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Τροποποίηση λειτουργιών των υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής 

Στην τροποποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στο 
πλαίσιο των γενικών μέτρων της κυβέρνησης και με βάση τις διατάξεις των άρθρων 5 και 10 της 
ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) 
προχώρησε, με απόφασή του, ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς. 

Συγκεκριμένα, οι πολίτες πριν προσέλθουν στις υπηρεσίες του Δήμου, θα πρέπει να γνωρίζουν 
ότι: 

Διοικητικές Υπηρεσίες 

1. Για πιστοποιητικά κάθε είδους, θα επικοινωνούν στα τηλ. 213-2004-500 ή 213-
2004-512 ή στο email m.apostolou@agiaparaskevi.gr. 

2. Για δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων θα επικοινωνούν στα τηλ. 213-2004-582 ή 
στο email e.triantafyllou@agiaparaskevi.gr Για τις περιπτώσεις δηλώσεων 
ληξιαρχικών πράξεων θανάτων, θα προσέρχονται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη 
συνεννόηση. 

3. Το πρωτόκολλο θα παραλαμβάνει αιτήσεις με fax: 213-2004-531 και email στο 
dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr . 

 
Οικονομικές Υπηρεσίες 

1. Το Ταμείο θα δέχεται, μόνο κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 213-2004-543. 

2. Το Τμήμα Καταστημάτων θα δέχεται μόνο για επείγοντα θέματα κατόπιν 
επικοινωνίας στα τηλ. 213-2004-605 ή email p.varvarigos@agiaparaskevi.gr 

3. Δήλωση για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά 
μέσω διαδικτύου. Η σχετική προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι 30/06/2020. Οποιαδήποτε 
άλλη βεβαίωση για επείγοντα θέματα, μόνο κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ.           
213-2004-551 ή email tap@agiaparaskevi.gr. 

 

ΚΕΠ 

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα λειτουργούν από τις 7.30 έως τις 15.00, από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ θα εξυπηρετούν τους πολίτες μόνο με ραντεβού, στο τηλ. 
213-2008-301 έως 304. 
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Τεχνική Υπηρεσία 

Θα δέχεται μόνο με τηλεφωνική συνεννόηση, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, στα τηλ.     
213-2004-523  ή email n.skandalos@agiaparaskevi.gr και 
k.papakonstantinou@agiaparaskevi.gr. 

                                      

Κοινωνική Υπηρεσία 

Η Κοινωνική Υπηρεσία θα δέχεται κατόπιν επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 213-2004-590 
και 213-2004-578 στο email koinoniki@agiaparaskevi.gr.   

Χρήσιμα τηλέφωνα: 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: 210-6005574 

ΚΑΠΗ: 210-6080300 

 

Επιπλέον: 

1. Η αποκομιδή απορριμμάτων και οι καθαρισμοί θα πραγματοποιούνται κανονικά, ενώ θα 
διακοπούν οι μη επείγουσες εργασίες (αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, κλαδέματα 
κ.λπ.). 

2. Οι υπάλληλοι στις υπηρεσίες του Δήμου που παραμένουν κλειστές θα βρίσκονται στη 
διάθεση του Τμήματος Προσωπικού, για να προσφέρουν την εργασία τους, εφόσον κριθεί 
αναγκαίο.  

3. Οι εργαζόμενοι θα παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, όπου είναι εφικτό ανάλογα με την 
φύση του αντικειμένου της εργασίας. 

Τα παραπάνω μέτρα έχουν άμεση ισχύ, και θα διαρκέσουν για όλο το διάστημα λήψης των 
έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του COVID-19.  

 

Ο Δήμαρχος 

Βασίλης Ζορμπάς 


