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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

1. Γραμμή 1110 για βοήθεια, ενημέρωση και καταγγελία φαινομένων αισχροκέρδειας για τον 

κορωνοϊό 

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ενεργοποίησαν το τετραψήφιο Τηλεφωνικό 

Κέντρο 1110, στο οποίο οι πολίτες μπορούν, χωρίς καμία χρέωση, 24 ώρες το 24ωρο, να καταγγέλλουν 

φαινόμενα αισχροκέρδειας, να ζητούν βοήθεια και ενημέρωση για τον κορωνοϊό και 

να αναφέρουν περιπτώσεις μοναχικών πολιτών που θέλουν υποστήριξη. 

 

2. Η Περιφέρεια Αττικής, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού και των μέτρων πρόληψης που 

λαμβάνονται για τον περιορισμό του, δημιουργεί μια δράση για όσους οφείλουν να περιορίσουν 

τις μετακινήσεις σε χώρους πιθανής διασποράς του κορωνοϊού, παραμένοντας στις οικίες τους. 

Ειδικότερα, για τη διευκόλυνση των παιδιών των οποίων οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές, των 

ευάλωτων ομάδων, των ηλικιωμένων και των εργαζόμενων με συμπτώματα κορωνοϊού στους χώρους 

εργασίας τους, δημιουργεί ένα διαδικτυακό τόπο συγκέντρωσης υπηρεσιών από δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες κατ οίκον ή εξ αποστάσεως. 

Στη συνέχεια ακολουθούν τα στοιχεία των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων των οποίων τις υπηρεσίες 

μπορείτε να έχετε στη διάθεσή σας, από το σπίτι χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθείτε . 

Οι κατ΄οίκον και οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ. 

Δείτε στο παρακάτω λινκ τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=34636:enimerosi-

endiaferomenon-gia-foreis-paroxis-dorean-ypiresion&catid=6&Itemid=34 

3. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης κοινού σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τη διασπορά του Κορωνοϊού 

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=7817&Itemid

=950 

 

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=34636:enimerosi-endiaferomenon-gia-foreis-paroxis-dorean-ypiresion&catid=6&Itemid=34
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=34636:enimerosi-endiaferomenon-gia-foreis-paroxis-dorean-ypiresion&catid=6&Itemid=34
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=7817&Itemid=950
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=7817&Itemid=950
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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 

Η γραμμή δημότη 15371 στην υπηρεσία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

«Συνεχίζοντας τη μάχη κατά της διασποράς του κορωνοϊού, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, θα 

είναι παρών για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα, συμβάλλοντας στη 

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, που περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχουμε ανάγκη 

όλοι μας και πολύ περισσότερο οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

Στο πλαίσιο αυτό: 

 Η υποστήριξη των συμπολιτών μας που υπάγονται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 

και στα υπόλοιπα προγράμματα των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (κοινωνικό 

συσσίτιο, κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο), συνεχίζεται κανονικά. 

 Επιπλέον, άτομα ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, που δεν μπορούν ή δεν 

επιτρέπεται να μετακινηθούν από το σπίτι τους: ηλικιωμένοι, ΑμεΑ και πάσχοντα από 

χρόνιες ασθένειες ευάλωτα στον κορωνοϊό, καλώντας στο 15371, θα έχουν κάλυψη σε 

άμεσες ανάγκες που περιλαμβάνουν παράδοση τροφίμων και φαρμάκων ή άλλα 

επείγοντα ζητήματα. 

Στόχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου είναι κανένας να μη μείνει μόνος του αυτές τις πολύ 

κρίσιμες μέρες και όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβασή στα βασικά αγαθά που αφορούν στη 

διατροφή και την υγεία τους. 

Είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, πολίτες που μπορούν να εξυπηρετούνται από τις οικογένειες ή άτομα του 

περιβάλλοντος τους να μην απευθύνονται στο 15371, ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη στα 

άτομα που έχουν πραγματική ανάγκη. 

Η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 15371 θα λειτουργεί καθημερινά από ώρα 8:00 έως 

20:00, ενώ μελλοντικά η λειτουργία της θα προσαρμοσθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα 

προκύψουν» https://dad.gr/minyma-tis-dimarchoy-agioy-dimitrioy/ 

 

 
 
 

https://dad.gr/minyma-tis-dimarchoy-agioy-dimitrioy/
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ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
Γραμμές πρώτης ιατρικής βοήθειας και ψυχολογικής υποστήριξης από τον Δήμο 
Αθηναίων 
Τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης σε θέματα πρώτης ιατρικής βοήθειας και ψυχολογικής υποστήριξης 

θέτει στην διάθεση των πολιτών ο Δήμος Αθηναίων. 

