
ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιστήμονες όπως ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νομικοί σύμ-
βουλοι, εργασιακοί σύμβουλοι και σύμβουλοι επιχειρηματικότητας και κοινωνικής 
οικονομίας είναι πλέον στη διάθεση των πολιτών εντός του Δημοτικού Ιατρείου. 
Mπορείς να ζητήσεις δωρεάν ραντεβού με την ειδικότητα που επιθυμείς, ή να 
συμβουλευθείς έναν/μία σύμβουλο υποδοχής και εξυπηρέτησης για όλες τις προ-
σφερόμενες υπηρεσίες και δυνατότητες.
Στο Ιατρείο λειτουργεί επίσης και «Υπηρεσία υποστήριξης και επίλυσης διαφο-
ρών» για την επίλυση των συγκρούσεων και των διαφορών των πολιτών, με βάση 
τον συντονισμένο διάλογο.

Χρειάζεσαι βοήθεια για να βρεις δουλειά; 
Ο εργασιακός σύμβουλος θα σε βοηθήσει να: 
▶  αναζητήσεις θέσεις εργασίας
▶  συντάξεις το βιογραφικό σου 
▶  προετοιμαστείς κατάλληλα για μια συνέντευξη
▶  έρθεις σε επαφή με εργοδότες και φορείς απασχόλησης και εκπαίδευσης

Θέλεις να αναπτύξεις επιχειρηματική δράση; 
Ο σύμβουλος επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας θα:
▶  σε βοηθήσει να αναπτύξεις την ιδέα και το επιχειρηματικό πλάνο σου
▶  σου προσφέρει πρακτική υποστήριξη στη φάση της υλοποίησης
▶  σε καθοδηγήσει σχετικά με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας
▶  σε ενημερώσει για ευκαιρίες χρηματοδότησης και φορείς υποστήριξης

Θέλεις να ενημερωθείς για προγράμματα στήριξης  
του δήμου Αθηναίων και άλλων φορέων;
Το στέλεχος διαχείρισης αιτημάτων θα: 
▶  σε καθοδηγήσει για όλες τις υπηρεσίες εντός του Δημοτικού Ιατρείου
▶  σε συμβουλεύσει για όλες τις δυνατότητες υποστήριξης από τις υπηρεσίες 

του δήμου Αθηναίων (π.χ. ζητήματα στέγασης, σίτισης, κοινωνικό φαρμακείο, 
θέματα επιδομάτων)

▶  σε ενημερώσει για ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς στην περιοχή σου

Υπάρχουν θέματα για τα οποία η νομική συμβουλευτική θα σε βοηθούσε; 
Ο δικηγόρος  θα σε βοηθήσει να βρεις λύσεις για:
▶  θέματα διαζυγίου, επιμέλειας και  διατροφής τέκνων 
▶  μισθώσεις κατοικίας και επαγγελματικής στέγης
▶  χρέη σε τράπεζες (υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις)
▶  κληρονομικά ζητήματα και ακίνητα (πλειστηριασμοί, κατασχέσεις) και
▶  επίλυση των διαφορών σου με το διάλογο, χωρίς να πας στα δικαστήρια.

Σε απασχολούν ζητήματα που θα ήθελες να συζητήσεις  
με έναν ψυχολόγο;
Ο ψυχολόγος θα σου προσφέρει μέσω συστηματικών συναντήσεων υποστήριξη  
και ψυχοθεραπεία έτσι ώστε να:
▶  επεξεργαστείς σκέψεις και συναισθήματα που μπορεί να σε ταλαιπωρούν
▶  διαχειριστείς πιο λειτουργικά τις σχέσεις σου
▶  βρεις νέους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζεις       Δήμος Αθηναίων

       Δήμος Αθηναίων Κοινωνική Αλληλεγγύη & Υγεία
www.cityofathens.gr

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

▶  Υπηρεσίες διασύνδεσης με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες  
του δήμου Αθηναίων μέσω της διαδικτυακής  
πλατφόρμας NOIAZOMAI

▶  Υπηρεσίες πληροφόρησης και παραπομπής  
σε άλλους φορείς μέσω της διαδικτυακής  
πλατφόρμας ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ

▶  Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας για κάθε πολίτη  
που εξυπηρετείται από το δημοτικό ιατρείο

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  
να απευθυνθείτε στη γραμματεία  
του Δημοτικού Ιατρείου:

Ώρες: 8 π.μ. - 8 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες 
Διεύθυνση: Χανίων 4β, Κυψέλη 
Για ραντεβού καλέστε δωρεάν: 
210-88.36.200 (αστική τηλεφωνική χρέωση)

>  1595
24ωρη γραμμή επικοινωνίας Δ. Αθηναίων

24-hour City of Athens Help Line

& ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κυψέλης

ΔΩΡΗΤΗΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα

«Αττική 2007-2013»

Υπηρεσίες υγείας 
και νέες κοινωνικές 
υπηρεσίες στο 
Δημοτικό Ιατρείο 
Κυψέλης
Δωρεάν για όλους
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Ιατρείο Κηψέλης



Ο δήμος Αθηναίων ανταποκρινόμενος στις νέες κοινωνικές ανάγκες και 
στις σύγχρονες προκλήσεις υιοθετεί ένα καινοτόμο μοντέλο λειτουργίας 
και ολιστικής παρέμβασης στο Δημοτικό Ιατρείο της 6ης Δημοτικής Κοι-
νότητας, με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε συνεργασία 
με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παράλληλα με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από εξει-
δικευμένους γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας, παρέχεται και 
μια σειρά κοινωνικών υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί εκτός 
από την αντιμετώπιση και την πρόληψη της ασθένειας, η σωματική και 
ψυχική ευεξία και κοινωνική ευημερία των κατοίκων.

