Έκοψαν κλήση στο ΕΚΑΒ...
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Αντιδράσεις προκάλεσε η κλήση που έκοψε Αρχιφύλακας, σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η
κλήση ακυρώθηκε, ωστόσο το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Με νέα ανακοίνωση
τους στη σελίδα diasostis, διασώστες του ΕΚΑΒ, αποκαθιστούν την αλήθεια σχετικά με το
θέμα της κλήσης σε ασθενοφόρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αρχικά ζητούν συγνώμη από την Αρχιφύλακα, για την διάσταση που πήρε το θέμα,
αναφέροντας «Επειδή ξέρουμε να αναγνωρίζουμε τα σωστά και τα λάθη μας στις όποιες
δημοσιεύσεις μας η Σελίδα μας θέλει να εκφράσει την ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ της στην
Αρχιφύλακα για το συμβάν» ενώ τονίζουν πως «η Αρχιφύλακας βάση νόμου είναι
ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ να βεβαιώσει στους άπαντες κλήση».

Όμως, προτείνουν πως καλύτερα θα ήταν «την επόμενη φορά να αναγράφει έναν κωδικό (ο
οποίος θα πρέπει να γνωστοποιηθεί και στο ΕΚΑΒ) στην οποιαδήποτε μελλοντική κλήση
μας δοθεί στο μέλλον για να γνωρίζουμε και εμείς το σκεπτικό της και την ελιγμό της να
αποφύγει τους κακοπροαίρετους έτσι ώστε να μην ξαναπαρουσιαστεί το ίδιο φαινόμενο
όπως τώρα».

Η κλήση, βέβαια ακυρώθηκε, καθώς το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ήταν σε περιστατικό.

Η ανακοίνωση:

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ:

Οφείλουμε να παρέμβουμε ξανά και να αποκαταστήσουμε την πλήρη αλήθεια σε όλο το
χθεσινό προαναφερθέν συμβάν με την κλήση στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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Κάποιος έκανε καταγγελία και είπε ότι υπάρχουν παράνομα σταθμευμένα οχήματα επί της
οδού Τσιμισκή.

Η Αρχιφύλακας βάση νόμου είναι υποχρεωμένη να βεβαιώσει στους άπαντες κλήση!

Αν βεβαίωνε επιλεκτικά μπορούσε να κατηγορηθεί για παράβαση καθήκοντος.

Η Αρχιφύλακας (άρα έμπειρη) άρα δύσκολα να κάνει πολλά λάθη σε μια κλήση....έγραψε και
το ασθενοφόρο αλλά η κλήση καθίσταται άκυρη όταν συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι.

1ο λάθος δεν συμπληρώνει σωστά το είδος της κλήσης. Δεν είναι ΙΧΦ (ιδιωτικής χρήσης
φορτηγό) αλλα ΔΧΦ (δημοσιας)

2ο λάθος και καραμπινάτο δεν βάζει πρόστιμο. Προφανώς η Αρχιφύλακας ήθελε να ελιχθεί
με τρόπο και να φανεί επαγγελματίας σε περίπτωση που κάποιος κακοθελητής ήταν εκεί
και πιστεψτε με είναι πολλοί αυτοί εκεί έξω. (Ίσως και αυτός που πήρε την κλήση στο
μπροστινό ή πίσω όχημα αλλά ίσως και αυτός που τηλεφώνησε για να αποκατασταθεί η
κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο)

Επειδή ξέρουμε να αναγνωρίζουμε τα σωστά και τα λάθη μας στις όποιες δημοσιεύσεις μας
η Σελίδα μας θέλει να εκφράσει την ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ της στην Αρχιφύλακα για το
συμβάν και προτείνει την επόμενη φορά να αναγράφει έναν κωδικό (ο οποίος θα πρέπει να
γνωστοποιηθεί και στο ΕΚΑΒ) στην οποιαδήποτε μελλοντική κλήση μας δοθεί στο μέλλον
για να γνωρίζουμε και εμείς το σκεπτικό της και την ελιγμό της να αποφύγει τους
κακοπροαίρετους έτσι ώστε να μην ξαναπαρουσιαστεί το ίδιο φαινόμενο όπως τώρα.

Δεν φοβόμαστε να παραδεχόμαστε τα λάθη μας αν και το σκεπτικό και η ουσία της
δημοσίευσης ήταν να δημοσιευθεί η κλήση που δόθηκε σε ασθενοφόρο εν ωρα υπηρεσίας και
μόνο αυτό ασχέτως εάν πήρε την έκταση που πήρε.
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Ελπίζω να μην βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστάσεις μιας και οι δυο
Υπηρεσίες που εμπλέκονται τείνουν να είναι και να συνεχίζουν να είναι σε υψηλό βαθμό στα
μάτια του κόσμου που καθημερινά βλέπουν το έργο που επιτελούν....!!!!

Για αυτό το λόγο αισθανόμαστε την ανάγκη της αποκατάστασης της πλήρης αλήθειας του
συμβάντος για να μην υπάρξουν κυρώσεις αλλά και προσβολή της υπόληψης και της
δουλειάς της Αρχιφύλακα.

Ελπίζω η μελλοντική συνεργασία μας να παραμείνει το ίδιο καλή όπως ήταν και μέχρι
σήμερα με τα παιδιά της Αστυνομίας αλλά και της Τροχαίας και το συγκεκριμένο συμβάν να
ξεχαστεί και να μείνει ξεχασμένο σαν ένα άτυχο γεγονός σαν μια λάθος στιγμή για όσους
ενεπλάκησαν.

Με εκτίμηση:

Η Διαχειριστική Ομάδα της Σελίδας».

Πηγή: seleo.gr
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