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ΔΙEKΔΙKl.{TΙKo ΠΛAΙΣΙo Δ'Σ. Π'Ι.Σ.- Γ.Σ ΠPoEΔPΩΝ ΙATΡΙKΩN
ΣYΛΛoΓΩΝ

E
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ΔΙEκΔΙκHτΙκo ΠΛAIΣIo Δ.Σ. n.Ι.Σ.-
Γ'Σ πPoElΙpΩN ΙAτPΙκΙ}Ν ΣYΛΛoΓΩN

τo ΔΙo|κητ|κδ ΣUμβoυλιo τoU Π.I,Σ. κo| η Γεv|Kη ΣUveλεUση τωv Πρoεδρωv τωv Ιoτρ|κδv ΣUλλδγωv τηζ χωρoζ,
εκφροζoUμ€ με τo Π|o .vτavo τρδΠo τηv ovτiΘεσll μοζ, σηζ ΠoλlτtKιiq ΠoU εφoρμδζovτο| σro Xωρo τηζ UY;ioξ, με τlζ
μvημov|ακεζ εΠ|λoYdζ Ko| τ|ζ oριζδVτ|εζ Περ|KoΠεζ, με σroxo τη μεiωση τωv δημooiωv δoΠovΦv υγεioq με κδ,e!
τρoΠo.
Tο λoγ]σΙ|Kο κρlτηρlo τωv πoλlτκιbv oυτδv, oκonευoυv αrηv εnlβαρυvαη τωV οσθεvΦv, με nερloρloμo τωv
noρoΧδv, αrηv ελdττωoη τωv nορ61ωv UγεΙoq Ko| oτlq εξευτελlατlκεg oμolβθg τoυg.
Δ|oμoρτUρdμoσrε θvτovo, γlo τηv οnοξiωoη τoυ oυαrημοτoq υγεiοq, γlο την oριoκη κoτdαroαη λεlτoυργioq τoυ, γlοτov ευτελloμo Θεαμδv κol λειτoUρYlΦv.
To τiμημo τoυ λoo0 κol τηq κolvωvΙog, με τηv orΙoξiωση, ελoττωoη τωv πoρoxιilv, UrΙoβoθμ|ση τηg λεroυργiog τωv
loτρτilv κοl τηv oΠoδδμηση τηq κolvωvlκi]g πρoαrooiog, θο εiVoι μεγdλo, θo εxεl εnlnτιiloεiq αrηv υγεio κol.τηv
ΓlερiΘoλψη, Θo αUξησεl τη vooηρoτητo κoι θo μεlΦoεl τo nρooδoκlμo εΠ|βiωσηζ τou ελληvlκo0 λooυ
Ιι4εγoλεq κol oδUvηρθζ ol κolvωvlκιiq κol olκovoμlκdq επιπτιiroεlg KoI oUτo Θo πρθnεl vo τo λoβoUV ooβoρd υnδψη,
oυτoi noυ ooκo0v κol εΠ|βoλλouv oυτεq τlq noλlτlκiq.

ΔΙEKΔΙKoYι4E _ AΠAΙτoY|ν1E ;

- oλoκληρωμεvo συσΓημo Π,Φ,Y. με oξlonoiηoη oλωv τωv δoμδv, δημoαiωv κot lδlωτκΦv, με
xρημoτoδδτηoη οπδ τov κροτtκo ΠρouΓloλoY|σμo κοl lαoτlμη nρooβooη τωv noλlτιbν.

- Noσoκoμε|οκη Περiθoλψη, δημoσ|o Kαι δωρεov, γιo oλouζ τoUζ noλiτεζ με oxdoεlg εργooiοq Πλllρouζ κo|
onoκλε|σnKηζ orΙoσxoλησηζ τωv loτρδv.. Eξδφληση τωv oφε|λdv τωV oσφoλ|στ|κδv τoμεiωv πoυ εvτd1θηκov σrov EOΠYY yωρiq εκπτδoεlq κot
<<KoUoεuoτο>.

- Aμεσoζ oυμψηφroμoq τωv υnoxρεδoεωv τoυ κροτoυq Πρoζ ToUζ toτρoυc κol rωv oφεlλιiv τωv loτρΦv nρog
τo Kρoτoζ κο| τρiτoUζ (εφoρio, τρdΠεζεζ, K,λ.Γι,).

- EOΠYY με ΠρoυΠoλoY|σμδ ρεολlατlκo καt oληΘη, με xρημοτoδoτηοη τoυλοxlατov 1γo τoU AEΠ καl μεvoμoΘετlκi] ρUΘμloη τηg μεταφoρ69 τωv oαφoλlατtκΦν ειαφoρΦv ooΘεvεiαq, οπδ τo ooφoλlαrrκd τoμεiο
οnευΘεioq στov EoΠYY.

