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Βόλος, 14.07.2021 

-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ- 

Θέμα: Άμεση ανάγκη ανακατασκευής του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου 

 

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, 

Το νησί της Σκοπέλου είναι το δεύτερο σε σειρά νησί που ανήκει στο σύμπλεγμα των 
Βορείων Σποράδων του Νομού Μαγνησίας με μόνιμο πληθυσμό 4.960 κατοίκους (απογραφή 
του 2011), ο οποίος παρουσιάζει σημαντική αύξηση κατά τη θερινή περίοδο λόγω της 
αυξημένης τουριστικής κίνησης. 

Η μόνη δημόσια δομή υγείας του νησιού είναι το Κέντρο Υγείας Σκοπέλου (Κ.Υ.) το οποίο 
καλύπτει τις υγειονομικές ανάγκες τόσο του μόνιμου πληθυσμού του νησιού όσο και των 
χιλιάδων επισκεπτών, ενώ ταυτόχρονα στην διοικητική του αρμοδιότητα ανήκει και το νησί 
της Αλοννήσου που διαθέτει μόνο Περιφερειακό Ιατρείο. 

Το Κέντρο Υγείας Σκοπέλου αντιμετωπίζει σοβαρά κτιριακά προβλήματα που επηρεάζουν τη 
λειτουργικότητα της δημόσιας δομής υγείας, δυσχεραίνουν το καθημερινό έργο του ιατρικού 
και παραϊατρικού προσωπικού και προκαλούν την έντονη δυσαρέσκεια και τον 
προβληματισμό των κατοίκων της Σκοπέλου. 

Το κτίριο, που δεν έχει ανακαινιστεί εδώ και αρκετά χρόνια, χρειάζεται άμεση και συνολική 
αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που 
παρουσιάζει στη στέγη, στη θέρμανση και τα κουφώματα, αλλά και τους χώρους υγιεινής. 

Ο Δήμος Σκοπέλου έχει ολοκληρώσει τη μελέτη εφαρμογής για την ανακατασκευή του 
Κέντρου Υγείας Σκοπέλου, έπειτα από δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας 
Μαρτίνου, την οποία έχει κοινοποιήσει σε εσάς και στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια. 
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Όπως είχατε αναφέρει επανειλημμένα, η απουσία της εν λόγω μελέτης ήταν ο λόγος για τον 
οποίο το Κέντρο Υγείας Σκοπέλου δεν μπορούσε να ανακαινιστεί παρότι υπήρχαν τα 
χρήματα. 

Με δεδομένο ότι η ανακατασκευή του Κέντρου Υγείας της περιοχής, πάγιο αίτημα των 
κατοίκων της Σκοπέλου, θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας αλλά και το 
τουριστικό προφίλ του νησιού, και το ότι η σχετική μελέτη εφαρμογής είναι έτοιμη, 
παρακαλείσθε όπως επισπεύσετε τη θεώρησή της από την Τεχνική Υπηρεσία της 
Περιφέρειας και δρομολογήσετε άμεσα τις εργασίες ανακαίνισής του. 

 

Με εκτίμηση 

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος 

Βουλευτής Μαγνησίας ΣΥΡΙΖΑ 

 


