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Δήλωση Δημάρχου 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέχει στους πολίτες ένα δί-

κτυο δομών κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας με στόχο 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Η φροντίδα των ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά 
ομάδων, αποτελεί πρωταρχική μου μέριμνα και τούτο δεν 
είναι μια ακαθόριστη δήλωση, υπό το πρίσμα μιας επα-
ναλαμβανόμενης πεποίθησης και προοπτικής ένθεν κι έν-

θεν, αλλά έχει σαφές υπόβαθρο και οργανωμένο πλαίσιο, με στοχευμένα και μετρή-
σιμα αποτελέσματα, που θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των συμπολιτών 
μας, ειδικότερα εκείνων που το έχουν περισσότερο ανάγκη. 

Εκτιμώντας ότι τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την άσκηση της κοινω-
νικής πολιτικής να παραμένει μείζον και ρυθμιστικό ως προς την εύρυθμη ανάπτυξη 
και λειτουργία της, δεν προσεγγίζονται με λογικές της κεντρικής πολιτικής, φιλοδοξώ, 
έχοντας την απαραίτητη ενσυναίσθηση των προβλημάτων της τοπικής κοινωνικής 
πραγματικότητας, να απαιτώ και να διεκδικώ αδιάλειπτα πόρους για ακόμη περισσό-
τερες και ποιοτικότερες κοινωνικές δομές. Εξάλλου αυτή είναι η καίρια δέσμευση της 
νέας διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την ευρύτερη στάση της σε 
ζητήματα και ανάγκες, να αναλάβει να στηρίξει την τοπική κοινωνία. Να αποτελέσει 
την πλέον προοδευτική και κοινωνικά προσανατολισμένη δημοτική αρχή, που θα εκ-
φράζεται με την εφαρμογή βέλτιστων διοικητικών πρακτικών, με αρτιότερη οργάνω-
ση, με λειτουργικό εκσυγχρονισμό όλων των υπηρεσιών στο πλευρό του κάθε πολίτη.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ασκεί κοινωνική πολιτική και οφείλει να το κάνει ακόμη 
ουσιαστικότερα, αναλαμβάνοντας έναν πιο ενεργό ρόλο συγκριτικά με εκείνον της 
κεντρικής κυβέρνησης, λόγω αυτής ακριβώς της εγγύτητας με την ίδια την κοινωνία 
και την καθημερινότητα του ανθρώπου, που δοκιμάζεται σκληρά από την οικονομι-
κή κρίση. Με δεδομένο μάλιστα το προσφυγικό -μεταναστευτικό ζήτημα οι ανάγκες 
είναι αυξημένες και θα κληθούμε να επιδείξουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
στη διαχείριση, ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις.

Αυτή τη στιγμή, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, εφαρμόζονται προγράμματα με μοναδι-
κό σκοπό και φιλοσοφία την αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων και των 
αναγκών των συνανθρώπων μας, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομά-
δες. Πρόκειται για δομές στελεχωμένες από εξειδικευμένο προσωπικό που αγωνίζεται 
για το καλύτερο δυνατό. Είμαι βέβαιος ότι η άοκνη και ουσιαστική συνεργασία με κάθε 
εμπλεκόμενο φορέα θα επιφέρει στο προσεχές μέλλον ακόμη πιο άμεσα αποτελέσμα-
τα, τα οποία θα έχουν θετικό αντίκρισμα σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο.

 Κωνσταντίνος Ζέρβας 
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
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Δήλωση Αντιδημάρχου 
Η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής συνιστά μία μείζονος 

σημασίας ενέργεια και παράλληλα μία ιερή υποχρέωση 
της Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης απέναντι στους 
δημότες και ιδιαίτερα σ’ εκείνους που χρειάζονται την 
άμεση και έμπρακτη συμπαράστασή μας.

Μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο 
Ζέρβα, ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, φέρω και 

την ευθύνη της υλοποίησης των στόχων που έχουμε θέσει, με  γνώμονα πάντα  το 
όφελος των συνανθρώπων μας και την εκπλήρωση ευόρκως του καθήκοντός μας ως 
αιρετοί και ως άνθρωποι.

Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης όπου η ανέχεια και οι συνέπειές της πρωταγωνι-
στούν ως τα κύρια πεδία συστηματικής ενασχόλησης τόσο του Κράτους όσο και των 
τοπικών κοινωνιών, ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν απεμπολεί και δεν εκχωρεί καμία 
δράση, αλλά αντίθετα εδραιώνει και επεκτείνει  Κοινωνικές Δομές προς διασφάλι-
ση της κοινωνικής συνοχής με αλληλεγγύη, προκειμένου να ικανοποιείται το κύριο 
ανθρώπινο δικαίωμα καθώς και  αίτημα στην ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση, αδι-
ακρίτως, γιατί για εμάς υπάρχουν μόνο άνθρωποι.

Η πορεία προς την πραγμάτωση όλων όσων με συνέπεια σχεδιάζουμε, σίγουρα 
δεν είναι εύκολη. Ωστόσο, βασικό εργαλείο στην καθημερινή άσκηση του κοινωνι-
κού έργου μας που τίθεται στην κρίση των δημοτών, αποτελεί η συνέργεια αιρετών, 
υπαλλήλων, εξειδικευμένου προσωπικού καθώς και φορέων, με προσήλωση πάντα 
στους στόχους που έχουμε θέσει.

Μια προσήλωση η οποία διαπνέεται από τη γενικότερη ευαισθησία στα κοινωνι-
κά ζητήματα που καλούμαστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε, χωρίς αποκλεισμούς, 
αλλά με διάθεση κατανόησης και προσφοράς Υπηρεσιών προς όφελος των δημοτών 
μας.  

 Χαρ. Θ. Αηδονόπουλος
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
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Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέχει στους πολίτες ένα δίκτυο δομών κοινωνι-
κής πολιτικής και πρόνοιας με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 
Το δίκτυο αυτό παρέχει υπηρεσίες που απευθύνονται στις ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού όπως: Πολίτες με κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, μο-
ναχικά άτομα, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία, ανέργους, μετα-
νάστες, κακοποιημένες γυναίκες.

Στόχος είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών, η διευκόλυνση για πρόσβα-
ση στην εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, την εργασία αλλά και η ευαισθητοποί-
ηση του κοινωνικού συνόλου, ο εντοπισμός, η καταγραφή και η ουσιαστική 
αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας περιλαμ-
βάνει τις Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες, στελεχωμένες από 
εξειδικευμένο προσωπικό όπως: ιατρούς, παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολό-
γους, κοινωνικούς λειτουργούς, εθελοντές, υλοποιούν τα προγράμματα και 
τις δράσεις που συνδέονται με την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
Μοναστηρίου 53-55, Τ.Κ. 54627 
Τηλ. επικ: 2310.509005,Fax:2310.509048

Προϊστάμενη Διεύθυνσης: 
Σπυρίδου Μελίνα 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
Προϊστάμενος: Κατσούλης Ιωάννης 

Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής
Προϊσταμένη: Παπαδοπούλου Ελένη 

Τμήμα Προνοιακών Επιδομάτων
Προϊσταμένη: Κωνσταντάκη Αντωνία

Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Προϊστάμενος: Μπουτσιούκης Σταμάτιος

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Προϊσταμένη: Τουλκέρη Ευγενία 
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Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων υλοποιεί προγράμ-
ματα με στόχο την πολύπλευρη κοινωνική φροντίδα και στήριξη των ευπα-
θών ομάδων. Συγκεκριμένα διερευνά και καταγράφει μέσω των κοινωνικών 
ερευνών τις ανάγκες σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (άστεγοι, άποροι, 
εξαρτημένοι, πρόσφυγες, ΑμεΑ, και εν γένει κοινωνικά αποκλεισμένοι πολί-
τες) και παρέχοντας συμβουλευτική κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη 
υλοποιεί προγράμματα και δράσεις που στοχεύουν όχι μόνο στην προσωρι-
νή βοήθεια αλλά και στην επανένταξη στον κοινωνικό ιστό ανθρώπων που 
έχουν αποκλειστεί από αυτόν, ενώ παράλληλα αναπτύσει δράσεις για την 
αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ

Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών
Ο Ξενώνας στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο του Δήμου και στελεχώνεται από 
εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, 
διοικητικό υπάλληλο, υπάλληλο γενικών καθηκόντων και φύλακες). 

Στον Ξενώνα φιλοξενούνται γυναίκες θύματα έμφυλης βίας μαζί με τα παιδιά 
τους ανεξαρτήτου διαμονής, προέλευσης, εθνικότητας, θρησκείας και νομικής 

υπόστασής τους καθώς επίσης και θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking) 
με στόχο την παροχή ασφαλούς διαμονής, ενδυνάμωσης και επανένταξης 
τους στην κοινωνία.
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Ο Ξενώνας παρέχει στις γυναίκες που φιλοξενεί και στα παιδιά τους

• στέγη, 
• σίτιση, 
• 24 ωρη φύλαξη 
• ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, από το εξειδικευμένο επιστημονικό 

προσωπικό.
• νομική και εργασιακή συμβουλευτική, με παραπομπή στα Συμβουλευτικά 

Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)  
ή άλλων φορέων.

• πρόσβαση σε φορείς προώθησης στην απασχόληση,  
εκπαίδευση – κατάρτιση, υγεία και πρόνοια. 

