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Προλογικό σημείωμα της Προέδρου της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ) λαμβάνοντας υπ' όψιν της την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των δημοτών σε θέματα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 
δημιούργησε τον παρόντα οδηγό κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών (τοπικός οδηγός για 
την αναπηρία) ο οποίος αποτελεί μια καταγραφή των κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών 
που λειτουργούν στο Δήμο Βόλου. 

Κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει άμεσα φορείς, υπηρεσίες και οργανώσεις 
που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης. Κάθε υπηρεσία υποστήριξης έχει καταχωρηθεί στην 
περιοχή στην οποία παρέχεται, με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της και βασικές 
πληροφορίες για τη λειτουργία της. Εκτιμούμε ότι ο παρών οδηγός αποτελεί ένα χρήσιμο 
εργαλείο για κάθε δημότη και επιδιώκουμε μέσα από τον οδηγό αυτό να γίνει γνωστό το 
δίκτυο των φορέων και των υπηρεσιών ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τόσο των 
πολιτών με αναπηρία όσο και αυτών του γενικού πληθυσμού αλλά και των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. 

Η συλλογή και επικαιροποίηση των στοιχείων του οδηγού ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 
2018 και αποτελεί την πλήρη καταγραφή του συνόλου των φορέων που λειτουργούν στην 
πόλη μας.  

Ο Οδηγός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας  2014-
2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου 
Δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με 
τίτλο «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Διημέρευσης -  Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με 
Αναπηρίες (ΚΔΗΦ ΑμεΑ) και αποτελεί παραδοτέο της πράξης.  

 

Η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

Χάλαρη Σοφία 

Βόλος, 10/12/2018 
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1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΑΠΗ-ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

ANTIΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Διεύθυνση: Τοπάλη 97-Γαλλίας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 29576 

Fax: 24210 22745 

Αντιδήμαρχος:  Κότογλου Δέσποινα 

Νομική μορφή: ΝΠΔΔ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
Διεύθυνση: Τοπάλη 14 (Δίαυλος)  Βόλος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:: 2421034121 

Fax: 2421020412 

E-mail: kepygeias@volos-city.gr 

Το ΚΕΠ-Υγείας Δήμου Βόλου είναι μια νέα δημοτική δομή που σκοπό έχει να αναλάβει την 
ενημέρωση των δημοτών μας σε θέματα προαγωγής της υγείας, τον  προσυμπτωματικό  
έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση 
ολοκληρωμένων πολιτικών και δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Μέσα από την 
δομή αυτή οι δημότες με βάση τα διαγνωστικά πρωτόκολλα θα ενημερώνονται σε σχέση 
με την ηλικία, το φύλλο και το οικογενειακό ιστορικό για προληπτικές κλινικές και 
διαγνωστικές εξετάσεις που μπορούν να κάνουν. Ένα δίκτυο παρόχων ιατρών της πόλης 
υποστηρίζει την προσπάθεια αυτή. Βασικό μέλημα του Προγράμματος είναι η 
ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση, η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων και παραπομπών 
σε δομές υγείας, όλων των πολιτών ανεξαρτήτου ασφαλιστικής ικανότητας, με έμφαση 
στα συνηθέστερα νοσήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όπως: 

α) Καρκίνος παχέος εντέρου, β) Καρκίνος του τραχήλου της μήτρα, γ) Καρκίνος μαστού 
δ) Καρδιοαγγειακός κίνδυνος ε) Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής στ) καρκίνος του 
προστάτη ζ) Μελάνωμα. 

Επιπλέον το ΚΕΠ-Υγείας συντονίζει προγράμματα προαγωγής υγείας όπως χρήση 
ασφαλούς διαδικτύου, σχολικού εκφοβισμού, παιδικής παχυσαρκίας, πρόληψης 
καρδιαγγειακού κινδύνου κτλ. 

Α)  ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Διεύθυνση: 2ας Νοεμβρίου 129  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421353155 

Fax: 24210 60401 

Προϊσταμένη: Κουπριντζιώτου Παναγιώτα 

e-mail:p.kouprintziotou@volos_city.gr 
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Το τμήμα κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο Κοινωνικής Εργασίας έχει τις εξής 
αρμοδιότητες:  

 Διενέργεια εμπεριστατωμένων κοινωνικών ερευνών για την εφαρμογή προγραμμάτων 
παιδικής προστασίας και κοινωνικής παρέμβασης (στεγαστική συνδρομή, παιδική 
προστασία κ.α.) 

 Εισαγωγές σε ιδρύματα, ξενώνες κ.α. ανηλίκων και ενηλίκων 

 Διενέργεια κοινωνικών ερευνών για έκδοση ή θεώρηση βιβλιαρίων υγείας  

 Διενέργεια κοινωνικών ερευνών για κακοποιήσεις /παραμελήσεις ανηλίκων-ενηλίκων 
κατόπιν εισαγγελικής εντολής 

 Άσκηση κοινωνικής εργασίας και συμβουλευτικής  σε άτομα και οικογένειες 

 Εφαρμογή του προγράμματος της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα και 
οικογένειες όπου υπάρχει έκτακτο κοινωνικό γεγονός ή έχουν πληγεί από φυσική 
καταστροφή 

 Εφαρμογή του προγράμματος του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Φαρμακείου 

 Παροχή πληροφοριών κοινωνικού περιεχομένου σε άτομα και οικογένειες και 
παραπομπή/συνεργασία σε/με άλλες υπηρεσίες όπου αυτό χρειάζεται 

 Συμμετοχή εκπροσώπου του γραφείου στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δίκτυο 
Παιδικής Προστασίας) και στο ΚΕΣΑΣΕΘΕΑ. 

  Έχει επίσης τις παρακάτω αρμοδιότητες σε επίπεδο κοινωνικών παροχών: 

 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδικού σταθμού (κερδοσκοπικού ή μη 
χαρακτήρα) και εποπτεία όλων των λειτουργούντων στο Νομό 

 Επίδομα μητρότητας σε ανασφάλιστες εργαζόμενες μητέρες 

 Επιδόματα σε απροστάτευτα παιδιά έως 16 ετών λόγω θανάτου, φυλάκισης, στράτευσης, 
ηθικής αναξιότητας, αναπηρίας του πατέρα, διάζευξης, διάστασης των γονέων ή εκτός 
γάμου. 

 Χορήγηση βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους πολίτες  

 Χορήγηση επιδόματος τυφλότητας 

 Χορήγηση επιδόματος ατόμων με αναπηρία 67% (ανασφάλιστοι ή έμμεσα ασφαλισμένοι) 

 Χορήγηση επιδόματος κωφαλάλων 

 Χορήγηση επιδόματος κίνησης  σε άτομα με 80% αναπηρία και παραπληγία άκρων 

 Χορήγηση επιδόματος τετραπληγικών - παραπληγικών του δημοσίου και μη   

 Χορήγηση επιδόματος Χανσενικών 
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 Χορήγηση επιδόματος νοητικής υστέρησης 

 Χορήγηση επιδόματος  στεγαστικής συνδρομής 

 Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία 
ή συγγενή αιμορραγική διάθεση ή από σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας 

 Χορήγηση επιδόματος ομογενών προσφύγων 

 Χορήγηση επιδόματος εγκεφαλικής παράλυσης 

 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης  

 Χορήγηση άδειας εράνων και λαχειοφόρων αγορών 

 Λειτουργία παιδικής εξοχής Πορταριάς (αναστολή λειτουργίας μέχρι νεοτέρας) 

 Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων Φιλανθρωπικών Σωματίων, Συλλόγων και Ιδρυμάτων 

 Έλεγχος και έγκριση ισολογισμών, προϋπολογισμών των Ιδρυμάτων 

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου παρέχει κοινωνική και διοικητική 
υποστήριξη σε όλους τους Δήμους του Νομού Μαγνησίας. Στον τομέα της Κοινωνικής 
Προστασίας ανήκει και το γραφείο που είναι υπεύθυνο για τα θέματα 

 Ισότητας των Φύλων 

 Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων 

 Εθελοντισμού  

 Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (υπό συγκρότηση) 

 Τοπικό Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
Διεύθυνση: Κάραγατς, Κουρουνιώτη με Ολυμπιονίκη Αγνώντα 

Υπεύθυνος: Τσιάκα Βενετία, Κοινωνική Λειτουργός 

Τηλέφωνο επικοινωνίας/ Fax.: 24210 55156 

e-mail: koinpant.dvolou@gmail.com 

Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, ανήκει και αυτό στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 
του Δήμου Βόλου, παρέχει δωρεάν προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, 
προϊόντα καθαριότητας, χαρτικά) σε άτομα με σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα που αδυνατούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης. Επίσης 
παρέχονται ρούχα και άλλα απαραίτητα για την καθημερινή διαβίωση χρηστικά 
αντικείμενα. 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
e-mail: xfkg.dvοlou@gmail.com 
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Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Βόλου προσφέρει επείγουσα 
προσωρινή φιλοξενία σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης, εκμετάλλευσης, 
παράνομης εμπορίας και διακίνησης (trafficking), με ή χωρίς τα παιδιά τους.  Κατά την 
διάρκεια φιλοξενίας, προσφέρεται στις φιλοξενούμενες, από ειδικευμένο προσωπικό, 
προστατευμένη φιλοξενία και φροντίδα, καθώς επίσης συμβουλευτική, ψυχολογική και 
κοινωνική στήριξη. Ο Ξενώνας συνεργάζεται με φορείς κοινωνικής προστασίας της 
περιοχής αλλά και σε εθνικό επίπεδο για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών 
φροντίδας των φιλοξενουμένων και για την προώθηση εξατομικευμένου σχεδίου με σκοπό 
την αποκατάσταση τους. Φορέας λειτουργίας του Ξενώνα είναι ο  Δήμος  Βόλου.   

ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
(προσωρινή αναστολή λειτουργίας) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421353155 

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Δήμου Βόλου για εννέα (9) άτομα με 
νοητική υστέρηση, αποτελεί μια κοινωνική δομή με τη μορφή κατάλληλα οργανωμένων 
χώρων όπου διαβιούν άτομα με νοητική υστέρηση και, ενδεχομένως, κινητικές ή 
αισθητηριακές αναπηρίες ή δευτερογενείς ψυχικές παθήσεις και διαταραχές, τα οποία δε 
μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη, όπως ορίζεται στη 
σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ 74/29-01-2007)  Τα άτομα που εντάσσονται στη ΣΥΔ είναι από 18 
ετών και άνω και κατά το δυνατό αυτοεξυπηρετούνται. Η ΣΥΔ λειτουργεί με βάση τις αρχές 
της αποϊδρυματοποίησης και της κοινωνικής επανένταξης και εξυπηρετεί το πρωταρχικό 
δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου στοχεύοντας παράλληλα στην ανάπτυξη 
και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων για 
αυτοφροντίδα και κοινωνική συμμετοχή, έτσι ώστε να διαβιούν όσο το δυνατό πιο 
αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κοινωνίας και σε χώρο διαφορετικό από 
τον χώρο της τυχόν εργασίας τους. Το πρόγραμμα λειτουργίας της ΣΥΔ διαφοροποιείται 
ανάλογα με την εξέλιξη των ενοίκων – κατοίκων της στα εξής στάδια: 

 πρόγραμμα προσαρμογής ατομικών δεξιοτήτων και  κοινωνικών δεξιοτήτων  
 πρόγραμμα κοινωνικοποίησης  
 πρόγραμμα ενίσχυσης  επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

Β) ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ 
Προϊσταμένη: Ζορμπά Μαρία  

Τηλέφωνο επικοινωνίας.: 24210 20252, Τηλέφωνο επικοινωνίας ιατρείου 24210 70039 

Fax:24210 20252 

ΔΟΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ και 
e- mail 

ΚΑΠΗ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

«ΘΕΟΦΙΛΟΣ» 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

24210 20252  &FAX 

kaph@otenet.gr 

ΚΑΠΗ ΒΟΛΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9 2421044034& FAX 
kaph3@otenet.gr 
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ΚΑΠΗ ΒΟΛΟΥ 
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 74 

2421050001&FAX 

kaph4@otenet.gr 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ 16Α 
2421081312 

kapidni@otenet.gr 

Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 35 
2421085066 

kapidni@gmail.com 

Β΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΓΛΑΦΥΡΕΣ 2428073853 &FAX 

Γ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΣΙΓΑΝΤΕ 8 2421090143 &FAX 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΡΙΑΣ ΑΓΡΙΑ ΗΡΩΟ 24280 91555 

 

Σκοπός των ΚΑΠΗ είναι η παροχή ιατροκοινωνικών υπηρεσιών στους ηλικιωμένους 
(ιατρική – νοσηλευτική περίθαλψη, φυσιοθεραπεία, κοινωνική εργασία, βοήθεια κατ’ 
οίκον, ψυχαγωγία, επιμόρφωση, δραστηριοποίηση, σίτιση σε μη αυτοεξυπηρετούμενους). 
Στην Κοινωνική Υπηρεσία των ΚΑΠΗ απασχολούνται κοινωνικοί λειτουργοί με αντικείμενο 
εργασίας την αντιμετώπιση προσωπικών και οικογενειακών προβλημάτων των μελών. 
Επίσης η Κοινωνική Υπηρεσία των ΚΑΠΗ, συνεργάζεται με σχετικούς φορείς και υπηρεσίες. 
Επιπλέον, Οργανώνει ομαδικές δραστηριότητες των μελών όπως:  

 Ομάδα Δημοτικών Χορών 
 Ομάδα Χορωδίας  
 Ομάδα Κεραμικής – Χειροτεχνίας  
 Ομάδα Θεάτρου      
 Επίσης από την Κοινωνική Υπηρεσία διοργανώνονται συνεστιάσεις, ψυχαγωγικές 

εκδηλώσεις, διαλέξεις, επισκέψεις. Στα ΚΑΠΗ λειτουργεί  
 Δανειστική Βιβλιοθήκη. 
 Ιατρικές – Νοσηλευτικές Υπηρεσίες: Στα παραρτήματα λειτουργούν οργανωμένα 

ιατρεία με γιατρό και νοσηλεύτρια. Σε καθημερινή βάση γίνονται προληπτικές 
εξετάσεις ζαχάρου, χοληστερίνης, αιματοκρίτη, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, 
συνταγογράφηση, παραπεμπτικά για εξετάσεις και μετρήσεις αρτηριακής πίεσης. 
Προσφέρονται και νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ’ οίκον καθώς και φυσιοθεραπείες 
όταν υπάρχουν ειδικά προβλήματα κινητικών αναπηριών των μελών.  

 Διανομή γευμάτων κατ’ οίκων καθημερινά σε ηλικιωμένα άτομα και άτομα με 
αναπηρία που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα (κινητικές αναπηρίες, μοναχικά 
άτομα – προβλήματα ψυχικής υγείας κ.α.). Οι προϋποθέσεις ελέγχονται απ’ τους 
Κοινωνικούς Λειτουργούς (οικονομική, οικογενειακή κατάσταση και κατάσταση 
υγείας).  
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Γ) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Προϊσταμένη: Παπαδημητρίου Αθανασία  

Τηλέφωνο επικοινωνίας.: 24210 20412 

Fax:24210 22745 

Διεύθυνση: Τοπάλη 97 

e-mail: a.papadimitriou@volos-city.gr 

Το Τμήμα Δημόσιας υγείας ασχολείται : 

 Πραγματοποίηση προγραμμάτων προαγωγής υγείας στο πληθυσμό του Δήμου Βόλου. 
 Ελέγχους για τήρηση κανόνων υγιεινής στα σχολεία του Δήμου Βόλου 
 Περισυλλογή αδέσποτων ζώων 
 Λειτουργία δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

Δ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
Υπεύθυνη: Μπουγάνη Χριστίνα 

Τηλέφωνο επικοινωνίας.: 24210 31023 

Διεύθυνση: Τοπάλη 14 (ΔΙΑΥΛΟΣ) 

e-mail: koinfarmak@volos-city.gr 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Βόλου αποτελεί μια κοινωνική δομή που σκοπός της 
είναι η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη απόρων, αναξιοπαθούντων που ζούν κάτω από 
τα όρια της φτώχειας, μεταναστών και αστέγων που διαμένουν στο Δήμο Βόλου, ύστερα 
από έγγραφο αίτημά τους και υπό προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινωνικό 
Φαρμακείο θα παρέχει δωρεάν φάρμακα ,υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά 
προϊόντα,  τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακευτικούς 
συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, 
επιχειρήσεων και πολιτών, διαδημοτικά δίκτυα κλπ. 

Οι δικαιούχοι θα εξυπηρετούνται μόνο κατόπιν υπόδειξης συνταγογραφούμενης 
φαρμακευτικής αγωγής από ιατρούς συναφούς ειδικότητας, ιδιώτη ή του δημοσίου σε ότι 
αφορά συνταγογραφούμενα φάρμακα. Το κοινωνικό Φαρμακείο δε θα διαθέτει τις 
κατηγορίες φαρμάκων  για τις οποίες απαιτείται ειδική συνταγογράφηση. 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στελεχώνεται από Κοινωνική Λειτουργό και Φαρμακοποιό, 
λειτουργεί με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 17:00. 
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2. ΔΟΕΠΑΠ–ΔΗΠΕΘΕ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΣΤΕΚΙΑ-ΗΑΑΔΕ-
ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

Διεύθυνση: Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη,Τ.Κ:38446 

Νομική μορφή: ΝΠΔΔ 

Πρόεδρος του Δ.Σ: Γαλάτης Απόστολος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 91047 

Fax: 24210 91198 

URL: http://www.doepap.gr/ 

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ) βάσει των ΦΕΚ 2164/Β/18−7−2012& 1316/Β/16-6-
2011 που αφορούν στη σύσταση του Οργανισμού και στη διαμόρφωση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας διαρθρώνεται ως εξής: 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, «ΔΟΕΠΑΠ − ΔΗΠΕΘΕ», 
του Δήμου Βόλου είναι εγκατεστημένες στο Δημοτικό Κτίριο «Μεταξουργείο», 
Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη στη Νέα Ιωνία και περιλαμβάνουν τις παρακάτω 
διοικητικές ενότητες: 

Α . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
1. Αυτοτελές Γραφείο Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων 

2. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού 

3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Μεριμνά για τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τη γραμματειακή 
υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του, τη  λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου, την  
παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, τη διαχείριση των οικονομικών 
προγραμμάτων, οικονομικών πράξεων, εσόδων και δαπανών, της περιουσίας του Νομικού 
προσώπου. Τη διενέργεια διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, 
εξοπλισμού. 

Διευθύντρια Δ/νσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών:  Αποστολίδου Σοφία 

e-mail:prosopikodoepap@gmail.com 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 91047 

α. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

β. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 
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γ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία όλων των 
εκπαιδευτικών δομών του Νομικού προσώπου (παιδικοί σταθμοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
στέκια νεότητας, ΗΑΑΔΕ , Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής), το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δράσεων και επιμορφωτικών 
δραστηριοτήτων, που υλοποιούνται σε αυτές. 

Διεύθυνση:Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη,Τ.Κ:38446 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:24210 40740,24210 49666 

Fax:24210 43963 

e-mail:ekpaideusidoepap@gmail.com, ekpaideusi@doepap.gr 

Προϊσταμένη Δ/νσης Εκπαίδευσης: Μπέντα Νικολέττα 

α. Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

β. Γραφείο Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 

γ. Τμήματα Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών 

δ. Τμήμα Απογευματινής Απασχόλησης Παιδιών 

ε. Τμήμα Υγειονομικής − Κοινωνικής Μέριμνας 

στ. Τμήμα Κέντρων Νεότητας 

Στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, της Διεύθυνσης  
Εκπαίδευσης  λειτουργεί  Κοινωνική Υπηρεσία. 

Διεύθυνση: Τριανταφυλλίδη 74  

Τηλέφωνo επικοινωνίας-Fax:24210 48351. 

Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικής - Κοινωνικής Μέριμνας: Καραμανλή Αγλαΐα 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

1.Παιδικός–βρεφονηπιακός Σταθμός «Αρίων» 
Ορφανοτροφείου 6 &Παγασών. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421058875 
2.Παιδικός Σταθμός «Αλκυόνη» 
Ηρώων Πολυτεχνείου 42, Αλυκές Βόλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421088330 
3.Παιδικός   Σταθμός «Νεφέλη» 
Γ. Δήμου 127. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 44256 
4.Παιδικός   Σταθμός  «Ιάσονας» 
28ης Οκτωβρίου 269- Κίτσου Μακρή. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421034151 
5.Παιδικός   Σταθμός «Αφροδίτη» 
Ρέας 10 με Ιππέων. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 54413 
6.Παιδικός   Σταθμός «Ορφέας» (Παλαιά) 
Γιαννιτσών 2 και Μητροπολίτου Γρηγορίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 37986 
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7.Παιδικός   Σταθμός « Αίολος» 
Μεταμορφώσεως 197. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 73503 
8.Α’ Ν. Ιωνίας, «Αριάδνη» 
Μαιάνδρου με Θέου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421401197 
9. Β’ Παιδικός Σταθμός Ν. Ιωνίας ,Ξηρόκαμπος 
Αγ. Νεκταρίου 7 με  Γρ. Κωνσταντά. Τηλέφωνο επικοινωνίας:24210 64820 
10. Γ’ Παιδικός Σταθμός Ν. Ιωνίας, Κουφόβουνο 
Παπαρήγα 32, Κουφόβουνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 81230 
11.Παιδικός Σταθμός Αγριάς 
Εθνικής Αντιστάσεως με 12 Αποστόλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24280 91296 
12. Παιδικός Σταθμός  «Προκόπειος», Νέας Αγχιάλου 
Εμμανουηλίδου 59 με Πατριάρχου Βασιλείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24280 76950 
13. Ημερήσια Απογευματινή Απασχόληση Δημοτικής  Εκπαίδευσης (Η.Α.Α.Δ.Ε ) 
(υποστήριξη στα μαθήματα του δημοτικού σχολείου) 
Τριανταφυλλίδη 74. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 48351 
14. Β΄ΚΔΑΠ ΒΟΛΟΥ 
Τριανταφυλλίδη με Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 46854 
15. Στέκι Παιδιού 
Περραιβού 11 με Πολυμέρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 31456 
16.Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
Λογοθέτου 6 & Αναγνωστοπούλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 40740, 49666, Fax: 
24210 43963 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Η Διεύθυνση Αθλητισμού είναι αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία όλων των αθλητικών 
δομών του ΝΠ, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αθλητικών προγραμμάτων, δράσεων, 
εκδηλώσεων και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται σε αυτές, για την 
προώθηση της άθλησης όλων των πολιτών και ειδικότερα της νεολαίας, την υποστήριξη 
του μαζικού, σωματειακού αθλητισμού, καθώς και για την ανάπτυξη του εθελοντισμού 
στον τομέα του αθλητισμού. 

Διεύθυνση: Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:24210 71770 

Fax: 24210 40484 

e-mail: athlitismos@doepap.gr 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αθλητισμού: Γεώργιος Χρήστου 

α. Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

β. Τμήμα Λειτουργίας Κολυμβητηρίων, Ξενώνων, Κωπηλατηρίου 

γ. Τμήμα Γυμναστηρίων, Σκοπευτηρίου, Γηπέδων 

δ. Τμήμα Αθλητικών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου (ΕΑΚ Βόλου). Σταδίου 1 Νέα Δημητριάδα. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421078245, Fax: 2421055494. Το EAKείναι συγκρότημα 
αθλητικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει: Στάδιο, Κλειστό Γυμναστήριο, 
Κολυμβητήριο, Βοηθητικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Γήπεδα Αντισφαίρισης, 
Κωπηλατήριο, Σκοπευτήριο. 

2. Στάδιο Νεάπολης. Τέρμα Νεαπόλεως. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421064252, 
71770, Fax: 2421040484 

3. Εκθεσιακό Αθλητικό Κέντρο. Αθηνών 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421071770, 
Fax: 2421040484 

4. Κέντρο Βαρέων Αθλητών. Νεαπόλεως 92. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421071770, 
Fax: 2421040484 

5. Αθλητικό Κέντρο Νεότητας. Γ.Δήμου – Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
2421058020 Fax: 2421058020 

6. Αθλητικό Κέντρο «Βάκης Παρασκευόπουλος» (Πρώην Αδαμόπουλος). Ρ.Φεραίου-
Γλάδστωνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421041803Fax: 2421041803 

7. Αθλητικό Κέντρο Καραγάτς. Γ. Ρίτσου – Κουρουνιώτη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
2421071770 Fax: 2421040484 

8. Γήπεδο Νέων Παγασών. Νέες  Παγασές. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421071770 Fax: 
2421040484 

9. Γήπεδο Νέων Παγασών,  Αϊβαλιώτικα. Λεμεσσού – Πευκακίων. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2421071770 Fax: 2421040484 

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Η Διεύθυνση Πολιτισμού είναι αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία όλων των 
πολιτιστικών δομών αυτής, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτιστικών 
προγραμμάτων, δράσεων, εκδηλώσεων και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που 
υλοποιούνται σε αυτές, όπως η παροχή καλλιτεχνικής παιδείας παιδιών και νέων στη 
μουσική και στο χορό, η δημιουργική απασχόληση νέων και ενηλίκων, η παραγωγή και 
διοργάνωση κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, 
εκδηλώσεων χορού, εικαστικών εκθέσεων, προβολής κινηματογραφικών ταινιών, 
φεστιβάλ, που σκοπό έχουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την ανάπτυξη και στήριξη 
της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, την προβολή της πόλης και τον πολιτιστικό 
τουρισμό. 

Διεύθυνση: Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 82870 

Fax:24210 82830 

e-mail:politismos@doepap.gr 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού:  Δραντάκη Χρύσα 

α. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής Υποστήριξης και Εκδηλώσεων 

β. Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης Νέων και Ενηλίκων 

γ. Τμήμα Χορού 

δ. Τμήμα Μουσικής 
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ε. Τμήμα Θεάτρου 

στ. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών 

ζ. Γραφείο Οπτικοακουστικών Μέσων, Κινηματογράφου και Νέων Τεχνολογιών 

1. Θερινό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη». Πλατεία Ρήγα Φεραίου 
2. Θέατρο Παλαιάς Ηλεκτρικής. Κουταρέλια  111 & Ρήγα Φεραίου. Τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 2421027441 
3. Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Ν. Ιωνίας. Άλσος Α. Βαλαχή ,ελικοδρόμιο.  
4. Δημοτικό Θέατρο Ν. Ιωνίας (στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας ). Μανδηλαρά με 

Σταδίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 91150 
5. Κινηματοθέτρο «Αχίλλειον». Κουμουνδούρου &Ιάσονος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

2421032818 
6. Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο. Μεταμορφώσεως 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

2421031701 
7. Πολιτιστικό Κέντρο Ν Ιωνίας. Μανδηλαρά με Σταδίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

24210 91150 
8. Δίαυλος. Τοπάλη 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421025363 
9. Δημοτικό Ωδείο Βόλου. Μεταμορφώσεως 1. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 

36992,Fax:2421039594 
10. Φιλαρμονική Βόλο. Παπακυριαζή 16 & Λήμνου (Παλαιά). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

2421025327 
11. Δημοτική Σχολή Χορού. Κουταρέλια με Ρήγα Φεραίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

2421054244 
12. Κινηματογραφικη Κοινότητα. Καραμπατζάκη & Αναπαύσεως. Τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 2421181061 
13. Εναλλάξ. Μεταμορφώσεως 3 (Δίπλα στο Κέντρο Τέχνης Τζιορτζιο Ντε Κίρικο ) 

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
Η Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών είναι αρμόδια για την εύρυθμη 
λειτουργία όλων των δομών αυτής (Μουσεία, Βιβλιοθήκες) το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των πολιτιστικών προγραμμάτων, δράσεων, εκδηλώσεων και επιμορφωτικών 
δραστηριοτήτων που υλοποιούνται σε αυτές. 

Διεύθυνση: Μικρασιατών 81,Κτίριο Σπίρερ 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:24210 39644,24210 21664 

Fax:24210 22927 

e-mail:diki@diki.gr 

Προϊσταμένη  Δ/νσης Αρχείων, Μουσείων, Βιβλιοθηκών: Αγλαΐα Δημόγλου 

α. Γραφείο Διοικητικής, Οικονομικής Υποστήριξης και Προβολής 

β. Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Ερευνών 

γ. Τμήμα Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Τεκμηρίωση 
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ΜΟΥΣΕΙΑ 
 
1. Μουσείο – Πινακοθήκη Χρυσούλας Ζώγια. Βλαχάβα – Α.Γαζή. Τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 2421029878 
2. Μουσείο Πόλης. Φερών 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421029878 
3. Μουσείο Μεταξουργείου Αφών Ετμετζόγλου. Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421029878,2421091077 
4. Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Χρ. Λούλη 33Α, Ν. Ιωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

2421029878,2421021115 
5. Παραδοσιακό Ελαιοτριβείο «Χατζηγιάννη» - Εκθετήριο Αγροτικής Οικονομίας 

Κατηχωρίου. Κατηχώρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421029878,2428090180 
6. Αρχοντικό Ζαφειρίου. Αγ.Ονούφριο (Κοντά στη κεντρική πλατεία). Τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 2421029878,2421072302 
7. Κοινοτικό Κέντρο  Παράδοσης και Πολιτισμού. Σταγιάτες. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

2421039644,2421049436 
8. Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Πορταριάς. Πορταριά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

2421029878,2428099920 
9. Χώρος Μνήμης «Δράκεια 18.12.1943». Κάτω Πλατεία Δράκειας. Τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 2421029878 
10. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορία του Πηλίου. Μακρινίτσα. Τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 2421029878,2428099505 
 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
 
1. Κεντρική Βιβλιοθήκη. Μικρασιατών 81, Κτίριο Σπίρερ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

2421039644, 2421021664 
2. Βιβλιοθήκη Ν. Ιωνίας. Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως (στην αυλή του 

Μεταξουργείου). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2421091077 
3. Βιβλιοθήκη Ν. Αγχιάλου. Κασνέτη 20Α. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2428078181 
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3. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ) 
 

Διεύθυνση: Προύσσης 22, Νέα Ιωνία 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24210 29908, 20337 

Fax: 24210 22448 

e-mail:info@kekpa.gr 

URL: http://www.kekpa.org 

Νομική μορφή: Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πρόεδρος του Δ.Σ: Χάλαρη Σοφία 

Διευθυντής: Γρηγορίου Γιάννης  

Η ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ αποτελεί προνοιακό φορέα του Δήμου Βόλου και μαζί με τη Διεύθυνση 
Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του 
ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ συνθέτουν την εκφρασμένη πολιτική του Δήμου μας. Στόχος της ΚΕΚΠΑ -
ΔΙΕΚ είναι η προώθηση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με τη στήριξη ευάλωτων 
πολιτών, ατόμων και κοινωνικών ομάδων και η ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και 
προαγωγής της υγείας, έτσι ώστε να προωθούνται μέτρα και δράσεις που βελτιώνουν την 
ποιότητα της καθημερινής ζωής και περιορίζουν τις ανισότητες στον κοινωνικό ιστό της 
πόλης. Η ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ, δραστηριοποιείται και επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, υλοποίηση 
και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών προγραμμάτων κοινωνικής 
πολιτικής που ασκείται στο πλαίσιο του Δήμου Βόλου.  

 

Α. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Προϊσταμένη: Αποστολίδη Μαρία 

Διεύθυνση: Προύσσης 22, Νέα Ιωνία 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24210 29908, 2421020337 

Fax: 24210 22448 

e-mail: maria.apostolidi@gmail.com 

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, δραστηριοποιείται και επικεντρώνεται 
στο να υποστηρίζει το Δήμο Βόλου στην υλοποίηση και παρακολούθηση και άσκησης της 
κοινωνικής πολιτικής, μέσω των προγραμμάτων που υλοποιεί. Οι δράσεις του τμήματος 
αποτελούν μία εναλλακτική πρόταση ζωής και αποκατάστασης τόσο προς άτομα όλων των 
ηλικιακών ομάδων που ανήκουν στο γενικό πληθυσμό όσο και προς άτομα που ανήκουν 
σε κοινωνικά ευάλωτες ή και αποκλεισμένες ομάδες. Στο πλαίσιο του τμήματος 
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Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης λειτουργούν 24 δομές οι οποίες συνοπτικά 
περιγράφονται αμέσως παρακάτω:  

α. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  
Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, τη 
νοσηλευτική φροντίδα, τη διασύνδεση με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη συνοδεία και την 
οικιακή βοήθεια. Στο πλαίσιο του προγράμματος λειτουργούν 5 ομάδες καλύπτοντας το 
σύνολο του Δήμου Βόλου, τόσο εντός όσο και εκτός του αστικοπολεοδομικού 
συγκροτήματος ως εξής: 

Α. ΒΣΣ Βόλου   

 ΒΣΣ Αγίων Αναργύρων Αραχώβης 1 με Μπότσαρη & Κατσαντώνη (τρίγωνο Αγ. 
Αναργύρων), Άγιοι Ανάργυροι, Βόλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2421066175, fax: 
2421066129. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευθυμία Τζερεμέ 

 ΒΣΣ Νέας Δημητριάδας  Αγίου Δημητρίου (έναντι του ναού), Νέα Δημητριάδα, Βόλος.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210 71291.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ελευθεριάδου Άννα Μαρία 

 ΒΣΣ Αγίου Γεωργίου Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Βόλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210 
55502, 55509. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Δημοπούλου Αγγελική 

 ΒΣΣ Ν. Παγασών (Αλυκές) Βάκχου & Ηρώων Πολυτεχνείου, Αλυκές, Βόλος, Τηλέφωνο 
επικοινωνίας /fax. 24210 87394, 87366 . ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χορέμη Ελευθερία 

Β. ΒΣΣ Νέας Ιωνίας – Αισωνίας 

 ΒΣΣ Νέας Ιωνίας Δημαρχείο Νέας Ιωνίας Βόλου, Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210 
82484, 89434. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Εξάρχου Κατερίνα.  

 ΒΣΣ Αισωνίας (Διμηνίου) Δημαρχείο Διμηνίου, Διμήνι Βόλου. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας/fax. 2421353611, 53629. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τζιότζιου Ευγενία 

Γ. ΒΣΣ Πορταριάς – Ιωλκού 

 ΒΣΣ Πορταριάς (Κατηχώρι) Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα, Κατηχώρι Πορταριάς Βόλου, 
Τηλέφωνο επικοινωνίας/fax. 24280 99938. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Παπουτσή Αργυρούλα 

 ΒΣΣ Ιωλκού Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Άνω Βόλου, Άνω Βόλος Ιωλκού. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας/fax. 24210 41111. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τσαμάνδουρα Νικολέτα.  

Δ. ΒΣΣ Αγριάς – Δράκειας – Αρτέμιδας (Λεχώνια) 

 ΒΣΣ Δράκειας Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Δράκειας Βόλου  
Τηλέφωνο επικοινωνίας/fax. 24280 96000. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μανωλάκη Συμεωνία 

 ΒΣΣ Αγριάς - Αρτέμιδας (Λεχώνια) Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Άνω Λεχωνίων Βόλου.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας/fax. 24280 93207, 86695. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Σταμάτη Ευανθία 

Ε. ΒΣΣ Νέας Αγχιάλου  

 ΒΣΣ Νέας Αγχιάλου Δημαρχείο, Ν. Αγχίαλος Βόλος, Τηλέφωνο επικοινωνίας/fax. 
24283 50305. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ναρλή Ευθαλία 

β. ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) 
Τα ΚΗΦΗ αποτελούν εξειδικευμένα κέντρα υποστήριξης ηλικιωμένων. Σκοπός τους είναι η 
φροντίδα και η ημερήσια φιλοξενία ηλικιωμένων ατόμων που δεν μπορούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν καθώς και η αποδέσμευση του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει 
αναλάβει τη φροντίδα τους με σκοπό την αναζήτηση εργασίας. 

 ΚΗΦΗ Βόλου Μητροπολίτου Γρηγορίου με Γιαννιτσών 2, Βόλος, Τηλέφωνο 
επικοινωνίας/fax. 24210 35578. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μαρία Σταμούλη 
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 ΚΗΦΗ Νέας Αγχιάλου Ελληνικής Αεροπορίας 27, Νέα Αγχίαλος Βόλος, Τηλέφωνο 
επικοινωνίας/fax. 24280 78182. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μαρία Ζαβού.   

 ΚΗΦΗ Αγριάς Ανδρέα Παπανδρέου & Δημοκρατίας (παραλιακός δρόμος). Τηλέφωνο 
επικοινωνίας/fax. 24280 91040. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ρήγα Ασημένια  

γ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Το Κέντρο προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε άτομα με κινητικά προβλήματα. 
Λειτουργεί οργανωμένο και πλήρως εξοπλισμένο φυσικοθεραπευτήριο και τμήματα 
εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και παρέχεται υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς 
και ψυχολόγο, καθώς και ιατρική παρακολούθηση. 

 ΚΕΝΤΡΟ ΑμεΑ ΒΟΛΟΥ Λήμνου 12 & Ελασσόνας, Παλαιά, Βόλος, Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 2421031860. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μπαχλαβά 
Ευαγγελία.  

δ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
«ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ» ΣΥΝ.ΠΕ. 
Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η επαγγελματική απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες, 
η κοινωνική ένταξή τους, και η ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ένα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στο 
χώρο του συνεταιρισμού, κάθε Μάρτιο και Απρίλιο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Συνεταιρισμός ΑμεΑ «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ» Θέση Κήπια Αγίου Γεωργίου, Βόλος. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας/fax. 24210 59059. Πρόσωπο επικοινωνίας: Τσαμάνδουρα Νικολέτα.  

ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Στο πλαίσιο της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ λειτουργούν τέσσερις παιδικοί σταθμοί καλύπτοντας 
χωροταξικά ένα μεγάλο εύρος της περιοχής του ενιαίου Δήμου Βόλου. Οι σταθμοί 
λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες καθημερινά από τις 07:00 έως τις 3:00.  

 Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας  

Λογοθέτου 6 & Αναγνωστοπούλου, Νεάπολη, Βόλος, Τηλέφωνο επικοινωνίας/fax. 
24210 80008. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κεχρή Μίνα 

Β.2 Προνήπια 2,5 ετών έως και την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση 

Β.3 Προνήπια με αναπηρία 2,5 ετών έως 6,5 ετών 

 Βρεφονηπιακός σταθμός Λεχωνίων «Τα Ζουζουνάκια» 

Άνω Λεχώνια, Βόλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24280 93950. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Στανιού Άννα 

Α.1.2 Βρέφη 8 μηνών έως και 2,5 ετών 

Β.2 Προνήπια 2,5 ετών έως και την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση 
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 Βρεφονηπιακός σταθμός Άλλης Μεριάς (Πορταριά)  

Πρώην Δημόσιο Νηπιαγωγείο Άλλης Μεριάς (Πορταριά), Βόλος. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας/fax. 24210 49430.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ντάτσιου Φούλα 

Α.1.1 Βρέφη 2 μηνών έως και 2,5 ετών 

Α.2 Προνήπια 2,5 ετών έως και την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση 

 Παιδικός σταθμός Κατηχωρίου (Αρχιμανδρίτειος) (Πορταριά)  

Πρώην Δημ. Σχολείο Κατηχωρίου, Κατηχώρι (Πορταριά), Bόλος. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας/fax. 24280 90120. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Παπανικολάου Σοφία 

Α.2 Προνήπια 2,5 ετών έως και την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση 

στ. ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) 
Στόχος των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση, η αύξηση της αισθητικής εκπαίδευσης 
και η ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Στα KΔAΠ λειτουργούν μεσημεριανά και 
απογευματινά τμήματα αλλά και πρωινά εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 ΚΔΑΠ Νεάπολης, Νεαπόλεως 76 (απέναντι από 4ο Γενικό Λύκειο Βόλου), Νεάπολη, 
Βόλος, Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210 64336.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τσιώνα Κατερίνα 

 ΚΔΑΠ Προσφυγικών, Χρήστου Λούλη με Εφέσσου 52, Νέα Ιωνία Βόλου, Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 24210 68978. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γιακουμίδη Ελευθερία 

 ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων, Νικαίας & Ζέρβα (πλατεία Τσιγάντε, πίσω από το 1ο Γενικό 
Λύκειο Νέας Ιωνίας), Νέα Ιωνία Βόλου, Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210 91316. 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μόσχου Δέσποινα 

 ΚΔΑΠ Βασδέκειο Μυτιλήνης & Χαλκηδόνος (δίπλα σε εργοστάσιο ΜΕΤΚΑ), Νέα Ιωνία 
Βόλου, Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210 91113. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χαραλάμπους Κατερίνα 

 ΚΔΑΠ Κάτω Λεχωνίων, 8οχλμ. Εθν.Οδού Βόλου-Τσαγκαράδας, Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 24280 94000.ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ζαρίφη Ελένη 

 ΚΔΑΠ Πορταριάς, Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο (Αθανασάκειο Νηπιαγωγείο), 
Πορταριά Βόλου, Τηλέφωνο επικοινωνίας  24280 99925. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: 
Μεσολογγίτου Νεκταρία  

ζ. ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠμεΑ) 
Τα ΚΔΑΠμεΑ αποτελούν μονάδες απασχόλησης παιδιών και εφήβων με αναπηρία (νοητική 
υστέρηση, κινητική αναπηρία, κλπ) και στόχο έχουν τη δημιουργική αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου,  την κοινωνική ένταξη τους και τη στήριξη των οικογενειών τους και 
κυρίαρχα την εκπαίδευση τους στην ημιαυτόνομη διαβίωση. 

 ΚΔΑΠμεΑ Βόλου: Λήμνου 12 & Ελασσόνας, Παλαιά Βόλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
24210 31860. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τσιγιάννη Γιούλα 

 ΚΔΑΠμεΑ Ν.Ιωνίας: Καισαρείας 27 (πρώην Πρόνοια), Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 24210 60802. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μαυροϊορδανίδου Ράνια 
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η. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 
Επιστημονικός υπεύθυνος δομής: Αποστολίδη Μαρία 

Διεύθυνση: Καρατάσου – Λογοθέτη, Τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091614  

Διεύθυνση: Άλλη Μεριά, Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210 78307 

e-mail:xenonas.astegon@gmail.com 

Στους Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων μπορούν να απευθύνονται άνθρωποι οι οποίοι είναι 
πλήρως αυτοεξυπηρετούμενοι, ενήλικες, ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες και 
οικογένειες με τα ανήλικα παιδιά τους με παντελή έλλειψη χώρου διαμονής ή διαμένοντα 
σε ακατάλληλους και επισφαλείς χώρους, που δε διαθέτουν στέγη και στερούνται 
παντελώς των απαραίτητων οικονομικών πόρων και οικογενειακών, συγγενικών και 
κοινωνικών σχέσεων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και επιβίωσης τους, 
βρίσκονται σε έκτακτη κατάσταση ή κρίση και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βλάβης. 
Απόλυτη προτεραιότητα δίνεται: 

1. Σε όσους διανυκτερεύουν στο δρόμο  

2. Σε γυναίκες αρχηγούς οικογένειας με ανήλικα παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
στέγασης  

3. Σε άτομα, ζευγάρια και οικογένειες με τα ανήλικα παιδιά τους σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης λόγω έκτακτης απώλειας στέγης και οικονομικών πόρων 

Η φιλοξενία στον Κοινωνικό Ξενώνα Αστέγων εντάσσεται στην πολιτική προσωρινής – 
μεταβατικής φιλοξενίας και σε καμία περίπτωση δεν αποκτά σταθερό και μόνιμο 
χαρακτήρα. Για την εισαγωγή στον Κοινωνικό Ξενώνα ακολουθείται συγκεκριμένη 
διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης των ωφελούμενων και απόφαση της 
επιστημονικής επιτροπής που θα αξιολογήσει τον ωφελούμενο και το αίτημα του. Όλοι οι 
φιλοξενούμενοι σέβονται και ακολουθούν τις αρχές λειτουργίας, να συμβιώνουν αρμονικά 
με τους άλλους φιλοξενούμενους και να συνεργάζονται με το προσωπικό για την ομαλή.  

 

Β. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
Προϊστάμενος: Αντωνάκης Νίκος 

Διεύθυνση: Μακεδονίας 11 Α 

Τηλέφωνο επικοινωνίας και fax: 24210 61600 

e-mail: planning@kekpa.gr 

Αντικείμενο του Τμήματος Προγραμματισμού αποτελεί o σχεδιασμός, προγραμματισμός 
και κατάθεση προγραμμάτων και προτάσεων για επιχορήγηση από εθνικούς ή/και 
ευρωπαϊκούς πόρους, η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων που σχετίζονται 
με την απασχόληση, με Κοινωνικές ομάδες με Πολιτισμικές ιδιαιτερότητες όπως οι 
Ρομά αλλά και η τεκμηρίωση και σύνταξη μελετών περιλαμβανομένων 
στρατηγικών σχεδίων επιχείρησης και επί μέρους σχεδίων δράσης 

α. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
Διεύθυνση: 2ας Νοεμβρίου 129 
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Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210- 68488, 24213- 53157, 53158, 53159, 53160, 53161  

Fax: 24210 22448 

e-mail: kartsidima@kekpa.gr 

Το «Κέντρο Κοινότητας», και τα δύο Παραρτήματα Κέντρα Ρομά (Αλιβερίου και Αγίας 
Παρασκευής) λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας του Δήμου Βόλου και εποπτεύονται από αυτή.  Σκοπός του «Κέντρου 
Κοινότητας» είναι η περαιτέρω υποστήριξη του Δήμου Βόλου στην εφαρμογή πολιτικών 
κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, 
εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και 
Υπηρεσίες που υλοποιούνται στον Δήμο του Βόλου, συμπεριλαμβανομένων των 
Δημοτικών Ενοτήτων αυτού. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου, υποδέχεται 
καθημερινά τους πολίτες που ζουν σε ακραία φτώχεια 8 ώρες κάθε μέρα τις πρωινές ώρες 
(07:30-15:30) σε πενθήμερη βάση, όλο το χρόνο. Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου 
Κοινότητας του Δήμου Βόλου ενδέχεται να αλλάξει εάν απαιτείται για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των αναγκών των ωφελουμένων και πάντως διασφαλίζοντας την δυνητική 
8ωρη ημερήσια προσφορά παροχής υπηρεσιών ανά ωφελούμενο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΡΟΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
Τα παραρτήματα Ρομά των Κέντρων Κοινότητας (ΚΥΑ Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016) 
αποτελούν τη συνέχεια των κέντρων στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων (ΚΥΑ 814/2011), 
που με τη σειρά αποτέλεσαν μετεξέλιξη των παλαιότερων Ιατροκοινωνικών κέντρων 
τσιγγάνων και Γραφείων Ρομ. Μέσα από τις δράσεις των Κοινωνικών αυτών υπηρεσιών για 
τους Ρομά, επιδιώκεται  

 Η προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά και άλλων ευπαθών Ομάδων 

 Η Καταπολέμηση της Φτώχειας 

 Η προώθηση των Ρομά στην απασχόληση  

 Η βελτίωση της προσβασιμότητας των Ρομά σε αγαθά και υπηρεσίες  (με 
επικέντρωση στα παιδιά και τις γυναίκες) 

Στα κέντρα Ρομά πραγματοποιείται συστηματική προσπάθεια Κοινωνικής Ένταξης των 
Ρομά με βασικές ομάδες στόχου, τα παιδιά τους νέους και τις γυναίκες. Επιπλέον, 
πραγματοποιούνται συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες και προγράμματα για την ισότιμη 
πρόσβαση των Ρομά σε αγαθά και υπηρεσίες (π.χ. προγράμματα εκπαίδευσης παιδιών 
Ρομά, δημιουργία Τοπικών Δικτύων προώθησης της Κοινωνικής ένταξης των Ρομά, 
προώθηση προγραμμάτων για την απασχόληση, συνεργασία με τον συνήγορο του Πολίτη 
κτλ).  

Τα δυο γραφεία της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στο Αλιβέρι και στην Αγία Παρασκευή υλοποιούν 
στοχευμένες δραστηριότητες με σκοπό:   

 την υποστήριξη δικαιούχων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) 

 την στήριξη της ένταξης στην εκπαίδευση τόσο για τους ανήλικους όσος και τους 
ενήλικες της περιοχής 
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 την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας για τον κοινωνικό αποκλεισμό που 
υφίστανται οι Ρομά 

 τη στήριξη και εκπαίδευση των Ρομά  για να προσεγγίζουν δημόσια αγαθά και 
υπηρεσίες χωρίς συνοδεία καθώς και τη διαμεσολάβηση σε δημόσιους φορείς υγείας  

 την καταγραφή στοιχείων του Κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και τη συνηγορία υπέρ 
των Ρομά σε σύνδεση με τον Συνήγορο του πολίτη. 

1. Παράρτημα Ι Κέντρων Ρομά ( Αλιβέρι Ν. Ιωνίας), Τέρμα Ελευθερίου Βενιζέλου, , Νέα 
Ιωνία Βόλου (δίπλα από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας), 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210 85841 Fax: 2421068254. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: 
Τριανταφύλλου Ιουλία 

2. Παράρτημα ΙΙ Κέντρων Ρομά (Αγ. Παρασκευή), Σαρακηνού 14, Πλατεία Αγίας 
Παρασκευής, Βόλος, Τηλέφωνο επικοινωνίας/ Fax. 24210 54870. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: 
Γκρούγια Μαρία 

Γ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Προϊσταμένη: Αχμάτ Κατερίνα 

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρίας & Σκουφά, Νεάπολη Βόλος  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 91761  

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
Τα Κοινωνικά Κέντρα αναπτύσσουν μια σειρά από δραστηριότητες ψυχαγωγίας και 
δημιουργικής απασχόλησης (χορός, χορωδία, γυμναστική, εκδηλώσεις, κ.α.), οι οποίες 
πραγματοποιούνται σε τακτική βάση.  

Επιπλέον, στα κοινωνικά κέντρα υλοποιούνται προγράμματα αγωγής και προαγωγής της 
υγείας και προγράμματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης, τα οποία 
απευθύνονται σε ένα μεγάλο εύρος ηλικιών με μεγαλύτερη συγκέντρωση στα άτομα άνω 
των 50 ετών, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών προωθώντας 
διαδικασίες που βοηθούν τα άτομα να παίρνουν αποφάσεις, να υιοθετούν συμπεριφορές 
και να δρουν στο περιβάλλον τους, σύμφωνα με τις ανάγκες που επιβάλλει η προάσπιση 
και η προαγωγή της υγείας τους.  

Με βάση την ολιστική προσέγγιση και κατόπιν καταγραφής και αξιολόγησης των αναγκών 
του πολίτη, η διεπιστημονική ομάδα (Γ. Ιατρός, Ψυχολόγος, Νοσηλευτής) δρα σε 
συνεργασία μαζί του για την ολιστική αντιμετώπιση κοινωνικών και ιατρικών αναγκών του. 

 Κοινωνικό Κέντρο Νέας Δημητριάδας Βόλου, Αγίου Δημητρίου (έναντι του ναού), 
Νέα Δημητριάδα, Βόλος, Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210 71291 

 Κοινωνικό Κέντρο Αγίου Γεωργίου (Χρυσοχοΐδη) Βόλου, Πλατεία Χρυσοχοείδη, 
Βόλος, Τηλέφωνα επικοινωνίας 24210 55502,55509 

 Κοινωνικό Κέντρο Νεάπολης Βόλου, Φιλικής Εταιρίας & Σκουφά, Νεάπολη Βόλος, 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210 66129 
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 Κοινωνικό Κέντρο Αγίων Αναργύρων Βόλου, Αραχώβης 1 & Μπότσαρη & 
Κατσαντώνη (τρίγωνο Αγ. Αναργύρων), Αγ. Ανάργυροι, Τηλέφωνο επικοινωνίας /Fax. 
24210 62194    

 Κοινωνικό Κέντρο Νέων Παγασών (Αλυκές), Βάκχου & Ηρώων Πολυτεχνείου (αρχή 
πεζοδρόμου παραλίας Αλυκών), Αλυκές Βόλος, Τηλέφωνο επικοινωνίας /Fax. 24210 
87366  

 

Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
(Δ.Ι.Ε.Κ) 
Διευθύντρια: Βούλγαρη Μαρία 

Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 1 & Χείρωνος, Επτά Πλατάνια Βόλου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 56446 

Fax: 24210 56389 

e-mail: info@diek.gr, edu@diek.gr 

URL: http://www.diek.gr 

Το Ι.Ι.Ε.Κ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ είναι η συνέχεια της «ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», που 
ιδρύθηκε το 1986 από τον «Καλλιτεχνικό Οργανισμό του Δήμου Βόλου», με την οικονομική 
ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου της Ε.Ο.Κ και του Δήμου Βόλου. Από το 
2011 συγχωνεύτηκε και αποτελεί τμήμα της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Σκοπό έχει την παροχή 
υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου, ώστε να  
μπορούν να αποκτήσουν, όχι μόνο ουσιαστικά προσόντα για την απορρόφηση τους στην 
αγορά εργασίας, αλλά και Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, αναγνωρισμένο τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και στην Ε.Ε. Μέσα από το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα παρέχει 
επαγγελματική κατάρτιση στους ακόλουθους τομείς: 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών 

1. Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων 

2. Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός Αντικειμένων 

3. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος & Σχεδιασμού Κοσμήματος 

4. Τεχνικός Κοσμήματος Παραγωγής 

5. Τεχνικός Συντήρησης  Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων 

6. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής  

7. Κεραμική Τέχνη  

8. Τέχνη Φωτογραφίας 

Τομέας Ένδυσης και Υποδήματος 

1. Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος & Υποδήματος-Σχεδιαστής Μόδας 
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Τομέας Επαγγελμάτων τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

1. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (chef) 

2. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 

3. Τεχνικός Αρτοποιός -Ζαχαροπλαστικής 

Το Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για ανταλλαγές  και 
μετεκπαιδεύσεις σπουδαστών, σε ιδρύματα χώρων της Ευρωπαϊκής κοινότητας. 
(Erasmus+, Leonardo, Comenius.) Το ποσοστό επιτυχίας των σπουδαστών στις εξετάσεις 
πιστοποίησης για το κρατικό δίπλωμα είναι πολύ υψηλό. Πολλοί απόφοιτοι λειτουργούν 
με επιτυχία τα δικά τους εργαστήρια στο Βόλο και σε άλλες πόλεις κι έχουν αναπτύξει 
έντονη επαγγελματική δραστηριότητα. Το Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου αναλαμβάνει τη διαδικασία 
προετοιμασίας για τη συνέχεια των σπουδών στις χώρες της Ε.Ε. 

Το Ι.Ι.Ε.Κ του Δήμου Βόλου στεγάζεται σε κτίριο 2.500 m2, βιομηχανικής αισθητικής, με 
εργαστήρια, αίθουσες θεωρητικών, χώρο εκθέσεων και εκδηλώσεων, κυλικείο, χώρους 
διοίκησης και βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο. 
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4. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Διεύθυνση: Πολυμέρη 134  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24213 51710, 24213 51708 

Fax: 24210 36870 

e-mail:koinerg@ghv.gr 

URL:www.volos-hospital.gr 

Νομική μορφή: Ν.Π.Δ.Δ.  

Υπεύθυνη: Τζανέτου Ρούλα, Κοινωνική Λειτουργός 

Το τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου έχει την ευθύνη και τη φροντίδα της 
συμπαράστασης του νοσηλευόμενων του νοσοκομείου για κάθε κοινωνικό και 
ψυχολογικό-συναισθηματικό τους πρόβλημα, με σκοπό την αναζήτηση και διερεύνηση 
των αιτιών που προκαλούν τα προβλήματα αυτά συμβάλλοντας στην αντιμετώπισή τους 
(συναισθηματικών ή  κοινωνικοοικονομικών   προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί ως 
συνέπεια καταστάσεων κλονισμού, σωματικής ή ψυχικής υγείας ατόμων ή οφείλονται σε 
δυσμενείς καταστάσεις του περιβάλλοντός τους καθιστώντας τη θεραπεία δυσμενή). Οι 
Κοινωνικοί Λειτουργοί ασκούν την Κοινωνική Εργασία σε υποστηρικτικό και 
συμβουλευτικό επίπεδο στον ασθενή και την οικογένειά του. Στην Κοινωνική Υπηρεσία 
αντιμετωπίζονται και εξωτερικά περιστατικά (κακοποιήσεις ανηλίκων και γυναικών, Τρίτη 
ηλικία, μοναχικά άτομα, άστεγοι κλπ) που χρήζουν κοινωνικής, σωματικής και ψυχιατρικής 
παρέμβασης. 

5. ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
(ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ) 
 

Διεύθυνση: Νοσοκομείο Βόλου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24213 52173 

Νομική μορφή: Ν.Π.Δ.Δ.  

Υπεύθυνη: Καλαϊτζή Αικατερίνη 

Το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού λειτουργεί στο χώρο του Νοσοκομείου και 
συγκεκριμένα στην παλαιά πτέρυγα. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
 Έλεγχος, προετοιμασία και τοποθέτηση ενδομητρικών σπειραμάτων καθώς και 
επανέλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την τοποθέτησή τους. 
 Έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (Σ.Μ.Ν.)  
 Διενέργεια εμβολιασμών για τον ιό HPV, μετά την ηλικία των 14 ετών 
 Λήψη τεστ Παπανικολάου (κατόπιν ραντεβού) 
 Λήψη καλλιέργειας κολπικών υγρών (κατόπιν ραντεβού) 
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 Συμβουλευτική για ψηλάφηση μαστών 
 Συμβουλευτική για διακοπή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης 
 Ενημέρωση για τις σύγχρονες αντισυλληπτικές μεθόδους είτε σε ατομικό είτε σε 

ομαδικό επίπεδο (σχολεία, Ρομά, συλλόγους, κ.α.) 
 Ενημέρωση για εμβολιασμούς για τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων 
 Ενημέρωση για την πρόληψη Σ.Μ.Ν. (ατομικά ή ομαδικά) 
 Συμβουλευτική και υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών 
 Συμβουλευτική για μητρικό θηλασμό (μαθήματα ατομικά ή ομαδικά κατόπιν ραντεβού) 
 Μαθήματα προετοιμασίας για τον τοκετό (ψυχοπροφυλακτική) 
 Ενημέρωση – διασύνδεση σε θέματα υπογονιμότητας – παραπομπή 
 Αγωγή υγείας και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (με τη μορφή προγραμμάτων) 

6. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 
 

Διεύθυνση: Νικοτσάρα 20, T.K 38222 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24213 50500-501  

Fax:24210  35515 

e-mail: k.psy.volos@gmail.com 

Όνομα υπεύθυνου: Δικαιάκος Μιχαήλ,Ψυχίατρος 

Νομική μορφή: Ν.Π.Δ.Δ. 

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας λειτουργεί από το 1988 εφαρμόζοντας τις αρχές της Κοινοτικής 
Ψυχιατρικής, η οποία στοχεύει στην ανίχνευση, πρόληψη και έγκαιρη θεραπεία των 
ψυχικών διαταραχών, όπως αυτές αναπτύσσονται στην κοινότητα. Για τον στόχο αυτό 
χρησιμοποιούνται όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, δυνάμεις και τεχνικές που ευοδώνουν την 
οικονομικά εφικτή θεραπεία του ψυχικά αρρώστου στην κοινότητά του. 

