
 

Αγαπεηνί γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ησλ ζρνιείσλ αξκνδηόηεηαο 2νπ 

ΚΔΤ Γ΄ Αζήλαο, ζηελ παξνύζα επηζηνιή ζα βξείηε κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ, 

πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα πην εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ, ίζσο, ρξεηάδεηαη λα δηαρεηξηζηείηε 

θάπνηνη από εζάο. 

 

Εξωηήζεηο - Απαληήζεηο 

«Τη κπνξνύκε λα θάλνπκε πην ζπγθεθξηκέλα» 

 

1)  Αλ είκαη γνλέαο πνπ ηειώ ζε δηάζηαζε ή δηαδεπγκέλνο; 

Γηα κηα αθόκε θνξά -πόζν κάιινλ ζηελ παξνύζα θξίζηκε πεξίνδν- ζηαζείηε κε ηξόπν πνπ 

θαλεξώλεη αγάπε θαη θξνληίδα, ιακβάλνληαο ππόςε ην ζπλαηζζεκαηηθό θαη ςπρηθό όθεινο ηνπ 

παηδηνύ ζαο. Δπηδηώμηε εξεκία, ζπλεξγαζία θαη νξηνζεηεκέλε πιαηζίσζε ησλ αλαγθώλ ηνπ παηδηνύ 

ζε ζπκθσλία κε ηνλ άιιν γνλέα. 

Σν δηάζηεκα απηό πξνζπαζήζηε λα δηαηεξήζεηε ην ζηαζεξό πξόγξακκα επηθνηλσλίαο ηόζν κεηαμύ 

ζαο όζν θαη κε ην παηδί, θάλνληάο ην λα αηζζαλζεί αζθάιεηα θαη εξεκία.  

Η παξνπζία θαη ησλ δπν ζαο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ παηδηνύ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, ηδίσο 

ηνύηε ηελ αζηαζή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία αλακελόκελν είλαη λα βηώλεη άγρνο θαη αλαζθάιεηα.  

ε θακία πεξίπησζε κελ ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο λέεο ζπλζήθεο θξίζεο σο αθνξκή απνθιεηζκνύ ηεο 

παηξηθήο ή κεηξηθήο παξνπζίαο αθόκε θαη αλ νη γνλετθέο ζρέζεηο είλαη ηεηακέλεο.  

Μπνξείηε λα  ζπδεηήζεηε θαη λα ζπλεξγαζηείηε κεηαμύ ζαο γηα ηε ζηάζε πνπ πξέπεη λα θξαηήζεηε 

αλαθνξηθά κε ηε λέα ζπλζήθε, ώζηε ην παηδί λα αθνύεη παξόκνηεο πιεξνθνξίεο θαη από ηνπο δύν 

γνλείο. 

Μελ μερλάηε: ηνπο έμη ιόγνπο γηα θαη΄ εμαίξεζε κεηαθίλεζε κε ην έληππν δήισζεο κεηαθίλεζεο 

είλαη απηόο πνπ ζαο αθνξά ζε ζρέζε κε ην παηδί ζαο. Ννύκεξν 5: «Μεηάβαζε ζε ηειεηή (π.ρ. 

θεδεία, γάκνο, βάπηηζε) ππό ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο ή κεηάβαζε δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ 
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ή γνλέσλ πνπ ηεινύλ ζε δηάζηαζε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο γνλέσλ 

θαη ηέθλσλ, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.» 

Γηα ηελ άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ πξνβιέπεηαη όηη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ηελ άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ ηε 

ιακβάλεη ν γνλέαο ν νπνίνο έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνύ ή ηε γνληθή κέξηκλα. Σν ελ ιόγσ 

δεδνκέλν πξέπεη λα ην ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ θνηλή ηνπο ππεύζπλε δήισζε. Τπάξρεη πξόβιεςε λα 

ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο, γεγνλόο πνπ πξέπεη λα αλαθέξνπλ ξεηά ζηελ άλσ θνηλή 

ηνπο ππεύζπλε δήισζε. 

