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ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Συμβούλιο Κοινότητας Μαγούλας συνήλθε εκτάκτως την Παρασκευή

02.04.21 μετά από

πρόσκληση της προέδρου ΣΤΑΜΟΥ ΣΟΦΙΑΣ, που πραγματοποιήθηκε «δια περιφοράς», έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 , το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020 και του αρ. ια της αριθμ. 40 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ με ΑΔΑ
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ, & πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΘΕΜΑ έκτακτο
Έγκριση ψηφίσματος για τη μη μετατροπή του Θριάσιου Νοσοκομείου - του
μοναδικού στη Δυτική Αττική - σε νοσοκομείο COVID
Σήμερα 02 Απριλίου του 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄ συνήλθε

έκτακτα το

Συμβούλιο Κοινότητας παρόντων 6 - (έξι ) μελών του Συμβουλίου Κοινότητας Μαγούλας, οι
οποίοι όπως αποδεικνύεται, γνωμοδότησαν για την έγκριση του παρακάτω ψηφίσματος μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Συμβούλιο Κοινότητας Μαγούλας, γνωρίζοντας τη συμβολή του Θριασίου Νοσοκομείου όχι
μόνο στη Δυτική Αττική αλλά & στην ευρύτερη περιφέρεια αλλά μπορούμε να πούμε και σε όλη
την Ελλάδα, θέλουμε να το υπερασπιστούμε όλοι μαζί, αφού πρόκειται για την υγεία και τα
δικαιώματά μας, σε έναν Δήμο που παράλληλα με την πολιτιστική του κληρονομιά έχει και το
χαρακτήρα μιας καθαρά βιομηχανικής πόλης.
Με εκατοντάδες εργαζόμενους στην Ελευσίνα, την Μαγούλα, τη Μάνδρα, τον Ασπρόπυργο.
Βρίσκεται στο κέντρο όλων των Δήμων, στην καρδιά του Θριασίου Πεδίου.
Είναι το μοναδικό νοσοκομείο στη Δυτική Αττική,
απασχολούνται στη Μαγούλα

και

την

εξυπηρετεί τους εργαζόμενους που

ευρύτερη ζώνη,

ιδιαίτερα χρήσιμο στα εργατικά
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ατυχήματα. Δίπλα μας για κάθε δύσκολη στιγμή. Του εργάτη, του πολίτη, του υπερήλικα, του
νεογέννητου. Είμαστε αντίθετοι στη μετατροπή του αποκλειστικά σε Νοσοκομείο Covid.
Είμαστε αντίθετοι στο να καταργηθούν όλες οι μονάδες που εξυπηρετούν τις υπόλοιπες
ασθένειες που μαστίζουν τον πληθυσμό, τους τραυματίες, τις εγκύους, αντίθετοι στο να
εγκαταλείψουν οι άλλες ειδικότητες των ιατρών τη θέση τους και να μεταφερθούν σε διάφορα
νοσοκομεία της χώρας.
Γνωμοδοτούμε ομόφωνα
Υπέρ της έγκρισης ψηφίσματος για τη μη μετατροπή του Θριασίου Νοσοκομείου του μοναδικού στη Δυτική Αττική - σε νοσοκομείο COVID
Εκφράζουμε την ομόφωνη αντίθεσή μας στην απόφαση του Υπουργείου Υγείας με το
παρακάτω ψήφισμα:







Είμαστε αντίθετοι στη μετατροπή του Θριασίου Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο
Covid
Αιτούμαστε στο Υπουργείο Υγείας άμεση λύση στο πρόβλημα & να
αντιμετωπιστούν τα περιστατικά covid με την επίταξη ιδιωτικής κλινικής
Να ενισχυθεί άμεσα το Νοσοκομείο με Ιατρικό & Νοσηλευτικό προσωπικό.
Είμαστε υπέρ της στήριξης, αναβάθμισής του και όχι της παύσης του.
Θέλουμε το Θριάσιο Νοσοκομείο να λειτουργεί, να είναι σε πλήρη
ετοιμότητα για κάθε περιστατικό, εφόσον
βρίσκεται και εντός της
βιομηχανικής περιοχής του Θριασίου Πεδίου
Είμαστε πλάι σε κάθε προσπάθεια του Ιατρικού και Νοσηλευτικού
προσωπικού και του πολίτη, ώστε να μη μετατραπεί το Θριάσιο σε Covid,
όλοι μας αρωγοί στον αγώνα αυτό.
Η γνωμοδότηση αυτή έλαβε α.α 04/21.
Η πρόεδρος

ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΜΟΥ

Το παρόν ψήφισμα:
α . να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο
β. στην ιστοσελίδα του Δήμου
γ. να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο
δ. να σταλεί στην Περιφέρεια Αττικής
ε. στους Βουλευτές του νομού και
στ. στο Υπουργείο Υγείας

Τα μέλη

ΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΥΠΙΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

