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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Σειρά συναντήσεων με υπουργούς της κυβέρνησης αλλά και τον Αρχιεπίσκοπο 

κ.Ιερώνυμο είχαν ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) 

κ.Αθανάσιος Εξαδάκτυλος και ο Γενικός Γραμματέας του ΠΙΣ κ.Γιώργος 

Ελευθερίου, προκειμένου να θέσουν σειρά ζητημάτων που απασχολούν τον ιατρικό 

κλάδο.  

 

Ειδικότερα ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΠΙΣ συναντήθηκαν με τον 

υπουργό Δικαιοσύνης κ.Κ.Τσιάρα στον οποίο έθεσαν το ζήτημα της αστικής ευθύνης 

των ιατρών αλλά και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει να υπάρξουν, ώστε οι 

ιατροί που αντιμετωπίζουν περιστατικά covid -19 να έχουν νομική ασυλία, όπως 

άλλωστε γίνεται και σε όλες τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.  

 

Ο υπουργός Δικαιοσύνης συμφώνησε να δημιουργηθεί μία κοινή επιτροπή με τον 

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) προκειμένου να μελετηθεί το ζήτημα της 

ιατρικής επιπλοκής και της ιατρικής αμέλειας, ώστε να υπάρξει σχετική νομοθετική 

πρωτοβουλία.  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΠΙΣ και ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκαν με τον 

υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.Κωστή Χατζηδάκη στον οποίο 

έθεσαν επιτακτικά την ανάγκη για άμεση απόδοση των συντάξεων στους ιατρούς που 

έχουν συμπληρώσει εδώ και καιρό τον απαραίτητο χρόνο εργασίας. Παράλληλα 

υπογράμμισαν την ανάγκη οικονομικής στήριξης των ιατρών οι οποίοι πλήττονται 

όπως κάθε άλλη κοινωνική ομάδα από την πανδημία, ενώ ανέλυσαν διεξοδικά τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ιατροί εργασίας.  

 

Τέλος, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) κ.Αθανάσιος 

Εξαδάκτυλος και ο Γενικός Γραμματέας του ΠΙΣ κ.Γιώργος Ελευθερίου 

συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμο με τον 

οποίο αντάλλαξαν απόψεις για το θέμα της πανδημίας. Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε 



 

 

μεταξύ άλλων ότι η Εκκλησία είναι σε αγαστή συνεργασία με τον Πανελλήνιο 

Ιατρικό Σύλλογο, ενώ υπογράμμισε ότι είναι στο πλευρό των χιλιάδων ιατρών που 

δίνουν καθημερινά τη μάχη με τον κορωνοϊό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος                               Ο Γενικός Γραμματέας 

                                                        
Δρ Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος   Δρ  Γεώργιος  Ι. Ελευθερίου 

Πλαστικός Χειρουργός                    Αγγειοχειρουργός 

 

       
 


