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Μια από τις βασικές δεσμεύσεις μας όταν αναλάβαμε τη διοίκηση
του Δήμου ήταν να κατευθύνουμε περισσότερους πόρους στην κοινωνική
πολιτική. Από τη μια μεριά, η παρατεταμένη κρίση κατέστησε αδήριτη την ανάγκη επίδειξης έμπρακτης
αλληλεγγύης σε χειμαζόμενους συμπολίτες μας. Από την άλλη, όμως,
μείωσε δραστικά τους πόρους που
κατευθύνονται από την κεντρική κυβέρνηση στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Παρόλα αυτά καταφέραμε να μείνουμε πιστοί στη δέσμευση μας να
σταθούμε αρωγοί στους ανθρώπους που δυσκολεύονται να καλύψουν
τις βασικές τους ανάγκες. Για να το πετύχουμε αυτό καταφύγαμε σε
μια πολυμήχανη αλλά συστηματική εξεύρεση παράλληλων και ανεξάρτητων από τη κεντρική κυβέρνηση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Απευθυνθήκαμε στην εταιρική κοινωνική ευθύνη τοπικών και διεθνών
επιχειρήσεων, στις δράσεις ευεργεσίας ιδιωτικών κοινωφελών φορέων και ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, και, κυρίως, στους
χρηματοδοτικούς φορείς διεθνών οργανισμών ιδίως δε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγκαινιάσαμε και επεκτείναμε σε διαρκή βάση τη συνεργασία μας με ενεργούς φορείς της τοπικής κοινωνίας των πολιτών
εντάσσοντάς τους σε σειρά συνεργατικών σχημάτων με εντυπωσιακά
αποτελέσματα στην παραγωγή κοινωφελούς προϊόντος. Διατηρήσαμε,
ωστόσο, τον τελικό έλεγχο, την ευθύνη σχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής αλλά και την επίβλεψη της διαχείρισης των κοινωνικών δομών,
μεριμνώντας για την δημιουργία αποθέματος τεχνογνωσίας από τέτοιες συνέργειες υπέρ των αρμόδιων υπηρεσιών του ίδιου του Δήμου.
Οι τελευταίες -ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της διοίκησης- έθεσαν στο επίκεντρο του σχεδιασμού τους την ισορροπημένη μέριμνα για όλους τους επιμέρους ειδικούς ‘πληθυσμούς-στόχους’
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(άποροι, άστεγοι, εξαρτημένοι, κακοποιημένες γυναίκες, πρόσφυγες
και μετανάστες, α.μ.ε.α., τρίτη ηλικία, νήπια) χωρίς διακρίσεις φύλου,
φυλής, εθνικής καταγωγής ή θρησκεύματος, αναδεικνύοντας έτσι ως
ουσιαστική παράμετρο, την ομαλή ένταξη της διαφοράς στον ενεργό
κοινωνικό ιστό και την εν γένει κοινωνική συνοχή.

Η στρατηγική μας πίσω από την ολιστική προσέγγιση του συνεργατικού σχεδίου κοινωνικής στήριξης που παρουσιάζουμε εδώ είναι
σαφής. Δεν αποτελεί αυτοαναφορική φιλοδοξία αλλά μέρος της εφαρμογής των προτεραιοτήτων μας, βασική εκ των οποίων είναι η δημοτική μας αρχή να αναδειχθεί και να εδραιωθεί ως συντονιστικός κόμβος
κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό μας κάνει να ελπίζουμε ότι θα μας δοθεί
η δυνατότητα όχι μόνο να συντηρήσουμε αλλά να ενδυναμώσουμε και
να επεκτείνουμε τις δομές κοινωνικής στήριξης που με κόπο στήσαμε
και ήδη λειτουργούμε. Πρέπει να τονίσω ότι καλή είναι η φιλανθρωπία και οι χορηγίες αλλά ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι σταθερά υπέρ της
δημιουργίας μόνιμων κοινωνικών δομών οι οποίες, όπου λειτουργούν,
έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμες για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης. Και αυτή η οπτική της διοίκησης του Δήμου
αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή που είμαστε αποφασισμένοι να
συνεχίσουμε να ακολουθούμε. Γιατί είναι προς όφελος όχι μόνο των πιο
αδύναμων συνανθρώπων μας, που αξίζει πάντα να βοηθούμε, αλλά εν
τέλει προς όφελος της ίδιας της πόλης και όλων των κατοίκων της.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Η ενασχόληση με την κοινωνική
πολιτική και την αλληλεγγύη είναι
κάτι που δεν μπορεί να εξαντληθεί,
κάτι που δεν περατώνεται και τούτο
επειδή μία κοινωνία, η οποία θέτει ως
ένα εκ των πρωταρχικών της στόχων
την παροχή στήριξης σε ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες, χρειάζεται να δρα
αδιάλειπτα και να παρακολουθεί
συνεχώς, την πορεία της πραγμάτωσης
του σχεδιασμού που αφορά στην
υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής
της.
Ένας από τους κύριους εκφραστές και

από τους φορείς υλοποίησης αυτού του οράματος της κοινωνίας της
πόλης μας είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η διοίκησή του, που εξ αρχής
έθεσε ως πρώτιστο στόχο του την πραγμάτωση αυτού του σκοπού σε
πράξη με απτά αποτελέσματα.
Έχουν να γίνουν ακόμη πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο,
πιστεύουμε ότι η παράθεση ενός δείγματος των έως τώρα πεπραγμένων
μας αποτελεί την πιο πειστική απόδειξη πως κινούμαστε στην σωστή
πορεία, αυτήν που οι δημότες της Θεσσαλονίκης μάς ανέθεσαν να
ολοκληρώσουμε.

