
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στηρίζει τα άτομα με Αναπηρία 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που γιορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου, προωθεί την κατανόηση σε 
θέματα αναπηρίας στο κοινό και στην Πολιτεία, καθώς και την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων 
αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία. Επιδιώκει την αύξηση του βαθμού ένταξης των 
ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πιστός στο ανθρωπιστικό του καθήκον, λειτουργεί από το 1988, διά του Τομέα 
Κοινωνικής Πρόνοιας, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, το 
οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών κοινοτικής κοινωνικής φροντίδας, με κύριους 
στόχους: την παραμονή των ηλικιωμένων και αναπήρων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, 
την παροχή αξιοπρεπούς ποιότητας ζωής, την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, τη διατήρηση της 
συνοχής της οικογένειας με ανάπηρο μέλος, καθώς και την υποστήριξη του φροντιστή.  

Παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες οικογενειακής 
βοήθειας κατ΄οίκον, οργάνωση δράσεων ψυχαγωγίας και ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας των 
ωφελούμενων. 

Παράλληλα, η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ατόμων και Οικογενειών, αλλά και οι 
δέκα (10) Κοινωνικές Υπηρεσίες σε Αγρίνιο, Άρτα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Λαμία, 
Λάρισα, Τρίκαλα, Πάτρα και Πειραιά παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης σε 
άτομα με αναπηρίες. 

Οι άρτια εκπαιδευμένοι εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας στηρίζουν τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών, 
με στόχο την κάλυψη των ψυχοκοινωνικών και πρακτικών αναγκών των ωφελούμενων, υπό την εποπτεία και 
την καθοδήγηση των κοινωνικών λειτουργών του Ε.Ε.Σ. 

Πιο συγκεκριμένα, οι 81 στο σύνολο εθελοντές απασχολούνται στα εξής πλαίσια: 

1. Π.Α.Α.Π.Α. Βούλας (Παράρτημα Αποκατάστασης & Αποθεραπείας Ανάπηρων Παιδιών Βούλας) 
2.  Εστία, Κέντρο φροντίδας ατόμων με νοητική στέρηση  
3.  Ψαραύτειο, Ίδρυμα περιθάλψεως ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή Σύνδρομο Down 
4.  Άσυλο Ανιάτων 
5.  Θεραπευτήριο Χρoνίων Παθήσεων Μελίσσια 
6.  Ομάδα Εμψύχωσης Ε.Ε.Σ. Ευάλωτων Ομάδων πληθυσμού 
7.  «Βοήθεια στο Σπίτι» Ε.Ε.Σ. 
8.   Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ατόμων και Οικογενειών 

Ο Ε.Ε.Σ. θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στα άτομα με αναπηρία, εξασφαλίζοντας την κοινωνική αποδοχή, τη 
συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και ένα αξιοπρεπές περιβάλλον διαβίωσης, 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, μέσα στο οποίο θα έχουν τη θέση που τους αξίζει ανάμεσά μας. 

*** 


