
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Κοιν.:  

           
 

Θέμα: Ενημέρωση της ιστοσελίδας της 2ης ΥΠΕ, σχετικά με τους τρόπους που οι 

πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού στο Γ.Ν. Σύρου. 

 

Σε απάντηση του εγγράφου σας με αρ. πρωτ. 14047/10-03-2022, ήθελα να σας 

ενημερώσω σχετικά με τους τρόπους που οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού 

στο νοσοκομείο μας, ότι ισχύουν τα κάτωθι:  

 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 

• Τηλεφωνικά: καλώντας τον αριθμό 22813-60523 κατά τις ώρες 12:00μμ έως 

18:00μμ, από Δευτέρα έως Παρασκευή 

• Δια Ζώσης: από τις 07:30πμ έως τις 18:00μμ, από Δευτέρα έως Παρασκευή 

• E-mail: αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

gei@vardakeio.gov.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 

Η μόνη διαφοροποίηση που υπάρχει στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία είναι ότι τα 

ραντεβού για τη δερματολόγο κλείνονται την τελευταία Παρασκευή του εκάστοτε 

μήνα, για τον επόμενο και με ωράριο από τις 12:00μμ έως 18:00μμ.  Αυτό συμβαίνει 

γιατί η ζήτηση για δερματολογικά ραντεβού υπερβαίνει κατά πολύ τα διαθέσιμα. 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

   Πληροφορίες:  
   Τηλέφωνο     : 22813-60530 
   e-mail      :  
   web site      : www.vardakeio.gov.gr 
 

 

 

  Ερμούπολη: 14.3.2022 
  Αριθ. Πρωτ.:  2275 

ΠΡΟΣ 

 

 
 
   2η  ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου 
   tm.systimaton@dype.gov.gr 

 

 

  Ταχυδρομική Διεύθυνση:  
  Γεωργίου Παπανδρέου 2 
  Ερμούπολη-Σύρος Τ.Κ. 84100  

Εισερχόμενο: 14579 - 14/03/2022



Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα 

Τα ραντεβού αφορούν Μαγνητικές, Αξονικές, Υπέρηχους, Οστική Πυκνότητα και 

Μαστογραφίες. Οι  ακτινογραφίες εξυπηρετούνται από τα ραντεβού των Τακτικών 

Εξωτερικών Ιατρείων. 

• Τηλεφωνικά: καλώντας τον αριθμό 22813-60543 κατά τις ώρες 10:00πμ έως 

12:00μμ, από Δευτέρα έως Παρασκευή 

• Δια Ζώσης: από τις 07:30πμ έως τις 18:00μμ, από Δευτέρα έως Παρασκευή 

• E-mail: αποστέλλοντας μήνυμα ηλ.ταχυδρομειου στη διεύθυνση 

gei@vardakeio.gov.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 

 

Απογευματινά Ιατρεία 

Ισχύουν οι ίδιοι τρόποι όπως αναφέρονται για τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Η 

διαφοροποίηση για τα ραντεβού της δερματολόγου ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. 

 

 

Στη διάθεσή σας για  περαιτέρω ενημέρωση και πληροφορία. 

 

 

 

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Σύρου 

 

 

    Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός 
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