Εκτός από τις φυσικές συνέπειες της πανδημίας από τον κορωνοϊό Covid-19, για τις οποίες προκύπτει 

όλο και μεγαλύτερη ανάγκη ενημέρωσης και βοήθειας, δυστυχώς υπάρχουν πολλές παράπλευρες 

συνέπειες. Μια από τις πλέον σημαντικές επιπτώσεις της λοίμωξης από τον κορωνοϊό Covid-19 είναι 

και η ψυχική επιβάρυνση του πληθυσμού, αφενός λόγω της πανδημίας αφετέρου λόγω του αναγκαίου 

για τη Δημόσια Υγεία περιορισμού των μετακινήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αθηναίων θα λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές για τους  πολίτες παρέχοντας 

τις εξής υπηρεσίες: 

-Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης, τηλ. 210 3637365, με τρεις ψυχολόγους και μία κοινωνική 

λειτουργό 

-Γραμμή Πρώτης Βοήθειας, τηλ. 210 3638049, με ιατρούς και επισκέπτες/επισκέπτριες υγείας από τα 

Δημοτικά Ιατρεία 

Οι δύο αυτές γραμμές λειτουργούν Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. 

 

Ο Δήμος Αθηναίων ανταποκρινόμενος άμεσα στις ανάγκες που δημιουργούν οι πρωτόγνωρες 

συνθήκες τις οποίες βιώνουμε όλοι, δίνει και νέες δυνατότητες στους πολίτες να μπορούν απλά κι 

εύκολα, απ’ όπου και αν βρίσκονται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για να πάρουν τα πέντε 

πιστοποιητικά που ζητούνται περισσότερο σε καθημερινή βάση. Έτσι στο εξής δεν χρειάζεται πλέον να 

επισκεφθούν αυτοπροσώπως τις αρμόδιες υπηρεσίες κερδίζοντας χρόνο και ταυτόχρονα 

προστατεύοντας τον εαυτό τους και όλο το κοινωνικό σύνολο. 

Μέσα από την νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών (https://eservices.cityofathens.gr/) οι πολίτες 

μπορούν από σήμερα να αιτηθούν και να λάβουν ηλεκτρονικά τα εξής πέντε  πιστοποιητικά: 

·         Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης 

·         Πιστοποιητικό Γέννησης 

·         Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

·         Πιστοποιητικό Εντοπιότητας 

·         Πιστοποιητικό Ιθαγένειας 

Με χρήση των κωδικών taxisnet και με λίγα «κλικ» οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν για 

τη βεβαίωση – πιστοποιητικό που επιθυμούν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κάθε χρόνο εκδίδονται από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων περίπου 180.000 ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και 

170.000 πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας και ιθαγένειας. 

https://www.cityofathens.gr/node/34675
https://www.cityofathens.gr/node/34675
https://eservices.cityofathens.gr/
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
 

ο Δήμος Αλίμου θα εξυπηρετεί στο σπίτι τους συμπολίτες μας που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να 

μετακινηθούν και χρειάζονται βοήθεια (π.χ. ευάλωτες ομάδες, άτομα σε περιορισμό κατ’ οίκον λόγω 

ασθένειας, υπερήλικες κ.λπ.). 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ: 

• από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ (Δευτέρα ως Παρασκευή) 

• από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα (Σάββατο & Κυριακή) 

ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

210 9886947 

210 9886950 

210 9883140 

ή στα E-MAIL: menospiti@alimos.gr, socialservices@alimos.gr 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΚΑΙ: 

• να σας φέρουμε είδη πρώτης ανάγκης (π.χ. τρόφιμα από το super market) ή φάρμακα, που θα μας 

παραγγείλετε 

• να σας εκδώσουμε κάθε πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τα ΚΕΠ (ερχόμαστε να παραλάβουμε την 

αίτησή σας και επιστρέφουμε με το πιστοποιητικό σας) 

• να βεβαιώσουμε το γνήσιο της υπογραφής σας 

Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στις κοινωνικές δομές του Δήμου μας (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό 

Φαρμακείο, Συσσίτιο) και δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα εξυπηρετούνται αυτομάτως κατ’ οίκον. 

http://www.alimos.gov.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%b9-

%cf%83%ce%b1%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-

%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%86%cf%8e%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:menospiti@alimos.gr
mailto:socialservices@alimos.gr
http://www.alimos.gov.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%b9-%cf%83%ce%b1%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%86%cf%8e%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1/
http://www.alimos.gov.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%b9-%cf%83%ce%b1%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%86%cf%8e%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1/
http://www.alimos.gov.gr/%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%b9-%cf%83%ce%b1%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%86%cf%8e%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1/
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Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
 

Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας δομής κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης του Δήμου Βάρης 

Βούλας Βουλιαγμένης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της πόλης που δεν είναι σε θέση να 

μετακινηθούν εκτός του σπιτιού τους. 