- AvoκεφολoIoΠoiηση τωv oΠωλε|ωv τωv ooφoλlατtκιbv τoμεiωv,
- Koτdργηση τoυ Νδμoυ 39\9/20!t' με τηv ψευδεπiγρoφη onελεUΘερωση τoυ ιοτρlκoιi εnογγελμοτoq κol

τωv oυvoδευτlκιbv εvκυκλiωv.
- Eθv|Kη ΣUλλoY|Kη Συμβοση τoU EOΠYY με τov Π.Ι,Σ. κol τoυg κoτd τδnouζ Ιοτρ|κoυq ΣUλλoγoUζ, με

ελευΘερη εΠ|λoYη ιατρ6v καr κoτο nρdξη Ko| ΠερirΙτωση oμorβη oxl λtγδτερη τωv 2o εUρδ γ|ο oλoυg τoυq
roToouc.

- AvοKoσIoλδγηση Tωv |oτρ|Kωv Πρoξεωv κoι εργοαrηρtoκΦv εξετdoεωv γlo vo ovτonoκρivovτot στη
αιiγxρovη nρoγμοτlκoτητo.

- HλεκτρovlKη σUvτoγoγροφηση ooφoλi1, nρooβdα|μη KoI oλoκληρωμεVη,
- ΘεροΠεUτlκo nρωτoκoλλo κol dλεγxo τηg φoρμoκευτlκηg δonοvηg με εnlατημovlκδ κρlτηρlο κol τηv

τlμoλ6γηoη nρωτoτυnωv κοl γεvooημωv.- Aμεση voμoθεIKη ρυθμ|ση, Kοv.vo φdρμοKo vo μη δivετοl Χωρiζ |οτρtKη σUvτoγη.- ,oXΙ σrη oυvroγoγρoφηoη τηg δρoαrrκηq ouσioζ, oλλo o-η oυvτoγoγρdφηoη τoυ εμnoρlκo0 oκευooμoτoq
τoU φορμoκou..oΧΙ σrηv ovτ|ΙΙoiηση τoυ loτρlκoi εnoγγdλμoτog κot τηq εκxιilρηoηg ατουq φoρμoκoπoιoυq,
vo Χoρηγoιv τo φθηvδτερo γεvδοημo,

NAI σro oξloΠ|σro γεv6oημο κοl μoλιαro τo ελληvικd, rΙou XρδV|ο ε1oυv δoκlμοoτεi κoI oξ|oλoγηΘεi, πρoογoυv τηv
οv6nτυξη τoU τoΠou κol Θdoεlg εργασiaq Kα| δεv εΠtβορυvouv τoυg οoθεvεiq.
oxΙ σro ομφlβδλoυ noloτητοq κοι nρodλευαηq γεvδoημο.,oXΙ σrη μετoKυλtση τoυ κoατoυg τηζ ΠερiΘoλψηζ απq <.τoinεq τωv ooφoλιoμdvωv> με τlg μεγoλεg oυμμετoxεq oε
φoρμoκo κol εξετoσε|ζ καt τlg τlμiq ovoφoρoξ φορμ6κωv, noυ οnοζημlδvovτol ono τo τoμεio'

- Ynoαrd1ριξη ηq λεlτouργΙoq τωv αrεγοαμdvωv μovoδωv τoυ EoΠYY κoι τωv εργoαrηρiωv τo-.
- ΔUvoτoτητo o0μβooηg με EOΠYY δλωv τωv εργoαrηρiωv με πλoφδv oρoφηq αrrq κλlvoεργoατηριοκ€g

εεετoσεtc.
- Kομio voooκoμεloκη κλivη .δεv ΠρεrΙεl vo κοτoργηΘεi, Aξ|oλoγηση κoΘε μovοδoq κοι ρεoλlαrικθq

μετoτρonθq λε|τoUργΙοζ oρloμ€vωv (Π.X. σε κθvτρo oπoκoτooτoσηq, τρqUμoτΙoλoγrκo κθvτρo,
εξε|δ|κεUμεvo κ€vτρo κ.λ.n.) oε nεριφερεloκθq δoμdq,

ΣUYXωvευσεtζ μovo αε δlolκητlκδ εniπεδo.
- Πλi]ρωση τωv κεvιbv θdoεωv τωv |oτρωv EΣY κol nρooλ{ψεlg μovlμoυ toτρtκoU nρooωnlκo!. Κατoργηoη

τoυ θεαμo0 τωv επlκoυρlκδv loτρδv, εvioxυαη τηq αrελθ1ωoηq τωv KdvτρωV YYεioξ, με κoτdργηση σrηv
nρ6ξη τoυ Θεσμoυ τoU oγρoπκo0 loτρo0.

Πληρωση θeσεωV voσηλεUτ|κoυ . ΠορoΙoτρlKoυ, TεXvIκoυ, βoηΘητ|Koυ κοl δtolκητικoυ πρoαωπlκoιi.



- Yγε|ovoμ|Kδq xδρτηζ oλoκληρωμdvoξ Ko| με oΠεtKov|ση τηζ Γ]ρoYμοτ|Koτητoζ, δομωv KoI UΠηρεσtωv, Ylο
oUσloστικη σUμβoλη σrηv noρoxη noloτlκδv υnηρεαlδv.

