
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Άρτα, 21 Δεκεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Άρτασ  

Δραςεισ για την Παγκόςμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 

Στο πλαίςιο του εορταςμοφ τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Ατόμων με Αναπθρία, το Κ.Δ.Η.Φ 

(Κζντρο Διθμζρευςθσ και Ημεριςιασ Φροντίδασ ΑμεΑ) «ΑΓΚΑΛΙΑ», διοργάνωςε 

επιςτθμονικι εκδιλωςθ με κζμα: «Εκφάνςεισ τθσ επιλθψίασ και θ διαχείριςι τουσ», το 

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022. Τθν εκδιλωςθ παρακολοφκθςαν θ Γραμματζασ και 

Εκελόντρια Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Τμιματοσ, κ. Ουρανία Καραντηζνθ, θ κοινωνικι 

λειτουργόσ και εκελοντζσ. 

Προκειμζνου να τιμιςουν εμπράκτωσ τθν Παγκόςμια Ημζρα με Αναπθρία εκελοντζσ του 

Τμιματοσ με επικεφαλισ τθν κοινωνικι λειτουργό επιςκζφτθκαν, μαηί με ςτελζχθ τθσ 1θσ 

Τ.Ο.Μ.Υ Άρτασ, το οικοτροφείο ψυχικά αςκενϊν «Αίολοσ» τθσ Ε.Ψ.Ε.Π ςτον Αμμότοπο 

Άρτασ. Οι ζνοικοι μαηί με τουσ εκελοντζσ και τα ςτελζχθ τθσ Τ.Ο.Μ.Υ καταςκεφαςαν 

χριςτουγεννιάτικεσ δθμιουργίεσ πάνω ςτισ οποίεσ αποτυπϊκθκαν μθνφματα και ευχζσ για 

τθ νζα χρονιά. Θερμζσ ευχαριςτίεσ και ευχζσ για τισ επερχόμενεσ εορτζσ εξζφραςαν ο 

παριςτάμενοσ Πρόεδροσ τθσ Ε.Ψ.Ε.Π και θ επιςτθμονικά υπεφκυνθ τθσ Δομισ κ. 

Παπαβαςιλείου. 



Διανομή τροφίμων 

Συνεχίηεται από το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Άρτασ θ διανομι δεμάτων αγάπθσ με 

τρόφιμα προσ τισ οικονομικά αδφναμεσ οικογζνειεσ ςυμπολιτϊν μασ, όπωσ γίνεται κάκε 

χρόνο ςτισ παραμονζσ των μεγάλων εορτϊν. 

Ήδθ ζχουν διανεμθκεί 220 δζματα και υπολογίηεται ότι κα δοκοφν ςυνολικά περί τα 240 

όςα από τθν αρχι είχαν τεκεί ςαν ελάχιςτοσ ςτόχοσ. 

Η βοικεια αυτι ςυγκεντρϊκθκε από προςφορζσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ του Ελλθνικοφ 

Ερυκροφ Σταυροφ κακϊσ και επιχειριςεων και ςυμπολιτϊν μασ οι οποίοι με περίςςεια 

κοινωνικισ ευαιςκθςίασ ςυνειςζφεραν ςε αυτι τθν προςπάκεια. 

Ευχαριςτοφμε κερμά για τθν προςφορά τουσ: 

1. Τθν Κεντρικι Διοίκθςθ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ που πρϊτθ μασ ζςτειλε 

ςθμαντικι ποςότθτα τροφίμων. 

2. Τθν Αςτυνομικι Δ/νςθ Άρτασ θ οποία ςυγκζντρωςε από τα ςτελζχθ τθσ και 

προςζφερε αρκετά ικανοποιθτικι ποςότθτα τροφίμων. 

3. Το τοπικό εργοςτάςιο τθσ ΙΟΝ, που μασ προςζφερε επίςθσ αξιόλογθ ποςότθτα από 

τα είδθ παραγωγισ του. 

4.  Τθν Τράπεηα Τροφίμων Ηπείρων που για άλλθ μια φορά μασ προςζφερε αρκετά 

είδθ κατάλλθλα για τθν περίςταςθ. 

Πρζπει όμωσ να επιςθμάνουμε ότι οι ανάγκεσ των ςυνανκρϊπων μασ που χρειάηονται 

βοικεια, όπωσ είναι αυτονόθτο δεν περιορίηονται μόνο ςτισ θμζρεσ αυτζσ και για αυτό θ 

προςπάκεια ςτιριξισ τουσ από το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Άρτασ είναι ςυνεχισ και ςτον 

τομζα τθσ διατροφισ και ςτον εξίςου ι και πιο αναγκαίο πολλζσ φορζσ τομζα τθσ 

ιατροφαρμακευτικισ τουσ περίκαλψθσ. 

Ευχζσ για Καλέσ Γιορτέσ και Καλή Νέα Χρονιά με Ειρινθ, Αγάπθ, Αλλθλοβοικεια, Πρόοδο 

και Ευθμερία για όλουσ. 

*** 


