
Αναζήτηση 
εργασίας        σελ. 4-5

Διατροφή & βασικά 
αγαθά         σελ. 6-7

Εθελοντισμός  
            σελ. 8-9

Ναρκωτικά & 
απεξάρτηση   σελ. 10-11

Ψυχολογική 
υποστήριξη    σελ. 12-13

Ιατρικές υπηρεσίες   
           σελ. 14-15

Ανταλλαγές προϊόντων  
& υπηρεσιών σελ. 18-21

Επιχειρηματικότητα     
            σελ. 22-23

Εκπαίδευση 
                                   σελ. 24-27

Ψυχαγωγία 
                                   σελ. 28-29

Νομικές υπηρεσίες  
                   σελ. 30

32 Σελίδες με πληροφορίες και άρθρα για όσους επιθυμούν να πάρουν ξανά τη ζωή στα χέρια τους

Με την αξιοπιστία του

Όλα ΔΩΡΕΑΝ
▼

Το ημερολόγιό μου!  
Προτάσεις και ιδέες με ελεύθερη πρόσβαση από 24 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου

σελ. 16-17

Μην την πετάξεις.  Μοιράσου την με κάποιον  που ίσως την έχει ανάγκη.
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Πέμπτη 24 Ιουλίου 20142

Σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Skywalker Κοινότητες  
Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - 
τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη

τηλ: 210 9730280 - 
site: www.skywalker.gr - 

e-mail: fpress@skywalker.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτρης Φυντάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Άννα Βενιέρη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING: Ελένη Ροκά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Γεωργία Κωνσταντίνου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Αρτίνα Γκέτση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ιωάννα Παπαγγελή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΟΜΗΣ: Έλενα Κεντάρχου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ: Γεωργία Κούσκουρη

ΔΙΑΝΟΜΗ: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος
• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού-Φιξ
• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής
• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη
• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Νομισματοκοπείο
• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
• Η.Σ.Α.Π. - Ν. Ιωνία

• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

 Σημεία διανομής εφημερίδας:

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Άγ. Ανάργυροι-Πειραιάς, ΜΑ...ΖΕΙ
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Άγιος Παντελεήμονας,  

Στρατός Σωτηρίας
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής,  

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

Προστασίας Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  

(Γραφείο υποστήριξης  
απασχόλησης)

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Αθήνα, Κέντρο Ψυχολογικής 

 & Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνια Ανέργων

•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Υγείας

•  Αθήνα, Equal Society
• Αθήνα, PRAKSIS
• Αθήνα, Γραμμή Ζωής
• Αθήνα, Οι Γιατροί του Κόσμου
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής  

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνια Ανέργων

• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αχαρναί, Δημαρχείο
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης  

στην Απασχόληση
•  Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, Δημαρχείο

• Βριλήσσια, Δημαρχείο
•  Βριλήσσια, Οργανισμός Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
•  Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο,  

Βαφειχωρίου
• Δάφνη-Υμηττός, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Δάφνη-Υμηττός, Emfasis
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ελληνικό, Μητροπολιτικό  

Κοινωνικό Ιατρείο
•  Ελληνικό, ΑΜΥΜΩΝΗ
•  Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Εξάρχεια, MOm
• Εξάρχεια, KΕΘΕΑ Παρέμβαση
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου  

Κοινωνικής Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
•  Ηλιούπολη, Θεραπεία=Ελπίδα
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
•   Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης

• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Δημαρχείο
•  Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
•  Μαρούσι, ECOCITY
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
•  Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης 

Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Μοναστηράκι, Μπορούμε
•  Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής
•  Νίκαια, Αγίου Ιωάννου Ρέντη,  

Δημαρχείο
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παγκράτι-CIVISplus
• Παλλήνη, Δημαρχείο
•  Παλλήνη, Κοινωνικό  

Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργός, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Πειραιάς, AγκαλιάΖΩ
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πετρούπολη, Δημαρχείο
• Σαρωνικός, Δημαρχείο
• Σεπόλια, Πολιτιστικό Κέντρο
• Σπάτα Αρτέμιδος, Δημαρχείο
•  Ταύρος, Κέντρο Πολιτισμού  

«Ελληνικός Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό  

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

Δείτε το χάρτη στo: http://fpress.skywalker.gr/map.htm

Μπες ξανά στο παιχνίδι! 
Έχει ειπωθεί χιλιάδες φορές μέχρι 

σήμερα, από πολλές και διαφορετικές 
φωνές και σε διάφορους τόνους, ότι η 
κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας έχει 
φέρει πολλούς συνανθρώπους μας στα 
όρια της επιβίωσης. Πολλοί νιώθουν 
παραίτηση: αρνούνται να αναζητήσουν 
εργασία, αδιαφορούν για το τι συμβαίνει 
γύρω τους, δε θέλουν να συμμετέχουν 
σε οτιδήποτε ομορφαίνει τη ζωή μας.

Η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας 
και το site Rejoin.gr φιλοδοξούν να αλλά-
ξουν αυτή την κατάσταση. Απευθύνονται 
σε εκείνους, που οι ίδιοι επιθυμούν να 
πάρουν και πάλι τη ζωή στα χέρια τους! 
Στις επόμενες σελίδες, θα βρείτε πληρο-
φορίες για πολλά και χρήσιμα, τα οποία 
είτε είναι απαραίτητα στην καθημερινή 
μας ζωή είτε την ομορφαίνουν και μας 
γεμίζουν αισιοδοξία. Έτσι, μπορείτε να 
ενημερωθείτε πού θα βρείτε ένα ζεστό 
πιάτο φαΐ, από πού θα παραλάβετε δέ-
ματα αγάπης, πού υπάρχουν κοινωνικά 

φαρμακεία και υπηρεσίες περίθαλψης. 
Ακόμη, υπάρχει ημερολόγιο με διάφο-
ρες προτάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και ιδεών, για να περάσετε ένα όμορφο 
καλοκαίρι στην πόλη. Θέατρο, κινημα-
τογράφος, συναυλίες, όλα με δωρεάν 
είσοδο. Φυσικά, δε θα μπορούσαν να 
απουσιάζουν οι πληροφορίες για ανεύ-
ρεση εργασίας.

Είναι χρήσιμα όλα αυτά, όταν κάποιος 
δεν έχει δουλειά; Η απάντηση είναι, χω-
ρίς αμφιβολία, ναι! Αυτές οι δραστη-
ριότητες μάς βοηθούν να ενταχθούμε 
και πάλι στο κοινωνικό σύνολο με ένα 
δημιουργικό τρόπο. Ομορφαίνουν την 
καθημερινότητά μας και ταυτόχρονα 
μας οδηγούν στην επαφή με τους συ-
νανθρώπους μας αποκαθιστώντας την 
επικοινωνία. Εκεί ακριβώς, σε αυτή την 
επαφή, κρύβεται το πρώτο μικρό βήμα, 
για να ξαναπάρουμε τη ζωή στα χέρια 
μας. Δραστηριοποιούμαστε, μιλάμε, 
επικοινωνούμε! Ομορφαίνει η μέρα 

μας, η επαφή με τους συνανθρώπους 
μας βοηθάει να κατανοήσουμε ότι και 
άλλοι έχουν προβλήματα όπως εμείς, 
ενώ μέσα από τη συζήτηση μπορούμε 
να βρούμε λύσεις.

Η εφημερίδα Rejoin και το site Rejoin.
gr στοχεύουν σε αυτό: να βοηθήσουν με 
πληροφορίες, εκείνους που οι ίδιοι το 
επιθυμούν, να ξαναμπούν στο παιχνίδι: 
Να επαναδραστηριοποιηθούν, να εντα-
χθούν με απλές κινήσεις στο κοινωνικό 
σύνολο και στο τέλος, να ανακτήσουν τη 
ζωή τους. Θα θέλαμε να επισημάνουμε 
ότι όλες οι υπηρεσίες, που παρουσιά-
ζονται στο site και στις επόμενες σελί-
δες, παρέχονται από διάφορους φορείς 
εντελώς δωρεάν! Μη διστάσετε να μας 
στείλετε τις ιδέες σας, τις προτάσεις και τα 
σχόλιά σας στο pr@skywalker.gr, ώστε 
να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την 
ύλη του site και της εφημερίδας! 

Ελένη Ροκά, Διευθύντρια Marketing,  
Skywalker.gr 

,

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Τι είναι το Point0.gr;
Σύστημα διαχείρισης επιταγών εισόδου 

στην αγορά εργασίας (voucher).
Το πρώτο μηχανογραφημένο σύστημα 

διαχείρισης επιταγών κατάρτισης point0.
gr βγήκε στον αέρα τον Ιούλιο του 2013. 
Αποτελεί ειδικό τομέα των υπηρεσιών sky-
walker.gr και αφορά σε ανάγκες κατάρτισης 
και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

To skywalker.gr είναι το μεγαλύτερο αμιγώς 
ελληνικό job board, σημείο συνάντησης για 
θέσεις εργασίας, με περισσότερα από 120.000 
μέλη, 1.500.000 μοναδικούς επισκέπτες και 
εβδομαδιαίο free press 25.000 φύλλων.

Σκοπός του point0.gr είναι να εναρμονίσει 
τη συμμετοχή των εμπλεκομένων (άνεργοι 
- επιχειρήσεις - Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης) σε προγράμματα τύπου voucher 
(επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας 
για άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 
29 ετών). Οι υπηρεσίες του συστήματος 
παρέχονται δωρεάν τόσο στους άνεργους 
όσο και τις επιχειρήσεις.

Δυνατότητες συστήματος:
• Δημιουργία προφίλ
• Ανάρτηση βιογραφικού σημειώματος.
• Προσθήκη τομέων ενδιαφέροντος, σύμφωνα 
με την ειδικότητα που έχετε και τη θέση 
εργασίας την οποία αναζητάτε.
• Προσθήκη link των δικών σας social media 
(facebook, twitter, linkedin, google+)
• Ενημερώσεις για νέα προγράμματα κα-
τάρτισης και απασχόλησης, είτε από το 
διαχειριστή της πλατφόρμας, είτε από 
συνεργαζόμενα Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης.

• Ενημερώσεις από συνεργαζόμενα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, για το αποτέλεσμα 
της αίτησής σας, στο site του φορέα που έχει 
προκηρύξει τη πρόσκληση.
• Αναζήτηση του αποτελέσματος της αίτησής 
σας, μέσω της κεντρικής σελίδας και της 
επιλογής «φόρμα αποτελεσμάτων».
• Διαθέσιμα Κέντρα Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (Κ.Ε.Κ.).
• Αναζήτηση θέσεων εργασίας.
• Εκδήλωση ενδιαφέροντος από επιχείρηση 
με άμεση ενημέρωση με mail.
• Εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέσεις 
εργασίας επιχειρήσεων με άμεση ενημέρωση. 
Μπορείτε να κάνετε όσα like θέλετε σε όσες 
θέσεις εργασίας επιθυμείτε. Η κάθε επιχείρηση 
βλέπει ό,τι αφορά στη δική της θέση εργασίας.
• Άντληση του βιογραφικού σας σημειώματος 
από τις επιχειρήσεις.
• Ενημέρωση του συστήματος για την πρόοδο 
κάθε σύγκλισης ενδιαφέροντος.
• Δυνατότητα έκδοσης της τριμερούς σύμβασης 
εργασίας από το συνεργαζόμενο ΚΕΚ.

Εμπλεκόμενοι:
• Υποψήφιοι: αναζητούν θέσεις εργασίας και 
εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους σε αυτές.
• Επιχειρήσεις: αναρτούν θέσεις εργασίας και 
είτε αντλούν υποψήφιους είτε βλέπουν το 
προφίλ υποψηφίων, που έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον, για θέσεις εργασίας τους.
• Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης/ΚΕΚ: 
αναλαμβάνουν τη θεωρητική κατάρτιση του 
υποψήφιου και μεσολαβούν στην επιχείρηση 
για τη δημιουργία της τριμερούς σύμβασης 
εργασίας.

Λειτουργία:
• Δημιουργείτε δωρεάν λογαριασμό.
• Συμπληρώνετε Γενικά - Δημογραφικά 
Στοιχεία, Στοιχεία Επικοινωνίας, Σπουδές 
& Επάγγελμα, Τομείς Ενδιαφέροντος.
• Ενεργοποιείται το λογαριασμό σας, ανα-
τρέχοντας στο email σας και αναζητώντας το 
mail που σας έχει σταλεί από το σύστημά μας.
• Ενημερώνετε το προφίλ σας και εφόσον 
επιθυμείτε επισυνάπτετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, ώστε να είναι διαθέσιμο.
• Αλλάζετε τους τομείς ενδιαφέροντος. 
Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 3 τομείς εν-
διαφέροντος που επιθυμείτε να απασχοληθείτε 
ορίζοντας τους τομείς ενδιαφέροντος σύμφωνα 
με την προϋπηρεσία σας, την εκπαίδευσή 
σας ή την ειδικότητα που θα θέλατε να 
ασχοληθείτε.
• Ελέγχετε το σύστημα για νέα προγράμματα 
κατάρτισης και απασχόλησης ή/και ζητάτε 
να λαμβάνετε ενημερώσεις για αυτά.
Προσοχή: Το point0.gr δεν αναλαμβάνει 
την υποβολή αιτήσεων σε προγράμματα. Η 
συμβολή του περιορίζεται στην ενημέρωση 
για νέα voucher, φορείς υλοποίησης και 
αντίστοιχους δικτυακούς τόπους για υποβολή 
αιτήσεων.
• Μπαίνετε στο σύστημα και καταχωρείτε τον 
Κ.Α.Υ.Α.Σ. ανά νέο voucher που αιτηθήκατε.
• Αναμένετε για τα αποτελέσματα του προ- 
γράμματος. Όταν βγουν οι λίστες με τους 
επιλεχθέντες, είτε ενημερώνεστε μέσω 
e-mail από το σύστημα είτε από κάποιο 
συνεργαζόμενο Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης είτε ανατρέχετε στη φόρμα 
αποτελεσμάτων, στην αρχική σελίδα του 

point0.gr και συμπληρώνοντας τα στοιχεία 
σας.
Προσοχή: Όλα τα αποτελέσματα πρέπει να 
επιβεβαιώνονται από τον υποψήφιο στο 
επίσημο site του επίσημου φορέα υλοποίησης 
κάθε voucher.
• Αν έχετε επιλεχθεί, ξεκινάτε την αναζήτηση 
θέσεων εργασίας σύμφωνα με τους τομείς 
ενδιαφέροντος που έχετε ορίσει.
• Κατά την αναζήτηση και εφόσον βρείτε 
κάποια θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει, 
εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας στην 
επιχείρηση κάνοντας like στη θέση εργασίας.
Την ίδια χρονική στιγμή το σύστημα θα στείλει 
ενημερωτικό mail στην επιχείρηση, με σκοπό 
να μπει και να αναζητήσει το προφίλ σας.
• Εφόσον, η επιχείρηση ενδιαφέρεται για τον 
υποψήφιο, εκδηλώνει το ενδιαφέρον της και 
εκείνη και ξεκινάει η σύγκλιση. Επικοινωνεί 
με τον υποψήφιο για να ορίσει ραντεβού 
συνέντευξης, ενημερώνει το σύστημα και 
προχωράει τη διαδικασία.
• Αφού γίνει η συνέντευξη, τόσο ο υποψήφιος 
όσο και η επιχείρηση μπαίνουν στο σύστημα 
και ο καθένας από τη πλευρά του ορίζει την 
εξέλιξη της συνέντευξης. Αν υπάρχει αμοιβαίο 
ενδιαφέρον ενημερώνει αυτόματα ΚΕΚ και 
εκείνο επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους 
και προχωράει στην έκδοση της τριμερούς 
σύμβασης εργασίας.

Για το point0.gr
Έλενα Κένταρχου,  

Διευθύντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης  
και Απασχόλησης

Τηλ: 210 9730280 -  
Email: ekentarchou@skywalker.gr

Το Rejoin.gr είναι μια ιστοσελίδα  
όπου μπορείτε να βρείτε  

εναλλακτικούς, αποτελεσματικούς  
και κατευθυντήριους τρόπους  

για όσα χρειαζόμαστε  
στην καθημερινή ζωή. Υπάρχουν  
θέματα σχετικά με την επιβίωση,  

τις ιατρικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση, 
τις ανταλλαγές, την ψυχαγωγία,  
την εργασία και την απασχόληση,  

την πρόσβαση στο ίντερνετ,  
την επιχειρηματικότητα, την ψυχική 

υγεία και άλλες υπηρεσίες  
διαφόρων κατηγοριών.

Σκοπός μας είναι να σας 
ενημερώνουμε για το πού μπορείτε 
να βρείτε τις παραπάνω υπηρεσίες 

εντελώς δωρεάν!
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ΧΡΗΣΙΜΑ

Αναζητάς εργασία; Προσδιόρισε τους στόχους σου

Τι είναι το ευρωπαϊκό βιογραφικό;i

✔  Η δομή της συνοδευτικής 
επιστολής περιλαμβάνει:  
τα προσωπικά στοιχεία του 
αποστολέα, την ημερομηνία 
αποστολής, τα στοιχεία του 
παραλήπτη, τον πρόλογο,  
το κυρίως μέρος και τον επίλογο.  
Θα πρέπει να είναι σύντομη  
(μέχρι 12-15 σειρές) με 
συγκεκριμένες πληροφορίες  
και να συνδέεται με τη θέση 
εργασίας που μας ενδιαφέρει.

✔  Ο εθελοντισμός βοηθάει  
στην επαγγελματική εξέλιξη, 
με την απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας και την ανάπτυξη  
του κοινωνικού μας δικτύου.

✔  Οι θεματικές ενότητες ενός 
βιογραφικού σημειώματος: 
Προσωπικά στοιχεία, εκπαίδευση, 
επαγγελματική εμπειρία, 
σεμινάρια, ξένες γλώσσες, 
άλλες γνώσεις, προσωπικά 
ενδιαφέροντα, συστάσεις, 
συστατικές επιστολές. Πρέπει να 
είναι ευανάγνωστο και καθαρό,  
γι’ αυτό χρησιμοποιείστε καλή 
ποιότητα χαρτιού, μεγέθους Α4. 
Επίσης να είναι οργανωμένο σε 
παραγράφους ανά κατηγορία 
πληροφοριών.

✔  Στο Facebook επιλέγουμε 
να συνδεθούμε με άτομα του 
κλάδου, που μας ενδιαφέρει 
επαγγελματικά. Με αυτόν τον 
τρόπο, χτίζουμε μια γέφυρα 
επικοινωνίας μαζί τους.

✔  Η φωτογραφία στο βιογραφικό 
μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά 
μπορεί και να σε καταστρέψει. 
Προσέχουμε πάντα τί 
φωτογραφίες ανεβάζουμε.  
Αν δεν αναφέρεται στην αγγελία, 
καλό είναι να αποφεύγεται.

✔  Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, ποιες 
δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει 
ένα άτομο για να αντεπεξέλθει 
αποτελεσματικά στο «παιχνίδι»  
της επιχειρηματικότητας;  
•Να είναι ικανός να μετατρέπει  
τις ιδέες σε δράση καινοτομία.  
•Nα μη φοβάται να αναλάβει 
ρίσκο, πάντα όμως εκτιμώντας  
τις εκάστοτε συνθήκες.  
•Nα είναι ικανός να σχεδιάζει 
τη διαχείριση των έργων 
προκειμένου να επιτευχθούν  
οι στόχοι.

✔  Οι επιχειρηματίες διαφέρουν  
από τους μη-επιχειρηματίες 
επειδή εκεί που οι άλλοι  
βλέπουν προβλήματα και 
δυσκολίες, αυτοί μπορούν να:  
•Ανιχνεύουν την αγορά/
περιβάλλον.  
•Αναγνωρίσουν μία 
επιχειρηματική ευκαιρία.  
•Αναγνωρίσουν ένα κενό ή μία 
ανάγκη που δεν έχει καλυφθεί.

Το πιστεύουμε ή όχι, συμφωνούμε 
ή όχι, η αρχική εντύπωση που δί- 
νουμε σε κάποιον παίζει σίγου-
ρα πολύ μεγάλο ρόλο στη δια-
μόρφωση της άποψης του για 
εμάς. Ακολουθούν κάποια tips 
τα οποία πρέπει να έχετε υπόψη, 
στην επόμενη συνέντευξη σας…

Η εξωτερική μας εικόνα- εμφάνιση 
λοιπόν…
1. Ντυνόμαστε ανάλογα με την 
ηλικία μας.
2. Ντυνόμαστε ανάλογα με το 
ύφος της εταιρείας ή της θέσης 
που επιθυμούμε να εργαστούμε.
3. Αποφεύγουμε τις υπερβολές 
(πολύ έντονα χρώματα, περίεργα 
ρούχα, εκτός εάν το «σηκώνει» 
η θέση).
4. Αποφεύγουμε το προκλητικό 
ντύσιμο.
5. Αποφεύγουμε τα έντονα αρώματα.
6. Φροντίζουμε να νιώθουμε άνετα 
μέσα σε ό,τι επιλέξουμε.
7. Το να είμαστε φορτωμένοι με 
πράγματα (γυαλιά, φακέλους, 
τσάντα κ.ά) δεν βοηθά!

Η έγκαιρη προσέλευση στο 
ραντεβού δείχνει συνέπεια και 
εκτιμάται… εάν φτάσουμε και 
10 λεπτά νωρίτερα, ακόμα καλύ- 
τερα.

Φροντίζουμε να γνωρίζουμε 
το όνομα του διεξάγοντα την 
συνέντευξη και αποφεύγουμε τις 
διαχύσεις και τον ενικό. Προτιμάμε 
μια μέτριας δύναμης χειραψία.

Εάν επιλέξουμε να έχουμε και 
εκτυπωμένο το βιογραφικό μας, 
φροντίζουμε να είναι ενημερωμένο, 
ευανάγνωστο και προσπαθούμε να 
επιλέξουμε τα βασικότερα σημεία 
του, τα οποία με άνεση να τα χρη-
σιμοποιήσουμε για να κάνουμε μια 
μίνι παρουσίαση.

Προσπαθούμε να δείχνουμε 
όσο το δυνατό χαλαροί, κατά την 
διάρκεια της συνέντευξης και για να 
το καταφέρουμε, προσέχουμε την 
ένταση της φωνής μας, διατηρούμε 
οπτική επαφή και δεν καθόμαστε 
σε περίεργες στάσεις (π.χ. με σταυ-
ρωμένα τα χέρια στο στήθος).

Ρωτάμε πληροφορίες σχετικά με 
τα καθήκοντά μας και προσπαθούμε 
να αποσπάσουμε πληροφορίες 
πιο ευαίσθητες (π.χ. μισθός) με 
διπλωματικό τρόπο.

Δεν εκνευρίζουμε, ούτε προ-
καλούμε τον συνομιλητή μας.

Φεύγοντας ευχαριστούμε πάντα 
για το χρόνο που μας διατέθηκε και 
ξαναχαιρετάμε τον άνθρωπο, που μας 
έκανε την συνέντευξη. Συνηθίζεται 
να στέλνουμε και ένα ευχαριστήριο 
email, μετά την ολοκλήρωση της 
συνέντευξης, στο οποίο μπορούμε 
και να συνοψίσουμε και όσα συ-
μπερασματικά ανανεώνουν το εν-
διαφέρον μας για την θέση.

Ευσταθία Χρυσοβέργη
Υπεύθυνη γραφείου τύπου 

Skywalker.gr

Οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας αποτελούν ένα 
χρήσιμο εργαλείο για όσους προσπαθούν να 

βρούν εργασία, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και 
τα προσόντα τους, σύμφωνα με τις προσδοκίες 
και τα ενδιαφέροντά τους.

Η αναζήτηση εργασίας έχει εξελιχθεί σε μια 
χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία που απαιτεί 
μεθοδικότητα, προγραμματισμό, υπομονή και 
επιμονή, γι' αυτό και θα πρέπει από την αρχή 
να θέτουμε τους στόχους μας.

Όπως διαπιστώνουμε καθημερινά αρκετά 
επαγγέλματα αρχίζουν σιγά σιγά να αφανίζονται 
ή να είναι κορεσμένα, γι' αυτό θα πρέπει να 
εξετάσουμε σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής 

πορείας επαγγέλματος, προκειμένου να αυξήσουμε 
τις πιθανότητες για εύρεση εργασίας.

Η επιλογή του είδους της εργασίας είναι 
προσωπικό θέμα και εξαρτάται άμεσα από τις 
προτεραιότητες που το κάθε άτομο ξεχωριστά 
θέτει. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, αν κάποιο 
άτομο ψάχνει για εργασία θα πρέπει από την 
αρχή να ορίσει τους στόχους του, ώστε να 
μπορέσει να επικεντρώσει την έρευνά του σε 
κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Αν δηλαδή θέλει να δουλέψει στο δημόσιο 
ή στον ιδιωτικό τομέα, να είναι υπάλληλος 
ή ελεύθερος επαγγελματίας, ποιες θέλει να 
είναι οι οικονομικές απολαβές του, το ωράριό 

του, οι προοπτικές εξέλιξής του, το είδος του 
οργανισμού που θα ήθελε να εργαστεί, το είδος 
εργασίας που θα τον ικανοποιούσε και άλλοι 
ακόμα παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν 
την επιλογή εργασίας.

Έτσι λοιπόν, αν έχουμε θέληση και ψυχική 
δύναμη, αν ξεκαθαρίσουμε τους στόχους μας 
και αν χρησιμοποιήσουμε όλα τα βήματα και 
τα μέσα για την αναζήτηση εργασίας, όπως 
διαδίκτυο, εφημερίδες, γνωριμίες και άλλα 
ακόμα, μπορούμε να κατακτήσουμε αυτό που 
επιθυμούμε!

Αννα Βενιέρη, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων 
Skywalker.gr

Η ιδέα πάνω στην οποία στηρίχθηκε η 
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και 
πολιτών. Για να επιτευχθεί αυτό το όρα-
μα, η Ε.Ε. υιοθετεί και προωθεί διάφορα 
εργαλεία. Ένα σημαντικό εργαλείο είναι 
το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του; 
Πρόκειται για μια έτοιμη φόρμα, που μας 
καθοδηγεί για το τι πληροφορίες πρέπει 
να συμπληρώσουμε και με ποια σειρά. 
Η δομή είναι αυστηρά προκαθορισμένη 
και δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από 
αυτήν ή να παρεμβαίνουμε και να την 
τροποποιούμε. 

Μια ιδιαιτερότητα είναι ότι για τη γνώση 
ξένων γλωσσών δεν καταγράφουμε 
απλά τα πιστοποιητικά μας, αλλά αυ-
τοαξιολογούμαστε σύμφωνα με το 
σύστημα της Ε.Ε. (δίνονται οδηγίες και είναι πολύ απλό). Πότε το 
χρησιμοποιούμε; Όταν το ζητάει η αγγελία εργασίας. Επίσης, όταν 
υποβάλλουμε το βιογραφικό μας για θέση εργασίας σε χώρα-μέλος της 
Ε.Ε. και δεν έχουμε ενημερωθεί για την αποδεκτή μορφή βιογραφικού 
στη χώρα που μας ενδιαφέρει. Άλλωστε, ο σκοπός προώθησης του 
ευρωπαϊκού βιογραφικού από την Ε.Ε. είναι να διευκολυνθεί η επικοινωνία 
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων σε όποια ευρωπαϊκή χώρα και αν 
δραστηριοποιούνται. 

Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι επειδή η κάθε κοινωνία αποδέχεται 
εντελώς διαφορετικής μορφής βιογραφικά, καλό είναι να γνωρίζουμε 
τι ισχύει στη χώρα-στόχο μας. 

Ακόμη, όταν συμμετέχουμε σε ομάδες εργασίας, που διεκδικούν 
ευρωπαϊκά προγράμματα, τότε ζητείται το ευρωπαϊκό βιογραφικό κάθε 

μέλους. Επίσης, αν ξεκινούμε 
τώρα την επαγγελματική μας 
πορεία και δεν έχουμε εμπειρία 
στη σύνταξη βιογραφικού, 
μπορούμε να αξιοποιήσουμε 
το ευρωπαϊκό βιογραφικό, για 
να παρουσιάσουμε ένα σωστό 
επαγγελματικό έγγραφο.

Πότε ΔΕΝ το χρησιμοποιούμε; 
Όταν δεν ισχύει καμία από τις 
παραπάνω περιπτώσεις. Όταν 
δεν ζητείται το ευρωπαϊκό 
βιογραφικό και όταν έχουμε 
μάθει να συντάσσουμε το δικό 
μας βιογραφικό, στέλνουμε το 
προσωπικό μας και όχι την τυ- 
ποποιημένη φόρμα του ευ-
ρωπαϊκού. 

Ο λόγος είναι απλός: το 
βιογραφικό σημείωμα πρέπει να εκφράζει την προσωπικότητά μας. 
Αντίθετα, το ευρωπαϊκό είναι απρόσωπο και τυποποιημένο και δεν 
πρέπει να το χρησιμοποιούμε, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.

Σε ποια γλώσσα το συμπληρώνουμε; Η γλώσσα σύνταξης του ευρωπαϊκού 
βιογραφικού είναι, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις, η γλώσσα στην 
οποία είναι γραμμένη η αγγελία ή η γλώσσα που ζητάει η εταιρία (π.χ. 
η αγγελία μπορεί να είναι στα ελληνικά, αλλά το βιογραφικό να ζητείται 
στα αγγλικά).

Μπορείτε να βρείτε το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα με οδηγίες 
συμπλήρωσής του, εδώ: http://europass.cedefop.europa.eu/el/docu-
ments/curriculum-vitae/templates-instructions

Ελένη Ροκά, Διευθύντρια Marketing
Skywalker.gr 

Τα βήματα για την αναζήτηση εργασίας
Όσοι αναζητούν εργασία γνωρίζουν ότι οι 

καιροί είναι δύσκολοι και ότι στο εργασιακό 
περιβάλλον ο ανταγωνισμός μεταξύ των ενδια-
φερομένων ολοένα και μεγαλώνει. Εμείς σας 
ενημερώνουμε για διάφορους τρόπους ευρέσεως 
εργασίας για να έχετε περισσότερες επιλογές και να 
φτάσετε πιο γρήγορα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Αναζήτηση εργασίας μέσω Διαδικτύου

Το διαδίκτυο προσφέρει ιστοσελίδες οι οποίες 
διαθέτουν θέσεις εργασίας, είναι διαθέσιμες 24 
ώρες την ημέρα και δίνουν τη δυνατότητα στον 
υποψήφιο να αποστείλει το βιογραφικό του όποια 
ώρα μέσα στην ημέρα επιθυμεί. Σου προσφέρει τη 
δυνατότητα να καταχωρίσεις το βιογραφικό σου 
στη βάση δεδομένων του site που έχεις επιλέξει, 
για να μπορούν να το βλέπουν οι εργοδότες,  
καθώς επίσης και να το επεξεργαστείς εφόσον 
μπορείς να το έχεις αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική 
μορφή. Ακόμα σου παρέχει συμβουλές και 
πληροφορίες που αφορούν την επαγγελματική 
σου εξέλιξη.
Αναζήτηση εργασίας μέσω Εφημερίδων

Οι εφημερίδες μπορούν επίσης να προσφέρουν 
στον υποψήφιο θέσεις εργασίας για διάφορες 
ειδικότητες, όπου ο υποψήφιος μπορεί να 
ενδιαφερθεί και να στείλει το βιογραφικό του ή να 
μιλήσει με την εταιρία που επιθυμεί τηλεφωνικά.
Αναζήτηση εργασίας σε μη δημοσιευμένες θέσεις
Εκτός από δημοσιευμένες θέσεις εργασίας 
μπορείς να αναζητήσεις απασχόληση και σε μη 
δημοσιευμένες θέσεις. Βρες τις επιχειρήσεις που 
σε ενδιαφέρουν, συγκέντρωσε πληροφορίες και 
στείλε το βιογραφικό σου με μια συνοδευτική 
επιστολή ή επικοινώνησε μαζί τους τηλεφωνικά.
Εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων

Οι εταιρίες αυτές ειδικεύονται στην επιλογή 
προσωπικού για λογαριασμό των πελατών τους. 
Επικοινώνησε με συμβούλους επιχειρήσεων και 
προώθησε το βιογραφικό σου σημείωμα ανεξάρτητα 
αν έχει δημοσιευθεί θέση εργασίας ή όχι.
Γνωριμίες

Οι γνωριμίες που προέρχονται είτε από την 
οικογένεια, είτε από το κοινωνικό περιβάλλον 
μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο μέσο για 

αναζήτηση εργασίας. Αξιοποίησε όποια γνωριμία 
νομίζεις ότι θα σου φανεί αποτελεσματική και 
κοινοποίησε το ενδιαφέρον σου για εργασία σε 
φίλους και γνωστούς.
Συμμετοχή σε Ημέρες Καριέρας

Πολλοί εξειδικευμένοι φορείς ή πανεπιστήμια 
διοργανώνουν κατά καιρούς ημέρες καριέρας 
που δίνουν την ευκαιρία στον υποψήφιο να 
έρθει σε άμεση επαφή με τις εταιρίες. Είναι μια 
ενδιαφέρουσα εμπειρία που προσφέρει ευκαιρίες 
για εύρεση εργασίας.
Social Media

Χρησιμοποίησε τα social media για να συνδεθείς 
με ανθρώπους της εταιρίας που σ’ ενδιαφέρει. 
Δημιούργησε ένα σωστό επαγγελματικό προφίλ, 
με όλα τα στοιχεία και τις λέξεις κλειδιά που 
αναζητούν οι εταιρίες.

Χρησιμοποιήστε όλες τις πηγές για αναζήτηση 
εργασίας και κάντε ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ!

Αννα Βενιέρη,  
Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων 

Skywalker.gr

Υπάρχουν και 
κανονικές δουλειές.

Αναζήτηση εργασίας

Εργασία στην Ελλάδα

Το skywalker.gr με αριθμούς:

1999 έτος ίδρυσης

6.000+ οι θέσεις εργασίας σε ισχύ

3.500+ οι εταιρίες που το προτιμούν

40.000+ καθημερινοί επισκέπτες

H 1η επιλογή στην αναζήτηση εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

PERSONAL BRANDING...

Στη συνέντευξη 
για δουλειά!

Τι είναι αυτό που μας ενώνει;
Δ υστυχώς, στις μέρες που βιώνει 

η ελληνική κοινωνία τα σημάδια 
ανταγωνισμού είναι έντονα. Πόσο μάλλον, 
στο χώρο όπου οι υποψήφιοι αναζη-
τούν δουλειά. 

Συνέχεια ακούγεται η πρόταση «ο 
ανταγωνισμός είναι μεγάλος γιατί οι 
εταιρίες δέχονται καθημερινά χιλιάδες 
βιογραφικά» ή την πρόταση «ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙΣ»! 

Ένα βιογραφικό είναι μια συνοπτική 
επαγγελματική πορεία του κάθε ατόμου, 
όμως εκτός αυτού, μέσα από ένα 
βιογραφικό αναδύονται οι προσωπικές 
πινελιές μας. 

Άρα στην πρόταση «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΞΕΧΩΡΙΣΕΙΣ» θα έπρεπε να σκεφτούμε ποια μέτρα και σταθμά που 
βιώσαμε μέσα από την επαγγελματική μας πορεία, αξίζει να τα μοιραστούμε 
κι όχι αν είναι καλύτερα από τους άλλους. Μπορεί οι υποψήφιοι που 
αναζητούν εργασία να τους ενώνει ο τελικός στόχος, αλλά η πορεία του 
καθένα είναι ξεχωριστή.

Από την άλλη πλευρά, δεν προτείνω να μην γίνεται μια έρευνα για την 

τάση της αγοράς πάνω σε αυτόν 
τον κλάδο, αλλά να βγάλουμε 
τις ταμπέλες «ανταγωνισμός» και 
να φύγουμε από την νοοτροπία 
ενός αγχωτικού παιχνιδιού. 
Γιατί τα επαγγελματικά είναι 
ένας σημαντικός παράγοντας 
στην ζωή μας και η αναζήτηση 
εργασίας πρέπει να γίνεται με 
σεβασμό, πρώτα προς στους 
εαυτούς μας και μετά προς την 
κοινωνία. 

Ο κοινός στόχος είναι να 
βρούμε μια δουλειά που κα-
λύπτει τις ανάγκες μας κι όχι να 
ξεπεράσουμε τον άλλον. Δεν 

χρειάζεται σε αυτήν την επίπονη ψυχολογικά διαδικασία που αναζητάμε 
δουλειά, να αλλοιωνόμαστε έτσι και να επηρεαζόμαστε από αυτές 
τις προτάσεις. Γιατί τον κόπο και τις θυσίες που έχει κάνει ο καθένας 
προσωπικά, το ξέρει μόνον ο καθένας ξεχωριστά. 

Ελισάβετ Καλαρούτη, Executive Marketing 
Skywalker.gr
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Δωρεάν γεύματα και δέματα αγάπης στην Αθήνα και στον Πειραιά

Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Αικατερίνη, οδ. Κειριαδών - 
Αιγηιδών,118 53 Πετράλωνα, τηλ. 210-3458133. 
➤ Δέματα αγάπης στους Αγ. Ανάργυρους, Πλ. Αγ. Αναργύρων, 
135 61 Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210-2611689.
➤ Δέματα αγάπης (αρχές του μήνα) στους Αγ. Ανάργυρους,  
οδ. Κεφαλληνίας και Δαμασκηνού, 163 42 Ηλιούπολη,  
τηλ. 210-9930 817.  
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ακίνδυνους, Ν. Πλαστήρα  
& Αγ. Ακινδύνων, 13561, τηλ. 2102610011. 
➤ Καθημερινά γεύματα και δέματα αγάπης (συνήθως στις 20 του 
κάθε μήνα) στους Αγ. Αποστόλους Τζιτζιφιών, οδ. Αγ. Αποστόλων 
4, 176 75 Καλλιθέα, τηλ. 210- 9422021.  
➤ Καθημερινά γεύματα και δέματα αγάπης (τελευταίο Σάββατο 
του μήνα) στον Αγ. Αρτέμιο, οδ. Φιλολάου 165, 116 32 Παγκράτι, 
τηλ. 210-7514125.  
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ασωμάτους, οδ. Θερμοπυλών 
5, 104 35 Θησείο, τηλ. 210-5240675.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Βαρβάρα, οδ. Αγ. Βαρβάρας 85, 
172 35 Δάφνη, τηλ. 210-9711661.
➤ Δέματα αγάπης (αρχές του μήνα) στον Αγ. Βασίλειο, οδ. 
Αγ. Βασιλείου 52, 173 43, Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9717890. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεράσιμο, οδ. Αγ. Γερασίμου 30, 
157 71 Άνω Ιλίσια, τηλ. 210-7793331.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. Αγ. Γεωργίου,  
113 61 Κυψέλη, τηλ. 210-8212667.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. Μπαρμπάνου 61, 
117 44 Κυνοσάργους, τηλ. 210-9018408.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ Γεώργιο, οδ. Ευαγγελιστρίας 22, 
17671, Καλλιθέα, 2109560943
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, οδ. Πανόρμου 16 
11523 Αμπελόκηποι, 2106464351
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, Οδ. Στρ. Κάλλαρη 57, 
10545, Κάτω Πατήσια, 2108315506
➤ Γεύματα Δευτέρα έως Σαββάτο και δέματα αγάπης  
(15-25 κάθε μήνα) στον Αγ. Δημήτριο, οδ. Βασ. Κωνσταντίνου,  
173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9712456. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ελευθέριο, οδ. Αχαρνών 382,  
111 43 Αχαρνών, τηλ. 210-2281754.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ελευθέριο οδ. Ι. Βαρβάκη 28, 
114 74 Γκύζη, τηλ. 210-6427053.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Ζώνη, οδ. Αγ. Ζώνης 27,  
112 56 Κυψέλη, τηλ. 210-8674250.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Θεράπων, οδ. Γαλήνης 26,  
157 73 Ζωγράφου, τηλ. 210-7706807.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Θωμά, οδ. Παπαδιαμαντοπούλου 
115, 115 27 Αμπελόκηποι, τηλ. 210-7771533.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ιωάννη, οδ. Λεωφ. 
Βουλιαγμένης 117, 117 44. Βουλιαγμένη, τηλ. 210-9016 617.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ιωάννη Γαργαρέττας,  
οδ. Λ. Βεϊκου 17, 117 42 Αθήνα, τηλ. 210-9232940.

➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο, οδ. Αγ.  
Κωνσταντίνου και Ελένης 10, Ηλιούπολη, τηλ. 210-9712 254.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο, οδ.  
Λ. Λένορμαν 140, 104 44 Κολωνός, τηλ. 210-5112 669.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 8, 183 44 Μοσχάτο, τηλ. 210-4813570.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου και Κουμουνδούρου, 104 37 Ομόνοια,  
τηλ. 210-5225139.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Λουκά, οδ. Πατησίων 287,  
11 144, Πατήσια, τηλ. 210-2281778.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρίνα, οδ. Αλεξάνδρου 
Παναγούλη 2, 16 345, Ηλιούπολη, τηλ. 210-9711 531.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρίνα, οδ. Αγ. Μαρίνης 11 851 
Θησείο, τηλ. 210-3463783.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρκέλλα, οδ. Σπ. Πάτση 87, 
118 55 Βοτανικός, τηλ. 210-3463061.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Μάρκο Ευγενικό, οδ. Αλεξ. 
Παπαναστασίου 48, 104 45, Πατήσια, τηλ. 210-8310 629.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαύρα και Τιμοθέους,  
οδ. Μαραθωνομάχων 1, 163 43 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9928744.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Μελέτιο,  
Πλ. Αγ. Μελετίου, Σεπόλια, τηλ. 210-5128059.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Αγ. Νικολάου, 104 46 Αχαρνών, τηλ. 210-8319385.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Κ. Κοτζιά, 163 46 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9914540.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  

οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 173, 176 73 Καλλιθέα, τηλ. 210- 9568969.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ. Ασκληπιού 38, 106 
80 Πευκάκια, τηλ. 210- 3612449.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ. Δυοβουνιώτου 56, 
117 41 Φιλοπάππου, τηλ. 210- 9228323.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Πάντες, οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 
90, 176 76 Καλλιθέα, τηλ. 210-956205.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή, Πλ. Αγ. 
Παρασκευής, 153 42 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210-6526818.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή, οδ. Κυπρίων 
Ηρώων και Μαραμβέλια, 163 41 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9922 666.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Παύλο, Χίου καί Κρήτης 104 38 
Σταθμός Λαρίσης, τηλ. 210-5234711.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Σπυρίδωνα, οδ. Ερατοσθένους 
13, 116 35 Σταδίου, τηλ. 210-7515122.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Στυλιανό, οδ. Παπαστράτου 12, 
114 76 Γκύζη, τηλ. 210-6420015.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Τριάδα, οδ. Λ. Κηφισίας 80,  
115 26 Αμπελόκηποι,τηλ. 210-6927527.
➤ Δέματα αγάπης (μια φορά το μήνα) στην Αγ. Τριάδα,  
οδ. Πειραιώς 67 Β', 105 53 Κεραμεικός, τηλ. 210-3252227. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Χαράλαμπο, οδ. Δραγούμη 7, 
161 21 Ιλίσια, τηλ. 210-7223860.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Εσταυρωμένο, Πλ. Εσταυρωμένου, 
177 78 Ταύρος, τηλ. 210-3462301.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Μπουαίων 24, 115 24 Ελ. Βενιζέλου, τηλ. 210-6918033.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Ειρήνης 29, 163 45 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9915842.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Ανδροπούλου 2, 111 41 Κυπριάδου, τηλ. 210-2918987.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου, οδ. Σωκράτους 
19, 117 43 Κυνοσάργους, τηλ. 210-9236428.
➤ Καθημερινά γεύματα στη Μεταμόρφωση Σωτήρος,  
οδ. Μεταμορφώσεως 3, 173 41 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9335 918.
➤ Καθημερινά γεύματα στη Μεταμόρφωση Σωτήρος,  
oδ. Μεταμορφώσεως και Υψηλάντου, 176 73 Καλλιθέα,  
τηλ. 210-9562051.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Παναγία Μαρμαριώτισσα,  
οδ. Σοφοκλή Βενιζέλου, 152 32 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6814 960.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Παντάνασσα, οδ. Πραξιτέλους 35, 
176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210-9419 002.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία, οδ. Προφήτου Ηλία 
17, 153 41 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210-6399692.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία, οδ. Αρύββου 1,  
116 33 Παγκράτι Αθήνα, τηλ. 210- 7013034.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία, οδ. Διοπόλεως 2, 
111 42 Ριζούπολη Αθήνα, τηλ. 210-2516483.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Τρεις Ιεράρχες οδ. Τριών Ιεραρχών 
91, 118 51 Πετράλωνα, τηλ. 210-3465878.

➤ Καθημερινά γεύματα στην Ύψωση Τιμίου Σταυρού,  
οδ. Καυκάσου -Λαζαράδων 2, 113 63 Κυψέλη, τηλ. 210-8218110.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ύψωση Τιμίου Σταυρού,  
οδ. Αναστάσεως και Κλειούς, 156 69 Παπάγου, τηλ. 210-6515952.
➤ Γεύματα (εκτός Παρασκευής και Κυριακής)  
στον Αγ. Κωνσταντίνο, 190 05 Ν. Μάκρη, τηλ. 22940-94001. 
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές ημέρες)
 στον Αγ. Ελευθέριο, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-61.96.388.  
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές μέρες)
στον Αγ. Νικόλαο, Καισαριανή, τηλ. 210-72.36.204.  
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές μέρες)  
στην Αγ. Τριάδα, Βύρωνας, τηλ. 210-76.53.461. 
➤ Δέματα αγάπης (μια φορά το μήνα) στον Αγ. Δημήτριο, 
Βύρωνας, τηλ. 210-76.60.943.
➤ Καθημερινά γεύματα (όχι τα Σαββατοκύριακα)
στους Αγ. Αποστόλους, Υμηττός, τηλ. 210-76.23.525. 

➤ Δέματα αγάπης (κάθε 15 του μήνα) από την Ύψωση Τιμίου 
Σταυρού, Σταυρός, τηλ. 210-6613800.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγία Τριάδα Κεραμεικού,  
οδ. Πειραιώς Αθήνα, 2103252227.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Τρύφωνα, οδ. Αρχιπελάγους  
και Υμηττού, Γλυφάδα. 
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου Κυνοσάργους, 
Σωκράτους 19 Αθήνα, 2109236428.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Σοφία. Πλατεία Αγ. Σοφίας 
15451, τηλ. 2106776868.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ανάργυρους Αττικής,  
Πλ. Αγίων Αναργύρων, 13561, τηλ. 2102611689.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ Νικόλαο, Αγ. Νικολάου, 13562, 
Αγ. Ανάργυροι. Τηλ. 2108319385.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Παντελεήμονα, Αχαρνών  
113-117, Αθήνα, τηλ.2108211996.

Πειραιάς
➤ Καθημερινά γεύματα (εκτός Κυριακής) στο Συσσίτιο Απόρων  
«Δος ημίν σήμερον», Αγία Τριάς, τηλ. 210-41.77.271. 
➤ Δέματα αγάπης στον Αγ. Παντελεήμονα,  
οδ. Αγ. Παντελεήμωνος, Δραπετσώνα, τηλ. 210-46.15.704
➤ Δέματα αγάπης (κάθε 20 του μήνα) στον Αγ. Ελευθέριο, 
πλατεία Αγ. Ελευθερίου, τηλ. 210-41.78.778. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Καραΐσκου 109, τηλ. 210-41.78.178.

Σημειώσεις:
Τα τρόφιμα δίνονται στους ενορίτες και θα πρέπει να προμηθευτείτε 
τα κατάλληλα έγγραφα προκειμένου να διαπιστώσουν πως έχετε 
ανάγκη για στήριξη. Η διανομή τροφίμων ξεκινά στις 11.00 και 
διαρκεί ώσπου να τελειώσουν τα τρόφιμα. Θα σας συνιστούσαμε 
να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί τους, για να ενημερωθείτε σχετικά.

Διατροφή & βασικά αγαθά

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Νέας Ιωνίας 
Τηλέφωνο: 2102793916 - 2102777198 - 
2102793785 
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 3 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης 
Tηλέφωνο: 210-6604659, 683 
Site: http://www.pallini.gr/2011072840/ 
koinoniko-pantopoleio.html
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαρκόπουλου 
Τηλέφωνο: 2299020173/20174 
Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7, δίπλα στο 
δημαρχείο 
Site: http://www.markopoulo.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=2123&
cnode=1.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηλιούπολης 
Τηλέφωνο: 210 2380208, 6936 784725 
Διεύθυνση: Ποσειδώνος 49 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 
Πετρούπολης  
Τηλέφωνο: 2105064080 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Πετρουπόλεως 168 

 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Ηρακλείου Αττικής 
Τηλέφωνο: 2102718952 
Διεύθυνση: Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο Δημαρχείου -1)  
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλίμου  
Τηλέφωνο: 210 9886947, 210 9886950,  
210 9853580 
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου 
γωνία.

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Αμαρουσίου  
Τηλέφωνο: 213/2038345 
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι, 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγ. Αναργύρων  
Τηλέφωνο: 6936 784725 
υπεύθ. κα. Ανδριαννοπούλου Παναγιώτα
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πειραιά 
Τηλέφωνο: 213 2022025 
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 100 
 
➤ Τράπεζα Τροφίμων στην Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 6220025-210 6220059 
Διεύθυνση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 
κόμβος Αγ. Στεφάνου και Λεωφ.  
Κρυονερίου 124
 
➤ Εστία Παροχής Τροφίμων, Ρούχων και 
Οικιακού Εξοπλισμού στο Δήμο Πεντέλης 
Τηλέφωνο: 2108040580, 2132140555, 
6944659857, 6932222072 
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου & Σκρα 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Αθήνας 

Διεύθυνση: Σοφοκλέους 66 
Ωράριο: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Πειραιά  
Διεύθυνση: Φίλωνος 31 
Ωράριο: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο 1ο Ειδικό  
Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου 
Τηλέφωνο: 210-4311939 (για προσφορές) 
Διεύθυνση: Ανδρέα Μιαούλη 147 
 
➤ Κολωνάκι 
Το σούπερ μάρκετ της αλληλεγγύης  
«Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλέφωνο: 210-9245545, 210-9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28 11741, Φιλοπάππου, 
2ο γραφείο: Διδότου 26, Κολωνάκι 
 
➤ Φιλοπάππου 
Το σούπερ μάρκετ της αλληλεγγύης  
«Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλέφωνο: 210-9245545, 210-9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28 11741,  
Φιλοπάππου, 2ο γραφείο: Διδότου 26, 
Κολωνάκι

Κοινωνικά παντοπωλεία Αττικής

Όσο υπάρχουν οι «άλλοι» άνθρωποι, υπάρχει ελπίδα...
Πριν δύο χρόνια περίπου έχουμε τελειώσει από την πρόβα στο 

Γκάζι και περπατάμε με μια φίλη στα στενά του Μεταξουργείου. 
Εκεί πρωτοσυνάντησα τον «άλλον άνθρωπο». Κωνσταντίνος 
λέγεται και είναι από αυτούς που τους βλέπεις και θέλεις να 
τους κάνεις κολλητούς. Έχει πείσμα, τσαγανό και ένα χαμόγελο 
που σκλαβώνει. 

Ο Κωνσταντίνος μαγειρεύει στο δρόμο. Όσο και αν αυτό 
σε κάποιους ακούγεται τρελό είναι πραγματικό. Κάνει όλη τη 
διαδικασία της μαγειρικής στο δρόμο. Μια κατσαρόλα, μια 
κουτάλα, τα απαραίτητα υλικά και ξεκινάει μαζί με τους φίλους 
να μαγειρεύουν και να μαγεύουν τους περαστικούς.

Με τον Κωνσταντίνο μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου λύθηκαν 
όλες οι απορίες. 

Τον ρωτάω πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Ο Κωνσταντίνος γελάει. 
«Πρώτη σκέψη για τη συλλογική κουζίνα ήταν οι μαζικές 
διαμαρτυρίες από τους λεγόμενους «αγανακτισμένους» στην 
πλατεία Συντάγματος. «Πέραν της επιβίωσης έχουμε ανάγκη 
να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε με το διπλανό μας». Η 
αφορμή δόθηκε όμως από ένα γεγονός καθόλου ρομαντικό. 
«Σε μια λαϊκή στο Αιγάλεω, 2 πιτσιρίκια μάλωναν πάνω από 
έναν κάδο σκουπιδιών για να φάνε κάτι σάπιο. Ο κόσμος το 
έβλεπε, συνέχιζε να προχωρά και κανένας δεν αντέδρασε… 
Έτσι ξεκίνησα», μου λέει. «Πήρα μια φίλη μου και την επομένη 
φτιάξαμε 10 τοστ και τα μοίραζα στη λαϊκή. Βέβαια δεν τα έπαιρνε 
κανείς. Πώς να πάρει άλλωστε από έναν άγνωστο; Ε, κάποια 
στιγμή έφαγα εγώ το πρώτο τοστ, και μετά γίναμε πολλοί». Έτσι 
άρχισε η κοινωνική κουζίνα, ο άλλος άνθρωπος. 

Ο Κωνσταντίνος δούλευε χρόνια σε τμήματα marketing, 

στην προβολή και στην προώθηση προϊόντων. Το 2005 έμεινε 
άνεργος. «Και δεν είναι μόνο η ανεργία» επισημαίνει, «είναι όλη 
η αίσθηση που προκαλείται». «Στα 47 μου χρόνια μένω εκτός 
αγοράς, γυρίζω στο πατρικό μου, αισθάνομαι ότι δε μπορώ να 
προσφέρω και κοινωνικά εντελώς αποκλεισμένος».

Έτσι λοιπόν, η κοινωνική κουζίνα έδωσε χαρά, αίσθημα 
προσφοράς και αλληλεγγύης από τα κάτω. «Εμείς για εμάς. Δεν 
υπάρχουν αποκλεισμοί. Όλοι μπορούν να γευματίσουν. Έλληνες, 
μετανάστες, άνεργοι, εργαζόμενοι…» όποιος θέλει να λέγεται 
άνθρωπος. «Και δεν είναι μόνο το πιάτο αλλά η συνομιλία. Το 
φαγητό είναι το μέσο για να ανταλλάζουμε απόψεις μεταξύ μας! 

Δε θέλουμε να λυπηθούμε, ούτε να μας λυπούνται. Είμαστε 
περήφανοι άνθρωποι, για αυτό είμαστε και αλληλέγγυοι, ο 
ένας με τον άλλον. Η αλληλεγγύη είναι μια βαθιά έννοια. Η 
αλληλεγγύη είναι θυσία. Θυσία από το υστέρημα, θυσία από 
τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Δε σου την επιβάλλει κάποιος, ούτε 
ακολουθεί νόρμες. Είναι το εμείς και η οριζόντια επικοινωνία 
μας που κάνει τη διαφορά». 

Αυτή τη στιγμή, ο στενός πυρήνας είναι γύρω στα 10 άτομα αλλά 
οι εθελοντές ξεπερνούν τους 4000. Στόχος τους είναι η κουζίνα 
να βρίσκεται σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε άνθρωπο 
και να μεταφέρουν μηνύματα αγάπης, σεβασμού, αλληλεγγύης 
και επικοινωνίας. Επιθυμούν να κάνουν μια καθημερινότητα πιο 
όμορφη, να κάνουν την κάθε μέρα γιορτή.

Υ.Γ. αλλά σημαντικά
1. Το σπίτι του άλλου ανθρώπου βρίσκεται Πλαταιών 55 και 
Παραμυθίας στο Μεταξουργείο και το μπλογκ τους είναι http://
oallosanthropos.blogspot.gr/. Το σπίτι από το Σεπτέμβρη θα 
λειτουργήσει και ως κέντρο ημέρας. Θα υποδέχεται όποιον έχει 
ανάγκη και θα λειτουργήσει και ως φροντιστήριο ενισχυτικής 
διδασκαλίας.
2. Ο Κωνσταντίνος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Αγιόκαμπο 
στην Εύβοια. Όσοι περάσετε ή παραθερίσετε σίγουρα θα τον 
αναγνωρίσετε.
3. Στις 28 Ιουλίου η Κοινωνική Κουζίνα θα βρίσκεται στη συναυλία 
αλληλεγγύης για τις καθαρίστριες, με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Αρτίνα Γκέτση,  
Yπεύθυνη Κοινωνικής Διασύνδεσης

Ο ι δράσεις είναι πολύπλευρες και καλύπτουν 
πολλές και διαφορετικές ανάγκες των 

διάφορων κοινωνικών ομάδων. Συναντήσαμε τις 
κοινωνικούς λειτουργούς, Ελένη Αμανατιάδου 
και Ελένη Νασέλου και προσπάθησαν να 
συνοψίσουν το έργο του Γενικού Φιλόπτωχου 
Ταμείου, το οποίο λειτουργεί από το 1969.

Για να έχει κάποιος πρόσβαση στο έργο 
του ταμείου, αρκεί να επισκεφθεί το κεντρικό 
γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, Μπενιζέλου 
4, τηλ. 213 017 4100 και να προμηθευτεί ένα 
παραπεμπτικό. Όλοι μπορούν να ζητήσουν 
βοήθεια ανεξάρτητα από εθνικότητα και 
θρησκεία. 

«ΙΜΑΤΙΟ»: Διανομή ρουχισμού στην 
οδό Σαρρή 30 (πίσω από την πλατεία 
Κουμουνδούρου). Τα ρούχα συλλέγονται, 
γίνεται επιλογή, προκειμένου να είναι καθαρά 
και σε καλή κατάσταση και στη συνέχεια 
τοποθετούνται σε κρεμάστρες. Τα ρούχα 
προσφέρονται από ιδιώτες, αλλά ακόμη και 
βιοτεχνίες ρούχων προσφέρουν τα προϊόντα 
τους και είναι καινούργια. Η διανομή γίνεται 

Τρίτη - Πέμπτη, 09.00-13.00, τηλέφωνο: 210 
51 400 700.

«Κοινωνικό φαρμακείο»: λειτουργεί στην 
Στρ. Παπάγου 7, Χαλάνδρι. Έχει κοινωνικό 
λειτουργό, οπότε δεν χρειάζεται κάποιος να πάρει 
πρώτα παραπεμπτικό από το Φιλόπτωχο στην 
Αθήνα. Το Σεπτέμβρη θα εγκαινιαστεί δεύτερο 
κοινωνικό φαρμακείο στην οδό Μπενιζέλου 4, 
κάτω από τα γραφεία του Φιλόπτωχου Ταμείου. 
Τα φάρμακα προσφέρει φαρμακοβιομηχανία 
με την οποία έχει υπογραφεί συμφωνητικό.

«Πρόγραμμα στήριξης αστέγων»: Πρω-
τοβουλία του π. Αλέξιου Γιαννιού. Κάθε 
Τρίτη στις 21.00, ομάδα εθελοντών από μία 
ενορία, που ορίζεται εκ περιτροπής, εντοπίζει 
άστεγους, τους δίνει κουβέρτες, τρόφιμα και 
ενημερωτικό υλικό για το πού μπορούν να 
βρουν δημόσια λουτρά, κρεβάτι να κοιμηθούν, 
γεύματα. Παράλληλα, λειτουργούν και 4 στέγες 
φιλοξενίας αστέγων. 

«Στέγες κατάκοιτων γερόντων»: Στις 
περιοχές Σκουζέ, Κυψέλης, Αγίας Παρασκευής. 
Αναλαμβάνουν τη φροντίδα κατάκοιτων 

ηλικιωμένων, που κατοικούν στα όρια της 
ενορίας.

«Κοινωνικό φροντιστήριο»: Απευθύνεται 
σε μαθητές όλων των τάξεων, που η οικογένειά 
τους δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα πρόσθετων 
μαθημάτων. Αυτή την περίοδο λειτουργούν 
τμήματα, που προετοιμάζουν τους μαθητές 
για το Σεπτέμβρη. Για να εγγραφεί κανείς, 
χρειάζεται ένα παραπεμπτικό από το γραφείο 
του Φιλόπτωχου Ταμείου. Οι καθηγητές που 
διδάσκουν στο φροντιστήριο είναι εθελοντές. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν 
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
του κοινωνικού φροντιστηρίου, 210-3245098. 

«Κινητή μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας»: Το βανάκι με γιατρούς επισκέπτεται 
τις Κυριακές ενορίες της Αθήνας και προσφέρει 
τις βασικές υπηρεσίες υγείας . Ποια ενορία θα 
επισκεφθεί η κινητή μονάδα ανακοινώνεται στους 
ναούς και στην ιστοσελίδα της αρχιεπισκοπής 
Αθηνών: http://iaath.gr/ Οι γιατροί στελεχώνουν 
τη μονάδα εθελοντικά και το πρόγραμμα θα 
ξεκινήσει και πάλι το Σεπτέμβριο.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις πολλές 
δραστηριότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να έρθουν σε επαφή με το Γενικό Φιλόπτωχο 
Ταμείο (Μπενιζέλου 4, τηλ. 213 017 4100) και 
ώρες 09.00 - 14.00. Οι κοινωνικοί λειτουργοί 
παρέχουν πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη 
για το πού μπορούν να βρουν βοήθεια. 
Επίσης, αναλαμβάνουν την παραπομπή 
και τη διασύνδεση με τους οργανισμούς 
της Αρχιεπισκοπής, που μπορούν να τους 
υποστηρίξουν.

Σημείωση: Όλο το έργο βασίζεται σε εθε-
λοντικές προσφορές. Όποιος μπορεί να 
προσφέρει από το χρόνο του (π.χ. γιατρός, 
εκπαιδευτικός, κτλ), να στηρίξει τις προσπάθειες 
της εθελοντικής αιμοδοσίας ή να προσφέρει 
φάρμακα και ρουχισμό μπορεί να επικοινωνήσει 
με το Φιλόπτωχο Ταμείο. 

Ελένη Ροκά, Διευθύντρια Marketing,  
Skywalker.gr

Ιωάννα Παπαγγελή, Υπεύθυνη Οριζόντιας 
Δικτύωσης, Skywalker.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr
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Εθελοντισμός

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Η Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά 
Πλάκας είναι ένα μη κερδοσκοπικό, μη 
κυβερνητικό σωματείο, με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη, που αριθμεί πάνω από 6.000 
μέλη  πανελλαδικά. Δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα εδώ και 19 χρόνια με στόχο: 

•  Την υποστήριξη των ανθρώπων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, ώστε να πετύχουν την 
αυτονομία, το συντομότερο δυνατόν και με το λιγότερο κόπο. 

•  Την έγκυρη τενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων (ασθενών, θεραπευτών, συγγενών 
κ.α.) σε θέματα γύρω από τη νόσο. 

•  Την συμβολή τόσο στη σωστή χρήση της υπάρχουσας θεραπείας, όσο και στην έρευνα 
για την εύρεση οριστικής θεραπείας.

• Την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω στα προβλήματα που δημιουργεί η νόσος. 
• Την επανένταξη τους μέσω της επαγγελματικής ενασχόλησης στο κοινωνικό σύνολο. 
•  Τη βελτίωση της καθημερινότητας τους με σκοπό τη συμμετοχή τους στο καθημερινό 

παραγωγικό γίγνεσθαι.

Αγγελία: 
Zητείται εθελοντής Κοινωνικός Λειτουργός για απασχόληση από το Σεπτέμβριο του 2014.

Επικοινωνία: Λ. Βουλιαγμένης 507 & Λεωνιδίου. Τηλ./Fax: 210 99 46 733 / 210 99 46 169. 
E-mail: athens@gmss.gr

O Μη Κυβερνητικός Οργανισμός «Θεόφιλος» από την 
ίδρυση του το 2004 έχει καταφέρει γιγαντιαία άλματα 
προς την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του και 
καθημερινά βρίσκει όλο και μεγαλύτερη απήχηση στην 
Ελληνική κοινωνία, που με αργούς μεν αλλά σταθερούς 
ρυθμούς συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα του έργου και 

την υπευθυνότητα με την οποία ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ χειρίζεται το θέμα.

Η στήριξη προς την πολύτεκνη οικογένεια είναι το ουσιαστικότερο βήμα προς την 
επίλυση του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας, και όλα τα 
μέλη, φίλοι, εθελοντές, χορηγοί και δωρητές του Οργανισμού έμπρακτα συμβάλλουν 
με τις προσφορές τους, την εργασία τους και τις ευγενικές τους προθέσεις για καλύτερες 
συνθήκες ζωής και ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Αγγελία: 
Νομικός Σύμβουλος. Χρειαζόμαστε έναν εθελοντή δικηγόρο για 4-5 ώρες μία φορά 
την εβδομάδα (υπάρχει η δυνατότητα εργασίας και από το χώρο του). 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.theophilos.gr και 6949 612196 (κος Ναυ-
πλιώτης).

H «Θεραπεία=Ελπίδα» είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία που 
απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες. Υπεύθυνη της ομάδας είναι η 
κ. Ειρήνη Κιάμου, παθολόγος λόγου και ομιλίας και συνεργάτης του 
Νοσοκομείου Παίδων “Παν. και Αγλαΐα Κυριακού” με μακρόχρονη 
κλινική, ερευνητική και διδακτική εμπειρία, στην Ελλάδα και στις 
Η.Π.Α.Σκοπός της εταιρίας «Θεραπεία=Ελπίδα» είναι η ανίχνευση 
διαταραχών στον προφορικό και γραπτό λόγο σε παιδιά προσχολι-
κής και σχολικής ηλικίας και η προαγωγή της υγείας τους μέσω της 

αποκατάστασης αυτών. 

Επιπλέον στοχεύει στην έγκαιρή και έγκυρη ενημέρωση του πληθυσμού (εκπαιδευτι-
κούς, γονείς, παιδιάτρους) για τους τρόπους ανίχνευσης και αντιμετώπισης των διατα-
ραχών της επικοινωνίας.Η διεπιστημονική μας ομάδα περιλαμβάνει λογοθεραπευτές, 
εργοθεραπευτές, ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς που παρέχουν υπηρεσίες 
λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ατομικής ψυχοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού προ-
γράμματος, θεραπείας συμπεριφοράς και συμβουλευτικής γονέων.

Αγγελία: 
Η αστική-μη κερδοσκοπική "Θεραπεία=Ελπίδα" ζητάει εθελοντές.

Αν είσαι ειδικός θεραπευτής ή απλά θέλεις να υποστηρίξεις το έργο μας επικοινώνησε 
μαζί μας στο elpida.therapeia@gmail.com

Ανταλλάσουμε θεραπείες και απόψεις, προσφέρουμε δωρεάν μαθήματα 
σε ανέργους και ΑμεΑ, προσπαθούμε όλοι να γνωρίσουν τις εναλλακτικές 
θεραπείες μέσα από σεμιναρία και μαθήματα!

Τηλέφωνο: 6948 899675, e-mail: marekatsika@gmail.com

Αγγελία:
Ζητείται Ψυχολόγος ή Κοινωνικός Λειτουργός για παροχή συμβου-

λευτικής σε ομάδα 1 ώρα την εβδομάδα σε άτομα με αναπηρία (όλες οι κατηγορίες).

Τηλ. επικοινωνίας: 6948 899675

E-mail: mazei2009@yahoo.gr, τηλ. επικοινωνίας: 210 4201221

Η ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο ενημέρωσης info 
point για οικογένειες αδερφούς και τους ίδιους τους πάσχοντες. 

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για Μονάδες Ψυχικής Υγείας ενδι-
αφέροντα άρθρα και εκδηλώσεις για την Ψυχική Υγεία νέα από 
τις δράσεις του συλλόγου μας ομάδες στήριξης για αδερφούς 

επισκέψεις σε κοινωνικοψυχιατρικές δομές κλπ ενώ τα μέλη μας θα αποκτήσουν πρό-
σβαση σε συνεργαζόμενους επαγγελματίες για παροχή συμβουλών και επίλυση αποριών 
για την ψυχική υγεία. 

Η Κίνηση Αδερφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας ΚΙΝ Α Ψ Υ ξεκίνησε το 
2008 ως βήμα για τα αδέρφια ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και με το πέρασμα 
του χρόνου έχει εξελιχθεί σε έναν οργανωμένο φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας Αποστολή μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αδερφών ατόμων 
με ψυχικές παθήσεις και η προσφορά ενημέρωσης και στήριξης με απώτερο στόχο να 
λειτουργήσει το οικογενειακό περιβάλλον ενθαρρυντικά ως προς τον πάσχοντα. 

Ο σύλλογος ΚΙΝ Α Ψ Υ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγμένο από 
την Γενική Συνέλευση των μελών Αρχική Πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση της ΚΙΝ 
Α Ψ Υ Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που μια ιδέα για 
συλλογική αντιμετώπιση δυσκολιών νέων ανθρώπων έγινε πραγματικότητα. Από την 
σύστασή της η ΚΙΝ Α Ψ Υ φιλοδοξεί να βοηθήσει στην ποιότητας ζωής των ατόμων με 
ψυχική νόσο και των συγγενών αδελφών τους. 

Με σταθερά βήματα το τρίτο Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2013 ολοκληρώνει 
την 2ετή θητεία του. 

Το απερχόμενο Δ Σ έχει επιτύχει μέχρι σήμερα σημαντικούς στόχους όπως είναι η ύπαρξη 
θεραπευτικών ομάδων η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων οι δωρεάν ατομικές θερα-
πευτικές συνεδρίες η δωρεάν συμμετοχή σε πολιτιστικές παραστάσεις υψηλής ποιότητας 
η διοργάνωση Θερινής Κατασκήνωσης και η συνέχιση κλίματος συντροφικότητας και 
συνεργασίας μεταξύ αδερφών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας μέσω μηνιαίων 
συναντήσεων.

Αγγελία: 
Λογιστής που θα μπορούσε να υποστηρίζει λογιστικά τον σύλλογο Κίνηση Αδελφών 
Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας.

Website: www.kinapsi.gr. Τηλέφωνο: 6946 003522.

Η «Γραμμή Ζωής», είναι Μη Κερδοσκοπικός Εθελο-
ντικός Οργανισμός.

Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2006 από τον Γεράσιμο Κου-
ρούκλη, πλαισιωμένο από μία ομάδα ανθρώπων 
με επιστημονική γνώση και εμπειρία στο χώρο της 

κοινωνικής μέριμνας, της σωματικής και ψυχικής υγείας, ευαισθητοποιημένους από τα 
υπάρχοντα προβλήματα στην οργανωμένη και ουσιαστική στήριξη των ηλικιωμένων.

Σταθεροί στο στόχο μας σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και υποστηρίζουμε προγράμματα 
δράσης, στην κατεύθυνση της εξασφάλισης ποιοτικής και αξιοπρεπούς διαβίωσης της 
πιο ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας, αυτής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (65+).

Φροντίδα, προστασία, αίσθημα ασφάλειας είναι αυτά που προσπαθούμε να προσφέ-
ρουμε στους ηλικιωμένους.

Εθελοντισμός, ενεργοποίηση της κοινωνίας, αξιοποίηση της τεχνολογίας και της επικοι-
νωνίας, είναι τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να το πετύχουμε.

Η διαρκής υποστήριξη Συλλόγων, Ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων αλλά και των απλών πο-
λιτών, μέχρι σήμερα αποτελεί για εμάς το εφαλτήριο, για να φτάσει το μήνυμα ΖΩΗΣ 
που εκπέμπουμε, σε όσο το δυνατόν περισσότερα αυτιά και να ευαισθητοποιήσει τους 
πολίτες και την πολιτεία ακόμη περισσότερο απέναντι στις ανάγκες και τα προβλήματα 
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (της Tρίτης και Tέταρτης).

Αγγελία: 
Προγραμματιστής με ειδίκευση στη διαχείριση Ιστοσελίδας και στην κοινωνική 
δικτύωση.

Τηλέφωνο: 211-3499700. E-mail: info@lifelinehellas.gr

Το ''ΜΑ...ΖΕΙ'' (απ.Πρωτ. 1300 12/03/2009), με έδρα την οδό Κυ-
παρισσίας 23, Πειραιάς απασχολεί απο τις 9.30π.μ εως τις 14.00 μ.μ 
ΑμεΑ και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, 
ηλικίας 16 έως 30 ετών. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία μια, ΜΚΟ, 
μη επιχορηγούμενη από φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό.

Γονείς και παιδιά αποφασίσαμε να φτιάξουμε το συγκεκριμένο σύν-
δεσμο προσπαθώντας να τον προσαρμόσουμε στις ανάγκες που βλέπαμε να ορθώνονται 
μπροστά μας μετά την αποφοίτηση των παιδιών από το 1ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πειραιά(δημόσιο ειδικό 
σχολείο).Η ύπαρξη μας είναι γνωστή στο δήμο της πόλης μας και στην διοίκηση μέριμνας.
Δράσεις Σωματείου ''ΜΑ...ΖΕΙ'' 

• Κατασκευές και απασχόληση με πηλό.
• Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά.
• Χειροποίητο κόσμημα, κεριά.
• Δραστηριότητα κήπου, καλλιέργεια αρωματικών φυτών. 
• Πρόγραμμα διαχείρισης χρήματος μέσα από την αγορά διαφόρων προϊόντων.
• Κοινωνικοποίηση μέσω επισκέψεων και συμπαράστασης άλλων φορέων.
• Επίσκεψη και ενεργή συμμετοχή στα τοπικά διαμερίσματα της πόλης μας. 
•  Συμμετοχή σε συναυλία αλληλεγγύης της εθελοντικής ομάδας PIRE-ACTIVE με μουσικό 

σκετσάκι.
• Έμπρακτη στήριξη των δράσεων του 1ου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πειραιά.
• Συμπαράσταση και βοήθεια στις οικογένειες των μελών μας. 
• Παζάρι 2 φορές το χρόνο (Χριστούγεννα, και Πάσχα) με τα δημιουργήματα των παιδιών.
•  Καθιέρωση 2 μηνιαίων δίωρων δωρεάν σεμιναρίων για τους άνεργους νέους ηλικίας 

18-35 ετών στο τομέα των χειροποίητων κατασκευών.
•  Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου για τις δράσεις του σωματείου μας μέσω 

έντυπου υλικού που μοίρασαν τα παιδιά μας.
•  Πρακτική άσκηση στο χώρο των εργαστηρίων μας από σπουδαστές του παιδαγωγικού 

ειδικής αγωγής κ.ά.
Αγγελία:
Το Σωματείο ΑμεΑ και Ευπαθών Ομάδων ''ΜΑ...ΖΕΙ'' με έδρα τον Πειραιά ζητεί Εθε-
λοντή Τεχνίτη Μετάλλου.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 210-4201221, e-mail: mazei2009@yahoo.gr

Η Πανελλήνια Εταιρεία Πρόληψης για τον 
Καρκίνο «Στόχος-Πρόληψη» είναι μια Αστική 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με 5μελές Διοι-
κητικό Συμβούλιο, που ιδρύθηκε το 2008. 
Η βιωσιμότητα της ΜΚΟ «Στόχος-Πρόληψη» 

διασφαλίζεται από τα έσοδα της πώλησης των ρούχων της Εκστρατείας «Στόχου», 
από δωρεές και χορηγίες ιδιωτικών και θεσμικών φορέων.

Ο «Στόχος-Πρόληψη» τα τελευταία 3 χρόνια παραμένει προσηλωμένος στην απο-
στολή του, της οποίας κύριο κομμάτι αποτελεί η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 
εκπαίδευση του Ελληνικού κοινού για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης 
διάγνωσης στην ασθένεια του καρκίνου του στήθους.

Με σύμμαχο την Εκστρατεία «Η Μόδα Βάζει Στόχο τον Καρκίνο του Στήθους» η 
οποία αποτελεί τη βασική καμπάνια εξεύρεσης πόρων και το κανάλι επικοινωνίας 
της με τις ελληνίδες γυναίκες, υλοποιεί παράλληλα με την ενημέρωση και δράσεις 
προληπτικού ελέγχου.

Τα «Περίπτερα Δωρεάν Εξέτασης & Ενημέρωσης» ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και 
σε συνεργασία με Πανεπιστημιακές Ογκολογικές και Χειρουργικές Κλινικές, έχουν 
εξετάσει μέχρι σήμερα πάνω από 6,000 γυναίκες. Παράλληλα, διανέμεται κάθε φορά 
ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό υλικό, έτσι ώστε να παροτρύνει τις γυναίκες της 
κάθε περιοχής να τα επισκεφτεί και να τις ενημερώσει για τη σημασία της πρόληψης.

Επόμενος μεγάλος στόχος της ΜΚΟ «Στόχος-Πρόληψη», είναι η δημιουργία του Κέ-
ντρου Προληπτικού Ελέγχου «Στόχος» στο οποίο θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες 
πρόληψης και ενημέρωσης, έγκαιρης διάγνωσης και παραπομπής στο σύστημα υγείας 
για περαιτέρω θεραπεία.

Εκστρατεία "Η Μόδα Βάζει Στόχο τον Καρκίνο του Στήθους

Εθελοντισμός:
Στείλε μας όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, διεύθυνση και e-mail με την ένδειξη "Εθε-
λοντές" στο info@estohos.gr

Για να σε ενημερώνουμε για τις δράσεις μας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να 
συμμετέχεις.

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα είναι ένα 
μη κερδοσκοπικό σωματείο επίσημα αναγνωρισμένο 
από το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO).

Ο Σύλλογος, ο οποίος αριθμεί 7.500 και πλέον μέλη, 
αποτελεί το μοναδικό αναγνωρισμένο σωματείο το 

οποίο σαν κύριο στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού γύρω από την οστεοπόρωση, τη 
διατροφή, την άσκηση, τη ψυχολογία, την πρόληψη και την σκελετική υγεία. Η δράση του 
Συλλόγου επεκτείνεται τόσο στα όρια της Ατττικής όσο και εκτός αυτής.Ο Σύλλογος Σκε-
λετικής Υγείας, Πεταλούδα διατηρεί άριστη σχέση συνεργασίας με επιστημονικά σωματεία 
που ασχολούνται με την οστεοπόρωση καθώς και με το Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων 
Μυοσκελετικού Συστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών της Ιατρικής Σχολής. Ο Σύλλο-
γος σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς διεξάγει επιδημιολογικές και άλλες μελέτες 
προκειμένου να συγκεντρωθούν και να επεξεργαστούν στοιχεία για την χρόνια αυτή νόσο.

Ο Σύλλογος επίσης δραστηριοποιείται στην διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, σεμι-
ναρίων, συνεδρίων και στην έκδοση εντύπων.

Αποτέλεσμα της πολύχρονης αυτής προσπάθειας ήταν ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, 
Πεταλούδα να κατακτήσει την πρώτη θέση για την εξέχουσα πορεία του, μεταξύ 186 
χωρών, στο Παγκόσμιο Συνέδριο που διεξήχθη στο Miami των Ηνωμένων Πολιτειών τον 
Δεκέμβριο του 2007 καθώς και το 1ο βραβείο μεταξύ 212 χωρών για τη δημιουργία της 
καλύτερης καμπάνιας δημοσιοποίησης (Best Media Campaign), στο Παγκόσμιο Συνέδριο 
των Συλλόγων για την Οστεοπόρωση που διεξήχθη στο Ελσίνκι της Φιλανδίας, στις 31/5 
- 2/6/2013.

Αγγελία: 
Εθελοντές Γενικών Καθηκόντων

Η ελάχιστη συμμετοχή που μπορεί να έχει κάποιος εθελοντής στις δράσεις του Συλλόγου 
είναι 1 φορά την εβδομάδα. Ο Σύλλογος λειτουργεί 5 μέρες την εβδομάδα (Δευτ-Παρ) 
από τις 8:30 έως τις 18:00.

Προσόντα: διάθεση για ομαδική εργασία, ευχάριστο χαρακτήρα, ευγένεια, αξιοπιστία.

Καθήκοντα: επικοινωνία με τον κόσμο που έρχεται σε επικοινωνία με τον Σύλλογο, οργά-
νωση εκδηλώσεων, event, συμμετοχή στο πρόγραμμα Κύφωσης-Σκολίωσης του Συλλόγου.

Οφέλη: απόκτηση εμπειρίας στην οργάνωση γραφείου, στην οργάνωση εκδηλώσεων, 
στην διαχείριση του κόσμου, δημιουργία νέων φίλων μέσα από μια μεγάλη ομάδα.

Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα. ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό. Αθηνάς 10, 14561, 
Κηφισιά, Τηλ: 210 8018123, Φαξ: 210 8018122.

Οι Γιατροί του Κόσμου (Medecins Du Monde) είναι μία Μη Κυβερνη-
τική, ανεξάρτητη, ανθρωπιστική διεθνής οργάνωση.

Iδρύθηκαν στη Γαλλία το 1980 από τον Γάλλο γιατρό Bernard Couchner, 
μετέπειτα Υπουργό Υγείας και Ανθρωπιστικής Δράσης της Γαλλίας. Ο 
Couchner υπήρξε ένας από τους «French Doctors», μία ομάδα Γάλλων 
γιατρών που το 1968 αποφάσισαν να παρέμβουν οργανωμένα στο 
δράμα του λιμού της Μπιάφρα.

Πιστοί στον όρκο του Ιπποκράτη και οπαδοί της μεγάλης ιδέας της Ανθρωπιστικής Δράσης, 
ήταν οι πρώτοι γιατροί που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους επιτόπου, δημοσιοποιώντας 
συγχρόνως τη μαρτυρία - καταγγελία τους για την καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων και την βαρβαρότητα των οποίων υπήρξαν μάρτυρες.

Σε αυτές τις αρχές στηρίχθηκε η ίδρυση της οργάνωσης «Medecins Du Monde», που αργό-
τερα, από το 1989 άρχισε να εξαπλώνεται και σε άλλες χώρες ((Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, 
Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ελβετία, Κα-
ναδάς, Ιαπωνία και Αργεντινή), δημιουργώντας ένα διεθνές δίκτυο άμεσης παρέμβασης.

Σε όλο τον κόσμο, οι Γιατροί του Κόσμου δρουν με την ίδια αυταπάρνηση, αλλά και με την 
αποτελεσματικότητα και σοβαρότητα που επιβάλλουν ο ανθρώπινος πόνος και η δυστυχία. 
Γιατί πόνος και δυστυχία υπάρχουν παντού. Κι αυτό προσπαθούν να αλλάξουν οι Γιατροί 
του Κόσμου, πιστεύοντας βαθιά στη δύναμη του Ανθρώπου και τη γιατρειά που μπορεί να 
προσφέρει. Γιατί, και ‘Ανθρωποι υπάρχουν, ακόμα, παντού.

