Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που μου ανετέθη η Προεδρία του ΕΚΑΒ διότι
θα προΐσταμαι όλων σας που χρόνια τώρα δίνετε καθημερινή μάχη για τον
άνθρωπο «για τον πολίτη» για το μεγάλο αγαθό που είναι η υγεία.
Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα αλλά και για κάθε πολίτη
ξεχωριστά, η παροχή υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να παραμείνει αδιαπραγμάτευτη
με κάθε θυσία.
Με την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου του ΕΚΑΒ θα ήθελα να
διαβεβαιώσω ότι με το υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης και
ευσυνειδησίας του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και με τη
βέλτιστη εκμετάλλευση κάθε διατιθεμένου πόρου, θα καταβάλλω κάθε δυνατή
προσπάθεια για την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών ώστε ο
πολίτης σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και κυρίως στα ακριτικά μέρη μας, μακριά από
τα μεγάλα αστικά κέντρα, να νοιώθει ασφάλεια γνωρίζοντας ότι τη δύσκολη στιγμή
θα είμαστε κοντά του γρήγορα και αποτελεσματικά θωρακίζοντας την υγεία και τη
ζωή του.
Είμαι αποφασισμένος να δουλέψω σκληρά μαζί σας διότι σε όλη μου τη ζωή η
πατρίδα και ο άνθρωπος είναι πάνω από όλα. Ξέρω ότι ο δρόμος μας είναι
δύσβατος λόγω των οικονομικών συγκυριών, αλλά όλοι μαζί θα τον διαβούμε.
Η συνεργασία μου με τους κ.κ. Αντιπροέδρους, με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο,
με τους Διευθυντές, τους Τμηματάρχες και όλους σας θα είναι συνεχής διότι
πιστεύω ότι όλοι μαζί έχουμε ένα σκοπό, να προσφέρουμε στην κοινωνία.
Ενημερώθηκα γενικά ότι τα προβλήματα είναι μεγάλα αλλά σας ζητώ να
υπερβάλλεται εαυτόν, όπως κάνατε μέχρι τώρα, διότι ο κόσμος μας έχει ανάγκη,
χρειάζεται το ΕΚΑΒ, στηρίζεται στο ΕΚΑΒ.
Να βλέπεται τον Πρόεδρο σαν έναν από εσάς, σαν έναν άνθρωπο που θα είναι
μαζί σας. Θα ζητήσω όμως μια μικρή πίστωση χρόνου.
Θα ήθελα να ενημερωθώ αναλυτικά για όλα τα προβλήματα και ο κάθε
αρμόδιος να μου τα εκθέσει. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε τυπικοί και εργατικοί
όπως μέχρι τώρα.
Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε το ΕΚΑΒ παρά τις
δυσκολίες.

Από σήμερα θα αρχίσω τις συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους και τα
σωματεία, με πρόγραμμα που θα συνταχθεί από το γραφείο Προέδρου.
Τέλος θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη, καλή συνεργασία και να
έχετε εμπιστοσύνη σε εμένα καθώς και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως
είχατε στους προκατόχους μας.