▶ Επικοινωνία: Συμβουλευτική Γραμμή SOS 15900,  
Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων  
τηλ. 2310.528984 
Μοναστηρίου 53-55, τηλ. 2310.509011

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 

Υπνωτήριο Αστέγων
Το «Υπνωτήριο Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» είναι δομή άμεσης φιλοξενίας 
που λειτουργεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, καλύπτοντας στεγαστικές ανά-
γκες όσων διαβιούν στο δρόμο, σε χώρο που παραχώρησε το σωματείο «Φι-
λόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης» ήδη από το 2012. 

Στους ωφελούμενους παρέχεται:

• ασφαλές κατάλυμα για καθημερινή φιλοξενία,

Η Πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και 
για την καταπολέμηση της βίας - Ξενώνας φιλοξενίας Δήμου Θεσσαλονίκης» εντάσσεται στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». «Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)»
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• βραδινό και πρωινό γεύμα, 
• είδη ένδυσης και υπόδησης, 
• βασική υγειονομική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή, 
• διασύνδεση με επιπλέον υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υπο-

στήριξης, νομικής συνδρομής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασια-
κής επανένταξης

• φιλοξενία σε περιόδους ψύχους ή καύσωνα.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για παροχή φιλοξενίας σε αστέγους κατά τις 
έκτακτες καιρικές συνθήκες ψύχους ή καύσωνα. 

Επισήμανση: Λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 19:00 έως τις 9:00 
της επομένης ημέρας.

▶ Επικοινωνία: Ανδρέου Γεωργίου 13, τηλ.2310.528811
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Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων
Το «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» είναι μια ανοι-
κτή δομή άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών 
των ατόμων που ζουν σε συνθήκες έλλειψης στέγης.

Είναι στελεχωμένο με κοινωνικούς επιστήμονες οι οποίοι παρέχουν στους 
ωφελουμένους:

• κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
• εργασιακή συμβουλευτική και διασύνδεση
• παροχή ροφήματος
• δυνατότητα χρήσης λουτρού και πλυντηρίου
• πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φαρμακευτική κάλυψη 

με παραπομπή των ωφελουμένων σε νοσοκομεία ή άλλες μονάδες υγείας.

Συνεργάζεται ήδη από την αρχή της λειτουργίας του τον Απρίλιο του 2014 με 
τη Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και 
ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Επισήμανση: Λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 10:00-20.00

▶ Επικοινωνία: Μοναστηρίου 62, Τηλ.2310.527938

Η Πράξη « Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης » εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κε-
ντρική Μακεδονία 2014-2020».«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπα-

ϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)»
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Ομάδα παρέμβασης στο δρόμο Street work
Το Πρόγραμμα «STREETWORK» υλοποιείται σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ και 
χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με στόχο τον 
εντοπισμό, καταγραφή και υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα αστεγίας.
Mέσω της ομάδας παρέμβασης στο δρόμο «street work» άτομα που ζουν σε 
ακατάλληλα καταλύματα ή σε επισφαλή κατοικία, στο δρόμο ή σε νοσοκο-
μεία, σε ξενώνες για αστέγους και πρόσωπα που λαμβάνουν μακροχρόνια 
υποστήριξη υποστηρίζονται με υπηρεσίες διανομής ειδών διατροφής, παρο-
χής πρωτοβάθμιας φροντίδας, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενδυνάμωση και 
κινητοποίησης, πρωτοβάθμιας συμβουλευτικής, ενημέρωση και παραπομπή 
στο Υπνωτήριο και το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων καθώς και παραπο-
μπή σε υπηρεσίες δωρεάν νομικής υποστήριξης και σε δομές υγείας και ψυχι-
κής υγείας.

Στέγαση και Εργασία 
Το χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με τη PRAKSIS και τη ΑΡΣΙΣ 
και αρχή διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμι-
κού, στοχεύει στην άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης 60 ατό-
μων ή οικογενειών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγης, µέσω 
της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. Τελικός στόχος 
είναι η πλήρης αυτονόμηση και επανένταξη στον κοινωνικό ιστό 14 τουλά-
χιστον ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγης, µέσω της 
παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης και της επιστροφής στην αγο-
ρά εργασίας ή άλλης εξασφάλισης επαρκούς εισοδήματος (π.χ. σύνταξη). 
▶ Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55, Τηλ.2310.-509038

Επανεκκίνηση
Μέσω του προγράμματος «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» που υλοποιείται σε συνεργασία 
με την ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
παρέχεται στους ωφελούμενους εργασιακή συμβουλευτική, επιδότηση και 
υποστήριξη για την δημιουργία επιχείρησης, ιατρική και ψυχοθεραπευτική 
υποστήριξη, διασύνδεση µε κοινωνικές δοµές και υπηρεσίες, επιδότηση πο-
σού ενοικίου με κάλυψη των λογαριασμών ∆ΕΚΟ, κάλυψη των αναγκών σί-
τισης με σκοπό την ένταξη δέκα πέντε (15) εξυπηρετουμένων σε εργασιακά 
πλαίσια για την επανένταξη τους στον κοινωνικό ιστό της πόλης.
▶ Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55, Τηλ.2310.-509038
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Φιλοξενείο Αιτούντων Άσυλο
Το Φιλοξενείο λειτουργεί από το 2015 με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσα-
λονίκης και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ΑΡΣΙΣ και του Ελληνικού 
Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Από 1-9-2016 ως και σήμερα το Πρόγραμ-
μα συνεχίζεται μέσω του έργου REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, 
Thessaloniki).

Απευθύνεται σε πυρηνικές οικογένειες με ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί, σε 
μονογονεϊκές οικογένειες με ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί και σε ενήλικες 
γυναίκες μόνες σε κατάσταση εγκυμοσύνης που έχουν αιτηθεί διεθνούς προ-
στασίας στην Ελλάδα.

Προσφέρει υπηρεσίες διαμονής για διάστημα 6 μηνών με δυνατότητα παρά-
τασης (διατροφή, ένδυση, παροχή ειδών πρώτης ανάγκης), την διερμηνεία, 
συνοδεία σε φορείς και υπηρεσίες, νομική συνδρομή και ψυχοκοινωνική στή-
ριξη, την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας στους ενήλικες, την ένταξη των 
παιδιών στην εκπαίδευση, την επαγγελματική συμβουλευτική-προετοιμασία 
για την αυτόματη διαβίωση και την μεταπαρακολούθηση και στήριξη μετά τη 
φιλοξενία.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
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Χρηματοδότηση: Από το 2015 χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασί-
ας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο του Τακτικού Προγράμ-
ματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων. Από 1/5/2016 χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος 
REACT από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες. 
▶ Επικοινωνία: Ανδρου1, τηλ. 2310920670

 
REACT  

(Refugee Assistance Collaboration Thessaloniki)
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της οικείας Διεύθυνσης συμμετέχει ως επικεφα-
λής σε εταιρικό σχήμα με εταίρους τον Δήμο Νεάπολης Συκεών, τον Δήμο Κα - 
λαμαριάς, την Περιφέρεια Κέντρικής Μακεδονίας, την χριστιανική Αδελφότη-
τα Νέων Θεσσαλονίκης, την ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινω-
νικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), την ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσα-
λονίκης, Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Αναπτυξιακή Ανώνυ-
μη Εταιρία Ο.Τ.Α.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την παροχή προσωρι-
νής φιλοξενίας σε πρόσφυγες αιτούντες άσυλο και υποψήφιους για μετεγκα-
τάσταση στην χώρα ως έμπρακτη εκδήλωση αλληλεγγύης σε ανθρώπους που 
έχουν υποστεί τις δυσμενείς συνέπειες του πολέμου. 
Σκοπός του προγράμματος REACT είναι να συμβάλει στη συνολική προσπά-
θεια αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα, εντοπίζοντας, 
εγκαθιστώντας και διατηρώντας 893 θέσεις στέγασης σε ιδιωτικά διαμερί-
σματα και 28 θέσεις στο Κέντρο Αιτούντων Άσυλο – «Φιλοξενείο» παρέχο-
ντας ένα σύνολο υπηρεσιών υποστήριξης και προστασίας (συμπεριλαμβα-
νομένων της χρηματικής ενίσχυσης, διερμηνείας, μεταφοράς και συνοδείας, 
καθώς επίσης και υπηρεσίες διαχείρισης υγείας, ειδική ψυχοκοινωνική στήρι-
ξη παιδιών κ.λ.π.), διαμέσου ενός τοπικού δικτύου των οργανισμών της πόλης 
της Θεσσαλονίκης, ήτοι των τοπικών αρχών και των μη κυβερνητικών οργα-
νώσεων. Η υποδειγματική εφαρμογή του προγράμματος από τις υπηρεσίες 
του Δήμου είχε ως αποτέλεσμα συχνά θεσμικοί κρατικοί παράγοντες αλλά 
και διεθνείς οργανισμοί να αναφέρονται σ’ αυτό ως παράδειγμα προς μίμηση.
▶ Επικοινωνία: Μοναστηρίου 92, τηλ. 2313.318600-02

The contents of this publication can in no way be taken to reflect the views of the UNHCR or the official opinion of the European Union
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ 

Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Η δομή στηρίζεται στην ευαισθητοποίηση και στην αλληλέγγυα δράση της 
τοπικής κοινωνίας, καθώς και των επιχειρήσεων στα πλαίσια της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης, με στόχο τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων κατοί-
κων και παρέχει εντελώς δωρεάν σε σταθερή και τακτική βάση για την κά-
λυψη βασικών αναγκών διαβίωσης: 
• τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, 
• είδη ατομικής υγιεινής και κατεψυγμένα προϊόντα, 
• είδη ένδυσης και υπόδησης, 
• είδη οικιακού εξοπλισμού, 
• είδη ψυχαγωγίας (παιχνίδια, βιβλία και είδη ψυχαγωγίας cd-dvd).