 

2)  Αλ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ έρω κέινο κε πξόβιεκα ρξήζεο νπζηώλ ή εμάξηεζε 

Δλεκέξσζε θαη ππνζηήξημε: 

 ζην 1145, ηε Γξακκή Βνήζεηαο γηα ηηο εμαξηήζεηο, θαζεκεξηλέο 9πκ.-5κκ  θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηεο 

δηεύζπλζε: ithakihelpline@kethea-anadysi.gr. 

 https://www.kethea.gr/nea/metra-gia-ton-koronoio-sto-kethea/  

 https://www.kethea.gr/nea/therapeftiki-ypostiriksi-tin-periodo-tis-pandimias-pou-mporeite-

apefthyneste/ 

 

3) Αλ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ έρω κέινο κε αλαπεξία ή εκπνδηδόκελν άηνκν; 

Αλ γλσξίδεηε ή είζηε άηνκν κε αλαπεξία ή εκπνδηδόκελν άηνκν κπνξείηε λα ππνζηεξηρζείηε από 

ηελ Κίλεζε Υεηξαθέηεζεο Αλαπήξσλ "Μεδεληθή Αλνρή" : 

«Αλ είζηε ή μέξεηε αλάπεξν ή εκπνδηδόκελν πξόζσπν, άηνκν ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηώλ ή κε 

ρξόληεο βιάβεο, έρεηε πεξηνξηζηεί ζην ζπίηη θαη δελ έρεηε ηξόπν λα εμππεξεηεζείηε γηα εμσηεξηθέο 

δνπιεηέο. Θα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο, γηα λα ζαο εμππεξεηήζεη θάπνην άηνκν, ιακβάλνληαο ηηο 

απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο πνπ ζπληζηά ν ΔΟΓΤ θαη νη θαηά ηόπνπο Ιαηξηθνί ύιινγνη. 

o Απνζηνιή email ζηε δηεύζπλζε mideniki.anoxi@gmail.com 

o Απνζηνιή ηδησηηθνύ κελύκαηνο ζηε ζειίδα ηεο ΜΗΓΔΝΙΚΗ ΑΝΟΥΗ ζην Facebook 

o Δπηθνηλσλία ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα (κέζσ βηληενθιήζεο) ή κε γξαπηό κήλπκα ζηνλ 

αξηζκό 6972945470 

o Δπηθνηλσλία κε ηειεθσληθή θιήζε ζηνλ αξηζκό 6993507553» 

 

4) Αλ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ έρω κέινο κε λεαληθό δηαβήηε; 

Η Παλειιήληα Έλσζε Αγώλνο θαηά ηνπ Νεαληθνύ Γηαβήηε (ΠΔΑΝΓ), ε νπνία ηδξύζεθε ην 1983 θαη 

αξηζκεί πεξίπνπ 4.000 κέιε – γνλείο θαη παηδηά κε λεαληθό δηαβήηε, ζε ζπλεξγαζία κε νκάδα 

εμεηδηθεπκέλσλ ζην δηαβήηε ςπρνιόγσλ-ςπρνζεξαπεπηώλ, πξνζθέξεη παλειιαδηθά δσξεάλ 

ςπρνινγηθή ζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή, ζε όζνπο ην έρνπλ αλάγθε, ζ απηέο ηηο δύζθνιεο ζηηγκέο 

εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο θνξσλντνύ.  