Oι Γιατροί του Κόσμου. Μέρος της Μιας και Μοναδικής Διεθνούς Ανθρωπιστικής Κοινότητας.

Οι Γιατροί του Κόσμου αποτελούν σήμερα ένα αναπόσπαστο, σημαντικότατο μέρος του διε-
θνούς δικτύου των Μη-Κυβερνητικών Ανθρωπιστικών Οργανώσεων, που δρα σε όλα τα 
μήκη και πλάτη της γης. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Αρωγής έχουν εξελιχθεί στην πιο 
αποτελεσματική έκφραση αλληλεγγύης του Αναπτυγμένου Κόσμου προς τον αναπτυσσόμενο 
Τρίτο Κόσμο και στην πιο ουσιαστική μορφή οργάνωσης και συνεργασίας των πολιτών, σε 
μια κοινωνία προσφοράς και συμπαράστασης.

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες μεγάλων Διεθνών Ορ-
γανισμών και φορέων, όπως της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της 
UNICEF και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Γιατροί του Κόσμου σαν Μη Κυβερνητική και απόλυτα ανεξάρτητη Ελληνική Οργάνωση, 
δεν επηρεάζεται από καμία πολιτική εξουσία και δεν έχει καμία κομματική ή θρησκευτική 
δέσμευση. Είναι αυτόνομη στις επιλογές της με μοναδικό κριτήριο τις ανάγκες που εντοπίζει 
και τις δυνατότητες της να προσφέρει βοήθεια.

Σε αυτή τους την προσπάθεια, και προκειμένου να εξασφαλίσουν την έγκαιρη και αποτελε-
σματική παροχή περίθαλψης σε εκείνους που την έχουν ανάγκη δεν διστάζουν να ξεπεράσουν 
σύνορα, να υπερκεράσουν 

Αγγελία:
Οι Γιατροί του Κόσμου κάνουν έκκληση για εθελοντές ιατρούς με τις εξής ειδικότητες:
- Παθολόγοι / γενικοί γιατροί 
- Παιδίατροι  
- Οφθαλμίατροι  
- Γυναικολόγοι 

Προκειμένου να προσφέρουν τις ιατρικές υπηρεσίες τους στα Ανοιχτά Πολυιατρεία των 
Γιατρών του Κόσμου ή και να λάβουν μέρος σε αποστολές εντός Ελλάδας με τις κινητές 
ιατρικές μας μονάδες.

Πολυιατρείο Γιατρών του Κόσμου: Αθήνα (Σαπφούς 12, πλατεία Κουμουνδούρου), Τηλ: 
210 3213150. Υπ. κα Σαμαρτζή Χριστίνα. E-mail: volunteers@mdmgreece.gr. Πληροφορίες: 
http://mdmgreece.gr
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Συνέντευξη-ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση 
Ναρκωτικά & απεξάρτηση

1 Πείτε μας λίγα λόγια για το θεραπευτικό 
Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση (Ιστορία-
λόγος-στόχοι)

Το ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση είναι ένα από τα θεραπευτικά 
προγράμματα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), του μεγαλύτερου φορέα 
απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στην 
Ελλάδα και σύμβουλου οργανισμού του ΟΗΕ σε 
θέματα ναρκωτικών. 

Το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση 
έχει την έδρα του στην Αττική και απευθύνεται σε 
χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών άνω των 21 ετών 
και τις οικογένειές τους. Στοχεύει στην απεξάρτηση, 
στην εκπαίδευση και στην κοινωνική επανένταξη. 
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και 
δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή άλλες ουσίες. 

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1989 με την 
ίδρυση της Εναλλακτικής Κοινότητας Παρέμβαση 
και το 1992 εξελίχτηκε σε ένα ολοκληρωμένο 
πολυφασικό πρόγραμμα απεξάρτησης. Στο πλαίσιο 
του θεραπευτικού προγράμματος λειτουργούν 
συμβουλευτικά κέντρα στην Αθήνα και στη 
Ραφήνα, θεραπευτική κοινότητα διαμονής, κέντρο 
κοινωνικής επανένταξης στα Eξάρχεια αλλά και 
κέντρο οικογενειακής υποστήριξης για συγγενείς 
των εξαρτημένων. 

Ένα από τα στοιχεία του προγράμματος ΚΕΘΕΑ 
Παρέμβαση που αξίζει να αναφερθεί είναι ο 
οικολογικός του προσανατολισμός, όπως αυτός 
εκφράζεται μέσα από δράσεις και παρεμβάσεις 
οικολογικού χαρακτήρα αλλά και ο καλλιτεχνικός 
και δημιουργικός προσανατολισμός όπως 
εκφράζεται μέσα από το εργαστήρι μουσικών 
οργάνων που λειτουργεί στην Εναλλακτική 
Κοινότητα όπου τα μέλη κατασκευάζουν κρουστά 
μουσικά όργανα (χειροτύμπανο, βροχοποιός, 
μπεντίρ και νταούλι). Τα μουσικά όργανα εκτίθενται 
σε πωλητήρια μουσείων της Αθήνας όπως στο 
Μουσείο Ελληνικών και Παραδοσιακών Μουσικών 
Οργάνων, στο Μουσείο Μπενάκη, στο Ίδρυμα 
Μείζονος Ελληνισμού, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης 
αλλά και στο κτίριο της Δημοτικής Φιλαρμονικής 
Ραφήνας. 
Τα μουσικά όργανα που κατασκευάζονται στην 
Κοινότητα αξιοποιούνται και από την ομάδα 
μελών που συμμετέχει σε συναυλίες και μουσικές 
εκδηλώσεις. 

2 Θεωρείτε ότι η κρίση μας ευαισθητοποίησε 
και ως πολίτες αλλά και ως κράτος 
απέναντι σε θέματα εξαρτήσεων;

Τα προβλήματα της Κοινωνίας είναι οξυμένα λόγω 
της κρίσης. Τα στέκια των ναρκομανών έχουν 
αυξηθεί, οι χρήστες καταφεύγουν σε καινούργιες 
ουσίες οι οποίες αν και θεωρούνται οικονομικότερες 
ωστόσο είναι βλαπτικές και επικίνδυνες. Αυτό 
δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων που αγγίζουν 
την επικινδυνότητα και την εξαθλίωση. Το γεγονός 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση παραβατικών 
συμπεριφορών γεγονός που καθιστά επιτακτική 
την ανάγκη για δραστικές λύσεις.
Με άλλα λόγια η ευαισθητοποίηση σε μια τέ-
τοια συνθήκη δημιουργεί ανάγκη για δράσεις 
στοχευμένες στον άνθρωπο. 

3 Πόσες δράσεις έχουν υλοποιηθεί σχετικά με 
την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών;

 Ως ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κάθε χρόνο προσπαθούμε 
να συμμετέχουμε σε δράσεις με στόχο την 
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών 
ώστε να περάσουμε το δικό μας καθαρό μήνυμα 
ζωής. 

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης όλα αυτά τα 
χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος είναι 
πάρα πολλές αλλά ενδεικτικά τον τελευταίο 
χρόνο συμμετείχαμε με δράσεις ποικίλου 
περιεχομένου σε σημεία διάφορων περιοχών 
της Αττικής με περίπτερα ενημέρωσης για το 

πρόγραμμα, με κοινοποίηση των υπηρεσιών μας με 
εντυποδιανομή, με θεατρικά και μουσικά δρώμενα 
από τα μέλη αλλά και με ενημερώσεις για θέματα 
οικολογίας. Ενδεικτικά, τα Χριστούγεννα τα μέλη 
της Κοινότητας μοίρασαν ένα κουτί γλυκά που 
έφτιαξαν οι ίδιοι σε άστεγους και χρήστες στο 
κέντρο της Αθήνας δίνοντας ένα μήνυμα ελπίδας. 
Μέλη της Κοινότητας συμμετείχαν σε οικολογική 
πάρεμβαση ανακατασκευής εξωτερικού χώρου 
του σχολείου του ΠΝΑ Αττικής. Συμμετείχαν σε 
συναυλίες με το συγκρότημα encardia στο Θέατρο 
Βράχων όπου η ομάδα κρουστών της Κοινότητας 
συνόδεψε τους Encardia σε κάποια τραγούδια 
αλλά και στη συναυλία που έγινε τον Μάιο στην 
Τεχνόπολη στο Γκάζι από τους γιατρούς του 
κόσμου. Ως πρόγραμμα συμμετέχουμε σε αθλητικά 
τουρνουά ενάντια στη χρήση ναρκωτικών ουσιών 
αλλά και ομάδα της Κοινότητας αρθρογραφεί 
και δημοσιεύει τα άρθρα της στον τύπο και στο 
διαδίκτυο με στόχο την επικοινωνία. Όλες οι 
δράσεις στην πορεία όλων αυτών των ετών έχουν 
στόχο να προβάλουν ένα αισιόδοξο μήνυμα για 
τη ζωή που μπορεί με τη θέλησή μας να αλλάξει 
όπως αυτό επιβεβαιώνουν τα μέλη που έχουν 
προχωρήσει στην απεξάρτηση. 

4 Τι υπηρεσίες μπορεί να αξιοποιήσει 
κάποιος ερχόμενος σε σας και ποια η 
διαδικασία που ακολουθείται;

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική 
και στηρίζεται στην απόφαση του ανθρώπου που 
αναγνωρίζει τη χρήση ως πρόβλημα. Είναι ζήτημα 
καταρχήν προσωπικής απόφασης για αλλαγή 
τρόπου ζωής. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
δεν απαιτεί οικονομική επιβάρυνση και δεν 
χορηγούνται υποκατάστατα ή άλλες ουσίες. 
Επίσης είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι 
δεν υπάρχουν λίστες αναμονής. Αυτός που θα το 
αποφασίσει ξεκινάει αμέσως την πορεία του στο 
Πρόγραμμα. 

Η πορεία ξεκινάει πρώτα από το Συμβουλευτικό 
Κέντρο (Βαλτετσίου 37, Εξάρχεια αλλά αν είναι 
κάτοικος Ανατολικής Αττικής μπορεί να επιλέξει 
και τον Συμβουλευτικό Σταθμό Ραφήνας) όπου 
περνάει κάποιες ώρες της ημέρας συμμετέχοντας 
σε θεραπευτικές συναντήσεις αλλά και σε σεμινάρια 
εκπαίδευσης με στόχο την προετοιμασία για 
την κύρια φάση της Θεραπείας που εντάσσεται 
στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που υπηρετεί η 
Εναλλακτική Κοινότητα. 

Πρόκειται για Κοινότητα διαμονής που σημαίνει 
ότι αυτός που επιλέγει να προχωρήσει στην κύρια 
φάση θεραπείας χρειάζεται να μείνει για ένα χρόνο 
περίπου και στη συνέχεια όταν ολοκληρώνει τη 
φάση αυτή περνάει στην επόμενη που αφορά τη 
διαδικασία της Κοινωνικής του Ένταξης. 

Εδώ ενθαρρύνεται το μέλος να αυτονομηθεί 
μέσα από την εύρεση εργασίας και παράλληλα 
στην προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται μέσα 
από τη συμμετοχή του στις θεραπευτικές 
ομάδες. Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε όλη 
τη φάση παραμονής του στο Πρόγραμμα από 
το Συμβουλευτικό Κέντρο ως την Κοινωνική 
Επανένταξη είναι:
• Βασική ιατρική φροντίδα/διασύνδεσης με φορείς 
υγειονομικής περίθαλψης
• Κινητοποίηση και προετοιμασία για ένταξη στη 
θεραπευτική κοινότητα
• Ομαδική και ατομική συμβουλευτική
• Ομαδική και ατομική θεραπεία
• Μεταθεραπευτική φροντίδα
• Πρόληψη υποτροπής και διαχείρισης της κρίσης
• Νομική υποστήριξη
• Οικογενειακή θεραπεία
• Συμβουλευτική οικογένειας και ζευγαριών
• Εκπαίδευση και επαγγελματικός προσανατολισμός 

5 Τι εκπαιδευτικές δράσεις έχετε σχεδιάσει 
για την υποστήριξη των χρηστών εντός 
της Κοινότητας και αφού βγουν από αυτή; 

H εκπαίδευση στο ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής δια-
δικασίας και παρέχεται καθ’όλη τη διάρκεια 
παραμονής τσο θεραπευτικό πρόγραμμα. 
Απώτερος στόχος της εκπαίδευσης είναι η 
αυτονόμηση και η ομαλή ένταξη στην κοινωνία, 
ενώ βασικό στοιχείο για την επανένταξη είναι η 
επαγγελματική απασχόληση. 
Οι εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν σχεδιαστεί 
κατά τη φάση της Κοινότητας έχουν στόχο την 
επαφή με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και την 
κάλυψη κενών από την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Στην Κοινότητα υλοποιούνται καθημερινά σε 
σταθερή βάση επιμορφωτικά σεμινάρια. 
Τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται αυτή τη 
στιγμή είναι: 
• Νέα Ελληνικά, σύνταξη άρθρου και ενισχυτική 
διδασκαλία (για αλλόγλωσσους και απόφοιτους 
δημοτικού) με επιμορφώτρια φιλόλογο
• Αθλητικά σεμινάρια όπως 5x5, μπάσκετ και 
παραδοσιακοί με το σχεδιασμό του επιμορφωτή 
γυμναστή. 
• Φωτογραφία με την καθοδήγηση επαγγελματία 
φωτογράφου
• Σεμινάριο εκμάθησης κρουστών μουσικών 
οργάνων από εθελοντή μουσικό.
• Θεατρικό παιχνίδι από εθελόντρια θεατρολόγο.
• Σεμινάριο τέχνης (διοργανώνονται κύκλοι 
σεμιναρίων με την υποστήριξη της εθνικής 
Πινακοθήκης).
• Και τέλος το σεμινάριο επαγγελματικού 
προσανατολισμού με στόχο τη διερεύνηση 
επαγγελματικών και εκπαιδευτικών ενδιαφερόντων 
αλλά και τη δημιουργία εκπαιδευτικού και 
επαγγελματικού πλάνου για όταν βγουν από την 
Κοινότητα. 
Πολύ συχνά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας προγραμματίζονται οργανωμένες 
επισκέψεις σε θέατρα, μουσεία, χώρους έκθεσης, 

καθώς και σε συλλόγους, ομάδες αλλά και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 
Υπάρχει επίσης εντατική υποστήριξη στις πε-
ριπτώσεις μελών που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν 
τη βασική εκπαίδευση που εγκατέλειψαν στο 
παρελθόν με στόχο την απόκτηση απολυτηρίου 
γυμνασίου/λυκείου ακόμα και την εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Στη φάση της Κοινωνικής Επανένταξης οι 
δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αφορούν την 
επαγγελματική και κοινωνική ένταξη. Τα μέλη 
υποστηρίζονται με καθημερινές συναντήσεις στις 
τεχνικές αναζήτησης εργασίας αλλά και στην 
παρακολούθηση της προσωπικής τους πορείας. 
Παράλληλα συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις σε 
φορείς που μας προσφέρουν υποτροφίες τόσο για 
την απόκτηση πιστοποίησης σε ξένη γλώσσα και 
σε Η/Υ αλλά και σε συγκεκριμένες επαγγελματικές 
ειδικότητες που έχουν επιλέξει σε Κολλέγια ή ΙΕΚ. 
Η εκπαίδευση πλαισιώνει το κάθε άτομο ανάλογα 
με τις ανάγκες της θεραπευτικής φάσης που 
βρίσκεται με στόχο να επικαιροποιήσει τις γνώσεις 
του αλλά και να ομαλοποιήσει την ένταξη στην 
αγορά εργασίας. 

6 Πώς τους υποστηρίζετε για να μην 
ξαναεμπλακούν, αφού ολοκληρώσουν 
το Πρόγραμμά τους στην Κοινότητα;

Αυτό είναι η δουλειά της θεραπείας γιατί μιλάμε 
για θεραπευτικό πρόγραμμα όπου η θεραπεία είναι 
στο κέντρο όλων των δράσεων.
Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι μετά την 
ολοκλήρωση της Κοινότητας υποστηρίζονται από 
την Κοινωνική Επανένταξη. Εκεί φιλοξενούνται 
μόλις βγουν από την Κοινότητα σε έναν ξενώνα 
μέχρι να βρουν εργασία και να μπορέσουν να 
νοικιάσουν το δικό τους σπίτι. Συνεχίζουν στη 
φάση πια της επανένταξης να παρακολουθούν 
θεραπευτικές ομάδες, παράλληλα δουλεύουν, 
μένουν στο σπίτι τους, δημιουργούν το δικό 
τους κύκλο. Η θεραπεία και σε αυτή τη φάση 
δίνει σημαντικά εφόδια ώστε να μπορεί κάποιος 
να δουλεύει τα θέματά του, να αναγνωρίζει τις 
δυσκολίες του να τις επικοινωνεί χωρίς να γίνονται 
χρήση. 

7 Πώς υποστηρίζετε τους πρώην χρήστες έτσι 
ώστε να καταφέρουν να επανενταχθούν 
και κυρίως να βρουν δουλειά;

H πρώτη προσπάθεια για ένταξη στην αγορά 
εργασίας ξεκινάει από την Εναλλακτική Κοι-
νότητα. Όλα τα μέλη συμμετέχουν σε ομάδες 
επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο τη 
διερεύνηση προσωπικών χαρακτηριστικών και 
ικανοτήτων αλλά και αναγνώριση κλίσεων και 
ενδιαφερόντων. Στη συνέχεια δίνεται μεγάλη 
βάση στην πληροφόρηση και στη διαχείριση 
της πληροφορίας ώστε αυτή να αξιοποιηθεί σε 
συνδυασμό με τις γνώσεις για τον εαυτό αλλά και 
τις προοπτικές που υπάρχουν. 

Στη φάση της Επανένταξης τα μέλη μέχρι να 
βρουν δουλειά βρίσκονται καθημερινά στο γραφείο 
εργασίας του Προγράμματος όπου ενημερώνονται 
για αγγελίες εργασίας, προγράμματα επιδότησης και 
δράσεις όπως μέρες καριέρας και σταδιοδρομίας. 

Εξειδικευμένο προσωπικό σε ζητήματα επαγ-
γελματικά είναι καθημερινά μαζί τους και τους 
υποστηρίζει μέσα από ατομικές και ομαδικές 
συναντήσεις οργανώνοντας το εβδομαδιαίο 
πλάνο τους αλλά και συζητώντας ζητήματα που 
προκύπτουν μέσα από τις συνεντεύξεις για εργασία. 
Αν κάποιο μέλος έχει εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά 
ελλείμματα, υποστηρίζεται να προωθηθεί σε κάποια 
σχολή ώστε να ολοκληρώσει κάποια ειδικότητα και 
να ενισχυθεί σε αυτό το επίπεδο. 
Παράλληλα οργανώνονται και δράσεις αξιοποίησης 
ελεύθερου χρόνου μέσα από την παρακολούθηση 
πολιτιστικών και τη συμμετοχή σε αθλητικές 
δράσεις. 

8 Υπάρχουν κάποια κριτήρια, βάσει 
των οποίων κάποιος γίνεται δεκτός ή 
προηγείται έναντι των υπολοίπων;

Δεν υπάρχει κανένα κριτήριο που να διαχωρίζει 
γι' αυτό και είπα πριν ότι στο πρόγραμμα δεν 

υπάρχουν λίστες αναμονής. Βασικό κριτήριο είναι 
το κίνητρο του ατόμου, να μπορέσει να δει το 
πρόβλημα και να ζητήσει βοήθεια. 

9 Τελευταία κυκλοφορεί ένα ναρκωτικό 
πολύ επικίνδυνο έως και θανατηφόρο. 
Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια σχετικά με 

τους τρόπους προστασίας; 
Η αλήθεια είναι ότι μέσα στην κρίση δημιουργούνται 
ναρκωτικές ουσίες που είναι οικονομικές και πολύ 
επικίνδυνες. Όλα τα ναρκωτικά είναι θανατηφόρα 
και αυξάνουν όλο αυτό το αίσθημα απελπισίας, 
απόγνωσης και επιθετικότητας και μιζέριας. Όσον 
αφορά την προστασία το σημαντικό είναι να 
μπορούμε να παρέμβουμε στη ζωή στο επίπεδο 
του ατόμου. 

10 Ενημερώστε μας για τα μελλοντικά 
σχέδια σας και τις δράσεις σας. Οι 
δράσεις του Τμήματος Εκπαίδευσης 

θα συμπορεύονται με τις δράσεις της γενικότερης 
φιλοσοφίας του προγράμματος που έχει στόχο τη 
ζωή και τη δημιουργία.
Σίγουρα στόχος της Εκπαίδευσης είναι να 
συνεχίσουν να υπάρχουν οι εκπαιδευτικές δράσεις 
με εγγύτητα στη ζωή αλλά και καθοδήγηση 
σε θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικού προ-
σανατολισμού και με δραστηριότητες που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 
των μελών. 

11 Που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος 
για πληροφόρηση και πως μπορεί 
να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση; 
Τα στοιχεία επικοινωνίας του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ 
Παρέμβαση είναι τα εξής: 
Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας - Βαλτετσίου 37, 
Εξάρχεια. Τηλ. 210 3300779, 210 3300751
Συμβουλευτικός Σταθμός Ραφήνας - 25ο χιλιόμετρο 
Λεωφ. Μαραθώνος, Τηλ. 22940 79900 - www.
kethea-paremvasi.gr - info@kethea-paremvasi.gr
www.facebook.com/KETHEAPAREMVASI

Τη συνέντευξη έδωσε η Σοφία Θεοδωρή, 
Υπεύθυνη Τμήματος Εκπαίδευσης  

ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση

Η επιλογή του είδους της ερ-
γασίας που θα ακολουθήσει 

το άτομο αποτελεί μία από τις πιο 
κρίσιμες αποφάσεις για τη ζωή του. 
Στους χώρους εργασίας περνάει 
το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου 
του, διασφαλίζει τα μέσα επιβίωσης, 
βιώνει συναισθήματα ικανοποίησης, 
απογοήτευσης, χαράς, λύπης, επιτυχίες 
και αποτυχίες.

Παράλληλα με την ψυχική απε-
ξάρτηση στο ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, το άτομο 
υποστηρίζεται για ν' ανακαλύψει τα 
χαρακτηριστικά του, τα ενδιαφέροντά 
του, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και 
τις αξίες του με στόχο την ισότιμη 
εργασιακή ένταξη. Στόχος είναι να 
προσεγγίσει έναν ικανοποιητικό βαθμό 
συμβατότητας της προσωπικότητάς του 
με το επάγγελμα ή τα επαγγέλματα 
που θα επιλέξει να ασκήσει.

Η επιτυχημένη ένταξη των πρώην 
χρηστών στην κοινωνία προϋποθέτει 
την επιτυχημένη ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας. Η παραδοχή αυτή οδήγησε 
στη δημιουργία του Club Εργασίας. 
Βασικό στόχο του Club Εργασίας 
αποτελεί η υποστήριξη των μελών 
του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ που εργάζονται ή 

είναι σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας 
και η επαφή και δικτύωση με εργοδότες 
και φορείς εργασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, το Club Ερ-
γασίας υποστηρίζει τα μέλη του 
Προγράμματος στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό και στη διαμόρφωση 
επαγγελματικής ταυτότητας, στην 
προετοιμασία για εύρεση εργασίας 
(τεχνικές αναζήτησης εργασίας), στην 
υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας, 
στην πληροφόρηση για θέσεις εργασίας 

στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με 
ανάρτηση αγγελιών, στην ενημέρωση 
για εργασιακά θέματα και για Ημέρες 
Καριέρας, στην επαγγελματική συμ-
βουλευτική, στη διαχείριση δυσκολιών 
και προβλημάτων στον εργασιακό 
χώρο με ατομικές και ομαδικές συ-
ναντήσεις, στην παρακολούθηση της 
επαγγελματικής πορείας, στη στα-
θεροποίηση και εξέλιξή των μελών 
του στον εργασιακό τομέα.

Η συνεργασία με εργοδότες και 

στελέχη επιλογής προσωπικού στο-
χεύει στην αξιόπιστη ενημέρωση για 
το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης 
πέρα από μύθους και προκαταλήψεις, 
στην ευαισθητοποίηση για την ισότιμη 
ένταξη των πρώην χρηστών στην 
αγορά εργασίας, στην ενημέρωση 
για επιδοτούμενα προγράμματα επαγ-
γελματικής κατάρτισης και απασχόλησης 
μέσω του ΟΑΕΔ και άλλων φορέων, 
στη δημιουργία δικτύου εργοδοτών 
για την απορρόφηση μελών του 
Προγράμματος σε θέσεις εργασίας 
και στην εξοικονόμηση χρόνου και 
κόστους στην διαδικασία προσλήψεων.

Παράλληλα, το Club Εργασίας 
αναπτύσσει συνεργασίες με εργα-
σιακούς φορείς με στόχο την ευ-
αισθητοποίηση και ενημέρωσή τους 
για το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης 
και την παρουσίαση της θεραπευτικής 
πρότασης του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ καθώς 
και τη δημιουργία δικτύου για την 
ενημέρωση του Προγράμματος για 
τα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας 
(ισχύουσα νομοθεσία, επιδοτήσεις 
και θέσεις εργασίας). Το Club Ερ-
γασίας στεγάζεται σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο που λειτουργεί 

ως αυτοδιαχειριζόμενο στέκι με όλη 
την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

Λίγα λόγια για το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ: 
Το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ είναι θεραπευτικό 

πρόγραμμα απεξάρτησης για ενήλικες 
χρήστες ναρκωτικών ουσιών και 
λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 
1990 στην πλατεία Αμερικής. Είναι 
πρόγραμμα εξωτερικής ημερήσιας 
παρακολούθησης, οι υπηρεσίες του 
παρέχονται δωρεάν, δεν χορηγούνται 
φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες 
και δεν υπάρχουν λίστες αναμονής. 

Το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ απευθύνεται σε 
χρήστες ναρκωτικών ουσιών, νεαρούς 
ενήλικες άνω των 21, εργαζόμενους, 
φοιτητές, περιστασιακούς χρήστες και 
στα μέλη του οικογενειακού και φιλικού 
περιβάλλοντός τους. Οι χρήστες ου-
σιών μπορούν να απευθυνθούν για 
οποιαδήποτε πληροφορία στο τη-
λέφωνο του Συμβουλευτικού Κέντρου 
210 8626761.

Οι γονείς και οι συγγενείς των 
εξαρτημένων μπορούν να απευθυνθούν 
για οποιαδήποτε πληροφορία στο 
τηλέφωνο του Κέντρου Οικογενειακής 
Υποστήριξης 210 8612604.

www.kethea-diavasi.gr

H πρόταση του Προγράμματος Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ  
για την υποστήριξη των πρώην χρηστών στην αναζήτηση εργασίας
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Ψυχολογική υποστήριξη

Δήμος Αθηναίων
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας & Υποστήριξης
Τμηματάρχης: Πατέλκου Αντωνία
Τηλέφωνο: 210 5210637
E-mail: koin.ergasia@cityofathens.gr
Web: Cityofathens.gr
Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας & 
Υποστήριξης ασκεί κοινωνική εργασία 
με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές 
ομάδες στις Δημοτικές Κοινότητες του 
Δήμου Αθηναίων κατόπιν αιτήματός τους. 
Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, 
ψυχολογικής, κοινωνικής υποστήριξης  
στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου 
Αθηναίων και συνεργάζεται με τα γραφεία 
του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής σε 
θέματα που αφορούν την Τρίτη Ηλικία,  
τα άτομα με αναπηρίες, τις πολιτικές ισότητας 
των φύλων, τους αλλοδαπούς,  
των πρόσφυγες, τους Ρομά.

Δήμος Ελληνικού Αττικής 
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 
Ελληνικού - Αργυρούπολης αποτελεί μία 
τοπική δομή υποδοχής των κατοίκων της 
πόλης μας που αντιμετωπίζουν διάφορες 
δυσκολίες με σκοπό τη στήριξη, την 
παροχή βοήθειας και την ενδυνάμωσή 
τους μέσα από υπηρεσίες και προγράμματα 
συμβουλευτικής και πρόληψης. Λειτουργεί 
καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 
και ώρα 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. σε νέο 
χώρο επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27, 
Αργυρούπολη στον Α΄ όροφο.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9961973. 
Web: http://www.elliniko-argyroupoli.gr/
article.php?cat=157

Δήμος Ιλίου Αττικής 
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου 
απευθύνεται σε όλους τους δημότες που 
αισθάνονται την ανάγκη να αναζητήσουν 
στήριξη, για την αντιμετώπιση μικρών ή 
μεγάλων προβλημάτων, και σε ομάδες 
δημοτών που θέλουν μια άλλη μορφή 
ενημέρωσης και επικοινωνίας.
Η Κοινωνική Υπηρεσία στελεχώνεται από 
ειδικούς επιστήμονες, ψυχολόγους και 
κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ συνεργάζεται 
και με άλλους επιστημονικούς φορείς  
για την πληρέστερη κάλυψη αναγκών  
που παρουσιάζονται.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Νέστορος 101, 131 22 Ίλιον  
(2ος όροφος). Τηλέφωνα: 213 2030 015, 
-016, -017, -018, -019, -029. Fax: 210 2696 
898 - E-mail: koinoniki@ilion.gr
Web: http://www.ilion.gr/web/guest/
community

Δήμος Αγίων Αναργύρων Αττικής 
Οι ψυχολόγοι του Δήμου Αγίων 
Αναργύρων, παρέχουν συστηματική 
ψυχολογική υποστήριξη σε συμπολίτες μας, 
με ανάγκες όπως:
• Δυσκολίες στις σχέσεις γονέων - παιδιών
• Συναισθηματικές δυσκολίες
• Προβλήματα επικοινωνίας  
& συμπεριφοράς
• Δυσκολίες στις σχέσεις των δύο φύλων
• Προβλήματα τρίτης ηλικίας
• Δυσλειτουργία Οικογένειας
• Τραυματικά συμβάντα ζωής
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της υπηρεσίας 
ασχολούνται με θέματα όπως:
• Κοινωνική έρευνα
• Συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη
• Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής 
μέριμνας και ευαισθητοποίησης  
της κοινότητας

• Προγράμματα για ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού (μετανάστες, τσιγγάνοι,  
άποροι κ.α)
• Συμβουλευτική & παραπομπή  
σε συνεργαζόμενους φορείς για  
την αντιμετώπιση θεμάτων όπως:  
Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, 
κακοποίηση παιδιών, γυναικών κ.ά.
Στοιχεία επικοινωνίας
Το γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
λειτουργεί καθημερινά και παρέχει τις 
υπηρεσίες του ΔΩΡΕΑΝ σε δημότες και 
κατοίκους του Δήμου Αγίων Αναργύρων.
Δ/ση: Χίου & Καλύμνου. Τηλ./Fax: 210 
2690852. Web: http://www.agan.gov.gr/
web/guest/social

Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής
Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου, λειτουργεί από το 1996 και 
εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και 
αντιμετώπισης προβλημάτων με σκοπό  
τη προαγωγή της ψυχικής υγείας  
των κατοίκων του Δήμου.
Το πρόγραμμα παρέχει ψυχολογική 
Υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν:
• Συναισθηματικές δυσκολίες
• Προβλήματα συμπεριφοράς
• Προβλήματα επικοινωνίας
• Τραυματικά γεγονότα ζωής
Επίσης παρέχεται παιδοψυχιατρική 
υποστήριξη και ψυχιατρική εκτίμηση-
διάγνωση, υποστήριξη στην οικογένεια με 
συμβουλευτική παιδιού, εφήβου, ζευγαριού 
και οικογένειας ενώ λειτουργούν ομάδες  
και διεξάγονται βιωματικά σεμινάρια.
Με την υπηρεσία μπορούν να 
επικοινωνήσουν οι κάτοικοι και δημότες 
κάτω των 60 ετών για ραντεβού με  
την υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργό.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται  
από διεπιστημονική ομάδα.
Στοιχεία επικοινωνίας: Ξενοφώντος 10
Τηλ-fax :210 97 54 035, 210 97 68 565
E-mail: dadkoinyp@yahoo.gr
Web: http://www.dad.gr/

Δήμος Αλίμου Αττικής 
Η Κοινωνική Υπηρεσία απευθύνεται  
σε όλους τους κατοίκους και ιδιαίτερα  
στις ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες.
Ανάλογα με τα αιτήματα των κατοίκων 
παρέχει, ενημέρωση-πληροφόρηση για 
φορείς και υπηρεσίες που λειτουργούν 
εντός και εκτός του Δήμου Αλίμου, 
κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, 
οικονομικοκοινωνική υποστήριξη σε άτομα 
που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, 
παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες ανάλογα  
με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων.
Για την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση  
στα αιτήματα των κατοίκων υπάρχει 
συνεργασία της υπηρεσίας με άλλους  
φορείς και υπηρεσίες.
Η Κοινωνική Υπηρεσία για τη ενεργοποίηση 
και ευαισθητοποίηση της κοινότητας για 
ευαίσθητα κοινωνικά θέματα διοργανώνει 
δραστηριότητες όπως ημερίδες, ομιλίες 
κ.λ.π.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Τσουκανέλη 7
Τηλ.: 210 9883140-210 9853580 -  
Fax: 210 9853580
Ώρες εξυπηρέτησης του κοινού:  
9:00 έως 14:00 μ.μ.
Web: http://www.alimos.gov.gr/el-gr/
Default.aspx

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής
Το Γραφείο Ψυχολόγου του Δήμου Νέας 

Ιωνίας, λειτουργεί στο Τμήμα Κοινωνικής 
Μέριμνας της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Πολιτικής από το Μάρτιο 2010 με στόχο 
την παροχή δωρεάν ψυχολογικής 
βοήθειας και συμβουλευτικής στήριξης 
αποκλειστικάστους κατοίκους της Ν.Ιωνίας. 
Το Γραφείο λειτουργεί με υπεύθυνη την 
ψυχολόγο κα Κυριακή Σωτηροπούλου, 
Διδάκτορα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και παρέχει τις παρακάτω 
υπηρεσίες:
Α. Ατομική ψυχολογική υποστήριξη  
σε ενήλικες
Β. Οικογενειακή συμβουλευτική  
(θέματα σχέσεων, θέματα γονέων-παιδιών)
Η συνάντηση με τη ψυχολόγο 
πραγματοποιείται μόνο κατόπιν 
τηλεφωνικού αιτήματος ραντεβού από 
τον/την ίδιο/α τον/την ενδιαφερόμενο/η, 
κατά το ωράριο 09.00-15.00. Οι συνεδρίες 
πραγματοποιούνται στο κτήριο της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας, Βοσπόρου 121 
Καλογρέζα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, 
με απόλυτη εχεμύθεια και αυστηρή τήρηση 
του απορρήτου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-2793916, 
210-2777198, 210-2723675
Web: http://psychologosdni.blogspot.gr/

Δήμος Κορυδαλλού Αττικής
Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης
Στόχος της υπηρεσίας είναι η πρόληψη,  
η διάγνωση και η θεραπευτική  
αντιμετώπιση των δυσκολιών παιδιών 
και ενηλίκων. Κύριο μέλημα του Κέντρου 
Κοινωνικής παρέμβασης του Δήμου 
Κορυδαλλού, είναι η προαγωγή της ψυχικής 
υγείας της τοπικής κοινότητας. Μέσα από 
εξειδικευμένες εφαρμογές και μεθόδους 
αντιμετωπίζονται ποικίλες ψυχικές και 
συναισθηματικές διαταραχές, μαθησιακές 
δυσκολίες και κάθε είδους προβλήματα 
συμπεριφοράς και επικοινωνίας, 
προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και 
συμπαράσταση σε δεκάδες άτομα και 
οικογένειες που χρειάζονται την υποστήριξη 
του. Η στρατηγική του Κέντρου στηρίζεται 
στην πρόληψη μέσω της ενημέρωσης, 
στην επιστημονική διάγνωση και στην 
θεραπευτική αντιμετώπιση  
των προβλημάτων της ψυχικής υγείας.
Στόχος του Κέντρου Κοινωνικής 
Παρέμβασης είναι να αντιμετωπίσει με 
επιτυχία όλα τα προβλήματα που κάνουν 
την κοινωνία μας να «πάσχει», ιδιαίτερα 
μάλιστα για τα παιδιά, έχοντας ως όπλα την 
επιστημονική προσέγγιση και τα αποθέματα 
αγάπης και ανθρωπιάς. Οι υπηρεσίες 
που εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνικής 
Παρέμβασης είναι η Ιατροπαιδαγωγική 
Μονάδα και η Μονάδα Ενηλίκων ενώ 
στελεχώνονται από διεπιστημονική ομάδα 
η οποία αποτελείται από ψυχολόγους, 
κοινωνικούς λειτουργούς, ειδική  
παιδαγωγό και κοινωνιολόγους.  
Οι παράλληλες δράσεις του Κέντρου 
περιλαμβάνουν την Σχολή Γονέων  
καθώς και το Γραφείο Ισότητας.
Λειτουργεί καθημερινά, πρωινές και 
απογευματινές ώρες, κατόπιν ραντεβού 
και οι υπηρεσίες του παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, 
σε δημότες και κατοίκους του Δήμου 
Κορυδαλλού.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα, 
18120 Κορυδαλλός
Τηλ.: 210 4963917
Fax: 210 4970518
Web: http://www.korydallos.gr/Default.
aspx?tabid=65&language=el-GR

Δήμος Ζωγράφου Αττικής
1. ΣΚΟ (Συμβουλευτικό Κέντρο  
Οικογενειών)
Στο Δήμο Ζωγράφου λειτουργεί 
Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών (ΣΚΟ) 
με στόχο την πρωτογενή και δευτερογενή 
πρόληψη της ψυχικής υγείας των Δημοτών 
στο πλαίσιο της κοινωνικής και κοινοτικής 
ψυχολογίας και ψυχιατρικής. Απευθύνεται 
σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, 
εφήβους, ενήλικες, οικογένειες.
Δ/νση: Ι. Μαράτου & Ευρυνόμης  
Τηλ: 210 77.93.622, 210 74.88.382
2. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων  
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
(Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία)
Με τον διακριτικό τίτλο ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά  
των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
Ανακρέοντος 60, 157 71 Ζωγράφου
Τηλέφωνα: 210 74 73 328 -9 
Τηλεομοιότυπο: 210 77 78 542
e-mail: kepheo@otenet.gr
Το Κέντρο Πρόληψης Δήμου Ζωγράφου 
ακολουθώντας την φιλοσοφία όλων  
των προγραμμάτων πρόληψης, ξεκίνησε  
το 2000 και συνεχίζει το έργο του  
στην τοπική κοινωνία του Ζωγράφου,  
με την παραδοχή ότι στις μέρες μας  
το φαινόμενο της ουσιοεξάρτησης αλλά  
και άλλων εξαρτήσεων διογκώνεται όχι 
μόνο επειδή οι ουσίες υπάρχουν και είναι 
προσιτές αλλά κυρίως γιατί υπάρχουν 
άνθρωποι που τις έχουν ανάγκη  
για να ζήσουν.
Web: http://www.zografou.gov.
gr/?p=2872

Δήμος Πεντέλης
Ψυχολογική-συμβουλευτική υποστήριξη 
για γονείς και δασκάλους. Για πληροφορίες 
- ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνείτε 
στα παρακάτω τηλέφωνα τις ώρες και τις 
ημέρες: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στα 
τηλέφωνα: 213 2140538 ώρες 8:00 - 15:00
Τρίτη, Πέμπτη στα τηλέφωνα: 2132140621 
ώρες 8:00 - 15:00.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής
Κοινωνική υπηρεσία Δ. Ηρακλείου
1. Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης
Η δημιουργία και η στήριξη δομών και 
υπηρεσιών που έχουν σχέση με την 
υγεία, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
ευπαθών κοινωνικά ομάδων, αποτελούν 
βασική προτεραιότητα του Δήμου μας και 
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. Σκοπός 
αυτής της κατεύθυνσης είναι η κοινωνική 
συνοχή, η παροχή δωρεάν υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών υγείας και η ανάπτυξη 
της τοπικής κοινωνίας.
2. Παροχή υπηρεσιών σε ατομικό επίπεδο 
(ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική)
Δημαρχιακό Μέγαρο 
Στ. Καραγιώργη 2, 1ος όροφος.
Τηλ.: 213 2000272
Εργαστήριο Ψυχολογικής 
Συμβουλευτικής φοιτητών
Αν αισθάνεστε ότι χρειάζεσθε άμεσα 
βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε  
με κάποιον ειδικό του Συμβουλευτικού 
Κέντρου Φοιτητών στα τηλέφωνα:  
210 - 727 7553 και 210 - 727 7554. 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών 
λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 
10:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ. 
http://web.cc.uoa.gr/skf/milhste/amesh.
html 

Πηγή: http://singleparent.gr

Εθνική γραμμή υποστήριξης ανθρώπων 
που εμπλέκονται με τον καρκίνο.
Η Κοινωφελής Μη κερδοσκοπική  
Οργάνωση Φίλων Του Καρκίνου,  
με τον διακριτικό τίτλο “ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ” 
και στα ξενόγλωσσα “BE STRONG”,  
ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2007,  
με σκοπό την τεκμηριωμένη  
πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν  
τον καρκίνο, την πρόληψη καθώς  
και την υποστήριξη σε όλους όσους 
εμπλέκονται με αυτόν. 
http://www.bestrong.org.gr 
Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη 1034
Προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη, 
συμβουλευτική, ενημέρωση για την 
κατάθλιψη και τα προβλήματα ψυχικής 
υγείας, παραπομπή στις διαθέσιμες, 
δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας  
που βρίσκονται στην περιοχή διαμονής  
του εξυπηρετούμενου ή πλησίον αυτής. 
Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-21:00

Χαμόγελο του Παιδιού 
www.hamogelo.gr
Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών
Τηλέφωνο: 1056
Στο τηλέφωνο απαντούν παιδοψυχολόγοι, 
κοινωνικοί λειτουργοί και εθελοντές.  
Ακούν προσεκτικά τους προβληματισμούς 
του κάθε παιδιού όλο το 24ωρο  
και δέχονται καταγγελίες κακοποίηση  
ή εκμετάλλευση παιδιών.