Βάσει της λειτουργίας της νέας δομής, έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για να εξυπηρετούνται στο σπίτι τους από τις 

υπηρεσίες τους Δήμου και συγκεκριμένα: 

  

 Για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους. 

 Στην πρόσβαση και εξυπηρέτηση τους από τις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός 

των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους. 

 Στη διεκπεραίωση αιτημάτων τους για την παραλαβή αιτήσεων και την παράδοση 

πιστοποιητικών για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ 

 Στη διεκπεραίωση κάθε άλλης εργασίας συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή 

διάδοσης του ιού COVID-19. 

 Ειδικά για τους άπορους και οικονομικά αδύναμους κατοίκους της πόλης, η δομή θα είναι σε 

θέση να προσφέρει δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη και βασικά είδη πρώτης ανάγκης. 

Όσοι λοιπόν δεν μπορούν να μετακινηθούν από τις κατοικίες τους (ηλικιωμένοι, άτομα με 

επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό, ανοσοκαταστολή και χρόνιες νόσους όπως καρδιακή νόσο, αναιμία, 

σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφροπάθεια – αιμοκαθαιρόμενοι, νευρομυϊκά ή νευρολογικά νοσήματα 

καθώς και χρόνια αναπνευστικά προβλήματα όπως ΧΑΠ και βρογχικό άσθμα, εγκυμονούσες και 

θηλάζουσες) μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 

στο www.vvv.gov.gr/menoumespiti ή στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213 2020120 (10 γραμμές) 

καθημερινές από τις 08:00 έως τις 20:00 και Σάββατο και Κυριακή από τις 10:00 έως τις 18:00 

δηλώνοντας τα ακόλουθα: 

 Ονοματεπώνυμο: 

 Διεύθυνση κατοικίας: 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

 Ηλικία: 

 Το λόγο που δεν μπορούν μετακινηθούν από τις κατοικίες τους (ηλικιωμένοι, άτομα με 

επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό, ανοσοκαταστολή και χρόνιες νόσους όπως καρδιακή νόσο, 

αναιμία, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφροπάθεια – αιμοκαθαιρόμενοι, νευρομυϊκά ή 

νευρολογικά νοσήματα καθώς και χρόνια αναπνευστικά προβλήματα όπως ΧΑΠ και βρογχικό 

άσθμα, εγκυμονούσες και θηλάζουσες). 

http://www.vvv.gov.gr/menoumespiti
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Παράλληλα, στην πλατφόρμα μπορούν να εγγραφούν σε διαφορετική κατηγορία όσοι πληρούν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις ενώ παράλληλα είναι άποροι ή οικονομικά αδύνατοι προκειμένου να μπορεί 

ο Δήμος να προσφέρει δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη και είδη πρώτης ανάγκης. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί όσους εγγράφονται στην 

πλατφόρμα και να τους παρέχει τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης στο σπίτι τους, συμβάλλοντας με τον 

τρόπο αυτό αποτελεσματικά στις μετακινήσεις των συμπολιτών μας που ανήκουν σε ομάδες υψηλού 

κινδύνου. 

Παρακαλούνται όλοι, με υψηλό αίσθημα ατομικής ευθύνης, να μην εγγράφονται στην υπηρεσία άτομα 

που δεν ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται ή άτομα που μπορούν να εξυπηρετούνται από τις 

οικογένειες τους ή από άτομα του περιβάλλοντος τους. 

http://www.vvv.gov.gr/index.php/grafeio-typou/delt-typou-graf-dimarxou/item/10931-xekinise-i-

leitoyrgia-tou-menoume-spiti 

 

 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
 

Ο Δήμος Βύρωνα βρίσκεται κοντά στους δημότες που έχουν ανάγκη αυτές τις ώρες και προχωρά σε 

αναδιοργάνωση και ενίσχυση με προσωπικό της υπηρεσίας Βοήθεια στο Σπίτι. 

Οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 έως 

13:00 στα τηλέφωνα 2107624403 και 2107660202. 

Επίσης μπορούν να στέλνουν e-mail στο pronoia@dimosbyrona.gr. 

https://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=9482 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.vvv.gov.gr/index.php/grafeio-typou/delt-typou-graf-dimarxou/item/10931-xekinise-i-leitoyrgia-tou-menoume-spiti
http://www.vvv.gov.gr/index.php/grafeio-typou/delt-typou-graf-dimarxou/item/10931-xekinise-i-leitoyrgia-tou-menoume-spiti
http://pronoia@dimosbyrona.gr./
https://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=9482
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Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ: 

«Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζετε και επικοινωνείτε στα τηλέφωνα που σας δώσαμε ήδη από 

την Παρασκευή, Γραφείο Δημάρχου 2132055335 και 2132055336, καθώς και στα e-

mail:  galatsi@galatsi.gr   & grafeiotypougalatsi@galatsi.gr  , από τις 7:30-21:00 για οτιδήποτε 

χρειαστεί και για όσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα. 

Θα είμαστε άμεσα κοντά σε κάθε ευάλωτο συμπολίτη μας που χρειάζεται βοήθεια. 

Αξιοποιούμε τη δομή μας «Βοήθεια στο Σπίτι» και έμψυχο δυναμικό του δήμου μας από 

υπηρεσίες που δεν λειτουργούν αυτή την περίοδο. 

Καλέστε μας σε κάθε περίπτωση άμεσης ανάγκης,  ώστε να εξυπηρετήσουμε και να 

καλύψουμε θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ , 

φούρνος κλπ) για να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μην βρεθεί κανείς μόνος και να μην 

δυσκολευτεί αυτές τις πολύ κρίσιμες μέρες». 

https://www.galatsi.gov.gr/konta-stoys-eyalotoys-sympolites-mas-o-dimos-galatsioy/ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ: 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας Δήμου Γαλατσίου σας ενημερώνει ότι λόγω των 

μέτρων περιορισμού της διάδοσης του Κορονοϊού παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του 

Κοινωνικού Φαρμακείου να επικοινωνούν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τηλεφωνικά με την Κοινωνική 

Υπηρεσία, στο τηλ 210.2222.011, ώστε να κλείνουν ΡΑΝΤΕΒΟΥ και να προετοιμάζονται τα 

φάρμακα προς παραλαβή. 

Δεν θα εξυπηρετούνται όσοι προσέρχονται χωρίς προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία. Το 

ίδιο ισχύει και για όσους θέλουν να δωρίσουν φάρμακα. 

https://www.galatsi.gov.gr/anakoinosi-gia-ti-leitoyrgia-toy-koinonikoy-farmakeioy/ 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΟΥ  
Ανακοίνωση – Ενημέρωση του Δήμου Δάφνης Υμηττού για το Πρόγραμμα «Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ» 

 19 Μαρτίου 2020120 ViewsΔήμαρχος, Ενημέρωση, Ανακοίνωση, Υμηττός, Δημότες, Δάφνη, «Ο ΔΗΜΟΣ 

ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ» 

Στελεχώνουμε τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας με προσωπικό υπηρεσιών, των οποίων έχει 

ανασταλεί η λειτουργία τους και δημιουργούμε το νέο πρόγραμμα «Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ» από την 

Παρασκευή 20.03.2020. Στόχος του προγράμματος είναι η εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού της πόλης μας με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης και μετακίνησης από τις κατοικίες τους. 

mailto:galatsi@galatsi.gr
mailto:grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
https://www.galatsi.gov.gr/konta-stoys-eyalotoys-sympolites-mas-o-dimos-galatsioy/
https://www.galatsi.gov.gr/anakoinosi-gia-ti-leitoyrgia-toy-koinonikoy-farmakeioy/
https://www.dafni-ymittos.gov.gr/anakoinosi-enimerosi-toy-dimoy-dafni/
https://www.dafni-ymittos.gov.gr/tag/dimarchos/
https://www.dafni-ymittos.gov.gr/tag/enimerosi/
https://www.dafni-ymittos.gov.gr/tag/anakinosi/
https://www.dafni-ymittos.gov.gr/tag/ymittos/
https://www.dafni-ymittos.gov.gr/tag/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%82/
https://www.dafni-ymittos.gov.gr/tag/%ce%b4%ce%ac%cf%86%ce%bd%ce%b7/
https://www.dafni-ymittos.gov.gr/tag/%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-%cf%83%ce%b1%cf%83/
https://www.dafni-ymittos.gov.gr/tag/%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-%cf%83%ce%b1%cf%83/
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Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 

  Οι δημότες μπορούν να απευθύνονται για την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών τους 

τηλεφωνικά, στους αριθμούς 210-9700300 εσωτερικό 1 (για τη Δάφνη) και 210-7629770 (για τον 

Υμηττό), με ωράριο από 8:00 έως 18:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή ή μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας στο odimosdiplasas@dafni-ymittos.gov.gr . 