Για το σκοπό αυτό παρέχονται δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες σε όλους 
όσους έχουν ανάγκη και ειδικότερα σε:
▶  πολίτες που αντιμετωπίζουν οξυμένα οικονομικά προβλήματα και 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα
▶  άστεγους
▶  ανασφάλιστους
▶  ειδικές κοινωνικές ομάδες (π.χ. ΑμεΑ, απεξαρτημένοι)
▶  μονογονεϊκές οικογένειες
▶  πρόσφυγες 
▶  μετανάστες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

■   Αντιμετωπίζεις προβλήματα υγείας; 

Στο Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης θα βρεις:
Γιατρούς βασικών ειδικοτήτων, γενικής ιατρικής, γυναικολογίας, δερμα-
τολογίας, καρδιολογίας, οδοντιατρικής, ορθοπεδικής, παιδιατρικής, ψυ-
χιατρικής, καθώς και επισκέπτες/τριες υγείας, μαίες, νοσηλευτές/τριες, 
φυσικοθεραπευτές/τριες, ψυχολόγους, που προσφέρουν στους πολίτες 
ιατρικές και ευρύτερες υπηρεσίες υγείας, εντός του Ιατρείου και στην 
Κοινότητα.

Ιατρικές υπηρεσίες (δωρεάν για όλους):
▶  Πρωτοβάθμια περίθαλψη που δεν απαιτεί εισαγωγή στο νοσοκομείο
▶  Ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε δικαιούχους και ανασφάλιστους 
▶  Προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις με βάση  

την ηλικία, το φύλο και το ιατρικό ιστορικό
▶  Άμεση εξέταση για την ανίχνευση του ιού του AIDS  

και συμβουλευτική υποστήριξη 
▶  Παρακολούθηση χρονίων πασχόντων
▶  Μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση 
▶  Χορήγηση του ατομικού δελτίου υγείας των μαθητών
▶  Χορήγηση ιατρικών πιστοποιητικών για συμμετοχή  

σε αθλητικές δραστηριότητες
▶  Παιδιατρική εξέταση για πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας
▶  Ιατρείο διαβητικού ποδιού και επούλωσης τραυμάτων και έλκων
▶  Ιατρείο διακοπής καπνίσματος για όσους καπνιστές το επιθυμούν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μια σειρά δράσεων φέρνει τις υπηρεσίες του Ιατρείου κοντά  
στην Κοινότητα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούμε:
▶  Προγράμματα Αγωγής Υγείας στα Δημοτικά και Γυμνάσια του  

6ου Δημοτικού Διαμερίσματος με στόχο την ενημέρωση και  
την υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών, στους μαθητές,  
τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, καθώς και για θέματα 
επικοινωνίας και σχολικής διαμεσολάβησης

▶  Πρόγραμμα σωστής διατροφής για τα παιδιά της προσχολικής  
ηλικίας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

▶  Προγράμματα Αγωγής Υγείας σε θέματα περιγεννητικής φροντίδας, 
θηλασμού και πρόληψης βασικών νοσημάτων για τις γυναίκες 

▶  Προγράμματα Προαγωγής της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής 
υγείας των ατόμων 3ης ηλικίας στις Λέσχες Φιλίας.

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και η αύξη-
ση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων στους 
κατοίκους της Αθήνας μας οδήγησαν στη δη-
μιουργία ενός νέου μοντέλου  λειτουργίας των 
δημοτικών ιατρείων. Ο νέος σχεδιασμός έχει 
δύο στόχους. Αφενός τον εκσυγχρονισμό του 

συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλλη-
λεγγύης. Αφετέρου την αποκέντρωση  των κοινωνικών υπηρε-
σιών έτσι ώστε να βρίσκονται πλησιέστερα στους κατοίκους 
της πόλης και να συμβάλλουν, με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο, στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας, καθώς και στην 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Γιώργος Καμίνης
Δήμαρχος Αθηναίων 

Με την αναβάθμιση του Δημοτικού Ιατρείου 
στην Κυψέλη: Δίνουμε προτεραιότητα στους 
κατοίκους της 6ης Δημοτικής Κοινότητας, 
και ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες, όπως εί-
ναι οι άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι 
ανασφάλιστοι, οι άστεγοι, οι μετανάστες και 

οι πρόσφυγες. Αξιοποιούμε την πληροφορική τεχνολογία για 
τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών στις κοινωνικές 
υπηρεσίες. Εφαρμόζουμε μεθόδους ολιστικής προσέγγισης  
για την αντιμετώπιση αλληλένδετων κοινωνικών προβλη-
μάτων. Συνδέουμε την κοινωνική αλληλεγγύη με την ένταξη 
στην αγορά εργασίας. Δημιουργούμε έναν κόμβο υπηρεσιών 
– σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της γειτονιάς, ώστε να 
αντιμετωπισθούν άμεσα τα φαινόμενα του κοινωνικού απο-
κλεισμού.

Μαρία Στρατηγάκη
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας

Αν. Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής (Πάντειο Πανεπιστήμιο)


