
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ          

KΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 
τ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 – Τηλ. 22310-31200/52600 – Fax : 22310-66300 - email : agian@med.uoa.gr 
Γραφείο Αθήνας : Μητροπόλεως 1 Τ.Κ. 10557 – 5ος

 
 Όροφος – Γραφείο 503  - Τηλ. 210 3709532 - Fax : 210 3709530 

Προς Την Βουλή Των Ελλήνων 
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

Δια τους κ.κ. Υπουργούς  
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  

Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Απασχόλησης   
 
 

Θέμα : Κέντρο Υγείας Περιστερίου κλειστό και για πόσο χρονικό διάστημα 
 
  

Το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Περιστερίου, το πρώτο και μοναδικό στην 
Ελλάδα πρότυπο κέντρο υγείας αστικού τύπου είναι από μακρού έτοιμο και 
τεχνολογικώς εξοπλισμένο, αλλά παραμένει επί μήνες τώρα κλειστό και 
αχρησιμοποίητο. 
 Η στελέχωσή του, και η κύρωση του οργανισμού λειτουργίας του, προβάλλεται 
ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει και να προσφέρει στον 
πληθυσμό της μείζονος περιοχής, που περιλαμβάνει πέραν του ομώνυμου δήμου και 
σειρά άλλων γειτονικών όμως Ιλίου, Πετρουπόλεως, Χαϊδαρίου. 

Όμως, οι διορισμοί προσωπικού στο δημόσιο εν γένει είναι σήμερα μετά  
τα "μνημόνια" και τα ΔΝΤ σχεδόν "μύθος" και ως στόχοι φαντασιώδεις και αντι- 
ρεαλιστικές επιδιώξεις. Οι διορισμοί αυτού του τύπου έχουν απωθηθεί γιά  το  
απώτερο μέλλον. Το Κέντρο Υγείας όμως, επιβάλλεται να ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ. 

Με τα δεδομένα αυτά, ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΔΟΣ λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι η  
κάλυψη με αποσπάσεις από όμορα νοσοκομεία είτε από τις ομόλογες μονάδες ΙΚΑ της  
περιοχής.  

Με τον τρόπο αυτόν, (α) αναβαθμίζεται στο μέγιστο η παρεχόμενη 
πρωτοβάθμια περίθαλψη της περιοχής (β) παρέχονται δυνατότητες για άμεση 100% 
αξιοποίηση ενός κατά τα λοιπά σήμερα κλειστού και σε αχρησία ιατρο-τεχνολογικού 
δυναμικού, που αν εξακολουθήσει να παραμένει αχρησιμοποίητο, θα απαξιώνεται. 
   

 

 
Κατόπιν όλων αυτών, ΕΡΩΤΑΣΘΕ και ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ να ενημερώσετε το Σώμα : 

Να ενημερώσετε το Σώμα πώς προτίθεσθε να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό με  
τρόπο που να προωθεί το δημόσιο συμφέρον. 

Αθήνα, 06/07/2010 
Ο Ερωτών Βουλευτής 

 
Αθανάσιος Γιαννόπουλος 

Αρ.Κατ. 12681/737  

Ημερ. 06/07/2010 
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