
 

 

 

 

 

 
 

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

Ακινα, 25 Ιανουαρίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ελληνικόσ Ερυθρόσ Σταυρόσ προςφζρει γεφμα ςε 120 εξυπηρετοφμενουσ τησ Υπηρεςίασ 

«Βοήθεια ςτο Σπίτι» 

Ο Τομζασ Κοινωνικισ Πρόνοιασ ΕΕΣ, μζςω τθσ Υπθρεςίασ «Βοικεια ςτο Σπίτι», διοργανϊνει τθν 

Παραςκευή, 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00, εκδήλωςη για 120 εξυπηρετοφμενοφσ τησ, ςτο 

ξενοδοχείο «POLIS GRAND HOTEL», επί τθσ οδοφ 28θσ Οκτωβρίου 19 & Βερανηζρου 10, ςτθν Ακινα. 

Η εκδιλωςθ κα περιλαμβάνει γεφμα, κοπι πρωτοχρονιάτικθσ πίτασ και μουςικι κάλυψθ από D.J., με 

ςκοπό να τουσ προςφζρει ςτιγμζσ χαράσ και ψυχαγωγίασ, ξεχνϊντασ ζςτω και για λίγο τθ μοναξιά και 

τα προβλιματά τουσ. 

Αξίηει να αναφερκεί ότι θ Υπθρεςία «Βοικεια ςτο Σπίτι», για το ζτοσ 2022, εξυπθρζτθςε 475 άτομα 

και οικογζνειεσ και παρείχε τισ κάτωκι υπθρεςίεσ: 

 5.471 υπθρεςίεσ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ (λιψθ κοινωνικοφ ιςτορικοφ, υποςτιριξθ, 

ςυμβουλευτικι, υλικι βοικεια, διανομι διατακτικϊν ςοφπερ μάρκετ, διανομι απολυμαντικϊν, 

διαδικαςίεσ και ςυνοδεία για ζκδοςθ αναπθρικϊν ςυντάξεων, παραπομπζσ, ςυνεργαςία με 

κοινότθτα) 

 4.255 ιατρονοςθλευτικζσ υπθρεςίεσ (λιψθ ιςτορικοφ, ιατρικζσ, επιςκζψεισ, επιςκζψεισ κατ' οίκον, 

αξιολόγθςθ υγείασ, ςυνεργαςία με δομζσ υγείασ, εμβολιαςμοί, ενζςιμθ αγωγι, μετριςεισ 

πίεςθσ/ςακχάρου, περιποίθςθ τραφματοσ, παρακολοφκθςθ φαρμακευτικισ αγωγισ, 

ςυνταγογράφθςθ, προμικεια φαρμάκων, εκπαίδευςθ ςτθ λιψθ φαρμάκων, ςυνοδείεσ ςε δομζσ 

υγείασ, προγραμματιςμόσ ιατρικϊν ραντεβοφ, ςυνεργαςία με ιατροφσ για ςφνταξθ φακζλου 

παροχϊν αναπθρικϊν ςυντάξεων) 

 1.997 υπθρεςίεσ οικογενειακισ βοικειασ (φροντίδα/κακαριότθτα χϊρου, μαγείρεμα, πλυντιριο, 

διανομι τροφίμων, ψϊνια, τακτοποίθςθ ιματιςμοφ, εποχιακζσ εργαςίεσ οικίασ, πλθρωμι 

λογαριαςμϊν) 

 964 υπθρεςίεσ ψυχολογικισ υποςτιριξθσ (ςυνεδρίεσ). 

Τισ δράςεισ τθσ υπθρεςίασ πλαιςιϊνουν 15 εθελοντζσ ειδικότητασ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ, οι οποίοι 

παρζχουν ςθμαντικό ζργο. Ενδεικτικά, αναφζρουμε ότι για το ζτοσ 2022 προςζφεραν ςτιριξθ  ςε 

θλικιωμζνα - μοναχικά άτομα, βοικθςαν ςτθ διανομι ανκρωπιςτικισ/επιςιτιςτικισ βοικειασ 

(τρόφιμα, υγειονομικό υλικό κ.ά.) και ςυμμετείχαν ςε εκδθλϊςεισ τθσ Υπθρεςίασ.  

Μζςα από τθν οργάνωςθ και πραγματοποίθςθ τζτοιου είδουσ δράςεων, ο Τομζασ Κοινωνικισ 

Πρόνοιασ Ε.Ε.Σ., με τουσ επαγγελματίεσ και τουσ εκελοντζσ του, επιδιϊκει να απαλφνει το αίςκθμα 

τθσ μοναξιάσ που βιϊνουν οι ευάλωτεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. 

*** 


