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Θέμα: Αίτημα χαρακτηρισμού Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης ως άγονου
Σχετ: αρ. πρωτ. 2843/23-5-2017 έγγραφο μας

Αξιότιμε κε Υπουργέ, κε Αναπληρωτή, κε  Διοικητή, κε Πρόεδρε , κύριοι/α 

Βουλευτές,

Επανέρχομαι σε προηγούμενο αίτημα μας, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η

Σαμοθράκη στον τομέα της  υγείας.  Τα  προβλήματα είναι  πολλά τόσο  στον τομέα των

κτιριακών εγκαταστάσεων κυρίως όμως στη στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό.  

Ως προς το πρόβλημα της στελέχωσης βασικό μειονέκτημα αποτελεί ο μη χαρακτηρισμός

του Κέντρου Υγείας ως άγονο.

Προς ενημέρωση σας, η Σαμοθράκη έχει ένα Κέντρο Υγείας και ένα Περιφερειακό Ιατρείο το

οποίο υπάγεται στο ΓΠΝΕ. Για το Περιφερειακό Ιατρείο η μία (1) θέση αγροτικού ιατρού

καλύφθηκε προσφάτως (στις 15/5/2017) με Γενικό Ιατρό Β Επιμελήτρια επί θητείας και αυτή η

θέση περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ Β' 1919/28.6.2016 γι αυτό και ήταν δυνατή η κάλυψη της. 

Ως προς το Κέντρο Υγείας που αποτελεί και την κύρια δομή υγείας στο νησί, υπάρχουν δύο (2)

θέσεις αγροτικών ιατρών. Μία (1) από αυτές καλύπτεται από τον Ιατρό Βαλέριο Σαββίδη Β

Επιμελητή επί θητεία, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο προαναφερθέν ΦΕΚ αλλά ούτε και στο

ΦΕΚ Β' 1963/16.5.2017. Ο εν λόγω ιατρός έχει φτάσει στα όρια της αντοχής του λόγω την

εφημερίων και αντιμετωπίζει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα. 

ΠΡΟΣ: 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - Υπόψη Υπουργού 

κου Α. Ξανθού
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-Αναπληρωτή 

Υπουργό κο Π.Πολάκη
3. Διοικητή 4ηΥΠΕ κο Πλωμαρίτη
4. Πρόεδρο Πανελληνίου Ιατρικού 

Συλλόγου 
5. Βουλευτές Ν.Έβρου

ΚΟΙΝ:
1. Ιατρικό Σύλλογο Ν.Έβρου
2. Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης



Η δεύτερη θέση αγροτικού ιατρού -παρά τις προκηρύξεις- μένει ακάλυπτη λόγω έλλειψης

οικονομικών κινήτρων. 

Παρακαλούμε για την άμεση ένταξη και των δύο (2) θέσεων του Κέντρου Υγείας στα

οικονομικά κίνητρα και τον χαρακτηρισμό του Κέντρου Υγείας ως άγονο.   

 

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος

Βίτσας Αθανάσιος


