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Θέμα: Συνάντηση φορέων και του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας κου Σερέτη Φώτη. 
 
Από τον Εμπορικό Επιχειρηματικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων 
γνωστοποιείται ότι στις 24 Ιουνίου 2021 , πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
μεταξύ  των φορέων : 
 1. Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων 
2. Αγροτικών Συλλόγων Φαρσάλων  
3. Σωματείου Οικοδόμων Φαρσάλων  
4. Συλλόγου Τριτέκνων Επαρχίας Φαρσάλων 
5. Σύλλογου Πολυτέκνων Φαρσάλων  
6. Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Φαρσάλων  
7. Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Φαρσάλων ,  
 Και του  Διοικητή της 5ης ΥΠΕ  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κον Σερέτη 
Φώτη στην οποία κατατέθηκαν αιτήματα  που χρήζουν άμεσης λύσης που 
αφορούν το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων  όπως :  
*Την άμεση και πλήρη λειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου , 
*Την άμεση και πλήρη λειτουργία του ακτινολογικού, 
*Την πλήρη επαναλειτουργία του οδοντιατρικού ιατρείου.  
*Την άμεση λειτουργία του θεσμού των επισκεπτών ιατρών ειδικοτήτων για 
την πραγματοποίηση εβδομαδιαίων ιατρείων στο κέντρο υγείας. 
*Πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων του Κέντρου Υγείας 
Φαρσάλων για να υπάρξει επαρκής στελέχωση και λειτουργική αναβάθμιση.  
 
Μετά την εποικοδομητική συνάντηση με τον κ. Σερέτη ανακοινώνεται πως 
από την Πέμπτη 5 Αυγούστου  2021 , το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων θα  
συμπεριλαμβάνεται στα Εμβολιαστικά Κέντρα για το Εμβόλιο Pfizer.  
Οι πολίτες πλέον θα μπορούν να εμβολιαστούν την πόλη τους χωρίς να 
ταλαιπωρούνται σε άλλες  κοντινές πόλεις για τον εμβολιασμό τους αρκεί να 
δηλώσουν μέσω της πλατφόρμας https://emvolio.gov.gr , είτε μέσω του 
φαρμακοποιού τους.  
 
Επίσης ενημερώνουμε  τους πολίτες πως ξεκίνησε να λειτουργεί πλήρως το 
Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Κέντρου Υγείας, το οποίο είχε σταματήσει 
λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων. 
 
Αναμένουμε στην επίλυση και των υπολοίπων αιτημάτων που είχαμε 
συζητήσει με τον κ. Σερέτη που αφορούν το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων για τα 
οποία μας υποσχέθηκε πως θα διεκπεραιωθούν άμεσα.  
 
Είμαστε υπερήφανοι όταν οι προσπάθειες των φορέων της πόλης βρίσκουν 
ανταπόκριση από την πολιτεία  και θα συνεχίσουμε να απαιτούμε μέχρι να 
αφουγκραστούν τα ζητήματα των πολιτών και να επιλυθούν. 
 
Το ΔΣ  
Του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων. 
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