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Π.Δ.Α.Ν.Γ. ζηεξίδεη ηα κέιε ηεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε νκάδα 

εμεηδηθεπκέλσλ ζην δηαβήηε ςπρνιόγσλ-ςπρνζεξαπεπηώλ, πξνζθέξεη παλειιαδηθά δσξεάλ 

ςπρνινγηθή ζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή, ζε όζνπο ην έρνπλ αλάγθε. Οη ςπρνιόγνη ζα 

πξαγκαηνπνηνύλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, εμ απνζηάζεσο αηνκηθέο ζπλεδξίεο ζηα κέιε ηνπ 

ζπιιόγνπ αλεμαξηήησο ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο ηα κέζα ηερλνινγίαο πνπ όινη 

mailto:ithakihelpline@kethea-anadysi.gr
https://www.kethea.gr/nea/metra-gia-ton-koronoio-sto-kethea/
https://www.kethea.gr/nea/therapeftiki-ypostiriksi-tin-periodo-tis-pandimias-pou-mporeite-apefthyneste/
https://www.kethea.gr/nea/therapeftiki-ypostiriksi-tin-periodo-tis-pandimias-pou-mporeite-apefthyneste/
https://www.facebook.com/mideniki.anoxi/?__tn__=kC-R&eid=ARCZS2WWi7NDKOAjHSBYc25BQxGw2_V4WBXz5T4_3NwFfpb9oLHHfxC5QcUDN9YXq_6KPzrHx6B5PGww&hc_ref=ARQ_98xPNH3IR5_dOht-f8I1CzlSGgBtMPEP6z7Yl1RkhUn5XpxvSesTjOanqNoheVw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB5WfbPpCv4OZI6lAv9xqolcLkf_kKjGfImvBLFbhCNQAia49LWCnV1fE_JaTET2qpMmKMXNWJQKzVNhMyJiJuXFHBAFHb8OyXEzOK-XaS3d6RX2kVrSWUZrwUhEStNAl4dmVOsjcc_X65inigJWLZNunIlZYkzjnSfl8NiY7vlFi7l85yRXG4PTe3KNgNtdga_173qN-c_4RUgrGLVN5uGixazDVbfUEyYY0Qjsm92Dy4saekOB8BDcalLXbY667zttVb7g7wiqVMscUIGcYAWEpwxjWFGpsL4oLarwfjXCZ-FNbP3VSN94b4G4fm2LKlXU92pydGBfZg2vGnC0NQ58w
https://www.peand.gr/page.asp?pid=454


δηαζέηνπλ. Σα ελδηαθεξόκελα κέιε δειαδή γνλείο παηδηώλ κε Γηαβήηε θ ελήιηθα κέιε κε Γηαβήηε, 

κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο (ζεκεηώζηε νλνκαηεπώλπκν ελδηαθεξόκελνπ, όλνκα 

κέινπο θ ζρέζε κε απηό, θηλεηό ηειέθσλν) ζην info@peand.gr πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηελ 

ππεξεζία. 

 

5) Αλ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ έρω κέινο αζζελή κε Φξόληα Αλαπλεπζηηθά Ννζήκαηα (ΦΑΠ, Άζζκα) 

Πιεξνθνξίεο από ηελ Διιεληθή Πλεπκνλνινγηθή Δηαηξεία 

 

6) Αλ εληόο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ βηώλω είηε εγώ είηε ην παηδί κνπ ελδννηθνγελεηαθή βία; 

 Δζληθή Γξακκή Παηδηθήο Πξνζηαζίαο 1107 

 Δίλαη ζηειερσκέλε κε εμεηδηθεπκέλνπο θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο θαη ςπρνιόγνπο θαη απεπζύλεηαη 

ζε παηδηά θαη έθεβνπο θαη ζε όζνπο έρνπλ λα αλαθέξνπλ θαη επηζπκνύλ λα επεμεξγαζηνύλ 

πξνβιήκαηα ή εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε αλειίθνπο. 

Παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε ζε αλειίθνπο θαη γνλείο. 

