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Συνεδρίαση 3η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 13/2022 

Σήμερα 19/1/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), 
όπως ισχύει Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. 
Α’/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α’/3-4-2020) και ισχύει  
Γ) της υπ’ αριθμ. 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Δ/νσης Οργάνωσης 
& Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ) της υπ’ αριθμ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ 67/τ. Β’/14-1-2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
(ΚΥΑ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 32262/13-1-2022 πρόσκλησης του Προέδρου κ. 
Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 13/1/2022 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 1ο Ε.Η.Δ. 

Ψήφισμα υπέρ της επαναφοράς λειτουργίας των απογευματινών και βραδυνών 
εφημεριών του Γ/Ν Παίδων Πεντέλης και όλων των τμημάτων του Γ/Ν “Σισμανόγλειο-
Αμαλία Φλέμινγκ”. 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα δύο 
(82) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων.  
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
ενημερώσε το Σώμα ότι, προτείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011), από 
την παράταξη «Δύναμη Ζωής» και από την παράταξη «Νέα Αρχή για την Αττική», η 
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ένταξη στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του θέματος της έκδοση Ψηφίσματος 
«ενάντια στην αναστολή λειτουργίας του Παίδων Πεντέλης και την υποβάθμιση της 
δημόσιας υγειονομικής φροντίδας στην Βορειοανατολική Αττική» και «υπέρ της 
επαναφοράς λειτουργίας των απογευματινών και βραδυνών εφημεριών του Γ/Ν Παίδων 
Πεντέλης και όλων των τμημάτων του Γ/Ν “Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ”»  αντίστοιχα. 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του Σώματος για την ένταξη του θέματος της 
έκδοσης σχετικού Ψηφίσματος στη συζήτηση της συνεδρίασης. 
 
Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η ένταξη του θέματος της έκδοσης Ψηφίσματος, ως  
εκτός ημερησίας διάταξης,  στη συζήτηση της συνεδρίασης με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, δυνάμει της παρ. 1, άρθρου 101 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/19-7-
2018).  
 
Οι συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Κοροβέσης Στυλιανός 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βλάχος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κεχρής Ιωάννης, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος,  Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα 
Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος 
Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, 
Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου 
Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχου 
Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
(Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου 
Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κούρτης Ανδρέας, 
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Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κουτσούμπα Δέσποινα, Λάσκαρη-
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λοΐζος 
Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, 
Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - 
Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, 
Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς 
Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός 
Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Σχινάς Θεόδωρος, Τατάγια Χριστίνα, 
Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχουσα/Απούσα το μέλος του Π.Σ. κ. Κοσμίδη Ευρώπη. 
 

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
ανέγνωσε : 
 
α) το προτεινόμενο από την παράταξη «Νέα Αρχή για την Αττική» Ψήφισμα που έχει ως 
εξής : 
 