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας  
του Παιδιού & του Εφήβου 
www.epsype.gr

Αν είστε γονιός ή εκπαιδευτικός
Τηλ.: 801-801-1177

Αν είσαι παιδί ή έφηβος
Τηλ.: 116-111
Η γραμμή αυτή απευθύνεται σε γονείς, 
εφήβους, παιδιά, εκπαιδευτικούς, 
επαγγελματίες υγείας και γενικότερα  
σε όποιον έχει ανάγκη από συμβουλές,  
και υποστήριξη. Επίσης απευθύνεται  
σε όλους όσους θέλουν βοήθεια  
για να αντιμετωπίσουν ψυχικά προβλήματα 
της οικογένειας τους.

Κέντρο Κακοποιημένης Γυναίκας
Τηλέφωνο: 210 52 35 318 και  
210 41 12 091 - 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Τηλέφωνο: 210 32 20 900 
6.00 μ.μ. - 10.00 μ.μ.
Ψυχολογική υποστήριξη και νομικές 
συμβουλές.
Ώρες λειτουργίας γραμμής: Δευτέρα  
έως Παρασκευή, 9:00 π.μ. έως 10:00 μ.μ.

Γραμμή κατά της Οικογενειακής Βίας 
"ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ"
Τηλέφωνο: 800 11 88 881 Πανελλαδική 
Γραμμή Άμεσης Βοήθειας από σταθερό 
χωρίς χρέωση
Τηλέφωνο: 210 77 86 800 Από κινητό  
με χρέωση
Σε αυτήν την γραμμή θα βρείτε νομική και 
ψυχολογική στήριξη από δίκτυο εθελοντών 
και εθελοντριών νομικών και ψυχολόγων.
Ώρες λειτουργίας γραμμής: Καθημερινά, 
9:00 π.μ. έως 9:00 μ.μ.

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών 
Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο: 210 72 77 553 και 210 72 77 
554 Γραμμή Άμεσης Βοήθειας

Ο κύριος σκοπός του Συμβουλευτικού 
Κέντρου είναι να υποστηρίξει και να 
βοηθήσει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά όλα αυτά τα προβλήματα 
που πιθανώς να εμφανιστούν κατά τη 
διάρκεια της φοιτητικής ζωής.
Ώρες λειτουργίας κέντρου: Δευτέρα έως 
Παρασκευή, 10:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ.

Υπηρεσία Συμβούλου Ψυχικής Υγείας 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλέφωνο : 210 82 03 239 για πληροφορίες
Σκοπός της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη 
και υποβοήθηση της Πανεπιστημιακής 
Κοινότητας και κυρίως των φοιτητών στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν 
κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής.
Ώρες λειτουργίας υπηρεσίας: Τρίτη - Πέμπτη 
- Παρασκευή, 11:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ.

Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου 
Πειραιά
http://www.unipi.gr 
Τηλέφωνα: 210 41 42 042 και 210 41 42 
043 για επικοινωνία με φοιτητές
fax: 210-4142402
Το Κέντρο προσφέρει εξειδικευμένες 
υπηρεσίες στους φοιτητές και στις φοιτήτριες 
του Πανεπιστημίου. 
Απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές 
είτε έχουν κάποια προβλήματα που 
δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν και να 
τα επιλύσουν, είτε χρειάζονται στήριξη στις 
αποφάσεις τους  
για να προχωρήσουν σε επιλογές ζωής
Ώρες λειτουργίας κέντρου: Δευτέρα έως 
Παρασκευή, 09:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ.
Τετάρτη και Πέμπτη, 11:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ.

Μονάδα Επείγουσας Τηλεφωνικής 
Βοήθειας
Τηλέφωνο: 210 72 22 333
Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Πανεπιστημιακή 
Ψυχιατρική Κλινική
Τηλεφωνική βοήθεια για επίλυση 
ψυχολογικών προβλήματων.
Ώρες λειτουργίας γραμμής: Καθημερινά,  
3:00 μ.μ. έως 11:00 μ.μ.

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής 
Βοήθειας (Ε.Κ.Κ.Α.) - http://www.ekka.
org.gr
Τηλέφωνο: 197 Γραμμή Άμεσης Βοήθειας 
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης
Το Κέντρο είναι υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης με έδρα την Αθήνα.
Ο σκοπός του Ε.Κ.Κ.Α είναι η παροχή  
υπηρεσιών άμεσης κοινωνικής και 
ψυχολογικής στήριξης σε ανθρώπους, 
οικογένειες και ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού που διέρχονται κρίση ή 
βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
Ώρες λειτουργίας γραμμής:  
Όλο το 24ωρο, όλη την εβδομάδα.
Γραμμή Μαζί για το Παιδί 
Τηλέφωνο: 115 25
Όταν χρειαζόμαστε βοήθεια, πρέπει  
να τη ζητάμε
Οι κλήσεις στην Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 
αφορούν κυρίως:
Πληροφορίες - καθοδήγηση και χειρισμό 
θεμάτων σχετικά με την ψυχική υγεία  
των παιδιών, την άσκηση βίας μέσα  
στην οικογένεια, παιδιά που βρίσκονται  
σε κίνδυνο όπως επίσης κα παιδιά  
με ειδικές ανάγκες
Λήψη ανώνυμων και επώνυμων 

καταγγελιών για περιστατικά κακοποίησης 
ανηλίκων.

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας  
του Παιδιού και του Εφήβου
Γραμμή-σύνδεσμος για γονείς
Τηλέφωνο: 801 801 1177
Η «Γραμμή Σύνδεσμος» είναι μια 
τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για γονείς, 
εκπαιδευτικούς και οποιονδήποτε ενήλικα 
θέλει να μιλήσει για κάποιο θέμα που τον 
απασχολεί σε σχέση με ένα παιδί ή έναν 
έφηβο.
Αν έχετε την ανάγκη για βοήθεια, 
υποστήριξη ή συμβουλή σε θέματα που 
αφορούν την ψυχική υγεία παιδιών και 
εφήβων μπορείτε να τηλεφωνήσετε από
Δευτέρα - Παρασκευή 9:30 π.μ - 8:30 μ.μ, 
Σάββατο από τις 9:30 π.μ -2:00 μ.μ.

Μονάδα Επείγουσας Τηλεφωνικής 
Βοήθειας 
Τηλέφωνο: 210 72 22 333
Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική
Σε αυτή τη Γραμμή παρέχεται βοήθεια για 
ψυχολογικά προβλήματα.
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, 3:00 μ.μ.  
έως 11:00 μ.μ.

Κέντρο "Έλλη Λαμπέτη" Ελληνική 
Εταιρεία Μαστολογίας
http://www.mastologia.gr

Τηλέφωνο: 210 77 73 112 για πληροφορίες
Το Κέντρο προσφέρει ενημέρωση σε σχέση 
με τη νόσο, ψυχολογική και 
συμβουλευτική υποστήριξη σε γυναίκες 
με προβλήματα καρκίνου του μαστού και 
θεωρεί εξίσου σημαντική την ψυχολογική 
υποστήριξη του οικογενειακού
περιβάλλοντος των γυναικών τόσο κατά  
τη διάρκεια της θεραπείας, όσο και μετά.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 
09.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ.

ΟΚΑΝΑ 
Γραμμή SOS: 1031 
Η Τηλεφωνική Γραμμή του ΟΚΑΝΑ ξεκίνησε 
να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 2000 και 
στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένο και 
έμπειρο προσωπικό.
Βασικός στόχος της λειτουργίας της 
είναι η παροχή υπηρεσιών βραχείας 
συμβουλευτικής σε άτομα που 
αντιμετωπίζουν άμεσα είτε στο κοντινό τους 
περιβάλλον πρόβλημα εξάρτησης, τηρώντας 
βέβαια το απόρρητο και την ανωνυμία.
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο κοινό 
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.00 
έως 20.00.
Ανοικτή Συμβουλευτική Γραμμή  
για το AIDS - Νοσοκομείου Α. Συγγρός
Η Υπηρεσία στελεχώνεται από επιστήμονες 
επαγγελμάτων ψυχικής υγείας με ειδική 
κατάρτιση πάνω σε θέματα AIDS.
Αντικείμενο της είναι η εξειδικευμένη 
ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε θέματα AIDS, 
η έγκαιρη και αποτελεσματική πρόληψη.
Επίσης πολύ σημαντική είναι και η 
κατάλληλη αντιμετώπιση των ποικίλων 
ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών των 
οροθετικών ατόμων και ασθενών με AIDS, 
των ατόμων του περιβάλλοντος τους, αλλά 
και του κοινού γενικότερα.
Η γραμμή απευθύνεται σε γονείς, παιδιά, 
εφήβους, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες 
υγείας και γενικά σε οποιονδήποτε έχει 
ανάγκη από συμβουλές, υποστήριξη και 

βοήθεια πάνω σε θέματα για την ψυχική 
υγεία της οικογένειας.
Ώρες λειτουργίας γραμμής: Καθημερινά, 
9:30 π.μ. έως 8:30 μ.μ., Σάββατο: 9:30 π.μ. 
έως 2:30 μ.μ.

Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για 
Καρκινοπαθείς
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Τηλέφωνο: 210-64 64 598
Κύριος στόχος της υπηρεσίας είναι η 
ψυχολογική στήριξη του ασθενή αλλά και 
του περιβάλλοντός του.
Λειτουργεί σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο 

Γραμμή κατά της Οικογενειακής Βίας 
"ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ" 
Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης 
Απευθύνεται σε όλους όσους υφίστανται βία 
και κακοποίηση μέσα στο σπίτι τους.
Η Υπηρεσία παρέχει Νομική και ψυχολογική 
στήριξη από δίκτυο εθελοντών/τριών, 
νομικών και ψυχολόγων, καταφύγιο, 
υποστήριξη για κοινωνική επανένταξη  
και εύρεση εργασίας
Τηλέφωνα: 8001188881, 2107786800. 
Καθημερινά, Σαββατοκύριακα και αργίες. 
Ώρες Λειτουργίας: 9:00 έως 15:00 

Ανακουφιστική Συμπονετική 
Παρηγορητική Αγωγή 
Σωματείο "ΑΓΑΠΑΝ" για καρκινοπαθείς
http://www.agapan.gr
Τηλέφωνο.: 210 729 10 79 για πληροφορίες
fax: 210 721 06 95
Σκοπός του Σωματείου είναι η ψυχολογική, 
συναισθηματική, πνευματική και 
νοσηλευτική βοήθεια των ασθενών  
με ανίατη νόσο, κατά το τελευταίο στάδιο  
της ζωής τους, καθώς επίσης είναι 
σημαντική και η ψυχολογική υποστήριξη 
του οικογενειακού και υποστηρικτικού 
περιβάλλοντος των ασθενών.
Αυτή η προσπάθεια λαμβάνει χώρα 
ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, εθνότητας και 
γενικότερα χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις. 
Ψυχολογική Υποστήριξη Στρατιωτών 
(Οπλιτών)
Δυστυχώς πολλές φορές τα πράγματα 
δεν έρχονται όπως τα περιμένουμε και η 
πίεση του στρατού μπορεί να εντείνει τα 
προβλήματα που έχουμε. Καθημερινά σε 
24ωρη βάση λειτουργεί η Τηλεφωνική 
Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης SOS.
Για τον Στρατό Ξηράς και την Πολεμική 
Αεροπορία
Στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών 
Νοσημάτων (ΣΝΕΝ) στην Πεντέλη Αττικής.
Για το Πολεμικό Ναυτικό
Στο Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής 
στο Σκαραμαγκά Αττικής
Η ΚΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
Η υπηρεσία αυτή στελεχώνεται από 
επαγγελματίες ψυχολόγους και ψυχιάτρους 
και ο χαρακτήρας της είναι κυρίως 
υποστηρικτικός και συμβουλευτικός  
για θέματα:
1. Προσαρμογής στη στρατιωτική ζωή
2. Ψυχικής υγείας
3. Άγχους
4. Κατάθλιψης
5. Εθισμού
6. Σχέσεων και συμπεριφοράς
7. Οικογενειών και εφήβων
8. Καταστάσεις κρίσεων
Στρατός: 800.114.5551
Αεροπορία: 800.114.5552
Ναυτικό: 800.114.5553

Κέντρα ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης Γραμμές υποστήριξης



Πέμπτη 24 Ιουλίου 201414 Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014 15

Ιατρικές υπηρεσίες

Κοινωνικά - Δημοτικά φαρμακεία & ιατρεία Αττικής

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο 
Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Ιωνίας
Από 23 Οκτωβρίου 2012 στο Α’ ΚΑΠΗ Ν. Ιωνίας 
επί της Δ. Σολωμού και Φιλελλήνων 1 στην 
Ελευθερούπολη, πλησίον του σταθμού της Ν. 
Ιωνίας, λειτουργεί το Κοινωνικό Ιατρείο εντελώς 
δωρεάν για τους ανασφάλιστους συντοπίτες 
μας, καθώς και το Κοινωνικό Φαρμακείο για 
τη δωρεάν κάλυψη της φαρμακευτικής τους 
αγωγής, εφόσον χρειαστεί.
Οι εξυπηρετούμενοι πρέπει να διαθέτουν κάρτα 
υγείας ανασφάλιστου η οποία εκδίδεται από τη 
Διεύθυνση Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου 
Ν. Ιωνίας (Βοσπόρου 121, Καλογρέζα).
Τα ιατρεία λειτουργούν κάθε Δευτέρα και 
Τετάρτη 15:00-17:00, και κάθε Τρίτη, Πέμπτη 
και Παρασκευή 17:00-19:00.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Α’ Κ.Α.Π.Η. Ν. Ιωνίας: 
210-2794950, Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής: 
210-2793916, 210-2777198.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Χαλανδρίου
Την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού 
Φαρμακείου αποφάσισαν η Πανελλήνια Eνωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και το Γενικό 
Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, για την υγειονομική κάλυψη άστεγων 
και ανασφάλιστων πολιτών. Σκοπός της 
πρωτοβουλίας είναι η υγειονομική κάλυψη 
άστεγων και ανασφάλιστων του Δήμου 
Χαλανδρίου... η κλινική εξέταση των οποίων 
θα γίνεται από δίκτυο συνεργαζόμενων με 
την Αρχιεπισκοπή εθελοντών γιατρών, ενώ 
τη φαρμακευτική τους κάλυψη θα εξασφαλίζει 
δωρεάν η ΠΕΦ. 
Τόσο τα λειτουργικά και κτηριακά έξοδα του 
Κοινωνικού Φαρμακείου, όσο και τα έξοδα 
προσωπικού θα καλυφθούν από το πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα, η ΠΕΦ αναλαμβάνει τη συ-
γκέντρωση και τον δωρεάν, αποκλειστικό και 
επαρκή εφοδιασμό του Κοινωνικού Φαρμακείου 
με φάρμακα πρωτοβάθμιας περίθαλψης τα οποία 
παράγουν οι εταιρείες-μέλη της, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αντιμετώπιση οξέων περιστατικών 
υγείας των άστεγων και ανασφάλιστων ασθενών 
του Δήμου Χαλανδρίου.
Η χορήγηση των φαρμάκων θα γίνεται κατόπιν 
των οδηγιών και της σχετικής ιατρικής συνταγής 
των εθελοντών γιατρών της Αρχιεπισκοπής, 
αφού προηγουμένως οι δικαιούμενοι έχουν 
πιστοποιήσει την ένταξή τους στις κατηγορίες 
των άστεγων ή ανασφάλιστων. Αρμόδιος για 
τη χορήγηση της σχετικής πιστοποίησης θα 
είναι ο Δήμος Χαλανδρίου.
Διεύθυνση: Στρατάρχη Παπάγου Αλέξανδρου 
7, Χαλάνδρι, τ.κ. 15234, τηλ: 210 6843999.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Αλληλεγγύης 
Δήμου Ν. Σμύρνης
Παρέχει δωρεάν πρωτοβάθμια ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη σε όλους τους ανα-
σφάλιστους, άπορους και άνεργους χωρίς 

διακρίσεις. Στο Κ.Ι.Φ.Α. έχουμε σχεδόν όλες 
τις ειδικότητες γιατρών, καθώς και ψυχολόγο, 
κοινωνική λειτουργό, διατροφολόγο, νοσηλευτή, 
φυσιοθεραπευτή, ψυχοθεραπευτή.
Όσοι και όσες θέλετε να κλείσετε ραντεβού με 
κάποιον από τους γιατρούς ή να συμβάλετε με 
την ιδιότητά σας στη στελέχωση του Κοινωνικού 
Ιατρείου-Φαρμακείου Αλληλεγγύης Νέας 
Σμύρνης μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο 
ή να μας στείλετε email.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα: 13.30-14.30, Τρίτη: 
9.00-19.00, Τετάρτη: 9.30-15.00, Πέμπτη: 9.00-
11.00 και 13.00-20.00, Παρασκευή: 19.30-
21.00 και Σάββατο: 12.00-14.00. Κ.Ι.Φ.Α. Ν. 
ΣΜΥΡΝΗΣ: Αμισού 67, Άνω Νέα Σμύρνη, τηλ.: 
2109316127, www.kifa-nsmirnis.gr, email: 
kifa.nsmirnis@gmail.com

➤ Κέντρο Οικογενειακής προστασίας  
Δήμου Ηρακλείου
To Κέντρο Οικογενειακής Προστασίας αποτελεί 
Πλαίσιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
Απευθύνεται κυρίως σε δημότες-κατοίκους και 
ειδικότερα σε ζευγάρια, μητέρες και ζευγάρια την 
περίοδο της εγκυμοσύνης και μετά από αυτή, 
γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, γυναίκες 
ανεξαρτήτου ηλικίας, για γυναικολογικά θέματα 
και μονογονεϊκές οικογένειες.
Οι επαγγελματίες υγείας του Κέντρου είναι: 
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Κοινωνική Λει-
τουργός, Ψυχολόγος.
Το Κέντρο βρίσκεται στην οδό Παπαιωάννου 
15-17, Α΄όροφος. Τηλ. επικοινωνίας: 210-
2835945-FAX 210-2826924.
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας(ΝΠΔΠ) Δήμου 
Ηρακλείου
Η δημιουργία και η στήριξη δομών και 

υπηρεσιών που έχουν σχέση με την υγεία, 
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων, αποτελούν βασική προ-
τεραιότητα του Δήμου μας και του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας. Σκοπός αυτής της 
κατεύθυνσης είναι η κοινωνική συνοχή, η 
παροχή δωρεάν υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
υγείας και η ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες Δομές Υγείας: Δημοτικά Ια-
τρεία κ΄ Οφθαλμολογικό Κέντρο, Κέντρο 
Εργοθεραπείας, Κέντρο Ψυχολογικής Υπο-
στήριξης, Κέντρο Ενημέρωσης και Έρευνας για 
τις Εξαρτήσεις (ΚΕΝΕΕ), Κέντρο Οικογενειακής 
Προστασίας.
Διεύθυνση: Δημαρχιακό Μέγαρο, Στ. Κα-
ραγιώργη 2. Τηλ.: 213 2000272.

➤ Δημοτικό Ιατρείο - Σταθμός Υγείας  
Δήμου Ηρακλείου
Η ενημέρωση, η σωστή πληροφόρηση, η 
συμβουλευτική, η πρωτογενής και δευτερογενής 
πρόληψη αποτελούν τους βασικούς μας άξονες 
για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας 
στους κατοίκους. Η δημιουργία και η στήριξη 
δομών και υπηρεσιών που έχουν σχέση με την 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων και όχι μόνο, αποτελούν βασική προ-
τεραιότητα του Δήμου μας και συγκεκριμένα 
του Τμήματος Υγείας.
Ειδικότητες Ιατρών και Επιστημόνων Υγείας: 
Παθολόγος, Πνευμονολόγος, Γυναικολόγος, 
Οφθαλμίατρος, Οδοντίατρος, Κλινική Ψυ-
χολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Νοσηλεύτρια- 
Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Διοικητικοί 
Υπάλληλοι, Ελεγκτής Γιατρός ΕΟΠΥΥ.

Πληροφορίες - Ραντεβού: Τηλ: 210 2717451 - 
213 2000141, e-mail: iatreia@iraklio.gr
Δευτέρα ως Παρασκευή 08.00 - 15.00.

Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βριλησσίων
Το πρόγραμμα «Κοινωνική Μέριμνα - Βοήθεια 
στο σπίτι» είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα που προσφέρει φροντίδα για 
εκείνους που την χρειάζονται στο πλαίσιο 
μιας φιλοσοφίας που θεωρεί μέτρο του 
πολιτισμού μιας κοινωνίας την μέριμνα για 
τους ηλικιωμένους και τους συνανθρώπους 
με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Πληροφορίες: Τηλ: 210.61.35.611 όλες τις 
εργάσιμες μέρες από τις 8.30 μέχρι τις 9.30 το 
πρωί ή αφήνοντας μήνυμα στο ίδιο τηλέφωνο 
για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

➤ Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο  
Δήμου Αμαρουσίου
Το Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο έχει 
σαν στόχο την πρόληψη και την καλύτερη 
πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας του πολίτη και απευθύνεται σε άπορους 
και ανασφάλιστους πολίτες οι οποίοι είναι 
δημότες ή κάτοικοι Αμαρουσίου.
Στελεχώνεται από Διοικητικό και Νοσηλευτικό 
Προσωπικό. Μέσα από το Δημοτικό Πο-
λυιατρείο, γιατροί όλων των ειδικοτήτων 
προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους 
στις ασθενέστερες τάξεις. 
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (1ος όροφος), 
Μαρούσι Τ.Κ. 15124. Τηλ. :213-20.31.910 - 911 
- 914 - 916 - 917. Τηλ. θεώρησης βιβλιαρίων: 
213 20 31 918. FAX: 213 20 31 919. E-mail: 
dimpol@maroussi.gr. Ωράριο Λειτουργίας: 
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 07:00 
π.μ.- 05:00 μ.μ. & Τρίτη : 07:00 π.μ.- 07:00 μ.μ.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Αγίας Παρασκευής
Παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό 
και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε άστεγους 
και άπορους.
Διεύθυνση: Χειμάρρας 22, Αγία Παρασκευή. 
Τηλ. 210 67547700.

➤ Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Στην πόλη μας λειτουργούν Δημοτικά Ιατρεία. 
Τα Δημοτικά Ιατρεία παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους δωρεάν και δέχονται με προσυνεννόηση 
(ραντεβού).
Τα δύο Δημοτικά Ιατρεία είναι: Α΄Δημοτικό 
Ιατρείο: (Χίου & Σωτήρος 2, Τηλ. 210-6000998)
Β΄Δημοτικό Ιατρείο: (Χειμάρρας 22, Τηλ. 210-
6547700, e-mail: info@iatria-ap.gr)
Στα Δημοτικά Ιατρεία λειτουργούν τα τμήματα: 
Αγγειολογικό-Χειρουργικό, Μικροβιολογικό-
Βιοχημικό, Γυναικολογικό, Καρδιολογικό, 
Κυτταρολογικό, Μαστού, Ορθοπεδικό, Πα-
θολογικό, Πνευμονολογικό-Σπιρομετρήσεις, 
Ψυχιατρικό, Οδοντιατρικό (έλεγχος πρόληψη).
Στα Δημοτικά Ιατρεία λειτουργούν ακόμη: Ιατρείο 
Ψυχολόγου-Ψυχοθεραπευτή, Ιατρείο Διακοπής 
Καπνίσματος, Τράπεζα Αίματος.

➤ Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά
Στο Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά, παρέχουμε σε 
ανασφάλιστους συμπολίτες μας δωρεάν ιατρική 
και οδοντιατρική πρωτοβάθμια περίθαλψη, 
φάρμακα, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυ-
σικοθεραπεία, καθώς επίσης και κοινωνική 
και ψυχολογική υποστήριξη.
Λειτουργούμε καθημερινά από τις 9:30πμ. 
- 8:30μμ., σε χώρους που μας παραχώρησε 
η Δημοτική Αρχή του Κορυδαλλού στην 
οδό Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα, 3ος όροφος, 
Πλατεία Μέμου, Κορυδαλλός.
Τηλ: 2104960790. E-mail: gramateia2013@
gmail.com, site: http://a-iatreio.blogspot.gr.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα
Το Κοινωνικό Φαρμακείο δεν αφορά μόνο 
το Βύρωνα, αλλά καλύπτει τις ανάγκες των 
ανασφάλιστων συμπολιτών μας σε όλες τις 
όμορες περιοχές και τους δήμους όπως: 
Παγκράτι, Βύρωνα, Υμηττού, Δάφνης, Ν. 
Σμύρνης, Καισαριανής, Ζωγράφου, Χολαργού 
κ.α, κάθε ανασφάλιστο πολίτη ανεξάρτητα 
από τον τόπο κατοικίας του. 
Έναρξη λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου: 
30 Οκτώβρη 2012 Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-
13.00, Τετάρτη-Παρασκευή 17.00-18.30.
Έδρα Κοινωνικού Φαρμακείου: Ελλησπόντου 
12, Βύρωνας (απέναντι από το υποθηκοφυλάκιο) 
τηλ: 210-7628209. E-mail: Egmont1937@
gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Ηλιουπόλεως
Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν 
φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παρα-
φαρμακευτικά προϊόντα σε τακτική βάση 
σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: άνεργοι και 
άποροι που είναι ανασφάλιστοι. Η συλλογή των 
παραπάνω προϊόντων πραγματοποιείται μέσω 
της σύνδεσης του κοινωνικού φαρμακείου 
με φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακευτικούς 
φορείς αλλά και την τοπική κοινωνία. Μέσω 
της λειτουργίας της δομής, παρέχονται και 
υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 
πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και 
κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων 
από την κοινωνική λειτουργό.
Το κοινωνικό φαρμακείο λειτουργεί κα-
θημερινά 09:00 - 17:00 στην Ιάσωνος & 
Καραμανλή 12 για την εξυπηρέτηση των 
ωφελουμένων αλλά και την αποδοχή δωρεάς 
φαρμάκων.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Παλλήνης
Το Κοινωνικό Φαρμακείο απευθύνεται σε 
άπορους και ανασφάλιστους δημότες ή και 
κατοίκους του Δήμου Παλλήνης.
Το Κοινωνικό φαρμακείο λειτουργεί με δωρεές 
φαρμάκων από τους «Φαρμακοποιούς του 
Κόσμου», από φαρμακευτικές εταιρείες, και 
από ιδιώτες φαρμακοποιούς του Δήμου.
Μπορείτε κι εσείς να ενισχύσετε το Κοινωνικό 
Φαρμακείο, προσκομίζοντας φάρμακα που δεν 
χρησιμοποιείτε και η λήξη τους είναι τουλάχιστον 
έξι μήνες μετά, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις 
του ν. 1729 (συνταγή με μονογράμμιση) και 
φάρμακα ψυγείου.
Διεύθυνση: Υψηλάντου 3, Παλλήνη (συ-
στεγάζεται με τα Δημοτικά Ιατρεία Δημοτικής 
Ενότητας Παλλήνης). Τηλ: 210 6668888.

➤ Δημοτικο Κοινωνικό Ιατρείο Αλίμου
Διενεργούνται συστηματικά προληπτικοί 
ιατρικοί έλεγχοι και πράξεις προληπτικής 
ιατρικής σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού 
(παιδικοί σταθμοί, σχολεία, αθλητικοί σύλ-
λογοι, ΚΑΠΗ, κ.α.) από εθελοντές γιατρούς. 
Επίσης από εθελοντές γιατρούς παρέχεται 
βασική περίθαλψη σε άπορους, άνεργους, 

ανασφάλιστους. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 
25 και Αυξεντίου (1ος όροφος), τηλ.: 210 
9886947 και 210 9886950.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού  
(Μητροπολιτικό)
Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελ-
ληνικού αποτελεί μια αλληλέγγυα, πλήρως 
εθελοντική, δομή που προσφέρει πρω-
τοβάθμια ιατροφαρμακευτική φροντίδα 
σε ανασφάλιστους, άπορους και άνεργους 
πολίτες. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε 
τις παραπάνω υπηρεσίες στους πολίτες που τις 
έχουν ανάγκη αλλά και να αναδείξουμε με κάθε 
δυνατό τρόπο τους λόγους για τους οποίους 
αυτοί οι πολίτες ζητάνε την βοήθεια μας. Το 
ιατρείο μας και οι εθελοντές του διεκδικούν 
το ανθρώπινο δικαίωμα που έχουν όλοι οι 
άνθρωποι στην υγεία. Με αυτό το σκεπτικό 
διεκδικούμε την ελεύθερη, ανεμπόδιστη 
και χωρίς διακρίσεις, πρόσβαση όλων των 
ανασφάλιστων πολιτών στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας της χώρας μας .
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη 10:00-
20:00, Παρασκευή 10:00-19:00 και Σάββατο 
10:00-14:00. Τηλέφωνο Γραμματείας: 210-
9631-950, email: mkiellinikou@gmail.com

➤ Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής
Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής αποτελεί την 
κοινή προσπάθεια της Μ.Κ.Ο. «Αποστολή» και 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να στηρίξουν 
τους χιλιάδες ανασφάλιστους και οικονομικά 
αδύναμους πολίτες. Παρέχονται πρωτοβάθμιες 
υπηρεσίες υγείας και αποτελεί το πρώτο κοινό 
βήμα στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας 
που έχει υπογράψει η «Αποστολή» με τον 
Ι.Σ.Α.
Πέραν της λειτουργίας του Ιατρείου Κοινωνικής 
Αποστολής στο Σύμφωνο Συνεργασίας 
προβλέπεται η λειτουργία με εθελοντές 
ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου και των 
Κινητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας 
που διαθέτει η «Αποστολή».
Το Ιατρείο στεγάζεται στο κτίριο του ΙΣΑ και 
παρέχει με εθελοντές ιατρούς διαφόρων 
ειδικοτήτων Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
σε ενήλικες και παιδιά, συγκεκριμένες ώρες 
και μέρες την εβδομάδα. Κλινική Εξέταση 
και Παρακολούθηση από εθελοντές ιατρούς 
διαφόρων ειδικοτήτων - Ιατρικό Φάκελο 
- Χορήγηση Φαρμάκων - Παραπομπή 
για εργαστηριακές εξετάσεις σε Ιατρεία 
και Ιατρικά Κέντρα εθελοντών ιατρών 

του ιατρικού συλλόγου Αθηνών καθώς 
και εμβολιασμό. (Βασικός εμβολιασμός 
παιδιών -εφήβων και εμβολιασμοί ενήλικων-
ηλικιωμένων).
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κατερίνα Αυλωνίτη, 
Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 113, 11526, 
Αθήνα, τηλ.: 210 3847374.

➤ Ιατρείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Περιστερίου
Σκοπός του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
είναι να προσφέρει δωρεάν πρωτοβάθμια 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες ανασφάλιστων πολιτών. 
Απευθύνεται χωρίς διάκριση σε Έλληνες και 
αλλοδαπούς, που κατοικούν στο Περιστέρι 
και όχι μόνο, σε όσους σήμερα δεν έχουν 
πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. 
Το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελεί 
το καταφύγιο των συνανθρώπων μας, οι 
οποίοι καθημερινά πλέον εγκαταλείπονται 
από την επίσημη πολιτεία.
Έως σήμερα,στο ιατρείο κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης Περιστερίου παρέχουν τις εθε-
λοντικές τους υπηρεσίες γιατροί των παρακάτω 
ειδικοτήτων: Παθολόγος, Γεν. Χειρούργος, 
ΩΡΛ, Πνευμονολόγος, Καρδιολόγος, Ψυ-
χίατρος.
Οι ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 
για κλείσιμο ραντεβού, είναι: πρωϊ Δευτέρα 
- Παρασκευή 11:00 - 14:00 και απόγευμα 
Δευτέρα - Πέμπτη 18:00 - 20:00 στο τηλέφωνο: 
210-5781618. E-mail: iatreioallperisteriou@
gmail.com. Διεύθυνση: Χρυσολωρά 1 κ΄ Αγ. 
Παύλου, Περιστέρι, τ.κ. 12132. Πρόσβαση: 
στάση Μετρό Αγ. Αντώνιος, ή στάση Λίτσα - 
Παναγή Τσαλδάρη (λεωφορεία και τρόλεϋ.

➤ Φαρμακείο - Ιατρείο  
Αλληλεγγύης στα Πατήσια
Το Φαρμακείο Αλληλεγγύης στα Πατήσια 
υποδέχεται και εξυπηρετεί δωρεάν απόρους, 
ανέργους και ανασφάλιστους, αποκλειστικά με 
ιατρική συνταγή. Εφόσον δεν υπάρχει ιατρική 
συνταγή, υπάρχει δυνατότητα παραπομπής 
σε δίκτυο συνεργαζόμενων ιατρών.
Έχουμε μαζί μας κάθε δικαιολογητικό που 
δηλώνει την αδυναμία πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υγείας (Βιβλιάριο ασθενείας, κάρτα 
ανεργίας, ταυτότητα ή διαβατήριο κλπ). 
Ώρες λειτουργίας: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη: 
16.00-19.00 μ.μ. το απόγευμα και κάθε Πέμπτη: 
10-12 π.μ. το πρωί.

➤ Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι & 
Κοινωνική μέριμνα» Δήμου Αμαρουσίου
Στο Δήμο Αμαρουσίου υλοποιούνται τα 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωνικής 
υποστήριξης «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδα 
Κοινωνικής Μέριμνας», όπου παρέχονται 
υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής 
Φροντίδας και Οικογενειακής Βοήθειας.
Τα προγράμματα απευθύνονται σε: Μη 
αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, άτομα με 
αναπηρία και ηλικιωμένους.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 
07:00 - 15:00. Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών 
Πολυκατοικιών, (εντός ΚΕΠ) Μαρούσι Τ.Κ. 
15124. Τηλ.: 210 6105649 - 213 2031943 
- 213 2031926. Fax: 213 2031941. E-mail: 
bss@maroussi.gr

Κοινωνικό Φαρμακείο - Κ.Υ.Α.Δ.Α Κέντρο 
Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων
Λειτουργεί από το 2008 και παρέχει δωρεάν 
φαρμακευτικά σκευάσματα και υγειονομικό 
υλικό σε ανασφάλιστους δημότες και κα-
τοίκους του Δήμου Αθηναίων.
Διεύθυνση: Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70. 
Τηλέφωνο: 210 52.46.516, fax: 210 52.35.671, 
e-mail: seckyada@otenet.gr

Τ α τελευταία 5 χρόνια όλο και περισσότερο δυστυχώς αυξάνουν οι βασικές ανάγκες συμπολιτών μας για διαβίωση. Η κρίση ανέδειξε και μεγιστοποίησε 
τα κενά στους τομείς της υγείας, της σίτισης, της στέγασης και της εκπαίδευσης, των κοινωνικά, κυρίως, ασθενέστερων ομάδων οι οποίες 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα στη ικανοποίηση αυτών των αναγκών τους, λόγω της έλλειψης οικονομικών πόρων.
Δυστυχώς, η κρίση υπογράμμισε την έλλειψη σχεδιασμού και υποδομών από την πλευρά της πολιτείας σε ότι αφορά την παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών. Αρκετές Μ.Κ.Ο. και σύλλογοι, καθώς και πολλές ιδιωτικές πρωτοβουλίες, προσπάθησαν να σταθούν στο πλευρό όλων αυτών των 
ανθρώπων που διεκδικούν το δικαίωμά τους στη ζωή. Η εκκλησία επίσης έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο αναπτύσσοντας σχετικές δράσεις και συνεργασίες.
Το φαινόμενο βεβαίως δεν έχει αντιμετωπισθεί επαρκώς και σίγουρα απαιτείται μεγιστοποίηση και πολλαπλασιασμός των δράσεων.
Το Skywalker μέσω της νέας έντυπης έκδοσης του rejoin, συνέλεξε σήμερα τα σημαντικότερα σημεία, ανά δήμο όπου λειτουργούν οι δομές των 
κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων, όπου μπορείτε να απευθυνθείτε και να αξιοποιήσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr
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24 Ιουλίου
Μουσική βραδιά με «Μουσικές Περιπλανήσεις»,  
στο Κέντρο Τεχνών στο Πάρκο Ελευθερίας  
με το Gala Mozart. Διεύθυνση: Πάρκο Ελευθερίας,  
στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής.  
Τηλέφωνο: 2107232603. Ώρα έναρξης: 21.00

25 Ιουλίου
Θέατρο, «Ιφιγένεια εν Γένει» της Λίλιαν 
Δημητρακοπούλου Θέατρο Βράχων, Βύρωνας - 
Υμηττός. Διεύθυνση: Οδός Ταταούλων. Τηλέφωνο: 
210 7626438, 210 7626738. Ώρα έναρξης: 21.00

26 Ιουλίου
Παιδί, «Το ταξίδι της Κυμοθόης». Πρόκειται για  
μια φανταστική ιστορία που θα πραγματοποιείται 
κάθε Σάββατο στο Αρχαιολογικό Μουσείο. 
Διεύθυνση: Πατησίων 44 & Τοσίτσα 1. 
Τηλέφωνο: 213 2144800, 213 2144856.  
Ώρα: 11:00 με 12:00. Υπεύθυνη εκδήλωσης:  
κα Εύη Παπαδοπούλου (213 214 4807).