Ιζηόηνπνο: http://www.ekka.org.gr/index.php/author-login/2018-05-17-09-06-24/27-1107 

 ΓΡΑΜΜΗ  SOS 15900 

Η Γξακκή  SOS 15900 είλαη µηα ππεξεζία εζληθήο εµβέιεηαο πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηηο γπλαίθεο 

ζύµαηα βίαο ή ζε ηξίηα πξόζσπα λα επηθνηλσλήζνπλ άµεζα µε έλα θνξέα αληηµεηώπηζεο ηεο 

έµθπιεο βίαο. Σε γξακκή ζηειερώλνπλ ςπρνιόγνη θαη θνηλσληνιόγνη πνπ παξέρνπλ άκεζε βνήζεηα 

ζε έθηαθηα θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά βίαο ζε 24σξε βάζε, 365 µέξεο ην ρξόλν. Σαπηόρξνλα 

ππάξρεη δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ησλ γπλαηθώλ µέζσ ηεο δηεύζπλζεο e-mail:  

sos15900@isotita.gr. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο αξρέο θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γξακκήο SOS 15900 είλαη δηαζέζηκεο εδώ: Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Σειεθσληθήο Γξακκήο SOS 

15900 

Ιζηόηνπνο: http://womensos.gr/wp-content/uploads/fyladio-prolipsis-oikog_10_10_13.pdf 

 

7) Αλ είκαη δεκόηεο Ιιίνπ θαη αλήθω ζε εππαζή νκάδα; 

Μπνξείηε λα ππνζηεξηρζείηε από  Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, θαζώο αλαιακβάλεη ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ θνηλσληθήο θξνληίδαο ζε άηνκα πνπ δελ κπνξνύλ ή δελ επηηξέπεηαη λα κεηαθηλεζνύλ 

από ην ζπίηη ηνπο θαη αδπλαηνύλ λα εμππεξεηεζνύλ, όπσο νη ειηθησκέλνη άλσ ησλ 70 εηώλ, άηνκα 

ΑκεΑ ρσξίο ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ θαη ρξόληνη πάζρνληεο από λνζήκαηα πνπ απεηινύληαη από 

ηνλ θνξσλντό (θαξδηνπαζείο, πλεπκνλνπαζείο, δηαβεηηθνί, αλνζνθαηαζηαικέλνη). 

ηόρνο ηνπο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο πξόζβαζήο ηνπο ζηα βαζηθά αγαζά πνπ αθνξνύλ ηελ δηαηξνθή 

θαη ηελ πγεία ηνπο, κε ηνλ ζπληνληζκό ησλ εκπιεθόκελσλ δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ. Οη 

αξκόδηνη ππάιιεινη ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ζα αμηνινγνύλ ην θάζε αίηεκα θαη ζα δίλνπλ ιύζεηο 

ζε ζέκαηα, όπσο π.ρ. παξάδνζε θαξκάθσλ, ηξνθίκσλ, δεηήκαηα άκεζεο δηεθπεξαίσζεο κε 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο θ.α. 

Η θαηαγξαθή ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ αλαγθώλ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 

θαη ώξεο 8:00 έσο 16:00, ζηα ηειέθσλα: 2132030007 – 2132030011, θαζώο επίζεο θαη ζην e-mail: 

homehelp@ilion.gr.    Ιζηόηνπνο: http://www.ilion.gr/web/guest/dt/archive/23035 

http://www.hts.org.gr/assets/Q&A%20webinar%20epe.pdf
http://www.ekka.org.gr/index.php/author-login/2018-05-17-09-06-24/27-1107
http://womensos.gr/wp-content/uploads/KANONISMOS-LEITOYRGIAS-SOS-15900_13-6-12.pdf
http://womensos.gr/wp-content/uploads/KANONISMOS-LEITOYRGIAS-SOS-15900_13-6-12.pdf
http://womensos.gr/wp-content/uploads/fyladio-prolipsis-oikog_10_10_13.pdf
mailto:homehelp@ilion.gr
http://www.ilion.gr/web/guest/dt/archive/23035


 

8) Αλ είκαη δεκόηεο Αγίωλ Αλαξγύξωλ- Κακαηεξνύ θαη αλήθω ζε εππαζή νκάδα; 

Μπνξείηε λα  ππνζηεξηρζείηε από ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ-

Κακαηεξνύ θαη πην ζπγθεθξηκέλα από: 

 • Καζεκεξηλό ζπζζίηην ζε αλζξώπνπο κε νηθνλνκηθή αδπλακία ή δπζθνιία κεηαθίλεζεο. 

