
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ Σταυρόσ υλοποίηςε δράςη ενεργητικήσ προςζγγιςησ και υποςτήριξησ 

αςτζγων ςτο ιςτορικό κζντρο τησ Αθήνασ 

Ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ Σταυρόσ, κατόπιν πρωτοβουλίασ του 

Προζδρου, Dr. Αντωνίου Αυγερινοφ, διεξήγαγε την 

Παραςκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022, από τισ 09:30’ ζωσ τισ 

12:30’, δράςη ενεργητικήσ προςζγγιςησ αςτζγων και 

εργαςίασ ςτο δρόμο (streetwork), ςτο ιςτορικό κζντρο τησ 

Αθήνασ, ςτο πλαίςιο χρηματοδότηςησ από την 

Επείγουςα Ζκκληςη για τον Covid 19. 

Ειδικότερα, ο ΕΕΣ κατόπιν χαρτογράφηςησ των περιοχϊν 

ςτισ οποίεσ παρατηρείται υψηλή ςυγκζντρωςη τησ 

ομάδασ ςτόχου, κινητοποίηςε το επαγγελματικό και εθελοντικό δυναμικό του για την υποςτήριξη του 

άςτεγου πληθυςμοφ που διαβιεί υπό ςυνθήκεσ κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτο κζντρο τησ Αθήνασ, μζςω τησ 

διανομήσ υλικοφ άμεςησ κοινωνικήσ βοήθειασ, καθϊσ και την παροχή Πρϊτων Βοηθειϊν και Πρϊτων 

Βοηθειϊν Ψυχικήσ Υγείασ. Κατά την υλοποίηςη τησ δράςησ, κοινωνικοί λειτουργοί, νοςηλευτικό προςωπικό 

και εθελοντζσ του ΕΕΣ διζνειμαν μζςω τησ ανάπτυξησ δφο (2) κλιμακιών (ενόσ ςτατικοφ ςτην περιοχή του 

Θηςείου και ενόσ  μετακινοφμενου ςτο κζντρο τησ πόλησ) δζματα με υλικό ενίςχυςησ (είδη ατομικήσ 

υγιεινήσ, είδη βαςικήσ διατροφήσ, ιματιςμό, τηλεκάρτεσ, είδη προςταςίασ από τον Covid 19 κ.α.), το οποίο 

εξαςφαλίςτηκε εξ ολοκλήρου, ςτο πλαίςιο τησ Επείγουςασ Ζκκληςησ για τον Covid-19 που υλοποιεί ο 

Οργανιςμόσ, με τη χρηματοδότηςη τησ Διεθνοφσ Ομοςπονδίασ Συλλόγων Ερυθροφ Σταυροφ και Ερυθράσ 

Ημιςελήνου.  

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε θερμομζτρηςη και παραςχζθηκε ενημζρωςη ςτον πληθυςμό για τουσ 

χϊρουσ προςωρινήσ φιλοξενίασ και τα μζτρα αρωγήσ και υποςτήριξησ τησ ομάδασ ςτόχου που 

αναπτφςςονται από την Πολιτεία. 

Στη δράςη, από την οποία ωφελήθηκαν ςυνολικά 85 άτομα, τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα από την 

Πολιτεία και τον ΕΟΔΥ πρωτόκολλα ωσ προσ την προςζγγιςη και υποςτήριξη των εν λόγω ατόμων και 

ελήφθηςαν όλα τα μζτρα αςφάλειασ και προςταςίασ τόςο των ωφελουμζνων όςο και του προςωπικοφ για 

την προςταςία από την πανδημία.  

Ανάλογεσ δράςεισ θα υλοποιηθοφν καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμϊνα, ειδικότερα ςε περιόδουσ κατά τισ 

οποίεσ θα επικρατοφν ακραία καιρικά φαινόμενα & ςυνθήκεσ ψφχουσ. 
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