
 

     

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Κέντρα Εμβολιασμού Β’ Πειραιά» 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2020 η διοίκηση της Β’  Υγειονομικής Περιφέρειας ανακοίνωσε τα 

εμβολιαστικά κέντρα στη Β’ Πειραιά: 

Για το Δήμο Νίκαιας-Ρέντη: 1η ΤΟΜΥ (Καισαρείας 30, Νίκαια) ΚΥ Νίκαιας (πρώην ΜΥ 

Νίκαιας) Καισαρείας 32, 2η ΤΟΜΥ (Νάξου 30 & Θεμιστοκλέους Αγ. Ι. Ρέντη, ενώ πρόσθετα 

υπάρχει και η 1η ΤΟΜΥ Πειραιά στην οδό Θηβών 49 

Γα το δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας: ΚΥ Δραπετσώνας (Ταξιαρχών 128), 1η ΤΟΜΥ 

Κερατσινίου – Δραπετσώνας (Τραπεζούντος 37, Κερατσίνι), 2η ΤΟΜΥ Κερατσινίου – 

Δραπετσώνας (Περραιβού 2 & Τερψιχώρης), 3η ΤΟΜΥ Κερατσινίου Δραπετσώνας 

(Πολυτεχνίου & Γ. Καραϊσκάκη) 

Για το δήμο Κορυδαλλού: 1η ΤΟΜΥ Κορυδαλλού (Πελοπίδα και Ξενοφώντος 5), 2η ΤΟΜΥ 

Κορυδαλλού (Πελοπίδα και Ξενοφώντος 5) 

Για το δήμο Περάματος: ΚΥ Περάματος (Εθνάρχου Μακαρίου 7) 

Για το δήμο Σαλαμίνας: ΚΥ Σαλαμίνας (Λεωφόρος Φανερωμένης), ΚΥ Σαλαμίνας 2 

(Λεωφόρος Σαλαμίνας & Αιαντείου) 

Επίσης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα λειτουργούσαν κι άλλα κέντρα εμβολιασμού δίπλα 

στην περιφέρεια όπως για παράδειγμα αυτό της Αγίας Σοφίας, των Καμινίων, του Γενικού 

Νοσοκομείου της Αγίας Βαρβάρας, του Πειραιά, ώστε κανένας πολίτης να μην ταλαιπωρηθεί. 

Κατόπιν των ανωτέρω, μετά από 1,5 μήνα σχεδόν από τις ανακοινώσεις και με δεδομένα 

αφενός το γεγονός πως η Κυβέρνηση μετακύλισε το έργο των εμβολιασμών στα Νοσοκομεία 

καθώς δεν υπάρχει προσωπικό για τη στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων και αφετέρου 

το γεγονός πως το Υπουργείο Υγείας δεν προβαίνει σε δεσμεύσεις για τη στελέχωση του 

ολοκαίνουργιου και σύγχρονου Κέντρου Υγείας Δραπετσώνας, παρά τις συστηματικές πιέσεις 

της Δημοτικής Αρχής για στελέχωση ώστε να δοθεί άμεσα σε λειτουργία, 

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Πόσα εμβολιαστικά κέντρα λειτουργούν στη Β’ Πειραιά; 
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2. Πόσα εμβολιαστικά κέντρα λειτουργούν ανά δήμο της Β’ Πειραιά σε σχέση με τα 

ανακοινωθέντα; 

3. Πόσα άτομα απασχολούνται σε καθένα από τα εμβολιαστικά κέντρα και ποιες οι 

ειδικότητες (ιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών); 

4. Αν δεν λειτουργούν τα ανακοινωθέντα εμβολιαστικά κέντρα στη Β’ Πειραιά, ποιος 

είναι ο λόγος αυτής της καθυστέρησης και ποιος φέρει την ευθύνη, δεδομένης και 

της σταδιακής εμφάνισης κρουσμάτων μεταλλαγμένων στελεχών που καθιστά τον 

άμεσο εμβολιασμό του πληθυσμού ακόμα πιο επιτακτικό; 

5. Πού διοχετεύονται οι πολίτες της Β’ Πειραιά για τον εμβολιασμό τους; 

6. Δεσμεύεστε με σαφή ημερομηνία για τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων στη 

Β’ Πειραιά; 

7. Αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα στελέχωσής τους και πώς θα γίνει αυτή; Με 

νέες μόνιμες προσλήψεις ή με μετακινήσεις ιατρών και νοσηλευτών από άλλες 

δομές υγείας, γεγονός που θα αποδυναμώσει το ήδη υποστελεχωμένο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