27 Ιουλίου
Έκθεση, «Η εξέλιξη της ανθρώπινης μορφής  
στη Νεοελληνική» στην Πινακοθήκη Γρηγοριάδη 
στο Ν. Ηράκλειο. Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 18. 
Τηλέφωνο: 2102719744. Ωρες λειτουργίας: Κυριακή 
11.00-14.00 

28 Ιουλίου
Νύχτα για μουσική σε ένα από τα ωραιότερα θέατρα, 
«Modern Jazz Trio M.O.T.HE», στο Θέατρο Πέτρας, 
Ίλιον-Πετρούπολη. Διεύθυνση: Ολυμπίας.  
Τηλέφωνο: 210 5062166 - Ώρα: 21:00

29 Ιουλίου
Διαγωνισμός «Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών 2014». 
Μπείτε στην ιστοσελίδα www.imera-glosson-2014.
eu, πάρτε μέρος στο διαδικτυακό κυνήγι θησαυρού, 
ανακαλύψτε την ελληνική φράση που κρύβεται πίσω 
από τα «λουλούδια» και κερδίστε, δωρεάν τμήματα 
εκμάθησης Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, 
Ιταλικών και Τσεχικών. Ινστιτούτο Γκαίτε.  
Διεύθυνση: Ομήρου 14-16. Τηλέφωνο:  
210 3661 000 - Καθημερινά: 00:00 με 23:59
Το απόγευμα μπορείτε να επισκεφτείτε  
την Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη της Στέγης  
και να δανειστείτε κάποιο βιβλίο. Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών, Ν. Κόσμος - Κουκάκι. Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Συγγρού 107-109 - Τηλέφωνο: 
2130178000. Καθημερινά: 00:00 με 23:59

30 Ιουλίου
Μείνετε συντονισμένοι γιατί έως το Σεπτέμβριο, οι πιο 
όμορφοι χώροι της Αθήνας, αλλά και των ευρύτερων 
περιοχών μετατρέπονται σε υπαίθριες αίθουσες 
προβολής με ελεύθερη είσοδο, συνδυάζοντας 
την ομορφιά του αστικού τοπίου με πάνω από 20 
αριστουργήματα της 7ης τέχνης. Ο πεζόδρομος της 
Δ. Αρεοπαγίτου, το Άλσος Πετραλώνων, το Πάρκο 
της Ακαδημίας Πλάτωνος, η Πλατεία Αυδή και η 
Πλατεία Μεσολογγίου, το Νομισματικό καθώς και 
το Βυζαντινό Μουσείο αλλά και το Θέατρο Ρεματιάς 
Χαλανδρίου και το Άλσος Νέας Σμύρνης, είναι 
μερικά από τα μέρη της πόλης που συμμετέχουν στο 
καλοκαιρινό φεστιβάλ - ετήσιο θεσμό!  
Ο Φωτογράφος Γιάννης Σκουλάς πραγματοποιεί 
έκθεση «Εκτός Πλαισίου Χορού» στο Τρένο 
στο Ρουφ. Διεύθυνση: Λ. Κωνσταντινουπόλεως, 
Προαστιακός σταθμός Ρουφ Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: 
210-5298922, 6937604988. Ώρα: 20.00 - 22.00

31 Ιουλίου
Έκθεση Εικαστικής Δημιουργίας για παιδιά με θέμα: 
«Ταξιδεύοντας στον Κόσμο με μια Παιδική Βαλίτσα». 
Διεύθυνση: Αττική οδός, Σπάτα - Τηλέφωνο: 210 
3537227. Ωράριο: 00:00-23:59

1 Αυγούστου
Βραδιά θεάτρου. Το δραματοποιήμενο μυθιστόρημα 
σε σκηνοθεσία της Άννας Βαγενά «Η ζωή μπροστά 
σου» του Ρόμαν Γκάρι θα ταξιδεύει στο Ανοιχτό 
Θέατρο Σάρας. Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου και Ηλία 
Κυριακού. Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014.  
Ώρα ενάρξης: 21.00

2 Αυγούστου
Σινεμά στη Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας. 
Παρακολουθείστε την ταινία «Αυγουστιάτικό  
Γεύμα Στη Ρώμη» Του Gianni Di Gregorio.
Διεύθυνση: Λασκαρίδου 120 & Φιλαρέτου. 
Τηλέφωνο: 2109537314. Ώρα: 21.00

3 Αυγούστου
Μπορείτε να συνδυάσετε την Ομαδική έκθεση  
στην Αίθουσα Τέχνης «Πόρτα» στο Θησείο  
με έναν όμορφο περίπατο στο Μοναστηράκι.  
Τα Αναφιώτικα στην Πλάκα δεν αφήνουν κανέναν 
αδιάφορο. Διεύθυνση: Αδριανού 9  
Τηλέφωνο: 2103240133. Ώρα: 13:00 - 21:00

4 Αυγούστου
Εξόρμηση με ποδήλατα, «Critical mass rides 
Αθήνας». Μία μαζική βόλτα με ποδήλατα,  
ξεκινώντας από ένα προκαθορισμένο σημείο 
εκκίνησης κάθε μήνα, μια συγκεκριμένη μέρα.  
Από εκεί και πέρα, το critical mass αποτελεί μια 
ελεύθερη έκφραση ποδηλατών, ευπρόσδεκτα  
είναι και κάθε λογής αυτοκινούμενα με ανθρώπινη 
δύναμη οχήματα, όπου κάθε συμμετέχων έχει  
και την δική του ιδέα και σκοπό γι' αυτή τη βόλτα. 
Σίγουρα ο σκοπός δεν είναι η ταχύτητα σε μια 
τέτοια βόλτα. Είναι μία μαζική βόλτα με ποδήλατα, 
ξεκινώντας από ένα προκαθορισμένο σημείο 
εκκίνησης κάθε μήνα, μια συγκεκριμένη μέρα.  
Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου και Όθωνος,  
Πλατεία Συντάγματος - Ώρα: 19:00

5 Αυγούστου
Έκθεση της Καλλιόπης Λαιμού «Δεήσεις».  
Σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 
επιλέγει να εκθέσει ένα σύγχρονο έργο τέχνης  
που αναδεικνύει την διαπολιτισμικότητα,  
την αλληλεγγύη, την ισονομία και την ειρήνη. 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Bασιλίσσης Σοφίας 22. 
Τηλέφωνο: 2107232178, 2107211027.  
Καθημερινά: 08:00-20:00

6 Αυγούστου
Γνωρίστε το «Σινεμά στη Γειτονιά». Η ομάδα 
κατοίκων “Η Κυψέλη μας” και το Κέντρο 
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών 
Χωριών SOS Ελλάδος που εδρεύει στην Κυψέλη, 
συνδιοργανώνουν προβολές ταινιών για μικρούς  
και μεγάλους. Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη  
και Μεγίστης. Ώρα: 21:00-23:00

7 Αυγούστου
Προμηθευτείτε με νεράκι και κάντε μια βόλτα  
προς τον πρώτο βοτανικό κήπο στον κόσμο,  
το οποίο ιδρύθηκε στην Αθήνα τον 4ο αιώνα π.Χ. 

από τον Αριστοτέλη και το μαθητή του Θεόφραστο, 
που θεωρείται σήμερα ο θεμελιωτής της βοτανικής 
επιστήμης. Ο Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και 
Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους ή αλλιώς Διομήδειος 
Βοτανικός Κήπος βρίσκεται στο προάστιο του 
Χαϊδαρίου σε έκταση 1860 στρεμμάτων και διαθέτει 
περισσότερα από 2.500 είδη φυτών από όλο  
τον κόσμο. Περιοχή: Δαφνί Χαϊδαρίου

8 Αυγούστου
Μουσική, «Συναυλίες στη Μουσική Βιβλιοθήκη 
της Ελλάδος». Σειρά συναυλιών με τη συμμετοχή 
τελειόφοιτων σπουδαστών Ωδείων, στο πλαίσιο της 
συνεργασίας της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης με 
τα Ωδεία. Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη. 
Τηλέφωνο: 2107282778. Ώρα: 15.00

9 Αυγούστου
Η Αθήνα έχει αρχίσει να αδειάζει οπότε μπορείτε με 
το λεωφορείο να πάτε για μπάνιο στον Άγιο Κοσμά. 
Ελεύθερη πλαζ που μοιάζει περισσότερο με τις 
οργανωμένες των νοτίων προαστίων. Η πρόσβαση 
είναι πολύ εύκολη με το τραμ. Η παραλία βρίσκεται 
ακριβώς μετά τις αθλητικές εγκαταστάσεις, στην 
πεζογέφυρα του πρώην δυτικού αεροδρομίου.

10 Αυγούστου
Βόλτα στο Παραμύθι στο Λόφο των Νυμφών. 
Κατεβαίνετε στη στάση του μετρό Συγγρού-Φιξ  
και ανηφορίζετε τη Μάρκου Μπότσαρη. Αριστερά, 
στη Δημητρίου Αιγινήτου θα εντοπίσετε μια ταμπέλα  
προς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,  
που στέκεται καθηλωτικό από το 1842  
στο λόφο των Νυμφών. Η βασιλική του μορφή 

σχηματίζεται από τα μισά του δρόμου, κι ο υπέροχος 
τρούλος του ξεπροβάλει πίσω από κλαδιά.  
Αξίζει τον κόπο!

11 Αυγούστου
Περπατήστε στην καταπράσινη Ακαδημία!  
Ακαδημίας Πλάτωνος! Κυπαρίσσια, χαρουπιές, 
δάφνες, ελιές, κουτσουπιές, ροδιές, μουριές, υρτιές. 
Και όλα αυτά μόλις 20’ (με τα πόδια, παρακαλώ...) 
είτε από τη στάση μετρό του Μεταξουργείου, 
είτε από αυτή των Σεπολίων. 150 στρεμμάτα 
αρχαιολογικού πάρκου που ανήκει στο Δήμο 
Αθηναίων, καταπράσινου, πεντακάθαρου, με σκιες, 
αρχαιότητες (φυλασσόμενες και όχι), χώρους ειδικά 
διαμορφωμένους για παιδιά, χωμάτινα μονοπάτια, 
φώτα το βράδυ. 

12 Αυγούστου
Μπάνιο στα Βοτσαλάκια της Καστέλλας.  
Είναι μια από τις αγαπημένες παραλίες  
των κατοίκων του Πειραιά αφού βρίσκεται  
σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια της πόλης.  
Η παραλία βρίσκεται μεταξύ των λιμανιών  
της Ζέας και της Καστέλας.

13 Αυγούστου
Η δράση «Σινεμά στη γειτονιά» συνεχίζεται 
για δεύτερη χρονιά και είναι μια πρωτοβουλία 
ψυχαγωγίας και ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού, 
κρατώντας τους κατοίκους στη γειτονιά τους  
και προσφέροντας ευκαιρίες για ανθρώπινη επαφή, 
έξω από το σπίτι και μακριά από τον καναπέ  
και την τηλεόραση. Διεύθυνση: Φωκίωνος  
Νέγρη και Μεγίστης.

14 & 15  
Αυγούστου 
Προτείνουμε τις εξής παραλίες. Γλυφάδα: Αν 
και βρίσκεται σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα 
προάστια της Αθήνας, η παραλία μοιάζει σχετικά 
ερημική σε σύγκριση με άλλες που βρίσκονται μόλις 
μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά. Παραμένει ένα 
από τα ελάχιστα σημεία της πρωτεύουσας όπου 
μπορεί κάποιος να κάνει το μπάνιο του σε σχετική 
απομόνωση. Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Περίπου 20 
χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, βρίσκονται τα γνωστά 
σε όλους Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, στον δρόμο 
προς Βάρκιζα. Πρόκειται για πολλές μικρές παραλίες,  
σε μικρούς κόλπους και βράχια, οι οποίες δεν είναι 
οργανωμένες, αλλά είναι πολύ καθαρές με βαθιά  
και δροσερά νερά. Σε περίπτωση που μείνετε εκεί το 
βράδυ μην ξεχάσετε να αφήσετε  
το χώρο καθαρό. 

16 Αυγούστου
Κουβανέζικη μουσική εκδήλωση με το συγκρότημα 
Latino Cubano. Ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, 
ζωντάνια, χρώματα και ρυθμούς της Καραϊβικής.
Αν φτάσετε νωρίτερα στον προορισμό σας ρίξτε μια 
βουτιά στη θάλασσα. Διεύθυνση: Παραλία του Αγίου 
Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράφτη. Ώρα: 21.00

17 Αυγούστου
Ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου θα είναι ανοικτός 
για τους πολίτες κάθε Κυριακή (εκτός από αργίες), 
από τις 10.00 π.μ. έως τις 14.00 μμ. Το Προεδρικό 
Μέγαρο καταλαμβάνει συνολική έκταση 27  
περίπου στρέμματα, μεγάλο τμήμα της οποίας κατέχει 
ο κήπος. Στην κύρια όψη του κτιρίου, επί της Ηρώδου 
Αττικού, βρίσκεται η επίσημη είσοδος του Μεγάρου. 
Διεύθυνση: Ηρώδου Αττικού 21.  
Τηλέφωνο: 2107283111

18 Αυγούστου
Βιβλίο και φύγαμε για παραλία! 
Το Πεύκο ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια ένα  
από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της Αττικής. 
Σήμερα, οι οργανωμένες υποδομές έχουν επεκταθεί 
αλλά ακόμα υπάρχει χώρος για όσους θέλουν 
να κάνουν το μπάνιο τους χωρίς να πληρώσουν. 
Βρίσκεται στο 41ο χλμ. της Λεωφ. Σουνίου.

19 Αυγούστου
Παρακολουθήστε την ταινία «Chef» του Jon Favreau 
στο Village Θερινό, στο Village Park στο Ρέντη. 
Διεύθυνση: Θηβών 228 & Παρνασσού.  
Τηλέφωνο: 2104278600, 2108108080.  
Ώρα: 21.00

20 Αυγούστου
Εξερευνήστε τον Εθνικό μας Κήπο. Ο Εθνικός Κήπος 
είναι ο πρώτος οργανωμένος χώρος διακοσμητικού 
πρασίνου της Νεότερης Ελλάδος, ο οποίος έχει 
χαρακτηριστεί και ως Ιστορικός τόπος. 

21 Αυγούστου
Μπάνιο, στη Λουμπάρδα Κορωπίου, παραλία της 
Αττικής στην οποία μπορεί να κολυμπήσει κάποιος 
ακόμα και με πολύ δυνατό αέρα αφού προστατεύεται 
από έναν κλειστό κολπίσκο. Βρίσκεται στο 33ο χλμ.  
της Λεωφ. Σουνίου.

22 Αυγούστου
Μια βόλτα στα στενά του Μετς αξίζει τον κόπο.  
Αν ανεβείτε τη Λογγίνου θα σας βγάλει  
στη Μάρκου Μουσούρου, έναν από τους πιο 
κεντρικούς δρόμους του Μετς, γεμάτος παλιά 
ή ανακαινισμένα νεοκλασικά με αρχιτεκτονικό 
ενδιαφέρον. Στην Τριβωνιανού κάντε δεξιά  
και ανηφορήστε προς το λόφο του Αρδηττού.  
Γυρίστε για λίγο το κεφάλι προς τα πίσω  
και ρίξτε μια ματιά στη θέα, που απλώνεται  
μέχρι τη θάλασσα. Η συνέχεια της Τριβωνιανού  
θα σας βγάλει μέχρι το άλσος στο λόφο  
του Αρδηττού, του οποίου η είσοδος  
-για όσους έχουν όρεξη για jogging  
και περπάτημα μέσα στα πεύκα- είναι από  
την οδό Αρχιμήδους (προς το Παγκράτι).

23 Αυγούστου
Έκθεση «730 ART DAYS / ARTWALL».  
Το Artwall συμμετείχε στο Back To Athens 2013  
και 2014, ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να δει πάνω 
από 80 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
στη διάρκεια των δύο ετών. Διεύθυνση: Σοφοκλέους 
26. Τηλέφωνο: 2105248511, e-mail: artwallproj-
ectspace@gmail.com. Ώρες λειτουργίας:  
16:00-21:00

24 Αυγούστου
Μουσική στο πλαίσιο της Κυριακάτικης 
Πεζοδρόμησης της Κεντρικής Πλατείας 

Μαρκοπούλου. Ελληνική βραδιά  
με έντεχνα, λαϊκά και νησιώτικα τραγούδια  
στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου.  
Διεύθυνση: Λεωφόρος Σουνίου. Ώρα: 21.00

25 Αυγούστου
Μια βραδιά στο Λυκαβηττό! Η ευωδιά  
των πεύκων πλημμυρίζει όλη την διαδρομή,  
ενώ πίσω από κάθε στροφή κρύβεται και άλλη  
μια φαντασμαγορική θέα της πόλης  
που σας περιμένει να την ανακαλύψετε.

26 Αυγούστου
Σινεμά, «Μαγική Πόλις» του Νίκου Κούνδουρου 
(1954). Περιοχή Δουργούτη (Νέος Κόσμος). 
Διεύθυνση: Φανοσθένους, Σφίγγος και Φρ. Σμιθ 
Ωρα: 21.00

27 Αυγούστου
«Σινεμά στη γειτονιά».  
Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη και Μεγίστης. 
Τηλέφωνο: 210 8650111 & 6933 494549.  
Ώρα 21.00

28 Αυγούστου
Έκθεση διαφορετική από τις άλλες.  
Τα «Ίχνη Εμπορίου» είναι μια πρωτοβουλία για 
την ενεργοποίηση της Στοάς Εμπόρων και των 
καταστημάτων της, ένας χώρος της πόλης που 
παραμένει ανενεργός, κενός από εμπορικές χρήσεις, 
για πάνω από 20 χρόνια. Διεύθυνση: Βουλής 8-10  
Καθημερινά: 00:00 - 23:59

29 Αυγούστου
Έκθεση, «Κύριλλος Σαρρής».  
Εγκατάσταση: Bibliotheka (Οπτική Ακριβείας)».  
Η εγκατάσταση BibliotheKa αποτελεί  
ένα «μουσείο» μέσα στο Μουσείο. Πρόκειται  
για την συνύπαρξη πολύπλοκων σπάνιων 
οφθαλμολογικών εργαλείων με εικαστικά έργα  
και εικόνες -οφθαλμαπάτες, αληθινά αινίγματα  
για την επεξεργασία της όρασης από τον ανθρώπινο 
εγκέφαλο. Moυσείο Ιστορίας, Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Διεύθυνση: Θόλου 5. Τηλέφωνο: 
2103689502-54. Ώρα: 09:30 -14:30

30 Αυγούστου
Συνδυάστε το μπάνιο σας με ένα πάρτυ  
«Summer Grooves». Καλοκαιρινό τζαζ 
party«Summer Grooves» με τον Δημήτρη  
Βασιλάκη. Δημοτική Πλαζ Αυλακίου.  
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αυλακίου.

31 Αυγούστου
Κλείστε το μήνα σας με μια ρομαντική διαδρομή 
με φόντο την Ακρόπολη. Το πλακόστρωτο που 
ανηφορίζει από το Θησείο προς το λόφο του 
Φιλοπάππου, βλέποντας σχεδόν αδιαλείπτως 
Ακρόπολη, είναι μια από τις ωραιότερες  
και πιο ρομαντικές διαδρομές της Αθήνας.  
Όμορφο σημείο για στάση τα σκαλιά  
του Ηρωδείου, στα αριστερά της Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου.  

Μέσα στο Σεπτέμβρη οι εκδηλώσεις με ελεύθερη 
είσοδο συνεχίζονται, ωστόσο δεν έχουν ακόμα 
ανακοινωθεί. Παρακολουθήστε τα διάφορα 
προγράμματα των δήμων και θα βρείτε σίγουρα 
εκδηλώσεις που αξίζουν τον κόπο.

Σας ευχόμαστε,  
Καλό και δημιουργικό καλοκαίρι!

Το ημερολόγιο μου! Προτάσεις για όσους θα μείνουν το καλοκαίρι στην Αθήνα

Τα ωραιότερα πράγματα  
στη ζωή παρέχονται δωρεάν!
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Ανταλλαγές προϊόντων & υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης-Δημοτικό 
ανταλλακτήριο ρούχων & άλλων ειδών
Με πολλή προσπάθεια και μεράκι μία ομάδα εθελοντών πολιτών ανέλαβαν να συγκε-
ντρώσουν, να ταξινομήσουν και να διαθέσουν καινούργια & μεταχειρισμένα είδη ένδυσης 
και υπόδησης σε πολύ καλή κατάσταση καθώς και πολλά άλλα απαραίτητα είδη. Άρχισε 
να λειτουργεί εδώ και λίγους μήνες στην οδό Τριπόλεως 19 στην Αργυρούπολη (απέναντι 
από το Δημοτικό Κολυμβητήριο).
Στο Δημοτικό Ανταλλακτήριο μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες που θέλουν να 
ανταλλάξουν ρούχα ή άλλα είδη που πλέον δεν χρειάζονται με κάτι άλλο που μπορεί 
να τους φανεί χρήσιμο. Βασικό μέλημα βεβαίως, παραμένει η διευκόλυνση πολιτών με 
σοβαρή οικονομική αδυναμία που έχουν ανάγκη αυτά τα είδη χωρίς να προσφέρουν 
κάτι προς ανταλλαγή και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Το Δημοτικό Ανταλλακτήριο βρίσκεται: Τριπόλεως 19, Αργυρούπολη (απέναντι από το 
Δημοτικό Κολυμβητήριο) και λειτουργεί: κάθε Τρίτη 6.30-8.30 & κάθε Πέμπτη 6.30-8.30.

Διεύθυνση: Λεωφ. Κύπρου 68. Τηλ.: 213 2018 800 

Τράπεζα Χρόνου Δήμου Λαρισαίων
Site: xronos.anthropomania.gr

H τράπεζα χρόνου λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος « Κοινωνικές Δομές Αντιμε-
τώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Λαρισαίων» και αποτελεί μια σύμπραξη που αποτελείται 
από τον Δήμο Λαρισαίων, την Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» 
και το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «ΘΕΣΙΣ».
Η τράπεζα χρόνου λειτουργώντας με πλήρη διαφάνεια και οργάνωση, στοχεύει μέσω της 
δημιουργίας ενός δικτύου συναλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων, να συμβάλλει στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ακόμα και μέχρι 
πρότινος υγιείς οικονομικά ομάδες πληθυσμού, αποδεσμευμένου από την αποκλειστική 
χρήση του χρήματος.
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα οι πολίτες που έχουν ανάγκη κυρίως άστεγοι, άνεργοι 
και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αλλά και πολίτες που θέλουν να προσφέρουν χρόνο και 
υπηρεσίες θα μπορούν να αναζητήσουν, να προσφέρουν αλλά και να δεχτούν άμεσα υπη-
ρεσίες και προϊόντα που επιθυμούν με χρήση της Τοπικής Εναλλακτικής Μονάδας (ΤΕΜ).
Παράλληλα θα παρέχεται στους ωφελούμενους του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Λαρισαίων» ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και 
υποστήριξη από τον Κοινωνικό Λειτουργό που θα στελεχώνει τη δομή.

Διεύθυνση: Παλαιολόγου 19, Λάρισα. Τηλ.: 2410 232978 
Τράπεζα Χρόνου Δήμου Πατρέων
Site: www.trapezahronou.gr

H Τράπεζα Χρόνου λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντι-
μετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Πατρέων» και αποτελεί μια σύμπραξη που αποτε-
λείται από τον Δήμο Πατρέων και πιο συγκεκριμένα την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, 
ισότητας των φύλλων, ΜΚΟ, ένταξης μεταναστών και εξυπηρέτησης του Πολίτη του 
Δήμου Πατρέων και την Αστική Μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΗ» . 
Στην Κοινωνική σύμπραξη υλοποίησης του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντι-
μετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Πατρέων» συμμετέχουν και οι παρακάτω φορείς:
• Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων.
• Ιερά Μητρόπολη Πατρών. 
• Πανεπιστήμιο Πάτρας/ Σχολή Διοίκησης 
• Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ» 
• Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας 
• Σύλλογος Γεωπόνων Ν. Αχαΐας. 
• Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αχαΐας. 
Η Τράπεζα Χρόνου του Δήμου Πατρέων, θα λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και οργά-
νωση και στοχεύει αποκλειστικά τη δημιουργία ενός δικτύου συναλλαγής υπηρεσιών 
και προϊόντων, προκειμένου να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας και των 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κυρίως ασθενείς οικονομικά κοινωνικές ομάδες, απο-
δεσμευμένες πλήρως από την αποκλειστική χρήση του χρήματος. Χρησιμοποιώντας την 
ιστοσελίδα της Τράπεζας Χρόνου του Δήμου Πατρέων, οι συμπολίτες μας θα μπορούν 
να προσφέρουν και να ανταλλάσσουν χρόνο και υπηρεσίες, θα μπορούν επίσης να 
αναζητούν, να προσφέρουν αλλά και να δέχονται άμεσα υπηρεσίες και προϊόντα που 
επιθυμούν με αποκλειστική χρήση της Τοπικής Εναλλακτικής Μονάδας (ΤΕΜ).
Επίσης με την λειτουργία της Τράπεζας Χρόνου θα παρέχεται στους ωφελούμενους του 
προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Πατρέων» 
και ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και υποστήριξη από τον Κοινωνικό Λειτουργό που 
στελεχώνει τη δομή.

Διεύθυνση: Μέγαρο Λόγου & Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου, Πάτρα. Τηλ.: 2610 224548

Τράπεζα Χρόνου Αθήνας
Site: www.time-exchange.gr

Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα δίκτυο αχρήματης και αλληλέγγυας οικονομίας, ένα δί-
κτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και γνώσεων που υποστηρίζεται από τη δική της μονάδα 
συναλλαγής, το χρόνο. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών εξισώνεται έτσι ώστε μια ώρα 
υπηρεσίας είναι ίση με οποιαδήποτε άλλη ώρα υπηρεσίας ανεξάρτητα εάν είναι πνευ-
ματική ή χειρονακτική εργασία. Ο χρόνος που κερδίζουμε από κάθε συναλλαγή μπορεί 
να ξοδευτεί κάνοντας χρήση υπηρεσίας από οποιοδήποτε άλλο μέλος της Τράπεζας. 
Για οποιαδήποτε απορία στείλε μήνυμα στο athenstimebank@gmail.com

Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας Κορυδαλλού
Site: www.votsalo.org

Το Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας Κορυδαλλού Βότσαλο, δημιουργήθηκε μέσα από 
την ανάγκη να κάνουμε την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια πράξη στην πόλη μας. 
Η ανάγκη προέκυψε μέσα από τη συνειδητοποίηση ότι το υπάρχον μοντέλο οικονομικής 
ανάπτυξης και ο τρόπος ζωής που προτείνει οδηγεί σε αδιέξοδο, μετατρέπει τον άνθρωπο 
σε παθητικό καταναλωτή και αλλοτριώνει τις ανθρώπινες σχέσεις.
Το Δίκτυο Βότσαλο δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να ανταλλάξουν υπηρεσίες και 
προϊόντα για να καλύψουν μέρος των καθημερινών αναγκών τους χωρίς τη μεσολάβηση 
χρήματος. Πρόκειται για μία κοινότητα που δημιουργήθηκε από μία ομάδα ανθρώπων 
και λειτουργεί, παρακάμπτοντας το νόμισμα, με εθελοντικές παροχές μεταξύ των μελών 
της, στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Στην χώρα μας οι αχρήματες ανταλλαγές αποτελούν εδώ και χρόνια καθημερινότητα για 
χιλιάδες ανθρώπους αφού ήδη λειτουργούν με επιτυχία 29 παρόμοια δίκτυα.

E-mail: diktyovotsalo@gmail.com. Τηλ.: 6975 812 963

Τράπεζα Χρόνου Δήμων Μαραθώνος-Ωρωπού-Διονύσου
Site: www.trapeza-xronou.gr

Η Τράπεζα Χρόνου ιδρύθηκε στο Δήμο Διονύσου στο πλαίσιο της συμμετοχής του 
στο Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης. Πρόκειται για μια τεράστια εθνική 
προσπάθεια που έχει ως στόχο να συμβάλλει αποτελεσματικά, μέσω ενός συνόλου 
ενεργειών, στην καταπολέμηση της φτώχειας σε όλη τη χώρα με πλήρη διαφάνεια και 
οργάνωση. Το όραμα που διέπει το Δίκτυο είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας όπου 
όλοι οι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως ιατρική περίθαλψη, 
σίτιση και στέγαση, ζώντας με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
Ο Δήμος Διονύσου συμμετέχει στο Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης μέσω 
του διαδημοτικού προγράμματος «Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα - Κοινωνικές Δομές 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού» που 
ανήκει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Τηλ.: 210 8004830

Ανταλλακτήριο υλικών αγαθών στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Σπάτων - Αρτέμιδας, ξεκίνησε να λειτουργεί 
η Στέγη Αλληλεγγύης και Ανταλλακτηρίου υλικών αγαθών. Η «μονάδα» αυτή βρίσκεται 
στην Αρτέμιδα, στο χώρο της Παιδικής Χαράς, στην αρχή της Λεωφ. Αρτέμιδος. Η αγορά 
λειτουργεί κάθε Τετάρτη (18:30-21:30) και κάθε Σάββατο & Κυριακή (10:30-13:00).

Δήμος Αγίας Παρασκευής-Κοινωνικό ανταλλακτήριο ρούχων 
Το Κοινωνικό Ανταλλακτήριο Ρούχων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στεγάζεται στο 
κτίριο των Δημοτικών Ιατρείων, επί της οδού Χειμάρας 22.
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.00 π.μ.

Πληροφορίες: Τηλ. 213 2004 578 (κα. Λίβυα Κανέλλου και κα. Γεωργία Ξενούλη).

Τράπεζα Χρόνου στο Δήμο Ηρακλείου
Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν αυτή την περίοδο στη 
χώρα μας, η ανταλλακτική οικονομία συνιστά διέξοδο σε πολλούς συμπολίτες μας οι 
οποίοι δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες.
Η Τράπεζα χρόνου είναι ένα δίκτυο αχρήματης και αλληλέγγυας οικονομίας, ένα δίκτυο 
ανταλλαγής υπηρεσιών και γνώσεων που λειτουργεί με μονάδα συναλλαγής το χρόνο. 
Αποτελεί μια μορφή εθελοντισμού, όπου οι πολίτες που συμμετέχουν, θα μπορούν να 
ανταλλάσσουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων χρησιμοποιώντας τις Τοπικές 
Εναλλακτικές Μονάδες (ΤΕΜ) και όχι χρήμα.

Διεύθυνση: Μικράς Ασίας, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ.: 2810 344094 

Τράπεζα χρόνου Δήμου Χαλκίδας
Το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας σε σύμπραξη με τον Δήμο Χαλκιδέων, την εταιρεία Νόσου 
Alzheimer, την Πανευβοϊκή Φιλόπτωχο Αδελφότητα και τον Σύλλογο Πολυτέκνων Χαλ-
κιδέων και Περιχώρων, δημιουργεί την Τράπεζα Χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος 
¨Κοινωνικές Δομές για την αντιμετώπιση της Φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων-Συνέργεια¨ στο 
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013 με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕυρωπαΪκής Ένωσης. 
Σκοπός της κοινωνικής αυτής δομής είναι να στηρίξει τους δημότες και την αλληλέγγυα 
προσφορά μέσω των ευκαιριών που προσφέρει.
Η τράπεζα χρόνου λειτουργώντας με πλήρη διαφάνεια και οργάνωση, στοχεύει μέσω της 
δημιουργίας ενός δικτύου συναλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων, να συμβάλλει στην κατα-
πολέμηση της φτώχειας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ακόμα και μέχρι πρότινος 
υγιείς οικονομικά ομάδες πληθυσμού, αποδεσμευμένου από την αποκλειστική χρήση του 
χρήματος.
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας οι πολίτες που έχουν ανάγκη κυρίως άστεγοι, άνερ-
γοι και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αλλά και πολίτες που θέλουν να προσφέρουν χρόνο 
και υπηρεσίες θα μπορούν να αναζητήσουν, να προσφέρουν αλλά και να δεχτούν άμεσα 
υπηρεσίες και προϊόντα που επιθυμούν με χρήση της Τοπικής Εναλλακτικής Μονάδας(ΤΕΜ).
Παράλληλα θα παρέχεται στους ωφελούμενους του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων-Συνέργεια» ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση 
και υποστήριξη από τον Κοινωνικό Λειτουργό που θα στελεχώνει τη δομή.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση: Μ. Φριζή 10 Εργατικό Κέντρο Χαλκίδας
Τηλ.: 22210-62965 - e-mail: trapeza.xronou@0932.syzefxis.gov.gr

Κοινωνικό Ανταλλακτήριο οικιακού εξοπλισμού στο Μαρούσι
Πρόσκληση στους πολίτες που ενδιαφέρονται να προσφέρουν οικιακό εξοπλισμό και είδη 
οικιακής χρήσεως απευθύνει ο δήμος Αμαρουσίου εγκαινιάζοντας μια ακόμη δομή αλλη-
λεγγύης για την ανακούφιση των οικονομικά αδύναμων νοικοκυριών. Χάρη στο Κοινωνικό 
Ανταλλακτήριο, το οποίο θα λειτουργεί υπό το συντονισμό του δήμου, θα γίνεται μια δια-
δικασία ιδιότυπης ανακύκλωσης του οικιακού εξοπλισμού. Τα είδη θα προσφέρονται από 
συμπολίτες μας που δεν τα χρειάζονται σε άλλους που τα έχουν ανάγκη, αλλά αδυνατούν 
να τα αποκτήσουν. 
Πρόκειται για λειτουργικό και σε πολύ καλή κατάσταση οικιακό εξοπλισμό όπως ηλεκτρικές 
κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία, μικροσυσκευές, καθώς και άλλες μικρές ή μεγάλες ηλεκτρικές 
συσκευές. Οι προσφορές των πολιτών θα συγκεντρώνονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του 
δήμου και στην συνέχεια βάσει των απαραίτητων κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων θα 
αντιστοιχίζονται με τις καταγεγραμμένες ανάγκες των κοινωνικά ευάλωτων νοικοκυριών. Η 
αρμόδια υπηρεσία θα παραδίδει σε συνεργασία με τα εξωτερικά συνεργεία τον εξοπλισμό 
στους δικαιούχους συμπολίτες μας.
Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στις κοινωνικές πρωτοβουλίες του δήμου Αμαρου-
σίου για την υποστήριξη των νοικοκυριών της πόλης που ασφυκτιούν υπό τη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία και ενισχύει μια προσπάθεια υποστήριξης της κοινωνικής συνοχής 
και αλληλεγγύης.
Τα τηλέφωνα της Κοινωνικής Υπηρεσίας στα οποία μπορούν να απευθυνθούν 
οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και προσφορές είναι 213 2031920 / 21.

Κοινωνικό ανταλλακτήριο στο Δήμο Παλλήνης
Το «Κοινωνικό Ανταλλακτήριο» του Δήμου Παλλήνης, ανοίγει τις πόρτες του στο χώρο 
που στεγάζεται και η Τράπεζα Χρόνου (επί τις Λ. Λεονταρίου, 4ο Δημ.Σχολείο Παλλή-
νη,) και θα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όσους συμπολίτες μας, το έχουν 
ανάγκη καθώς και στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Ο Δήμος Παλλήνης διευρύνοντας το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο υπο-
στηρίζεται από τις Κοινωνικές Δομές του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού 
Φροντιστηρίου, του Κοινωνικού Φαρμακείου της δράσης της Διανομής των προϊόντων 
χωρίς Μεσάζοντες και της Τράπεζας Χρόνου, ξεκινάει την λειτουργία του Κοινωνικού 
Ανταλλακτηρίου. Στόχος της νέας δομής θα είναι η κάλυψη αναγκών των ευπαθών 
αυτών ομάδων σε είδη ένδυσης υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού καθώς και σε οποια-
δήποτε άλλη υλική βοήθεια.
Στηρίζεται στη φιλοσοφία της ανταλλακτικής οικονομίας. Οι οικονομικά αδύνατοι συ-
μπολίτες μας μπορούν να αποκτούν δωρεάν είδης ένδυσης, υπόδησης, είδη οικιακού 
εξοπλισμού. Οι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία 
μπορούν να ανταλλάσσουν τα παραπάνω είδη.
Στο Κοινωνικό Ανταλλακτήριο μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες που θέλουν 
να ανταλλάξουν ρούχα ή άλλα είδη που πλέον δεν χρειάζονται με κάτι άλλο που 
μπορεί να τους φανεί χρήσιμο. 
Τι μπορείτε να δώσετε η να πάρετε από το Κοινωνικό Ανταλλακτήριο;
Καινούργια ή μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, είδη οικιακού εξο-
πλισμού, ηλεκτρικές συσκευές σε λειτουργία. 
Καλούμε κάθε συμπολίτη που μπορεί να προσφέρει είδη που μπορούν να διατεθούν 
από το Κοινωνικό Ανταλλακτήριο.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. 
έως τις 17:00 μ.μ. Σάββατο: 09 έως 13.00 μ.μ. Τηλ. 2016033160, 210-6612890, 
2106604658.

Τράπεζα χρόνου Δήμου Αιγάλεω-Χαϊδάρι
Στην Τράπεζα Χρόνου πραγματοποιείται ανταλλαγή υπηρεσιών ή/και αγαθών μεταξύ εθε-
λοντών, με μοναδική μονάδα συναλλαγής το χρόνο. 

Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου «καταθέτουν» σε αυτήν υπηρεσίες και προϊόντα έτσι ώστε ο 
καθένας να έχει την ευκαιρία να επιλέξει αυτά που έχει ανάγκη χωρίς όμως να καταβάλλει 
οποιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο. Το μοναδικό νόμισμα της Τράπεζας Χρόνου είναι η Τοπική 
Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ). Η κάθε ώρα υπηρεσίας που προσφέρει κάποιος αντιστοιχεί σε 
Τ.Ε.Μ. Έτσι, κάθε προσφορά «ανταμείβεται» με χρόνο δηλαδή ο κάθε «καταθέτης» λαμβάνει 
ώρες υπηρεσίας από κάποιον συμπολίτη του μέλος της Τράπεζας Χρόνου.

Τηλ.: 210-5320551

Τράπεζα χρόνου Δήμου Εξαρχείων
Στοιχεία επικοινωνίας: Τσαμαδού 15, Αθήνα, Τηλ.: 6980403447  
E-mail: synxronw@gmail.com - Site: http://exarchia.pblogs.gr
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Ανταλλαγές προϊόντων & υπηρεσιών

Τράπεζα χρόνου Δήμου Γλυφάδας
Οι Κοινωνικές Δομές για την Άμεση Αντιμετώπιση της Φτώχειας στο Δήμο Γλυφάδας 
αποτελεί μέρος του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Δίκτυου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμ-
βασης. Δικαιούχος φορέας είναι η αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση «Επιστημονική 
Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη» (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) και συμπράττων φορέας 
ο Δήμος Γλυφάδας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».Η Τράπεζα Χρόνου 
είναι μια από τις πέντε Δομές (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Γραφείο 
Διαμεσολάβησης, Κοινωνικό Συσσίτιο) του προγράμματος αυτού και αποτελεί μια προ-
σπάθεια για τη δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών, γνώσεων και αγαθών. 
Βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη και υποστηρίζεται από τη δική της μονάδα συναλ-
λαγής, το Χρόνο.Το δίκτυο αυτό λειτουργεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές και έχει τη 
δυνατότητα να παρέχει μέσω του Κοινωνικού Λειτουργού υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης και πληροφόρησης στους ωφελούμενους του προγράμματος «Κοινωνικές 
Δομές για την Άμεση Αντιμετώπιση της Φτώχειας στο Δήμο Γλυφάδας», με γνώμονα την 
ενδυνάμωση και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Διεύθυνση: Μυστρά 1, Γλυφάδα - Τηλ.: 2109608973 -  
Email: trapeza.xronou.glyfadas@gmail.com

Τράπεζα χρόνου Δήμου Νεάπολης Συκεών
Σε αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία η Τράπεζα Χρόνου “έρχεται” να δώσει 
αξία στο χρόνο σου. Πρόκειται για ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών, γνώσεων και 
προϊόντων που υποστηρίζεται από μια ισότιμη μονάδα συναλλαγής: το χρόνο. Η Τράπεζα 
Χρόνου αποτελεί μια μορφή εθελοντισμού που βασίζεται στην αχρήματη και αμφίδρομη 
συναλλαγή μεταξύ των μελών της, τα οποία αποταμιεύουν ειδικές μονάδες χρόνου με 
βάση τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Η Τράπεζα Χρόνου μπορεί να συμπεριλάβει αν-
θρώπους διαφόρων ηλικιών, επαγγελμάτων, κοινωνικών ομάδων και ενδιαφερόντων. 
Κοινό στοιχείο που ενώνει αυτούς τους ανθρώπους είναι η αλληλεγγύη, η προσφορά 
και η ελπίδα πως όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα, εξασφαλίζοντας 
μια ποιότητα ζωής χωρίς την ανάγκη χρημάτων.
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, οι συμπολίτες μας θα μπορούν να προσφέρουν 
και να ανταλλάσσουν υπηρεσίες με αποκλειστική χρήση της ώρας καθώς οι συναλλαγές 
προβλέπεται να είναι ωριαίες. Πιστεύουμε ότι μπορούμε δώσουμε λιγότερη αξία στα 
χρήματα και μεγαλύτερη έμφαση στο χρόνο δημιουργώντας το δικό μας σύστημα συ-
ναλλαγών. Σκοπός μας είναι να δώσουμε εναλλακτικές λύσεις όχι μόνο σε οικονομικό 
αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Επίσης με την λειτουργία της Τράπεζας Χρόνου θα 
παρέχεται στους ωφελούμενούς της και ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και υποστήριξη 
από τον Κοινωνικό Λειτουργό που στελεχώνει τη δομή.

Διεύθυνση: Καραβαγγέλη 1, Συκιές, Θεσσαλονίκη -  
E-mail: trapezaxronou@ergani.gr - Τηλ.: 2310621166 - Fax: 2310621648  
(Υπ’ όψιν Τράπεζας Χρόνου) 

«Ερμής» Τράπεζα χρόνου Δήμου Κηφισιάς
Πρόκειται για μία κοινωνική τράπεζα, η οποία εστιάζει πρωτίστως στην αποκατάσταση 
του αισθήματος της αξίας, της αξιοπρέπειας και της αισιοδοξίας του ανθρώπου. Δεν 
είναι πλέον αποδεκτό, ούτε ανεκτό, το χρήμα και το κέρδος να είναι η κυρίαρχη αξία και 
ο άνθρωπος και η ποιότητα της ζωής του απλά παρακολουθήματά τους. Σκοπεύουμε 
να φέρουμε κοντά τα μέλη της τοπικής κοινωνίας, στην βάση της καλής πίστης και της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ώστε τα προβλήματα, που απορρέουν από την οικονομική και 
πολιτισμική κρίση, να πάψουν να κακοφορμίζουν στους τέσσερεις τοίχους του σπιτιού 
μας και να μας δώσουν την δυνατότητα να πάρουμε μία ανάσα. Η τράπεζα δεν προκαλεί 
αθέμιτο ανταγωνισμό απέναντι στους επαγγελματίες, διότι απευθύνεται σε άτομα, που δεν 
έχουν χρηματικούς πόρους, ούτως ή άλλως, για να απευθυνθούν σε αυτούς. Εξάλλου, 
οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι βοηθητικές, με στόχο την διευκόλυνση της λειτουργικής 
καθημερινότητας των ατόμων, που διαβιούν στα όρια της επιβίωσης και την προαγω-
γή της μεταξύ τους αλληλεγγύης, της εμπιστοσύνης και φιλικής ανταλλαγής, ώστε να 
βγούν από την ανασφάλεια, τον φόβο και να πιστέψουν και πάλι στις δυνάμεις τους.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 20, Κηφισιά, Τηλ: 210 8078353.

Τράπεζα χρόνου Δήμου Περιστερίου
Η Τράπεζα χρόνου είναι ένα καινοτόμο μέσο ανταλλαγής υπηρεσιών και αγαθών που βα-
σίζεται στην Ανταλλακτική Οικονομία. Τα μέλη της μπορούν να προσφέρουν μια υπηρεσία 
ή ένα προϊόν που δεν χρειάζονται και να επωφεληθούν με τη σειρά τους, λαμβάνοντας σε 
αντάλλαγμα κάτι που έχουν ανάγκη. Η διαδικασία συναλλαγής μεταξύ των μελών πραγ-
ματοποιείται χωρίς χρήματα. Αντί του χρήματος, το νόμισμα της Τράπεζας Χρόνου είναι η 
Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ). Το ΤΕΜ έχει αντίκρυσμα σε χρόνο. Ένα μέλος που 
επιθυμεί να διαθέσει μία ώρα από το χρόνο του σε κάποιον, παρέχοντάς του μια υπηρεσία, 
αμείβεται με ΤΕΜ. Με βάση τις μονάδες που έχει συγκεντρώσει ο καθένας, έχει τη δυνατότητα 
να «αγοράσει» κάτι που χρειάζεται. Η Τράπεζα Χρόνου απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως 
και σκοπός της είναι η προώθηση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης.