«Ο Περιφερειάρχης Αττικής και σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αφού 
συσκέφθηκαν σχετικά με τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την 
λειτουργία των Γ/Ν Παίδων Πεντέλης και Γ/Ν “Σισμανόγλειο” και   
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
Α) το Γ/Ν Παίδων Πεντέλης: 
1. είναι το μόνο που προσφέρει παιδιατρική περίθαλψη στα παιδιά της Ανατολικής 
Αττικής και του Βορείου Τομέα Αθήνας, περιοχών με 26 Δήμους και με πληθυσμό που 
υπερβαίνει τα 1,2 εκ. κατοίκους (περίπου 5.000 περιστατικά τον μήνα), όπου με την εν 
λόγω απόφαση ο όγκος των περιστατικών αυτών θα αναγκάζεται να συμπιέζεται στα 
υπόλοιπα δυο δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, τα οποία βρίσκονται στο 
κέντρο της Αθήνας και είναι ήδη επιβαρυμένα, λόγω της πανδημίας, 
2) λειτουργεί επί χρόνια, καθημερινά 8:00-14:30 και σε 24ωρη εφημερία Δευτέρα, 
Πέμπτη και κάθε δεύτερη Κυριακή. Κατά την διάρκεια αυτών των χρόνων, και παρά την 
υποστελέχωση, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ανταποκρίθηκε με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης στα καθήκοντα του και απολαμβάνει του σεβασμού και αναγνώρισης 
από τους πολίτες/γονείς,  ιδιαίτερα δε τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας.  
3) ο εμβολιασμός είναι ιατρική πράξη που ανήκει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε σχετική του επιστολή  
προς τον Υπουργό Υγείας του, ενώ ήδη υφίστανται Πρωτοβάθμιες Μονάδες Υγείας στην 
ευρύτερη περιοχή που μπορούν να καλύψουν τις εμβολιαστικές ανάγκες του 
πληθυσμού, 
4) λειτουργούσε ήδη ως εμβολιαστικό κέντρο με 4 γραμμές εμβολιασμού χωρίς να 
δημιουργείται πρόβλημα με τις εφημερίες του, είναι λογικό και σωστό ότι οι όποιες 
επιπλέον γραμμές εμβολιασμού πρέπει να δημιουργηθούν αναλογικά και στα 3 
παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής καθώς και στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας 
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υγείας, έτσι ώστε να καλύπτονται αναλογικότερα οι εμβολιαστικές ανάγκες ολόκληρης 
της γεωγραφικής περιοχής της Αττικής.  
B) το Γ/Ν Σισμανόγλειο εξυπηρετεί ολόκληρη τη Βορειοανατολική Αττική ως Γενικό 
Νοσοκομείο και με την απόφαση να γίνει αποκλειστικά νοσοκομείο περιστατικών Covid-
19, ουσιαστικά παροπλίστηκε, με αποτέλεσμα να αφήνονται εκατοντάδες άνθρωποι 
αβοήθητοι από τα υπόλοιπα -εκτός Covid - αλλά εξίσου ζωτικής σημασίας θέματα υγείας!  
Όλοι αυτοί οι βεβαρημένοι ασθενείς από την τεράστια γεωγραφικά και πληθυσμιακά 
περιοχή καλούνται να συρρέουν στα νοσοκομεία του κέντρου, επιβαρυνόμενοι έτι 
παραπάνω.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ  
ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ 

 

Α. να επαναφέρει στην κανονική του λειτουργία το Γ/Ν Παίδων Πεντέλης μέσω της 
άμεσης έκδοσης σχετικής απόφασης, διασφαλίζοντας έτσι το κρίσιμο αγαθό της άμεσης 
πρόσβασης στη Δημόσια Υγεία των παιδιών των οικογενειών του Βορείου Τομέα 
Αθηνών και ολόκληρης της Ανατολικής Αττικής. Ζητούμε να κινητοποιηθούν και να 
αξιοποιηθούν οι δομές Πρωτοβάθμιων Μονάδων Φροντίδας, οι οποίες λόγω και της 
γεωγραφικής τους διασποράς θα διευκολύνουν πολύ τόσο τα παιδιά όσο και τις 
οικογένειες τους στο να εμβολιάζονται σύντομα και εύκολα χωρίς αχρείαστες 
μετακινήσεις προς ένα μεγάλο αλλά μακρινό εμβολιαστικό κέντρο.  
Β. να αποκαταστήσει άμεσα την λειτουργία του Γ/Ν “Σισμανόγλειο” επαναλειτουργώντας 
και πάλι τα τμήματα ζωτικής σημασίας, όπως είναι το αιμοδυναμικό, τα χειρουργικά, τις 
παθολογικές και πνευμονολογικές κλινικές» 

 

 
β) το προτεινόμενο από την παράταξη «Δύναμη Ζωής» Ψήφισμα που έχει ως εξής : 
 