Τρέχουσες δραστηριότητες 

Ένα σημαντικό τμήμα της κοινοτικής ψυχιατρικής είναι η προληπτική ψυχιατρική που 
αναφέρεται στο σύνολο της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων που:  

1. μειώνουν την επίπτωση των ψυχικών διαταραχών στην κοινότητα (πρωτογενής 
πρόληψη),  

2. μειώνουν την διάρκεια της επικράτησης των ψυχικών διαταραχών (δευτερογενής 
πρόληψη), με τη ανίχνευση περιπτώσεων, την έγκαιρη παραπομπή, τη διάγνωση και 
θεραπεία περιπτώσεων και  

3. μειώνουν την έκπτωση της λειτουργικότητας που προέρχεται από την χρονιότητα της 
νόσου (τριτογενής πρόληψη). 

Με τους βασικούς αυτούς στόχους, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας λειτουργούν τρία (3) 
τμήματα, το Ψυχιατρικό τμήμα, το Παιδοψυχιατρικό τμήμα και το τμήμα Αποκατάστασης.  
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Στα τμήματα αυτά παρέχονται: Διάγνωση, Φαρμακευτικές Θεραπείες, Ψυχοθεραπείες 
(ατομική, ομαδική, οικογένειας, ζεύγους), ειδικές θεραπείες όπως λογοθεραπεία και 
εργοθεραπεία, ομάδα  ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και διασύνδεσης.  

Πραγματοποιούνται σεμινάρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα, πάνω σε θέματα 
ψυχικής υγείας. 

Οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν: 

 Θεραπευτική βοήθεια σε προβλήματα ψυχικής υγείας 

 Υποστήριξη σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε πολλούς τομείς (οικογένεια, γάμος, 
σχολείο, εργασία, κ.α.) 

 Παρέμβαση σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (μαθητές, γονείς, ιδρύματα κ.τ.λ.) με 
σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων.   

7. ΞΕΝΩΝΕΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 
 

Α. ΦΙΛΥΡΑ: ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΒΟΛΟΥ 
Διεύθυνση: Αθανασάκη 18, Βόλος. Τ.Κ. 38222 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 38062 

Fax: 24210 38062  

e-mail:xenvolos@1129.syzefxis.gov.gr 

Νομική μορφή: Ν.Π.Δ.Δ. 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Dr Ασπραδάκης Κωνσταντίνος 

Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Τσάρκα Παναγιώτα 

Ο Ξενώνας “Φιλύρα” φιλοξενεί άτομα με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη με σκοπό την επίτευξη 
ικανοποιητικού βαθμού ανεξάρτητης διαμονής τους στην κοινότητα. Η παραμονή στον 
Ξενώνα έχει μεταβατικό χαρακτήρα και επιδιώκεται η προώθηση των ενοίκων είτε σε 
προστατευόμενα διαμερίσματα είτε στις οικογένειές τους. Ο Ξενώνας «Φιλύρα» είναι: α) 
μακράς παραμονής, β)μεσαίου βαθμού υποστήριξης, γ) με δυνατότητα φιλοξενίας δέκα 
ατόμων. 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

1. Φαρμακευτική αγωγή και ιατρική περίθαλψη 

2. Εκπαίδευση σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και κοινωνικές δεξιότητες  

3. Ψυχολογική στήριξη στους ίδιους και τις οικογένειές τους  



 

29 

4. Επαγγελματική εκπαίδευση και απασχόληση  

5. Συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου  

Στόχοι της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 

 Βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων των ατόμων μέσω αύξησης των κοινωνικών 
δεξιοτήτων τους και της απασχόλησης  

 Διαρκής βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων 

 Διασφάλιση της ποιότητας ζωής και της αυτόνομης διαβίωσης στην κοινότητα 

 Μείωση του στίγματος και των διακρίσεων 

 

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝΑΣ 
ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ "ΑΡΙΑΔΝΗ" 
Διεύθυνση: Πλαστήρα 18 περιοχή Αναύρου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24213 52163, 24213 52159 

Fax: 24210 39593 

e-mail:ariadni.volos@gmail.com 

URL: www.psychargos.gov.gr 

Νομικήμορφή:Ν.Π.Δ.Δ. 

ΕπιστημονικάΥπεύθυνος: Γκόλτσιος Ιωάννης, Ψυχολόγος 

Ο Ξενώνας Αριάδνη δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Ψυχαργώς Β΄ Φάση, λειτουργεί από 
το 2010 και αποτελεί μια μονάδα όπου παρέχονται ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα 
με ψυχικές διαταραχές, με σκοπό να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η 
συνέχιση των σχέσεων τους με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Πιο 
συγκεκριμένα : 

 Πρόκειται για μια εξωνοσοκομειακή στεγαστική δομή (όπου το κύριο βάρος δίδεται 
στην κοινωνικού και ψυχολογικού τύπου φροντίδα με περιορισμένα 
ιατρονοσηλευτικά χαρακτηριστικά)  

 ανοιχτού τύπου (οι φιλοξενούμενοι μπορούν να κινούνται ελεύθερα εντός και εκτός 
του ξενώνα με δική τους ευθύνη και πάντα σεβόμενοι τη λειτουργία της δομής),  

 βραχείας παραμονής (6 - 8 μήνες)  

 υψηλού βαθμού υποστήριξης (24ωρη παρουσία προσωπικού).  

 με δυνατότητα φιλοξενίας 12 ατόμων,  

 ο πληθυσμός που φιλοξενείται είναι από άποψη φύλου μικτός (αναπαράγοντας έτσι 
μια πιο φυσιολογική εικόνα της κοινωνίας και αναπτύσσοντας πλουσιότερες 
διαπροσωπικές σχέσεις).  
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Η διαμονή έχει ένα μεταβατικό (προσωρινό) χαρακτήρα προς πλέον αυτόνομες μορφές 
διαβίωσης. Οι Φιλοξενούμενοί μας είναι : Άτομα ηλικίας μεταξύ 18 – 60 ετών με ψυχικές 
διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα (τα οποία συνίστανται, μεταξύ 
άλλων, στην έλλειψη οικογενειακού περιβάλλοντος, στην ανάγκη απομάκρυνσης από το 
οικογενειακό περιβάλλον λόγω μη καταλληλότητας αυτού, καθώς και στην ανάγκη να 
περάσουν μια περίοδο επαναπροσαρμογής, νοούμενης ως απόκτησης ικανοτήτων, 
ευκαιριών και μέσων για την ανάπτυξη και την έκφραση δυνατοτήτων, απαραίτητων για τη 
βέλτιστη δυνατή αυτόνομη διαβίωση στην κοινότητα). Δεν γίνονται δεκτά άτομα 
εξαρτημένα από το αλκοόλ ή και ψυχοτρόπες ουσίες, και άτομα στον οποίων η κατάσταση 
οφείλεται σε οργανικούς παράγοντες.  

8. ΔΙΟΔΟΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Διεύθυνση: Κ. Καρτάλη 227, Βόλος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 41722-23 

Fax: 24210 41722 

e-mail:  diodo@diodo.gr 

URL:www.diodo.gr 

Επιστημ. Υπεύθυνος: Γακίδης Νικόλαος 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Βέργου Σοφία 

Νομική μορφή: Ν.Π.I.Δ., Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία  

Η «ΔΙΟΔΟΣ» είναι Μονάδα μακράς παραμονής υψηλού βαθμού προστασίας. Φιλοξενεί 
ενήλικες με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές.  

ΣΤΟΧΟΙ 

1. Δημιουργία οικογενειακού περιβάλλοντος και συνθήκες διαβίωσης που θυμίζουν «σπίτι» 

2. Ανάπτυξη των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων 

3. Βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων 

4. Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

5. Επαφή και επανασύνδεση με την οικογένεια 

6. Ένταξη ή επανένταξη στην κοινότητα 

7. Προβολή και δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Εκπαίδευση όσον αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, 
ανεξαρτητοποίησης και κοινωνικών δεξιοτήτων 
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2. Ψυχολογική υποστήριξη των ενοίκων και των οικογενειών τους  

3. Φαρμακευτική αγωγή 

4. Εργοθεραπεία. - Δημιουργική απασχόληση 

5. Πρόγραμμα αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου 

6. Φυσιοθεραπεία - Λογοθεραπεία (όπου κρίνεται αναγκαίο ή χρήσιμο) 

7. Διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού 

8. Ερευνητικές δραστηριότητες 

9. Συμμετοχή σε δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης 

10. Συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ “Κ.Η.Π.Ο.Σ.” 
Διεύθυνση.: Μεταμορφώσεως 23Α Βόλος  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2421031993,  

Fax:2421031991 

e-mail:  k_hmeras@otenet.gr 

Επιστημονικά Υπεύθυνη:Βέργου Σοφία, Ψυχολόγος 

Νομική μορφή:ΝΠΙΔ 

Μονάδα ανοιχτή στην κοινότητα με δωρεάν υπηρεσίες  και δραστηριότητες: 

 Ψυχολογική υποστήριξη 

 Ατομική Ψυχοθεραπεία 

 Εργοθεραπεία ,δημιουργική απασχόληση 

 Ομάδες ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων 

 Πρόγραμμα κοινωνικοποίησης 

 Επαγγελματικός προσανατολισμός 

 Προώθηση στην αγορά εργασίας 

 Συμβουλευτική και στήριξη των μελών των οικογενειών 

 Ενημέρωση αγωγή και ευαισθητοποίηση της κοινότητας 

 Δημιουργία Εθελοντικών ομάδων 

 Συμμετοχή σε Δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης  

 Απογευματινή λέσχη 
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9. ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 
 

Δίκτυο Υπηρεσιών  Έγκαιρης Παρέμβασης και Απεξάρτησης για εφήβους και ενήλικες 
χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών. Το Θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 
απευθύνεται σε έφηβους και ενήλικες χρήστες εξαρτησιογόνων  ουσιών και τις οικογένειές 
τους και βρίσκεται στο Βόλο.  

Διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 27 

Διοικητικές Υπηρεσίες: Γ. Καρτάλη 48 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 23430, 24210 23439, 24210 23563 

Fax: 24210 23626 

Υπεύθυνος: Μίλτος Ιωάννης 

e-mail:info@kethea-pilotos.gr 

URL: www.kethea-pilotos.gr 

www.facebook.com/kethea-pilotos 

Νομική μορφή:Ν.Π.Ι.Δ.  

Α. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 27-Σοφοκλέους & Γ. Καρτάλη  48  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 80246, 24210 77055 

Fax: 24210 64615  

e-mail: cc@kethea-pilotos.gr, info@kethea-pilotow.gr 

Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Κέντρου: Κουτρουλή Κλαίρη 

Νομική μορφή: ΝΠΙΔ 

Το Πολυδύναμο Συμβουλευτικό Κέντρο παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής 
και υποστήριξης καθώς και προετοιμασία για ένταξη στις δομές κύριας φάσης θεραπείας 
του ΚΕΘΕΑ στο Βόλο και στη Λάρισα. Λειτουργεί σε δύο ζώνες, την πρωινή για τους 
ενήλικες και την απογευματινή για τους έφηβους. Στις δράσεις του Συμβουλευτικού 
Κέντρου εντάσσονται και παρεμβάσεις προσέγγισης χρηστών στο δρόμο. 

Β. ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Τηλέφωνα επικοινωνίας:24210 23863, 24210 23439, 24210 23563 

Υπεύθυνος Μονάδας Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης: Τζανίδης Ιωάννης 

Η Μονάδα Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης παρέχει σε ημερήσια βάση 
εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης θεραπείας και επανένταξης σε εξαρτημένους 
ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής τους με τη χρήση, την ηλικία τους, τις εκπαιδευτικές ή 
εργασιακές δεσμεύσεις τους καθώς και το βαθμό υποστήριξης από το οικογενειακό τους 
περιβάλλον. Στόχος είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεραπευτικό περιβάλλον, ώστε 
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να καλύπτονται οι διαφορετικές ανάγκες των εξυπηρετούμενων. Για την κοινωνική και 
εργασιακή ένταξη των απεξαρτημένων το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ δίνει έμφαση στη συστηματική 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, και μέσω του Κλάμπ Εργασίας εντάσσονται σε 
προγράμματα εκπαίδευσης –κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού κ.λ.π. 

Γ. ΔΟΜΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Η δομή πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης  του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ απευθύνεται σε 
έφηβους, νεαρούς ενήλικες και τις οικογένειές τους , με στόχο την αντιμετώπιση των 
δυσκολιών εκείνων που μπορεί να οδηγήσουν τους νέους σε εξαρτητικές ή άλλες 
βλαπτικές γι αυτούς συμπεριφορές. Για το σκοπό αυτό μέσα από ένα εύρος υπηρεσιών 
πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και εκπαίδευσης επαγγελματιών παρεμβαίνει τόσο σε 
επίπεδο της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας, όσο και σε επίπεδο οικογένειας και 
ατόμου. Επίσης, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς αναπτύσσει δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και ενθαρρύνει την ανάπτυξη δικτύων 
εθελοντισμού και προσφοράς για την κάλυψη των αναγκών των μελών του προγράμματος 
και την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην αντιμετώπιση του προβλήματος των 
ναρκωτικών. 

10. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ “ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ”-Ο.ΚΑ.ΝΑ 
 

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 7 – Δημητριάδος, 4ος όροφος, ΤΚ 383 33 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 38030, 24210 38050  

Fax: 24210 38095 

e-mail: protzois@otenet.gr 

URL: www.protasizois.gr 

FB: Πρόταση Ζωής Ν. Μαγνησίας 

Πρόεδρος: Λιούπης Αθανάσιος 

Επιστημονικά υπεύθυνη: Γώγου Ζωή, Ψυχολόγος 

Νομική μορφή: Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 

Το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας 
ασχολείται με την πρωτογενή πρόληψη, απευθύνεται δηλαδή στο γενικό πληθυσμό που 
δεν έχει άμεση σχέση με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή άλλου τύπου εξάρτηση. 

Πραγματοποιεί προληπτικές παρεμβάσεις στο χώρο του σχολείου (σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων), στην οικογένεια, καθώς και παρεμβάσεις 
ευαισθητοποίησης διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι 
η  αποφυγή ανάπτυξης εξαρτητικής συμπεριφοράς, μέσω της ενίσχυσης της ψυχικής 
δομής του ατόμου, της προσωπικής του ευθύνης και της προώθησης των ποιοτικών 
ανθρώπινων σχέσεων και συναισθημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη λειτουργία ομάδων 
στις οποίες εφαρμόζονται συγκεκριμένες μέθοδοι ενεργητικής μάθησης, όπως παίξιμο 
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ρόλων, συζήτηση ερωτηματολογίων κ.λ.π. που ωθούν το άτομο σε μία συμμετοχική 
διαδικασία και κάνουν πιο εύκολη την ενσωμάτωση των μηνυμάτων πρόληψης.Ακόμη, 
διοργανώνει ημερίδες και πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρέχει συμβουλευτική και έγκυρη 
ενημέρωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες για το πρόβλημα της 
εξάρτησης. 

11. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ  ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
(ΚΕΔΔΥ) 
 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ειρήνης 131, Νέα Ιωνία Βόλου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 20818 

Fax: 24210 20814 

e-mail: mail@kday.mag.sch.gr 

Προϊσταμένη: Λουάρη Μαρίνα 

Νομική Μορφή: ΝΠΔΔ 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΥ) αποτελεί 
αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και υπάγεται στις 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Σκοπός του ΚΕΔΔΥ, είναι η προσφορά 
υπηρεσιών Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης των μαθητών και κυρίως αυτών που 
έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και φοιτούν από το Νηπιαγωγείο έως και την 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας. Το ΚΕΔΔΥ 
Μαγνησίας στελεχώνουν: 

 Εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

 Ψυχολόγοι 

  Κοινωνικοί λειτουργοί 

12. ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) 
 

Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 129, ΙΚΑ Νέας Ιωνίας  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 90029(προέλεγχος), 24210 90282(πληροφορίες) 

Fax:24210 90240 

Υπεύθυνη: Τσούτσα Ζωή 

e-mail: mifph.magnisis@efka.com.gr  

Νομική μορφή: ΝΠΔΔ 
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Σύμφωνα με τον Νόμο 3863 του 2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης 
ΙΚΑ.ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον 
καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους 
απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας. Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) 
είναι: 
 

 Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑμεΑ.  

 Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές 
ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες 
δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία. 

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από Υγειονομική Επιτροπή του 
ΚΕ.Π.Α. πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Το έντυπο 
αίτησης, άλλες συμπληρωματικές οδηγίες για την διαδικασία κατάθεσης αίτησης, 
(απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλες γενικές πληροφορίες) καθώς και τις διευθύνσεις 
που βρίσκονται οι γραμματείες ΚΕΠΑ που λειτουργούν σε όλη την Χώρα θα βρείτε στα 
αρχεία που ακολουθούν. 

Τα παραπάνω έντυπα μπορείτε επίσης να τα προμηθεύεστε από τις γραμματείες ΚΕ.Π.Α. οι 
οποίες λειτουργούν σε 45 Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Μονάδες Ασφάλισης) της Χώρας. 
Στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. θα εξετασθούν: 

α) Νέες υποθέσεις, όπου για πρώτη φορά κρίνονται οι ενδιαφερόμενοι από Επιτροπές 
Αναπηρίας,  

β) Εκκρεμείς υποθέσεις, όπου ήδη έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά αλλά δεν 
πραγματοποιήθηκε εξέταση μέχρι 31/8/2011 και δεν έχει εκδοθεί Γνωμάτευση.  

γ) Εκκρεμείς υποθέσεις, όπου έχει αποσταλεί από τον ασφαλιστικό φορέα ο σχετικός 
φάκελος προς την Υγειονομική Επιτροπή αλλά δεν διεκπεραιώθηκε η εξέταση από 
Υγειονομική Επιτροπή (π.χ παρατάσεις συντάξεων Αναπηρίας). 

H διαδικασία: 

1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση (αίτηση αξιολόγησης), με όλα τα 
δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες, σε μία από τις 45 
Γραμματείες ΚΕ.Π.Α της επιλογής του. Με την κατάθεσή τους παραλαμβάνει 
αποδεικτικό κατάθεσης. 

2. Ενημερώνεται τηλεφωνικά από τη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, όπου υπέβαλε την αίτησή του 
για την ημερομηνία και ώρα προσέλευσής του για εξέταση από Υγειονομική 
Επιτροπή. 

3. Μετά από λίγες ημέρες παραλαμβάνει ο ίδιος (με την ταυτότητά του) ή άλλο άτομο 
με εξουσιοδότηση από τη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α, τη γνωστοποίηση αποτελέσματος 
πιστοποίησης αναπηρίας (απόφαση επιτροπής), η οποία ισχύει για κάθε νόμιμη 
χρήση. Ο ενδιαφερόμενος  έχει τη δυνατότητα να παραλάβει αντίγραφα της 
απόφασης όποτε χρειαστεί. 
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13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ) ΒΟΛΟΥ 
 

Διεύθυνση: Παιδόπολη «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αγριά,Τ.Κ:37300 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24280 97030/ 24280 97098 

Fax: 24280 97030 

e-mail: elepap_vol@hotmail.com 

facebook:elepapvolou 

URL: www.elepap.gr 

Νομική μορφή: Ν.Π.Ι.Δ., Φιλανθρωπικό Σωματείο  

‘Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα –Παρασκευή 8:00-16:00  

Διευθύντρια: Σταυρούλα Ευαγγέλου  

Η ΕΛΕΠΑΠ Βόλου είναι Κέντρο Αποκατάστασης ανοιχτής περίθαλψης, το οποίο λειτουργεί 
εδώ και 19 χρόνια  στις εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης Αγριάς. Ετησίως εξυπηρετεί 
περίπου 70 παιδιά, τα οποία προσέρχονται για τις εβδομαδιαίες θεραπείες τους με τη 
συνοδεία των γονιών τους, παρέχει όμως και υπηρεσίες τόσο στους μαθητές του όμορου 
Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγριάς, όσο και των υπολοίπων Ειδικών Σχολείων της πόλης 
του Βόλου. 