Τα προϊόντα της δομής προέρχονται από την προμήθεια προϊόντων από πό-
ρους του Δήμου αλλά κυρίως από χορηγίες και δωρεές από επιχειρήσεις, συλ-
λόγους, οργανωμένους φορείς, σχολεία και από συνεισφορές ατόμων που 
επιθυμούν να συμβάλλουν προσφέροντας εμπράκτως τη στήριξη και την 
αλληλεγγύη τους, καθώς και μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων. 
Παράλληλα ο Δήμος Θεσσαλονίκης καλύπτει την προμήθεια προϊόντων από 
ίδιους πόρους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

▶ Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55,τηλ.επικ. 2310.509012, 2310.509021
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Δομή Παροχής συσσιτίου
Με σκοπό να καλύψουν ανάγκες κατοίκων που αδυνατούν να εξασφαλίσουν 
το καθημερινό τους γεύμα παρέχονται συσσίτια σε κατοίκους μέσω των ΚΑΠΗ:

• της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας  
σε συνεργασία με τον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου - Αμύντα 11

• της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας - Ειρήνης
• της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας - Ακροπόλεως 14
• της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας - Γρ. Λαμπράκη 42
• της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας - Αλεξανδρείας 27
• της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας - Ηρώων 4

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Δομής Παροχής Συσ-
σιτίου πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης και, βάσει 
κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση 
φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια. Η διαδικασία ένταξης τους και η επι-
λογή τους γίνεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης για κατάθεση των απαραί-
τητων δικαιολογητικών. Οι δικαιούχοι δεν  είναι ωφελούμενοι του ΚΕΑ-ΤΕΒΑ.

▶ Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55,  
τηλ. επικ. 2310.509012, 2310.509040, 2310.509075

Η Πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης » εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδο-
νία 2014-2020».«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)».

Εορταστικά γεύματα
Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα παρέχεται εορταστικό 
γεύμα σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους εξυπηρετούμενους από τις κοι-
νωνικές μας υπηρεσίες και διανομή ειδών πρώτης ανάγκης σε καταγεγραμ-
μένους κατοίκους όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
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Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή  
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας  
για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ως Επικεφαλής Εταίρος (δικαιούχος) της Κοινωνικής 
Σύμπραξης ΠΕ Θεσσαλονίκης - Ανατολικό Τμήμα συμμετέχει στην υλοποίη-
ση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με εταίρους τους Δήμους Καλαμαριάς, 
Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας-Χορτιάτη, τις Ιερές Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης 
και Καλαμαριάς, τις ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, PRAKSIS, τα Παιδικά Χωριά SOS και τον Σύλ-
λογο Τριτέκνων για 19.000 ωφελούμενους εκ των οποίων οι 12.500 χιλιάδες 
είναι κάτοικοι Θεσσαλονίκης, για την παροχή ειδών βασικής υλικής συνδρο-
μής καθώς και ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ατομικής και ομαδικής συμβου-
λευτικής (Συνοδευτικά μέτρα). 

Τα συνοδευτικά μέτρα παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό και αφο-
ρούν σε:

• υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής
• ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης σε ατομικό και οικογενειακό 

 επίπεδο
• διατροφικές συμβουλές, ανθρωπομετρικές μετρήσεις, λιπομέτρηση, 

μέτρηση βασικού μεταβολισμού, σχεδιασμός διαιτολογίου τόσο για 
φυσιολογικές καταστάσεις όσο και για παθολογικές (σακχαρώδης διαβή-
της, υπερχοληστερολαιμία, υπέρταση, κοιλιοκάκη, νεφρική ανεπάρκεια, 
υπερουριχαιμία κ.ά.)

• συμβουλές υγιεινής διαβίωσης και διαχείρισης οικογενειακού προγραμματι-
σμού

• διοργάνωση ατομικών και ομαδικών συνεδριών σε δικαιούχους υπηρεσίες 
κοινωνικοποίησης παιδιών.

▶ Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55,τηλ.επικ.2310.509040

Συνοδευτικά μέτρα: Μοναστηρίου 53-55, τηλ. επικ.2310.509026
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Η κοινωνικο-οικονομική κρίση που επικρατεί στη χώρα μας έχει επιπτώσεις 
σε πολλούς τομείς και πιο πολύ στη ψυχική υγεία όλων μας. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο, η αναγκαιότητα της ύπαρξης δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης 
θεωρείται απαραίτητη. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύ-
λων του Δήμου Θεσσαλονίκης, θέλοντας να συνεισφέρει στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων, υλοποιεί Πρόγραμμα Παροχής Δωρεάν Ψυ-
χολογικής Υποστήριξης.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή βραχύχρονης ψυχολογικής στή-
ριξης στα πλαίσια συμβουλευτικής σε κατοίκους του Δήμου. Το πρόγραμμα 
αποβλέπει στην αντιμετώπιση ήπιων ψυχολογικών προβλημάτων, όπως η δι-
αχείριση συναισθηματικών δυσκολιών (άγχος, κατάθλιψη, θυμός), διαταρα-
χές συμπεριφοράς, (έλλειψη ενδιαφέροντος, χαμηλή αυτοεκτίμηση), δυσκο-
λίες στις διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέσεις, (έλλειψη επικοινωνίας, 
διαζύγιο, διαπαιδαγώγηση παιδιών), ψυχοσωματικά προβλήματα (αϋπνία, 
πονοκέφαλοι).

Ο αριθμός των συνεδριών που παρέχονται στους κατοίκους του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης είναι 3-5 κατά περίπτωση. Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος 
παρέχεται ενημέρωση και δικτύωση των κατοίκων με τις υπόλοιπες δομές 
της πόλης μας.

Σχολές Γονέων
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλι-
κίας μέχρι 12 ετών. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενημέρωση των νέων 
γονέων για τα θέματα που αφορούν στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους 
σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και τις αρχές της συμβου-
λευτικής καθώς τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού καθορίζουν σημαντικά 
την προσωπικότητά του.

Υλοποιείται σε δύο -2- κύκλους ετησίως και περιλαμβάνει 10 δίωρες ομαδι-
κές συναντήσεις.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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Ειδικό Ψυχαγωγικό Κέντρο
Σκοπός του προγράμματος είναι η συμβολή στην κοινωνική ενσωμάτωση 
των Ατόμων με Αναπηρία μέσω της ευεργετικής επίδρασης της τέχνης και της 
δημιουργικής έκφρασης στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους σχέσεων και 
της συμμετοχής τους στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα. 

Η λειτουργία ενός χώρου συνεύρεσης ανθρώπων που περνούν δημιουργικά 
το χρόνο τους συμμετέχοντας σε πολλές δραστηριότητες, (μουσική-χορωδία, 
χορό, θεατρική αγωγή, εικαστικά, πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη μου», κα.) 
που προάγουν την ψυχική υγεία τους δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για 
την κοινωνική τους ένταξη σε μια κοινωνία ίσων. 

▶ Επικοινωνία: Ξενοπούλου 8 από τις 14:00 έως τις 22:00 τις εργάσιμες 
ημέρες, τηλ. 2310.509013 (πρωϊνές ώρες), τηλ.2310.819515, (απογευματινές 
ώρες).

Δίκτυο «ΑΙΝΕΙΑΣ»
Το Δίκτυο «Αινείας» εξυπηρετεί την μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία για λό-
γους εκπαιδευτικούς, εργασιακούς, ιατρικούς, ψυχαγωγικούς κλπ. Το Δίκτυο 
λειτουργεί από τις 6:00 έως τις 22:00 τις εργάσιμες ημέρες και τα δρομολόγια 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
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πραγματοποιούνται με τρία (3) ειδικά διαμορφωμένα οχήματα τις πρωϊνές 
ώρες και με δύο (2) τις απογευματινές. 

Αναπηρικά Αμαξίδια
Αναπηρικά αμαξίδια διατίθενται δωρεάν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης στο 
πλαίσιο υλοποίησης της δράσης “Keep on moving”. Τα αμαξίδια η προμήθεια 
των οποίων εξασφαλίστηκε μέσω της συλλογής καπακιών πλαστικών μπου-

καλιών και τη μετατροπή της οικονομικής τους αξίας σε αγορά αναπηρικών 
αμαξιδίων διατίθενται σε Νοσοκομεία, σε συλλόγους της πόλης ή σε φυσικά 
πρόσωπα με αναπηρία που έχουν οικονομική αδυναμία.

▶ Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55,τηλ.2310.509013

Κατασκηνώσεις Ατόμων με Αναπηρία 
Άτομα με αναπηρία που ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες ωφε-
λούνται από το 2015 σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα παρέχοντάς τους τη δυ-
νατότητα ολιγοήμερων καλοκαιρινών διακοπών. 

▶ Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55, τηλ. 2310.509013
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Κοινωνικό Πνευματικό Κέντρο «Πορτοκαλιάν» 
Σκοπός του Κέντρου είναι η ενισχυτική διδασκαλία και η υποστήριξη παιδιών 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου τα οποία ανήκουν σε μειονεκτούσες ομά-
δες πληθυσμού (παιδιά μεταναστών, οικογενειών με οικονομικό πρόβλημα 
κ.λ.π.). 

