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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ενέργειες του ΚΑΠΗ/Ε.Ε.Σ. για το μήνα Μάιο, μετά τη συνέχιση της προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας των ΚΑΠΗ της χώρας 

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954 (ΦΕΚ 

726/τ.Β/8-3-2020) κοινή Υπουργική Απόφαση, τα 

ΚΑΠΗ της χώρας, για προληπτικούς λόγους 

δημόσιας υγείας, έχουν αναστείλει τη λειτουργία 

τους, από τις 9 Μαρτίου 2020 και εξυπηρετούν κατ’ 

οίκον όσα από τα ηλικιωμένα μέλη χρήζουν 

βοήθειας. 

Κατά το μήνα Μάιο, το προσωπικό του ΚΑΠΗ/Ε.Ε.Σ. 

πραγματοποίησε τις ακόλουθες δράσεις: 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του ΚΑΠΗ είχε καθημερινά τηλεφωνική επικοινωνία με μέλη (συνολικά 

έγιναν 96 κλήσεις), δίνοντας προτεραιότητα στα μοναχικά και πολύ ηλικιωμένα άτομα, ώστε να τα 

τονώσει ψυχολογικά, αλλά και για να εντοπίσει τυχόν ανάγκες τους. Τα  αιτήματα που δέχθηκε και 

ικανοποίησε η Κοινωνική Υπηρεσία αφορούσαν: αγορά τροφίμων, συνταγογράφηση, εξεύρεση 

οικιακών βοηθών, πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ, δανεισμός ειδών αποκατάστασης, εξεύρεση 

φυσικοθεραπευτή για κατ’ οίκον φυσικοθεραπεία, συνοδείες σε υπηρεσίες και τράπεζες. 

Επίσης, η Κοινωνική Υπηρεσία, στο πλαίσιο προστασίας των μελών από την πανδημία, 

κινητοποίησε εθελοντές και μέλη για την κατασκευή χειροποίητων υφασμάτινων μασκών, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Μέλη και εθελοντές ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία και 

κατασκεύασαν συνολικά 260 μάσκες, οι οποίες θα προσφερθούν στα μέλη, για την προστασία 

τους, μετά τη λήξη απαγόρευσης λειτουργίας του προγράμματος.     

Παράλληλα, η Επισκέπτρια Υγείας του ΚΑΠΗ συνεργάστηκε με τους εθελοντές συνεργάτες ιατρούς 

του ΚΑΠΗ για την πραγματοποίηση συνταγογράφησης, σε 20 μοναχικά και μη 

αυτοεξυπηρετούμενα μέλη, αφού πρώτα παρέλαβε τηλεφωνικά τα στοιχεία των ηλικιωμένων 

(ΑΜΚΑ, φαρμακευτική αγωγή). Στη συνέχεια, μερίμνησε για την αγορά των φαρμάκων και την 

παράδοσή τους κατ’ οίκον. Επίσης, η Επισκέπτρια Υγείας πραγματοποίησε τρεις κατ’ οίκον 

νοσηλείες, τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, για την προστασία τόσο των ηλικιωμένων, 

όσο και της ίδιας. Επιπλέον, συνόδευσε ηλικιωμένο μοναχικό άτομο με ψυχιατρικά προβλήματα, 

σε ιατρείο του ΕΟΠΥΥ της περιοχής και τέλος προγραμμάτισε τηλεφωνικά ραντεβού σε ιατρούς του 

ΕΟΠΥΥ και νοσοκομεία για οκτώ μέλη του ΚΑΠΗ. 

*** 


