ΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΟΣ γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 18/01/1975, με γονείς το ΖΑΧΑΡΙΑ ΛΑΜΠΟ
και τη ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ. Κατάγεται από το Μεσολόγγι Αιτ/νιας και την Ναυπακτία και
κατοικεί από τα παιδικά του χρόνια στο ΙΛΙΟΝ Αττικής. Είναι Ιατρός, ΜαιευτήραςΧειρουργός Γυναικολόγος. Ολοκλήρωσε την ειδίκευσή του στην Πανεπιστημιακή
Γυναικολογική κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και κατόπιν έλαβε
μετεκπαίδευση στην Λαπαροσκοπική Γυναικολογική Χειρουργική στη Βερόνα της Ιταλίας. Είναι
Διδάκτωρ της Μαιευτικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος
Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών (Master), επίσης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με
αντικείμενο την Παθολογία της Κύησης. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στην Γ'
Παν/κή Μ/Γ κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» και στη Μονάδα
Εξωσωματκής της Β' Παν/κης Μ/Γ κλινικής στο νοσοκομείο <<ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ>>. Είναι μέλος της
Ελληνικής Εταιρίας Αναπαραγωγικής Ιατρικής και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Γυναικολογικής
Ενδοκρινολογίας.
Είναι συνεργάτης της μονάδας εξωσωματικής της κλινικής <<ΓΕΝΕΣΙΣ>> και συνεργάτης των
μαιευτηρίων ΙΑΣΩ, ΛΗΤΩ και ΡΕΑ, ενώ διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στο Περιστέρι Αττικής.
Ασκεί πλούσιο εθελοντικό έργο συμμετέχοντας στη σχεδίαση και λειτουργία των Δημοτικών
Ιατρείων του Δ. ΙΛIΟΥ , στη λειτουργία των Κοινωνικών Ιατρείων της Ι.Μ. Περιστερίου σε
συνεργασία με την ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και δίδοντας σειρά
διαλέξεων επιμορφωτικού περιεχομένου στο Κέντρο Γυναικών Ιλίου και σε άλλους φορείς.
Παλαιός αθλητής μπάσκετ του ΓΣ Περιστερίου, παρακολουθεί και ασχολείται με τον
αθλητισμό και ιδιαίτερα με το μπάσκετ και το σκάκι.
Πιστεύει στην κοινωνία των ίσων ευκαιριών και της προσπάθειας. Θέλει να συνεισφέρει με
την εμπειρία, το μεράκι και την τεχνογνωσία του στην αναβάθμιση των κοινωνικών
υπηρεσιών του δήμου μας. Πιστεύει όχι μόνο στη δυνατότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να
δρα συμπληρωματικά της κεντρικής εξουσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, αλλά και στην
υποχρέωσή της να δρα εκεί που το κράτος δεν μπορεί να παρέμβει. Βασικός του στόχος είναι
η ενημέρωση και η αρωγή των πολιτών σε θέματα Υγείας και Πρόνοιας και η χρήση των
δομών του δήμου στην άρση ή άμβλυνση των ανισοτήτων και των αποκλεισμών που οι
μνημονιακές πολιτικές σύγκλισης έχουν επιφέρει.
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