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από εθελοντές εκπαιδευτικούς και φοιτη-
τές των πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης, κυρίως στα μαθήματα Ελληνικής 
Γλώσσας, Αρχαίων Ελληνικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Πληρο-
φορικής. Γίνεται χρήση Η/Υ με ευρυζωνική σύνδεση.

 

Επισήμανση: Λειτουργεί τις ώρες 14:00 - 22:00, τις εργάσιμες ημέρες.

▶ Επικοινωνία: Σπάρτης 6Α, Τηλ.2310.509013 (πρωινές ώρες), 2310.848734 
(απογευματινές ώρες).

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
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Έκτακτο βοήθημα οικονομικής ενίσχυσης
Η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους Δημότες και πολύτεκνους γί-
νεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μόνο σε έκτακτες 
περιπτώσεις (πλημμύρα, πυρκαγιά, τροχαίο ατύχημα που να αποδεικνύεται 
από επίσημο φορέα, σοβαρό πρόσφατο πρόβλημα υγείας, έξωση με αποδει-
κτικό δικαστικής απόφασης).

Διαδικασία: Υποβολή αιτήματος στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας 
και Δημόσιας Υγείας με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Αίτηση (υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία του συμβά-
ντος)

• Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδεια 
Διαμονής 

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
• Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή, 

επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή 
• ΙΒΑΝ και αρ. Λογαριασμού Τράπεζας Εθνικής ή Πειραιώς με πρώτο όνομα 

του δικαιούχου 
• Δικαιολογητικά από όπου προκύπτει το έκτακτο γεγονός 
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή συμβόλαιο σπιτιού ή απόδειξη ενοικίου 

και, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν, λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα 
του αιτούντος,

• Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (ανά περίπτωση)
• Δικαιούχοι επιδομάτων Πρόνοιας: Αναγνωριστική απόφαση χορήγησης 

επιδομάτων 
• Φωτοτυπία βιβλιαρίου κοινωνικής ασφάλισης (απορίας). Εφόσον δεν 

υπάρχει πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω:
• Αντίγραφο Ε9 ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρεται πως δεν 

έχει περιουσιακά στοιχεία στο όνομα του ( παρ 5 του άρθρου 3 του Ν. 
2690/1999) επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια 
Αρχή. 

• Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
▶ Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55, τηλ. 2310.509012, 2310.509021

ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
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Η Πράξη : «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ» εντάσσεται στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» .«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)».

ΤΟΠΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Με τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπι-
κού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πο-
λιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην 
περιοχή παρέμβασης. Μέσω παραπομπών διασυνδέονται τα ωφελούμενα άτομα 
με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, και 
παρέχονται υπηρεσίες που ενισχύουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται. 
H δημιουργία του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.) στην δυτική πλευ-
ρά της πόλης λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης προσφύγων στην περιοχή 
προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με την ομάδα στόχου και αφο-
ρά τους άξονες: 
• Ενημέρωσης και εξυπηρέτησης, συμβουλευτικής στήριξης και δικτύωσης. 
• Συνεργασίας μέσω παραπομπών σε άλλες δομές, υπηρεσίες και φορείς.
• Υλοποίησης μαθημάτων και παράλληλων δράσεων για την κοινωνική ένταξη.

Κέντρο Κοινότητας Δυτικού Τομέα
Μοναστηρίου 93Β
Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 8:30 έως 14:30
Τηλ. 2313.318650, 649
Κέντρο Ένταξης Μεταναστών
Μοναστηρίου 93Β
Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 8:30 έως 14:30
Τηλ. 2313.318647, 623
Κέντρο Κοινότητας Ανατολικού Τομέα
Κλεάνθους 57 - Γ. Λαμπράκη
Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 8:30 έως 14:00
Τηλ. 2313.318558, 559

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
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Κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής  
της ψυχοκοινωνικής υγείας «Σείριος» 

 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τους ση-
μαντικότερους έγκυρους φορείς της πόλης μας και τη 
συμμετοχή και στήριξη του Οργανισμού καταπολέμη-
σης των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ) λειτουργεί δύο Κέντρα 
Πρόληψης και Ενημέρωσης για τις Εξαρτησιογόνες Ου-

σίες «Σείριος», στελεχωμένα από επιστήμονες του χώρου της ψυχικής υγείας 
τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες του γενικότερου πληθυσμού των πέντε δη-
μοτικών διαμερισμάτων, Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’. 

Σκοπός της λειτουργίας τους είναι:

Η παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό με στόχο την ορθή και έγκυρη πλη-
ροφόρηση για την πρόληψη και αποτροπή της διάδοσης χρήσης ουσιών μέσα 
από τη μείωση της ζήτησης.

Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης (ομάδες γονέων, εκπαιδευτικών, εφή-
βων, παιδιών) που αποσκοπούν στη σωματική, ψυχική, πνευματική και κοι-
νωνική ανάπτυξη του ανθρώπου και στην επίτευξη του «ευ ζην».

Παροχή πληροφοριών προς άτομα εξαρτημένα και άτομα του περιβάλλοντός 
τους, με σκοπό να τους ενημερώσει για τις υπάρχουσες δυνατότητες θερα-
πείας.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
(Α’, Β’, Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ) 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 103, Τ.Κ. 546 22 
2ος όροφος 
τηλ./fax: 2310.260 715  
τηλ.: 2310.243 516 
 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
(Δ’, Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ) 
ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 1, Τ.Κ. 55337 
3ος όροφος (κτήριο Κ.Ε.Π Τριανδρίας) 
τηλ./fax: 2310.860 781  
τηλ.:2310.886 859

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
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Το Τμήμα Προνοιακών Επιδομάτων μεριμνά για την ορθή διαχείριση επιδο-
μάτων σε άτομα δικαιούμενα παροχής μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 3852/10 άρθρο 94 παρ. 
3 αρμ. 17-ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) και των οικείων κανονιστικών ρυθμί-
σεων. Σε συνεργασία με τον αρμόδιο από 01/01/2019 φορέα (ΟΠΕΚΑ τηλ. 
23133249-48, -27, -22) και τα Κέντρα Κοινότητας (αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ. 
68856/2202/21.12.2018 ΚΥΑ -ΦΕΚ 5855/28.12.2018/Τεύχος Β΄) δέχεται, 
μέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος, αιτήσεις για τη χορήγηση αναπη-
ρικών επιδομάτων στα γραφεία επί της οδού Μοναστηρίου αρ. 53-55, 1ος 
όροφος, καθημερινά 08:00-14:00.

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
• Βαριάς Αναπηρίας (ποσοστό αναπηρίας > 67%, νεφροπαθείς τελικού 

σταδίου αιμοκάθαρσης>80%, ινσουλινοεξαρτώμενοι με διαβήτη τύπου Ι 
>50%)

• Αιματολογικών νοσημάτων (θαλασσαιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια, δρεπα-
νο/μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία >67%, αιμορροφιλία τύπου Α και 
Β, συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις, σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής 
ανεπάρκειας >50%)

• Αναπηρίας όρασης >80%
• Βαριάς Νοητικής Υστέρησης >80%
• Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων >67%
• Παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφαλίστων 

ατόμων >67%
• Παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων 

Δημοσίου >67%
• Κίνησης με αναπηρία των κάτω άκρων >80%
• Πασχόντων από εγκεφαλική παράλυση >67%
• Αποθεραπευθέντων χανσενικών

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
• Στεγαστικής συνδρομής σε μοναχικά άτομα ή ζευγάρια, ανασφάλιστους 

υπερήλικες άνω των 65 ετών, κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης, για 
τους οποίους γίνεται παραλαβή αιτήσεων και αποστολή στον ΟΠΕΚΑ 

• επίδομα Ομογενών

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
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Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 
Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι 
ένα προνοιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων για την αντιμετώπιση της φτώ-
χειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται 
σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώ-
χειας με ωφελούμενους στο πρόγραμμα: 

• Μονοπρόσωπο νοικοκυριό (από ένα ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του 
σε κατοικία - όχι φοιτητές ή σπουδαστές έως 25 ετών), 

• Πολυπρόσωπο νοικοκυριό (από όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από 
την ίδια στέγη , οι φιλοξενούμενοι βάσει του Ε1, οι φοιτητές σπουδαστές 
έως 25 ετών ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους και τα μέλη που εκ-
πληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία) 

• Άστεγοι (τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύμα-
τα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι έχουν 
καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοι-
νότητας ή κάνουν χρήση Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους). 

Τα κριτήρια ένταξης στο Κ.Ε.Α. είναι εισοδηματικά, περιουσιακά, κινητής πε-
ριουσίας και διαμονής καθώς ο δικαιούχος του επιδόματος θα πρέπει να δια-
μένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό 
λογαριασμό του δικαιούχου, εντός των πέντε (5) τελευταίων ημερολογιακών 
ημερών κάθε μήνα με την εγκεκριμένη αίτηση να ισχύει για έξι μήνες. Μετά 
την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος δύ-
ναται να επανυποβάλει νέα αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Επίδομα Στέγασης 
Το Επίδομα Στέγασης αποτελεί ένα προνοιακό πρόγραμμα του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για νοικοκυριά που μισθώνουν την κύ-
ρια κατοικία τους με ωφελούμενους: 

- μονοπρόσωπο νοικοκυριό (αποτελείται από ένα ενήλικο άτομο που διαμένει 
μόνο του σε κατοικία - όχι φοιτητές ή σπουδαστές έως 25 ετών).