 «Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ», για: 

 Την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, 

 Την αγορά  φαρμακευτικών ειδών, 

 Την  εξυπηρέτησή σας σε δημόσιες υπηρεσίες, που λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου 

μας, ανάλογα με τις οδηγίες σας, 

 Τη  διεκπεραίωση αιτημάτων σας και την παραλαβή –  παράδοση πάσης φύσεως 

πιστοποιητικών, που εκδίδονται μέσω Κ.Ε.Π., 

 Τη διεκπεραίωση κάθε άλλης εργασίας, συναφούς με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή 

διάδοσης του ιού COVID-19. 

  Όσοι ανήκετε σε κάποια ευπαθή ομάδα συμπολιτών μας, καλείστε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα  με 

τους ακόλουθους τρόπους: 

 Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση : odimosdiplasas@dafni-

ymittos.gov.gr, 

 Καλώντας στα τηλέφωνα:  210-9700300 εσωτερικό 1 (Α’ ΚΑΠΗ ΔΑΦΝΗΣ) και 210-7629770 (Α’ 

ΚΑΠΗ ΥΜΗΤΤΟΥ)  από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 18:00. 

 Συμπληρώστε την Φόρμα Επικοινωνίας 

Δηλώνετε τα εξής στοιχεία: 

 Ονοματεπώνυμο, 

 Διεύθυνση κατοικίας, 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας, 

 Ηλικία και 

 Τον λόγο που δεν μπορείτε να μετακινηθείτε από την κατοικία σας (ηλικιωμένοι, άτομα με 

επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό, ανοσοκαταστολή και χρόνιες νόσους, όπως καρδιακή νόσο, 

αναιμία, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφροπάθεια – αιμοκαθαιρόμενοι, νευρομυϊκά ή 

νευρολογικά νοσήματα καθώς και χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, όπως ΧΑΠ και βρογχικό 

άσθμα, εγκυμονούσες και θηλάζουσες κ.α.). 

Παρακαλούμε οι δημότες που μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από τις οικογένειες ή άτομα του 

περιβάλλοντός σας να μην εγγραφείτε στην υπηρεσία. https://www.dafni-

ymittos.gov.gr/anakoinosi-enimerosi-toy-dimoy-dafni/ 

 

mailto:odimosdiplasas@dafni-ymittos.gov.gr
mailto:odimosdiplasas@dafni-ymittos.gov.gr
mailto:odimosdiplasas@dafni-ymittos.gov.gr
https://www.dafni-ymittos.gov.gr/o-dimos-dipla-sas-forma-epikoinonias/
https://www.dafni-ymittos.gov.gr/anakoinosi-enimerosi-toy-dimoy-dafni/
https://www.dafni-ymittos.gov.gr/anakoinosi-enimerosi-toy-dimoy-dafni/
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Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
 

«Μένουμε τις επόμενες δύσκολες μέρες στο σπίτι και καλούμε στο 15 464 για να καλύψουμε, 

με την βοήθεια των ανθρώπων του δήμου μας, καθημερινές ανάγκες για κάθε ευάλωτο 

συμπολίτη μας. 

"Καλέστε μας οποιαδήποτε στιγμή όλο το 24ωρο για να πάμε εμείς, αντί για εσάς, στο σούπερ 

μάρκετ, στο φαρμακείο, οπουδήποτε καθημερινά είναι αναγκαίο. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται 

για να μην βρεθεί κανείς μόνος και να μην δυσκολευτεί αυτές τις πολύ κρίσιμες μέρες. Θα 

είμαστε δίπλα σου για όσο και για ό,τι χρειαστεί…» 

https://www.glyfada.gr/index.php/home/blog_details/4112 

 

Ψηφιακά Πιστοποιητικά για Δημότες 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα να μπει στο σύστημα έκδοσης 

ψηφιακών πιστοποιητικών του Δημου Γλυφάδας, να κάνει αίτηση και στη συνέχεια να 

παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να έρθει 

αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο ή στο ΚΕΠ. Έτσι, γλιτώνει κόπο και χρόνο. 

