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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ

                                                                                   

                                                                        Πειραιάς, 19.06.2019
                                                      Αρ. Πρωτ. 67

            
                                                                                        Προς τον: 
                                                                                        Πρόεδρο Ι.Σ.Α.

κ. Γ. Πατούλη

Θέμα: «Προσωρινή τροποποίηση της λειτουργίας του 1ου Κ.Υ. Μεγάρων»

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Η 2η ΥΠΕ αποφάσισε την προσωρινή τροποποίηση της λειτουργίας του 1ου 

Κ.Υ. Μεγάρων, αφού προηγουμένως προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 

ώστε να μη διακοπεί η 24ωρη λειτουργία του.

Με την έναρξη του έτους, την συνταξιοδότηση δύο ιατρών του 1ου Κ.Υ. 

Μεγάρων και την αναρρωτική άδεια άλλων δύο, προέβη σε προσκλήσεις 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Γενικούς Ιατρούς και Παθολόγους όλων των Κ.Υ. 

του λεκανοπεδίου αρμοδιότητας της,  αλλά και  προς τις άλλες ΥΠΕ, για την 

εφημεριακή κάλυψη του Κ.Υ. (ΔΑΑΔ10188/14-2-2019, ΔΑΑΔ28915/16-5-2019, 

ΔΑΑΔ30770/24-5-2019, ΔΑΑΔ32307/3-6-2019) με πενιχρά αποτελέσματα. 

Παρόλα αυτά συνέταξε κατάλογο εφημερευόντων και προέβη σε μετακινήσεις 

ιατρών, με αποτέλεσμα την προσωρινή λύση του θέματος.

Ας σημειωθεί ότι υπάρχει πλήρης έλλειψη ενδιαφέροντος ιατρών και 

ιδιαίτερα Γενικών Ιατρών, εγγραφής τους στον πίνακα επικουρικών ιατρών της 2ης 

ΥΠΕ για το 1ο ΚΥ Μεγάρων.

Η εξουθένωση της μοναδικής ιατρού, λόγω συνεχούς εφημέρευσης και η 

αδυναμία ασφαλούς εφημέρευσης, τόσο για τον πληθυσμό όσο και το λοιπό 

προσωπικό, απετέλεσε την αιτία της προσωρινής τροποποίησης της λειτουργίας του  

του 1ου Κ.Υ. Μεγάρων.
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Η Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ συμφωνεί με την άποψη σας σχετικά με «την 

ενίσχυση της προσβασιμότητας του αστικού πληθυσμού σε υπηρεσίες 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας κοντά στον τόπο κατοικίας τους, που είναι και ο βασικός 

σκοπός της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας».  Θα συμφωνήσουμε απολύτως μαζί 

σας ότι «η ΠΦΥ έχει ανάγκη από ενίσχυση και όχι περαιτέρω συρρίκνωση. Τα 

Κέντρα Υγείας οφείλουν να είναι επαρκώς στελεχωμένα, τόσο από προσωπικό όσο 

και από ιατρικό εξοπλισμό, ώστε να λειτουργούν σε 24ώρη βάση». και  στο βαθμό 

που μας αφορά τώρα και στο μέλλον, θα φροντίσουμε για την επίτευξη του στόχου 

αυτού. 

   Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
         

 ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
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