Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας

Αθήνα 16 Σεπτεµβρίου 2015

Σύννοµη και µε πλήρη διαφάνεια η τοποθέτηση ∆ιασώστη στο Συντονιστικό Κέντρο του Ε.Κ.Α.Β.

Κατόπιν δηµοσιεύµατος σχετικά µε την τοποθέτηση υπαλλήλου στο Συντονιστικό Κέντρο του
Ε.Κ.Α.Β. της Κεντρικής Υπηρεσίας Αθηνών και των αναφορών σας περί µη τήρησης του νοµικού
πλαισίου που διέπει την προεκλογική περίοδο αλλά και την εν γένει αδιαφορία για την εύρυθµη
λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β., θα ήθελα να σας ενηµερώσω για τα εξής:
Αναλαµβάνοντας πρόσφατα τη θέση του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. και µε εµπειρία 29
συναπτών χρόνων υπηρεσίας στον Οργανισµό, αν µη τι άλλο µε καθιστά γνώστη τόσο της
λειτουργίας όλων των δοµών του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας όσο και των σοβαρών
προβληµάτων (εσωτερικών & εξωτερικών) που καλούµαι να αντιµετωπίσω.
Καθήκον µου, ως Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β., είναι να αποφασίζω και να προβαίνω σε κάθε νόµιµη
ενέργεια που θα συµβάλλει στην πραγµατοποίηση των στόχων και σκοπών του Οργανισµού που
είναι τόσο ο συντονισµός της παροχής επείγουσας προνοσοκοµειακής φροντίδας σε όλους τους
πολίτες ανεξαιρέτως, όσο και η ασφαλής µεταφορά αυτών, στους ανάλογους σχηµατισµούς
παροχής υπηρεσιών υγείας. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε πως καθοριστικό ρόλο, στην
επίτευξη των σκοπών και των στόχων του Ε.Κ.Α.Β., επιτελεί το Συντονιστικό Κέντρο,
το οποίο επί 24ώρου βάσεως επιλαµβάνεται και συντονίζει - βάσει της σοβαρότητας
των περιστάσεων - την αντιµετώπιση περιστατικών για παροχή επείγουσας
προνοσοκοµειακής φροντίδας.
Κατόπιν της διαπίστωσης µου ότι στο Συντονιστικό Κέντρο του Ε.Κ.Α.Β. είχε δηµιουργηθεί,
πριν αναλάβω τα καθήκοντα µου, κενό σχετικά µε θέση Συντονιστή (λόγω υποβολής
αιτήµατος συνταξιοδότησης), ως όφειλα να κάνω - ακριβώς για την εύρυθµη λειτουργία του
Κέντρου- και ακολουθώντας όλες τις νόµιµες υπηρεσιακές διαδικασίες, αποφάσισα την
εσωτερική µετακίνηση ενός ήδη εργαζόµενου ∆ιασώστη στο Συντονιστικό Κέντρο,
στη κενή θέση του Συντονιστή.
Ουδέποτε υπήρξε µετάθεση ή άλλου είδους αλλαγή αντικειµένου εν ενεργεία
∆ιασώστη - Πληρώµατος ασθενοφόρου (στο αρχικό σας κείµενο από λάθος αναφέρατε

περί Τραυµατιοφορέα - Τραυµατιοφορείς διαθέτουν τα Νοσοκοµεία και τα Κ.Υ. και όχι το
Ε.Κ.Α.Β.) προς το Συντονιστικό Κέντρο της Κεντρικής Υπηρεσίας, αλλά αντιθέτως προτίµησα
να τοποθετήσω έναν έµπειρο ασυρµατιστή µε 24ετή προϋπηρεσία ∆ιασώστη – ήδη
εργαζόµενο στο Κέντρο – στη θέση του Συντονιστή.
Παράλληλα και µε γνώµονα ότι όλες οι δοµές του Ε.Κ.Α.Β. -άσχετα µε τις χρονικές συγκυρίες
που ισχύουν (προεκλογική περίοδος κλπ)- θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη ετοιµότητα για
την επίτευξη του σκοπού λειτουργίας τους, απευθύνθηκα και στη Νοµική Υπηρεσία του
Οργανισµού από την όποια έλαβα τη σαφή απάντηση πως η απόφαση µου είναι
απολύτως σύννοµη και δεν τίθεται κάποιο άλλο θέµα παράβασης.
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Κλείνοντας και δεδοµένου ότι τις τελευταίες ηµέρες διαπιστώνω µία έξαρση αβάσιµων
δηµοσιευµάτων σχετικά µε επιχειρησιακά ή και ∆ιοικητικά θέµατα που αφορούν το
Ε.Κ.Α.Β. - που αν µη τι άλλο καλλιεργούν ένα αδικαιολόγητο αίσθηµα ανησυχίας στους πολίτες
- θα ήθελα να γίνει σαφές ότι τόσο η Κεντρική Υπηρεσία όσο και όλα τα Παραρτήµατα και οι
Τοµείς του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας βρίσκονται (και θα συνεχίσουν να βρίσκονται) σε
επιχειρησιακή ετοιµότητα για την παροχή επείγουσας προνοσοκοµειακής φροντίδας σε όλους.
Θα εκτιµούσα ιδιαιτέρως για την αυτούσια (και χωρίς περικοπές) δηµοσίευση της
παραπάνω επιστολή µου, προς αποκατάσταση της αλήθειας των γεγονότων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
Καρακατσιανόπουλος Κωνσταντίνος

Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας

Κεντρική Υπηρεσία:
Τέρµα Οδού Υγείας
115 27 Αθήνα
T.: 213 214 3000
F.: 213 214 3222
E.: ekab@ekab.gr
url:www.ekab.gr

2
Κεντρική Υπηρεσία:
Tέρµα Οδού Υγείας, 115 27 Αθήνα
T: 213 214 3000, F.: 213 214 3222,
E.:ekab@ekab.gr