ΚΑΛΥΨΩ Γ. ΓΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέχει στους πολίτες ένα δίκτυο
δομών κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας με στόχο την βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους. Το δίκτυο αυτό παρέχει υπηρεσίες που απευθύνονται στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, δηλαδή πολίτες με κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, μοναχικά άτομα, μονογονεϊκές
οικογένειες, άτομα με αναπηρία, ανέργους, μετανάστες, κακοποιημένες
γυναίκες.
Στόχος είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών, η διευκόλυνση
για πρόσβαση στην εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, την εργασία αλλά και
η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, ο εντοπισμός, η καταγραφή και η ουσιαστική αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
περιλαμβάνει τις Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες, στελεχωμένες από εξειδικευμένο προσωπικό, όπως γιατρούς, παραϊατρικό
προσωπικό, ψυχολόγους, 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: 2310509005,Fax:2310 509048

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Σπυρίδου Μελίνα

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
Προϊσταμένη: Πολίτη Βιργινία
Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής
Προϊσταμένη: Παπαδοπούλου Ελένη

Τμήμα Προνοιακών Επιδομάτων
Προϊσταμένη: Κωνσταντάκη Αντωνία

Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Προϊστάμενος: Μπουτσιούκης Σταμάτης
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Προϊσταμένη: Τουλκέρη Ευγενία
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ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων υλοποιεί προγράμματα με στόχο την πολύπλευρη κοινωνική φροντίδα και στήριξη
των ευπαθών 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 πολίτες), και, παρέχοντας συμβουλευτική,
κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, υλοποιεί προγράμματα και
δράσεις που στοχεύουν όχι μόνο στην προσωρινή βοήθεια, αλλά και
στην επανένταξη στον κοινωνικό ιστό ανθρώπων που έχουν αποκλειστεί από αυτόν, ενώ παράλληλα αναπτύσσει δράσεις για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ

Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών

Η συνέχιση της λειτουργίας της δομής εξασφαλίστηκε μέσω
της χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κεντρική Μακεδονία» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 της
Πράξης με τίτλο: «Λειτουργία δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της
βίας - Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας».
Ο Ξενώνας στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο του Δήμου, το οποίο
ανακαινίστηκε με χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ 20072013, επιπλώθηκε με δωρεά του ΙΚΕΑ, διαμορφώθηκε και διακοσμήθηκε με τη συνδρομή υπαλλήλων του 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 εθνικότητας, θρησκείας, ηλικίας,
καθώς επίσης και θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking). Στόχος είναι η παροχή ασφαλούς διαμονής στις γυναίκες αυτές και τα παιδιά
τους, προστατεύοντάς τους από το
θύτη.
Ο Ξενώνας παρέχει στις γυναίκες που φιλοξενεί και στα παιδιά τους στέγη, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, από το
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Διευκολύνει σε νομική συμβουλευτική, με παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) ή άλλων φορέων.
Επιπλέον, διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε φορείς προώθησης στην
απασχόληση, εκπαίδευση – κατάρτιση, υγεία και πρόνοια.

Επικοινωνία: Συμβουλευτική Γραμμή SOS 15900, Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων τηλ. 2310-528984
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Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων
Το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2014 σε συνεργασία με την ΜΚO PRAKSIS στο
πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας στο Δήμο
συνεχίζει την λειτουργία του.
Απευθύνεται σε άτομα που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παρέχοντας κοινωνικές υπηρεσίες και δυνατότητα χρήσης λουτρού και πλυντηρίων.
Οι φιλοξενούμενοι της δομής έχουν πρόσβαση σε πρωτοβάθμια
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Επισήμανση: Λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 10:00-20.00
Επικοινωνία: Μοναστηρίου 62, Τηλ.2310 -527938
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Στέγαση - Επανένταξη
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις PRAKSIS και ΑΡΣΙΣ και έχει χρηματοδοτηθεί από
πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του πρώην Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ήδη Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό
Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).
Το πρόγραμμα που έχει διάρκεια ενός έτους στοχεύει στην άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης 40 ατόμων ή οικογενειών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. Αποσκοπεί στην
ευρύτερη και πληρέστερη αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών
μέσω της ένταξης, είτε με τις παροχές που προσφέρει, είτε μέσω της
διασύνδεσης με εξειδικευμένους φορείς. Τελικός στόχος είναι η πλήρης
αυτονόμηση και επανένταξη στον κοινωνικό ιστό, τουλάχιστον 16 ατόμων, που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης, μέσω της παροχής
υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης και της επιστροφής στην αγορά
εργασίας ή άλλης εξασφάλισης επαρκούς εισοδήματος (λ.χ. σύνταξη).
Το συγκεκριμένο σχέδιο αναπτύσσεται συμπληρωματικά στη
δράση των υφιστάμενων κοινωνικών δομών του Προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης»
προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα θεμελιώδες αίτημα και δικαίωμα
όπως αυτό της ασφαλούς και αξιοπρεπούς κατοικίας, ενώ ταυτόχρονα
ενισχύονται η εργασιακή συμβουλευτική και η προώθηση στην αγορά
εργασίας με ωφελούμενους που έχουν προκύψει έπειτα από κοινωνικές έρευνες από τους καταγεγραμμένους των κοινωνικών δομών του
παραπάνω προγράμματος.

Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55, τηλ.επικ. 2310 509038
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Φιλοξενείο Αιτούντων Άσυλο
Το Φιλοξενείο λειτουργεί από το 2015 με τη συνεργασία του
Δήμου Θεσσαλονίκης και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ΑΡΣΙΣ
και του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. 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
προστασίας στην Ελλάδα.
Προσφέρει υπηρεσίες διαμονής (διατροφή, ένδυση, παροχή ειδών πρώτης ανάγκης), για διάστημα 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης, διερμηνεία, συνοδεία σε φορείς και υπηρεσίες, νομική συνδρομή
και ψυχοκοινωνική στήριξη, εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας στους
ενήλικες, ένταξη των παιδιών στην εκπαίδευση, επαγγελματική-συμβουλευτική προετοιμασία για αυτόνομη διαβίωση και μεταπαρακολούθηση και στήριξη μετά τη φιλοξενία.

Επικοινωνία: Άνδρου1, τηλ. 2310920670, ,2310 509040
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REACT
Πρόγραμμα φιλοξενίας Προσφύγων
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της οικείας Διεύθυνσης συμμετέχει ως επικεφαλής στο εταιρικό σχήμα του προγράμματος “REACT”
(Refugee, Assistance, Colleboration, Thessaloniki), με εταίρους τον
Δήμο Νεάπολης-Συκεών, τον Δήμο Καλαμαριάς, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης,
τη ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και
Ιατρικής Συνεργασίας), την ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης
Νέων, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και την Ελληνική
Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παροχή προσωρινής φιλοξενίας σε πρόσφυγες αιτούντες άσυλο και υποψήφιους για μετεγκατάσταση σε άλλη
χώρα με την πλήρωση 660 θέσεων προσφύγων σε μισθωμένα διαμερίσματα και σε ανάδοχες οικογένειες στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Σκοπός του προγράμματος είναι η έμπρακτη εκδήλωση αλληλεγγύης και συμπαράστασης σε ανθρώπους που έχουν υποστεί τις
δυσμενείς συνέπειες του πολέμου με παροχή προσωρινών θέσεων φιλοξενίας είτε σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα είτε σε οικογένειες της
Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία: Μοναστηρίου 92, τηλ. 2313 318600-02
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ
Κοινωνικό παντοπωλείο
Το πρόγραμμα που ξεκίνησε στο πλαίσιο των δράσεων για την
καταπολέμηση της φτώχειας στο Δήμο παρέχει τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και ένδυσης σε άτομα και οικογένειες που κατοικούν στο
Δήμο Θεσσαλονίκης και ανταπεξέρχονται με δυσκολία στις καθημερινές τους ανάγκες.

Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55,τηλ: 2310-509012, 2310-5090021
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Συσσίτιο
Παρέχονται από το Δήμο Θεσσαλονίκης συσσίτια με στόχο να
καλύψουν τις ανάγκες κατοίκων όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων
που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους το καθημερινό
τους γεύμα.
Οι δομές συσσιτίου που λειτουργούν είναι οι εξής:
1. Παρέχεται συσσίτιο σε κατοίκους του Κέντρου σε συνεργασία του ΔΘ με τον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου (Ταχ. Δ/νση : Αμύντα 11).
2. Συνεχίζει την λειτουργία του το συσσίτιο που ξεκίνησε σε
συνεργασία με την ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας (Ταχ. Δ/νση : Ειρήνης 4 ).
3. Παρέχεται συσσίτιο σε κατοίκους των παρακάτω Δημοτικών
Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας και διανέμεται
μέσω του ΚΑΠΗ στους ωφελούμενους.
Γ΄Δημοτκή Κοινότητα, ΚΑΠΗ Γ΄Κοινότητας - Ακροπόλεως 14, τηλ.
2310206051
Δ’ Δημοτική Κοινότητα, Γρ. Λαμπράκη 42, τηλ. 2310212002
Ε΄Δημοτική Κοινότητα, ΚΑΠΗ Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας - Αλεξανδρείας 27, τηλ.2310820110
Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας μέσω της δράσης «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΕΜΑΤΑ». Ξεκίνησε το 2012 και καθημερινά μαγειρεύεται συσσίτιο
με τη συνδρομή επιχειρήσεων εστίασης. (ΚΑΠΗ Τριανδρίας- Ηρώων 4,
τηλ. 2313305456, 2313305459)
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η υποβολή αιτήματος στο
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με συνημμένα
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας
Λογαριασμός ΔΕΚΟ
Κάρτα ανεργίας κατά περίπτωση
Προκειμένου οι πολίτες να ωφεληθούν των προγραμμάτων η διαδικασία ένταξής τους σε αυτά προβλέπει επικοινωνία με τις αρμόδιες κοινωνικούς λειτουργούς και λήψη κοινωνικού ιστορικού μετά από ραντεβού.
Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55,τηλ: 2310-509012, 2310-5090021
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Εορταστικά Γεύματα
Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα παρέχεται
εορταστικό γεύμα σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους εξυπηρετούμενους από τις κοινωνικές μας υπηρεσίες και διανομή ειδών πρώτης
ανάγκης σε καταγεγραμμένους κατοίκους όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της Διεύθυνσης ως Επικεφαλής
Εταίρος (δικαιούχος) της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Θεσσαλονίκης Ανατολικό Τμήμα συμμετέχει στην υλοποίηση 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 Σύλλογο
Τριτέκνων για 16.000 ωφελούμενους εκ των οποίων οι 4.500 χιλιάδες
είναι κάτοικοι Θεσσαλονίκης, με τη διανομή τροφίμων ή/και παροχή
βασικής υλικής συνδρομής και υλοποίηση υποστηρικτικών υπηρεσιών
(συνοδευτικά μέτρα).

Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55,τηλ.:2310-509040
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη σε κατοίκους του Δήμου
από Ψυχολόγο με την πραγματοποίηση ατομικών–ομαδικών συνεδρίων.
Στο πλαίσιο των ομαδικών συνεδριών πραγματοποιούνται και
σχολές γονέων. Συγκεκριμένα παρέχεται εμπεριστατωμένη ενημέρωση
σε νέους γονείς για τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους σχετικά με
θέματα που αφορούν στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, και γενικότερα συμβουλευτική υποστήριξή τους σε προβλήματα των παιδιών
ανάλογα με την ηλικία που έχουν.
Υλοποιούνται σε δύο κύκλους ετησίως κατόπιν αιτήσεων.

Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55,τηλ.: 2310-509038
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ειδικό Ψυχαγωγικό Κέντρο
Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στην κοινωνική
ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία μέσω της καλλιέργειας και ανάπτυξης καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων και κοινωνικών σχέσεων και
μέσω της ευεργετικής επίδρασης της τέχνης και της δημιουργικής έκφρασης.
Η λειτουργία ενός χώρου συνεύρεσης ανθρώπων που περνούν
δημιουργικά το χρόνο τους συμμετέχοντας σε πολλές δραστηριότητες,
(τραγούδι, χορό, εκμάθηση μουσικών οργάνων, ζωγραφικής, 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).
18

Δίκτυο «ΑΙΝΕΙΑΣ»
Το Δίκτυο «Αινείας» εξυπηρετεί την μεταφορά ατόμων με αναπηρία για λόγους εκπαιδευτικούς, εργασιακούς, ιατρικούς, ψυχαγωγικούς κλπ. Το Δίκτυο λειτουργεί από τις 6:00 έως τις 22:00 τις εργάσιμες
ημέρες και τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με τρία (3) ειδικά διαμορφωμένα οχήματα τις πρωϊνές ώρες και με δύο (2) τις απογευματινές.

Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55,τηλ.: 2310-509013
Κατασκηνώσεις Ατόμων με Αναπηρία
Άτομα με αναπηρία που ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες ωφελούνται από το 2015 σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα παρέχοντάς τους τη δυνατότητα ολιγοήμερων καλοκαιρινών διακοπών.
Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55,τηλ.: 2310-509013
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ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Κοινωνικό Πνευματικό Κέντρο «Πορτοκαλιάν»
Σκοπός του Κέντρου είναι η ενισχυτική διδασκαλία και η υποστήριξη παιδιών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου τα οποία ανήκουν
σε μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού (παιδιά μεταναστών, οικογενειών με οικονομικό πρόβλημα κ.λ.π.).
Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από εθελοντές εκπαιδευτικούς και φοιτητές των πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης, κυρίως στα
μαθήματα: Ελληνικής Γλώσσας, Αρχαίων Ελληνικών, Μαθηματικών,
Φυσικής, Χημείας και Πληροφορικής.
Γίνεται χρήση Η/Υ με ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο.

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

Επικοινωνία: Σπάρτης 6Α, Τηλ.2310-509013 (πρωινές ώρες), 2310848734( απογευματινές ώρες).
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ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Έκτακτο βοήθημα οικονομικής ενίσχυσης
Η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους Δημότες και
πολύτεκνους γίνεται 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 αποδεικτικό 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 συμβάντος)
• 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 με τα οποία αποδεικνύεται 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 όνομά 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.
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ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
Έκτακτο βοήθημα οικονομικής ενίσχυσης

Επισήμανση: Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα δικαιολογητικά
κάθε Δευτέρα και Τρίτη κατόπιν ραντεβού στα τηλ. 2310 509012,2310
509021 και μετά από λήψη κοινωνικού ιστορικού από τους κοινωνικούς λειτουργούς.
Η υπηρεσία επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον αυτά κριθούν απαραίτητα από την τον κοινωνικό λειτουργό
προς επιβεβαίωση και ενίσχυση του αιτούντος.

Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55, τηλ.: 2310-509012, 2310-509020
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της
ψυχοκοινωνικής υγείας «Σείριος»
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τους σημαντικότερους έγκυρους φορείς της πόλης μας και τη συμμετοχή και στήριξη του
Οργανισμού Καταπολέμησης των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ) λειτουργεί
δύο Κέντρα Πρόληψης και Ενημέρωσης για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες
«Σείριος», στελεχωμένα από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες του γενικότερου πληθυσμού των πέντε Δημοτικών Κοινοτήτων, Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και της Δημ. Ενότητας Τριανδρίας.
Σκοπός της λειτουργίας τους είναι:
Η παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό με στόχο την ορθή και έγκυρη
πληροφόρηση για την πρόληψη και αποτροπή της διάδοσης χρήσης ουσιών μέσα από τη μείωση της ζήτησης.
Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης ( ομάδες γονέων, εκπαιδευτικών,
εφήβων, παιδιών) που αποσκοπούν στη σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου και στην επίτευξη του «ευ
ζην».
Παροχή πληροφοριών σε άτομα εξαρτημένα και άτομα του περιβάλλοντός τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τις υπάρχουσες δυνατότητες θεραπείας.
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
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε άτομα δικαιούμενα
παροχής μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας, (ν.3852/10 άρθρ.94 παρ.3 αρμ.17) καθώς και
των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
Προνοιακά Επιδόματα Αναπηρίας
• Βαριάς Αναπηρίας (ποσοστό αναπηρίας>67%, νεφροπαθείς
τελικού σταδίου αιμοκάθαρση>80%,ινσουλινοεξαρτώμενοι με διαβήτη
τύπουΙ>50%)
• Aιματολογικών Νοσημάτων(θαλασσαμία, αιμοσφαιρινοπάθεια, δρεπανομικροδρεπανοκυτταρική αναιμία>67%, αιμορροφιλία
τύπου Α και Β, συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις, σύνδρομο επίκτητης
ανοσολογικής ανεπάρκειας >50%)
• Αναπηρίας Όρασης>80%
• Βαριάς Νοητικής Στέρησης>80%
• Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων >67%
• Παραπληγικών ,τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων ατόμων > 67%
• Παραπληγικών ,τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων Δημοσίου >%
• Κίνησης με αναπηρία στα κάτω άκρα>80%
• Πασχόντων από εγκεφαλική παράλυση>67%
• Αποθεραπευθέντων Χανσενικών
Προνοιακά Επιδόματα Οικονομικής Συνδρομής