- πολυπρόσωπο νοικοκυριό (από όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την 
ίδια στέγη , οι φιλοξενούμενοι βάσει του Ε1, οι φοιτητές σπουδαστές έως 25 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
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ετών ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους και τα μέλη που εκπληρώνουν 
την στρατιωτική τους θητεία) με κριτήρια ένταξης εισοδηματικά, περιουσι-
ακά, κινητής περιουσίας και διαμονής καθώς ο δικαιούχος του επιδόματος 
θα πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα 
τελευταία πέντε έτη (5).

Το Επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό 
του δικαιούχου με την διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος να μην υπερ-
βαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της αρχικής υποβολής

Με το πέρας των έξι μηνών πραγματοποιείται αυτόματος επανέλεγχος, η αί-
τηση ανανεώνεται αυτόματα για έξι ακόμα μήνες εφόσον πληρούνται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί νέα αί-
τηση.

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων  
και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4368/2016 και την ΚΥΑ (Α3γ(Γ.Π)/
οικ.25132/04.04.2016 έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις 
υπηρεσίες δημόσιας υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατρικής περί-
θαλψης οι ανασφάλιστοι και οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες μόνο με την χρή-
ση του ΑΜΚΑ τους.

Δεν θεωρούνται πλέον βιβλιάρια αλλά ούτε και εκδίδονται νέα.

Στην υπηρεσία υποβάλλονται αιτήσεις ανασφαλίστων αποκλειστικά και 
μόνο για παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό ανα-
πηρίας 67% και άνω.

Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης 
Αναπηρίας

2. Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενού-
νται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής 
Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι 
ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε 
ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτρο-
πεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με 
δικαστική απόφαση σε τρίτους.

Βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρό-
νοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξε-
νεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή της πράξης 
εισαγγελέα για τον ορισμό Επιτρόπου ή 
της απόφασης διορισμού Επιτρόπου ή 
της δικαστικής απόφασης ανάθεσης της 
επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα
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3. Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις 
θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων 
οργανισμών θεραπείας του Ν.4139/2013 
ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργα-
νισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς.

Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον αρ-
μόδιο φορέα που αναπτύσσει τα εν λόγω 
προγράμματα (ΚΕΘΕΑ ή ΟΚΑΝΑ ή Ψ.Ν.Α. 
ή Ψ.Ν.Θ.)

4. Κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλο-
ξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλί-
κων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων 
των εταίρων ανηλίκων (ΝΠΔΔ).

Βεβαίωση του οικείου σωφρονιστικού 
καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή 
της στέγης φιλοξενίας ανηλίκων.

5. Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (ανα-
γνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι 
επικουρικής προστασίας) και οι ανιθα-
γενείς και τα μέλη των οικογενειών τους 
(σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα 
τέκνα.)

"Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου" με την 
ένδειξη "Δικαιούχος Διεθνούς Προστασί-
ας ή Μέλος Οικογένειας Δικαιούχου Διε-
θνούς Προστασίας" ή "Δελτίο Ταυτότη-
τας Ανιθαγενούς" ή βεβαίωση κατάθεσης 
αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής της.

6. Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με κα-
θεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς 
ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των 
οικογένειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή 
προστατευόμενα τέκνα.)

"Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς ή 
εξαιρετικούς λόγους" ή βεβαίωση κατά-
θεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέω-
σής της.

7. Θύματα των εγκλημάτων των άρ-
θρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του 
Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.Δ. 
233/2003), και αλλοδαποί που εμπί-
πτουν στις διατάξεις του Ν. 3875/2010 
(Α' 158) "Κύρωση και εφαρμογή της Σύμ-
βασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του 
Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος".

Βεβαίωση από την οικεία Αστυνομική Δι-
εύθυνση κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 
Π.Δ. 233/2003.

8. Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό ανα-
πηρ. κάτω από 67%.

Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης 
Αναπηρίας

9. Άτομα που ανήκουν στις κατηγο-
ρίες χρόνιων πασχόντων της Κ.Υ.Α. 
31102/1870/2013(ΦΕΚ2906 τ.Β.).

Ιατρική βεβαίωση από Δημόσια Δομή με 
την οποία πιστοποιείται η χρονιότητα 
της πάθησης.

▶ Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55, 2ος όροφος, τηλ. 2310.509024, 
2310.509072
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Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας σχεδιάζει και εφαρμό-
ζει προγράμματα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και παρέχει υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις δομές των Δημοτικών Ιατρείων, του Κοι-
νωνικού Οδοντιατρείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου. Επιπλέον πραγματο-
ποιεί προγράμματα αγωγής υγείας σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
ενώ χορηγεί πιστοποιητικά υγείας σε εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος.

Χορήγηση Πιστοποιητικών Οικονομικής Αδυναμίας
Το πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας χορηγείται σε οικονομικά αδύνα-
μους δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης για να τυγχάνουν των προβλεπόμε-
νων ευεργετικών διατάξεων της νομοθεσίας για εισαγωγή σε ίδρυμα για ανα-
σφάλιστους, δωρεάν χώρο ταφής για ανασφάλιστους, δωρεάν μετακίνηση με 
πλοίο για σοβαρούς λόγους, μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες, 
δικαστική χρήση σε όποιον αποδεδειγμένα δεν μπορεί να καταβάλλει τα έξο-
δα της δίκης.

▶ Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55, 2ος όροφος, τηλ. 2310.509072, 
2310.509024

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με στόχο την ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγεί-
ας προς τους οικονομικά αδύνατους πολίτες, υλοποιήθηκε με συγχρηματο-
δοτούμενο πρόγραμμα η <Ανέγερση και ο εξοπλισμός κτιρίου Κοινωνικής 
Πρόνοιας για τη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων στην Δημοτική Κοινότητα 
Τριανδρίας>. Το κτίριο είναι πλήρως εξοπλισμένο ιατροτεχνολογικά και δι-
αθέτει τις βασικές ιατρικές ειδικότητες καθώς και παραιατρικό προσωπικό. 
Αντίστοιχη δομή λειτουργεί επί της οδού Μοναστηρίου στον χώρο που στεγά-
ζεται η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

Τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης λειτουργούν: 
α) στην οδό Καραϊσκάκη 4 στην Τριανδρία
β) στην οδό Μοναστηρίου 53-55 3ος όροφος 

Στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης παρέχονται οι κάτωθι υπη-
ρεσίες:

• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση 
• Υπέρηχος θυρεοειδούς, τραχήλου, άνω κάτω κοιλίας, νεφρών-ουροδόχου 

κύστεως, έγχρωμο triplex αγγείων, μέτρηση οστικής πυκνότητας. 
• Παθολογική εκτίμηση, έλεγχος – αγωγή οστεοπόρωσης, μέτρηση-ρύθμιση 

αρτηριακής υπέρτασης, σακχαρώδους διαβήτη και δυσλιπιδαιμίας.
• Καρδιολογική εκτίμηση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, έγχρωμο-triplex υπερη-

χογράφημα καρδιάς, τοποθέτηση Holter ρυθμού και πίεσης. 
• Γυναικολογική εξέταση, παρακολούθηση κύησης, Τεστ Παπ, ενδοκολπικός 

υπέρηχος. 
• Έλεγχος οπτικής οξύτητας σε ενήλικες και παιδιά, συνταγογράφηση γυα-

λιών. 
• Παιδιατρική εξέταση, εμβολιασμοί, πιστοποιητικά υγείας. 
• Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση, καθαρισμός αυτιών, ωτοσκόπηση, 

έλεγχος ακοής ενηλίκων (ακουομέτρηση), ενδοσκοπήσεις ρινός, φάρυγγα, 
λάρυγγα με εύκαμπτο και άκαμπτο ενδοσκόπιο, διερεύνηση, αντιμετώπι-
ση εμβοών, ιλίγγου, διερεύνηση παθήσεων τραχήλου.
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• Σφραγίσματα, απονευρώσεις, εξαγωγές, καθαρισμός δοντιών. 
• Σπιρομετρήσεις πνευμόνων,πνευμονολογική εξέταση.
• Βασικές μικροβιολογικές εξετάσεις. 
• Φυσικοθεραπεία (διαθερμίες, ρεύμα, χειρομάλαξη). 
• Διατροφικές συμβουλές, ανθρωπομετρικές μετρήσεις, λιπομέτρηση, μέτρη - 

ση βασικού μεταβολισμού, σχεδιασμός διαιτολογίου τόσο για Φυσιολογικές 
καταστάσεις όσο και για παθολογικές (σακχαρώδης διαβήτης, υπερχοληστε - 
ρολαιμία, υπέρταση, κοιλιοκάκη, νεφρική ανεπάρκεια, υπερουριχαιμία κ.ά.).

• Μαθήματα ανώδυνου τοκετού, φροντίδα εγκύου, συμβουλευτική σε νέες 
μητέρες για τον μητρικό θηλασμό και την φροντίδα του νεογνού στο 
σπίτι. Συμβουλευτική εφήβων σε θέματα: υγιεινής, αντισύλληψης, Σ.Μ.Ν. 
(Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα)

• Νοσηλευτική φροντίδα-ενέσεις. Παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης. 

