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Πάτρα, 20 Μαρτίου 2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Πρόγραμμα λειτουργίας Πολυϊατρείου Πάτρας  

από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
       Λόγω των συνθηκών που μεταβάλλονται καθημερινά εξαιτίας της εξάπλωσης του νέου 
Κορωνοϊού στη χώρα μας και των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται, σας ενημερώνουμε πως, 

από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 τα ιατρεία της Πάτρας θα λειτουργούν καθημερινά κατά τις 
ώρες 08:00 έως 14: 30, σύμφωνα με το Πρόγραμμα που ακολουθεί: 

ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

Κλάδη Δήμητρα 08.30 - 11.30 08.30  - 12.30 08.30  - 12.30 08.30  -  12.30

Καϊάφας Κων/νος     12.30 - 14.30   12.30 - 14.30    12.30  - 14.30

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ

Κυριόπουλος  Κων/νος

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

Κωτσαγιάννης Ευάγγελος 08.00 - 11.00 08.00  -  11.00 11.30 -14.30 08.30 -10.30 08.00  -  11.00

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Παπαδιονυσίου Παναγιώτης    08.00 - 11.00    08.00  -  11.00    08.00  - 11.00

Ω.Ρ.Λ.

Μαργκάς Κων/νος    12.30  - 14.30   08.00 - 10.00    12.30  -14.30

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

Γιαννακόπουλος    Πέτρος 08.00  -  12.30 08.00  -  12.30 08.00  -  12.30 08.00  -  12.30 08.00  -  12.30

Ταλαμπούκα   Γεωργία 12.30  -  14.30 12.30  -  14.30 12.30  -  14.30 12.30  -  14.30

Παθολόγος   -  Διαβητολόγος

Αυλωνίτη    Σταματία    12.30 - 14.30

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Συριόπουλος   Βασίλειος 08.30 - 10.30 08.30 - 10.30 08.30  -  10.30 12.00  -  14.00 08.30  -  10.30

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Μωρίκη       Γεωργία     12.30  - 14.30   12.30 - 14.30

Τηλ. Επικοινωνίας:   2610 242780 & 242781 (για ΕΤΕ  - 637077 / διεπιλογικό  67077) 

 Σε συνεννόηση κατόπιν ραντεβού 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΠΟ 23/03/2020
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 Σας παρακαλούμε, πριν την προσέλευσή σας στο Πολυϊατρείο, να ενημερώνετε τις ιατρικές 
μας υπηρεσίες για το σκοπό της επίσκεψης τηλεφωνικά (2610 242780 & -781) και την αποφυγή 
αυτοπρόσωπης προσέλευσης σε αυτό πριν λάβετε σχετικές οδηγίες από το ιατρικό μας 

προσωπικό. 
 
 Σας υπενθυμίζουμε ότι, σε περίπτωση συμπτωμάτων, έστω και ήπιων, λοίμωξης του 
αναπνευστικού (βήχας, πυρετός, πονόλαιμος, έντονη καταβολή δυνάμεων, μυαλγίες, 
αρθραλγίες, ρινική συμφόρηση), θα πρέπει να παραμένετε κατ’ οίκον και να μην προσέρχεστε 

στα ιατρεία μας. Οι ιατροί μας παραμένουν στη διάθεσή σας να σας δώσουν οδηγίες και να σας 
κατευθύνουν τηλεφωνικά.  

 
 Ειδικά για τις ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις που αφορούν τους ασφαλισμένους του 
ΤΥΠΕΤ και του ΕΔΟΕΑΠ, δύνανται να σας αποστέλλονται και ταχυδρομικά (ταχυμεταφορές) 
κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής συνεννόησης με τα ιατρεία μας. 
 

          Για τις συνταγές χρονίων παθήσεων που αφορούν τους ασφαλισμένους ΑΤΠΣΥΤΕ, 
σύμφωνα με Ανακοίνωση του Ταμείου, και αυτές δύνανται να εκδίδονται και να αποστέλλονται 

ταχυδρομικά, κατόπιν απευθείας τηλεφωνικής συνεννόησης στο τηλ. 210 3204911. 
         
 Βασικός στόχος των παραπάνω οδηγιών είναι ο περιορισμός των μετακινήσεων του 

πληθυσμού στις απολύτως επείγουσες, προκειμένου να  ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος περαιτέρω 
διασποράς του Covid - 19.  

 
 
Συνάδελφοι,  
 

Τα Ταμεία και η Ομοσπονδία μας βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και 

συμμορφώνονται στις εκάστοτε οδηγίες των αρμόδιων θεσμικών φορέων της χώρας. 
Παρακαλούμε όλους να τηρείτε τα ατομικά και δημόσια μέτρα προστασίας και προφύλαξης, 

όπως ανακοινώνονται από τους ειδικούς και τους επαγγελματίες υγείας.  
 
Για κάθε μεταβολή ή διαφοροποίηση στον τρόπο λειτουργίας των δομών μας, θα 

ενημερώνεστε άμεσα με νέες Ανακοινώσεις.  
 

 
Για το ΔΣ της ΟΑΤΥΕ 

 
                                                     Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας  
                                           Γεώργιος Γιαμπουράς                              Χρήστος Ασπιώτης 

 
 

 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

www.oatye.gr  

Email Αθήνας: info@oatye.gr Email Πάτρας: info.patras@oatye.gr  
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