• Στεγαστικής συνδρομής σε ζευγάρια ή μοναχικά άτομα ανασφάλιστους υπερήλικες άνω των 67 ετών
• Απροστάτευτων ανηλίκων κάτω των 16 ετών (ορφανά από
πατέρα, με πατέρα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, με πατέρα
σε φυλάκιση, από διάζευξη-διάσταση γονέων, παιδιά εκτός γάμου, με
πατέρα με 67% αναπηρία)
• Επιδόματα Ομογενών
24

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
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 περίθαλψης οι ανασφάλιστοι και οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες μόνο με την χρήση του ΑΜΚΑ τους. Οι κάτοχοι βιβλιαρίου
οικονομικά αδυνάτων ή ανασφαλίστων χρησιμοποιούν αυτό μέχρι την
λήξη του.
Δεν θεωρούνται πλέον βιβλιάρια , ούτε 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
αναπηρίας 67% και άνω.

Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας

3. Άτομα που φιλοξενούνται
σε όλες τις θεραπευτικές δομές
των εγκεκριμένων οργανισμών
θεραπείας του Ν.4139/2013 ή
παρακολουθούνται στους ίδιους
οργανισμούς ως εξωτερικοί
ασθενείς.

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

Βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος
ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που φιλοξενεί 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.

2. Ανήλικοι έως 18 ετών που
φιλοξενούνται 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
Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους
έχει ανατεθεί με δικαστική
απόφαση σε τρίτους.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

4. Κρατούμενοι σε φυλακές και
φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα
αγωγής ανηλίκων και σε στέγες
φιλοξενίας
ανηλίκων
των
εταίρων ανηλίκων (ΝΠΔΔ).

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

6. Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα
με καθεστώς 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 κατάθεσης αιτήματος
χορήγησης ή ανανέωσής της.

5. Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας
(αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και
δικαιούχοι επικουρικής προστασίας)
και ανιθαγενείς και μέλη των
οικογενειών τους (σύζυγος και
ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα.)

«Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου»
με την ένδειξη «Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας ή Μέλος Οικογένειας Δικαιούχου Διεθνούς
Προστασίας» ή «Δελτίο Ταυτότητας Ανιθαγενούς» ή βεβαίωση
κατάθεσης αιτήματος χορήγησης
ή ανανέωσής της.

7. Θύματα των εγκλημάτων των
άρθρων 323, 323Α, 349, 351
και 351Α του Ποινικού Κώδικα
(σύμφωνα με το Π.Δ. 233/2003),
και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις
διατάξεις του Ν. 3875/2010 (Α’
158) “Κύρωση και εφαρμογή της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
κατά του Διεθνικού Οργανωμένου
Εγκλήματος”.

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

8. Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό
αναπηρ. κάτω από 67%.

Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

9.
Άτομα
που
ανήκουν
στις
κατηγορίες
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.
Βιβλιάριο ανασφάλιστου με ισχύ
την 04/04/2016 ή αίτηση έκδοσης βιβλιαρίου ανασφάλιστου
που κατατέθηκε έως 04/04/2016
και δεν εξετάστηκε.

10. Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφάλιστου με ισχύ την 04/04/2016 ή
άτομα που είχαν καταθέσει έως
04/04/2016 αίτημα για έκδοση
βιβλιαρίου ανασφάλιστου.

Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55, 2ος όροφος, τηλ. 2310-509024,
2310-509072

Χορήγηση Πιστοποιητικών Οικονομικής Αδυναμίας
Το πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας χορηγείται σε οικονομικά αδύναμους δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης για να τυγχάνουν των προβλεπόμενων ευεργετικών διατάξεων της νομοθεσίας που
αφορούν σε: εισαγωγή σε ίδρυμα για ανασφάλιστους, 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 καταβάλει τα έξοδα της δίκης.

Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55, 2ος όροφος, τηλ.2310-509072,
2310-509024
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα για την προαγωγή της δημόσιας υγεας,
παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εφαρμόζει προγράμματα εμβολιασμών σε άπορα και ανασφάλιστα παιδιά και ενήλικες, και πληροφορεί τους δημότες σε θέματα δημόσιας υγείας.
Συμβουλευτικό Κέντρο Ιατρικής φροντίδας
Δημοτικά Ιατρεία