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι 

κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται 

οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε 

λογαριασμού. Απλά και γρήγορα! 

https://www.glyfada.gr/index.php/home/page/certificates_citizen 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

«Στον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης είμαστε όλοι μια οικογένεια και ως οικογένεια θα 

αντιμετωπίσουμε και αυτή την δοκιμασία.Οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να 

μείνουν σπίτι και εμείς θα έρθουμε κοντά τους μέσα από την κλήση τους στην γραμμή 

υποστήριξης του Δημότη, στο 15415. 

Τρόφιμα και φάρμακα αποστέλλονται από προσωπικό της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου στα 

σπίτια ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων που έχουν ζητήσει βοήθεια, καθώς και σε όσους είναι 

εγγεγραμμένοι στο κοινωνικό παντοπωλείο 

Παρακαλούμε θερμά, οι ευπαθείς ομάδες να παραμείνουν στα σπίτια τους και ο γενικότερος 

πληθυσμός να ελαχιστοποιήσει στο μέτρο του δυνατού τις μετακινήσεις και των συνωστισμό…» 

https://www.elliniko-argyroupoli.gr/article.php?id=5821 

https://www.glyfada.gr/index.php/home/blog_details/4112
https://www.elliniko-argyroupoli.gr/article.php?id=5821
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Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 

Οδηγίες για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού από τις υπηρεσίες του Δήμου 

Ελληνικού-Αργυρούπολης 

Με την υπ.αριθ.77/2020 απόφαση του Δημάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης κ. Γιάννη 

Κωνσταντάτου ενημερώνουμε τους πολίτες για την προσωρινή αναστολή επισκέψεων κοινού 

στις υπηρεσίες του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, στα πλαίσια της λήψης προληπτικών 

μέτρων για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού. 

Συστήνουμε στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες 

και τους καλούμε να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους ως εξής : 

Α. Για θέματα και υποθέσεις που δεν έχουν έκτακτο ή επείγοντα 

χαρακτήρα  συστήνουμε  στους πολίτες να μην προσέρχονται στις υπηρεσίες. Η άσκοπη 

μετακίνηση και προσέλευση στο Δημαρχείο Ελληνικού-Αργυρούπολης ή στις άλλες υπηρεσίες 

μας που εξυπηρετούν κοινό δεν ωφελεί κανέναν, ειδικά από τη στιγμή που υφίστανται 

άλλοι  τρόποι εξυπηρέτησης όσων χρειάζονται  δημοτικές υπηρεσίες. 

Β. Όσα ζητήματα δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή με άλλο εξ 

αποστάσεως τρόπο (fax),  οι υπηρεσίες θα εξυπηρετούν με προσωπικό ασφαλείας και ΜΟΝΟ 

κατόπιν τηλεφωνικού  ραντεβού 

Γ. Η εξ αποστάσεως επικοινωνία των πολιτών για τις συγκεκριμένες υποθέσεις και για 

ραντεβού διενεργείται ως κάτωθι : 

- Με το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου στον αριθμό  213.2018.700 

- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email protokollo@elliniko-argyroupoli.gr 

- Μέσω fax στον αριθμό  213.2018.765 

- για Θέματα και υποθέσεις οφειλών προς τον Δήμο 

να διενεργούνται ηλεκτρονικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

- για Θέματα και Υποθέσεις 

Κοινωνικής Υπηρεσίας                                213.9961.973 και 210.9904.205 

Κέντρου Κοινότητας                                    213.2026.018 

Πολεοδομίας                                               213.1600.103 

ΚΕΠ Ελληνικού                                           213.2025.000 

ΚΕΠ Αργυρούπολης                                   213.2019.200 

Δημοτικής Αστυνομίας                                213.2018.772 

https://www.elliniko-argyroupoli.gr/uplds/file/2020/%CE%A8%CE%990%CE%9E%CE%A9%CE%A17-%CE%9D%CE%A4%CE%99-apofasi%20exypiretisis%20koinou%20(1).pdf
mailto:protokollo@elliniko-argyroupoli.gr
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Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 

Δ. Για θέματα Αιτημάτων Δημοτών , συνεχίζει η λειτουργία της Γραμμής Εξυπηρέτησης Δημότη 

- 15415 -, η οποία παρέχει επιπλέον πληροφόρηση για την λειτουργία του Δήμου ενόψει των 

έκτακτων μέτρων για τον Κορωνοϊό. 

