απρόσκοπτη κάλυψη 
όλων των αναγκών που θα προκύψουν». Στη συνάντηση εξετάστηκε το ζήτηµα της καταβολής ολυµπιακού 
επιδόµατος στους εργαζοµένους, το ύψος του οποίου δεν καθορίστηκε, καθώς αναµένεται η τελική εικόνα που θα 
έχει το υπουργείο Yγείας από τον «ολυµπιακό» προϋπολογισµό του EKAB. 

Oι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στο θέµα της στελέχωσης του EKAB. Σηµειώνεται ότι έως τις αρχές Iουνίου θα έχουν 
προσληφθεί µέσω του AΣEΠ 300 άτοµα προσωπικό, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία για την πρόσληψη 200 
ατόµων µερικής απασχόλησης. Παράλληλα, όπως είπε στην «K» ο κ. Γιαννόπουλος, εξετάζεται το ενδεχόµενο να 
προσληφθούν επιπλέον άτοµα υπό το καθεστώς µερικής απασχόλησης για του Oλυµπιακούς Aγώνες. Kατά τη 
διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε και το ζήτηµα της προµήθειας των νέων ασθενοφόρων, τα οποία έχουν ήδη 
αρχίσει να παραδίδονται. H φύλαξη των οχηµάτων αυτών θα γίνει σε έκταση του νοσοκοµείου «Σωτηρία», το οποίο 
γειτονεύει µε το EKAB. Mάλιστα, ο κ. Γιαννόπουλος δεσµεύθηκε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας 
προκειµένου να µην υπάρξουν φαινόµενα κλοπής η δολιοφθοράς. 

Aύριο, ο κ. Γιαννόπουλος θα επισκεφθεί το EKAB, όπου θα συζητήσει µε τη διοίκηση του Kέντρου λειτουργικά θέµατα 
του EKAB, καθώς και εκκρεµότητες που αφορούν στις εργασίες ολοκλήρωσης του νέου συντονιστικού κέντρου. 

 


