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                                                           Ημερομηνία   12/7/2017 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Θέμα : Λειτουργία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων 

Με αφορμή τη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων στο ειδικώς διαμορφωμένο 

κτήριο «Βελέντζειο» και τη μεταφορά σ’ αυτό των εξωτερικών ιατρείων όλων των 

ειδικοτήτων, κρίνεται σκόπιμο να αναφέρομε τα παρακάτω, τα οποία σχετίζονται με τον 

τρόπο λειτουργίας τους : 

 Τα Ψυχιατρικά Ιατρεία για εξωτερικούς ασθενείς λειτουργούν καθημερινά, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα, το οποίο παραδίδουν σε τακτά χρονικά διαστήματα 

οι συμμετέχοντες  στα εξωτερικά ιατρεία ψυχίατροι, και δέχονται μόνο κατόπιν 

ραντεβού. Τα ραντεβού εξακολουθούν να κλείνονται στα τηλέφωνα 

2132046340-341, από τις 11:00’πμ έως τις 2:30’μμ. 

 Τα εξωτερικά Νευρολογικά Ιατρεία και το Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο 

δέχονται, μετά από ραντεβού, ως εξής: 

o Νευρολογικό Ιατρείο 

 Κάθε Δευτέρα, 9:30’πμ – 13:30’μμ, με τον ιατρό κ. Λιανό 

 Κάθε Τετάρτη, 9:45’πμ – 13:30’μμ, με την ιατρό κ. Πετροπούλου 

 Κάθε Πέμπτη, 9:30’πμ – 13:30’μμ, με την ιατρό κ. Πετροπούλου 

 Κάθε Παρασκευή, 10:00’πμ – 13:30’μμ, με την ιατρό κ. Κοσμά 

o Ιατρείο Πόνου, κάθε Τρίτη, 10:00’πμ – 13:30’μμ , με την ιατρό κ. Κοσμά 

o Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο 

 Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα (ΗΕΓ), κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 

από 8:00’πμ – 13:30’μμ, με τους ιατρούς κ. Πετροπούλου – κ. 

Λιανό 

 Ηλεκτρομυογραφήματα (ΗΜΓ), κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 

9:15πμ – 13:30’μμ,   με τους ιατρούς κ. Πετροπούλου – κ. Λιανό 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ψ.Ν.Α  «Δρομοκαϊτειο» 
Ιερά Οδός 343, 12461 Χαϊδάρι 

 

Γραφείο Προέδρου 
  Τηλ. 2132046105 

Αρ. Πρωτ: 7352/774652 



Σελίδα 2 από 2 
 

 Τα ραντεβού του Νευρολογικού Ιατρείου και του Νευροφυσι-

ολογικού Εργαστηρίου κλείνονται στο τηλέφωνο 2132046133 

 

 Για τα εξωτερικά ιατρεία των λοιπών ειδικοτήτων ισχύουν τα εξής: 

o Το Παθολογικό Ιατρείο λειτουργεί κάθε Δευτέρα από τις 11:00’ – 13:00’ 

με τον ιατρό κ. Βούλγαρη και κάθε Τετάρτη με την ιατρό  κ. Μαμάκου 

από τις 11:00’ – 13:00’ και δέχεται μόνο με ραντεβού. 

o Στο Καρδιολογικό Ιατρείο ο ιατρός κ. Κόλλας δέχεται μόνο με ραντεβού 

κάθε Τρίτη 9:30’ – 12:00’. 

o Τα ραντεβού για το Παθολογικό και το Καρδιολογικό Ιατρείο κλείνονται 

στο τηλέφωνο  2132046133. 

 

Κοινοποίηση: 
-Πρόεδρο/Αντιπρόεδρο 
-Αν. Διοικητή 
-Διευθ. Ιατρικής Υπηρεσίας 
-Διευθ. Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
-Διοικ. Διευθυντή 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Ισίδωρος Πρώιος 
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