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                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μετά τις πιέσεις που άσκησε ο Δήμος Σύμης, έγινε τελικά δεκτό το αίτημα και πριν από λίγα λεπτά 
γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο Λευτέρη Παπακαλοδούκα -από τον Διοικητή της 2ης Υ.Π.Ε. 
Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό- ότι το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης, 
αναβαθμίζεται σε Κέντρο Υγείας! 
Την απόλυτη ικανοποίησή του εξέφρασε o Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας για την 
πολύ σημαντική εξέλιξη, αφού η δέσμευση της Κυβέρνησης έγινε πραγματικότητα κι έτσι το 
αίσθημα ασφάλειας για την Υγεία αυξάνεται για τους κατοίκους του νησιού, για τους συμπολίτες μας 
που επιλέγουν να διαμείνουν στη γενέτειρά τους, αλλά και τους επισκέπτες που επιλέγουν τη Σύμη 
για τις διακοπές τους. Ουσιαστικά «αυτονομείται» πλέον το Κέντρο Υγείας Σύμης που παλαιότερα 
ως Π.Π.Ι. υπαγόταν στο Κ.Υ. Έμπωνας και στη συνέχεια στο ΙΚΑ Ρόδου. 
Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Μαρτίου 2022 ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλοδούκας και ο 
Αντιδήμαρχος Νικήτας Γρύλλης επισκέφθηκαν το υπουργείο Υγείας όπου και πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση με τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού και κατόπιν κοινής απόφασης των 
Διοικητών της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου και της 3ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας ανακοινώθηκε η 
μετακίνηση Ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης 
προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά του. 

Τα  εγκαίνια του Κέντρου Υγείας, για την ονοματοδοσία σε «Κ.Υ. Φώφη Γεννηματά» θα 
γίνουν στο προσεχές χρονικό διάστημα, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μετά από 
συνεννόηση που θα έχει το γραφείο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την 
οικογένεια της αείμνηστης πολιτικού, αφού ως γνωστόν θα φέρει το όνομα της Φώφης 
Γεννηματά ως ένδειξη τιμής στη ζωή και το έργο της. 



 

Να σημειωθεί ότι πριν από έξι μήνες, στις 8/11/2021 τελέσθηκε και ο αγιασμός του Πολυδύναμου 
Ιατρείου της Σύμης, όπου παρέστησαν οι βουλευτές Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας και Βασίλης 
Υψηλάντης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Ρόδου Ηλίας Τσέρκης και ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ Χρήστος Ροϊλός. 

Όπως δήλωσε στο realvoice995.gr o Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας, ο διοικητής της 2ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας είχε δεσμευθεί για την αναβάθμιση του Πολυδύναμου Ιατρείου της Σύμης σε 
Κέντρο Υγείας, όπως και έγινε. Σε αυτό σήμερα υπηρετούν ένα γιατρός Γενικής Ιατρικής, τρεις αγροτικοί 
ιατροί, 3-4 νοσηλευτές και μία παρασκευάστρια. 

 


