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ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

 
 

1.ΠΕΔΥ-ΕΟΠΥΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  

( Ελ. Βενιζέλου και Εθνάρχη Μακαρίου 7) Τηλ. 2104417100-2104410161 

Στη Μονάδα εξυπηρετούνται και οι ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ πολίτες. 

 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

   Γενικός Γιατρός 

   Καρδιολόγος 

   Παιδίατρος                                                          

   Ορθοπεδικός                                                                  
   Πνευμονολόγος 

   Χειρούργος 

   Μικροβιολόγος 

   Δερματολόγος 

   Ψυχίατρος 

 Επίσης για όλες τις γυναίκες πραγματοποιείται καθημερινά 12:00 – 13:00 δωρεάν εξέταση ΤΕΣΤ ΠΑΠ 

Τα ραντεβού ορίζονται είτε μέσω των πενταψήφιων τηλεφωνικών αριθμών του ΕΟΠΥΥ ( 

14900,14554,14884,14784) είτε με προσέλευση στη Μονάδα καθημερινά 9πμ – 12πμ 

 

2. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ, ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ- ΠΕΔΥ  

( Πατρόκλου 3 ) Τηλ. 2104414500 

Στη Μονάδα 

- γίνονται δωρεάν εμβολιασμοί σε ανασφάλιστα ή άπορα παιδιά που κατέχουν Βιβλιάριο Απορίας εως 

18 ετών . Απαραίτητο το ΑΜΚΑ του ενδιαφερόμενου. Τα ραντεβού κλείνονται στα πενταψήφια 

τηλεφωνικά νούμερα του ΕΟΠΥΥ ( 14900,14554, 14884, 14784) δίνοντας το ΑΜΚΑ του παιδιού. 

- Επίσης πραγματοποιείται δωρεάν προληπτική και θεραπευτική οδοντιατρική σε ανασφάλιστα ή 

άπορα παιδιά έως 14 ετών. 



-  Παρέχεται συμβουλευτική στις νέες μητέρες σε διάφορα θέματα όπως ο θηλασμός  και υπάρχει η 

δυνατότητα βρεφικής παρακολούθησης των νεογνών. 

 

3. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ( ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ) 

( Λ. Δημοκρατίας Τέρμα ) Τηλ. 2104411141 

  Στη Μονάδα 

-  γίνεται δωρεάν εξέταση ΤΕΣΤ ΠΑΠ σε όλες τις γυναίκες σε συνεργασία με το ΑΤΤΙΚΟ Γενικό 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο   

-  διενεργείται ψηλάφηση μαστού 

-  γίνεται παραπομπή για γυναικολογικές εξετάσεις ( υπέρηχοι, μαστογραφία, κολποσκόπηση ) 

-  γίνεται ενημέρωση σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού 

-  παρέχονται πρώτες βοήθειες ( αλλαγές τραυμάτων, ενέσεις, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση 

σακχάρου, μέτρηση σφυγμών αναπνοής κ.τ.λ.π) 

 

 Οι εξετάσεις ( ΤΕΣΤ ΠΑΠ ) πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού απευθείας στη μονάδα. 

 

4. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Παραρτημα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο» 

( Γρηγορίου Λαμπράκη 331 Κερατσίνι ) Τηλ. 210 425614 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Ψυχιατρική εκτίμηση και θεραπεία 

 Ψυχολογική υποστήριξη 

 Ψυχοκοινωνική παρέμβαση 

 Μετανοσοκομειακή φροντίδα 

 Ανάπτυξη δράσεων πρόληψης και προαγωγής της Ψυχικής Υγείας 

 Εργοθεραπεία 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Το Κέντρο, το οποίο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δέχεται επισκέψεις κατόπιν 

ραντεβού 

5. ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας 

(Δημαρχείο Περάματος ,Λ. Δημοκρατίας 28 ) Τηλ. 210 4092302 - 307 

  Οι ανασφάλιστοι καθώς και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή οι οικονομικά αδύνατοι δικαιούνται 

μηδενική συμμετοχή στο κόστος της φαρμακευτικής αγωγής . Καταργείται η έκδοση και ανανέωση των 

ατομικών βιβλιαρίων των οικονομικά αδυνάτων ή ανασφαλίστων ( Πρόνοιας ) και πλέον οι δικαιούχοι θα 

λαμβάνουν τα φάρμακά τους κατόπιν αντίστοιχης ιατρικής συνταγής από Δημόσιο Φορέα  

(Νοσοκομεία, Κέντρα ΠΕΔΥ κ.τ.λ.π) από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον 

ΕΟΠΥΥ χωρίς συμμετοχή. 

   Σε περίπτωση που η έκδοση της ιατρικής συνταγής δεν προβλέπει μηδενική συμμετοχή , τότε ο 

δικαιούχος προσκομίζει την ιατρική  συνταγή και τα απαραίτητα διακαιολογητικά στην Κοινωνική 

Υπηρεσία του Δήμου ώστε να γίνει καταχώρηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων – 

Οικονομικά Αδύνατων. Πληροφορίες στα ανωτέρω τηλέφωνα. 

 

6. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΕΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ 

(Λεωφορόρος Βασιλέως Γεωργίου Α 24 Πειραιάς ) Τηλ. 2104116236 

   Στη Μονάδα παρέχονται δωρεάν ορθοδοντικές εξετάσεις και εργασίες σε ασφαλισμένα παιδιά μέχρι 13 

ετών. Τα ραντεβού κλείνονται  στο ανωτέρω τηλέφωνο καθημερινά Δευτέρα – Τρίτη- Τετάρτη και 

Παρασκευή 10.30- 12.00 και Πέμπτη 14.30-16.00 