• Συμβουλευτική σε νέες μητέρες για την ανατροφή και φροντίδα του παι-
διού, προγράμματα Αγωγής Υγείας σε σχολεία.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σε κατοίκους ή δημότες του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης οι οποίοι είναι:

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)
Στους παραπάνω χώρους γίνονται περιοδικά δράσεις που απευθύνονται 
στο ευρύ κοινό (μέτρηση οστικής πυκνότητας, ενημέρωση για τον μητρικό 
θηλασμό, εξέταση για το μεταβολικό σύνδρομο, εξετάσεις και έλεγχος από 
οφθαλμίατρο και οδοντίατρο σε παιδιά δημοτικών σχολείων, λιπομετρήσεις, 
σχεδίαση εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής, διατροφικές συστά-
σεις για διάφορες παθήσεις, μέτρηση μεταβολικού ρυθμού). Ενημέρωση στην 
ιστοσελίδα του Δήμου.
▶ Επικοινωνία: Καραϊσκάκη 4, τηλ. 2313.318643, 2313.318644 
Μοναστηρίου 53-55, τηλ. 2310.509053, 2310.509020

Η Πράξη «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό, διοικητικό και 
βοηθητικό προσωπικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-

2020».«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊ-
κό Κοινωνικό Ταμείο)».
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Το Κοινωνικό Φαρμακείο που υλοποιήθηκε με συγχρηματοδοτούμενο πρό-
γραμμα ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση της φτώ-
χειας, λειτουργεί με την ευθύνη του Δήμου Θεσσαλονίκης και καλύπτει τις 
ανάγκες φαρμακευτικής περίθαλψης οικονομικά αδύνατων κατοίκων του 
Δήμου παρέχοντάς τους δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης και παραφαρμακευτικά προϊόντα 
▶ Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55, τηλ. 2310.509053, 2310.509020

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 
Με στόχο τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων και ανασφάλιστων πολιτών 
ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέχει Οδοντιατρικές υπηρεσίες μέσω του Κοινωνι-
κού Οδοντιατρείου.
Το Κοινωνικό Οδοντιατρείο, που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο 
του 2016, παρέχει τις βασικές οδοντιατρικές υπηρεσίες (εξαγωγές, σφραγί-
σματα, απονευρώσεις, καθαρισμό) με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπι-
κό, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και με εθελο-
ντές οδοντιάτρους, μέλη του συλλόγου.
▶ Επικοινωνία: Παπαρηγοπούλου 7, 3ος όροφος,  
τηλ. 2310.509053, 2310.509020, 2310.523166

Η Πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,Κοινωνικό 
Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης » εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδο-
νία 2014-2020».«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)». 
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας χορηγούνται πι-
στοποιητικά υγείας σε εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος (κατοίκους ή εργαζόμενους στο Δήμο Θεσσαλονίκης).
Εξυπηρετούνται εργαζόμενοι εντός των ορίων του Δήμου, που προσκομίζουν 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ή κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, που προσκομί-
ζουν ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.
Οι εξετάσεις που απαιτούνται είναι οι εξής:
• Α/Α ΘΩΡΑΚΑ
• ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ (για τους χειριστές τροφίμων)
• ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ (για τους χειριστές τροφίμων)

Οι ενδιαφερόμενοι έρχονται αυτοπροσώπως για εξέταση, προσκομίζοντας:
• Τις εξετάσεις (πρόσφατες)
• Tαυτότητα ή Διαβατήριο
• Μία (1) Φωτογραφία (για το πιστοποιητικό)
• Βεβαίωση εργοδότη ή αποδεικτικό κατοικίας 
▶ Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55, 3ος όροφος, τηλ. 2310.509053, 
2310.509020
Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη, ώρες 09.00 -13.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ  
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με στόχο την πρόληψη και προαγωγή της υγείας του μαθητικού πληθυσμού 
και σκοπό την ενημέρωση και την υιοθέτηση συνηθειών που θα εξασφαλί-
σουν και θα προάγουν την σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία τους, το 
Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοι-
νωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνεχί-
ζει τα προγράμματα Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με θέματα σχετικά με την 
υγιεινή διατροφή, παιδική παχυσαρκία, πρώτες βοήθειες, ηπατίτιδα Α, υγιει-
νή σώματος, στοματική υγιεινή, κλπ.
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Εφάπαξ Έκτακτο Ειδικό Βοήθημα  
Επανασύνδεσης Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. 
Παρέχεται η δυνατότητα της κατάθεσης αιτήσεων για την επανασύνδεση του 
ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος σε 
συμπολίτες με αποσύνδεση ρεύματος μετά από αξιολόγηση τους από Επιτρο-
πή στο πλαίσιο του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 που καθορίζει τα κριτήρια 
επιλογής των δικαιούχων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχετικού νόμου, σε όσα νοικοκυριά έχει κο-
πεί το ρεύμα μέχρι 31/10/2018 και σε συνδυασμό με τα άλλα οικονομικά και 
εισοδηματικά κριτήρια, υπάρχει η δυνατότητα της επανασύνδεσης αλλά και 
η χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος που αφορά στην αποπληρωμή των 
χρειών προς τον πάροχο ενέργειας.

Εκδηλώσεις
Με αφορμή ΗΜΕΡΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΗΜΕΡΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ διοργανώνονται εκδηλώσεις σε συνεργασία με φορείς – συλλόγους για 
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, την κοινωνική 
ένταξη ευάλωτων ομάδων με στόχο την καταπολέμηση φαινομένων κοινωνι-
κού αποκλεισμού και την ουσιαστική αντιμετώπιση προβλημάτων.

Ενδεικτικά:

• ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25 Νοέμ-
βρη) από τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών 
τους.

• ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (3 Δεκεμβρίου)
• ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS σε συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (1 Δεκεμβρίου)
• ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (10 Οκτωβρίου)

καθώς και εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά των παιδικών σταθμών. 
Διοργανώνονται εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα 
υγείας (για το καρκίνο του μαστού σε συνεργασία με την Ε.Χ.Ε.Μ.).

Παράλληλα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με αφορμή την έναρξη της σχο-
λικής χρονιάς και του εορτασμού του νέου έτους για τους πρόσφυγες μέσω 
του προγράμματος REACT, καθώς και δράσεις δεντροφύτευσης – καθαρισμού 
ακτών από τους ίδιους.

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
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Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 
Αποτελείται από τέσσερις (4) δομές που ανήκουν οργανικά στην Κοινωφελή 
Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.). Στόχος του προγράμματος 
είναι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπη-
ρία (ΑμεΑ), καθώς και η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό 
τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή 
χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η 
εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής τους. 

Υπηρεσίες: 

• Συμβουλευτική/συναισθηματική και κοινωνική στήριξη των ωφελουμένων, 
• Διαμεσολάβηση - διεκπεραίωση εργασιών με τρίτους, 
• Νοσηλευτική φροντίδα, 
• Ατομική υγιεινή και φροντίδα, 
• Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων, 
• Συνοδεία σε υπηρεσίες υγείας, οικιακή καθαριότητα, προετοιμασία γευμάτων, 
• Πρακτικές εξυπηρετήσεις (αγορά τροφίμων και ειδών καθημερινής χρήσης), 
• Πληρωμές λογαριασμών, συντροφιά κ.α.

Επικοινωνία: Καρακάση 1 (περιοχή 25ης Μαρτίου), τηλ. 2310.521 576
Προσωπικό: Κοινωνικοί λειτουργοί, Ψυχολόγος, Νοσηλευτές, Οικογενειακοί 
βοηθοί, Διοικητικό προσωπικό.

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
Βασική φιλοσοφία του θεσμού είναι ή προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμά-
των των ηλικιωμένων. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της ανοι-
χτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή τους στην κοινότητα, στο 
οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου και η 
αποφυγή της ιδρυματικής κλειστής περιθάλψεως και άλλης μορφής ασύλου. 

Σκοπός των Κ.Α.Π.Η.του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι η πρόληψη των βιολογι-
κών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να 
παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του Κοινωνικού Συνόλου, η 
διαφώτιση και συνεργασία του ευρύτερου κοινού και ειδικών φορέων σχετικά 
με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων, καθώς και η έρευνα θεμά-
των σχετικών με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λεγόμενη «τρίτη» ηλικία. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙ-
ΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Λειτουργούν τα παρακάτω 14 παραρτήματα στις 6 Δημοτικές Κοινότητες

Κ.Α.Π.Η.  
ΔΗΜΟΥ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ emails

1ο Παράρτημα ΕΡΜΟΥ 18Α, Τ.Κ. 546 24 2310.516614 1parartima@kapidthes.gr

2ο Παράρτημα ΛΑΓΚΑΔΑ 35, Τ.Κ. 546 24 2310.514456 2parartima@kapidthes.gr

3ο Παράρτημα ΧΑΡ.ΜΟΥΣΧΟΥ 9, Τ.Κ. 546 23 2310.213836 3parartima@kapidthes.gr

4ο Παράρτημα ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 42, Τ.Κ. 546 42 2310.212002 4parartima@kapidthes.gr

5ο Παράρτημα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 27,  
Τ.Κ. 546 44

2310.820110  
FAX: 2310820197 5parartima@kapidthes.gr

6ο Παράρτημα ΣΤΕΦ.ΝΟΥΚΑ 10, Τ.Κ. 542 50 2310.314424 6parartima@kapidthes.gr

7ο Παράρτημα ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 14, Τ.Κ. 546 23 2310.206051 7parartima@kapidthes.gr

8ο Παράρτημα ΑΡΤΑΚΗΣ 9, Τ.Κ.546 42 2310.951474 8parartima@kapidthes.gr

9ο Παράρτημα ΕΥΖΩΝΩΝ 20  
& ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 3, Τ.Κ. 546 40 2310.851131 9parartima@kapidthes.gr

10ο Παράρτημα ΣΑΧΤΟΥΡΗ 1, Τ.Κ. 546 23 2310.234352 10parartima@kapidthes.gr

11ο Παράρτημα ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 2 
Τ.Κ. 543 52 2310.951970 11parartima@kapidthes.gr

12ο Παράρτημα ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗ 4  
Τ.Κ. 546 46 2310.416283 12parartima@kapidthes.gr

13ο Παράρτημα ΓΑΜΒΕΤΑ 56 & ΦΛΕΜΙΓΚ 36  
Τ.Κ. 546 42 2310.838601 13parartima@kapidthes.gr

14ο Παράρτημα ΗΡΩΩΝ 4 2310941901 14parartima@kapidthes.gr

Για την λειτουργία των Κέντρων και την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη 
τους απασχολείται το εξής προσωπικό:

• Για την Κοινωνική Υπηρεσία απασχολείται η Κοινωνική Λειτουργός  
και η Οικογενειακή Βοηθός. 

