
 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  
                                

Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας

ξεκινάει την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν τη

Δωρεάν Πραγματοποίηση Μαστογραφιών

α) ανασφάλιστες (χωρίς 

της  Κοινωνικής Πρόνοιας), β) άπορες (ασφαλισμένες/ ανασφάλιστες),

γ) γυναίκες (ασφαλισμένες/ ανασφάλιστες) που δεν έχουν κάνει ποτέ

ή δεν έχουν εξεταστεί τα τελευταία χρόνια,

άνω των 40 ετών με αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε

 στο 3ο Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας 

Εργοτέλους & Ηπείρου Γω

κάθε Δευτέρα και Τετάρτη

Για τα αποκεντρωμένα τμήματα

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ(2810871124), ΑΓ. 

 ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ(2810861495, 861542 ), ΠΑΛΙΑΝΗΣ(2810791158)

ΚΕΚΟΙΦ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΑΦΝΩΝ (2810791200).

Η Αντιδήµαρχος

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 2
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας

ξεκινάει την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν τη

Δωρεάν Πραγματοποίηση Μαστογραφιών σε γυναίκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων: 

α) ανασφάλιστες (χωρίς βιβλιάριο ασφάλισης ή με «βιβλιάριο ανασφάλι

της  Κοινωνικής Πρόνοιας), β) άπορες (ασφαλισμένες/ ανασφάλιστες),

ναίκες (ασφαλισμένες/ ανασφάλιστες) που δεν έχουν κάνει ποτέ

έχουν εξεταστεί τα τελευταία χρόνια, 

άνω των 40 ετών με αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε

Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας - ΑΠΗ (πρώην ΚΑΠΗ Δειλινών), 

Εργοτέλους & Ηπείρου Γωνία και στο τηλέφωνο 2810-314322,

Δευτέρα και Τετάρτη από τις 9:00 π. μ μέχρι και τις 12:00.

Για τα αποκεντρωμένα τμήματα επικοινωνείτε με τα προγράμματα

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΗΦΗ και Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας: 

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ(2810871124), ΑΓ. ΣΥΛΛΑ(2810881334),

ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ(2810861495, 861542 ), ΠΑΛΙΑΝΗΣ(2810791158)

-ΑΠΗ Ν.ΑΛΙΚ/ΣΟΥ(2810-221738) & 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΑΦΝΩΝ (2810791200). 

 

Η Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 

Πρόνοιας & Αλληλεγγύης 

 

Συγγελάκη ∆έσποινα 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 23/04/2012                                                       

Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας 

ξεκινάει την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν τη 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων:  

ή με «βιβλιάριο ανασφάλιστου» 

της  Κοινωνικής Πρόνοιας), β) άπορες (ασφαλισμένες/ ανασφάλιστες), 

ναίκες (ασφαλισμένες/ ανασφάλιστες) που δεν έχουν κάνει ποτέ μαστογραφία 

άνω των 40 ετών με αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε 

(πρώην ΚΑΠΗ Δειλινών),  

314322,  

από τις 9:00 π. μ μέχρι και τις 12:00. 

επικοινωνείτε με τα προγράμματα 

ΚΗΦΗ και Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας:  

ΣΥΛΛΑ(2810881334), 

ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ(2810861495, 861542 ), ΠΑΛΙΑΝΗΣ(2810791158),   

 