 • Παξνρή θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη νίθνλ ζε όζνπο ζπλαλζξώπνπο καο είλαη κε 

απηνεμππεξεηνύκελνη. 

 • Τπεξεζίεο Καη΄ νίθνλ βνήζεηαο ζε νηθνλνκηθά αδύλακνπο, κνλαρηθνύο πνιίηεο καο, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πγείαο. 

 • πλερή επηθνηλσλία, θαηαγξαθή θαη εμππεξέηεζε  βαζηθώλ αλαγθώλ ζε κνλαρηθά, 

ειηθησκέλα κέιε ησλ ΚΑΠΗ. 

 Δπηπιένλ κεηά  ηελ  κε αξ. 23 17/3/2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ,  ν Γήκνο Αγίσλ  

Αλαξγύξσλ Κακαηεξνύ θαη  ε Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο πξνβαίλνπλ  ζηηο αθόινπζεο 

ελέξγεηεο : 

1. Γηα ηνπο πνιίηεο πνπ δελ κπνξνύλ ή δελ επηηξέπεηαη λα κεηαθηλεζνύλ από ηηο νηθίεο ηνπο, 

αδπλαηνύλ λα εμππεξεηεζνύλ θαη ζηεξνύληαη νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο. Δμππεξέηεζε  γηα 

ζέκαηα θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη παξνρήο εηδώλ πξώηεο αλάγθεο. 

2. Γηα ηνπο νηθνλνκηθά αδύλαηνπο θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ πνπ δελ κπνξνύλ ή δελ επηηξέπεηαη λα 

κεηαθηλεζνύλ από ηηο νηθίεο ηνπο, αδπλαηνύλ λα εμππεξεηεζνύλ θαη ζηεξνύληαη νηθνγελεηαθνύ 

πεξηβάιινληνο. Υνξήγεζε  θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη παξνρήο εηδώλ πξώηεο αλάγθεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Κνηλσληθό Φαξκαθείν θαη ην Κνηλσληθό Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ. 

3. Δπηπιένλ νη θάηνηθνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα έρνπλ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηελ εμάπισζε ηνπ θνξνλoτνύ  κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη  ζην  

ηειέθσλν  2132039946. 

 Οη πνιίηεο πνπ αλήθνπλ  ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο  κπνξνύλ  λα θαηαγξάθνληαη ζηελ εηδηθή 

πιαηθόξκα αλαθνξάο ηεο  Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο από ηε Γεπηέξα 23 Μαξηίνπ 2020  κε ηνπο 

αθόινπζνπο ηξόπνπο: 

 • Σειεθσληθή  επηθνηλσλία  ζηα αθόινπζα ηειέθσλα 213 2039930, 2132039933 

 • Με  ειεθηξνληθή απνζηνιή κελύκαηνο ζηε δηεύζπλζε : koinoniki@agankam.gov.gr 

δειώλνληαο  ηα αθόινπζα ζηνηρεία: νλνκ/κν, δηεπζ/ζε θαηνηθίαο, ηει. Δπηθνηλσλίαο, ειηθία, 

αηηηνινγία κε κεηαθίλεζεο από ηελ θαηνηθία 

Ιζηόηνπνο: https://www.agan.gov.gr/articlesview.php?id=3550 

 

9) Αλ είκαη δεκόηεο Πεξηζηεξίνπ θαη αλήθω ζε εππαζή νκάδα; 

Ο Γήκνο Πεξηζηεξίνπ αλαθνηλώλεη ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο εμππεξέηεζεο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, 

ηα άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη όιεο ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 

πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξνλντνύ. 