Ιδloiτερη σΧεδiοση γlo τlq vηolωτlκdg Ko| δυσβοτεζ οκριτκθg περιoxdq.

- AvoΘεωρηση τoυ ρoλoυ τoυ EKAB.
- Hλεκτρovικ69 φd Kελoζ oσΘεvoυξ.
- o| σφοYΙoσflKθξ onωλε|εζ τωv οnoδoxΦv τωv voooκoμεloκδv loτριbv noυ oγγiζoυv τo 40olo δεv

εΠlΤρeΠouv oυτε 6vo εUρω nερolτdρω μεiωoηq, με nερlκonη αro εIδ|κo 10τρlκ6 μroΘolιoγ.lo.- ΣUγκρδτηση κoιvωvlκo0 μετi:noυ γlo τηv κοτonoλdμηoη ηq πoρoolκovoμioq αro xΦρo τηq υγεiog, τηq
Πρoκλη1κηζ ζi1τηoηq, τηg onατdληq, τηg ouvολλoγηg κol τηg εκμετdλλευoηg τoυ oρρδαrou. 

-

- TΣAΥ. AUτoτελiζ επιβiωoη. Αvoκεφoλο |oΠoΙηoη τωv oπωλεtδv τωv απoθεμoτlκδv τoυ onδ τo PSΙ, κο|
Πoρoχdζ nερiΘoλψηq κol oυvτoξηζ, rΙoU vo ovταπoκρivovτοl ατlg ovoγκεg κoι nρoοδoκiεg τωv
υγεlovoμlκιilv, μετd ono noλλo 1ρovlo κoτdΘεoηq κδnoυ κol εργοoioq.

Η οΠoραδεκη κοτoατooη noυ nορoυolοζεl τo τΣAY σΙov τoμθo τηq εξUΠηρεTησηζ τωv σUvoδθλφων, ΠρεΠεI vo
ovτ|uετωΠlστε| o |]εσο.

Anοiτηoη γlο nρooληψη nρoαωnlκo0, dαrω κot περloρloμdvoυ 1ρ6voυ.
Aμεση oλoκληρωση τoU ηλεκτρov|κoυ _ μηxovoγρoφlκoι! εξoπλloμoυ, συλληψη τηq εlαφoρoδloφυγηg,

oυoloαrlκη onoκθvτρωoη, εξoΠλΙσμo κol oτελε1ωoη τωv nερlφερειοκδv μovoδωv., 
.,

Avοδ|6ρΘρωση τωv κoτηγoρtιbv onoδooηq orivτoξηq, ovoβdΘμ|ση τωv oρμoδloτητωv τηζ Διo|KoUσσζ
EΠ|τρoΠηζ Yγεlοvoμlκδv (τΣAY) Kο| .τoυ ΠρoεδρoU τηζ, συστoση μovιμηq επrτρoni1g υγεrovoμlκΦv,
δημιoυργΙα κλdδoυ εnlκoυρlκi1g ooφdλloηg γlo τηv nρooκotρη ovικov6τητο, διoφovεro εηεvδυτικΦv
σXεδ|oσμωv, εviσΧUση τωv vιiων υγεtovoμlκδv με εvεργoπoiηoη τηζ δ|dτoξηξ τωv εtδικδv λoYoρ|oσμdJv
τoU Nouou Πετoολlo.

οXΙ σrο οYρ|ο φoρoλoγικo μθτρo ΠoU σXεδ|οζovτol, με τoUζ UψηλoUζ oυvτελεατ€g φoρoλoYησηζ 35o/o,
οn6 μηδεvlκo εlα6δημο κoι onoyoρευτlκα τελη εnrηδε0μoτog.

'oXΙ σro κλεiσ|μo τωv μ|κρωv κoι μεσoiωv lοτρεΙωv _ o1ι αrηv οvεργio κol τη μετοvοατεuση veωv, dξΙωv κo|
|κovωV εΠ|στnuovωv.

- Ko|viζ δρoσε|q με τoUζ dλλouq υγεlovoμlκoυq φoρεiζ, τoUζ επlατημovtκoυg φoρεiq, ΓΣEE , AΔEΔY,
ΓEΣEBE, EΣEE, Evωσε|ξ ΣUvτoξ|oυxωv κol Xρησr6v Uγεioζ, Y|ο Περiθoλψη noυ δεv Θo εξαΘλ|6vει, Θo
σεβετoι κα| θo σrηρiζεΙ KoΘε noλiτη.

H Πoλ|τεio vo oκoιjoεt τov oφuγμo τηg κotvωvioq, vo αroμoτi1αει τιq
αrηρiζει o,τl οnεμεlvε οΠo τo κolvωvlκδ κρdτog, γlοτi οUτo αΠoτελεi
θΘvoυg κol τoυ λooi μoq.

dγρlεg, oρlζδvτεq nερικondq κοt vο
oυotoατlκo αrol1εio επlβiωoηg τoυ