Στοιχεία επικοινωνίας: Τράπεζα χρόνου - Ρουσβελτ 17,ΤΚ 121-34 Περιστέρι, 
2ος όροφος, τηλ: 210-5771137

Καλώς ήρθατε στην Τράπεζα Χρόνου των Κατοίκων  
του Δήμου Παύλου Μελά 
Η Τράπεζα Χρόνου λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντι-
μετώπισης της Φτώχειας του Δήμου Παύλου Μελά» και υλοποιείται από την Μ.Κ.Ο 
Άρσις σε συνεργασία με το Δήμο Παύλου Μελά.
Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα δίκτυο αχρήματης ανταλλαγής υπηρεσιών και αγαθών, που 
λειτουργεί με μονάδα συναλλαγής το χρόνο, προάγοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και 
τη συνοχή των κατοίκων του Δήμου, μέσω της δημιουργίας δικτύου αλληλοϋποστήριξης.

Διεύθυνση: Λήμνου 2 & Καζαντζίδη, Νικόπολη - Τηλ.: 2310 020188 - 
E-mail: trapezaxronoupm@gmail.com

Τράπεζα Αλληλέγγυου Χρόνου Χολαργού-Παπάγου
Η Τράπεζα Αλληλέγγυου Χρόνου είναι μια πρωτοβουλία που αφορά την αχρήματη και 
αλληλέγγυα ανταλλαγή υπηρεσιών και γνώσεων. Για κάθε υπηρεσία που προσφέρετε, 
λαμβάνετε κάποια άλλη υπηρεσία, χρησιμοποιώντας ως μέσο ανταλλαγής τη Μονάδα 
Χρόνου! Όλες οι υπηρεσίες έχουν ίση αξία, είτε είναι χειρωνακτική εργασία είτε πνευματική, 
είτε απαιτεί εξειδίκευση είτε όχι και αυτό γιατί οραματιζόμαστε μια κοινωνία χωρίς ανισότητες 
που δεν κατατάσσει τους ανθρώπους σε ανώτερους ή κατώτερους, περισσότερο ή λιγότερο 
χρήσιμους. Όλοι έχουμε κάτι να προσφέρουμε και όλοι έχουμε ανάγκες που μπορούμε να 
ζητήσουμε να μας καλύψουν άλλοι. Δεν αποποιούμαστε το χρήμα, αλλά ανακαλύπτουμε 
μαζί νέες μορφές λειτουργίας της κοινωνίας για την κάλυψη των αναγκών μας.

Διεύθυνση: Μεσογείων 256.

Δίκτυο Αλληλεγγύης «Ανάσα» 
Προσβλέποντας στον εθελοντισμό των συμπολιτών, προχώρησε στη δημιουργία ομά-
δων εθελοντών για τη στήριξη συμπολιτών μας που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Με 
αυτή την επισήμανση, που αποτελεί μέρος των διακηρυγμένων αρχών του δικτύου 
μας, η ολομέλεια εθελοντών προχώρησε σε οργανωτική συγκρότηση, δημιουργώντας 
τέσσερις θεματικές ομάδες εθελοντών ως εξής: 
Ομάδα Υγείας: Άμεση Επικοινωνία: Τηλ. 6936251770. Ομάδα Παιδείας: Άμεση Επικοι-
νωνία: Τηλ. 6944436155. Ομάδα Αλληλέγγυας Κοινωνικής Οικονομίας: Άμεση Επικοι-
νωνία: Τηλ. 6948100205. Ομάδα Τροφής: Άμεση Επικοινωνία. Τηλ. 6977 355302. Για 
τη λειτουργία του Δικτύου: Τηλ. 210 8078353 / 6977662303

Στοιχεία Επικοινωνίας: Π. Γρηγορίου Ε΄ 20, Κηφισιά, Τηλ.: 210 8078353
e-mail: diktyoanasa2012@gmail.com - site: http://anasa2010.blogspot.gr/

Τράπεζα χρόνου Δήμου Καβάλας (Στηρίζω)
Site: http://www.trapezastirizo.gr/

Είμαστε 4 νέα άτομα από τα 29 που στελεχώνουν τις Δομές του προγράμματος Κοινωνι-
κές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο καβάλας «ΣτηρίΖΩ». Δουλειά 
μας είναι η λειτουργία της Τράπεζας Χρόνου και η εξυπηρέτησή σας ως μέλος της με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ομάδα μας αποτελείται από 3 διοικητικούς υπαλλήλους 
και μία κοινωνική λειτουργό, όπου και οι 4 είναι έτοιμοι να σας ενημερώσουν και να 
σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το προφίλ σας στον ιστότοπο της Τράπεζας Χρόνου.  
Μπορείτε να μας βρίσκετε καθημερινά στα γραφεία μας, Ομονοίας 117, 2ος όροφος, 
Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9:00-17:00. 

Τηλ.: 2510 831388 - Email: trapezastirizo@gmail.com

Τράπεζα χρόνου Δήμου Ανατολικής Αττικής  
(Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας)
Είναι μία εναλλακτική μορφή οικονομίας που στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη 
και στην αλληλεγγύη μεταξύ των μελών. Με αυτόν τον τρόπο καταργείται το χρήμα και 
ως νέα μονάδα συναλλαγής ορίζεται ο χρόνος. Δημιουργείται ένα δίκτυο ανταλλαγής 
υπηρεσιών όπου το κάθε μέλος θα μπορεί να προσφέρει και να λάβει τις υπηρεσίες που 
επιθυμεί. Για τις υπηρεσίες που παρέχει κάθε μέλος θα πιστώνονται στο λογαριασμό του 
αντίστοιχες μονάδες χρόνου τις οποίες μετέπειτα μπορεί να εξαργυρώσει όποτε θέλει 
δεχόμενος υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν.
Για παράδειγμα ένας ηλεκτρολόγος μπορεί να διορθώσει τα ηλεκτρολογικά του σπιτιού 
ενός λογιστή για 1 ώρα, οπότε πιστώνεται στο λογαριασμό του ηλεκτρολόγου 1 ώρα και 
αντίστοιχα ο λογιστής μπορεί να εξοφλήσει αυτή την 1 ώρα προσφέροντας τις υπηρεσίες 
του για 1ώρα σε μια καθαρίστρια.

Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7 (πλησίον Δημαρχείου), Μαρκόπουλο Μεσογαίας. 
Ώρες λειτουργίας: 09:00-17:00. Τηλ.: 22990 20175

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Site: www.agiavarvara.gr

Η Τράπεζα Χρόνου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας - Κορυδαλλού συμπληρώνει 1 χρόνο 
λειτουργίας στα πλαίσια της πράξης «Κοινωνικές δομές για την καταπολέμηση της φτώ-
χειας», από τη σύμπραξη των δήμων Αγίας Βαρβάρας, Κορυδαλλού και του ¨ΟΜΙΛΟΥ 
UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ¨. Στηρίχθηκε στη μαγιά της πρώτης πανελ-
λαδικά Τράπεζας Χρόνου σε επίπεδο Δήμου, της «Τράπεζας Χρόνου του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας» που δημιουργήθηκε το 2011 μέσα από το πρόγραμμα «Πανευρωπαϊκό 
Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας 2010». Η διαδημοτική πια Τράπεζα Χρόνου 
εμπλουτίστηκε με νέα μέλη που της προσέδωσαν μια μεγαλύτερη δυναμική.
Μέχρι σήμερα στην Τράπεζα Χρόνου Δήμων Αγίας Βαρβάρας και Κορυδαλλού, έχουν 
ανταλλαχθεί 258 ώρες. Βασικό ενδιαφέρον των μελών είναι για υπηρεσίες εκπαίδευ-
σης σε νέες τεχνολογίες, ξένες γλώσσες, μελέτη σχολικών μαθημάτων, ψυχοθεραπεία, 
μικροεπισκευές σπιτιού και αισθητική περιποίηση.
Η σημαντικότερη όμως προσφορά των μελών της Τράπεζας Χρόνου ήταν στη λειτουργία 
του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για μαθητές με χαμηλή σχολική απόδοση, από οικογέ-
νειες σε οικονομική αδυναμία που δεν μπορούν να υποστηρίξουν τη σχολική μελέτη 
των παιδιών τους. Μέσα από την συμμετοχή τους στο «Κοινωνικό Φροντιστήριο» τα 
μέλη της Τράπεζας, νέοι και συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, μπόρεσαν να βοηθήσουν τους 
μαθητές αυτούς να βελτιώσουν σημαντικά τη απόδοση τους στην τάξη και τους βαθμούς 
τους, όπως έχουν επισημάνει και αναγνωρίσει οι δάσκαλοι των παιδιών.
Η Τράπεζα Χρόνου συνεχίζει τη δράση της. Καλούμε όσους ενδιαφέρονται να ανταλ-
λάξουν δωρεάν υπηρεσίες, να γίνουν μέλη μας, σε αυτό το δίκτυο προσφοράς και 
αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο.
Ειδικά για τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, δεχόμαστε συμμετοχές από κάθε ενδιαφερόμενο 
που μπορεί να προσφέρει δωρεάν τον χρόνο του:
• Στα καλοκαιρινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου Αγί-
ας Βαρβάρας (γυμναστές, κοινωνικοί επιστήμονες, παιδαγωγοί, απόφοιτοι θεατρικών 
σπουδών κ.α.).
• Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για το έτος 2013-2014 το οποίο θα συνεχίσει και τον 
φετινό χειμώνα (δάσκαλοι και καθηγητές).
Πληροφορίες Απόστολος Κουλούρης και Ρέα Δεληγιάννη.  
Διεύθυνση: Αριστομένους 8 (Δημαρχείο Αγ. Βαρβάρας, 2ος όροφος).  
Tηλ.: 2132019351, e-mail: trapezaxronou.agvk@gmail.com

Τράπεζα Χρόνου Δήμου Παλλήνης
Site: www.diktiopallinis.gr

Προσανατολισμένη στην φιλοσοφία της ανταλλακτικής οικονομίας, η Τράπεζα Χρόνου 
προάγει τον εθελοντισμό και το ήθος της αλληλέγγυας προσφοράς, δίνοντας ταυτό-
χρονα την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε κάθε εμπλεκόμενο άτομο να επωφεληθεί με 
την σειρά του από την προσφορά των συμπολιτών του.
Ποια είναι τα οφέλη;
• Για τους νέους, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα απόκτησης εμπειρίας 
ακόμα και αμειβόμενης εργασίας, για τους ανέργους ένας παράγοντας ενεργοποίη-
σης ενώ στους συνταξιούχους, δίνεται η ευκαιρία για κοινωνική δικτύωση και στήριξη 
(ελαχιστοποιώντας έτσι την απομόνωσή τους) καθώς έρχονται σε επαφή με τους προ-
βληματισμούς των νεότερων. Συγχρόνως, τους δίνεται η δυνατότητα να μεταδώσουν 
τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες ενδυναμώνοντας τους ως ενεργά και ισάξια μέλη 
του κοινωνικού ιστού.
• Για τις οικογένειες με προβλήματα που μπορούν να στηριχθούν στην ανταλλαγή 
εθελοντικών υπηρεσιών σε διάφορους τομείς.
• Για τις εθελοντικές δράσεις του Δήμου Παλλήνης μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο 
καλύτερης οργάνωσης αλλά και ενδυνάμωσης.
Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης: Η Τράπεζα Χρόνου του Δήμου Παλλήνης λειτουργεί 
σε συνεργασία με το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης το οποίο συμμετέχει στην προσπάθειά 
μας τόσο με την εμπειρία του όσο και με το έμψυχο δυναμικό του.
Σημείο: Δημοτικό Κατάστημα Γέρακα 
Διεύθυνση: Ιθάκης 12, Γέρακας - Περιοχή: 15344, Παλλήνη 
Τηλέφωνο: +30 210 6604726 / 210 6604600 - E-mail:info@diktiopallinis.gr

Τράπεζα Χρόνου Δήμου Θεσσαλονίκης
Site: 60lepta.gr/index.html

Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα πρωτοποριακό μοντέλο ανταλλαγής υπηρεσιών χωρίς τη 
μεσολάβηση χρημάτων, με νόμισμα μόνο τον χρόνο. Απέναντι σ' αυτό το νόμισμα - 
χρόνο όλα τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου είναι ισότιμα: π.χ. μία ώρα ιδιαίτερο μάθημα 
Αγγλικών ισούται με μια ώρα σιδέρωμα ρούχων.
Απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της πόλης.
• Απαραίτητη προϋπόθεση όλων των μελών της είναι να προσφέρουν και συγχρόνως 
να ζητούν, πάντα με βάση την αλληλεγγύη που τιμά την αξιοπρέπεια όλων.
• Η ανταλλαγή υπηρεσιών δεν αντικαθιστά την εργασία, αλλά καλύπτει ανάγκες μας 
χωρίς κόστος.
• Στις δύσκολες μέρες που περνάμε, η αλλαγή οπτικής και στάσης ζωής θεωρούμε πως 
είναι πλέον επιβεβλημένη για την συνειδητοποίηση μιας αρχής στην οποία πιστεύουμε 
απόλυτα.
Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν και να πάρουν κάτι χρήσιμο από τον 
συνάνθρωπό τους.

Τράπεζα Χρόνου Σερρών
Site: xronos.sofpsi-ser.gr

O Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών σε σύμπραξη με το Δήμο Σερρών στα πλαίσια του προγράμματος 
“Κοινωνικές δομές άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Σερρών” δημιουργεί την 
Τράπεζα Χρόνου. Σκοπός της είναι να στηρίξει τους δημότες, να προάγει τον εθελοντισμό και 
το ήθος της αλληλέγγυας προσφοράς δίνοντας ευκαιρίες σε κάθε άτομο που συμμετέχει.
Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών, γνώσεων και προϊόντων που 
βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη και στηρίζεται από τη δική της Τοπική Εναλλακτική 
Μονάδα (ΤΕΜ). Το δίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής εξειδικευμένων ή μη 
υπηρεσιών και προϊόντων τα οποία κοστολογούνται από τον πάροχο. π.χ. Ένας ηλεκτρο-
λόγος, ένας δικηγόρος μπορεί να προσφέρει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία και να πάρει ένα 
άλλο προϊόν ή μία άλλη υπηρεσία που έχει ανάγκη. 
Στόχοι της Τράπεζας Χρόνου είναι:
• Η ανταλλαγή υπηρεσιών, γνώσεων και προϊόντων χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος.
• Η δημιουργία σταθερών-συνεχών σχέσεων αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης που ενι-
σχύουν το πνεύμα εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών.
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων.
• Η "ανακάλυψη" και η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων από άτομα τα οποία 
είτε έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας είτε νιώθουν την ανάγκη να αξιοποι-
ήσουν το χρόνο τους.
• Η αξιοποίηση των υπαρχόντων παραγωγικών πόρων της τοπικής κοινωνίας καθώς και 
η προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
• Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μελών ώστε να επανακτήσουν τους επαγγελματικούς 
και κοινωνικούς τους στόχους.
• Η κοινωνικοποίηση και αλληλεπίδραση των μελών με σκοπό να ανταλλάξουν απόψεις, 
προβληματισμούς και ιδέες καταπολεμώντας τη μοναξιά.
Διεύθυνση: Τσαλοπούλου 13Α, Σέρρες. Τηλ.: 23210 63559

Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ηλιούπολης
Η τράπεζα χρόνου είναι μια νέα κοινωνική δομή που λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμ-
ματος «Αντιμετώπισης της Φτώχειας» του Δήμου Ηλιούπολης. Είναι ένα δίκτυο ανταλλαγής 
υπηρεσιών χρησιμοποιώντας ως μέσο συναλλαγής το χρόνο και όχι το χρήμα. Δίνεται η 
δυνατότητα στα μέλη της να ανταλλάσσουν μεταξύ τους αγαθά, χρησιμοποιημένα ή μη. 
Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εναλλακτική οικονομία, η οποία βασίζεται στην αρχή 
του «δούναι και λαβείν».

Στοιχεία επικοινωνίας: Ηρως Κωνσταντόπουλου 45, Ηλιούπολη.  
Τηλ.: 216 7002719, e-mail: trapchronou@ilioupoli.gr.

Κοινωνικό Ανταλλακτήριο στο Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού
Site: www.agan.gov.gr

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού διευρύνοντας το Δίκτυο Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και Συνοχής, το οποίο υποστηρίζεται από τις δομές του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου, του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, του Κοινω-
νικού Ιατρείου, της δράσης της διάθεσης προϊόντων χωρίς Μεσάζοντες, ξεκίνησε τη 
λειτουργία του Κοινωνικού Ανταλλακτήριου.
To «κοινωνικό ανταλλακτήριο» αποτελεί μια νέα δομή υποστήριξης στην πόλη μας, 
η οποία ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία της Ομάδας εθελοντών ΔΡΑΣΗ.
Ένα παλαιό μηχανουργείο μετατράπηκε από τους εθελοντές της ΔΡΑΣΗΣ σε συνεργασία 
με τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου, σε χώρο αλληλεγγύης προσφοράς και αγάπης.
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Κάθε Τετάρτη 10.00-14.00 - Tηλ.: 213.2039921

Τράπεζα Χρόνου Δήμου Κερατσινιού-Δραπετσώνας
Site: www.enallaktikos.gr/kg15el_trapeza-xronoy-dimoy-keratsinioy-drapetswnas_
a1452.html

"Ο δήμος Κερατσινίου σε συνεργασία με τον Όμιλο Unesco Νομού Πειραιώς και Νήσων 
δεν αρκέστηκαν στη δημιουργία μόνο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αλλά προχώρησαν 
στη δημιουργία μιας πλήρους κοινωνικής δομής, που περιλαμβάνει Κοινωνικό Φαρμακείο, 
Γραφείο Διαμεσολάβησης, Τράπεζα χρόνου, Κοινωνικά συσσίτια, υποδοχή αστέγων κ.ά.
Ελευθερίου Βενιζέλου και Μοναστηριού, Κερατσίνι Δραπετσώνα 187 55, Ελλάδα
Τηλ.: 2104967757, Fax: 2104944564, e-mail: keratsini_domes@yahoo.gr.  
Πρόσωπο Επαφής: Χατζηνικολάου. 
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Επιχειρηματικότητα

Startups: Νέες καινοτόμες εξωστρεφείς επιχειρήσεις
Τα startups (νεοφυής επιχειρήσεις) ή αλλιώς νέες, καινοτόμες 

και εξωστρεφείς επιχειρήσεις, βρίσκονται στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος τους τελευταίους μήνες όχι μόνο στην 
Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο παγκόσμιο 
επιχειρησιακό περιβάλλον.
Βέβαια, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένας λόγος που προωθούνται 
τα startups, είναι στο πλαίσιο της προσπάθειας η Ευρώπη να 
γίνει και πάλι τεχνολογικά πρωτοπόρος. Για το λόγο αυτό, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
διαθέτει σημαντικά μεγάλα χρηματοδοτικά πακέτα με στόχο 
την ανάδειξη νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων που θα 
ανταγωνιστούν στον παγκόσμιο επιχειρησιακό στίβο.
Πιο συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμεύσει ένα 
κονδύλι ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση startups, 
ενώ παράλληλα μέσω του νέου χρηματοδοτικoύ εργαλείου 
SME Instrument, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 
2020 χρηματοδοτεί μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με 
έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την τεχνολογική 
υπεροχή. 

Με απλά λόγια, θα λέγαμε ότι «start-up»  είναι μια καινούρια 
επιχειρηματική δραστηριότητα με τη μορφή της αρχικής 
ιδέας και σύστασης νομικού προσώπου, η οποία έχει τα 
χαρακτηριστικά της καινοτομίας και το στόχο της ταχείας 
ανάπτυξης.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλες οι προσπάθειες και οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις καταφέρνουν να υλοποιήσουν το στόχο 
τους. Πολλές από αυτές εγκαταλείπουν την προσπάθεια μέσα 
στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας τους, 

Για τους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες, η έννοια του 
startup έχει συνδεθεί με εταιρείες που κινούνται στον χώρο 
των ψηφιακών τεχνολογιών και ιδίως στον τομέα που αφορά 
προϊόντα και υπηρεσίες προς καταναλωτές. Πρόκειται για μία 
λανθασμένη εντύπωση. Ένα startup δεν είναι απαραίτητο να 
ασχολείται με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτό που χρειάζεται 
είναι η ομάδα που το δημιούργησε να έχει μία καινοτόμα ιδέα 

που να αλλάξει τα δεδομένα και το επιχειρηματικό μοντέλο 
σε έναν κλάδο. Αυτά είναι τα startups που και προσελκύουν 
επενδυτές και έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν 
και να εξελιχθούν.
Υπάρχουν ουσιαστικά 4 είδη νεοφυών επιχειρήσεων:
• Μικρές επιχειρήσεις που λαμβάνουν συνήθως χρηματοδότηση 
από οικογένεια, φίλους, μικρά τραπεζικά δάνεια και συνήθως δεν 
μεγιστοποιούν το κέρδος τους. Απλά υπάρχουν κι αναπτύσσονται 
διατηρώντας έναν μικρό κύκλο εργασιών.
• Tα start-ups με προσδοκία/στόχευση γρήγορης ανά-
πτυξης που λαμβάνουν συνήθως χρηματοδότηση υψηλού 
ρίσκου από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (VC’s), 

θέλοντας να πετύχουν συνεχείς και επαναλαμβανόμενες 
πωλήσεις. 
• Υφιστάμενες/μεγάλες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν νέες 
δραστηριότητες
• Κοινωνική επιχειρηματικότητα με μη κερδοσκοπικό συνήθως 
χαρακτήρα 

Η εικόνα που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στην 
Ελλάδα είναι ότι η δημιουργία ενός startup είναι ο σίγουρος 
δρόμος προς την επιτυχία. Κάτι που αποτελεί επίσης λάθος. 
Αν αναλογιστεί κανείς ότι στην Ελλάδα το 2013, σύμφωνα με 
μελέτη της Endeavor, δημιουργήθηκαν 144 startups, αριθμός 
σχεδόν δεκαπλάσιος σε σχέση με τα μόλις 16 του 2010. Είναι 
προφανές ότι ελάχιστα από αυτά θα επιβιώσουν. Κάτι που 
ήδη το βλέπουμε.

Επιπλέον, στην Ελλάδα, τους τελευταίους μήνες, υπάρχει 
η αίσθηση ότι έχει ήδη δημιουργηθεί ένα πλαίσιο και ένα 
οικοσύστημα φορέων και οργανώσεων υποστήριξης όπως 
συνεργατικοί χώροι και incubators, για την προώθηση των 
startups. 

Για το σκοπό αυτό διοργανώνονται πολυάριθμες εκδηλώσεις 
και είναι μάλλον εντυπωσιακό το γεγονός ότι, όπως επισημαίνει 
η Endeavor, υπάρχει σχεδόν μία πρωτοβουλία ανά πέντε 
startups! 

Συμπερασματικά, η πρόοδος που έχει συντελεστεί είναι πολύ 
σημαντική με αυξημένο αριθμό επιχειρηματικών προσπαθειών 
και ένα περιβάλλον να διαμορφώνεται σταδιακά για να τις 
βοηθήσει να αναπτυχθούν. Είναι αναγκαίο όμως, να γίνουν 
συστηματικότερες προσπάθειες και να επεκταθεί η χρήση 
χρηματοδοτικών εργαλείων και σε κλάδους που η χώρα διαθέτει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ευκαιρίες για επιχειρηματική 
δράση. Πρέπει να αναδειχθούν τα επιτυχημένα παραδείγματα 
επιχειρηματιών για να λειτουργήσουν σαν πρότυπα και να 
υποστηριχθούν ενεργά οι εταιρείες που έχουν τις προϋποθέσεις 
για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Crowdfunding: Μια νέα μορφή χρηματοδότησης  
των επιχειρήσεων με ρίζες στο παρελθόν
Μια νέα μορφή χρηματοδότησης; Μια 

νέα μορφή δανεισμού; Μια νέα μορφή 
επένδυσης; Μια νέα μορφή συλλογικής 
προσπάθειας για να ξεκινήσει η δουλειά; Όλα 
αυτά μαζί θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν 
στον ορισμό του Crowdfunding ή αλλιώς, όπως 
αποδίδετε στα Ελληνικά, στη «χρηματοδότηση 
από το πλήθος».

Στην πράξη, το κοινό που μαθαίνει μέσω 
Διαδικτύου για μια «επιχειρηματική ιδέα» που 
την εμπιστεύεται και που θέλει να επενδύσει 
σε αυτή, μπορεί να το κάνει με όσα χρήματα 
διαθέτει. Συνήθως, αναφερόμαστε στη χρη-
ματοδότηση κάποιου έργου /project ή κάποιας 
ιδέας από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι 
προσφέρουν μικρά ποσά ο καθένας, αλλά 
από τη συμβολή όλων καλύπτεται στο τέλος 
ο οικονομικός στόχος για κάθε έργο.

Η αλήθεια είναι πως αν κοιτάξουμε στην 
ελληνική ιστορική παράδοση και πρα-
γματικότητα αναγνωρίζουμε την ανάγκη 
για συλλογική οικονομική συνεισφορά (με 
τον οβολό του καθενός) σε πάρα πολλές 
περιστάσεις της καθημερινής ζωής, από 
το «γλέντι με ρεφενέ», το γάμο του νέου 
ζευγαριού, το χτίσιμο της εκκλησίας του 
χωριού, αλλά ακόμα και καθαρά επιχειρησιακά 
εγχειρήματα όπως το ναύλωμα του καραβιού, 
γνωστό και ως «Σερμαγιά» (ναυτικός όρος): το 
αρχικό κεφάλαιο εξόδων ταξιδιού ελληνικού 
εμπορικού πλοίου, επί τουρκοκρατίας και 
λίγο μετά την ανεξαρτησία. Με τη μέθοδο 
της Σερμαγιάς και με την απουσία μεγάλων 
κεφαλαίων, πολλά άτομα μαζί έβαζαν τα 
χρήματα, με μικρή συμμετοχή ο καθένας, για 

να καταφέρει το πλοίο να ταξιδέψει και στο 
τέλος, με τα έσοδα από το εμπόριο, έπαιρναν 
πίσω το αρχικό κεφάλαιο με την ανάλογη 
προσαύξηση.

Η ίδια λογική παραμένει και στο σύγχρονο 
Crowdfunding και, αν και λειτουργεί εδώ 
και μόλις μερικά χρόνια, καταγράφει ήδη 
εντυπωσιακές ιστορίες επιτυχίας, για χιλιάδες 
εμπνευσμένους σχεδιαστές, επιχειρηματίες, 
καλλιτέχνες, φιλανθρωπικές οργανώσεις, 
εμπόρους, ακόμη και γεωργούς, που κατάφεραν 
να κάνουν την ιδέα τους πράξη χάρη στις 
μικρές επενδύσεις χιλιάδων χρηστών του 
διαδικτύου. 

Οι συνεισφορές στη διαδικτυακή χρη-
ματοδότηση κυμαίνονται από 1 δολάριο ως 
πάνω από 1.000 δολάρια, ενώ η συντριπτική 
πλειονότητα των χρηστών καταθέτουν γύρω 
στα 20-50 δολάρια. Τα χρήματα εκταμιεύονται 
μόνο αν συγκεντρωθεί το σύνολο του ποσού, 
ειδάλλως επιστρέφονται στους μικροεπενδυτές. 

Όσο για τα ανταλλάγματα για την επένδυση, 
κυμαίνονται από την αποστολή προϊόντων, 
εισιτηρίων και διαδικτυακών εφαρμογών ως 
την παροχή μετοχών της νεοσύστατης εταιρείας. 

Εν μέσω κρίσης, η μέχρι πρότινος συ-
ντηρητική ελληνική αγορά «ανοίγεται » και 
σε πρωτοβουλίες τέτοιου τύπου. «Αναρτώντας 
την ιδέα μας σε μια ιστοσελίδα “crowdfund-
ing” θα λάβουμε απευθείας μια δωρεάν 
αξιολόγηση του προϊόντος, προτού ακόμη 
χρειαστεί να το φτιάξουμε. Αν κερδίσουμε την 
υποστήριξη του κοινού σε αυτό το πρωταρχικό 
στάδιο, σίγουρα θα ακολουθήσουν και οι πιο 
συντηρητικοί μεγάλοι επενδυτές» λέει στο 
«Βήμα της Κυριακής» ο κ. Βαγγέλης Ρέκκας, 
συνιδιοκτήτης ελληνικής εταιρείας ανάπτυξης 
διαδικτυακών και mobile εφαρμογών, η οποία 
προετοιμάζει μια εφαρμογή με σκοπό να την 
υποβάλει σε ιστοσελίδα «crowdfunding». . 

Μάλιστα, στο πνεύμα της «Τράπεζας των 
Φτωχών» του βραβευμένου με Νομπέλ 

Μουχάμαντ Γιουνούς, η ιστοσελίδα www.
kiva.org δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη 
του Διαδικτύου να δανείσει 25 δολάρια σε 
έναν μικροεπιχειρηματία ή γεωργό στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο. Το «crowdfunding» 
ανθεί και σε ακόμη έναν τομέα, όπου η 
χρηματοδότηση ήταν ανέκαθεν ανεπαρκής: 
στην τέχνη. Σκηνοθέτες, μουσικοί, σχεδιαστές 
και κάθε είδους δημιουργοί εκθέτουν τις 
ιδέες τους στο Internet ζητώντας χρηματική 
υποστήριξη. «Αυτό είναι ένα εξαιρετικό μάθημα 
και για την Ελλάδα, όπου μέχρι πρότινος 
η τέχνη βασιζόταν μόνο στο κράτος ή στις 
χορηγίες για χρηματοδότησειςε» τονίζει η κυρία 
Μπέττυ Τσακαρέστου, επίκουρη καθηγήτρια 
στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Σήμερα, υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες 
στο internet που προσφέρουν τη δυνατότητα 
υλοποίησης κάποιας μορφής crowdfunding. 
Αναφέρουμε μερικές από τις πιο γνωστές:
www.gofundme.com, www.kickstarter.com, 
www.indiegogo.com, www.youcaring.com, 
www.causes.com, www.giveforward.com, 
www.crowdrise.com, www.fundly.com, 
www.fundrazr.com, www.firstgiving.com

Σημαντική και η ελληνική παρουσία με την 
Groopio.gr, την πρώτη ελληνική πλατφόρμα 
που βοηθά όσους έχουν νέες ιδέες να βρουν 
χρηματοδότες με δημιουργούς της τους: 
Δημήτρη Αναγνώστου και Ειρηναίο Φιλιππίδη.

Γεωργία Κωνσταντίνου,  
Διευθύντρια Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας, 

Skywalker.gr

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοιν.Σ.Επ

Ο ι κοινωνικές επιχειρήσεις ανα δείχθηκαν τα τελευταία 
χρόνια ως ένα νέο και πολύ σημαντικό φαινόμενο, όχι 
μόνο στην χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Η έννοια της κοινωνικής επιχείρησης χρησιμοποιείται 

όλο και περισσότερο για να προσδιορίσει έναν «διαφορετικό 
τρόπο» για το επιχειρείν, ο οποίος προκύπτει όταν οι επιχειρήσεις 
δημιουργούνται ειδικά για την επιδίωξη κοι νωνικών σκοπών. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στον όρο «κοινωνική επιχείρηση» το 
ακόλουθο περιεχόμενο: «ένας φορέας της κοινωνικής οικονομίας, 
του οποίου πρωταρ χικός στόχος είναι όχι η δημιουργία κερδών 
για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της αλλά η ύπαρξη θετικού 
κοινωνικού αντίκτυπου. Δραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας 
αγαθά και υπηρεσίες με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο, και 
χρησιμοποιεί τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Υπόκειται 
σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, ιδίως ενθαρρύνοντας τη 
συμμετοχή εργαζομένων, καταναλωτών και παραγόντων που 
επηρεά ζονται από τις εμπορικές της δραστηριότητες» (Social Busi-
ness Initiative, Οκτώβριος 2011). 
Ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας θεσπίστηκε με νόμο τον 
Σεπτέμβριο 2011 η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), 
(Ν.4019/2011).
Στην ουσία είναι ένας είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού 
σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ 
του νόμου την εμπορική ιδιότητα.
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση διοικείται ισότιμα από τα 
μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού 
οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν 
αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.
Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν οι Κοιν.Σ.Επ. 
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 
• Κοιν.Σ.Επ Ένταξης: Στόχος τους η ένταξη στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες 
Πληθυσμού, δηλαδή: 
Άτομα με αναπηρίες, Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, 
Οροθετικοί, Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι.
Σε μια Κοιν.Σ.Επ Ένταξης 40% κατ’ ελάχιστο των εργαζομένων θα 
πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. 
Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον 7 άτομα.
• Κοιν.Σ.Επ Κοινωνικής Φροντίδας: Αποσκοπούν στην παραγωγή 
και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα που 
απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού όπως: Ηλικιωμένοι, βρέφη, 
παιδιά, άτομα με αναπηρία άτομα και χρόνιες παθήσεις. Για τη 
σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον 5 άτομα. 
• Κοιν.Σ.Επ Συλλογικού και παραγωγικού σκοπού: Αποσκοπούν 
στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην 
προώθηση της απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής 
συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην 
παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως: Ο 
πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές 
κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση 
παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά. Για τη 
σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον 5 άτομα.
Η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαιτεί 
ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού έναρξης και ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων της, καθώς και τυπικές διαδικασίες ίδρυσης. 
Οι τυπικές - υποχρεωτικές διαδικασίες ίδρυσης περιλαμβάνουν 
εκείνα τα βήματα που προβλέπονται για την ίδρυση ενός αστικού 
συνεταιρισμού, ενώ επιπλέον απαιτείται και η εγγραφή στο Γενικό 
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. Το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής 
Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι αρμόδιο για την τήρηση 
και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας. Το 
Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, είναι Δημόσιο Βιβλίο, 
που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και στο οποίο η πρόσβαση 
γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Με την εγγραφή 
τους στα επιμέρους Μητρώα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν 
δυνατότητα πρόσβασης στα χρηματοδοτικά εργαλεία του άρθρου 9 
του ν.4019/2011.Με την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής 
Οικονομίας, η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά νομική μορφή και εμπορική ιδιότητα 
και έχει πρόσβαση σε όλες τις μορφές χρηματοδότησης όπως όλες 
οι εμπορικές επιχειρήσεις.
Σημαντικό είναι επίσης, το ότι οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες 
Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης 
ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν 
τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ. 
Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό 
των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού 
και τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

7. Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους 
εργαζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 
σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του 
πρώτου, μετά από το αφορολόγητο ποσό, κλιμακίου εισοδήματος 
της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 
(Α’ 151), όπως ισχύει. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της 
Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν 
σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. 
 
Σημαντικά για την Δημιουργία της Κοιν.Σ.Επ
Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων 
στην Κοιν. Σ.Επ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των 
μελών της.
Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 
Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ΝΠΔΔ που υπάγονται σε 
ΟΤΑ με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπό την προϋπόθεση 
ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από το φορέα που εποπτεύει 
το ΝΠΔΔ.
Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική 
συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές 
μερίδες.
Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν. Κάθε μέλος 
της Διοικούσας Επιτροπής να είναι υποχρεωτικά και μέλος της 
επιχείρησης.
Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους 
- εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και 
δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.
Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ που 
έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό 
σκοπό.
Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα 
μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. 
Η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίως, ως ακολούθως: 
5% για το σχηματισμό αποθεματικού. Eως 35% διανέμεται στους 
εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας  και το υπόλοιπο 
(τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης 
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής 
μερίδας, το μέλος δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών 
της Κοιν.Σ.Επ. 
Οι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη 
παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα 
με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.

Χρηματοδότηση
Με την εγγραφή τους οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε του άρθρου 
12 του Ν. 2716/1999 αποκτούν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά 
εργαλεία του άρθρου 9 του Ν.4019/11, δηλαδή: 
α) δύνανται να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Κοινωνικής Οικονομίας 
β) δύνανται να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Εθνικό 
Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 
γ) δύνανται να εντάσσονται στο Ν. 3908/2011, για την «Ενίσχυση 
των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την 
Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».
δ) Έχουν την δυνατότητα να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης 
της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη 
της εργασίας.
ε) Μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
 Πού απευθύνομαι για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ.;
Στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας, από όπου θα προμηθευτώ τα έντυπα 
που χρειάζεται να συμπληρωθούν για την εγγραφή στο Μητρώο.
Με την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, η 
Κοιν.Σ.Επ. αποκτά νομική μορφή και εμπορική ιδιότητα.

