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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επίσκεψη του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφερειακής Ενότητας 

στο Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου και στον Δήμαρχο Τανάγρας 

Τον δήμαρχο Τανάγρας, Βασίλη Περγάλια επισκέφτηκε ο Διοικητής  της 5ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης, μετά από 

την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου. 

Η επίσκεψη του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στο Κέντρο 

Υγείας Σχηματαρίου ήταν προγραμματισμένη και πραγματοποιήθηκε με κλιμάκιο 

μηχανικών επιστημόνων της ΚτΥπ Α.Ε, προκειμένου να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη 

μελέτη για τη στατική επάρκεια του κτιρίου και τη γενική αποκατάσταση των φθορών του 

καθώς και για την ενεργειακή αναβάθμισή του. Ο χρονικός ορίζοντας παράδοσης της 

μελέτης και των τευχών της δημοπράτησής του έργου είναι μέχρι τα Χριστούγεννα, 

προκειμένου να υποβληθεί ο πλήρης φάκελος στο Υπουργείο Υγείας ή το ταμείο 

ανάκαμψης για την χρηματοδότησή του. 

Στη συνέχεια στη συνάντηση με τον Δήμαρχο, που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και 

εξαιρετική διάθεση μεταξύ των δυο πλευρών, ο Διοικητής  της 5ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Σερέτης αφού εξήρε το έργο του κ. 

Περγάλια για τις τοπικές μονάδες Υγείας, τον συνεχάρη για το αμέριστο ενδιαφέρον του, 

ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας και τον ευχαρίστησε για την αγαστή συνεργασία 

μαζί του προκειμένου να επιλύονται άμεσα από κοινού ζητήματα που προκύπτουν.    

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν κι άλλα θέματα που αφορούν στα 

Κ.Υ. Σχηματαρίου και Οινοφύτων για την παροχή αρτιότερων υγειονομικών υπηρεσιών 

προς τους πολίτες του Δήμου Τανάγρας.  
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Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας από την πλευρά του εξέφρασε τη 

στήριξή του στο έργο της της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς 

Ελλάδας με γνώμονα την εύρυθμη, ασφαλέστερη και ποιοτικότερη λειτουργία των 

μονάδων Υγείας του Δήμου κι επισήμανε ότι από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής υπάρχει 

η διάθεση αλλά και η ετοιμότητα σε θέματα Υγείας, τονίζοντας ότι το εξαιρετικό επίπεδο 

συνεργασίας που υπάρχει με τους φορείς Υγείας, θα συνεχιστεί προς όφελος των δημοτών. 

Τέλος, η εποικοδομητική συνάντηση επισφραγίστηκε με έναν κοινό στόχο προς την 

κατεύθυνση της ανάπτυξης υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για τους πολίτες  στα Κέντρα 

Υγείας του Δήμου Τανάγρας. 


