
 

 

 

Προς 

Αστυνομικό Διευθυντή Αχαΐας 

κο Μιχαλόπουλο Γεώργιο 

Ενταύθα 

 

Κοινοποίηση: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ Μπονάνου Χαράλαμπου 

 

Αγαπητέ κ Διευθυντά,  

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της ΚΥΑ ΦΕΚ 341/29-1-2021 τΒ' (αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877), τα ιατρεία και 

διαγνωστικά εργαστήρια παραμένουν σε λειτουργία μετά τις 18:00 ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες 

των πολιτών και των εργαζόμενων, κατά εφαρμογή του άρθρου 3   §6. 

" 6. Ειδικώς από τις 21:00 έως τις 5:00 για τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο επιτήρησης, καθώς 

και στην Περιφέρεια Αττικής και από τις 18:00 έως τις 5:00 για τις υπόλοιπες περιοχές που εντάσσονται 

στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους 

περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:  ... β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, 

επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από 

σχετική επικοινωνία). " 

Υπάρχει η οδηγία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών προς τους ιατρούς-μέλη του να γνωστοποιούν το 

ραντεβού στους ασθενείς τους μέσα από SMS ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι από την αρχή της πανδημίας, κατά τη διάρκεια των lockdown, τα ιδιωτικά ιατρεία 

και εργαστήρια παρέμειναν ανοικτά ώστε να μην ανακόπτεται η πρόσβαση των ασθενών και των 

πολιτών στην περίθαλψη. Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων στην περιοχή μας, είναι επιτακτική η 

ανάγκη να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που το έχουν ανάγκη, χωρίς φαινόμενα συνωστισμού στους 

χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας.  

Καθημερινά διενεργούνται εκατοντάδες rapid test και PCR test για την ανίχνευση της νόσου COVID-19 

στα διαγνωστικά εργαστήρια και πολίτες απευθύνονται σε κλινικούς ιατρούς για κλινική εξέταση και 

οδηγίες. Εκτός αυτού, ασθενείς με χρόνιες παθήσεις έχουν απόλυτη ανάγκη την αναγκαία 

παρακολούθηση της νόσου τους και είναι επιτακτική η πιστή τήρηση των εμβολιασμών στα παιδιά.  

Επομένως κρίνεται απαραίτητη η εύρυθμη λειτουργία της ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

από κοινού με τη δημόσια ΠΦΥ, ώστε να αποφορτισθεί το έργο των νοσηλευτικών μονάδων της 

περιοχής μας.  

Σας ευχαριστούμε για την αγαστή συνεργασία,  

 
 

Αριθ. Πρωτ.: 698 

Πάτρα: 3-2-2021 