Στην ΕΛΕΠΑΠ υποστηρίζονται θεραπευτικά παιδιά από τη βρεφική ηλικία μέχρι και την 
ενηλικίωσή τους, τα οποία παρουσιάζουν κινητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες (όπως για 
παράδειγμα, εγκεφαλική παράλυση, αυτισμός, νευρολογικά και αναπτυξιακά σύνδρομα, 
αλλά και πιο ήπιες δυσκολίες στην ανάπτυξη, όπως καθυστέρηση στην ανάπτυξη του 
λόγου, μαθησιακές δυσκολίες, φωνολογικά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς).  
Παράλληλα με τα προγράμματα αποκατάστασης παρέχεται στα παιδιά και εκπαίδευση 
στο Ημερήσιο Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
 
Στόχος της ΕΛΕΠΑΠ είναι να βοηθήσει τα παιδιά, ώστε να επιτύχουν τη βέλτιστη 
αποκατάσταση και ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και να στηρίξει τις οικογένειές 
τους σε όλη την πορεία της αποκατάστασης. Η ΕΛΕΠΑΠ προσφέρει: 
1. Ιατρική παρακολούθηση των παιδιών από ορθοπεδικούς χειρουργούς και ιατρούς 

άλλων ειδικοτήτων 

2. Θεραπείες από εξειδικευμένο προσωπικό στα προγράμματα Φυσικοθεραπείας, 
Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας 

3. Θεραπευτικό πρόγραμμα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας με τη χρήση Η/Υ 

4. Αξιολόγηση παιδιών, σχεδιασμό και εποπτεία θεραπευτικών προγραμμάτων, 
ατομικές θεραπείες παιδιών και συμβουλευτική γονέων από την Ψυχολογική 
Υπηρεσία 

5. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας από 
18 μηνών έως 6 ετών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όντας το μοναδικό σε όλο το 
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νομό, έρχεται να καλύψει τη λύση του παιδικού σταθμού για τις οικογένειες των 
παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες και συμπληρώνει τα θεραπευτικά προγράμματα 
της ΕΛΕΠΑΠ, καθώς καλύπτει ολόπλευρα τα παιδιά, θεραπευτικά και εκπαιδευτικά. 
Συγκεκριμένα, τα παιδιά υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένης παιδαγωγού 
υποστηρίζονται  στην ανάπτυξη των μαθησιακών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων, 
στην ανάπτυξη της αυτονομίας τους (π.χ. εκπαίδευση τουαλέτας, σίτισης κ.λ.π) και 
προετοιμάζονται για τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. 

Η ΕΛΕΠΑΠ λόγω της νομικής της μορφής και του καταστατικού της εξυπηρετεί 
θεραπευτικά τα παιδιά με την κάλυψη από το ασφαλιστικό τους ταμείο, χωρίς να υπάρχει 
επιπλέον επιβάρυνση για τους γονείς. Στην προσπάθειά της να παρέχει ισότιμα τις 
υπηρεσίες της σε κάθε παιδί ή οικογένεια που έχει ανάγκη θεραπευτικής παρέμβασης, η 
ΕΛΕΠΑΠ καλύπτει ένα σημαντικό αριθμό άπορων και ανασφάλιστων παιδιών. 
 

14. ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ–ΑΤΟΜΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «ΑΣΠΡΕΣ 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ» 
 

Διεύθυνση: Τέρμα Λαρίσης, θέση Ζάχαρη, γέφυρα Ξηριά. Τ.Κ. 38001 

Επιστολές: Τ.Θ. 1350, Κεντρικό Ταχυδρομείο Βόλου, Τ.Κ. 38110, Βόλος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 66150, 24210 65776 

Fax: 24210 83420 

e-mail: asprespetaloudes@yahoo.gr 

Πρόεδρος:Μπακαλιάνος Αθανάσιος 

Νομική μορφή: Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η παροχή αυξημένης φροντίδας και δια βίου περίθαλψης σε 
άτομα οποιασδήποτε ηλικίας και των δύο φύλων, τα οποία παρουσιάζουν Βαριά Νοητική 
Υστέρηση, Σύνδρομο Down, αυτισμό με συνυπάρχουσες παθήσεις, όπως ψυχικές 
διαταραχές, επιληψία, κινητικές και πολλαπλές αισθητηριακές αναπηρίες. 

15. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 
 

Διεύθυνση: 2ας Νοεμβρίου 10 - Βόλος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 23264,24210 23274 

Fax: 24210 23270  

URL: www.orfanotrofio-volou.gr 

e-mail: orfanotrofeio.volou@gmail.com 

Νομική μορφή: ΝΠΙΔ 
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Πρόεδρος: Θεοδώρου Κωνσταντίνος 

Παρεχόμενες υπηρεσίες  

Πρόγραμμα Κλειστής φύλαξης 

Στο Ορφανοτροφείο Βόλου φιλοξενούνται άπορα παιδιά που είναι ορφανά είτε και από 
τους δύο γονείς τους είτε μόνο από τον ένα, καθώς και εγκαταλειμμένα άπορα παιδιά  τα 
οποία παραπέμπονται μέσω της Εισαγγελίας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων.  

Η ηλικία των φιλοξενούμενων παιδιών είναι από πέντε (5) έως και δεκαοκτώ (18) ετών.Τα 
παιδιά που συμμετέχουν και στα δύο προγράμματα είτε κλειστής, είτε ανοικτής φύλαξης 
λαμβάνουν σίτιση, ένδυση, φροντίδα της σωματικής και ψυχικής τους υγείας με 
συναίνεση των γονέων, εφόσον η επιμέλειά τους είναι στους γονείς και γενικά όλες τις 
παροχές για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών τους. Η φύλαξή τους πραγματοποιείται 
από επιμελήτρια και παιδαγωγό, (σύνολο: 4 επιμελήτριες, 2 παιδαγωγοί).  

Η συμβουλευτική στήριξη, οι παραπομπές, οι διασυνδέσεις και η παρακολούθηση των 
παιδιών πραγματοποιούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Ιδρύματος, η οποία 
συνεργάζεται με φορείς του δημοσίου τομέα, όπως, Νοσοκομείο Βόλου Παιδιατρικό- 
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα-Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας (για επείγουσες -
εξειδικευμένες περιπτώσεις ιατρικής παρακολούθησης παιδιών), Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας Δήμου Βόλου- Δ/νση Πρόνοιας Λάρισας, ΚΕΣΥΠ, ΚΕΔΔΥ, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας- Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Σχολεία φοίτησης των παιδιών, κ.α. 

 Ιατρική παρακολούθηση – φροντίδα (από εθελοντή παιδίατρο και από το Γενικό 
Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ») 

 Ψυχοκοινωνική παρακολούθηση- φροντίδα (Συνεργασία με το Παιδοψυχιατρικό 
Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ») 

 Ενισχυτική διδασκαλία (με εθελοντές εκπαιδευτικούς και φοιτητές/τρίες μέσω 
Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) 

 Δημιουργική απασχόληση. Όλα τα παιδιά στο πλαίσιο της αποϊδρυματοποίησής 
τους, της ψυχαγωγίας τους και της ενασχόλησής τους σε δραστηριότητες αθλητικές ή 
ψυχαγωγικές συμμετέχουν σε  ομάδες αθλημάτων, χορού, ομάδες δημιουργικής 
απασχόλησης και παρακολούθησης προγραμμάτων των ΚΔΑΠ ή ΚΔΑΠμεΑ της ΚΕΚΠΑ -
ΔΙΕΚ.  

Πρόγραμμα Ανοικτής φύλαξης 

Τα παιδιά (τα οποία επίσης παραπέμπονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου) 
παρακολουθούν το πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας και επιμέλειας των παιδιών κλειστής 
φύλαξης, αλλά διαμένουν στις οικογένειές τους και λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα 
σε σίτιση, ένδυση, υπόδηση και ενισχυτική διδασκαλία.  

16. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΒΟΛΟΥ (Ε.Ε.Ν.Α.Σ.Δ.) 
 

Διεύθυνση: Τοπάλη 7  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 31227 

Fax: 24210 31229 
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e-mail:  alzheimervolos@gmail.com 

URL:www.alzheimervolos.gr 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Σουσουρή Μαγδαληνή 

Νομική μορφή: Ν.Π.Ι.Δ (Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 

Νόμιμος εκπρόσωπος: Καπτσιαλός Νικόλαος 

Α. ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 
Το Οικοτροφείο της ΕΕΝΑΣΔ Βόλου λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως με δυναμικότητα 25-30 
ασθενών ηλικίας άνω των εξήντα (60) ετών. Το οικοτροφείο φιλοξενεί άτομα με άνοια 
χωρίς ικανότητα αυτόνομης διαβίωσης αξιοποιώντας την υφιστάμενη κτιριακή υποδομή 
και χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να επιτυγχάνονται οι 2 βασικοί 
στόχοι του:   

1. Παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στους ασθενείς 

2. Προσωρινή ανακούφιση των φροντιστών από τη μακροχρόνια φροντίδα των ασθενών 
τους. 

Για την επιλογή των ατόμων που θα φιλοξενηθούν στο Οικοτροφείο ακολουθείται 
συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής, αξιολόγησης και αποδοχής εξασφαλίζοντας την 
παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας προς τους δυνητικά ωφελούμενους στην ευρύτερη 
περιοχή του Βόλου.  

Β. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 
Το Κέντρο Ημέρας της ΕΕΝΑΣΔ Βόλου επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας και συγκεκριμένα την εξειδικευμένη φροντίδα ασθενών που έχουν διαγνωστεί με 
άνοια. Ειδικότερα, το Κέντρο Ημέρας φιλοξενεί μόνο ασθενείς με άνοια οποιασδήποτε 
ηλικίας οι οποίοι δεν βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου, δεν είναι δηλαδή 
κλινήρεις και δεν εμφανίζουν έντονα συνυπάρχοντα ιατρικά προβλήματα που να χρίζουν 
ιδιαίτερης νοσηλείας. Οι ασθενείς παραμένουν στο Κέντρο Ημέρας για όσο διάστημα 
επιθυμούν οι φροντιστές τους κατά το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας, το 
οποίο είναι 09:00-18:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η δυναμικότητα του κέντρου 
ημέρας είναι τριάντα (30) άτομα. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τη δομή του 
Κέντρου Ημέρας αναλύονται ως παροχή εξειδικευμένης φροντίδας των ασθενών, 
ανακούφιση των φροντιστών από το βάρος της συνεχούς φροντίδας των ασθενών τους 
καθώς και η εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου στους φροντιστές ώστε να έχουν προσωπική 
και κοινωνική ζωή. Το πρόγραμμα λειτουργίας ενδεικτικά περιλαμβάνει ατομικές και 
ομαδικές δραστηριότητες αυτοφροντίδας σε θέματα υγιεινής, ατομικής περιποίησης και 
προσωπικής εμφάνισης, φροντίδας προσωπικού χώρου, απασχόλησης με δραστηριότητες 
κήπου, κατασκευών, έκφρασης μέσω ζωγραφικής,  μουσικής, χορού, ενημέρωσης μέσω 
τηλεόρασης, εφημερίδων και περιοδικών, διαχείρισης των κοινών καθημερινών αναγκών 
μέσω της προετοιμασίας των γευμάτων, της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων και 
της αγοράς των προμηθειών, χρήσης και δημιουργίας συσκευών, συμμετοχής σε 
κοινοτικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες και ψυχαγωγίας. Στην Ελληνική 
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Βόλου πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ 
ΤΕΣΤ ΜΝΗΜΗΣ, κατόπιν ραντεβού, σε άτομα άνω των 60 ετών. 
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17. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ ΛΑΡΙΣΑΣ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» ΔΟΜΗ ΒΟΛΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
(Κε.Σ.Α.Α.Μ.) 
 

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου τέρμα, Γέφυρα Ξηριά (Αλιβέρι)   

Τηλέφωνο επικοινωνίας:24213 53301-03, 24213 53319 

Fax: 24210 91287 

e-mail: kesaam@yahoo.gr 

Πρόεδρος ΚΚΠΠΘ:Ριζούλη Δήμητρα 

Υπεύθυνος ΚΕΣΑΑΜ: Τσόκος Ευάγγελος 

Διευθύντρια ΔΑΔ: Δογκάκη Αλεξάνδρα 

Τηλέφωνο επικοινωνίας-Fax:24210 91285 

Νομική μορφή: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Το Κε.Σ.Α.Α.Μ. αποτελεί Δομή του πρώην Θ.Χ.Π. «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ», και τα δύο πλέον μαζί 
αποτελούν Παράρτημα του νέου Οργανισμού, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Θεσσαλίας (Κ.Κ.Π.Π.Θ.), Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Πρόνοιας. Ελέγχει και εποπτεύει το έργο και τη λειτουργία του το ΔΣ του 
Κ.Κ.Π.Π.Θ.  

Σκοπός του είναι η εκπαίδευση, η απασχόληση και η φιλοξενία αυτιστικών ατόμων. 
Απευθύνεται σε αυτιστικά άτομα και στις οικογένειες τους από το Νομό Μαγνησίας, αλλά 
και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Οι δράσεις του αναπτύσσονται στους εξής 
άξονες: 

 Κέντρο Διημέρευσης — Εκπαίδευσης Παιδιών και Εφήβων 

 Πρωτοβάθμια Σχολική Μονάδα του ΥΠΕΠΘ για αυτιστικά παιδιά και για παιδιά με 
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (6θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και 2θέσιο Ειδικό 
Νηπιαγωγείο). 

18. ΙΔΡΥΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 
 

Διεύθυνση: Γηροκομείου 59, ΤΚ. 38500 

Τηλέφωνο Διοικητικών Υπηρεσιών:24210 78910 

Κοινωνικής Υπηρεσίας:24210 78913 

Fax: 24210 78917 

e-mail:girovolou@gmail.com 
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URL: www.girokomeio-volou.gr 

Πρόεδρος: Πάνος Παύλος 

Γραφείο πόλεως: Τοπάλη 66-Αλεξάνδρας 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:24210 33020 

Νομική μορφή: Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό 

Μέλημα του ιδρύματος είναι η αποασυλοποίηση των διαβιούντων σε αυτό, καθιστώντας 
την διαβίωσή τους ανοιχτή και μη αποκομμένη από τον κοινωνικό ιστό της πόλης του 
Βόλου. Η λειτουργία του ιδρύματος βασίζεται όχι μόνο στην πρακτική εμπειρία και τον 
εθελοντισμό, αλλά και στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχει συνεργασία με 
επιστημονικούς και άλλους φορείς. Οι υπηρεσίες που λειτουργούν στο ίδρυμα είναι 
Υγειονομική Υπηρεσία, Κοινωνική Υπηρεσία, Φυσικοθεραπεία, Εργοθεραπεία και άλλες 
καθημερινές υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους που διαβιούν στο ίδρυμα.   

19. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 
 

Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας  

Διεύθυνση: Μελισσάτικα, Τ.Θ. 1308, Τ.Κ. 38001 

Τηλέφωνα Διοίκησης: 2421093500 - 517 

Fax: 24210 67903 

URL:www.imd.gr 

e-mail:idiaitero@imd.gr 

Νομική μορφή: Ν.Π.Δ.Δ.  

Πρόεδρος: Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος 

α. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
Κοινωνική Υπηρεσία της Ι.Μ.Δ.  

Υπεύθυνα άτομα: Νάντια Παπαγεωργίου – Κοινωνική Λειτουργός και Πατήρ Σεβαστιανός Ζερβός  

Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο της Ι.Μ.Δ., Κ. Καρτάλη 152 – Γαζή 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 28833 

Fax:24210 28833 

β. ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
Διεύθυνση: Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, Μελισσάτικα, Τ.Θ. 1308, Τ.Κ. 38001 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:24210 93514-93513 

Fax:24210 67903 
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Υπεύθυνος: Πατήρ Δημήτριος Κατσιφός 

E-mail: logistirio@imd.gr 

Νομική μορφή:ΝΠΙΔ 

Κάθε χρόνο, για την αντιμετώπιση ποικίλλων αναγκών, όπως βοηθήματα σε απόρους, 
έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πληρωμή λογαριασμών, κάλυψη ενοικίων κλπ., η 
Μητρόπολη διαθέτει ένα σημαντικό ποσό προσπαθώντας να μειώσει τα προβλήματα των 
αδύναμων συμπολιτών μας. 

γ. «ΔΟΣ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ» 
Υπεύθυνο άτομο: Πατήρ Χαρίλαος Παπαγεωργίου, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 25409 

Fax:24210 22949 

Στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βόλου, καθημερινά, όλο το χρόνο, 
ετοιμάζεται φαγητό και μπορεί ο καθένας να φάει χωρίς να είναι υποχρεωμένος να 
δηλώσει τα στοιχεία του ή να χρειάζεται να αποδείξει ότι είναι άπορος. 

δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» 
Υπεύθυνα άτομα: πατήρ Αλέξιος Αλεξόπουλος, πατήρ Ιωήλ Ποδαρόπουλος 

Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο της Ι.Μ.Δ., Κ. Καρτάλη 152 – Γαζή 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 28833 

Fax:24210 28833 

Με τη συμμετοχή ιατρών, φαρμακοποιών, οδοντιάτρων, νοσηλευτριών οργανώνονται 
προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε απόρους και ανασφάλιστους.  

ε. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 
Υπεύθυνο άτομο: Πατήρ Θεόδωρος Μπατάκας 

Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο της Ι.Μ.Δ., Κ. Καρτάλη – Γαζή 

Τηλέφωνο επικοινωνίας-Fax:24210 30054 

E-mail: oestavromenos@.gr 

Νομική μορφή:ΝΠΙΔ 

Ποιμαντικά προγράμματα και συνεχής παρουσία στα σωφρονιστικά καταστήματα της 
περιοχής μας, με τη συνεργασία του Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο 
Εσταυρωμένος».  

στ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 
Υπεύθυνο άτομο: Πατήρ Νικόλαος Νασιώκας 

Διεύθυνση: Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων 

Τηλέφωνο επικοινωνίας-Fax: 24210 63380 
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Nομική μορφή:ΝΠΔΔ 

Σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Βόλου οργανώνονται αιμοληψίες από ενορίες της πόλης 
αλλά και της επαρχίας στις ημερομηνίες γιορτής των Αγίων. 

ζ. ΣΟΥΡΛΙΓΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) 
Υπεύθυνο άτομο: Τάσιου Αποστολία (Κοινωνική Λειτουργός) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας-Fax: 24280 74042 

e-mail: sourligionidrima@hotmail.com 

Νομική μορφή: ΝΠΙΔ 

Στα Κανάλια του Βόλου λειτουργεί το Σουρλίγκειο Ίδρυμα υπερηλίκων. Σε αυτό, μέσα σε 
αξιοπρεπείς συνθήκες φιλοξενούνται 25 ηλικιωμένοι που βρίσκουν θαλπωρή, στοργή και 
συντροφιά στην ηλικία της μοναξιάς που διανύουν.  

η. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
Υπεύθυνο άτομο: Πατήρ Σεβαστιανός Ζερβός 

Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο της Ι.Μ.Δ., Κ. Καρτάλη – Γαζή 

Τηλέφωνο επικοινωνίας-Fax:24210 28833 

Παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες από εκπροσώπους του δικηγορικού συλλόγου, του 
συμβολαιογραφικού συλλόγου, του Συλλόγου φοροτεχνικών και οικονομολόγων λογιστών, 
εκπροσώπους του ιατρικού, οδοντιατρικού και φαρμακευτικού συλλόγου, ψυχολόγους και 
κοινωνικούς λειτουργούς.  

θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Υπεύθυνο άτομο: Νάντια Παπαγεωργίου 

Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο της Ι.Μ.Δ., Κ. Καρτάλη – Γαζή 

Τηλέφωνο επικοινωνίας-Fax:24210 28833 

Με ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών για φοιτητές και φοιτήτριες της περιοχής, η τοπική 
Εκκλησία προσπαθεί να συμπαρασταθεί ηθικά και οικονομικά. 

