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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

O Δήμαρχος συγκάλεσε σε σφσκεψη με θέμα 
την ασφαλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Μεγάρων 

 
Σο Κέντρο Τγείασ Μεγάρων επαναλειτουργεί όπωσ είναι πλζον γνωςτό,  από 

τθν περαςμζνθ Σετάρτη  8 Ιανουαρίου 2020, κανονικά επί 24ϊρου βάςεωσ, όπωσ 
ανακοινϊκθκε με επιτόπια επίςκεψθ του Τπουργοφ Τγείασ κ. Βαςίλθ Κικίλια. 

Με πρωτοβουλία του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη ταμοφλη ςιμερα 
Σρίτη 14 Ιανουαρίου, ςτισ 11 το πρωϊ, ςτθν αίκουςα υνεδριάςεων Δθμοτικοφ 
υμβουλίου, ςτο Δημαρχείο Μεγάρων πραγματοποιικθκε  ςφςκεψθ για να 
λθφκοφν μζτρα,  που κα ςυμβάλλουν  ςτθν  λφςθ του πολφ ςοβαροφ προβλιματοσ  
τθσ φυςικισ αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτο Κζντρο Τγείασ Μεγάρων, το οποίο 
επθρεάηει κακοριςτικά  τθν καλι και ςυνεχι λειτουργία του. 

τθ ςφςκεψθ αυτι, που ζλαβε χϊρα υπό τθν προεδρία του Δθμάρχου 
Μεγαρζων Γρηγόρη ταμοφλη και διιρκεςε μιάμιςθ ϊρα, ςυμμετείχαν ο 
Τποδιοικθτισ τθσ 2θσ Τ.Π.Ε κ. Αλεβιζάτοσ Περικλθσ,  ο Διευκυντισ τθσ Αςτυνομικισ 
Διεφκυνςθσ Δυτικισ Αττικισ, Σαξίαρχοσ κ. Δαςκαλάκησ Εμμανουθλ, ο Διοικθτισ 
του Αςτυνομικοφ Σμιματοσ Μεγάρων κ. Κουμιώτησ Θεοχάρησ, θ Διευκφντρια του 
Κζντρου Τγείασ Μεγάρων, ο εκπρόςωποσ των εργαηομζνων του Κζντρου Τγείασ, 
εκπρόςωποι του υλλόγου “Αγιοσ Χριςτόφοροσ” και τθσ Ομοςπονδίασ Ρομά και οι 
Βουλευτζσ τθσ Περιφζρειασ  Δυτικισ Αττικισ Γιώργοσ Κώτςηρασ και Βαγγέλησ 
Λιάκοσ. 

Παραβρζκθκαν επίςθσ ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Κώςτασ 
Καράμπελασ, οι Αντιδιμαρχοι Ιερόιεοσ Πολυχρόνησ, Κώςτασ Φυλακτόσ,  ταφροσ 
Φωτίου και  ο Πρόεδροσ τθσ ΔΗΚΕΔΗΜΕ Γιάννησ Καλιπόζησ.  

Εγινε από όλουσ κατανοθτό ότι το Κζντρο Τγείασ πρζπει να ςυνεχίςει να 
λειτουργεί απρόςκοπτα και το προςωπικό να εργάηεται και να προςφζρει τισ 
υπθρεςίεσ του μζςα ςε αςφαλζσ περιβάλλον. 

Σο πρόβλθμα είναι θ ζλλειψθ ιατρϊν και  κάποια  περιςτατικά 
παραβατικότθτασ  από Ρομά.  
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Τςτερα από τθν ανταλλαγι απόψεων όλοι κατζλθξαν ότι θ πολιτεία κα 
ςυνεχίςει τισ ενζργειεσ για τθν πλιρθ ςτελζχωςθ του Κ.Τ. με Ιατρικό προςωπικό, ο 
Δθμοσ κα ςυνεχίςει ποικιλοτρόπωσ να ςτθρίηει τθν πλιρθ λειτουργία του Κ.Τ και να 
ςυμπαρίςταται ςτισ προςπάκειεσ τθσ Διευκφντριασ και όλων των εργαηομζνων και 
εκ μζρουσ των Ρομά υπιρξε θ δζςμευςθ για να ενθμερωκοφν όλοι οι τςιγγάνοι τθσ 
περιοχισ να ςυμπεριφζρονται κανονικά για να μθν   υπάρξουν ςτο εξισ  
παραβατικά περιςτατικά εκ μζρουσ των και τα τυχόν περιςτατικά, που κα   
προκφψουν ςτο μζλλον κα αντιμετωπίηονται αναλόγωσ και ςφμφωνα με το Νόμο,  θ 
δε  Αςτυνομία κα φροντίςει ϊςτε με ςυνεχείσ παρεμβάςεισ τθσ να τθρείται θ τάξθ. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ ταμοφλησ διλωςε: « Σο κζμα είναι 
ςοβαρό, μασ απαςχολεί ιδιαίτερα και μασ προβλθματίηει, χρειάηονται από όλουσ 
ενζργειεσ, ςυνεχείσ προςπάκειεσ και παρακολοφκθςθ ζτςι ϊςτε να μθν υπάρξουν 
περαιτζρω προβλιματα  με ςτόχο να λειτουργεί το Κζντρο Τγείασ κανονικά επί 
24ϊρου βάςεωσ, να υπάρχουν γιατροί και το προςωπικό να αιςκάνεται αςφάλεια 
ςτον εργαςιακό χϊρο, νφχτα μζρα.» 
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