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        ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

 

Αλεξανδρούπολη  7-6-2022                                                            Αρ. Πρωτ.  746ΗΥ 

 

                                                                                        ΠΡΟΣ 

               τον  Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη 

                                                                     Κοιν.  Πίνακας αποδεκτών 

Κύριε Υπουργέ, 

ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την κατ’εξαίρεση ανανέωση της θητείας 

(λήγει 30/6/2022), των υπηρετούνταν με παράταση ιατρών – Διευθυντών των 

Κέντρων Υγείας Δικαίων και Ορεστιάδας, κ.κ. Κλεάνθη Χαλιαμπάλια και Χρήστου 

Παπαθανάκη. 

Ειδικά για το Κέντρο Υγείας Δικαίων, το βορειότερο Κέντρο Υγείας της χώρας και 

μεταξύ των πιο υποστελεχωμένων πανελλαδικά,  οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι, 

όντας ήδη με αρκετές κενές θέσεις ιατρών, το πρόβλημα θα επιδεινωθεί στα τέλη του 

χρόνου οπότε συνταξιοδοτείται μία εκ των τριών (μόνο) συναδέλφων που υπηρετούν 

αυτή τη στιγμή. Αν δεν ανανεωθεί η παράταση του Συντονιστή Διευθυντή κου 

Χαλιαμπάλια, το ΚΥ θα μείνει μόνο με έναν γιατρό, πράγμα που καθιστά άκρως 

προβληματική έως και αδύνατη την συνέχιση της λειτουργίας του, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για την περίθαλψη των πολιτών αυτής της ακριτικής και 

απομακρυσμένης περιοχής. 

Όσον αφορά το ΚΥ Ορεστιάδας, το οποίο συνδράμει συχνά το ΚΥ Δικαίων σε 

ιατρικό προσωπικό, με την τυχόν αποχώρηση (αν δεν ανανεωθεί) του κου 

Παπαθανάκη, η λειτουργία του θα είναι οριακή από πλευράς ιατρικού προσωπικού 

και φυσικά θα αδυνατεί να στηρίξει πλέον το ΚΥ Δικαίων. 

Πρέπει άμεσα κύριε Υπουργέ να δοθεί νέα παράταση στους δύο συναδέλφους, 

για όσο διάστημα επιθυμούν και μπορούν να εργάζονται, ταυτόχρονα με την άμεση 

προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων ιατρών. Δεν πρέπει (εφόσον 

επιθυμούν φυσικά) να αποχωρήσει κανένας γιατρός πριν έλθουν νέοι συνάδελφοι να 

στελεχώσουν τα κενά. Όσες παρατάσεις και αν χρειαστούν. 
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Είμαστε σίγουροι, λαμβάνοντας υπόψη το έκδηλο ενδιαφέρον σας για την 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αλλά και την ιδιαίτερη ευαισθησία του Υπουργείου 

για τις άγονες, ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές, ότι θα αποδεχθείτε το 

αίτημά μας και θα εκδώσετε άμεσα τις σχετικές αποφάσεις. 

Επαναλαμβάνουμε τέλος την πρόσκλησή μας να επισκεφθείτε την περιοχή μας, 

για να διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι την ιδιαιτερότητά της, και να κατανοήσετε πλήρως 

την ανάγκη αποδοχής των αιτημάτων μας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία. 

 

                                                                      Με τιμή  

Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε. 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

                    Δρ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ    ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

  

 

 

 

 

Πίνακας αποδεκτών 

1. Αν. Υπουργό Υγείας κα Μίνα Γκάγκα 

2. Γεν. Γραμματέα Υπ. Υγείας κ. Μάριο Θεμιστοκλέους 

3. Διοικητή 4ης ΥΠΕ κ. Δημήτριο Τσαλικάκη 

4. Υποδιοικήτρια 4ης ΥΠΕ κα Ειρήνη Χατζοπούλου 

5. Πρόεδρο ΠΙΣ κ. Αθανάσιο Εξαδάκτυλο 

6. Βουλευτές Ν. Έβρου 

7. Δήμαρχο Ορεστιάδας κ. Βασίλη Μαυρίδη 

8. Διευθυντές ΚΥ Δικαίων και Ορεστιάδας 

 


