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Προσ 
1. κ. Καρβζλθ Ιωάννθ 

Διοικθτι 6θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ 
Πελοποννιςου Ιονίων Νιςων Ηπείρου 
και Δυτικισ Ελλάδασ  
Yπάτθσ 1 & Ν.Ε.Ο. Πατρϊν-
Ακθνϊν, Πάτρα Σ.Κ. 26 441 
e-mail: 6ype@dypede.gr 

2. Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Αχαΐασ 
κ. Χαράλαμπο Μπονάνο 
Πανεπιςτθμίου 254,κτιριο Β’ 
Σ.K. 26441,Πάτρα 

e-mail: ch.bonanos@pde.gov.gr   
 
Κοινοποίηςη 

- κ.κ. Βουλευτζσ Αχαΐασ  

 

Θέμα:  Μετακίνθςθ ιατρϊν Ε..Τ. από το Κ.Τ. Χαλανδρίτςασ και από το Κ.Τ. Ερυμάνκειασ ςτο Γ.Ν. 
Ανατ. Αχαΐασ-Ο.Μ. Αιγίου για κάλυψθ επιτακτικϊν εφθμεριακϊν αναγκϊν. 

χετ.:  1.  Σο υπ’ αρικ. πρωτ. 1768/10-01-2022 ζγγραφο του Διοικθτι 6θσ Τ.Π.Ε. περί 
μετακίνθςθσ ιατρϊν Ε..Τ. από το Κ.Τ. Χαλανδρίτςασ ςτο Γ.Ν. Ανατ. Αχαΐασ-Ο.Μ. 
Αιγίου για κάλυψθ επιτακτικϊν εφθμεριακϊν αναγκϊν. 

2. Σο υπ’ αρικ. πρωτ. 1809/10-01-2022 ζγγραφο του Διοικθτι 6θσ Τ.Π.Ε.  περί μετακίνθςθσ 
ιατρϊν Ε..Τ. από το Κ.Τ. Χαλανδρίτςασ ςτο Γ.Ν. Ανατ. Αχαΐασ-Ο.Μ. Αιγίου για κάλυψθ 
επιτακτικϊν εφθμεριακϊν αναγκϊν. 

3. Σο κοινό ζγγραφο των υλλόγων Προςταςίασ Τγείασ & Περιβάλλοντοσ Περιοχισ 
Κζντρου Τγείασ Χαλανδρίτςασ και Εκελοντϊν Αιμοδοτϊν Κζντρου Τγείασ 
Χαλανδρίτςασ. 

 

Με βάςθ τθν ενθμζρωςθ που ζχουμε, κατόπιν επικοινωνίασ με τα Κζντρα Τγείασ 

Χαλανδρίτςασ και Ερυμάνκειασ, και όπωσ προκφπτει από τα ανωτζρω ςχετικά ζγγραφα, ζχει 

εγκρικεί θ μετακίνθςθ των ειδικευμζνων ιατρϊν των ανωτζρω δομϊν ςτο Γ.Ν. Ανατ. Αχαΐασ-Ο.Μ. 

Αιγίου για τθν κάλυψθ επιτακτικϊν εφθμεριακϊν αναγκϊν. 

Κρίνεται ςκόπιμο να τονίςουμε ότι οι εν λόγω δομζσ είναι οι δυο μοναδικζσ δομζσ παροχισ 

υπθρεςιϊν Τγείασ, που εξυπθρετοφν πάνω από εκατόν πενιντα (150) οικιςμοφσ του Διμου 

Ερυμάνκου, αλλά και δθμοτικϊν ενοτιτων του Διμου Πατρζων και τθσ βόρειασ Ηλείασ, 

καλφπτοντασ κακθμερινά ιατρεία αςκενϊν, επιςκζψεισ ςε μεγάλο αρικμό περιφερειακϊν 

(κοινοτικϊν) ιατρείων και εφθμερίεσ. 

Εξ’ αιτίασ δε των ειδικϊν ςυνκθκϊν που ζχουν διαμορφωκεί λόγω τθσ πανδθμίασ του 

κορωνοϊοφ Covid-19, καλφπτουν επιπλζον και όλεσ τισ επιτακτικζσ ανάγκεσ Test Covid και 

εμβολιαςμοφ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ κατ’ οίκον εμβολιαςμοφσ. 

Ελληνική   
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Από τθν ενθμζρωςι μασ προκφπτει επίςθσ ότι προκειμζνου το ιατρικό προςωπικό να 

ανταποκρικεί ςτο ςφνολο των δραςτθριοτιτων των Κζντρων Τγείασ ζχουν αναςταλεί οι 

δικαιοφμενεσ άδειεσ και τα ρεπό των εφθμεριϊν. 

Είναι προφανζσ ότι οποιαδιποτε μετακίνθςθ, για τθν κάλυψθ ακόμθ και εφθμεριϊν και μόνο, 

ςυγκεκριμζνων ειδικοτιτων ιατρϊν, ειδικά τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι, κζτει ςε ςοβαρό κίνδυνο 

τθν ομαλι λειτουργία των αναφερομζνων δομϊν Κ.Τ. Χαλανδρίτςασ και Ερυμάνκειασ προσ ηθμία 

των κατοίκων τθσ περιοχισ μασ. 

Ωσ εκ τοφτου, παρακαλοφμε όπωσ αξιολογθκεί εκ νζου θ απόφαςι ςασ για τθ μετακίνθςθ 

κρίςιμων ειδικοτιτων ιατρϊν από τισ δυο μοναδικζσ υφιςτάμενεσ δομζσ Τγείασ του Διμου 

Ερυμάνκου. 

  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ  
 
 

 ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΠΑΡΗ 
 

 

 

 

 

 

 