Στο τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας υπάγεται το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιατρικής φροντίδας, μια δομή που απευθύνεται σε άπορους και ανασφάλιστους συμπολίτες μας, στελεχώνεται με μόνιμο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και με εθελοντές
ιατρούς ενώ διαθέτει εξοπλισμό για βασικές εξετάσεις με σκοπό την
προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Συνολικά έχουν εξυπηρετηθεί περίπου 14.000 άτομα από την έναρξη της λειτουργίας του κέντρου στις 9/9/2013. Επιπλέον υπάρχει συνεργασία με το πρόγραμμα
Βοήθεια στο Σπίτι το οποίο παρέχει υπηρεσίες φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία ενώ υπάρχει δικτύωση με τα ΚΑΠΗ και τις
Δημοτικές Κοινότητες.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί στο χώρο της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης,
στον 3ο όροφο στην οδό Μοναστηρίου 53-55, και οι δράσεις του επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς:
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ΠαρεχόμενεςΥπηρεσίες:
• Εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου με μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης, ΗΚΓ και υπέρηχο καρδιάς.
• Μέτρηση σακχάρου, χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων, συμβουλευτική για υπερλιπιδαιμία, μεταβολικό σύνδρομο.
• Παιδιατρική εκτίμηση, διενέργεια εμβολιασμών σε άπορα και ανασφάλιστα παιδιά, χορήγηση πιστοποιητικών υγείας για εγγραφή στο σχολείο.
• Πνευμονολογική εκτίμηση - διενέργεια και ερμηνεία σπιρομετρήσεων.
• Πραγματοποίηση ενέσεων.
• Διενέργεια και εκτίμηση ανθρωπομετρικών εξετάσεων-λιπομέτρηση και χορήγηση εξατομικευμένων διατροφικών συμβουλών από διατροφολόγο
• Οφθαλμολογική εξέταση σε παιδιά και ενήλικες.
• Γυναικολογική εξέταση, ψηλάφηση μαστού, λήψη testPap, γυναικολογικός υπέρηχος.
• Υπερηχοτομογραφικός έλεγχος θυρεοειδούς, Άνω – Κάτω Κοιλίας
και Οπισθοπεριτοναίου, Τripplex καρωτίδων σπονδυλικών αρτηριών
• Μέτρηση οστικής πυκνότητας με την μέθοδο των υπερήχων
• Διενέργεια προληπτικής εξέτασης για ιό HIV-Ηπατίτιδα B και C

Οι υπηρεσίες παρέχονται με το μόνιμο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, με εθελοντές ιατρούς-διατροφολόγους και με συνεργασίες με ΜΚΟ.
Από τις 14/11/2016 το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιατρικής Φροντίδας μετονομάστηκε σε Δημοτικά Ιατρεία και λειτουργεί ως μια ενιαία δομή με τα
Δημοτικά Ιατρεία που στεγάζονται στην οδό Καραϊσκάκη 4.

Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55, 3ος όροφος, τηλ. 2310-509053, 2310509020 κατόπιν ραντεβού.
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Δημοτικά Ιατρεία
Με στόχο την ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας προς τους οικονομικά αδύναμους πολίτες υλοποιήθηκε με συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα η «Ανέγερση και ο εξοπλισμός κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας για την λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων στην Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας» σε ιδιόκτητο οικόπεδο
του Δήμου. Το κτίριο είναι ήδη έτοιμο εξοπλισμένο ιατροτεχνολογικά
και έχει προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό. Το έργο διαθέτει τις βασικές ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες καλύπτονται από γιατρούς που
απασχολούνται με σύμβαση έργου (παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, παιδίατρος, γυναικολόγος, οδοντίατρος, μικροβιολόγος).

Επικοινωνία: Καραϊσκάκη 4, τηλ. 2313-318643 - 44, κατόπιν ραντεβού

Κοινωνικό Οδοντιατρείο

Με στόχο τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων και ανασφάλιστων πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέχει οδοντιατρικές υπηρεσίες μέσω του Κοινωνικού Οδοντιατρείου.

Το Κοινωνικό Οδοντιατρείο, που ξεκίνησε τη λειτουργία
του τον Ιανουάριο του 2016 σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό
Σύλλογο Θεσσαλονίκης, είναι πλέον ενταγμένο στις υπηρεσίες του
30

Συμβουλευτικού Κέντρου Ιατρικής Φροντίδας του Δήμου και παρέχει
τις βασικές οδοντιατρικές υπηρεσίες (εξαγωγές, σφραγίσματα,
απονευρώσεις, καθαρισμό) με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
και με εθελοντές οδοντιάτρους, μέλη του συλλόγου.
Επικοινωνία: Παπαρηγοπούλου 7, 3ος όροφος, τηλ. 2310-509053,
2310-509020,2310-523166

Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο που ξεκίνησε στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας στο Δήμο σε συνεργασία με
την PRAKSIS θα συνεχίσει να λειτουργεί με την ευθύνη του Δήμου και
να καλύπτει τις ανάγκες φαρμακευτικής περίθαλψης κατοίκων του Δήμου παρέχοντάς τους δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό πρωτοβάθμιας περίθαλψης και παραφαρμακευτικά προϊόντα με προσωπικό του
Δήμου Θεσσαλονίκης.
Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55, τηλ. 2310-509053, 2310-509020

Χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας

Από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
χορηγούνται πιστοποιητικά υγείας σε εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος(κατοίκους ή εργαζόμενους στο Δήμο
Θεσσαλονίκης).
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Οι εξετάσεις που απαιτούνται είναι οι εξής:
1. Α/Α ΘΩΡΑΚΑ
2. ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ(για τους χειριστές τροφίμων)
3. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ(για τους χειριστές τροφίμων)
Οι ενδιαφερόμενοι έρχονται αυτοπροσώπως για εξέταση, προσκομίζοντας:
1. Τις εξετάσεις (πρόσφατες)
2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο
3. Μία (1) Φωτογραφία (για το πιστοποιητικό)
4. Βεβαίωση εργοδότη ή αποδεικτικό κατοικίας

