
 

 

 

 
 

 

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

Ακινα, 22 Δεκεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ Σταυρόσ, εν όψει των εορταςτικϊν ημερϊν και λόγω των 

χαμηλϊν θερμοκραςιϊν που επικρατοφν, οργανϊνει δράςη ενεργητικήσ 

προςζγγιςησ αςτζγων ςτο ιςτορικό κζντρο τησ Αθήνασ 

Ο Τομζασ Κοινωνικισ Πρόνοιασ του ΕΕΣ πρόκειται να υλοποιιςει δράςθ ενεργθτικισ 

προςζγγιςθσ αςτζγων και εργαςίασ ςτο δρόμο (streetwork), ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ 

Αθήνασ, τθν Πζμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021, από τισ 10:00’ ζωσ τισ 14:00’. Η δράςθ 

υλοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίασ του Προζδρου, Dr. Αντωνίου Αυγερινοφ και με τθν  

οικονομικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ Procter & Gamble. 

Κοινωνικοί λειτουργοί του ΕΕΣ, κατόπιν χαρτογράφθςθσ των περιοχών που κα λάβει χώρα 

θ δράςθ, κα βρεκοφν κοντά ςε αςτζγουσ ςυνανκρώπουσ μασ που διαβιοφν ςε ςυνκικεσ 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και με τθν υποςτιριξθ των εκελοντών του 

ΕΕΣ κα διακζςουν ςε όςουσ ζχουν ανάγκθ ανκρωπιςτικό υλικό άμεςθσ κοινωνικισ 

βοικειασ και κα τουσ παρζχουν Πρώτεσ Βοικειεσ και Πρώτεσ Βοικειεσ Ψυχικισ Υγείασ. 

Ταυτόχρονα, κα γίνει κερμομζτρθςθ και κα παραςχεκεί ενθμζρωςθ ςτον πλθκυςμό για 

τουσ χώρουσ προςωρινισ φιλοξενίασ και τα μζτρα αρωγισ και υποςτιριξθσ τθσ ομάδασ 

ςτόχου που αναπτφςςονται από τθν οικεία Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ. 

Το ανκρωπιςτικό υλικό που πρόκειται να διατεκεί και εξαςφαλίςτθκε εξ ολοκλιρου μζςω 

χορθγίασ τθσ εταιρείασ Procter & Gamble, αφορά ςε είδθ ατομικισ υγιεινισ, είδθ βαςικισ 

διατροφισ, ιματιςμό, είδθ προςταςίασ από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και μζςα ατομικισ 

προςταςίασ από τον  Covid 19. 

Τονίηεται ότι, κατά τθν ανάπτυξθ τθσ δράςθσ, κα τθρθκοφν όλα τα προβλεπόμενα από τθν 

Πολιτεία και τον ΕΟΔΥ πρωτόκολλα ωσ προσ τθν προςζγγιςθ και υποςτιριξθ των εν λόγω 

ατόμων και κα λθφκοφν όλα τα μζτρα αςφάλειασ και προςταςίασ τόςο των ωφελουμζνων 

όςο και του προςωπικοφ.  

Συνολικά εκτιμάται ότι κα ωφελθκοφν περίπου 140 άτομα, ενώ ανάλογεσ δράςεισ κα 

υλοποιθκοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χειμώνα, τόςο ςτθν Ακινα, όςο και ςτα μεγάλα 

αςτικά κζντρα, ειδικότερα ςε περιόδουσ κατά τισ οποίεσ κα επικρατοφν χαμθλζσ 

κερμοκραςίεσ. 
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