ι. ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ΓΑΛΗΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 
Υπεύθυνο άτομο: Πατήρ Δαμασκηνός Κιαμέτης  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 93506-7  

Fax:24210 67903 

Σε 27 ενορίες παρασκευάζονται καθημερινά 1970 μερίδες φαγητού που προσφέρονται σε 
άπορους.  
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20. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Περιφερειακό Τμήμα Βόλου) 
 

Διεύθυνση: Αναλήψεως 255 (με Γαμβέτα), Τ.Κ.: 38221 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 56001 

Fax: 24210 56001 

e-mail:eesvolou@yahoo.gr 

Πρόεδρος: Κουτρούμπας Δημήτριος 

Νομική μορφή: Ν.Π.Ι.Δ. 

Α. ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ, ΒΟΛΟΥ 
Διεύθυνση: Παιδόπολη, Αγριά 

Τηλέφωνο επικοινωνίας-Fax:24280 92202 

e-mail: kfaav@yahoo.gr 

Κοινωνική Λειτουργός: Ζαγοριανού Ιωάννα 

Νομική μορφή: ΝΠΔΔ 

Οι δραστηριότητες του τμήματος αφορούν στα κάτωθι: 

 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αγωγής Υγείας που αφορούν τα εξής: 

o «Πρώτες Βοήθειες» με παροχή Ευρωπαϊκού Διπλώματος 

o Φροντίδα «Μητέρας και Βρέφους» 

o Φροντίδα «Ηλικιωμένων» 

o «Ατομική Υγιεινή» 

 Σχολή Εθελοντών Νοσηλευτικής 

 Σχολή Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας 

 Διδασκαλία μαθημάτων «Πρώτων Βοηθειών» από Επαγγελματίες Υγείας σε: 

o Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε τμήματα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

o Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων 

o Εργοστάσια 

o Οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο πολίτη 

 Συνοδεία ανηλίκων προσφύγων του Κέντρου Ασυνόδευτων Μεταναστών Αγριάς 
Βόλου στα Νοσοκομεία και σε ιδιώτες ιατρούς 
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 Ιατρείο προληπτικού ελέγχου, καθώς και test σακχάρου, λήψη αρτηριακής πίεσης, 
ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) από πνευμονολόγο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 08:30-
11:30πμ. 

 Υγειονομική κάλυψη αγώνων και αθλητικών οργανώσεων.  

 Παρουσίες Εθελοντών Νοσηλευτικής στο Νοσοκομείο Βόλου, γηροκομείο, Ίδρυμα 
«Άσπρες πεταλούδες». 

21. 1/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 
 

Διεύθυνση: Όγλ και Εθνικής Αντιστάσεως 

Τηλέφωνο επικοινωνίας-Fax:24210 72384 

Υπεύθυνη: Σιδηροπούλου Δέσποινα 

Νομική μορφή: ΥΠΕ.ΠΘ. Δημόσιο Νηπιαγωγείο (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) 

Στο 1/Θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Βόλου συμμετέχουν παιδιά με διαταραχές, εξελικτικές και 
συμπεριφοράς, επί βιολογικού εδάφους, με συνακόλουθη νοητική υστέρηση. 
Ακολουθείται το πρόγραμμα των Δημοσίων Νηπιαγωγείων προσαρμοσμένο στια 
ικανότητες των παιδιών, σε βάση ομάδας δουλειάς και σε πλαίσιο ένταξής τους σε ομαλό 
σχολικό περιβάλλον με στόχο την απαρτίωση της προσωπικότητας του κάθε μαθητή μέσα 
από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Νηπιαγωγείου και σκοπό – όπου και όταν αυτό 
είναι δυνατόν – μελλοντική φοίτηση σε κανονικό Δημοτικό Σχολείο.    

22. ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΒΟΛΟΥ 
(ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 
 

Νομική μορφή: ΥΠΕ.ΠΘ. Δημόσιο Νηπιαγωγείο (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) 

Διεύθυνση: Γ. Δήμου – Κύπρου  

Το Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών –δέχεται κωφά και βαρήκοα παιδιά  από την ηλικία 3 ετών. 
Στο Νηπιαγωγείο εφαρμόζεται το αναλυτικό πρόγραμμα των Δημόσιων Νηπιαγωγείων 
προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των κωφών παιδιών, τα οποία παρακολουθούνται 
από Ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό.  

23. ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ – ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΒΟΛΟΥ 
(ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 
 

Διεύθυνση: Γ. Δήμου – Κύπρου  

Νομική μορφή: ΥΠΕ.ΠΘ. Δημόσιο Δημοτικό (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) 
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Στο ειδικό δημοτικό σχολείο κωφών – βαρήκοων Βόλου πραγματοποιούνται μαθήματα 
σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.  

24.  1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ “ΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ”  
 

Διεύθυνση: Τέρμα Ελ. Βενιζέλου, Νέα Ιωνία  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 82413 

Fax: 24210 91565 

e-mail:mail@1dim-eid-volou.mag.sch.gr 

Διευθύντρια: Αλεξίου Θάλεια 

e-mail νηπιαγωγείου:mail@nip-eid-kentavr.mag.sch.gr 

Διευθύντρια νηπιαγωγείου: Γιαπιτζάκη Χαρούλα 

Νομική μορφή:ΝΠΔΔ 

 

Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου είναι δημόσιο 6/θέσιο δημοτικό σχολείο, στο οποίο 
υπηρετούν εκτός των εκπαιδευτικών Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, 
Λογοθεραπεύτρια, Εργοθεραπεύτρια και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Το σχολείο παρέχει 
αγωγή και εκπαίδευση στα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο. Εκτός της κύριας αυτής 
δραστηριότητας, αναπτύσσει και διάφορα προγράμματα, όπως: Προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Προγράμματα Κοινωνικών 
Δεξιοτήτων, Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας και συμμετέχει στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα YoungEuropeκ.λ.π.  

25.  2οΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 
 

Διεύθυνση: Mεταμορφώσεως 193, Βόλος, Τ.Κ. 38333 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 47256, 47229 

Fax: 24210 47276 

e-mail:mail@2dim-eid-volou.mag.sch.gr 

Διευθύντρια: Ταταριώτου Αικατερίνη 

Νομική μορφή: ΥΠ.Π.E.Θ. Δημόσιο Δημοτικό (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης),ΝΠΔΔ 

Το 2οΟλοήμερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου είναι 6/θέσιο δημόσιο δημοτικό σχολείο. 
Στο σχολείο φοιτούν παιδιά, ηλικίας 7 έως 14 ετών, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
σημαντικές δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής λόγω σωματικών, διανοητικών, 
ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Το σχολείο παρέχει στους 
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μαθητές του αγωγή και εκπαίδευση. Εκτός όμως αυτής της κύριας δραστηριότητας 
αναπτύσσει και άλλα προγράμματα, όπως: πρόγραμμα ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων, 
πρόγραμμα κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης, δημιουργικό παιχνίδι, πρόγραμμα 
αγωγής υγείας, πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επιπλέον τα παιδιά 
υποστηρίζονται με φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, με προγράμματα 
ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής και θεραπευτική ιππασία.   

26. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Ε.Ε.Γ. & Ε.Ε.Λ.) Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 

Διεύθυνση :Φαναρίου και Αγίου Νεκταρίου, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 38446 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 67111, 24210 81201 

Fax: 24210 67750 

e-mail: 1eidteemag@sch.gr 

Διευθυντής: Γιάνναρος Κων/νος 

Νομική μορφή: ΥΠ.Π.Ε.Θ (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής), ΝΠΔΔ 

Είναι Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
απευθύνεται σε μαθητές με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το ηλικιακό 
εύρος των μαθητών μας κυμαίνεται ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία φοιτούν. 

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (5 Τάξεις): 12 - 19 ετών 

Με τομείς: 

 Πληροφορικής και Δικτύων με ειδικότητα: Υποστήριξη Συστημάτων Υπολογιστών 
 Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος με ειδικότητα: Επιχειρηματική Γεωργία 

Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο (4 Τάξεις): 15 ετών και άνω 

Με τομείς: 

 Πληροφορικής και Δικτύων με ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 
 Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος με ειδικότητα: Φυτική Παραγωγή 

27. ΕΕΕΕΚ ΒΟΛΟΥ (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης) 
 

Διεύθυνση: Στρατή Μυριβήλη 1 - Φυτόκο 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 81961 

Fax:24210 81969 

e-mail: mail@eeeek-volou.mag.sch.gr 
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URL:http://eeeek-volou.mag.sch.gr 

Διευθύντρια: Γρηγορίου Φωτεινή 

Νομική μορφή: ΥΠ.Π.Ε.Θ (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας) 

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Βόλου αποτελεί σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτει την 
υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικά υπάγεται στη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εγγράφονται 
απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και το 16ο έτος της 
ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των ΚΕΔΔΥ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρουσιάζουν 
αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η φοίτηση διαρκεί έξι τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) και 
ακολουθούνται τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, όπως προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 
μαθητών, όπως αυτές περιγράφονται στα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης 
(ΕΠΕ), τα οποία υλοποιούνται για όλους τους μαθητές. 

Κατά τη διάρκεια της ΣΤ΄ τάξης υλοποιείται πρακτική άσκηση, η οποία προσδιορίζεται με 
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων.  
Η ΣΤ΄ τάξη λειτουργεί ως τάξη επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό 
των δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Σε 
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, 
τότε αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού ή στα εργαστήρια 
του σχολείου. 
Η φοίτηση των μαθητών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο 
Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό 
απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις 
ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή. 
Οι απόφοιτοι των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μπορούν να εγγραφούν, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ σε 
ΔΙΕΚ ενηλίκων, αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει 
την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να 
εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα. Οι 
απολυτήριοι τίτλοι των αποφοίτων των εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης που χορηγήθηκαν ως την εφαρμογή του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) διατηρούν 
τα επαγγελματικά δικαιώματα που καθορίζονται στην παρ. 23 του άρθρου 1 του ν. 
2817/2000 (Α΄ 78) (αρ. 48 του ν. 4415/2016 αρ, φύλλου 159) 

Στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Βόλου λειτουργούν εργαστηριακά τμήματα των ειδικοτήτων: 
 Αγγειοπλαστική – Ψηφιδογραφία 
 Γεωπονία-Τροφίμων-Περιβάλλοντος 
 Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική – Τουριστικών Επαγγελμάτων 
Πέρα των εργαστηριακών μαθημάτων διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας: Γλώσσα, 
Μαθηματικά, Κοινωνική Αγωγή, Μουσική, Φυσική Αγωγή και Αισθητική Αγωγή μέσα από 
διαφοροποιημένη διδασκαλία. Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη των προεπαγγελματικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων.  
Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες: 
 εργοθεραπείας 
 φυσικοθεραπείας 
 λογοθεραπείας 
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 ψυχολογικής και συμβουλευτικής στήριξη των μαθητών σε ατομικό και ομαδικό 
επίπεδο  

 στήριξης οικογενειών μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας 
Yλοποιούνται προγράμματα: 
 ομάδων γονέων 
 κοινωνικής ένταξης 
 εκμάθησης και θεραπευτικής κολύμβησης 
 σχολικών δραστηριοτήτων 

28. ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ-ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΒΟΛΟΥ 
 

Διεύθυνση: Αναπαύσεως Ταξιαρχών 2 με Καζανάκη, Νέα Ιωνία  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 65600 

Fax: 24210 60804 

e-mail: iaaasev_@otenet.gr 

Προϊστάμενος: Καλτσάς Ευθύμιος 

Διευθυντής Ειδικού Σχολείου: Συμεωνίδου Γεωργία 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:24210 61206 (Κοινωνική Υπηρεσία) 

Νομική μορφή: Δημόσιο Ίδρυμα, ΝΠΔΔ 

 

Ιδρύθηκε το 1965 και υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.  Το Ίδρυμα Αγωγής Βόλου έχει 
καθορισμένο πρόγραμμα. Ειδικό Δημοτικό σχολείο το πρωί και απογευματινή απασχόληση 
με ομάδες ζωγραφικής, πηλού, παιδαγωγικής και ηθικής - ψυχολογικής υποστήριξης.  
Το  Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου (Ν.2298/95, ΦΕΚ 62 Α΄) Ταξιαρχών 2 – 
Αναπαύσεως Ν. Ιωνία Βόλου,  είναι περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μάλιστα ανήκει στη διεύθυνση «Πρόληψης 
εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων». Φιλοξενεί ανηλίκους από 13 ως 
και 18 ετών, οι οποίοι έχουν αναπτύξει παραβατική συμπεριφορά ή αντιμετωπίζουν 
δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής με σκοπό την αγωγή, κοινωνική στήριξη, εκπαίδευση 
και επαγγελματική κατάρτιση. Στο ίδρυμα εισάγονται άρρενες ανήλικοι στους οποίους έχει 
επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της τοποθέτησης σε κατάστημα αγωγής (άρθρο 122 
παρ. ιδ Π.Κ.) ή η τοποθέτηση αυτή επιβάλλεται ως περιοριστικός όρος (άρθρο 282 
Κ.Π.Δ.). Επίσης εισάγονται ανήλικοι οι οποίοι διαβιώνουν σε κοινωνικό περιβάλλον 
ατόμων τα οποία τελούν καθ' έξη ή κατ' επάγγελμα αξιόποινες πράξεις. Κατά  το 
χρόνο παραμονής  τους στο Ίδρυμα  οι ανήλικοι φοιτούν στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Βόλου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ή στο παράρτημα 
του 7ου Γυμνασίου Βόλου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που λειτουργούν εντός του 
Σωφρονιστικού Ιδρύματος . Επίσης μετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και 
λαμβάνουν μέρος σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές ή αθλητικές δραστηριότητες.  Οι αλλαγές 



 

50 

που παρατηρούνται στην πληθυσμιακή σύσταση της ελληνικής κοινωνίας, η αύξηση των 
προβλημάτων εντός και εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος, ο μεγάλος αριθμός των 
ατόμων που βιώνει την εμπειρία της απώθησης στο κοινωνικό και οικονομικό περιθώριο 
καθιστούν απαραίτητη τη λειτουργία του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου εντός του 
Ιδρύματος, ενός σχολείου που καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ανάμεσα στο 
σωφρονιστικό πλαίσιο και τον κοινωνικό ιστό, διατηρώντας μια σταθερή και μόνιμη 
γέφυρα επικοινωνίας με την ανοικτή κοινωνία, με στόχο την άρση των προκαταλήψεων 
και του κοινωνικού αποκλεισμού.       
Η λειτουργία του 4/θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου εντός του Ιδρύματος ως κίνητρο για την 
επανένταξη των τροφίμων στην κοινωνία, καλύπτει την υπαρκτή ανάγκη «ειδικού 
χαρακτήρα» εκπαίδευσης καθώς τα τελευταία χρόνια εκτός των άλλων παρατηρείται μια 
έμφυλη συγκρότηση ομάδων περιστασιακά (τσιγγάνοι, αλλοδαποί), η οποία δεν αποτελεί 
ένα σταθερό σχήμα αλλά μεταβάλλεται συχνά ανάλογα με τους αριθμητικούς 
συσχετισμούς των τροφίμων. Συνολικά, ο τρόπος οργάνωσης του χώρου μάθησης σε 
συνδυασμό με το σχολικό κλίμα και το γενικότερο «οικοσύστημα» του σχολείου ως 
αυτόνομη κοινωνική ομάδα παίζουν σπουδαίο ρόλο στο σχηματισμό του προτύπου για τον 
τρόφιμο καθώς και στην συναισθηματική και την κοινωνική του ανάπτυξη. Επιπροσθέτως, 
το σχολείο συμβάλει στην πρόληψη, αφού έχει τη δυνατότητα να κρίνει τη συμπεριφορά 
τού ανηλίκου, συνεκτιμώντας πολλά στοιχεία, ατομικά και οικογενειακά. Επιπλέον, τα 
σχολικά προγράμματα (Αγωγής Υγείας, Πολιτισμού, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
Αγωγής Σταδιοδρομίας) έχουν τέτοια πληρότητα, όσον αφορά στη στοχοθεσία τους, και 
είναι με τέτοιο τρόπο δομημένα, ώστε να ικανοποιούν τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα 
του μαθητή πείθοντάς τον, πως αυτό που μεταβιβάζεται ως γνώση, κατά γνωστικό αλλά 
και βιωματικό τρόπο, έχει προοπτική και συγκεκριμένη χρησιμότητα.  
         
Η προσέγγιση των μαθητών-τροφίμων γίνεται μέσω των σχολικών προγραμμάτων (Αγωγής 
Υγείας, Πολιτισμού, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Σταδιοδρομίας) για την 
ουσιαστική αντιμετώπιση του παραβατικού φαινομένου υπό το πρίσμα  της πρόληψης, 
της ψυχικής – συναισθηματικής - πνευματικής ωρίμανσης και της κοινωνικής αυτονομίας 
των τροφίμων στην πορεία της ζωής τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μέσω μιας 
διεπιστημονικής οπτικής, δίνεται έμφαση σε ένα σύστημα σκέψεων και δράσεων με 
κατευθυντήρια ιδέα τις αξίες και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως 
καινοτόμων εκπαιδευτικών προτάσεων  και παιδαγωγικής πρακτικής στο Ειδικό Δημοτικό 
Σχολείο του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων. 

29. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΒΟΛΟΥ 
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ. YΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΒΟΛΟΥ) 

Διεύθυνση: Δικαστικό Μέγαρο Βόλου (Γραφείο 9, 11) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας / Fax: 24210 39161 

e-mail: dikanvolou@hotmail.com 

Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Υ.Ε.Α. & Κ.Α. Βόλου: Σταυρούλα Κορώνα – Φώτου 

ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων συγκροτούν περιφερειακές Δικαστικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην έδρα κάθε 
Πρωτοδικείου. Οι Υπηρεσίες συστήθηκαν με τη σημερινή τους μορφή το 1976 (Νόμος 
378/76) και η λειτουργία τους ρυθμίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 49/79. Η επιμέλεια, 
η οργάνωση της λειτουργίας και η εποπτεία τους ανήκουν  στη Γενική Δ/νση 
Αντεγκληματικής& Σωφρονιστικής Πολιτικής, Δ/νση Αντεγκληματικκής Πολιτικής (Δ 15) 
Τμήμα Πρόληψης  Παραβατικότητας & Μετασωφρονιστικής Μέριμνας (Β 14) του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

ΣΚΟΠΟΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων αποτελούν τον κύριο δημόσιο φορέα εξω-ιδρυματικής 
μεταχείρισης ανηλίκων (8-18 ετών), που έχουν διαπράξει αδίκημα ή διατρέχουν τον 
κίνδυνο να γίνουν δράστες αξιόποινων πράξεων. Ειδικότερα, ο Επιμελητής Ανηλίκων 
συνεργάζεται με ανηλίκους, που έχουν τελέσει πράξεις, οι οποίες διώκονται ποινικά και 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς ή Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Βόλου, 
η δε συνεργασία με τους ανηλίκους και οικογενειακό τους περιβάλλον, στοχεύει στο να 
κινητοποιήσει τους ίδιους, ώστε να μην επαναλάβουν την ίδια ή άλλη παραβατική πράξη. 
Επίσης, παρακολουθούν την εφαρμογή των λοιπών αναμορφωτικών και θεραπευτικών 
μέτρων, όπως ορίζονται στα άρθρα 122 και 123 του Ποινικού Κώδικα, και σε επίπεδο 
πρόληψης, με περιπτώσεις ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο εμπλοκής με παραβατικές 
πράξεις. 

Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων λειτουργούν σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργασιών με 
διάφορους φορείς, όπως: 

 Με το ΚΕΘΕΑ 

 Με τα σχολεία και τα κατά τόπους γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

 Με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμους) και τοπικούς Φορείς 

 Με διάφορους Δημόσιους Οργανισμούς ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ανάλογα με 
τις ανάγκες του ανηλίκου και της οικογένειάς του. 

ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΒΟΛΟΥ  

Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων συγχωνεύθηκαν με τις Υπηρεσίες Επιμελητών 
Κοινωνικής Αρωγής (Π.Δ. 101/2014, ΦΕΚ Α΄ 168/28-8-14, όπ. τροπ. με το αρθ. 37 ν. 
4305/2014, ΦΕΚ Α΄237/3110-14), συνιστώντας τη λειτουργία του ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΒΟΛΟΥ, το οποίο 
εποπτεύεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Εισαγγελείς Βόλου. 

30. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ (ΥΕΚΑ)  
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)  

 Διεύθυνση: Δικαστικό Μέγαρο Βόλου  

Εισαγγελία Πρωτοδικών (γραφείο 11)  
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Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 39161  

e-mail:dikanvolou@hotmail.com 

 

Οι ΥΕΚΑ ιδρύθηκαν με το ν.1941/1991 και συστάθηκαν ως δημόσιες υπηρεσίες 
υπαγόμενες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με το ΠΔ. 195/2006. Από τον Ιανουάριο του 2007 
λειτουργούν ΥΕΚΑ σε 14 πόλεις (έδρες Πρωτοδικείων) – το ΠΔ 195/2006 προβλέπει την 
ίδρυση 26- με τοπική αρμοδιότητα που καλύπτει περισσότερα από ένα Πρωτοδικεία. 
Ωστόσο, μετά τις αλλαγές που επήλθαν με το ΠΔ. 101/2014 η αρμοδιότητα των ΥΕΚΑ 
περιορίστηκε στα όρια του νομού στον οποίο εδρεύουν.  

 ΣΚΟΠΟΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΔ.101/2014)  

Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής έχουν ως αποστολή:  

α) τη συνδρομή και εποπτεία ατόμων που απολύονται υπό όρο ή έχει ανασταλεί η 
εκτέλεση της ποινής υπό επιτήρηση ή στα οποία έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μετά 
από απόφαση δικαστηρίου ή παραγγελία του δικαστή εκτέλεσης ποινών ή του 
εισαγγελέα,  

β) η διενέργεια, μετά από ανάθεση του δικαστή εκτέλεσης ποινών ή του εισαγγελέα, 
κοινωνικής έρευνας ως προς τον τρόπο ζωής ή άλλα προσωπικά στοιχεία κρατουμένων ή 
ατόμων, στα οποία έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι , σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 282 του ΚΠΔ και η σύνταξη και υποβολή των σχετικών εκθέσεων,  

γ) ο προσδιορισμός και η εξασφάλιση θέσεων εργασίας στις προβλεπόμενες στο άρθρο 82, 
παρ.8 του ΠΚ, υπηρεσίες,  

δ) η υποβολή πρότασης προς τον αρμόδιο εισαγγελέα για τον καθορισμό των όρων 
παροχής κοινωφελούς εργασίας (82ΠΚ) και η επίβλεψη της τήρησης τους, κα.  

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΕΑ ΚΑΙ ΥΕΚΑ 

Τον Αύγουστο του 2014 επήλθαν μια σειρά από οργανωτικές μεταβολές στις ΥΕΚΑ με το 
νέο οργανισμό του ΥΔΔΑΔ (ΠΔ. 101/2014, ΦΕΚ Ά 168/28-8-2014, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 37 του ν. 4305/2014, ΦΕΚ Ά 237/31-10-2014). Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες 
Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής συγχωνεύθηκαν με τις Υπηρεσίες Ανηλίκων συνιστώντας 
μια ενιαία υπηρεσία, την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής όπου 
εποπτεύονται από τον κατά τόπο αρμόδιο Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.   

31. ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
 

Νομική Μορφή: Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Διεύθυνση: Φαναρίου 38 -Αγίου Διονυσίου, Νέα Ιωνία-Βόλος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 84484 

Fax: 24210 84484 

E-mail: RikaDemiri@gmail.com 
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Υπεύθυνη: Δεμίρη Αργυρώ 

Πρόεδρος: Δια Νόμου Δικαστικός ή Εισαγγελικός Λειτουργός 

Σκοπός είναι η πρόληψη της θυματοποίησης, της παραβατικότητας ή άλλης 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς των ανηλίκων που ενδέχεται να εκδηλώσουν λόγω 
ακαταλληλότητας ή άλλων ιδιαίτερων δυσμενών κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών του 
οικογενειακού περιβάλλοντος. 
Η Στέγη Φιλοξενίας Ανηλίκων βρίσκεται σε ιδιόκτητο κτίριο από τον Σεπτέμβριο του 2001, 
με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 12-14 παιδιών (κορίτσια), ηλικίας 6-12 ετών, τα οποία 
μπορούν να παραμείνουν έως την ενηλικίωσή τους εάν οι οικογενειακές συνθήκες 
εξακολουθούν να είναι ακατάλληλες. Η Στέγη λειτουργεί ως υποκατάστατο του 
οικογενειακού περιβάλλοντος των παιδιών –καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους- και 
παρέχει σε αυτά φιλοξενία, διατροφή, ένδυση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και 
ψυχοκοινωνική στήριξη, προς τα παιδιά, συνεργάζεται με τοπικούς Η Στέγη Ανηλίκων 
Βόλου για την αποτελεσματικότερη και καλύτερη παροχή υπηρεσιών Φορείς (όπως 
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός, κ.α.), την Εκκλησία, το Παιδαγωγικό ενώ μεριμνά 
για την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους κατάρτιση. Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, τον Σύλλογο φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, Ιδιωτικά Ξενόγλωσσα 
Φροντιστήρια, κ.λ.π. Επίσης, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο εθελοντών από επιστήμονες 
επαγγελματίες και απλούς πολίτες, οι οποίοι συμβάλουν στη διευκόλυνση και ενίσχυση 
του έργου της παρέχοντας σημαντική παιδαγωγική και ηθική υποστήριξη καθώς και 
προσωρινή φιλοξενία στα παιδιά τις περιόδους αναστολής της λειτουργίας της Στέγης. 

32. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΒΟΛΟΥ 
 

Διεύθυνση: Ύδρας 2 - Τομπάζη, Νεάπολη Βόλου 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24210 72726,24210 48288 

e-mail:ekovolos@oaed.gr 

URL: www.oaed.gr 

Fax: 24210 77268 

Προϊσταμένη: Βαζούρα – Χαστά Αικατερίνη 

Νομική μορφή: Ν.Π.Δ.Δ. 

Αποτελεί Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που απευθύνεται σε άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού και συγκεκριμένα σε άτομα με Αναπηρία – Αποφυλακισμένοι – 
Απεξαρτημένοι-Ανήλικοι Παραβάτες. Ασχολείται με την εγγραφή ανέργων, προώθηση 
στην εργασία μέσω ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης και παραπομπή για εκπαίδευση-
κατάρτιση σε συνεργαζόμενους φορείς. 
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33. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΙΜΙΑ ΒΟΛΟΥ 
 

Διεύθυνση: Αντωνοπούλου 205 

e-mail: sy_ma_b@yahoo.gr 

Νομική μορφή: ΝΠΙΔ Σύλλογος 

Πρόεδρος: Λουκάκη Δέσποινα, κινητό:6937227768, e-mail: loukaki_doc@yahoo.gr 

Γ. Γραμματέας:  Φρατζή Ευδοξία-Ειρήνη, κινητό:6972020872, 

 e-mail: evdoxiafratzi@yahoo.gr 

Με βάση το καταστατικό του Συλλόγου, κάποιοι από τους σκοπούς ύπαρξής του εhίναι: 

 Η ενημέρωση και διαφώτιση της κοινής γνώμης για τη νόσο της Μεσογειακής 
Αναιμίας, Δρεπανοκυτταρικής Νόσου και άλλων Αναιμιών. 
 Πληροφόρηση του κοινού για τη μέγιστη κοινωνική ανάγκη της υπάρξεως επάρκειας 
αίματος μέσω της προώθησης της Εθελοντικής Αιμοδοσίας. 
 Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης με τοπικούς φορείς, άλλους 
Συλλόγους ΑμεΑ, πάσχοντες. 
 Οποιαδήποτε δράση/ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτίωση της θεραπευτικής 
αγωγής αλλά και στην επαγγελματική αποκατάσταση των πασχόντων. 

34. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 

Διεύθυνση: 4ο Χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Βόλου-Λάρισας 

Τηλέφωνο Γραμματείας: 24210 72755 

Υπεύθυνη Γραμματείας: Ζαπαντούλη Αθηνά 

Πρόεδρος: Μπαρμπαγεωργακόπουλος Δημήτριος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας Προέδρου: 24210 86142 

Αντιπρόεδρος: Μαλάτος Νικόλαος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας Αντιπροέδρου:24210 41646 

e-mail: dyna1@otenet.gr 

Νομική μορφή:ΝΠΙΔ Σύλλογος 

Ο σκοπός του είναι κατεξοχήν κοινωνικός. Αφορά άτομα με παραπληγία, τετραπληγία και 
κινητικές δυσκολίες. Οι κύριες δραστηριότητες του συλλόγου αφορούν στην εγγραφή νέων 
μελών αλλά και σε διάφορες επιμέρους δραστηριότητες, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, 
κλπ για τα άτομα με αναπηρία της Μαγνησίας. Η κύρια δραστηριότητα του συλλόγου 
αφορά στον αθλητισμό και συγκεκριμένα στα αθλήματα μπότσια (Boccia), στο στίβο, την 
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κολύμβηση, το μπάσκετ σε καρότσι. Ο Σύλλογος είναι υπό την εποπτεία της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και μέλος της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Α.Ο.Μ.ΑμεΑ), όπως επίσης και μέλος της Ομοσπονδίας μπάσκετ σε 
καρότσι (ΟΣΕΚΚ). 

35. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ 
 

Διεύθυνση: Αντωνοπούλου 205 -Λ. Βύρωνος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 22247 

Fax: 24210 22247 

e-mail: syl.gon.amea@gmail.com 

Πρόεδρος: ΡάνιαΚαρανικόλα,κινητό:6973279354 

Νομική μορφή: ΝΠΙΔ Σύλλογος 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και Τετάρτη 10:00-12:00πμ 

Σκοπός του συλλόγου είναι η ψυχολογική, ηθική, κοινωνική και οικονομική βοήθεια προς 
τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, η δημιουργία κέντρων για αγωγή, εκπαίδευση, 
αποκατάσταση των ΑμεΑ και η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματά τους. 
Οι κύριες δραστηριότητες αφορούν στην ενίσχυση για την οργάνωση του κατασκηνωτικού 
προγράμματος της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ., στήριξη του έργου της ΕΛΕΠΑΠ, λειτουργία ομάδας 
θεραπευτικής ιππασίας, λειτουργία ομάδας κολύμβησης παιδιών με κινητικές δυσκολίες. 

36. ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ  ΝΟΜΟΥ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  «Οι  Άγιοι  
Ανάργυροι» 
 

Διεύθυνση: Αντωνοπούλου 205 -Λ. Βύρωνος 

Τηλέφωνο επικοινωνίας και Fax: 24210 46570 

e-mail: silogos.nefropathon.magnisias@gmail.com 

Νομική μορφή: ΝΠΙΔ Σύλλογος 

Πρόεδρος: Γιαννάκος Βασίλης (6977 331588) 

Σκοπός του συλλόγου η καλύτερη διαβίωση, νοσηλεία των πασχόντων και η βοήθεια των 
απόρων δεινοπαθούντων ασθενών. Ο σύλλογος κάνει προσπάθειες για την καλύτερη 
διαβίωση των ασθενών, τη βοήθεια μεταξύ των απόρων ασθενών και την κοινωνική 
ένταξη και δραστηριότητα των μελών του. Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη 10:30-12:30πμ, 
Τρίτη και Παρασκευή 17:00-19:00μμ 
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37. ΕΝΩΣΗ  ΓΟΝΕΩΝ  ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ  ΠΑΙΔΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ  
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 

Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 3, Ν. Ιωνία Βόλου, Τ.Κ. 38446 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 61523, 6977234461 

e-mail: aristidou@gmail.com 

Facebookpage: " Ενωση Γονέων Διαβητικών Παιδιών & Εφήβων. Ν. Μαγνησίας " 

Πρόεδρος: Αριστείδου Αρίστη  

Νομική μορφή: NΠΙΔ 

Το 1996 ύστερα από πρωτοβουλία μερικών γονιών των οποίων τα παιδιά πάσχουν από 
σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 1, ιδρύθηκε το πιο πάνω σωματείο . 
 
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 Οργάνωση σεμιναρίων επιστημονικών ημερίδων για την διαφώτιση των γονιών  και 
των παιδιών τους. 

 Έκδοση διδακτικού και επιμορφωτικού υλικού.  

 Ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους συλλόγους, αρμόδιες αρχές, νοσηλευτικά ιδρύματα 
για την βελτίωση της υγείας  και της περίθαλψης των διαβητικών παιδιών.  

 Ψυχολογική υποστήριξη των γονιών και των παιδιών τους. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 Εορτασμός κάθε χρόνο της παγκόσμιας ημέρας διαβήτη με δωρεάν μετρήσεις 
σακχάρου-  ενημέρωση του κόσμου του Βόλου σχετικά με τον διαβήτη.  

 Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και παράλληλα ομιλίες από εξειδικευμένους 
επιστήμονες για θέματα που αφορούν τον διαβήτη. 

 Ομάδες εκπαίδευσης των 10 ατόμων  για την σωστή διαχείριση του διαβήτη από 
ιατρούς-  διαβητολόγους. 

 Ομάδες στήριξης των 10 ατόμων για γονείς από ειδικούς ψυχολόγους.  

 Διάθεση  βραχιολιών- ταυτοτήτων όπου είναι χαραγμένο το ιατρικό σήμα και η λέξη 
Diabetic T1. 

 Έχουμε σελίδα στο fb όπου αναρτώνται ιατρικά θέματα που αφορούν τον διαβήτη και 
όχι μόνο καθώς και διάφορες ανακοινώσεις.  

 Οργάνωση πεζοποριών. 
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 Συνεργασία με αθλητικά σωματεία- -συλλόγους και τον Δήμο Βόλου για την 
εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών στα μέλη μας για την συμμετοχή τους στις αθλητικές 
δραστηριότητες.  

 Πασχαλινό παζάρι.  

 Συμμετοχή των παιδιών μας σε κατασκηνώσεις όπου υπάρχει ιατρικό προσωπικό για 
την συνεχή παρακολούθηση αλλά και εκπαίδευσή τους. 

 Έκδοση έντυπου υλικού με θέμα " Διαβήτης και σχολείο" και διανομή σε σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών από μέλη του Δ.Σ. 

 Συμμετοχή μελών μας σε εκδηλώσεις και συνεδρία της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ. 

38.  ΦΛΟΓΑ 
 

Διεύθυνση: Χαρισιάδου 3 (πρώην ΠΙΚΠΑ) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας-Fax: 24210 24628 

e-mail:flogamagnisias@gmail.com 

Νομική μορφή: Σύλλογος 

Nόμιμη εκπρόσωπος: Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα  

Οι κύριες δραστηριότητες του τμήματος του Βόλου είναι οι κάτωθι: 

 Ενημέρωση και στήριξη των οικογενειών στη διάγνωση 

 Λειτουργία του «Ξενώνα» της Φλόγας στην Αθήνα για τα παιδιά της περιφέρειας 

 Αιμοδοσία  

 Ιατρική ενημέρωση από ειδικευμένους παιδοογκολόγους 

 Ψυχολογική, κοινωνική και οικονομική υποστήριξη των οικογενειών. 

39.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
 

Διεύθυνση: Αλεξάνδρας 156 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 80802 

e-mail: magdaparapareki@gmail.com 

Νομική μορφή: Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

Οι κύριες δραστηριότητες του συλλόγου αφορούν στα κάτωθι: 
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 έρευνα και δραστηριοποίηση των μελών  

 συνεργασίες μελών φορέων – συλλόγων κλπ. 

 διερεύνηση των δυνατοτήτων της ντόπιας αγοράς εργασίας προς αποκατάσταση 
μελών 

 κάλυψη αναγκών απόρων μελών, ενημέρωση μελών προς διάφορες κατευθύνσεις, 
π.χ. ταμεία Πρόνοιας – Νοσοκομεία, ιατρικά θέματα – Ο.Α.Ε.Δ. – δικαστικά θέματα 
για θέματα νομικής μορφής και άλλα.  

 Καλλιτεχνικές δραστηριότητες, κοινωνικές συμμετοχές, εκδρομές, διαλέξεις και άλλα.   

40. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΒΟΛΟΥ 
 

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 189 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 25489  

Fax: 24210 25489 

e-mail: ellinikimerimna@gmail.com 

Πρόεδρος: Παπαβαγγέλη Μάγδα 

Νομική μορφή: Ν.Π.Ι.Δ. (Φιλανθρωπικό Σωματείο) 

Η Ελληνική Μέριμνα Βόλου είναι  αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση. Λειτουργεί ξενώνα φιλοξενίας για την ανάληψη δράσεων με στόχο την 
αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών γυναικών και παιδιών σε κίνδυνο (κάθε μορφής 
κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, εκμετάλλευση, κ. α), που αντιμετωπίζουν 
ανυπέρβλητα προβλήματα διαβίωσης, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας και υπηκοότητας. 

41. ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
 

Διεύθυνση: Τοπάλη 92 – Γαλλίας  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 57849, 6947898155 

Πρόεδρος: Ζωμένου Αφροδίτη 

Νομική μορφή: Κοινωνικό φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο 

Κύρια δραστηριότητα του σωματείου είναι η οικονομική αλλά και σε είδος (είδη 
τροφίμων, ένδυση) ενίσχυση άπορων ατόμων και οικογενειών. Επίσης λειτουργεί το 
πρόγραμμα S.O.S. “Άμεση Δράση Αγάπης” για βοήθεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 
και δυστυχίας συμπολιτών, κυρίως για λόγους υγείας (θεραπείες και εγχειρήσεις στο 
εξωτερικό). Επιπλέον πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, κλπ, τα 
έσοδα των οποίων παράλληλα με τις συνδρομές και προσφορές των συμπολιτών στο Βόλο 
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διατίθενται στην προσπάθεια συμπλήρωσης του ποσού για τις συντάξεις “Κοινωνικής 
Αγάπης” και για τις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.  

42. ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 

Διεύθυνση: Κουταρέλια 74 με Κωνσταντά,Τ.Κ:38333 

Τηλέφωνο επικοινωνίας/Fax: 24210 34032 

e-mail: pol-magnisias@hotmail.gr 

Πρόεδρος: Πράπα Σουλτάνα 

Νομική μορφή:NΠΙΔ 

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την προστασία και τη στήριξη της 
πολύτεκνης οικογένειας και των παιδιών ειδικότερα. Επίσης τη στήριξη άπορων και 
ορφανών παιδιών πολύτεκνων οικογενειών. Επιδιώκει την ηθική και υλική βελτίωση της 
θέσης των μελών της. Η ένωση πολύτεκνων οικογενειών αγωνίζεται για την τήρηση των 
νόμων που αφορούν τους πολύτεκνους και την ανάδειξη των προβλημάτων τους.  

43. ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
«Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 
 

Διεύθυνση: Δημάρχου Γεωργιάδου 122 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 58990, 6974694941  

Fax: 24210 58990 

e-mail: seavolou@otenet.gr 

Νομική μορφή: Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  

Πρόεδρος: Γελαγώτης Ιγνάτιος 

Δημιουργήθηκε από μία μικρή ομάδα εθελοντών αιμοδοτών το 1984 και είναι μέλος της 
Π.Ο.Σ.Ε.Α. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών). Κάνει  ενημέρωση  για την  
εθελοντική δωρεά μυελού των οστών και  εγγράφει εθελοντές δότες, βοηθώντας ασθενείς 
που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.  