Για να μπω στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας πρέπει 
να συνταχτεί το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. Υπάρχει η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης πρότυπου καταστατικού, το οποίο περιλαμβάνεται 
ως παράρτημα στην Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 
(ΦΕΚ Β΄/1360/25-04-2012).
Τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν για την εγγραφή της 
Κοιν.Σ.Επ. στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι:
1ο Στάδιο: Υποβολή αιτήματος εγγραφής.
Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής 
Οικονομίας:
Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη,
Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη, υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη 
ξεχωριστά από κάθε ιδρυτικό μέλος, περί συμμετοχής ή μη σε 
άλλη Κοιν.Σ.Επ., (μόνο οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης), υπεύθυνη δήλωση 
περί τήρησης του κριτηρίου απασχόλησης ατόμων από ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.
Άλλα σχετικά δικαιολογητικά (όπου απαιτείται).
Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε:
εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο, έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής 
η οποία ισχύει μόνο για έναρξη δραστηριότητας στο Δ.Ο.Υ, σήμανση 
του καταστατικού και αποστολή του στην Κοιν.Σ.Επ.
2ο Στάδιο: Υποβολή πρόσθετων στοιχείων.
Η Κοιν.Σ.Επ. υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας:
Αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων (ακριβή διεύθυνση της 
έδρας της, τη Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται, Α.Φ.Μ. και Κ.Α.Δ., το 
ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τη σύνθεση της Διοικούσας 
Επιτροπής)
Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.
Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής.
Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε:
Έγκριση του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων.
έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (ισχύει έως την υποβολή του πρώτου 
Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε 
αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου).
Με την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου στη διαδικασία εγγραφής 
της Κοιν.Σ.Επ. στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (έγκριση 
του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων και έκδοση 
βεβαίωσης Εγγραφής), ολοκληρώνεται η σύσταση της επιχείρησης.
Τι συμβαίνει αν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή λανθασμένα;
Το Τμήμα Μητρώου ζητά συμπληρωματικά στοιχεία ή διορθώσεις τα 
οποία θα πρέπει να προσκομίσει η Κοιν.Σ.Επ. εντός συγκεκριμένης 
προθεσμίας.
Αν δεν συμπληρωθούν ή διορθωθούν τα στοιχεία που μου ζητά 
το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας στην προθεσμία που 
μου έχει θέσει:
Προβλέπεται η απόρριψη του αιτήματος εγγραφής ή, σε μεταγενέστερο 
στάδιο, ακόμη και η διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο.
Oι προθεσμίες που θέτει το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας 
είναι δεσμευτικές.
Δεν χρειάζεται η εγγραφή στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων 
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου 
με την ιδιότητα του μέλους-εταίρου σε Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δε δημιουργεί 
ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

Σημεία πληροφόρησης:
- Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική 
Οικονομία: Κοραή 4, Αθήνα (3ος όροφος), Τ.Κ. 10564, τηλ. 
2105271300, φαξ: 2105271322, e-mail: keko@mou.gr
- Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας: Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Πειραιώς 40, Αθήνα (2ος όροφος), Τ.Κ. 10182, τηλ. 
2131516477, 2131516577, φαξ: 2105295403, e-mail: kgeormas@
ypakp.gr, vkokkori@ypakp.gr

Πηγή: http://www.keko.gr
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Εκπαίδευση

n Βορέειος Βιβλιοθήκη  
Δήμου Αμαρουσίου
Η Βορέειος Βιβλιοθήκη αριθμεί πάνω από 
4.200 εγγεγραμμένα μέλη ενώ η συλλογή 
της περιλαμβάνει 23.000 τόμους βιβλίων, 
5.583 τίτλους της Συλλογής Βορέα, σπάνιες 
εκδόσεις και παλαιότυπα βιβλία καθώς επίσης 
και 6 τίτλους audio-books. H Συλλογή είναι 
ανοικτής πρόσβασης, δηλ. οι χρήστες μπορούν 
να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό στα 
ράφια καθώς επίσης και από το σπίτι τους 
επισκεπτόμενοι τον ηλεκτρονικό κατάλογο 
της Βορέειου.
Το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο 
καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της. Το 
ξεχωριστό παιδικό τμήμα είναι καθημερινά έτοιμο 
να υποδεχθεί τους μικρούς αναγνώστες ενώ 
εμπλουτίζεται διαρκώς και επιμελώς ώστε να 
τους κρατά πάντοτε ικανοποιημένους. Ο αύλιος 
χώρος της Βορέειου είναι επίσης διαμορφωμένος 
για τις ανάγκες των επισκεπτών της με τραπεζάκια 
όπου μπορούν να διαβάσουν, να επωφεληθούν 
της παροχής wi-fi ώστε να συνδεθούν με το 
φορητό τους υπολογιστή στο διαδίκτυο, να 
παίξουν μια παρτίδα σκάκι στη μεγάλη σκακιέρα 
ή απλώς να χαλαρώσουν στην πέργκολα και 
στο πράσινο του όμορφου κήπου.
Χρήστες της Βορέειου Βιβλιοθήκης είναι οι 
φίλοι του βιβλίου και όσοι ενδιαφέρονται για 
τις παροχές της. Μέλη μπορούν να γίνουν και 
να δανείζονται βιβλία οι κάτοικοι Αμαρουσίου 
και όμορων δήμων, προσκομίζοντας δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και 
λογαριασμό ΔΕΚΟ. Τα μέλη μπορούν να 
δανείζονται 3 βιβλία για 15 ημέρες με τη 
δυνατότητα τηλεφωνικής ανανέωσης του 
χρόνου αυτού.
Διεύθυνση: Στ. Δραγούμη & Μιλτιάδου, 
ΤΚ 151 22. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 
8105519, 210 8021295. Τηλ: 210 61 47 181. 
Ώρες επισκέψεων: Δευτέρα έως Παρασκευή 
09.00-20.00 και το Σάββατο 10.30 - 14.30. 
Email: biblio@maroussi.gr. Ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.voreeios.gr/

n Δημοτική Βιβλιοθήκη  
«Ν. Χαχλάκης» Δήμου  
Αγίας Βαρβάρας
Διαθέτει περισσότερους από 8.000 τίτλους 
βιβλίων και 12 τίτλους περιοδικών. Λειτουργεί 
ως αναγνωστήριο αλλά και ως δανειστική 
βιβλιοθήκη. Στο χώρο της οργανώνονται 
εκδηλώσεις για την παρουσίαση βιβλίων και 
συγγραφέων. Υποστηρίζει την συγγραφική 
προσπάθεια των πολιτών, της Αγίας 
Βαρβάρας αναπτύσσοντας ανάλογη εκδοτική 
δραστηριότητα.
Πνευματικό Κέντρο: Σερίφου 2, τηλ.: 210 
56999423. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, 
Πέμπτη, Παρασκευή 8.30 π.μ - 3 μ.μ., Τετάρτη 
1 μ.μ - 6.30 μ.μ.

n Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Δήμου Αθηναίων
Η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου 
Αθηναίων, είναι μία από τις πιο παλιές 
βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε από το 
δήμαρχο Ανάργυρο Πετράκη το 1835 και 
στεγάζεται σήμερα στο παραδοσιακό κτίριο 
επί της οδού Δομοκού 2 στο Σταθμό Λαρίσης. 
Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει 
σπάνιο εκδοτικό υλικό και αποτελείται από 
55.000 τίτλους βιβλίων ποικίλης θεματολογίας, 
αρχείο εφημερίδων από το 1863 έως σήμερα, 
αρχείο 900 τίτλων περιοδικών από το 1834 
έως σήμερα, αρχείο ΦΕΚ από το 1833 έως 
σήμερα, πλούσιο βιβλιακό και φωτογραφικό 

υλικό για την ιστορία της πόλης της Αθήνας. Στη 
διάθεση των ενηλίκων χρηστών υπάρχουν δύο 
φωτεινά και άνετα αναγνωστήρια με ελεύθερη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η βιβλιοθήκη διαθέτει 
ειδικούς χώρους για τα παιδιά, οι οποίοι είναι 
καταλληλα διαμορφωμένοι ώστε να καλύπτουν 
τις ανάγκες τους για γνώση, ψυχαγωγία και 
δημιουργία. Στα πλαίσια της ανάπτυξής της 
λειτουργούν το Παιδικό Τμήμα και η Μουσική 
Βιβλιοθήκη.
Διεύθυνση: Δομοκού 2, Σταθμός Λαρίσης, 
Τ.Κ. 10440. Τηλέφωνα: 210 8846011 
- Εξυπηρέτηση Αναγνωστών Δευτέρα-
Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή 09:00-19:00 και 
Τετάρτη 09:00-15:00. Τηλ.: 210 8810884 - για 
Εκπαιδευτικά προγράμματα και Εκδηλώσεις. 
'Ωρες Λειτουργίας: 08:00-19:00 καθημερινά, 
09:00-15:00 Τετάρτη.

n Δημοτική βιβλιοθήκη 
Δήμου Καλλιθέας
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας δρα-
στηριοποιείται έτσι ώστε να θέτει στη διάθεση 
του κοινού έντυπο, οπτικοακουστικό και σε 
ηλεκτρονική μορφή υλικό. Συγκεντρώνει και 
συγκροτεί ειδικές συλλογές και αναλαμβάνει 
την οργάνωση, διαχείριση και διάθεση τοπικών 
πηγών πληροφόρησης. Πραγματοποιεί δρα-
στηριότητες όπως εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια, 
εκπαιδευτικά προγράμματα, παρουσιάσεις 
βιβλίων κ.λπ. Τέλος συνεργάζεται με άλλες 
Βιβλιοθήκες και φορείς ενεργοποιείται στα 
πλαίσια της οργάνωσης ενός Εθνικού Δικτύου 
Βιβλιοθηκών.
Ανδρομάχης 86Α & Αλκμήνης. Ωράριο 
λειτουργίας: Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο 09:00 
- 14:00, Τετάρτη - Παρασκευή 14:00 - 20:00.

n Δημοτική βιβλιοθήκη 
Δήμου Ηλιουπόλεως
Η πρώτη βιβλιοθήκη στην Ηλιούπολη 
δημιουργήθηκε το 1956. Αρχικά λειτούργησε 
με τη μορφή σωματείου και είχε την επωνυμία 
«Λαϊκή Βιβλιοθήκη Ηλιουπόλεως». Το έργο 

που προσέφερε για εννέα χρόνια στηρίχθηκε 
αποκλειστικά σε δωρεές και συνδρομές τόσο 
των μελών της όσο και απλών πολιτών.
Το 1964 ιδρύεται Κοινοτική Βιβλιοθήκη, στην 
κατοχή της οποίας περιήλθε η συλλογή της 
Λαϊκής Βιβλιοθήκης. 
Το 1978 μετονομάζεται σε "Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Ηλιουπόλεως". Το 1993 ενοποιείται με το 
Πολιτιστικό Κέντρο σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου, με το οποίο και συστεγάζονται 
μέχρι σήμερα. Το 2011 το Νομικό Πρόσωπο 
συγχωνεύεται με τον Αθλητικό Οργανισμό και 
πλέον η Βιβλιοθήκη αποτελεί υπηρεσία του 
Ν.Π.Δ.Δ. "Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - Γρηγόρης 
Γρηγορίου". 
Από τις αρχές του 2013, στεγάζεται μαζί με τα 
γραφεία του Τμήματος Πολιτισμού, στην οδό 
Νικομάχου 18, στο παλαιό κτήριο του ΟΤΕ, 
στην κάτω Ηλιούπολη. 

n Δημοτικη βιβλιοθήκη 
Δήμου Ελληνικού - 
Αργυρούπολης
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1976 με 
500 τίτλους βιβλίων. Σήμερα αριθμεί περίπου 
17.000 τίτλους, οι οποίοι προέρχονται είτε 
από αγορά είτε από δωρεές των κατοίκων 
του Δήμου μας. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί 
από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00- 15:00 
και κάθε Τετάρτη 09:00-17:00 ως δανειστική, 
ως αναγνωστήριο και υπάρχει πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι 
κάτοικοι του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης 
και όσοι εργάζονται στον Δήμο. Η εγγραφή 
γίνεται με την Αστυνομική Ταυτότητα του 
χρήστη και έναν λογαριασμό (ΔΕΗ, ΟΤΕ) για 
εξακρίβωση της διεύθυνσης. Ο αναγνώστης 
δανείζεται μέχρι δυο τίτλους βιβλίων για 
20-25 ημέρες και έχει δικαίωμα ανανέωσης 
για 10 ημέρες ακόμα. 
Διεύθυνση: Ρεθύμνης και Δωδεκανήσου 
37 - Αργυρούπολη. Τηλ: 210 9920801, fax: 
210 9933337. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - 
Παρασκευή 8:00-15:00, Τετάρτη 09:00-17:00.

n Δημοτική βιβλιοθήκη 
Δήμου Βύρωνα
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί από το 1989 με 
πρωτοβουλία του Δήμου Βύρωνα. Στην 
βιβλιοθήκη υπάρχουν 5.857 τίτλοι βιβλίων που 
καλύπτουν πολλά θέματα όπως: Λογοτεχνία 
(ελληνική και ξένη), Φιλοσοφία, Τέχνες, 
Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Ιστορία, Θέατρο 
(αρχαίο, ελληνικό και ξένο), Χρονογραφήματα, 
Δοκίμια (ελληνικά και ξένα), Λογοτεχνικές 
μελέτες και κριτικές, Ποίηση (ελληνική και 
ξένη), Αρχιτεκτονική, Χειροτεχνία, Τεχνολογία, 
Ιατρική, Κινηματογράφο (ελληνικό και ξένο), 
Ταξιδιωτικά, Βιογραφίες (ελληνικές και ξένες), 
Επιστημονική φαντασία, Σπορ, Εγκυκλοπαιδικά 
λεξικά, Ξενόγλωσσα βιβλία. Επίσης υπάρχει 
και παιδικό τμήμα για όλες τις ηλικίες.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη είναι δανειστική, 
ενώ παράλληλα υπάρχει και αναγνωστήριο 
που φιλοξενεί όσους θέλουν να μελετήσουν 
στο χώρο της. Για να γίνει κάποιος μέλος της 
Βιβλιοθήκης πρέπει να κατοικεί στο Βύρωνα και 
να προσκομίσει την αστυνομική του ταυτότητα 
και ένα πρόσφατο λογαριασμό του ΟΤΕ. 
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πα-
ρασκευή: 08:00 - 14:00, Τετάρτη, Πέμπτη: 
08:00 - 14:00 και 17:00 - 20:30, Σάββατο: 08:00 
- 13:30. Στοιχεία Επικοινωνίας: Καισαρείας 
και Κυδωνιών 122, Τηλ: 210 7640072.

n Δημοτική βιβλιοθήκη 
Δήμου Χαϊδαρίου 
Τα τελευταία 20 χρόνια στεγάζεται στο 
νεοκλασικό κτίριο «Παλατάκι» και θεωρείται 
μια άρτια οργανωμένη Βιβλιοθήκη σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα. Εκσυγχρονίζεται και 
εμπλουτίζεται συνεχώς με αγορές και δωρεές 
βιβλίων, έτσι ώστε να επιτελεί το έργο της που 
είναι η απρόσκοπτη, άμεσα προσιτή, ελεύθερη 
και ισότιμη χρήση του υλικού της και των νέων 
τεχνολογιών από όλα τα μέλη της κοινότητας
Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από: 
20.000 τόμους βιβλίων, 300 τόμους παλαιών 
και σπάνιων βιβλίων, 7 τίτλους περιοδικών. 

1000 ξενόγλωσσα βιβλία (κυρίως στην αγγλική, 
αλλά και στη γαλλική, γερμανική και ισπανική 
γλώσσα), 700 τόμους βιβλίων - προσφορά της 
Shanghai Library - στα πλαίσια της συνεργασίας 
των δύο βιβλιοθηκών, 550 dvd, 200 βιβλία 
για ενήλικες και 159 για παιδιά, με θέματα που 
αφορούν την ψυχική υγεία αλλά και τα σύγχρονα 
κοινωνικά προβλήματα, προσφορά της μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Καλειδοσκόπιο». 
Μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να γίνουν 
όλοι οι κάτοικοι του Δήμου μας, καθώς και 
κάτοικοι των όμορων Δήμων Αιγάλεω, Αγ. 
Βαρβάρας και Περιστερίου. Για να εκδοθεί 
δελτίο μέλους απαραίτητη είναι η προσκόμιση 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Το κάθε 
μέλος μπορεί να δανειστεί μέχρι 3 βιβλία για 
15 ημέρες δωρεάν. Το δικαίωμα δανεισμού 
δεν μεταφέρεται σε άλλους.
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 
και Παρασκευή: 7:30 έως 15:30 και Πέμπτη: 
15:00 - 20:00 μ.μ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών 159, 
Παλατάκι, τηλ.: 210 5821574. Site: www.
infolibraries.gr/haidari, e-mail: haidari.li-
brari@asda.gr.

n Δημοτική βιβλιοθήκη 
Δήμου Πετρούπολης
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη αποτελεί τμήμα του 
Δήμου Πετρούπολης. Η λειτουργία της ξεκίνησε 
το Νοέμβριο του 1988 σε μονοκατοικία στη 
συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Αθανασίου 
Διάκου και από το Μάρτιο του 1999 λειτουργεί 
στο νέο της χώρο, στο Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Πετρούπολης (Μπουμπουλίνας 59 & 
Αθανασίου Διάκου, 2ος όροφος).
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική για 
τους κατοίκους του Δήμου Πετρούπολης.
Συνολικά, αυτή τη στιγμή διαθέτει 11.000 
τόμους βιβλίων, οι οποίοι καλύπτουν μεγάλη 
θεματογραφία, που απευθύνεται σε όλες τις 
ηλικίες, και κάθε χρόνο εμπλουτίζεται με νέες 
εκδόσεις από αγορές κυρίως, αλλά και δωρεές. 
Στο Παιδικό Τμήμα αριθμούνται πάνω από 1.700 
τόμοι βιβλίων, με αρκετές εικονογραφημένες 
εκδόσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς 
και πολλά λογοτεχνικά βιβλία ελλήνων και 
ξένων συγγραφέων. Επίσης, η Βιβλιοθήκη 
διοργανώνει βραδιές ποίησης και πεζογραφίας 
Πετρουπολιωτών λογοτεχνών, καθώς και 
αφηγήσεις παραμυθιών σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας.

Διεύθυνση: (Μπουμπουλίνας 59 & Αθανασίου 
Διάκου, 2ος όροφος). Τηλέφωνο: 210 5025250. 
Ώρες λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα έως 
Παρασκευή 9.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.
Απόγευμα: Δευτέρα 18.00 μ.μ. - 21.00 μ.μ. 

n Δημοτική βιβλιοθήκη 
Δήμου Αχαρνών
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί και ως δανειστική, 
ήδη απαριθμούνται 240 ενεργά μέλη, δίνοντας 
στους χρήστες την δυνατότητα δανεισμού 
2 λογοτεχνικών βιβλίων για 15 ημέρες με 
προϋπόθεση να γίνει κανείς μέλος. Ο δανεισμός 
στα σχολεία γίνεται από τον διευθυντή ή τον 
εκπαιδευτικό του τμήματος.
Επικοινωνία: Αρχαιολογικό τμήμα - βιβλιοθήκη. 
Ωράριο Λειτουργίας: Τετάρτη: 16:00-19:00, 
Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00-14:30. Διεύθυνση: 
Φιλαδελφείας 205 - Κόκκινος Μύλος, ΤΚ. 
13671. Τηλέφωνο: 210 2321470. Email: li-
braryacharnes@gmail.com 
Για να γίνετε μέλος στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Αχαρνών χρειάζεται να προσκομίσετε:
1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού τελών 
σταθερής τηλεφωνίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.kepeda-
acharnai.gr

n Δημοτική βιβλιοθήκη 
Δήμου Μεταμόρφωσης
Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο Περιβάλλον 
Πρόσβασης Πηγών Πληροφόρησης - Αργώ. Με 
την 'ΑΡΓΩ' παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης 
σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφοριών που 
διατίθενται στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Στον Κατάλογο Δημοτικών Βιβλιοθηκών 
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ 
περιλαμβάνεται πλέον και η βιβλιοθήκη, 
δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες 
της επιστημονικής κοινότητας να αναζητήσουν 
βιβλιογραφικές πληροφορίες σε 22.710 
εγγραφές για όλες τις κατηγορίες: 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2012903, e-
mail επικοινωνίας: library@metamorfossi.gr. 
Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης: Δευτέρα 
και Τετάρτη: 14.00 - 20.00, Τρίτη - Πέμπτη 
-Παρασκευή: 08.00 - 14.00.

n Δημοτική βιβλιοθήκη 
Ηρακλείου Αττικής
Η Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, 
που λειτουργεί στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο 
του Δήμου, είναι διαμορφωμένη κατάλληλα 
και πλήρως εξοπλισμένη. 

Ωράριο Λειτουργίας: Οκτώβριος-Μάιος: 
Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-15.00, Δευ-
τέρα & Τετάρτη: 17.00-20.00. Ιούνιος-
Αύγουστος: Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-15.00. 
Σεπτέμβριος: Κλειστά (λόγω απογραφής)

n Δημοτική βιβλιοθήκη 
Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 2004 και 
από το 2006 μέχρι το 2011 λειτούργησε ως 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Με την 
εφαρμογή του Καλλικράτη συνενώθηκε με τα 
υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα του νεοσύστατου 
Δήμου Σαρωνικού και αποτελεί έκτοτε τμήμα 
του Νομικού Προσώπου "Αριστόδικος". 
Στεγάζεται στο δημαρχείο Καλυβίων (Αθηνών 
και Ρήγα Φεραίου) στην αίθουσα του Κέντρου 
Πληροφόρησης Νέων. Σήμερα διαθέτει 11.000 
τίτλους βιβλίων και cd διαφόρων κατηγοριών 
(ελληνικά και ξενόγλωσσα) και ήδη αριθμεί 
930 μέλη.
Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης είναι: 
Δευτέρα: 14:00 - 20:00, Τρίτη: 11:00 - 17:00, 
Τετάρτη: 11:00 - 17:00, Πέμπτη: 11:00 - 17:00, 
Παρασκευή: 11:00 - 17:00.

n Δημοτική βιβλιοθήκη  
Δήμου Αιγάλεω
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγάλεω (Δ.Β.Α.) 
ιδρύθηκε το 1970. Έως το 1985 λειτουργούσε 
ως αναγνωστήριο. Από το 1986 λειτουργεί 
και ως δανειστική. Έως το 1994 στεγαζόταν σε 
μισθωμένο οίκημα επί της οδού Θηβών, και 
εν συνεχεία μεταφέρθηκε στον πρώτο όροφο 
του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ’’, 
όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Από το 2006 
λειτουργεί και η τρίτη αίθουσα στη Βιβλιοθήκη, 
διαμορφωμένη σε ένα συγκεντωμένο και 
λειτουργικό ΠΑΙΔΙΚΟ - ΝΕΑΝΙΚΟ τμήμα.
Site: www.egaleolib.gr, e-mail: info@egaleo-
lib.gr, Τηλ: 210 5907060, fax: 210 5317687.

Δημοτική βιβλιοθήκη  
Δήμου Ιλίου
Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου 
έχει μεριμνήσει για τη λειτουργία δύο άρτια 
εξοπλισμένων βιβλιοθηκών, στο κέντρο της 
πόλης και στη συνοικία του Αγίου Φανουρίου. 
Στοιχεία επικοινωνίας για Κεντρική βιβλιοθήκη: 
Διεύθυνση: Νέστορος 101, 131 22 Ίλιον. Τη-
λέφωνο: 213 2030 001, e-mail: ilionbibl@
gmail.com.
Στοιχεία επικοινωνίας για Βιβλιοθήκη Αγίου 
Φανουρίου. Διεύθυνση: Αγίου Φανουρίου 
99, 131 22 Ίλιον (3ος όροφος). Τηλέφωνο: 
210 2637396, Fax: 210 2626007, e-mail: li-
brary.af@gmail.com.

n Δημοτική βιβλιοθήκη 
Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου-Δρα-
πετσώνας λειτουργεί με τρεις Βιβλιοθήκες 
προσπαθώντας να καλύψει τις πληροφοριακές 
ανάγκες της πόλης μας:
Βιβλιοθήκη Αμφιάλης: Εμμ. Μπενάκη 70 (2ος 
όροφος), 18757, τηλ. 210 4312182, 210 4003116. 
Ωράριο: Δευτέρα έως και Παρασκευή: 8:30 - 
20:00 (συνεχώς) e-mail: keratsinilib@gmail.com
Βιβλιοθήκη Ευγένειας: Βύρωνος 79 (3ος 
όροφος), 18755, τηλ. & fax 210 4002916.
Ωράριο: Δευτέρα και Τρίτη: 14:00 - 20:00, 
Τετάρτη έως και Παρασκευή: 8:30 - 13:30, 
e-mail: eugeneialibrary@gmail.com
Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας: Αγων. Πολυτεχνείου 
& Γ. Καραϊσκάκη, 18648, τηλ. 213 2004097.
Ωράριο: Δευτέρα και Πέμπτη 13:00 - 19:00, 
Τρίτη - Τετάρτη - Παρασκευή 8:30 - 14:30, 
e-mail: drapetsonalib@gmail.com

n Δημοτική βιβλιοθήκη  
Δήμου Αλίμου
H Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλίμου περιλαμβάνει 
50.000 τόμους βιβλίων. Είναι μια από τις 
πληρέστερες και αξιόλογες βιβλιοθήκες της 
χώρας. Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο 
τα εγγεγραμμένα μέλη στη Βιβλιοθήκη.Η 
έκδοση της κάρτας μέλους γίνεται με την 
προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας του 
ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του και μία 
απόδειξη ΟΤΕ ή ΔΕΗ. Μέλος μπορεί να γίνει 
οποιοσδήποτε είναι κάτοικος Αλίμου. Το κάθε 
μέλος μπορεί να δανειστεί μέχρι 3 βιβλία 
με διάρκεια δανεισμού είκοσι ημέρες. Στα 
πλαίσια της λειτουργίας της διοργανώνονται 
παρουσιάσεις βιβλίων από σημαντικούς 
συγγραφείς και λογοτέχνες. 
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 
09.00 έως 15.00. Διεύθυνση: Ιωνίας 24- 
17456-Άλιμος. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 
210 9833399, fax: 210 9852251, e-mail:      
vivliothiki@thopaa.gr

n Δημοτική βιβλιοθήκη  
Δήμου Αγίου Δημητρίου
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη που λειτουργεί 
από το 1969 στεγάζεται από το έτος 2007 σε 
νεόδμητο κτήριο 180 τ.μ. στην οδό Αγίου 
Δημητρίου 216 και Ειρήνης 17. Η συλλογή 
της ανέρχεται σε 10.000 τίτλους βιβλίων και 
13 τίτλους περιοδικών η οποία συνεχώς 
εμπλουτίζεται. Περιλαμβάνει επίσης CD & DVD.  
Διαθέτει τμήμα πληροφόρησης, τμήμα παιδικό, 
τμήμα περιοδικών, καλύπτοντας ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων.
Επίσης στην συλλογή της περιλαμβάνεται μια 
σπάνια συλλογή ιστορικών λευκωμάτων των 
περισσοτέρων Δήμων της Ελλάδας, όπως 
επίσης και ξένων χωρών μέσω των Πρεσβειών 
και Προξενείων τους.
Χειμερινό ωράριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης: 
Δευτέρα-Παρασκευή 08:30-14:30, Δευτέρα-
Πέμπτη 17:00-20:00. Για τους θερινούς μήνες 
και συγκεκριμένα από 15/06 έως 15/09 
η Βιβλιοθήκη λειτουργεί μόνο πρωί από 
8:30-14:30. Δημοτική βιβλιοθήκη Δήμου 
Αγίου Δημητρίου: Οδός: Αγίου Δημητρίου 
216 & Ειρήνης 17 (είσοδος από Ειρήνης). 
Τηλέφωνo: 210 9719423. 

n Δημοτική βιβλιοθήκη  
Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
Δημοτική βιβλιοθήκη Μοσχάτου: Διεύθυνση: 
Πίνδου αρ. 36, Τ.Κ. 18344, Μοσχάτο. Τηλ. και 
φαξ: 210 9414314 
Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική και διαθέτει: 
11.000 τόμους βιβλίων από όλους τους τομείς 
της γνώσης, την ελληνική και ξένη λογοτεχνία, 
5.000 τόμους βιβλίων στο ειδικό τμήμα για 
παιδιά και νέους, συλλογή από εκπαιδευτικό 
video, περιοδικά και τοπικές εφημερίδες.
Δικαίωμα χρήσης του υλικού της βιβλιοθήκης 
έχουν όλοι οι επισκέπτες. Μέλη της βιβλιοθήκης 
μπορούν να γίνουν οι κάτοικοι της πόλης 
οι οποίοι, χωρίς καμία επιβάρυνση, έχουν 
δικαίωμα δανεισμού από 3-15 μέρες.
Δημοτικήβιβλιοθήκη Ταύρου: "ΚΩΣΤΗΣ 
ΠΑΛΑΜΑΣ". Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 
4, Ταύρος, τηλ: 210 3417939.
Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική, ενώ διαθέτει 
5.000 τόμους βιβλίων. Είναι ανοικτή για το 
κοινό κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 14.00 - 20.00, 
κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10.00-17.00 και κάθε 
Παρασκευή 10.00-16.00. Μέλη της βιβλιοθήκης 
μπορούν να γίνουν οι κάτοικοι της πόλης με 
επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
Ε-mail επικοινωνίας: tayrobib@otenet.gr. Οι 
υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.
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Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

n Δημοτική βιβλιοθήκη  
Δήμου Αμπελοκήπων
Η Αριστοτέλειος Βιβλιοθήκη Δ.Κ. Αμπελοκήπων 
λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 1984.
Το 2003 μεταφέρθηκε από το Δημαρχιακό μέγαρο 
όπου στεγαζόταν ως τότε, στο αναπαλαιωμένο 
νεοκλασικό οίκημα του «Φιλίππου» στη 
διασταύρωση των οδών Φιλιππουπόλεως 
με Μ. Αλεξάνδρου.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει συλλογή 25.100 τίτλων 
βιβλίων. Η συλλογή εμπλουτίζεται τόσο από 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου, όσο 
και από δωρεές αναγνωστών - πολιτών του 
Δήμου μας.
Λειτουργεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 
Στον χώρο της λειτουργεί καλά οργανωμένο 
αναγνωστήριο που διαθέτει και ασύρματη 
πρόσβαση στo ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Επίσης διαθέτει Η/Υ 
για όσους δεν διαθέτουν φορητό υπολογιστή 
και επιθυμούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση 
στο internet, για 45λεπτη χρήση, φυσικά χωρίς 
χρέωση.
Τηλ. επικοινωνίας 2310 729422, e-mail: amp.
library@ampelokipi-menemeni.gr
Η Α΄ Παιδική Βιβλιοθήκη που συστεγάζεται 
με την Αριστοτέλειο Βιβλιοθήκη σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, διαθέτει 
συλλογή βιβλίων για παιδιά και έφηβους 
που αριθμεί τους 5.780 τίτλους και 1.250 
μέλη. Η Β΄ Παιδική Βιβλιοθήκη στεγάζεται στον 
ημιόροφο του Α΄ΚΑΠΗ στη διασταύρωση των 
οδών Βύρωνος - Κέννεντυ σ΄ένα πολύ όμορφα 
διαμορφωμένο χώρο ειδικά για παιδιά. Διαθέτει 
4.000 βιβλία. Τηλ. Επικοινωνίας 2310 729489.

n Δημοτική βιβλιοθήκη  
Δήμου Πειραιά
Ο Πειραιάς διαθέτει μία από τις πλουσιότερες 
δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας μας με 20.000 
και πλέον τίτλους βιβλίων. Από το 1975 το 
σύγχρονο μέρος της Βιβλιοθήκης έχει μεταφερθεί 
στον 5ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου 
(Πλατεία Κοραή), όπου και λειτουργεί. Το 
πλούσιο υλικό της Βιβλιοθήκης προέρχεται 
κυρίως από δωρεές διακεκριμένων Πειραιωτών 
ή φίλων του Πειραιά (Δ.Σ. Μαυροκορδάτου, 
Λουκα Ράλλη, Αργ. Φεράλδη, Καρ. Ράϊγχολντ, 
Δημ. Ρετσίνα, Παν. Πιπινέλη κ.α.) 
Σημ.: Η Δημοτική Βιβλιοθήκη λειτουργεί 
καθημερινά (08.00 - 20.00) και το δανειστικό 
τμήμα της, στο οποίο η εγγραφή των εν-
διαφερομένων είναι δωρεάν, λειτουργεί από 
10.00 έως 13.00 και από 16.00 έως 19.00 από 
Δευτέρα έως Παρασκευή (τηλ. 210 4126730).

n Δημοτική βιβλιοθήκη  
Δήμου Καισαριανής
Η ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ Βιβλιοθήκη που λειτουργεί στα 
πλαίσια του Πνευματικού Κέντρου έχει κερδίσει 
φανατικούς αναγνώστες, φίλους αχώριστους. 
Με πάνω από 13.000 τόμους βιβλίων, ποικίλων 
θεμάτων, βρίσκεται στη διάθεση κάθε παιδιού, 
μαθητή, ενήλικα, μελετητή. 
Ωρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή 
8:00πμ-1:00μμ & 5:00μμ-9:00μμ. Διεύθυνση: 
Υμηττού 57 & Ηρώων Σκοπευτηρίου, τηλ.: 
210 7515467, Φαξ: 210 7517917.

n Δημοτική βιβλιοθήκη  
Δήμου Δάφνης - Υμηττού
Στο Δήμο υπάρχει μια βιβλιοθήκη που 
λειτουργεί ήδη στην Λ. Ηλιουπόλεως 120 
στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δάφνης, με βιβλία 
που καλύπτουν όλα τα ενδιαφέροντα του 
αναγνωστικού κοινού, ενώ λειτουργεί και 
Παιδική Βιβλιοθήκη προσφέρει στους νεαρούς 
αναγνώστες επιλεγμένα σχολικά βοηθήματα για 

τις εργασίες τους και ανανεώνεται συνεχώς με 
νέους τίτλους βιβλίων. Προσφέρεται δωρεάν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους μαθητές.
Υπο κατασκευή είναι το κτίριο που θα στεγάσει τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Υμηττού επί της οδού Αμβροσίου Μοσχονησίων.
Δήμος Δάφνης Υμηττού - Έλλης 16 και 
Κανάρη, 17235 Δάφνη, Τηλ. 213 2085512 - 
210 9709797 - Fax 210 9750614.

n Δημοτική βιβλιοθήκη  
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας, "Ο Αθανάσιος Διάκος" ίδιον 
Ν.Π.Δ.Δ. (συνεστήθη με το Β.Δ. 575/13-8-68), 
θεμελιώθηκε στις 15 Ιουνίου 1969 σε οικόπεδο 
που παραχωρήθηκε από το Υπ. Κοινωνικών 
Υπηρεσιών στο Δήμο στις 12/4/68 έκτασης 
550 τ.μ. Λειτούργησε το Δεκέμβριο του 1972 
και εγκαινιάστηκε στις 10 Ιανουαρίου 1973. 
Ο Σύλλογος Ρουμελιωτών Ν. Φιλαδέλφειας 
δώρησε 100.000 δρχ. το 1969 συνεισφέροντας 
στην ανέγερση του με τον όρο το Νομικό 
Πρόσωπο να λάβει την επωνυμία "Αθανάσιος 
Διάκος" και να τοποθετηθεί ανδριάντας του 
ήρωα στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου με 
δαπάνες του Συλλόγου. Σκοπός του Νομικού 
Προσώπου, όπως καθορίστηκε από τον 
Κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του, 
ήταν "η δημιουργία δυνατότητας πνευματικής 
ανόδου των δημοτών, δια της οργανώσεως 
διαλέξεων, προβολής ταινιών επιστημονικού 
περιεχομένου, απαγγελίας οργανώσεως θεα-
τρικών έργων, δημοσίων συζητήσεων επί 
θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, η δημιουργία 
πλήρους βιβλιοθήκης κ.λ.π."
Ο σκοπός του Πνευματικού Κέντρου διευρύνθηκε 
με σειρά τροποποιήσεων μέχρι σήμερα. Το 
Πνευματικό Κέντρο διοικείται από επταμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο. Η σημερινή μορφή 
του κτιρίου προέκυψε από προσθήκη του 
2ου ορόφου και ανακατασκευή που έγινε το 
1994. Στην πρόσοψη του κτιρίου δεσπόζει 
ορειχάλκινος επιτοίχιος ανδριάντας του 
ήρωα Αθ. Διάκου (δωρεά του Συλλόγου 
Ρουμελιωτών Ν. Φιλαδέλφειας), έργο του 
γνωστού γλύπτη και χαράκτη Φαληρέα. Στο 
ισόγειο συναντάμε επίσης ορειχάλκινη προτομή 
του ήρωα έργο της γνωστής γλύπτριας Αλίκης 
Χατζή.Στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου 
στεγάζεται και η Δημοτική Βιβλιοθήκη (18.000 
τόμοι βιβλίων) οργανωμένη βάσει διεθνών 
προτύπων και αυτοματοποιημένη, ικανή να 

προσφέρει πληροφόρηση και ψυχαγωγία στους 
αναγνώστες της όπως και οι άλλες υπηρεσίες. 
Στον 1ο όροφο η αίθουσα διαλέξεων στεγάζει 
την πολιτιστική δράση του Δήμου επί σειρά 
ετών και στον 2ο όροφο είναι η αίθουσα χορού. 
Το Πνευματικό Κέντρο σήμερα μέσα από τη 
δράση του δίνει ευκαιρία στους δημότες και 
κατοίκους όλων των ηλικιών για δημιουργική 
απασχόληση μέσα από τα τμήματα ερασιτεχνικής 
δημιουργίας, που οργανώνει και λειτουργεί 
κάθε έτος. Επίσης μέσα από το πολιτιστικό του 
πρόγραμμα οργανώνει εκδηλώσεις, ομιλίες, 
εκθέσεις εικαστικών, θεατρικές και μουσικές 
παραστάσεις κ.α. Τμήματα δραστηριοτήτων 
και λειτουργιών του Πνευματικού Κέντρου 
στεγάζονται και σε άλλα κτίρια σε διάφορες 
συνοικίες της πόλης. Παραπλεύρως του 
Πνευματικού Κέντρου λειτουργεί από το 1996 
το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων, που στεγάζει 
τις ανησυχίες, τα ενδιαφέροντα και τη δράση 
των νέων της περιοχής. 
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 
7.30 - 21.00 Βρίσκεται στην οδό: Ν. Τρυπιά 
45 - 14341, τηλ.: 210 2582466, 210 2582412

n Δημοτική βιβλιοθήκη  
Δήμου Αγίας Παρασκευής
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη διαθέτει περίπου 27000 
τόμους βιβλίων, 31 τίτλους περιοδικών και 
έχει στο αρχείο της περίπου 11400 μέλη. Το 
Παράρτημα Κοντόπευκου διαθέτει περίπου 
14000 τόμους βιβλίων, 23 τίτλους περιοδικών 
και έχει στο αρχείο του περίπου 6500 μέλη.
Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 
10:00-14:00 το πρωί και 17:00-20:00 το 
απόγευμα, Σάββατο 10:00-14:00 το πρωί και 
Δευτέρα κλειστά.
Διεύθυνση: Αλέκου Κοντόπουλου 13, Αγία 
Παρασκευή T.K.153 42, Αθήνα. Τηλέφωνo: 
2106395335 (Δανεισμός), Τηλέφωνo: 210 
6392922 (Διοίκηση)
FAX: 2106006434, e-mail: viv-agp1@otenet.
gr (Δανεισμός), e-mail: va-dioik@otenet.gr 
(Διοίκηση).

n Δημοτική βιβλιοθήκη  
Δήμου Περιστερίου
Στα πλαίσια λειτουργίας της νεοσύστατης Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Περιστερίου, αναπτύσσονται και 
διευρύνονται πνευματικές, πολιτιστικές και 
επιστημονικές δραστηριότητες. Παιδική Βιβλιοθήκη: 
Μπορεί, μετά από προγραμματισμένο ραντεβού, 

να γίνεται επίσκεψη στους χώρους της βιβλιοθήκης 
και χρήση της Παιδικής, Κλασσική Βιβλιοθήκη: 
Αναγνωστήριο. Χρήση από ενήλικες. Δανειστική 
Βιβλιοθήκη: Προϋποθέτει εγγραφή για να γίνει 
κάποιος μέλος, του χορηγείται η Κάρτα μέλους. 
Ο ενήλικας μπορεί να ζητήσει ως κηδεμόνας, 
να εκδοθεί κάρτα μέλους και σε ανήλικα τέκνα. 
Μουσική Βιβλιοθήκη: Γίνονται ανά διαστήματα 
μουσικές συναντήσεις. Προσφέρεται και για 
υποψηφίους απόκτησης Πτυχίου Μουσικών 
σπουδών στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή τους, 
κατόπιν προγραμματισμού της δραστηριότητας 
αυτής. 
Λέσχη Παραμυθιού: Κάθε Σάββατο, όπως 
λειτουργούν τα Σχολεία, πραγματοποιείται 
παρουσίαση-ανάλυση παραμυθιού, από Παι-
δαγωγούς (πρωινά από 11:00 έως 12:00), Λέσχη 
Ανάγνωσης Ενηλίκων: Ομάδες Ενηλίκων 
συναντώνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και 
επεξεργάζονται το προεπιλεγμένο Βιβλίο (ήδη 
η 1η Ομάδα έχει αρχίσει τις συναντήσεις της). 
Παρουσιάσεις Βιβλίων: Σε χώρο της Βιβλιοθήκης 
ή στο αμφιθέατρο του Νέου Δημαρχείου, υπό 
την αιγίδα της Δημ. Βιβλιοθήκης, μπορούμε να 
προγραμματίζουμε τις παρουσιάσεις Βιβλίων. 
«Μαζί ξανά στο Σχολείο»: Ομάδες συμμαθητών 
από Σχολεία της πόλης που έχουν φοιτήσει 
ή αποφοιτήσει στο παρελθόν και θέλουν να 
«ανταμώσουν» μπορούν να ορίζουν σημείο 
συνάντησης το χώρο της Δημ. Βιβλιοθήκης 
Περιστερίου. «Φίλοι της Βιβλιοθήκης» - 
«Εθελοντισμός»: Δεχόμαστε δηλώσεις συμ-
μετοχής στο πρόγραμμα, προκειμένου να 
συμπορευτούμε, αναλαμβάνοντας κοινές 
δράσεις για βελτίωση, ανάπτυξη και εύρυθμη 
συνέχιση, όλων των κλασικών και καινοτόμων 
δράσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία 
της Δημ. Βιβλιοθήκης ως κέντρου Πολιτισμού, 
φιλομάθειας και πνευματικότητας. Οι δράσεις 
θα σας ανακοινωθούν κατά την πρώτη μας 
συνάντηση (θα ενημερωθείτε για την ημέρα και 
την ώρα), αφού συγκεντρωθούν οι δηλώσεις 
εθελοντικής συμμετοχής και θα διαμορφωθούν 
- εμπλουτισθούν και με τις δικές σας προτάσεις 
και ιδέες. Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο: 
Ήδη ξεκίνησε η λειτουργία του με πιλοτικό 
πρόγραμμα. Πλέον εξελίσσεται κανονικά. 
Διδάσκουν Καθηγητές των Πανεπιστημίων της 
Ελλάδος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επισκέπτεστε το διαδίκτυο www.peristeri.gr 
και www.dvivlper.gr ή να επικοινωνείτε με τη 
Γραμματεία της Βιβλιοθήκης στα τηλέφωνα: 
210 5716057 & 210 5716069, fax: 210 5716069.

n Κοινωνικό φροντιστήριο 
Δήμου Ζωγράφου 
Απαραίτητη κατά την εγγραφή είναι η παρουσία 
του μαθητή και του κηδεμόνα, προσκομίζοντας 
τα εξής δικαιολογητικά: Φωτοτυπία Ενδεικτικού 
Ελέγχου (γραπτή & προφορική βαθμολογία), 
Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού ση-
μειώματος.
Πληροφορίες - Αιτήσεις: Μούσχου 18, Ιλίσια 
στα τηλ. 210 7486267 και 210 7789652. 
Εγγραφές: Καθημερινά 10.00-15.00.

n Κοινωνικό φροντιστήριο 
Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης 
Ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης μέσω του 
ΝΠΔΔ «Παιδεία - Κοινωνική Προστασία & 
Αλληλεγγύη» (ΚΟΙ.Π.Α.Π.), σε συνεργασία 
με εκπαιδευτικούς της περιοχής μας, συνεχίζει 
τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, 
ενός θεσμού που στο ξεκίνημά του στηρίχτηκε 
από την τοπική κοινωνία και λειτούργησε με 
επιτυχία καλύπτοντας όλες τις ανάγκες που μέχρι 
τώρα προέκυψαν, προκειμένου να βοηθηθούν 
οι μαθητές των οικονομικά ασθενέστερων 
οικογενειών με δωρεάν μαθήματα. Προκειμένου 
να καταρτιστεί εγκαίρως το πρόγραμμα 
λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για 
τη σχολική περίοδο 2014-2015, παρακαλούμε 
σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να προσφέρετε 
το χρόνο και τις γνώσεις σας για τον σκοπό αυτό, 
να μας δηλώσετε ειδικότητα, μαθήματα και ώρες 
εβδομαδιαίως που προτίθεστε να διαθέσετε 
έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014.
Δήλωση συμμετοχής: στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης (www.likovri-
sipefki.gr). Για πληροφορίες μπορείτε να 
απευθύνεστε στο ΝΠΔΔ «Παιδεία - Κοινωνική 
Προστασία & Αλληλεγγύη» (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) στο 
τηλέφωνο 213 2051745,-22.

n Κοινωνικό φροντιστήριο 
στο Δήμο Κερατσινίου - 
Δραπετσώνας
Δωρεάν υποστηρικτικά μαθήματα σε οικονομικά 
αδύναμους μαθητές των τριών τάξεων του 
Γυμνασίου και των δύο πρώτων τάξεων του 
Λυκείου, θα παραδίδουν εθελοντικά καθηγητές, 
στο δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Για την 
υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, ο 
αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας, παραχώρησε 
το 2ο Λύκειο Δραπετσώνας, όπου θα γίνονται 
τα φροντιστηριακά μαθήματα κάθε απόγευμα 
από τις 5μ.μ. έως τις 8 μ.μ., ενώ ο δήμαρχος 
της πόλης κάλεσε τους καθηγητές απ΄ όλα 
τα σχολεία του δήμου να υποστηρίξουν την 
πρωτοβουλία, προσφέροντας εθελοντικά τη 
δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές 
που την χρειάζονται, αλλά δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να την εξασφαλίσουν.
Οι μαθητές που έχουν ανάγκη από τα δωρεάν 
μαθήματα υποστήριξης για πληροφορίες 
και εγγραφές μπορούν να επικοινωνήσουν 
με τα τηλέφωνα: 6945 960279, στις ώρες 
(11πμ-1μμ, 6μμ-9μμ) και 210 4317001 (11πμ- 
1μμ) καθημερινά. Επίσης, όσοι καθηγητές 
επιθυμούν να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία 
και να διδάξουν εθελοντικά, μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τα παραπάνω τηλέφωνα 
για περισσότερες πληροφορίες.

n Κοινωνικό φροντιστήριο  
στο Δήμο Νέας Μάκρης
Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Κοινότητας 
Νέας Μάκρης, οργανώθηκε και λειτουργεί 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Κοινωνικό 
Φροντιστήριο για μαθητές Γυμνασίου και 
Λυκείου, στο 1ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης. 