«Σε μία περίοδο όπου η έξαρση της πανδημίας βρίσκεται σε κορύφωση και το δημόσιο 
σύστημα υγείας σηκώνει μόνο του δυο χρόνια το βάρος της αντιμετώπισής της έχοντας 
ξεπεράσει τις αντοχές του, η Κυβέρνηση προχωράει στην υποβάθμιση και περιστολή 
ενός εκ των τριών μοναδικών δημοσίων Παιδιατρικών Νοσοκομείων της Αττικής, με την 
μετατροπή του σε εμβολιαστικό κέντρο.  
Η αναστολή λειτουργίας του Παίδων Πεντέλης σε συνδυασμό με την μετατροπή δύο ακόμη 
Νοσοκομείων της περιοχής, του Σισμανογλείου και του Αμαλία Φλέμιγκ, σε Νοσοκομεία μιας 
νόσου για την covid19, (τα οποία χρηματοδοτήθηκαν την προηγούμενη περίοδο με 2.650.000 
ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, για την αγορά κρίσιμου ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού), αφήνει τους κατοίκους της Βορειοανατολικής Αττικής και όχι μόνο, χωρίς την 
δημόσια υγειονομική φροντίδα που τους αναλογεί και θα οδηγήσει στην επιβάρυνση των 
υπολοίπων δημόσιων Νοσοκομείων και ειδικά των ελαχίστων Παιδιατρικών, αυξάνοντας 
αναγκαστικά τη ζήτηση της παροχής υπηρεσιών υγείας από ιδιώτες. 
Με δεδομένο ότι ο εμβολιασμός αποτελεί διαδικασία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το 
κυρίαρχο αίτημα των πολιτών και της επιστημονικής κοινότητας για την ενίσχυση του δημόσιου 
Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και εκσυγχρονισμό 
των εγκαταστάσεων των μονάδων Υγείας, παραμένει ζητούμενο και τραγικά επίκαιρο λόγω 
των ασκούμενων κυβερνητικών πολιτικών. 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων  του 
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης για να παραμείνει ανοιχτό το Νοσοκομείο παράλληλα με 
τον εμβολιασμό, όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα και καλεί την Κυβέρνηση να πάρει 
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πίσω την ακατανόητη αυτή απόφαση της για την αναστολή λειτουργίας ενός τριτοβάθμιου 
Παιδιατρικού Νοσοκομείου εν μέσω πανδημίας.»  
 
 
Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος έθεσε σε 
ψηφοφορία την ως άνω πρόταση Ψηφίσματος της παράταξης «Νέα Αρχή για την 
Αττική» όπως συνδιαμορφώθηκε, κατόπιν των παρατηρήσεων που ακούσθηκαν και 
έγιναν αποδεκτές από τους επικεφαλής των δύο εισηγητριών παρατάξεων. 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Την έκδοση του κάτωθι Ψηφίσματος : 
 
«Tο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αφού συσκέφθηκε σχετικά με τις αποφάσεις του 
Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την λειτουργία των Γ/Ν Παίδων Πεντέλης και Γ/Ν 
“Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ» και   
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
 