44. ΧΕΝ 
 

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 122 (Αλεξάνδρας 122)  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 26062, 6999262893 

URL: xenvolos.ning.com 
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Mail:xenvolou@yahoo.gr 

Πρόεδρος: Παπαθανασίου Πηνελόπη 

Ταμίας: Χιώτη- Παπαεμμανουήλ Ευαγγελία 

Νομική Mορφή: ΝΠΙΔ της ΧΕΝ Ελλάδας 

Η Κοινωνική Υπηρεσία της ΧΕΝ-Βόλου βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των γυναικών, οι 
οποίες  χρειάζονται στήριξη και οργανώνει: Προγράμματα Επιμόρφωσης, Δεξιοτήτων, 
Δημιουργικής Απασχόλησης και Πρακτικής, όπως  Τμήματα εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, 
Κόσμημα, Η\Υ, Ψυχολογίας, Αγιογραφίας, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Ανάγνωση Βιβλίου 
με παράλληλες Πολιτισμικές δραστηριότητες παρέχοντας τη δυνατότητα εμπλουτισμού 
των γνώσεων τους. 

45. ΕΟΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 

Διεύθυνση:Σπετσών 10 

Τηλέφωνο επικοινωνίας και Fax: 24210 63835 

Ενιαίο κινητό ομάδας:6945965913 

e-mail: hrt_magnisia@yahoo.gr 

URL:www.hrt-magnisias.gr 

Πρόεδρος:Τράγαλος Κωνσταντίνος (Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932918143) 

Υπεύθυνη Τμήματος  Κοινωνικής  Μέριμνας: Τζένη Τζιότζιου  (Τηλέφωνο επικοινωνίας 
6981320360 ) 

Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχέσεων: Καψιώτης Βαγγέλης, Παπαμαρκάκης Σωτήρης, 
Παπαδημητρίου Θεοδότης (6932431635) 

Νομική μορφή:ΝΠΙΔ 

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας είναι μια εθελοντική μη κυβερνητική οργάνωση, 
που έχει σαν σκοπό  την πρόληψη και διάσωση ανθρώπων, που βρίσκονται σε 
καταστάσεις κινδύνου πάντως τύπου (ορεινή διάσωση, θαλάσσια διάσωση, πρώτες 
βοήθειες, μαζικές καταστροφές, δασοπυρόσβεση, ανθρωπιστικές βοήθειες κ.α.). Είναι 
πιστοποιημένη από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) και το Υπουργείο 
Υγείας. 

46. ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ 
 

Κεντρικά Γραφεία: 
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Διεύθυνση: Κ. Καρτάλη 152 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 27730, 24210 27464 

Fax:24210 27715 

Εργαστήρια: 

Διεύθυνση: Ισιδώρου 43 Νέα Ιωνία  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 80281 

e-mail: maty@otenet.gr 

URL:www.maty.gr 

Πρόεδρος: Καραγιώργος Ιωάννης  

Στόχος του σωματείου είναι η οργάνωση και η συσπείρωση γύρω από το σωματείο όλων 
των ατόμων με προβλήματα όρασης που κατοικούν στην περιφέρεια του Ν. Μαγνησίας 
και των όμορων σε αυτήν νομών. Ασχολείται με κοινωνικές δράσεις όπως εκμάθηση 
γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille, εκμάθηση μουσικών οργάνων, εκμάθηση 
υπολογιστή, τράπεζα ένδυσης και υπόδησης, άθληση για άτομα με αναπηρία όρασης, 
λεπτές δεξιότητες, εργαστήρια πηλού εργαστήρια κεριού και παρεμβάσεις τεχνών, 
κυκλοφοριακή αγωγή και δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.  

47. ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
 

Διεύθυνση: αρχή Σταδίου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας/ Fax: 24210 30755  

e-mail: iliopb@hotmail.com 

Υπεύθυνο Άτομο: Ηλιόπουλος Βασίλης (6944226627) 

Νομική μορφή: υπάγεται στην Πολιτική Προστασία Ελλάδας 

Η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων  είναι μια εθελοντική μη κυβερνητική οργάνωση, που έχει σαν 
σκοπό  την πρόληψη και διάσωση ανθρώπων, που βρίσκονται σε καταστάσεις κινδύνου 
πάντως τύπου καθώς επίσης να προσφέρει και κοινωνική βοήθεια όποτε χρειαστεί σε 
έκτακτες ανάγκες.Πλέον διαθέτει αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή σε κεντρική οδό της 
πόλης (Δημητριάδος 174) για περιπτώσεις καρδιακών νοσημάτων. 

48. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας (πίσω από το Ηρώο, δίπλα στα ΚΑΠΗ), Δ.Ε. Αγριάς 

Πρόεδρος: πατήρ ΕυστάθιοςΤρικεριώτης (6948657856) 
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Υπεύθυνος:  πατήρ Βαρνάβας Σαράτσης(6982136507) 

e-mail: eoaepp@yahoo.com 

Νομική μορφή: ΝΠΙΔ 

Η εθελοντική ομάδα άμεσης επέμβασης είναι μια εθελοντική οργάνωση που 
 δραστηριοποιείται στην πολιτική προστασία και έχει σαν σκοπό  την πρόληψη και 
διάσωση ανθρώπων, που βρίσκονται σε καταστάσεις κινδύνου πάντως τύπου, καθώς 
επίσης να προσφέρει και κοινωνική βοήθεια, όποτε χρειαστεί, σε έκτακτες ανάγκες. 

49. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΓΡΑΜΜΗ SOS ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15900 (24ωρη  γραμμή SOS) 
 

Λειτουργεί 24ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα και 365 ημέρες το χρόνο και παρέχει: 

o Άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά 

o Υπηρεσίες ενημέρωσης και διασύνδεσης  

o Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική  

Τα παραπάνω παρέχονται σε θύματα όλων των μορφών βίας λόγω φύλου. Παρέχονται οι 
υπηρεσίες και στην Αγγλική Γλώσσα για μετανάστριες 

50. ΓΡΑΜΜΕΣ SOS 
 

 8001188881 ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ  

 2107786800 ΓΡΑΜΜ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ  

 1056 ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 1107 ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 8001132000 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 116-111 ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ 

 8018011177 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 

 8001180015 ΓΡΑΜΜΗ "ΥποΣΤΗΡΙΖΩ" ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ - ΕΞΑΡΤΗΣΗ - ΠΑΙΔΟΦΙΛΙA) 

 8001145551 ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ –ΣΤΡΑΤΟΣ  

 001145552 ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  
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 001145553 ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΚΟ  

 1065 ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ – ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

 197 ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 1109 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 1034 ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

 1069 ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΡΚΙΝΟ 

 2107222222 ΓΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΟ AIDS 

 1031 ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ – ΟΚΑΝΑ 

 1145 ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ 

 1114 ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΖΟΓΟ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ 

 8001110401 ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΧΤΩΝ 

 1142 ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

 2105220416 ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ 

51. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 

Διεύθυνση: Σκουφά και Φιλικής Εταιρείας (Κοινωνικό Κέντρο Νεαπόλεως)  

e-mail: sylkarmag@gmail.com 

Πρόεδρος: Ιωάννου Σοφία 

Τηλέφωνο επικοινωνίας Προέδρου: 6945706050 

Νομική Μορφή: ΝΠΙΔ  

Ώρες  λειτουργίας γραφείου στήριξης ασθενών ογκολογικού: Δευτέρα-Πέμπτη στο 
Νοσοκομείο Βόλου 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 

 Ψυχολογική υποστήριξη σε ασθενείς του ογκολογικού τμήματος 

 Διατροφολογική υποστήριξη σε ασθενείς του ογκολογικού τμήματος 

 Δανειστική τράπεζα περούκας 

 Σίτιση ασθενών που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσκολία 
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 Κοινωνικές εκδηλώσεις 

52. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ "Η 
ΑΡΓΩ" 
 

Τηλέφωνο επικοινωνίας-Fax: 24210 49010 

Διεύθυνση: Δ. Πολιορκητου 26 Νέα Δημητριάδα Βόλος 38222 

e-mail: triteknoi.magnisias@yahoo.gr 

URL:http://triteknoi-volou.blogspot.gr/ 

Πρόεδρος: Βακουφτσή Σούλα 

Τηλ: 6936906292 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και Τετάρτη 18:00-20:00 και Τρίτη 11:00-13:00 

53.  ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ 
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ -ΑΡΣΙΣ 
 

Διεύθυνση: Μακρινίτσα  

 Τηλέφωνο επικοινωνίας/Fax: 24280-99939,44 

Email: arsis.xenonas@hotmail.com 

Υπεύθυνοι: Ρεπανά Ιωάννα 

Νομική μορφή: Αστική εταιρεια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

Η Άρσις δημιούργησε το 2006 τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε συνεργασία 
με το φιλανθρωπικό σωματείο Ελληνική Μέριμνα Βόλου η οποία παραχώρησε για το 
σκοπό αυτό διώροφο οίκημα στην Μακρινίτσα Μαγνησίας. 

Η Δομή είναι δυναμικότητας 30 κλινών και παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 Ένταξη των ανηλίκων σε δημόσια σχολεία της περιοχής και υποστήριξη τους τόσο σε 
στενή συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, όσο και με παροχή ενισχυτικής 
διδασκαλίας ή άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Ψυχο-κοινωνική υποστήριξη 
 Νομική υποστήριξη στη διαδικασία ασύλου και οικογενειακής επανένωσης 
 Εργασιακή συμβουλευτική και προετοιμασία για την αγορά εργασίας 
 Κάλυψη των ιατρικών υπηρεσιών και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 
 Διοργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, εκδρομές και 

συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις 
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 Ενημερωτικές συναντήσεις και σεμινάρια για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την 
ενδυνάμωση της συμμετοχής των ανηλίκων στην κοινωνική ζωή του Ξενώνα και της 
κοινότητα 

 Παροχή πλήρους διατροφής, με τουλάχιστον 3 γεύματα την ημέρα (πρωινό, 
μεσημεριανό και βραδινό), λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τις διατροφικές 
συνήθειες και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 

 Είδη ένδυσης και υπόδησης 
 Προσωπική υγιεινή και προϊόντα καθαρισμού 
 Προϊόντα καθημερινής χρήσης 
 Μεταφορά (μέσω των οχημάτων του Ξενώνα και μέσω λεωφορείων: κάλυψη κόστους 

κάρτας απεριόριστων διαδρομών ή εισιτηρίων) 
 Επικοινωνία (πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και βίντεο, αγορά 

τηλεφωνικών καρτών). 

Στόχος είναι η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών που θεωρούνται απαραίτητες για 
την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση τους και η δημιουργία ευνοϊκών όρων για την 
προσαρμογή και ένταξη στην ελληνική πραγματικότητα με στόχο την προώθηση στην 
αυτόνομη διαβίωση. Επίσης η Άρσις λειτουργεί τρία Κοινωνικά Διαμερίσματα στο Βόλο. Οι 
δομές αυτές φιλοξενούν νεαρούς αιτούντες άσυλο 18 ως 25 ετών, οι οποίοι είτε 
φιλοξενούνταν μέχρι και την ενηλικίωση τους σε ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων, είτε 
παραπέμπονται απευθείας από άλλες Υπηρεσίες. Η φιλοξενία τους αποτελεί  ένα 
ενδιάμεσο στάδιο πριν την πλήρη αυτονόμηση τους. Στόχος είναι η προετοιμασία της 
κοινωνικής ένταξης, η προσφορά ευκαιριών περαιτέρω εκπαίδευσης, επαγγελματικής 
κατάρτισης, επιμόρφωσης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής. Επίσης, η 
δημιουργική δραστηριοποίηση ενθαρρύνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής, με σκοπό 
την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την ένταξη στην απασχόληση. 

54. ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
 

Διεύθυνση: Διμήνι Μαγνησίας 

Τ.Κ: 38 500 

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 24210 77020 ή 030 

Υπεύθυνη: Καραβοσιάνη Ευανθία 

e-mail: kivotosvolos@gmail.com 

Νομική μορφή: ΜΚΟ  

Το πρότυπο Κέντρο Παιδικής Προστασίας, απευθύνεται σε παιδιά που έχουν βρεθεί σε 
κίνδυνο, έχουν βιώσει έντονα τραυματικά γεγονότα στη ζωή τους και έρχονται στην 
αγκαλιά μας, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Στο Σπίτι φιλοξενούνται αποκλειστικά 
αγόρια από τη νηπιακή ηλικία έως και την ενηλικίωση τους. Η δυναμικότητα του σπιτιού 
μπορεί να φτάσει μέχρι και τα τριάντα πέντε (35) παιδιά. Κύριο μέλημα μας, είναι τα 
παιδιά μας να μεγαλώσουν σε μια όμορφη και γεμάτη αγάπη οικογένεια μέσα από την 
οποία θα νιώσουν την ασφάλεια, την στοργή, την γαλήνη, την προστασία και θα λάβουν 
όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τα βοηθήσουν να ανοίξουν τα φτερά τους και να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής με αξιοπρέπεια. Μεγάλο βάρος 
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δίνεται στην ανατροφή των παιδιών, στην ψυχοκοινωνική τους φροντίδα καθώς και στην 
εκπαίδευση τους ώστε να εξελιχθούν σε ανθρώπους ενάρετους, ικανούς να 
ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της καθημερινής ζωής και να είναι χρήσιμοι στον πλησίον 
τους. 

55. ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

Διεύθυνση: Κοραή 90  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 38317 

Υπεύθυνη: Ιωαννίτη Αγγελική (6974717412) 

e-mail: info@kouzinavolos.gr 

URL: www.kouzinavolos.gr 

Νομική μορφή: ΜΚΟ 

 

Η Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου, έχοντας θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα τη στήριξη των 
αδύναμων οικονομικά συμπολιτών μας,  διανέμει ένα πλήρες γεύμα  Τρίτη, Τετάρτη, 
Πέμπτη και Παρασκευή σε πάνω από 100 άτομα,, επίσης ετοιμάζει και διαθέτει πακέτα 
τροφίμων που ωφελούνται πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια 
άνεργοι, άτομα με αναπηρία, μοναχικοί ηλικιωμένοι, άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα 
υγείας, άποροι που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας. Από τη σχολική χρονιά 2015-
2016 και εντεύθεν καθημερινά  προσφέρεται δεκατιανό γεύμα σε παιδάκια σε σχολεία της 
πόλης μας. 

Έχει δημιουργήσει με την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών της ένα ισχυρό δίκτυο 
συλλογής  και διαχείρισης σε ρούχα, παπούτσια, κλινοσκεπάσματα , φάρμακα, που 
διαθέτει σε οποιονδήποτε  έχει ανάγκη,  καθώς επίσης σε όλα τα ιδρύματα κράτησης του 
νομού μας . 

56. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
 

Διεύθυνση: Μαγνησίας 8 με Δημοκρατίας, Νέα Ιωνία Βόλου 

Συντονίστρια: Νεοφώτιστου Μαρία (6979206465) 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091440 

e-mail:marianeofotistou99@gmail.com 

facebook: stekiallilegyisgiaolousvolou.magnisias 

URL:www.steki_allileggyis_blogspot.com 

Υπεύθυνη γραφείου τύπου: Βάλμη Παπαδοπούλου 
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Νομική μορφή: δε φέρει, νομικά καλύπτεται από το Αλληλεγγύη για όλους Αθήνας 

Ωράριο Εξυπηρέτησης: Δευτέρα-Παρασκευή 18:00-20:00 

Η εθελοντική πρωτοβουλία «Αλληλεγγύη για όλους» υποστηρίζει άτομα που βρίσκονται σε 
δύσκολη κατάσταση και έχουν ανάγκη βοηθείας. Καλύπτει ανάγκες σε κοινωνικό 
φροντιστήριο, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, ρούχα, παιχνίδια κλπ. 

57. ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 

Διεύθυνση: Κοραή 90  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210 38317 

Συντονίστρια: Ιωαννίτη Αγγελική (6974717412) 

e-mail: info@tem-magnisia.gr 

URL: www.tem.magnisia.gr 

Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης είναι μια πρωτοβουλία ανεξάρτητων πολιτών από 
τη Μαγνησία να αναπτύξουν ένα σύστημα για ανταλλαγές υπηρεσιών και προϊόντων 
μεταξύ των μελών του χρησιμοποιώντας ως μέσον τη λεγόμενη Τοπική Εναλλακτική 
Μονάδα (ΤΕΜ). 

Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας είναι στην πραγματικότητα ένα δίκτυο 
αλληλοβοήθειας και μια θετική δράση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με 
δημιουργικό τρόπο από τους πολίτες οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, 
δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά προϊόντα και καλύπτουν 
πραγματικές τους ανάγκες.  

 Σε ποιους απευθύνεται το δίκτυο 

Το δίκτυο μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο: 

 Για γυναίκες και άνδρες που επιθυμούν να έχουν ευελιξία και περιορισμένες ώρες 
απασχόλησης. 

 Για γυναίκες και άνδρες που χρειάζονται μια επιπλέον πηγή εισοδημάτων,  
 Για ανέργους οι οποίοι με τον τρόπο αυτό μπορούν να καλύψουν ένα μέρος των 

αναγκών τους  
 Για συνταξιούχους οι οποίοι θα αποκτήσουν μια δυνατότητα να κάνουν επιπλέον 

πράγματα από αυτά που τους επιτρέπει η σύνταξή τους. 
 Για εμπόρους οι οποίοι έτσι θα αυξήσουν τους πελάτες τους και τη δυνατότητα τους 

να γίνουν και οι ίδιοι με τη σειρά τους καταναλωτές υπηρεσιών και προϊόντων του 
Δικτύου.  
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58. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΜΟΣ- 1ος ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ 
 

Πρόεδρος: Γκόλια Ευαγγελία 

Γραμματέας: Λώρα Νασίκα 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973 532567  

email: fnasika@gmail.com, golialia@gmail.com 

Νομική μορφή: Μη κερδοσκοπικό σωματείο 

Συνοπτική περιγραφή 

Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός είναι μια δυναμική Παγκόσμια μη Κυβερνητική Οργάνωση 
παροχής υπηρεσιών προς τις γυναίκες. Οραματιζόμαστε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες και 
τα κορίτσια, μαζί, επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις προσδοκίες τους ατομικά και 
συλλογικά και ενώνουμε τη φωνή μας για να δημιουργήσουμε ισχυρές, ειρηνικές 
κοινότητες σε όλο τον κόσμο. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες-δραστηριότητες 

 Διοργάνωση ειδικών θεματικών εκδηλώσεων , ανοικτών για το κοινό. 

 Λειτουργία ειδικών επιτροπών, με ενεργή συμμετοχή των μελών και συνεργασία 
με φορείς και συλλόγους με στόχο την ενημέρωση, ενεργοποίηση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών.  

 Συνεργασία με ειδικούς και διακεκριμένους επιστήμονες για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των γυναικών και εν γένει των πολιτών  για θέματα που 
αφορούν στην Εκπαίδευση, την Υγεία, το Περιβάλλον, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και ΕΠΙΜΕ

o Αποστολίδη Μαρία: κλινική ψυχολόγος 
ψυχοθεραπεύτρια, υπεύθυνη του 
Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και 
Αλληλεγγύης της ΚΕΚΠΑ
της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου 
Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ». 

o Δούκα Ελένη: κοινωνική λειτουργός στο 
Κέντρο Διημέρευσης -  
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες της 
ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ.  

 

Ο Οδηγός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας  2014
2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη 
και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού 
– Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση» ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Συνέχιση 
Λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης 
Φροντίδας ΑμεΑ» και αποτελεί παραδοτέο της 
πράξης. 

  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

: κλινική ψυχολόγος -  
ψυχοθεραπεύτρια, υπεύθυνη του 
Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και 
Αλληλεγγύης της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ,  υπεύθυνη 

«Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου 
Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ».  

:  κοινωνική λειτουργός στο 
  Ημερήσιας 

Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες της 

Ο Οδηγός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας  2014-
2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη 
και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού 

ινωνική Ενσωμάτωση» ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Συνέχιση 
Λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας 
Φροντίδας ΑμεΑ» και αποτελεί παραδοτέο της 

 