Όσοι εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης και 
κυρίως Μαθηματικοί, Φυσικοί και Φιλόλογοι 
επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια 
αυτή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον 
κ. Πασχάλη Πούλο, φιλόλογο και Σύμβουλο 
της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, στα 
τηλέφωνα 6944 452024 ή 6977 392732.

nΚοινωνικό φροντιστήριο 
Δήμου Μεγάρων
Δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου 
κοινωνικό φροντιστήριο για μαθητές που 
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να 
ανταπεξέλθουν στο πρόσθετο βάρος της έξτρα 
επιμόρφωσης, μέσω αυτών των ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών κέντρων. Συμφωνήθηκε η έναρ-
ξη λειτουργίας του κοινωνικού φροντιστηρίου 
από τα μέσα του Ιανουαρίου 2013.
Για τους ενδιαφερόμενους μαθητές θα υπάρ-
ξουν κάποια κριτήρια κοινωνικού χαρακτήρα, 
όπως: άνεργοι γονείς, άπορες οικογένειες, 
πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι γονείς ή 
άλλα μέλη των οικογενειών τους, χαμηλό 
οικογενειακό εισόδημα, έως 10.000 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του 
Δημάρχου και στο τηλ.: 22960 81841.

nΚοινωνικό Φροντιστήριο  
του Δήμου Γλυφάδας
Με την υποστήριξη εθελοντών καθηγητών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεκίνησαν οι 
παραδόσεις μαθημάτων (Έκθεση, Αρχαία 
Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Λατινικά 
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά και 
Ισπανικά) στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του 
Δήμου Γλυφάδας. 
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού 
Φροντιστηρίου θα παρέχεται δωρεάν ενισχυτική 
διδασκαλία σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου 
ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
και τις ειδικότητες που θα προκύψουν, ώστε 
σταδιακά να καλυφθεί όλο το φάσμα των 
μαθημάτων. 
Τα μαθήματα παραδίδονται απογευματινές 
ώρες στην οδό Μυστρά1 και Επιδαύρου 2 

και δικαιούχοι είναι οι μαθητές των σχολικών 
μονάδων του Δήμου μας οι οποίοι θα εγκριθούν 
μετά από αίτησή τους και υποβολή των 
απαραίτητων δικαιολογητικών. 
Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων 
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα είναι το 
συνολικό εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται 
υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή 
κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η 
ανεργία, προβλήματα υγείας. 
Οι οικογένειες που επιθυμούν τα παιδιά 
τους να παρακολουθήσουν μαθήματα και 
οι εκπαιδευτικοί που έχουν τη δυνατότητα 
να στηρίξουν την προσπάθεια λειτουργίας 
του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, μπορούν να 
απευθύνονται καθημερινά για πληροφορίες: 
Γραφείο Παιδείας Δήμου Γλυφάδας: 213 
2025236.

n Πρόγραμμα  
«Μαθαίνω Ελληνικά»
Στο Κ.Α.Π.Η. Αμαρουσίου από το 1999 
πραγματοποιείται το πρόγραμμα ΜΑΘΑΙΝΩ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Είναι μια πρωτοβουλία του ΚΑΠΗ 
που υλοποιείται από εθελοντές εκπαιδευτικούς, 
οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική γλώσσα και 
κουλτούρα. Απευθύνεται στους οικονομικούς 
μετανάστες και μπορούν να συμμετέχουν σε 
αυτό, άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, εθνικότητας 
και θρησκεύματος. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
είναι δωρεάν.
Στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου παρέχο-
νται αναμνηστικές βεβαιώσεις παρακολούθησης 
του προγράμματος και οργανώνονται επισκέψεις 
των συμμετεχόντων μαζί με την οικογένειά 
τους σε αρχαιολογικούς χώρους.
Για την συμμετοχή στο τμήμα «ΜΑΘΑΙΝΩ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ» προϋπόθεση είναι η νόμιμη 
παραμονή των ενδιαφερομένων στη χώρα 
μας και η προσκόμιση κατά την εγγραφή 
τους της πράσινης κάρτας ή του διαβατηρίου.

n Λαϊκό Πανεπιστήμιο  
Δήμου Αγίας Παρασκευής
Πνευματικό κέντρο: Διεύθυνση: Σπάρτης 1. 
Τηλ. επικοινωνίας: 210 6081369, 210 6008544. 

2ο Γυμνάσιο: Διεύθυνση: Νεαπόλεως 7. Τηλ. 
επικοινωνίας: 210 6080176
Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής λειτουργεί από το 1999, με τρεις 
κύκλους μαθημάτων. Τα μαθήματα μπορούν 
να παρακολουθήσουν όλοι οι κάτοικοι της 
πόλης μας και η συμμετοχή είναι δωρεάν. 
Διδάσκουν καθηγητές πανεπιστημίου που 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς. 
Διδάσκονται: Φιλολογία, Φιλοσοφία, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Ιστορία, Ψυχολογία κ.ά. Οι 
παραδόσεις γίνονται στο 2ο Γυμνάσιο 
Αγ. Παρασκευής (Νεαπόλεως 7, τηλ. 210 
6080176).

n «Κοινωνικό Φροντιστήριο» 
της Βιβλιοθήκης της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Tο «Κοινωνικό Φροντιστήριο» της Βιβλιο-θήκης 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών συνεχίζει τη 
λειτουργία του και κατά τους θερινούς μήνες, με 
την προετοιμασία των μαθητών της Γ΄ Λυκείου 
για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2015. 
Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων εξετάσεων 
θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα, όλων των 
κατευθύνσεων, σε κατάλληλα διαμορφωμένες 
και άρτια εξοπλισμένες αίθουσες στο κέντρο 
της Αθήνας (Σοφοκλέους 4, Στοά Αθηνών), 
ξεκινώντας εγκαίρως τη μελέτη τους. Για το 
λόγo αυτό, καλούνται εκπαιδευτικοί που 
θέλουν να προσφέρουν και οικογένειες που 
έχουν ανάγκη, να δηλώσουν συμμετοχή στο 
εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα τηλεφωνικά 
στους αριθμούς 210 3245098 / 210 3311270 
ή ηλεκτρονικά (kf.libiaa@gmail.com ή koi-
nonikofrontistirioiaa.blogspot.gr)

n Κοινωνικό φροντιστήριο  
στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου
Ο Δήμος Μοσχάτου, με την εθελοντική 
συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών 
και της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, 
διοργανώνει τρίμηνο κύκλο παρουσίασης 
βασικών θεμάτων Φυσικής και Μαθηματικών 
για μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου, όλων των 
Λυκείων Ταύρου και Μοσχάτου. 
Αίτηση συμμετοχής στο ακόλουθο link: 
www.dimosmoschatou-tavrou.gr/images/
stories/kykloi_aitisi.pdf

nΚοινωνικό Φροντιστήριο 
Δήμου Παλλήνης
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο απευθύνεται 
σε μαθητές του Δήμου που οι οικογένειες 
τους αντιμετωπίζουν οικονομικά - κοινωνικά 
προβλήματα. Δικαιούχοι των παροχών του 
Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι: Κάτοικοι 
του Δήμου Παλλήνης. Κριτήρια ένταξης 
είναι το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και 
η συνεκτίμηση με την οικογενειακή κατάσταση, 
προβλήματα υγείας, η ανεργία, κοινωνικά 
προβλήματα και αναπηρίες.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Αίτηση, Πι-
στοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Φω-
τοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, Βεβαίωση 
μόνιμης κατοικίας, Εκκαθαριστικό έτους ή 
υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την 
αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση μη υποβολής 
φορολογικής δήλωσης, Έκθεση κοινωνικής 
έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς του 
Δήμου, Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας. Σε 
περίπτωση αναπηρίας ιατρική βεβαίωση από 
κρατικούς φορείς. Δήλωση των μαθημάτων 
που επιθυμεί να παρακολουθήσει.
Επικοινωνία: Ιθάκης 12, 15344 - Γέρακας, 
Τηλ. Κέντρο: 210 6604600, fax: 210 6612965, 
email: press@palini.gr.
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«Ιφιγένεια εν γένει» της Λίλιαν  
Δημητρακοπούλου
25 Ιουλίου 2014 έως 26 Ιουλίου 2014 / 
Θέατρο Βράχων / Βύρωνας - Υμηττός 

Μια παρωδία των τραγωδιών του Ευριπίδη 
«Ιφιγένεια εν Αυλίδι» και «Ιφιγένεια εν Ταύροις». 
Αυτή η διασκευή - παρωδία, ακολουθεί 
πιστά τη δομή των δύο τραγωδιών, δίνοντας 
ωστόσο μια άλλη διάσταση, τόσο στο γιατί 
πραγματικά έγινε ο Τρωικός πόλεμος (σιγά 
μην έγινε για ένα πουκάμισο αδειανό, για 
μια «Ελένη»), αλλά και στην όποια θυσία 

ζητάνε οι εκάστοτε κρατούντες, από τα αθώα 
(;) θύματά τους για το «καλό της πατρίδας». 

Όταν η εξουσία παντρεύεται την απληστία 
και την έπαρση, γεννιούνται εγκλήματα. Όταν 
η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα, 
συναντάει την αμάθεια, την απάθεια και την 
αφέλεια τότε γεμίζει ο κόσμος «Ιφιγένειες». 
Τουλάχιστον στις τραγωδίες του Ευριπίδη 
υπήρξε καλό τέλος, το οποίο επιλέξαμε να 
κρατήσουμε κι εμείς, για παρηγοριά. Η παρωδία 
αυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πέρσι, 
στο πλαίσιο του φεστιβάλ και ζητήσατε να την 
ξαναδείτε. Την επαναλαμβάνουμε λοιπόν… 

Καλή θέαση.
Κείμενο - σκηνοθεσία - μουσική επιμέλεια: 

Λίλιαν Δημη-τρακοπούλου.
Παίζουν αλφαβητικά τα μέλη του εργαστηρίου: 

Βαρβουτσή Βασιλική, Βασιλοπούλου Γεωργία, 
Βελισσάρη Βασιλική, Γαζέτα Ξένια, Δελβινιώτη 
Ελένη, Θεοδόσης Αλέκος, Θειακογιάννη Δάφνη, 
Καββαδία Τίνα, Καλαφάτη Νικολέττα, Καλογιάννη 
Χριστίνα, Καραγκούνη Φωτεινή, Κελαϊδίτης 
Μιχάλης, Κίσκου Βάσω, Λιναρδάτος Νίκος, 
Λουρωτού Στέλλα, Μανδήτσιος Γιώργος, 
Μαυρομουστάκη Κάρμεν, Μήτσουρα Βιβή, 
Μπακάλης Λεωνίδας, Μπαρμπέρης Γιάννης, 

Μπαντίδας Κώστας, Νινέ Αλεξάνδρα, Νιωτάκη 
Νάνση, Ξένος Θανάσης, Παναγοπούλου Ειρήνη, 
Σούλου Κωνσταντίνα, Τσακλιώτης Μαργαρίτης, 
Φραγκούλης Θοδωρής, Χρηστίδη Ηλέκτρα. 
Στα πλαίσια του Φεστιβάλ «Στη Σκιά των 
Βράχων 2014». 

Διεύθυνση: Οδός Ταταούλων Τηλέφωνο: 
210 7626438, 210 7626738. Παρασκευή 25 
Ιουλίου 2014, ώρες: 21:00. Σάββατο 26 Ιουλίου 
2014, ώρες: 21:00. Είσοδος ελεύθερη.

«Η ζωή μπροστά σου» του Ρομάν Γκαρί 
στο Μαρκόπουλο
01 Αυγούστου 2014 / Ανοιχτό Θέατρο Σάρας 
- Μαρκόπουλο - Πόρτο Ράφτη - Κορωπί 

Το έργο είναι η ιστορία μίας ηλικιωμένης 
γυναίκας, της μαντάμ Ρόζας, που μεγαλώνει ένα 
ορφανό παιδί, που της το έχουν εγκαταλείψει 
οι γονείς του. 

Στην παράσταση παρακολουθούμε την ιστο-
ρία αυτών των δύο μοναχικών πλασμάτων που 
ζουν ο ένας μόνο για τον άλλο. Μια αγάπη 
δίχως όρια. Μια σχέση απέραντης στοργής και 
αφοσίωσης. Μια παράσταση όπου το κωμικό 
εναλλάσσεται με το δραματικό και το δάκρυ 
κυλά δίπλα στο χαμόγελο.

Η παράσταση βασίζεται στο μυθιστόρημα του 
Ρομάν Γκαρί με τίτλο «Η ζωή μπροστά σου», 
που το έγραψε με το ψευδώνυμο Εμίλ Αζά 
και απέσπασε το βραβείο Goncourt το 1975. 

Το 1977 έγινε ταινία με τίτλο «Μαντάμ Ρόζα», 
με πρωταγωνίστρια τη Simone Signoret και 
κέρδισε Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 
και η Simone Signoret το βραβείο Cesar. Στη 
συνέχεια διασκευάστηκε για το θέατρο από 
τον Ξαβιέ Ζαγιάρ (Xavier Jaillard) και παίχτηκε 
με μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία και σε άλλες 
χώρες. Στην Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που 
ανεβαίνει.
Συντελεστές: Διασκευή: Ξαβιέ Ζαγιάρ (Xavier 
Jaillard) Σκηνοθεσία: Άννα Βαγενά. Μετάφραση: 
Ελένη Χριστοδούλου, Επεξεργασία κειμένου: 
Βασίλης Κατσικονούρης. Φωτισμοί: Μελίνα 
Μάσχα, Διανομή: Μαντάμ Ρόζα: Άννα Βαγενά, 
Μόμο: Ιμπραήμ Χασάν, Γιατρός: Κώστας Λάσκος, 
Πατέρας: Χρήστος Ροδάμης. 
Ανοιχτό Θέατρο Σάρας, Μαρκόπουλο - Πόρτο 
Ράφτη - Κορωπί. Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 
και Ηλία Κυριακού. Παρασκευή 01 Αυγούστου 
2014, ώρες: Δεν έχουν ανακοινωθεί. Είσοδος 
ελεύθερη.

Ψυχαγωγία

g Καλοκαιρινές προβολές στη δημοτική 
Πινακοθήκη Καλλιθέας. 

Έως 02 Αυγούστου 2014 / Δημοτική 
Πινακοθήκη Καλλιθέας «Σοφία Λασκαρίδου» 
/ Καλλιθέα - Μοσχάτο. 

Ο Θερινός κινηματογράφος ξεκινά με 
προβολές στον Αύλειο χώρο της Δημοτικής 
Πινακοθήκης «Σοφία Λασκαρίδου». Το πρό-
γραμμα των προβολών έχει ώς εξής: 25 & 
26 Ιουλίου 2014 «Το ταξίδι» του Michael 
Winterbottom. 1 & 2 Αυγούστου 2014 
«Αυγουστιάτικό γεύμα στη Ρώμη» του Gianni 
Di Gregorio. Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας 
«Σοφία Λασκαρίδου» / Καλλιθέα - Μοσχάτο. 
Διεύθυνση: Λασκαρίδου 120 και Φιλαρέτου 
Τηλέφωνο: 2109537314. Παρασκευή: 21:00, 
Σάββατο: 21:00, Είσοδος ελεύθερη.

g Κινηματογραφική Λέσχη Ελληνικού 
Αργυρούπολης - Θερινές Προβολές 2014

Έως 30 Αυγούστου 2014 / Πάρκο 129 ΠΥ 
- Αργυρούπολη 

• 26/07/2014 Οι 12 άθλοι του Αστερίξ-Les 
12 travaux d’ Asterix. Σκην.: Jack Ofalltrade 
/ Animation / Μεταγλωττισμένο στα ελληνικά 
/ 1976 / Έγχρωμο / Διάρκεια: 82’ / Γαλλία. 
Ο Ιούλιος Καίσαρας προτείνει στους Γαλάτες 
να κάνουν 12 άθλους για να αποδείξουν ότι 
είναι θεοί. Αν αποτύχουν το χωριό τους θα 
περάσει στην εξουσία της Ρώμης, αν όμως 
τα καταφέρουν, τότε ολόκληρη η Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία θα παραδοθεί στο μικρό 

Γαλατικό χωριό του Αστερίξ και του Οβελίξ. 

• 02/08/2014: Ζήτημα ζωής και θανάτου - 
A matter of life and death. Σκην.: Michael 
Powell & Emeric Pressburger / Δραματική - 
Επ. Φαντασίας / 1946 / Έγχρ. & Ασπρόμαυρη 
/ Διάρκεια: 105’ / Αγγλία / Με τους: David 
Niven, Kim Hunter, Raymond Massey, κ.ά. 
Μέσα σε ένα βομβαρδιστικό που ανά πάσα 
στιγμή θα αρχίσει να πέφτει και με το αλεξίπτωτο 
σε αχρηστία, ένας πιλότος επικοινωνεί μέσω 
ασυρμάτου για να ζητήσει να αποχαιρετήσουν 
τους ανθρώπους που τον αγαπούν εκ μέ- 
ρους του. Στην άλλη πλευρά της γραμμής
βρίσκεται μια κοπέλα που συγκινείται από 
την ιστορία του…

• 09/08/2014: 36o Φεστιβάλ ταινιών μικρού 
μήκους Δράμας. Προβολή των βραβευμένων 
ταινιών μικρού μήκους του 36ου Φεστιβάλ 
Δράμας 2013

• 16/08/2014: Ξαφνικά - Suddenly. Σκην.: Lewis 
Allen / Δραματική / 1954 / Ασπρόμαυρη / 
Διάρκεια: 75’ / Αμερική / Με τους: Frank 
Sinatra, Sterling Hayden, James Gleason, κ.ά. 
Στην πόλη του Ξαφνικά, τρεις γκάνγκστερ 
παγιδεύουν την οικογένεια Μπένσον μέσα 
στο ίδιο της το σπίτι, στην κορυφή ενός λόφου 
κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό, με σκοπό 
να δολοφονήσουν τον πρόεδρο της Αμερικής. 

• 23/08/2014: 1984 - Nineteen eighty-four 

Σκην.: Michael Radford / Δραματική - Επ. 
Φαντασίας / 1984 / Έγχρωμη / Διάρκεια: 
90’ / Αγγλία / Με τους: John Hurt, Richard 
Burton, Susanna Hamilton, κ.ά.
Η ταινία περιγράφει την ιστορία ενός ανθρώπου, 
του Γουίνστον Σμίθ, στον εφιαλτικό κόσμο της 
Ωκεανίας, μιας χώρας που βρίσκεται κάτω από 
ένα απολυταρχικό καθεστώς στο οποίο όλοι 
οι κάτοικοι είναι υπό συνεχή παρακολούθηση. 

• 30/08/2014: Ο Διαβολάκος- Il piccolo diavolo 
Σκην.: Roberto Benigni / Κωμωδία / 1988 / 
Έγχρωμη / Διάρκεια: 98’ / Ιταλία / Με τους: Rober-
to Benigni, Walter Mathau, Nicolleta Braschi, κ.ά.  
Ο πάτερ - Maurice, ένας ιερέας που ζει σε ένα 
φοιτητικό οικισμό στην Ρώμη καλείται μια μέρα 
να κάνει έναν εξορκισμό. Ο διάβολος όμως 
έχει πάρει την μορφή ενός αξιαγάπητου άντρα 
που λέγεται Giuditta, ο οποίος θα φέρει τα 
πάνω κάτω στη ζωή του ιερέα! 
Διεύθυνση: Δραγατσανίου και Πραξιτέλους. 
Σάββατο: 21:00. Είσοδος ελεύθερη.

g 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Θερινού Κινη-
ματογράφου της Αθήνας, Σεπτέμβριος.

04 Σεπτεμβρίου 2014 / Πεζόδρομος 
Διονυσιου Αρεοπαγίτου / Πλάκα - Ακρόπολη 

Το Athens Open Air Film Festival (Φεστιβάλ 
Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας), μετά τις 
επιτυχημένες διοργανώσεις των προηγούμενων 
χρόνων, πραγματοποιείται για τέταρτη συ-
νεχόμενη χρονιά, το καλοκαίρι του 2014, 
και αποκαλύπτει μέσω της κινηματογραφικής 
ματιάς κρυμμένες οάσεις της πόλης!

Από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο, οι πιο 
όμορφοι χώροι της Αθήνας, αλλά και των 
ευρύτερων περιοχών μετατρέπονται σε 
υπαίθριες αίθουσες προβολής με ελεύθερη 
είσοδο, συνδυάζοντας την ομορφιά του αστικού 
τοπίου με πάνω από 20 αριστουργήματα της 7ης 
τέχνης. Ο πεζόδρομος της Δ. Αρεοπαγίτου, το 
Άλσος Πετραλώνων, το Πάρκο της Ακαδημίας 
Πλάτωνος, η Πλατεία Αυδή και η Πλατεία 
Μεσολογγίου, το Νομισματικό καθώς και το 
Βυζαντινό Μουσείο αλλά και το Θέατρο Ρεματιάς 
Χαλανδρίου και το Άλσος Νέας Σμύρνης, είναι 
μερικά από τα μέρη της πόλης που συμμετέχουν 
στο καλοκαιρινό φεστιβάλ - ετήσιο θεσμό! 
Από τους χώρους προβολών δε θα μπορούσαν 
να λείψουν και μερικοί από τους ιστορικούς 
θερινούς κινηματογράφους της Αττικής που 
φέτος αυξάνονται σε αριθμό και περιοχές. 
Κλασικοί και αγαπημένοι κινηματογράφοι όπως 
το Σινέ Θησείο, το Σινέ Ψυρρή, το Σινέ Ελληνίς, 
η Δεξαμενή, αλλά και ένα από τα νεότερα 
θερινά της πόλης, το Λαϊς της Ταινιοθήκης της 
Ελλάδος, συμμετέχουν στο τέταρτο Athens 
Open Air Film Festival φιλοξενώντας μερικές 
από τις καλύτερες προβολές του καλοκαιριού!

Παράλληλα, διάφορες εκδηλώσεις πλαι-
σιώνουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ, δη-
μιουργώντας μία γιορτή στα πιο απίθανα σημεία, 
συστήνοντας στον επισκέπτη μία άλλη Αθήνα.  

Όπως και κάθε χρονιά, το πρόγραμμα απο-
τελείται από προσεκτικά επιλεγμένες ταινίες 
διαφορετικού είδους που στόχο έχουν να 
ψυχαγωγήσουν και το πιο απαιτητικό κοινό. 
Το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου όπως έχει 
διαμορφωθεί μέχρι τώρα, είναι το εξής:

• Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου «Πίσω Πόρτα» 
του Γιώργου Τσεμπερόπουλου (1984) Πε-
ζόδρομος Δ. Αρεοπαγίτου. Προβολή Μικρούς 
Μήκους ΕΚΚ - «Είκοσι» - Νύχτες Πρεμιέρα. 
Πεζόδρομος Διονυσιου Αρεοπαγίτου / Πλάκα - 
Ακρόπολη. Διεύθυνση: Πεζόδρομος Διονυσιου 
Αρεοπαγίτου. Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2014, 
ώρα: 21:00. Είσοδος ελεύθερη.

Θέατρο

Μουσική
Συναυλία «Αφιέρωμα στην ξένη & 
ελληνική τζαζ σκηνή»
28 Ιουλίου 2014 / Ευριπίδειο Θέατρο 
Ρεματιάς / Χαλάνδρι - Ψυχικό 

Συναυλία «Αφιέρωμα στην Ξένη & 
Ελληνική Τζαζ σκηνή», από τη Δημοτική 
Φιλαρμονική. Σολίστ: Τζίνα Πούλου. Στα 
πλαίσια του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2014. 
Διεύθυνση: Πεζόδρομος Προφήτου 
Ηλία. Τηλέφωνο: 210 6897459. Δευτέρα 
28 Ιουλίου 2014, ώρα: 21:00. Είσοδος 
ελεύθερη.

Μodern jazz trio M.O.T.HE
07 Σεπτεμβρίου 2014 / Θέατρο Πέτρας 
- Ίλιον - Πετρούπολη 

Το μουσικό σύνολο M.O.T.He χα-
ρακτηρίζεται από τον συγκερασμό 
μουσικών ιδιωμάτων από τις αρχές της 
RnB και των αξεπέραστων Ell ington, 
Coltraine και Brubeck της αμερικανικής 
σκηνής μέχρι και τις πιο σύγχρονες 
αυτοσχεδιαστικές δομές των σύγχρονων 
Ευρωπαίων μουσικών του χώρου. 

Οι εμφανείς επιρροές από τα jazz stan-
dard γρήγορα υποκύπτουν στην πιο 
modal και ethnic αισθητική ελληνικών 
τρόπων και ήχων, ελληνικών και με-
σογειακών ευδιάκριτων αποχρώσεων 
της jazz όπου η κύρια γραμμή δεν είναι 
άλλη από τον ορισμό του κεντρικού 
θέματος και γύρω του ακολουθεί η 
ελεύθερη ανάπτυξη όλων των πιθανών 
αυτοσχεδιαστικών δρόμων χωρίς όριο 
και χωρίς περιορισμούς. 

Κυριαρχικό στοιχείο και χαρακτηριστικό 
εμφανές σε τέτοια περίπλοκα μουσικά 
ιδιώματα, είναι η ειλικρίνεια, η διάθεση 
για συνεργασία, η ανάπτυξη των δεσμών 
και των σχέσεων μεταξύ των μελών της 
ομάδας, στοιχεία που κυριαρχούν και 
είναι και η αφορμή της πρόσκλησης του 
ακροατή σε ενεργό συμμετοχή.
Μουσικοί: Βαγγέλης Τσίνας (drums), 
Μανόλης Παπαδάκης (πιάνο), Ηλίας 
Πανταζής (ηλεκτρικό μπάσσο). Στα πλαίσια 
του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας 2014. 
Διεύθυνση: Ολυμπίας Τηλέφωνο: 210 
5062166. Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 
2014, ώρα: 21:00. Ελεύθερη είσοδος.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Σινεμά



Για περισσότερες πληροφορίες: www.rejoin.gr

Πέμπτη 24 Ιουλίου 201430

Παροχή νομικής βοήθειας σε:
•Ποινικές Υποθέσεις
•Υποθέσεις Αστικού & Εμπορικού χαρακτήρα
•Εκκαθάριση & Είσπραξη των εξόδων 
Προϋποθέσεις: Xαμηλό ετήσιο εισόδημα

Προσοχή: Ανάλογα με το Πρωτοδικείο το ύψος  
του εισοδήματος ποικίλλει από 5.800-7.000 ευρώ.  
Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης,  
δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου  
με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.
Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρονται: 
α) Τα στοιχεία του δικαιούχου 
β) Περιληπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της δικαστικής 
ενέργειας για το οποίο ζητείται παροχή νομικής βοήθειας 
Θα επισυνάπτονται:
1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (ή βεβαίωση του 
αρμόδιου Εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή 
δήλωσης, ή αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαιώσεις 
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας ή ένορκες βεβαιώσεις) 
2. Α.Φ.Μ. 
3. Αποδεικτικό κατοικίας ή διαμονής (πχ λογαριασμός ΔΕΗ)
Προσοχή: Την αίτηση μπορείτε να τη συμπληρώσετε  
στο Πρωτοδικείο με τη βοήθεια της Γραμματείας.  
Οι προϋποθέσεις πολλές φορές διαφέρουν, ανάλογα με 
το κάθε Πρωτοδικείο και θα ήταν καλό να επικοινωνήσετε 
πρώτα τηλεφωνικά. Ενδεικτικά, επισυνάπτεται εδώ ένα 

υπόδειγμα αίτησης για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Χρήσιμες Διευθύνσεις και τηλέφωνα:

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Αθηνών 
Για ποινικές υποθέσεις (μηνύσεις, καταγγελίες κοκ): 
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 9, 1ος όροφος, γραφείο 
«Βουλεύματα» 
Ώρες λειτουργίας 9-13, Τηλ: 210 8827062
Για αστικές υποθέσεις (ασφαλιστικά μέτρα, περιοριστικοί 
όροι, διαζύγια κοκ) 
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 5, 1ος όροφος, γραφείο 1γ 
«Ασφαλιστικά μέτρα» 
Ώρες λειτουργίας 8.30-13.00 Τηλ: 210 8843014

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας  

Πρωτοδικείου Πειραιά 
Σκουζέ 3, 5ος όροφος, γραφείο 514 
Ώρες λειτουργίας: από 8.30 (ενδείκνυται να πάτε νωρίς) 
Τηλ: 210 4582074, 210 4582156

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης 
Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 5, 
4ος όροφος, γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου, γραφείο 405 
Ώρες λειτουργίας 8-2.30 
Τηλ: 2310507405
Προσοχή: Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, 
μπορείτε να καλείτε στα κατά τόπο αρμόδια Πρωτοδικεία 
για να ρωτήσετε το αρμόδιο γραφείο. Σε κάθε περίπτωση,  
ο κατάλογος αυτός είναι υπό συμπλήρωση με τα στοιχεία 
των υπόλοιπων Πρωτοδικείων.

Νομικές υπηρεσίες

Δωρεάν νομική υποστήριξη
Σύμφωνα με το νόμο 3226/2004 οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος δικαιούνται  
την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε υποθέσεις α) ποινικές β) αστικού  
και εμπορικού χαρακτήρα. Τη νομική βοήθεια δικαιούνται τόσο οι Έλληνες πολίτες,  
οι πολίτες της ΕΕ, όσο και οι πολίτες τρίτου κράτους ή οι ανιθαγενείς,  
εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της 
ανάδειξης και ενίσχυσης των εθελοντικών δράσεων, 

προσφέρει στους Δημότες τη δυνατότητα δωρεάν 
υπηρεσιών παροχής νομικών συμβουλών όπως και 
νομικής συμπαράστασης και συνδρομής από Δικηγόρο, 
κάτοικο της πόλης μας, που προσφέρθηκε εθελοντικά να 
προσφέρει τις υπηρεσίες της σε συμπολίτες μας.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να 
απευθύνονται για ραντεβού 
στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής, οδός 
Ζεφύρου 2 στη Βούλα και 
στα τηλέφωνα 213 20 19 
904-5.

Δήμος Μαραθώνος

Αν είσαι νέος έως 30 ετών και χρειάζεσαι νομική βοήθεια 
αλλά δεν έχεις τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, η 

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) 
μέσω του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους» της 
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς μπορεί να καλύψει δωρεάν 
την εκπροσώπησή σου τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον 
των δικαστηρίων. Εφόσον επιθυμείτε να σας εκπροσωπήσει 
Δωρεάν κάποιος Δικηγόρος της ΕΑΝΔΑ και πληρείτε τις 
παραπάνω προϋποθέσεις τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με τους υπεύθυνους διαχείρισης του προγράμματος εκ 
μέρους της ΕΑΝΔΑ. Πληροφορίες: Γεώργιος Σταυρίδης 
τηλ.6977795208, Γεώργιος Κότσιρας τηλ. 6942643559 
και στην ιστοσελίδα http://www.eanda.gr/programma-
dorean-nomikis-boitheias-gia-neoys.

Δήμος Αμαρουσίου

Μία νέα υπηρεσία για τη Νομική Υποστήριξη των ευπαθών 
οικονομικά και κοινωνικά συμπολιτών μας (άποροι, 

άνεργοι). Σκοπός της υπηρεσίας Νομικής Υποστήριξης 
είναι να παρέχονται κατευθύνσεις και οδηγίες σε Δημότες 
που ήδη έχουν καταφύγει στην Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου και αναλόγως την περίπτωση είτε τους αναπέμπει 
στα προγράμματα νομικής αρωγής του Κράτους, εφόσον οι 
ίδιοι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στα προγράμματα 
αυτά, είτε τους συμβουλεύει για απλά νομικά ζητήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να επικοινωνούν 
με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλ. 213 
2031920-1 και να προσκομίζουν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (Παλαιολόγου 9, 2ος όροφος) από Δευτέρα 
έως Παρασκευή από 9:00 π.μ έως 3:00μ.μ. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη 
αρχή. Συνεπικουρείται από έξι Βοηθούς 

Συνηγόρους οι οποίοι εποπτεύουν και 
συντονίζουν τη λειτουργία και τα στελέχη των 
αντίστοιχων θεματικών Κύκλων της Αρχής: 
α) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, β) 
Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας, γ) Κύκλος 
Ποιότητας Ζωής, δ) Κύκλος Σχέσεων Κράτους-
Πολίτη, ε) Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, 
στ) Kύκλος Ισότητας των Φύλων. 

Ύστερα από έγγραφη αναφορά ενδια-
φερόμενου πολίτη, ένωσης πολιτών ή νομικού 
προσώπου, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ή και 
αυτεπαγγέλτως, ο Συνήγορος του Πολίτη 
αναλαμβάνει να διερευνήσει μια υπόθεση, 
εφόσον υπάρχει διοικητική πράξη ή παράλειψη 
ή υλική ενέργεια που παραβιάζει δικαίωμα του 
πολίτη ή προσβάλλει νόμιμο συμφέρον του.

Ερευνά επίσης ενέργειες ή παραλείψεις 
της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτών που 
παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού. 
Κάθε πολίτης, προτού καταφύγει στην Αρχή, 
θα πρέπει να έχει έλθει σε επαφή με τη 
δημόσια υπηρεσία με την οποία σχετίζεται η 
υπόθεσή του. Μόνον εφόσον η επαφή αυτή 
με τη δημόσια υπηρεσία δεν έχει οδηγήσει 
σε επίλυση του προβλήματος μπορεί να 
καταθέσει αναφορά στον Συνήγορο του 
Πολίτη. 

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη είναι 
αρμόδιος για υποθέσεις που αναφέρονται στις 
υπηρεσίες του δημοσίου, των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης (κοινότητες, δήμοι, 
νομαρχίες), των λοιπών νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, των επιχειρήσεων κοινής 
ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.), των 
κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων, των 
επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων των 
οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το 
δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. 

Εξαιρούνται οι τράπεζες και το Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών. Για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του παιδιού, ο 
Συνήγορος του Πολίτη είναι 
αρμόδιος και για θέματα 
που ανάγονται σε ιδιώτες, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
που προσβάλλουν τα δι-
καιώματα του παιδιού. 

Από την άλλη πλευρά ο Συνήγορος του 
Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί 
αν έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες 
από τότε που ο πολίτης πληροφορήθηκε 
την τελευταία, σχετική με την υπόθεσή του, 
πράξη ή παράλειψη της δημόσιας διοίκησης 
και δεν προέβη σε καμία άλλη ενέργεια προς 
αυτήν, σε διαφορές μεταξύ ιδιωτών, και σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοικητική ενέργεια 
έχει γεννήσει ή δημιουργήσει δικαιώματα 
και ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων, που 
ανατρέπονται μόνο με δικαστική απόφαση, 
εκτός αν προφανώς συντρέχει παρανομία ή 

αν τα δικαιώματα αυτά έχουν σχέση κατά το 
κύριο αντικείμενό τους με την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Επίσης, στην αρμοδιότητά του δεν υπάγονται 
θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή 
κατάσταση του προσωπικού των δημόσιων 
υπηρεσιών, ζητήματα που εκκρεμούν ενώπιον 
των δικαστηρίων, θέματα που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα ορισμένων αρχών (π.χ. των 
δικαστικών αρχών, του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, της ΕΥΠ) ή άλλων ανεξάρτητων 
διοικητικών αρχών (π.χ. του ΑΣΕΠ), θέματα 

που αφορούν την εθνική 
άμυνα και ασφάλεια, 
υποθέσεις που αφορούν 
την κρατική ασφάλεια, τα 
θρησκευτικά νομικά πρό-
σωπα δημοσίου δικαίου, 
οι πράξεις υπουργών και 

υφυπουργών ως προς τη διαχείριση της 
πολιτικής λειτουργίας και οι υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εξωτερικών για δραστηριότητες 
που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή στις 
διεθνείς σχέσεις της χώρας. 

Η αναφορά υποβάλλεται με απλή αίτηση 
στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη 
(Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ. 115 28, Περιοχή 
Χίλτον, Αθήνα), κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 8.30 π.μ. - 2 μ.μ. (τηλέφωνο εξυ-
πηρέτησης κοινού: 210-7289600). Από την 
αίτηση πρέπει να προκύπτουν σαφώς τα 
στοιχεία του ενδιαφερόμενου πολίτη. Η αίτηση 

υποβάλλεται αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς 
ή με τηλεομοιοτυπία (fax: 210-7292129). Η 
αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτική 
περιγραφή του προβλήματος, την εμπλεκόμενη 
δημόσια υπηρεσία, τις ενέργειες που έχουν 
προηγηθεί, το αποτέλεσμά τους, καθώς και 
κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία 
που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση 
του θέματος.

Μετά το πέρας της έρευνας, ο Συνήγορος 
του Πολίτη μπορεί, εφόσον το απαιτεί η φύση 
της υπόθεσης, να συντάξει πόρισμα το οποίο 
γνωστοποιεί στον καθ' ύλην αρμόδιο υπουργό 
και στις αρμόδιες υπηρεσίες, διαμεσολαβεί 
δε με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση 
του προβλήματος του πολίτη. 

Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνομη 
συμπεριφορά λειτουργού, υπαλλήλου ή 
μέλους της διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη 
διαβιβάζει την έκθεση στο αρμόδιο όργανο 
και μπορεί να προκαλέσει την πειθαρχική 
δίωξη του υπαιτίου ή να προτείνει τη λήψη 
άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται 
σε πειθαρχικό έλεγχο. 

Αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για 
τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, 
υπάλληλο ή μέλος της διοίκησης, ο Συνήγορος 
του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση και στον 
αρμόδιο εισαγγελέα. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνηγόρου του 
Πολίτη: http://www.synigoros.gr/

Συνήγορος  
του Πολίτη

www.voluntaryaction.gr

Skywalker free press

Η εφημερίδα του Skywalker.gr: 

• 32 σελίδες με αγγελίες εργασίας
• Ενδιαφέροντα άρθρα
• 25.000 φύλλα
•  Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίπολη  

και άλλες πόλεις
• Διανομή σε σταθμούς Μετρό και ΗΣΑΠ
•  Πάνω από 140 σημεία παραλαβής  

σε όλη την Αττική

Θα την βρείτε και πάλι στις 16 Σεπτεμβρίου.  
Περισσότερα στο freepress.skywalker.gr

Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

 

 
 

 

 
 

Μπες στο 
www.walker.gr

και δημοσίευσε δωρεάν 
την αγγελία σου για 
προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών. Δώσε σε 
όσους ενδιαφέρονται

την ευκαιρία να 
σε βρουν.
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Μπες ξανά στο παιχνίδι!

Ένα site για όσους θέλουν να παραμείνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας μας
Στο Rejoin.gr υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για όσα χρειαζόμαστε στην καθημερινή μας ζωή, όσα είναι αναγκαία και 
όσα την ομορφαίνουν και πού μπορούμε να τα βρούμε δωρεάν! Πληροφορίες όπως κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά 
φαρμακεία, γεύματα αγάπης, ιατρική περίθαλψη, πολιτιστικές εκδηλώσεις, χρήσιμα άρθρα, νέα για την αγορά εργασίας 
είναι μερικά μόνο από όσα θα βρείτε στο site μας. Οι πληροφορίες συνεχώς εμπλουτίζονται και είναι πάντα έγκυρες. 
Rejoin.gr και ξαναμπές στο παιχνίδι!

Με την αξιοπιστία του