Α) το Γ/Ν Παίδων Πεντέλης: 
1. είναι το μόνο που προσφέρει παιδιατρική περίθαλψη στα παιδιά της Ανατολικής 
Αττικής και του Βορείου Τομέα Αθήνας, περιοχών με 26 Δήμους και με πληθυσμό που 
υπερβαίνει τα 1,2 εκ. κατοίκους (περίπου 5.000 περιστατικά τον μήνα), όπου με την εν 
λόγω απόφαση ο όγκος των περιστατικών αυτών θα αναγκάζεται να συμπιέζεται στα 
υπόλοιπα δυο δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, τα οποία βρίσκονται στο 
κέντρο της Αθήνας και είναι ήδη επιβαρυμένα, λόγω της πανδημίας, 
2) λειτουργεί επί χρόνια, καθημερινά 8:00-14:30 και σε 24ωρη εφημερία Δευτέρα, 
Πέμπτη και κάθε δεύτερη Κυριακή. Κατά την διάρκεια αυτών των χρόνων, και παρά την 
υποστελέχωση, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ανταποκρίθηκε με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης στα καθήκοντα του και απολαμβάνει του σεβασμού και αναγνώρισης 
από τους πολίτες/γονείς,  ιδιαίτερα δε τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας.  
3) ο εμβολιασμός είναι ιατρική πράξη που ανήκει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
και ήδη υφίστανται Πρωτοβάθμιες Μονάδες Υγείας στην ευρύτερη περιοχή που 
μπορούν να καλύψουν τις εμβολιαστικές ανάγκες του πληθυσμού, 
4) λειτουργούσε ήδη ως εμβολιαστικό κέντρο με 4 γραμμές εμβολιασμού χωρίς να 
δημιουργείται πρόβλημα με τις εφημερίες του, είναι λογικό και σωστό ότι οι όποιες 
επιπλέον γραμμές εμβολιασμού πρέπει να δημιουργηθούν αναλογικά και στα 3 
παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής καθώς και στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας, έτσι ώστε να καλύπτονται αναλογικότερα οι εμβολιαστικές ανάγκες ολόκληρης 
της γεωγραφικής περιοχής της Αττικής.  
 
B) το Γ/Ν “Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ” εξυπηρετεί ολόκληρη τη Βορειοανατολική 
Αττική ως Γενικό Νοσοκομείο και με την απόφαση να γίνει αποκλειστικά νοσοκομείο 
περιστατικών Covid-19, ουσιαστικά παροπλίστηκε, με αποτέλεσμα να αφήνονται 
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εκατοντάδες άνθρωποι αβοήθητοι από τα υπόλοιπα -εκτός Covid - αλλά εξίσου ζωτικής 
σημασίας θέματα υγείας!  
Όλοι αυτοί οι βεβαρημένοι ασθενείς από την τεράστια γεωγραφικά και πληθυσμιακά 
περιοχή καλούνται να συρρέουν στα νοσοκομεία του κέντρου, επιβαρυνόμενοι έτι 
παραπάνω.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ  
ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ 

 

Α. να επαναφέρει στην κανονική του λειτουργία το Γ/Ν Παίδων Πεντέλης μέσω της 
άμεσης έκδοσης σχετικής απόφασης, διασφαλίζοντας έτσι το κρίσιμο αγαθό της άμεσης 
πρόσβασης στη Δημόσια Υγεία των παιδιών των οικογενειών του Βορείου Τομέα 
Αθηνών και ολόκληρης της Ανατολικής Αττικής. Ζητούμε να κινητοποιηθούν και να 
αξιοποιηθούν οι δομές Πρωτοβάθμιων Μονάδων Φροντίδας, οι οποίες λόγω και της 
γεωγραφικής τους διασποράς θα διευκολύνουν πολύ τόσο τα παιδιά όσο και τις 
οικογένειες τους στο να εμβολιάζονται σύντομα και εύκολα χωρίς αχρείαστες 
μετακινήσεις προς ένα μεγάλο αλλά μακρινό εμβολιαστικό κέντρο. Αιτούμεθα δε, όπως 
το Γ/Ν Παίδων Πεντέλης επανέλθει στο καθεστώς των 24ώρων γενικών εφημεριών, 
όπως ίσχυε μέχρι τις 7/1/2022.  
 
Β. να αποκαταστήσει άμεσα τη λειτουργία του Γ/Ν “Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ” 
επαναλειτουργώντας και πάλι όλα τα τμήματα ζωτικής σημασίας.» 

 

 

 

Κατά του ανωτέρω Ψηφίσματος ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. 
Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου, 
- ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Π. Ασημακόπουλος. 
 
 

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ε. 
Αποστολόπουλος.  
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