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 μέχρι την αναστολή των σχετικών 

μέτρων ή/και με την έκδοση νεώτερης απόφασης Δημάρχου. https://www.elliniko-

argyroupoli.gr/article.php?id=5818 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
 

«Ο Δήμος Ηλιούπολης σχεδόν καθημερινά παίρνει επιπλέον μέτρα ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής 

και της αλληλεγγύης, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μέτρων αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19. 

Δημιούργησε και λειτουργεί από σήμερα Πέμπτη 19/3/2020 τον «Έκτακτο Δημοτικό Μηχανισμό», 

που θα υποστηρίζει ευάλωτους συμπολίτες, θα εξασφαλίζει την πρόσβασή τους στα βασικά αγαθά 

διατροφής, υγείας και υγιεινής και θα τους εξυπηρετεί στα σπίτια τους. 

Ενίσχυσε με προσωπικό την «Γραμμή του Δημότη-15377» και το Τηλεφωνικό Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης 

Εξυπηρέτησης και Ενημέρωσης των Δημοτών για την αντιμετώπιση του νέου ιού, με τις επιπλέον 

γραμμές (εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 15:00): 210 99 70 079 , -197, -044, -055 και -148 και το e-

mail: ilioupoli.covid19@ilioupoli.gr. 

Ο πολίτης εκεί θα υποβάλλει το αίτημά του τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά και ο Δήμος άμεσα θα αξιολογεί 

το αίτημα και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα απαντηθεί ή θα ικανοποιηθεί. 

Επίσης ο Δήμος μας συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, που δημιούργησε 

τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο (Call Center) με αριθμό 214-214-2000, που κεντρικά δέχεται κλήσεις 

και παραπέμπει στον Δήμο μας τους αιτούντες υποστήριξη, που κατοικούν στην πόλη μας. 

Με σεβασμό στον άνθρωπο και αίσθηση της κοινωνικής του αποστολής, ο Δήμος Ηλιούπολης στέκεται 

στο πλευρό των αδύναμων συμπολιτών και βρίσκει τρόπους υποστήριξης τους και κάλυψης των 

απολύτως απαραίτητων καθημερινών αναγκών τους. Δικαιούχοι είναι: 

• Κάτοικοι του δήμου, που κατά δήλωσή τους δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις 

οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν και θα έχουν εξυπηρέτηση ως προς τη διανομή 

φαρμακευτικού υλικού και παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, με δαπάνη που βαρύνει τους ιδίους. 

• Άποροι και οικονομικά αδύνατοι κάτοικοι του δήμου, που επίσης κατά δήλωσή τους δεν μπορούν ή 

δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν. Αυτοί θα έχουν 

δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη εφόσον προβλέπεται από τον ΕΟΠΥΥ και δωρεάν διανομή ειδών 

πρώτης ανάγκης σαν δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού φαρμακείου, κλπ. 

https://www.elliniko-argyroupoli.gr/article.php?id=5818
https://www.elliniko-argyroupoli.gr/article.php?id=5818
mailto:ilioupoli.covid19@ilioupoli.gr
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Ήδη από την Δευτέρα 16/3/2020 και καθημερινά μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας 

παραδίνονται κατ’ οίκον τα μηνιαία τρόφιμά τους. 

Σε όλους τους παραπάνω δικαιούχους θα γίνεται κατ’ οίκον διεκπεραίωση αιτημάτων, όπως παραλαβή 

αιτήσεων, παράδοση πιστοποιητικών που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ και κάθε άλλη εργασία, που 

περιορίζεται από τα έως τώρα ληφθέντα μέτρα, για την αποτροπή διάδοσης του ιού». 

https://www.ilioupolis.gr/koinwnika/5670-%C2%AB%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5-

%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-

%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-

%CE%B5%CE%B4%CF%8E-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B1%C2%BB 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
 

Υπηρεσία φροντίδας για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Καισαριανής – «Μένουμε Σπίτι» 

Όσα άτομα 

α) δεν μπορούν να μετακινηθούν από τις κατοικίες τους (ηλικιωμένοι, άτομα με επιβαρυμένο ιατρικό 

ιστορικό, ανοσοκαταστολή και χρόνιες νόσους όπως καρδιακή νόσο, αναιμία, σακχαρώδη διαβήτη, 

χρόνια νεφροπάθεια – αιμοκαθαιρόμενοι, νευρομυϊκά ή νευρολογικά νοσήματα καθώς και χρόνια 

αναπνευστικά προβλήματα όπως ΧΑΠ και βρογχικό άσθμα, εγκυμονούσες και θηλάζουσες). 