Επικοινωνία: Μοναστηρίου 53-55, 3ος όροφος, τηλ. 2310-509053,
2310-509020
Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη, ώρες 09.00 -13.00
Προγράμματα αγωγής υγείας σε σχολεία της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Με στόχο την πρόληψη και προαγωγή της υγείας του μαθητικού πληθυσμού και σκοπό την ενημέρωση και την υιοθέτηση συνηθειών που θα εξασφαλίσουν και θα προαγάγουν την σωματική, ψυχική
και κοινωνική ευεξία τους, το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της
Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας
Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνεχίζει τα προγράμματα Αγωγής
Υγείας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησαν στις 20/11/2015 με θέματα
σχετικά με την παιδική παχυσαρκία, πρώτες βοήθειες, ηπατίτιδα Α,
υγιεινή σώματος, στοματική υγιεινή, αυτισμό κλπ.
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Δομές Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
του Δήμου Θεσσαλονίκης
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 αναπηρία (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.
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Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
Βασική φιλοσοφία του θεσμού είναι ή προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία
στην έννοια της ανοιχτής 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 βιολογικών, 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 θεμάτων σχετικών με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λεγόμενη «τρίτη» ηλικία.
Λειτουργούν τα παρακάτω 14 παραρτήματα στις 6 Δημοτικές
Κοινότητες:
Κ.Α.Π.Η.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | T.K.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΡΜΟΥ 18Α, 546 24

2310-516614

ΧΑΡ. ΜΟΥΣΧΟΥ 9, 546 23

2310-213836

Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1ο Παράρτημα

2ο Παράρτημα
3ο Παράρτημα
4ο Παράρτημα

ΛΑΓΚΑΔΑ 35, 546 24

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 42, 546 42

5ο Παράρτημα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 27, 546 44

7ο Παράρτημα

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 14, 546 23

9ο Παράρτημα

ΕΥΖΩΝΩΝ 20 & ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 3, 546 40

11ο Παράρτημα

ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 2, 543 52

13ο Παράρτημα

ΓΑΜΒΕΤΑ 56 & ΦΛΕΜΙΓΚ, 546 42

6ο Παράρτημα
8ο Παράρτημα
10ο Παράρτημα
12ο Παράρτημα
14ο Παράρτημα

ΣΤΕΦ. ΝΟΥΚΑ 10, 542 50
ΑΡΤΑΚΗΣ 9, 544 54

ΣΑΧΤΟΥΡΗ 1, 546 23

ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗ 4, 546 46
ΗΡΩΩΝ 4, 553 37
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2310-514456
2310-212002
2310-820110
2310-314424
2310-206051
2310-951474
2310-851131
2310-234352
2310-951970
2310-416289
2310-838601
2310305459

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

Παιδικοί Σταθμοί

Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ»
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52, τηλ.: 2310269777

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΚΩΛΕΤΤΗ»
ΚΩΛΕΤΤΗ 50, τηλ.: 2310526500
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΆΝΩ ΠΟΛΗΣ»
ΕΛ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2, τηλ.: 2310218518

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ»
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 81, τηλ.: 2310260215

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ»
ΔΗΜ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 38, τηλ.: 2310278988

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2, τηλ.: 2310944447
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ»
Θ. ΧΑΡΙΣΗ 51, τηλ.: 2310845500
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Παιδικοί Σταθμοί

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ»
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 36, τηλ.: 2310929195
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ»
ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 16, τηλ.: 2310903861

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ»
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 200 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, τηλ.: 2310309170
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ»
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 33, τηλ.: 2310857377

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΦΩΚΑ»
ΚΑΡΑΚΑΣΗ 21, τηλ.: 2310856313, 2310856677
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΧΑΡΙΛΑΟΥ»
ΝΟΥΚΑ - ΖΑΧΟΥ 6, τηλ.: 2310323120

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΠΑΤΡΩΝ»
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 6 & ΠΑΤΡΩΝ 19, τηλ.: 2310869102

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ»
ΖΟΥΜΕΤΙΚΟΥ 45, τηλ.: 2310320315

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Β΄»
ΝΥΜΦΩΝ & ΑΝΕΜΩΝΩΝ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΒΙΛΑΣ ΡΙΤΖ), τηλ.: 2310344020
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΘΕΡΜΗΣ Α΄»
ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ, τηλ.: 2310461150
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Οργανισμός Βρεφονηπιακής,
Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.)
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1, TK 546 41 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ.: 2310 832131

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 14 - ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ, ΤΚ 542 48 ΘΕΣ/ΚΗ τηλ.: 2310 317080
Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 13, ΤΚ 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , τηλ.: 2310 850027

Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 81 - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΤΚ 546 33 ΘΕΣ/ΚΗ τηλ.: 2310 260215

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 6, ΤΚ 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ.:2310
535052
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ 93,ΤΗ 542 48 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ.:2310 912268

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 10, ΤΚ 543 52 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , τηλ.: 2310 939838