• Για την Ιατρική Υπηρεσία απασχολείται  
ο Γιατρός (Παθολόγος ή Καρδιολόγος) και η Νοσηλεύτρια. 

• Για την Φυσιοθεραπεία και την Εργοθεραπεία απασχολείται  
αντίστοιχα ο Φυσιοθεραπευτής και ο Εργοθεραπευτής.

▶ Επικοινωνία: Παπαρηγοπούλου 7, τηλ. 2310.519584
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ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Δ/νση Παιδικών Σταθμών
Α’ Δημοτικό Διαμέρισμα
Παιδικός Σταθμός «Αγίας Σοφίας», Αγίας Σοφίας 52, ΤΚ 546 35, τηλ. 2310.269-777
Β’ Δημοτικό Διαμέρισμα
Βρεφονηπιακός Σταθμός «Κωλέττη», Κωλέττη 50, ΤΚ 546 27, τηλ. 2310.526-500
Γ’ Δημοτικό Διαμέρισμα
Παιδικός Σταθμός «Άνω Πόλης», Ελ. Ζωγράφου 2, ΤΚ 546 34, τηλ. 2310.218-518
Δ’ Δημοτικό Διαμέρισμα
Βρεφονηπιακός Σταθμός «Μέγας Αλέξανδρος», Ολυμπίας 2, ΤΚ 543 53,  
τηλ. 2310.944-447
Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεαγένους Χαρίση», Θ. Χαρίση 51, ΤΚ 546 39,  
τηλ. 2310.845-500
Παιδικός Σταθμός «Αγγελοπούλου», Αγγελοπούλου 36, ΤΚ 543 52, τηλ. 2310.929-195
Παιδικός Σταθμός «Διογένους», Διογένους 16, ΤΚ.544 53, τηλ. 2310.903861 
Ε’ Δημοτικό Διαμέρισμα
Παιδικός Σταθμός «Υψηλάντου», Κ. Καραμανλή 200 & Υψηλάντου, ΤΚ 542 48,  
τηλ. 2310.309-170
Παιδικός Σταθμός «Μαντινείας», Μαντινείας 33, ΤΚ 546 42, τηλ. 2310.857-377
Βρεφονηπιακός Σταθμός - Παιδικό Κέντρο «Φωκά», Καρακάση 21, ΤΚ 542 48,  
τηλ. 2310.856-313, 2310.856-677
Παιδικός Σταθμός «Χαριλάου», Νούκα-Ζάχου 6, ΤΚ 544 54, τηλ. 2310.323-120
Παιδικός Σταθμός «Πατρών», Θερμοπυλών 6 & Πατρών 19, ΤΚ 546 43,  
τηλ. 2310.869-102
Παιδικός Σταθμός «Τριών Ιεραρχών», Ζουμετίκου 45, ΤΚ 542 49, τηλ. 2310.320-315
Βρεφονηπιακός Σταθμός «Πανόραμα», Νυμφών & Ανεμώνων (όπισθεν βίλας Ριτζ), 
ΤΚ 555 36 Πυλαία, τηλ. 2310.344-020
Παιδικός Σταθμός «Θέρμης Β΄», Λουτρά Θέρμης, ΤΚ 570 01, τηλ. 2310.461-150

Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής  
και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.)
Α’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, Λασιθίου 1, ΤΚ 546 41, τηλ. 2310.832-131
Β’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, Ρ. Φεραίου 14 - Μελενίκου, ΤΚ 542 48, 
τηλ. 2310.317-080
Δ’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, Τριανδρίας, Μιαούλη 4 Τριανδρία, ΤΚ 553 37, τηλ. 
2310.260-215
Ε’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός, Πλατεία Δώδεκα Αποστόλων 6, ΤΚ 546 30  
τηλ. 2310.535-052
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Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Τούμπας, Καρακάση 93, ΤΚ 542 48  
τηλ 2310.912-268
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κάτω Τούμπας, Δορυλαίου 34, ΤΚ 544 54  
τηλ. 2310.912-758
Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αξιού, Γαλανάκη 1, ΤΚ 546 29  
τηλ. 2310.514-577
Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Τριανδρίας, Μιαούλη 2Α ΤΚ 553 37  
τηλ. 2310.927-122
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ξηροκρήνης, Βερατίου 6 & Ρεγκούκου ΤΚ 546 29 
τηλ 2310.514-010

ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ - ΜΕΑ Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Η Κ.Ε.ΔΗ.Θ. λειτουργεί ΚΔΑΠ-Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών-ηλι-
κίας από 5 έως 12 ετών και ΚΔΑΠ ΜΕΑ στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρ-
μόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζώης» μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι υποστηρικτικές δομές (ΚΔΑΠ) που έχουν δημιουργηθεί στον Δήμο Θεσσα-
λονίκης από την Κοινωφελή Επιχείρηση (ΚΕΔΗΘ) στηρίζουν τις εργαζόμενες 
ή άνεργες οικογένειες αλλά και τα παιδιά απασχολώντας τα μετά το σχολικό 
ωράριο με δημιουργική απασχόληση.

ΚΕ.ΔΗ.Θ. 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ.Δ.Α.Π. Κ
Καρακάση 1 (Πάρκο Πατρικίου – Μαρτίου) 

Τ.Κ. 54248, Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο: 2310.819111 

Φαξ: 2310.819111 
Email: kdapkritis@gmail.com 

Ωράριο Λειτουργίας: 
13:00-22:00 κατά τη σχολική περίοδο 
08:00-17:00 Χριστούγεννα – Πάσχα – 

Θερινοί μήνες
Κ.Δ.Α.Π. Α’

Βασ. Όλγας 82, Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο: 2310.300261,  

Φαξ: 2310.300261 
Email: kdapathess@gmail.com 

Ωράριο Λειτουργίας: 
13:00-22:00 κατά τη σχολική περίοδο 
08:00-17:00 Χριστούγεννα – Πάσχα – 

Θερινοί μήνες

Κ.Δ.Α.Π. 88 (88ο Δημοτικό Σχολείο)
Ζαμπελίου 2-4 

Τ.Κ. 54248, Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο: 6932 461634  

Φαξ: 2310.819111 
Email: kdap88@kedith.gr 

Ωράριο Λειτουργίας: 
16:00-21:00 κατά τη σχολική περίοδο 
08:00-17:00 Χριστούγεννα – Πάσχα – 

Θερινοί μήνες
Κ.Δ.Α.Π. Τριανδρίας

Μεσολογγίου 57 
Τ.Κ. 55337, Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο: 2310.936487  

Φαξ: 2310.936487 
Email: kdaptrian@kedith.gr 

Ωράριο Λειτουργίας: 
13:00-22:00 κατά τη σχολική περίοδο 
08:00-17:00 Χριστούγεννα – Πάσχα – 

Θερινοί μήνες
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Κ.Δ.Α.Π. Ν’
Βασ. Όλγας 243, Τ.Κ. 54655, Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο: 2310.927007 
Φαξ: 2310.927007 

Email: kdapn@kedith.gr 
Ωράριο Λειτουργίας: 

13:00-22:00 κατά τη σχολική περίοδο 
08:00-17:00 Χριστούγεννα – Πάσχα – 

Θερινοί μήνες

Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α
Κωλέττη 50, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο: 2310.539299, Φαξ: 
2310.539299 

Email: kdapmeathessalonikis@gmail.com 
Ωράριο Λειτουργίας: 

07:00-22:00 12 μήνες το χρόνο

Ο σχεδιασμός της Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης για την άσκηση κοινω-
νικής πολιτικής έχει ως στόχο την ύπαρξη μόνιμων κοινωνικών δομών (υφι-
στάμενων – νέων), κοινωνικών προγραμμάτων ή εργαλείων προκειμένου να 
βελτιωθεί η ζωή των πολιτών, να αποτραπούν φαινόμενα κοινωνικού απο-
κλεισμού και να επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή και ειρήνη.