β) Είναι άποροι ή οικονομικά αδύναμοι 

Παρακαλούνται να δηλώσουν τα στοιχεία τους και σε ποια ομάδα ανήκουν ώστε εγγραφούν στην 

ειδική πλατφόρμα της νέας δομής φροντίδας για τις ευπαθείς ομάδες "Μένουμε Σπίτι" Εδώ 

Συγκεκριμένα από την Παρασκευή 20/3/2020 η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου καταγράφει τους 

πολίτες, που δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν βασικές τους ανάγκες και δεν έχουν στο περιβάλλον 

τους κάποιους που είναι σε θέση να τους βοηθήσουν, προκειμένου να: 

1. Τους εξυπηρετεί για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης. 

2. Συνδράμει στην πρόσβαση και εξυπηρέτηση τους από τις υγειονομικές υπηρεσίες που 

επιχειρούν εντός των ορίων του Δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες των Υπηρεσιών. 

3. Διεκπεραιώνει αιτήματά τους για την παραλαβή αιτήσεων και την παράδοση πιστοποιητικών 

που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ. 

4. Ειδικά για τους άπορους και οικονομικά αδύναμους κατοίκους της πόλης, η Υπηρεσία θα είναι 

σε θέση να προσφέρει δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη και βασικά είδη πρώτης ανάγκης. 

Όσοι ανήκουν σε κάποια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες καλούνται να επικοινωνούν με τον 

Δήμο Καισαριανής: 

 με την εγγραφή τους στο site του Δήμου, www.kaisariani.gr, όπου υπάρχει σχετικό μενού και 

πληροφορίες 

https://www.ilioupolis.gr/koinwnika/5670-%C2%AB%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B4%CF%8E-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B1%C2%BB
https://www.ilioupolis.gr/koinwnika/5670-%C2%AB%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B4%CF%8E-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B1%C2%BB
https://www.ilioupolis.gr/koinwnika/5670-%C2%AB%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B4%CF%8E-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B1%C2%BB
https://www.ilioupolis.gr/koinwnika/5670-%C2%AB%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B4%CF%8E-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B1%C2%BB
https://www.ilioupolis.gr/koinwnika/5670-%C2%AB%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5-%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B4%CF%8E-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B1%C2%BB
https://kaisariani.gr/%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%86%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b4%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%b8%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b5/
http://www.kaisariani.gr/
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 στο email menoumespiti@kessariani.gr και 

 στα τηλέφωνα 2132010774, 2132010742, 2107292626 

καθημερινά από τις 08:00 έως τις 22:00 –  από την Παρασκευή 20 Μαρτίου δηλώνοντας τα ακόλουθα: 

 Ονοματεπώνυμο 

 Διεύθυνση κατοικίας 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας 

 Ηλικία 

 Τον λόγο που δεν μπορούν να μετακινηθούν από τις κατοικίες τους (ηλικιωμένοι, άτομα με 

επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό, ανοσοκαταστολή και χρόνιες νόσους όπως καρδιακή νόσο, 

αναιμία, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφροπάθεια – αιμοκαθαιρούμενοι, νευρομυϊκά ή 

νευρολογικά νοσήματα καθώς και χρόνια αναπνευστικά προβλήματα όπως ΧΑΠ και βρογχικό 

άσθμα, εγκυμονούσες και θηλάζουσες). 

Ως  χώρος λειτουργίας των παραπάνω υπηρεσιών ορίζονται: 

 η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Καισαριανής (2ος όροφος Δημαρχείο – Βρυούλων 125) και 

 το Α’ ΚΑΠΗ Καισαριανής (Φιλαδελφείας 37) 

 (Τηλέφωνα 2132010774,2132010742 και 2107292626) email: menoumespiti@kessariani.gr. 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
 

Λειτουργία της υπηρεσίας των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Σαρωνικού  

Υπηρεσία Κοινωνικών Δομών του Δήμου Σαρωνικού: Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 

2299046270 και 2299047289. 

Με ένα τηλεφώνημα  το προσωπικό του Δήμου θα καταγράφει το αίτημα και θα δίνει λύσεις σε 

θέματα  όπως η αγορά και παράδοση φαρμάκων, τροφίμων, επείγουσες συναλλαγές με το δημόσιο 

κ.λπ. 

http://www.saronikoscity.gr/wil.aspx?a_name=announcements&itemid=5928 

 

 

 

mailto:menoumespiti@kessariani.gr
http://www.saronikoscity.gr/wil.aspx?a_name=announcements&itemid=5928

