
 

Αθήνα, 30 Απριλίου 2020 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Υγείας  

Θέμα: Αξιοποίηση του Κέντρου Υγείας «Κωνσταντίνου Πρίφτη» στην Κερατέα 

  Πληροφορούμαστε από ανάρτηση του δημοσιογράφου Βάιου Σύρρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και από την ιστοσελίδα https://kolydas.eu/ ότι το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης – Αποθεραπείας στην 

Κερατέα που είναι δωρεά του εφοπλιστή Κωνσταντίνου Πρίφτη παραμένει αναξιοποίητο, ενώ θα ήταν ευχερές 

να παρέχει μια ενδιάμεση ιατρική βαθμίδα μεταξύ Κέντρου Υγείας και Νοσοκομείου και να προσφέρει τη 

δυνατότητα παροχής ιατρικών εξετάσεων από όλες τις ειδικότητες. Αυτό θα είχε ως ευεργετική συνέπεια την 

αποσυμφόρηση των μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων και τη διευκόλυνση του ΕΚΑΒ, καθώς οι πολίτες της 

Ανατολικής Αττικής θα χρειάζονταν πλέον να μεταβαίνουν στα κεντρικά νοσοκομεία της Αθήνας μόνο σε 

περίπτωση νοσηλείας.  

 Δεδομένου ότι το εν λόγω Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης – Αποθεραπείας διαθέτει α) μαγνητικό 

τομογράφο και δη τον μοναδικό σε ολόκληρη την Ανατολική Αττική, ο οποίος, όμως, δυστυχώς παραμένει 

ανενεργός, β) υπερσύγχρονο τέλεια εξοπλισμένο τμήμα αποκατάστασης και αποθεραπείας ατόμων με αναπηρία 

λόγω ατυχημάτων, τροχαίων ή άλλων, γ) πισίνα ειδικών προδιαγραφών για αποκατάσταση και αποθεραπεία, η 

οποία, δυστυχώς, επίσης δεν λειτούργησε, δ) και, γενικότερα, ιατρικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. 

 Δεδομένου ότι βρίσκεται σε μία καίρια στρατηγική τοποθεσία στο κέντρο της Ανατολικής Αττικής 

ανάμεσα σε Σούνιο- Λαύριο, Καλύβια- Λαγονήσι, Μαρκόπουλο– Πόρτο Ράφτη, δηλαδή περιοχές που έχουν 

Κέντρο Υγείας, ενώ θα μπορούσε να εξυπηρετεί πολίτες ακόμη και από το Κορωπί και την Ανάβυσσο, 

βοηθώντας στην αποσυμφόρηση ειδικά του Ασκληπιείου της Βούλας. 

 Δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη στιγμή της πανεθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της 

επιδημίας του κορονοϊού είναι εξόχως σημαντική η αποκέντρωση και αποσυμφόρηση των κεντρικών 

νοσοκομείων της Αθήνας, ενώ είναι επίσης συγκριτικά περισσότερο εφικτό να γίνουν προσλήψεις ειδικοτήτων 

για τις οποίες υπάρχει σημαντική ανάγκη.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

Τι προτίθεται να κάνει για να αναβαθμίσει το εν λόγω Κέντρο, προβαίνοντας στις αναγκαίες προσλήψεις 

ειδικοτήτων και λοιπές απαραίτητες ενέργειες; 

Η ερωτώσα βουλευτής 
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