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 34, ΤΚ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , τηλ.: 2310912758
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΥ
ΓΑΛΑΝΑΚΗ 1, ΤΚ 546 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , τηλ.: 2310514577
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 2Α, ΤΚ 553 37 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ.: 2310927122
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Δικτύωση των Δομών με φορείς της πόλης
Ο σχεδιασμός της Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης για την
άσκηση κοινωνικής πολιτικής αφορά σε λειτουργία δομών που σχεδιάστηκαν με αφορμή Ευρωπαϊκά προγράμματα (Βοήθεια στο σπίτι, ΚΔΑΠ
και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ μέσω της ΚΕΔΗΘ), που προήλθαν από πρωτοβουλίες των ΟΤΑ (ΚΑΠΗ), που από την κεντρική διοίκηση μεταβιβάστηκαν
στους ΟΤΑ Δήμους (παιδικοί σταθμοί), που προέκυψαν από συνεργασίες με φορείς της πόλης για στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την
παραχώρηση χώρων για την στέγασή τους (ομάδες Ανώνυμων Αλκοολικών, Υπερφάγων, Ανώνυμων Συνεξαρτημένων), αλλά και από συνεργασίες με φορείς (δημόσιους - ιδιωτικούς) που απασχολούνται με ίδιες
ή παρόμοιες δράσεις (Περιφέρεια - Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Οργανισμούς - Νοσοκομεία - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΑΡΣΙΣ, PRAKSIS,
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΣΕΙΡΙΟΣ ,ΟΚΑΝΑ). Σε πολλές περιπτώσεις η υλοποίηση προγραμμάτων,
δομών και δράσεων υποστηρίχθηκε από χορηγίες που εξασφάλισε ο
Δήμος από ιδιωτικούς οργανισμούς, εταιρίες εστίασης και ιδιώτες, ενώ
νέες δομές υλοποιούνται ως Έργα με ίδια μέσα από το Δήμο Θεσσαλονίκης χάρη στην ένταξή τους σε Ευρωπαϊκά ή άλλα χρηματοδοτούμενα
προγράμματα που προωθούνται από αρμόδια Υπουργεία (Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Υγείας κ.α.) για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε αστέγους,
απόρους, κακοποιημένες γυναίκες, πρόσφυγες, μετανάστες (ΔΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ).
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 σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής που έχει πλέον έντονο τον χαρακτήρα της αλληλεγγύης.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ς
Γ.Ν. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εξοχή Θεσσαλονίκης , 570 10, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο :2313-307000, Fax: 2310-357603

www.gpapanikolaou.gr | E-MAIL: info.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

ΓΝΘ «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

ΓΝΘ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Ν.Θ. « Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Ελένης Ζωγράφου 2, 546 34, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο :2313-322100, Fax: 2310-201222
www.oagiosdimitrios.gr | E-MAIL: agdim-plirof@3ype.gr

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης - Ν. Ευκαρπίας, 564 29, ΕΥΚΑΡΠΙΑ
Τηλεφωνικό Κέντρο :2313-323000, Fax: 2310-685110
www.papageorgiou-hospital.gr | E-MAIL: grampr@papageorgiou-hospital.gr

ΓΝ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Λαγκαδά 196 564 29, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2313-324100, Fax: 2313-324372
www.psychothes.gr | E-MAIL: info@psychothes.gr

Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΕΩΣ 49, 546 42, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο :2313312000, , Τηλ.2313312208, Fax:
2310853733
www.ippokratio.gr | E-MAIL: manager@ippokratio.gr

39

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 1, 546 36, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο : 2310993111
Τηλ: 2310993812 ,Fax: 2310993772
www.ahepahosp.gr | E-MAIL: ahepahos@med.auth.gr

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 161, 55134, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο : 2313304400
Τηλ: 2313304422, 2313304423, Fax:2310451727
www.agpavlos.gr | E-MAIL: gramagpavlos@outlook.com

Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
ΑΛΕΞ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ 2, 540 07 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλεφωνικό Κέντρο : 2310898111, Τηλ: 2310898155, Fax: 2310845514
www.theagenio.gov.gr | E-MAIL: theagen@otenet.gr
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Δωρητές - Ευεργέτες
Θερμές ευχαριστίες για την ουσιαστική και πολύτιμη συμβολή
τους στη λειτουργία των δομών θα θέλαμε να εκφράσουμε στους δωρητές - ευεργέτες του Δ.Θ:
• Φιλόπτωχο Αδελφότης Ανδρών για τη παραχώρηση του ακινήτου του Υπνωτηρίου Αστέγων
• Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του Υπνωτηρίου και του Κέντρου Ημέρας Αστέγων.

• Ίδρυμα Μποδοσάκη για τη μίσθωση του χώρου του Κέντρου
Ημέρας για δύο χρόνια.
• Kοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για την καταβολή μέρους των δαπανών των παρεχόμενων συσσιτίων για ένα έτος.
• Ομίλο ΙΚΕΑ και FOURLIS TRADE, για την διαμόρφωση και τον
πλήρη εξοπλισμό του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και
των παιδιών τους.
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Ευχαριστίες

Θερμό ευχαριστώ
Στους κοινωνικούς μας εταίρους (Δήμους - συλλόγους - φορείς
- οργανώσεις - ΜΚΟ) για την πολύτιμη συνεργασία τους για την υλοποίηση των κοινωνικών μας δομών και 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 παραϊατρικού υλικού για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού
Κέντρου.
Στην Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) mission “Anthropos”
για την συνεργασία της στις δράσεις εμβολιασμού άπορων και ανασφάλιστων παιδιών.
Στο Κέντρο Πρόληψης «Thess Checkpoint» για την συνεργασία
του σε δωρεάν εξετάσεις για τον ιό HIV και τις ηπατίτιδες Β και C με
στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα σεξουαλικής αγωγής.
Στους εθελοντές ιατρούς - οδοντιάτρους που με την συνεργασία
τους ενίσχυσαν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ανασφάλιστους πολίτες.
Σε κάθε ένα πολίτη και εθελοντή που συνέδραμε στις υπηρεσίες
μας.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
MΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 53-55, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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