Καζεκεξηλά από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, ώξεο 09:00 – 17:00. Σειέθσλα: 2105701538, 

2105701533, E-mail: tkpi@peristeri.gr       Ιζηόηνπνο: http://www.peristeri.gr/ 

 

https://www.agan.gov.gr/articlesview.php?id=3550
mailto:tkpi@peristeri.gr
http://www.peristeri.gr/


10) Αλ είκαη δεκόηεο Πεηξνύπνιεο θαη αλήθω ζε εππαζή νκάδα; 

Ο Γήκνο Πεηξνύπνιεο, δεκηνύξγεζε κηα λέα Γνκή πνπ κεξηκλά γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα άηνκα 

πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο. Η Γνκή ζα ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 

θαη ώξεο 9 ην πξσί κε 1 ην κεζεκέξη, μεθηλώληαο από ηελ Πέκπηε 19 Μαξηίνπ 2020. 

Λεηηνπξγία ηειεθσληθνύ θέληξνπ θαη ηζηόηνπνπ, κε ζθνπό ηελ θαηαγξαθή ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ 

αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ. Καζεκεξηλά από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ώξεο 9:00-13:00 ζηα 

ηειέθσλα 210 5064073, 210 5064075 email frontida@petroupoli.gr 

Ιζηόηνπνο: https://petroupoli.gov.gr/2020/03/covid-eimaste-edo-gia-sas/ 

     

11) Αλ είκαη ρξνλίωο πάζρωλ/-νπζα θαη ιακβάλω θαξκαθεπηηθή αγωγή; 

Μπνξείηε λα αμηνπνηήζεηε ην ύζηεκα Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο θαζώο παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα ηεο Άπιεο πληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ από ηνλ ηαηξό. Δθόζνλ επηιέμεηε ηελ άπιε 

ζπληαγνγξάθεζε, ζα ιακβάλεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζπληαγήο πνπ ζαο ζπληαγνγξάθεζε ν ηαηξόο, 

κέζσ κελύκαηνο ζην θηλεηό ηειέθσλν (sms) ή/θαη ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (email) πνπ ζα 

δειώζεηε θαη όρη ζε κνξθή θπζηθνύ εληύπνπ (ηππσκέλεο ζπληαγήο). 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ηηο νδεγίεο παξαθάησ 

https://www.e-syntagografisi.gr/e-rv/VAADIN/help/manual_nopaper_eprescription_taxisnet.pdf 

 

12) Αλ είκαη έγθπνο ή ζε δηαδηθαζία εμωζωκαηηθήο  θαη ρξεηάδνκαη ππνζηήξημε;  

Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ ΑΜΚΔ ΦΑΙΝΑΡΔΣΗ. «Οη επαγγεικαηίεο πγείαο ηεο Φαηλαξέηεο 

(καίεο, ςπρνιόγνη, ςπρίαηξνο) είκαζηε δίπια ζαο ηειεθσληθά, ζπλερίδνληαο ηελ παξνρή καηεπηηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρηθήο ππνζηήξημεο ζε γπλαίθεο θαη άληξεο πνπ δηαλύνπλ ηελ πεξηγελλεηηθή 

πεξίνδν, ζε δεπγάξηα πνπ είλαη ζε δηαδηθαζία εμσζσκαηηθήο, θαζώο θαη ζε επαγγεικαηίεο πγείαο 

πνπ εξγάδνληαη κε ηνπο παξαπάλσ πιεζπζκνύο, ζε όιε ηελ Διιάδα, από Γεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή, 9:00 – 21:00.» Σειεθσληθή Τπνζηήξημε εγθύσλ, λέσλ κεηέξσλ θαη παηέξσλ από ηελ 

ΑκΚΔ Φαηλαξέηε 210-9319054.                    

Ιζηόηνπνο:  https://fainareti.gr/el/nea/item/183-koronoios-thlefwnikh-yposthrixh-egkywn,-newn-

mhterwn-kai-paterwn-apo-thn-amke-fainareth-210-9319054   

                        

Μέλνπκε πίηη, ελεκεξσκέλνη θαη πξνζηαηεπκέλνη! 

 

 

 

                                                    Η Δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ 2νπ ΚΕΣΥ Γ΄ Αζήλαο 
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