Για το σκοπό αυτό θεωρεί καθοριστική:
• Την αξιοποίηση κονδυλίων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που προωθού-

νται από αρμόδια Υπουργεία.
• Την αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων, δωρεών, χορηγιών από ιδιωτικούς 

οργανισμούς, εταιρίες εστίασης ή ιδιώτες φυσικά πρόσωπα.
• Την ανάπτυξη συνεργασιών με όλους τους φορείς της πόλης (δημόσι-

ους – ιδιωτικούς), που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη κοινωνικών 
προγραμμάτων και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (Περιφέρεια – Άλλοι 
Δήμοι – Φιλανθρωπικά Ιδρύματα – Οργανισμοί –Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις – Σύλλογοι – Πανεπιστήμια – Φορείς Υγείας – Ιερές Μητροπόλεις)

• Την υποστήριξη Συλλόγων για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
μέσω παραχώρησης χώρων για τη στέγασή τους (ομάδες Ανώνυμων 
Αλκοολικών, Υπερφάγων, Ανώνυμων Συνεξαρτημένων , Μονογονεϊκών 
οικογενειών, Χαμόγελο του Παιδιού, Ιανός).

Η εισαγωγή σύγχρονων αντιλήψεων με την ανάπτυξη εταιρικών σχημάτων 
και τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών σε συνεργασία 
με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου αποτελεί το χαρακτηριστικό της σύγ-
χρονης κοινωνικής πολιτικής που έχει πλέον έντονο τον χαρακτήρα της αλ-
ληλεγγύης.

Δικτύωση των Δομών με φορείς της πόλης 
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ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Τηλέφωνο: 14944

Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εξοχή Θεσσαλονίκης 570 10, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2313.307000
Fax: 2310.357746
www.gpapanikolaou.gr
E-MAIL: grafeio.politi@n3.syzefxis.gov.gr

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Ν.Θ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 
Εθνικής Αμύνης 41,546 35, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2313.308100
Fax: 2310.210401
www.gennimatas-thess.gr 
E-MAIL: info@gennimatas-thess.gr

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Ελένης Ζωγράφου 2, 546 34, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2313.322100
Fax: 2313.322358
www.oagiosdimitrios.gr 
E-MAIL:agdim-plirof@3ype.gr

Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης-Ν. Ευκαρπίας 564 03,
Νέα Ευκαρπία, Δήμος Παύλου Μελά, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2313.323000
Εξωτερικά Ιατρεία: 14741/2313.323333 
Fax: 2310.685111
www.papageorgiou-hospital.gr / http://www.gnpap.gr/
E-MAIL: grampr@papageorgiou-hospital.gr / hr.papageorgiouhospital@gmail.com

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
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Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – Ψ.Ν.Θ.
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Λαγκαδά 196, 564 30, Δήμος Παύλου Μελά, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2313.324100,

Τηλ: 2313.324382/2313.324383
Fax: 2313.324372

www.psychothes.gr
E-MAIL: poliths@psychothes.gr

Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Κων/πόλεως 49, 546 42 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2313.312000, 
Τηλ: 2313.312231, 2313.312279,

Fax: 2310.818254
http://www.ippokratio.gr/

E-MAIL: manager@ippokratio.gr
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Στίλπνωνος Κυριακίδη 1,546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο : 2313.303110, 

Γραφείο Πληροφοριών: 2313.303775 
Τηλ:2313.303111, 2313.303310

Fax: 2313.303096
http://www.ahepahosp.gr/

E-MAIL: ahepahos@med.auth.gr
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Εθνικής Αντιστάσεως 161,551 34, Καλαμαριά, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2313.304400/2313.304409

Fax:2310.451727
http://www.agpavlos.gr/

E-MAIL: info@agpavlos.gr
Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Αλεξάνδρου. Συμεωνίδη 2, 540 07 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο : 2313.301111

Ραντεβού ΕΙ: 2310.898848/2310.898849 
Ραντεβού ΚΕΠΕ: 2310.898396/2310.898397

Fax:2310.845514
http://www.theagenio.gov.gr/

E-MAIL: theagen@otenet.gr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
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Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα 
Καραολή και Δημητρίου 1, 546 30 Θεσσαλονίκη 
Επικοινωνία: 2313.310700 Fax: 2310.623940

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα  
Στ. Παπαδοπούλου 20, Συκιές 566 25 Θεσσαλονίκη 
Επικοινωνία: 2313.310100, Fax: 2310.623940

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 41, Αμπελόκηποι 561 23, Θεσσαλονίκη 
Επικοινωνία: 2313.310601, Fax: 2313.310620

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων Ψ.Ν.Θ. 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 41, Αμπελόκηποι 561 23, Θεσσαλονίκη 
Επικοινωνία: 2310.744017, Fax: 2310.744019

Δομή Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής 
Υγιεινής και Ερευνών (Ανατολικού Τομέα) 
Καυταντζόγλου 36 & Παπάφη, 546 39, Θεσσαλονίκη 
Επικοινωνία: 2310.845130, 2310.845132, 2310.848108, 2310. 889650, 
Fax: 2310.835990

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος 
Γιαννιτσών 52, 546 27, Θεσσαλονίκη 
Επικοινωνία: 2310.554031, 2310.554033, Fax: 2310554032

ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

MKO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Πτολεμαίων 29A, 3ος όροφος 
Tηλ: 2310.566641 Fax: 2315-314206
https://mdmgreece.gr/
E-MAIL: thessaloniki@mdmgreece.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αισώπου 24, 546 27, 1ος όροφος 
Tηλ: 2310.520386
www.kiathess.gr
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ «ΥΓΕΙΑ» ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  
ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Λαγκαδά 53 
Τηλ: 2310.515243 

E-MAIL: spediatric@gmail.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ  
ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Καραμαούνα 29 
Τηλ: 2310.487292

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παπαγεωργίου 3, όπισθεν του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου, 544 53 

Τηλ: 2310.283222

ΜΚΟ PRAKSIS-ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αγ.Δημητρίου & Αρκαδιουπόλεως 1, 546 32,

Tηλ. 2310.556145, Fax: 2310.551730

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Τ.ΟΜ.Υ Δήμου Θεσσαλονίκης
• 1η Τ.ΟΜ.Υ Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Ρωμυλίας 38 και Δορυλαίου 32 

(Δήμος Θεσσαλονίκης), 2311-223600, tomy_thessaloniki1@4ype-pedy.gr 

• 2η Τ.ΟΜ.Υ Θεσσαλονίκης, Πραξιτέλους 1-3 και Αρχαιολογικού Μουσείου 
(Δήμος Θεσσαλονίκης), 2311-223620, tomy_thessaloniki2@4ype-pedy.gr 

• 3η Τ.ΟΜ.Υ Θεσσαλονίκης, Δελφών 124, 
(Δήμος Θεσσαλονίκης), 2313.308872, tomy_thessaloniki3@4ype-pedy.gr 

• 4η Τ.ΟΜ.Υ Θεσσαλονίκης, Πλαταιών 26 Χαριλάου (Δήμος Θεσσαλονίκης),  
2311-223567 & 2310.307278,tomy_thessaloniki4@4ype-pedy.gr 

• 5η Τ.ΟΜ.Υ Θεσσαλονίκης, Πλαταιών 26 Χαριλάου (Δήμος Θεσσαλονίκης), 
2311-223567 & 2310.307278, tomy_thessaloniki5@4ype-pedy.gr 
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Θερμές ευχαριστίες για τη υλοποίηση δομών στους δωρητές – ευεργέτες του 
Δ.Θ: 

• Φιλόπτωχο Αδελφότης Ανδρών για τη παραχώρηση του ακινήτου του 
Υπνωτηρίου Αστέγων

• Ίδρυμα Σ. Νιάρχος για την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του Υπνωτηρίου 
και του Κέντρου Ημέρας και την συνέχιση χρηματοδότησης για την ενί-
σχυση της λειτουργίας και την βελτίωση των υπηρεσιών τους. 

• Στον Όμιλο Σκλαβενίτη για την καθοριστική του συνδρομή στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο.

ΔΩΡΗΤΕΣ-ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
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Θερμό ευχαριστώ 
Στην Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, στις Διοικητικές, Οικονομικές και Τε-
χνικές Υπηρεσίες του για την πολύτιμη συνεργασία τους 

Τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Νομού και τους Ασφαλιστικούς Ορ-
γανισμούς για την συνεργασία τους σε θέματα κάλυψης ανασφαλίστων πολι-
τών και χορήγησης επιδομάτων.

Στις ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και PRAKSIS για 
την πολύτιμη συνεργασία τους στην υλοποίηση των από κοινού κοινωνικών 
μας δομών

Στους κοινωνικούς μας εταίρους για την πολύτιμη συνεργασία τους για την 
υλοποίηση των κοινωνικών μας προγραμμάτων 

Στις εταιρίες εστίασης, super markets, Ιδιωτικά σχολεία και Εκπαιδευτικούς 
Οργανισμούς που ήταν πολύτιμοι χορηγοί στην ενίσχυση των κοινωνικών 
προγραμμάτων

Στις φαρμακευτικές εταιρίες πολύτιμους χορηγούς φαρμακευτικού και παρα-
ϊατρικού υλικού για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου 

Στους εθελοντές ιατρούς- οδοντιάτρους που με την συνεργασία τους ενίσχυ-
σαν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ανασφάλιστους πολίτες.

Στους εθελοντές εκπαιδευτικούς για την συνεισφορά τους στη λειτουργία 
ενισχυτικής διδασκαλίας στο Πνευματικό Κέντρο Πορτοκαλιάν.

Σε κάθε ένα πολίτη και εθελοντή που συνέδραμε στις υπηρεσίες μας.

Ευχαριστίες




