
 

ΜΕΓΑΡΑ, 19 Ιουνίου  2019 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ΄ 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ ταμοφλησ, 
διαμαρτφρεται για την υποβάθμιςη 

του Κζντρου Τγείασ Μεγάρων 
Κυκλοφόρηςε  χθζσ η πληροφορία ότι η λειτουργία του Κζντρου Τγείασ 

Μεγάρων θα είναι πζντε μζρεσ την εβδομάδα, από  Δευτζρα ζωσ Παραςκευή και 
ώρεσ από 08.00 ζωσ 15.00.  

Σο γεγονόσ αυτό είναι πολφ ςοβαρό και θζτει ςε κίνδυνο την Τγεία των 
πολιτών και για το λόγο αυτό ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ ταμοφλησ 
ενήργηςε αςτραπιαίωσ αποςτζλλοντασ ςτον Τπουργό Τγείασ το παρακάτω ζγγραφο 
(Αριθμ. Πρωτ: 336/18.6.2019) το οποίο κοινοποίηςε ςτον Πρόεδρο τησ ΚΕΔΕ και 
Πρόεδρο του Ιατρικοφ υλλόγου Αθηνών εκλεγμζνο Περιφερειάρχη Αττικήσ κ. 
Γιώργο Πατοφλη, ςτην Περιφερειάρχη Αττικήσ κ. Ρζνα Δοφρου, ςτον 
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικήσ Αττικήσ κ. Γιάννη Βαςιλείου και ςτουσ Βουλευτζσ τησ 
Περιφζρειασ Αττικήσ. 

Παράλληλα μίληςε τηλεφωνικά με τον Αντιπρόεδρο τησ Κυβζρνηςησ κ. 
Δραγαςάκη Γιάννη, με τον Πρόεδρο τησ ΚΕΔΕ κ. Πατοφλη Γιώργο και με το 
Τπουργείο Τγείασ προκειμζνου να κλείςει ραντεβοφ με τον Τπουργό. 

το ζγγραφο του Δημάρχου αναφζρονται τα εξήσ: 
« Σαο γλωξίδω, όηη ζήκεξα ην κεζεκέξη πιεξνθνξήζεθα κε κεγάιε έθπιεμε 

θαη κάιηζηα όρη από θάπνην επίζεκν πξόζωπν ή Φνξέα, πωο ΔΥΣΤΥΦΩΣ  ην Κέληξν 

Υγείαο (ΚΥ) Μεγάξωλ ζρεδόλ ζηακαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, αθνύ ζα είλαη αλνηρηό 

πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα από 08.00 έωο 15.00. Τν γεγνλόο απηό κνπ επηβεβαίωζε ε 

Δηεπζύληξηα ηνπ Κ.Υ, θαζώο θαη ε Δηνηθήηξηα ηεο 2
εο

 ΔΥΠΕ, θαηόπηλ ηειεθωληθήο 

θιήζεο κνπ.  

Θεωξνύκε απαξάδεθηε ηελ ελέξγεηα απηήλ, πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία 

ηωλ πνιηηώλ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέωλ. Η ηόζν κεγάιε ππνβάζκηζε ηνπ Κ.Υ Μεγάξωλ 

γίλεηαη ζε κία πεξίνδν, πνπ ζα έπξεπε νη θνηλωληθέο δνκέο λα εληζρύνληαη θαη λα 

αλαβαζκίδνληαη 

Απαηηνύκε ηελ άκεζε αλαζεώξεζε ηεο απόθαζεο ηεο 2
εο

 ΔΥΠΕ, ηελ 

ελίζρπζε ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπ Κ.Υ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ επί 24ώξνπ βάζεωο θαηά 

ηξόπν, πνπ λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο θαη λα πξνθπιάζζεη ηελ πγεία ηωλ πνιηηώλ ηνπ 

Δήκνπ Μεγαξέωλ.» 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ  
& Δημοςίων χζςεων 


