
 
 

Πειραιάς,  23-11-2020 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 

Η Αττική ενώνει τις δυνάμεις της 

Συγκροτείται Συλλογικό Όργανο εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, 

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής προς όφελος της 

Δημόσιας Υγείας και της Κοινωνίας των πολιτών 

 

Η συγκρότηση της κοινής επιτροπής που θα συνενώσει τις δυνάμεις του επιστημονικού 

κόσμου και της τοπικής αυτοδιοίκησης αποφασίσθηκε στο πλαίσιο της ευρείας συσκέψεως 

που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γ. 

Πατούλης με την συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά Νικολάου 

Πλατανησιώτη καθώς και την συμμετοχή μελών του Δ.Σ και εκλεκτόρων του Π.Ι.Σ. τόσο του 

Ι.Σ.Π. όσο και του Ι.Σ.Α. 

Επίσης στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Γεν. Γραμματέας του Π.Ι.Σ. Γ. Ελευθερίου, η Πρόεδρος 

της ΕΙΝΑΠ Μ. Παγώνη, ο Πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος  

Φ. Πατσουράκος, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΥΠΠΦΥ Π. Ψυχάρης και συνολικά περισσότεροι από 

50 εκπρόσωποι του Ιατρικού Κόσμου όλων των παρατάξεων. 

Ο Ιατρικός Κόσμος και η τοπική αυτοδιοίκηση ενώνουν τις δυνάμεις τους σαν μια γροθιά και 

συνεργάζονται προς όφελος του Πολίτη και της Πατρίδας. 

Η επιτροπή που θα συγκροτηθεί θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης στην 

διάρκεια της συσκέψεως διατυπώθηκαν τα εξής αιτήματα: 

1) Αύξηση χρηματοδότησης για το ΕΣΥ 

2) Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις δομές υγείας 

3) Αύξηση των κλινών ΜΕΘ με μόνιμες προσλήψεις προσωπικού 

4) Στήριξη της Π.Φ.Υ. και συγκρότηση ενός ισχυρού συστήματος Π.Φ.Υ. με την αξιοποίηση 

του Ιατρικού δυναμικού και την άμεση επαναπρόσληψη  (των πρώην Ιατρών του ΙΚΑ) 

που έχουν κερδίσει δικαστικά την επανένταξη τους  

        

 



 

 

 

 

 

 

5) Διασφάλιση αξιοπρεπών οικονομικών και επαγγελματικών συνθηκών για τους 

εργαζόμενους στο Ε.Σ.Υ 

6) Ένταξη των Υγειονομικών στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων  

7) Διασφάλιση επαρκών μέσων προστασίας για τους Υγειονομικούς για όλες τις δομές 

υγείας 

8) Ενίσχυση των ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών που αγωνίζονται να επιβιώσουν 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

                                                          

    

 


