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Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις του ΚΑΠΗ / Ε.Ε.Σ. για τους μήνες Οκτώβριο – Δεκέμβριο 2020 

Το προσωπικό και οι εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του ΚΑΠΗ/Ε.Ε.Σ., μετά την απόφαση της πολιτείας για 

αναστολή της λειτουργίας των ΚΑΠΗ της χώρας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, συνεχίζουν το 

ανθρωπιστικό τους έργο, εξυπηρετώντας κατ’ οίκον πλέον όσα από τα ηλικιωμένα μέλη χρήζουν βοήθειας. 

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν οι εξής 

δράσεις: 

 223 τηλεφωνικές κλήσεις από την Κοινωνική Υπηρεσία του ΚΑΠΗ, όπου καθημερινά η κοινωνική 

λειτουργός επικοινωνούσε με τα μέλη, δίνοντας προτεραιότητα στα μοναχικά και πολύ ηλικιωμένα άτομα 

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

ικανοποίησε κατ’ οίκον ήταν: ψώνια, συνταγογραφήσεις, παραλαβή εξετάσεων από διαγνωστικά κέντρα, 

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

και συνοδείες σε υπηρεσίες και τράπεζες με τη βοήθεια των εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας. Η 

Κοινωνική Λειτουργός του ΚΑΠΗ, αλλά και η Επισκέπτρια Υγείας, πραγματοποίησαν κατ’ οίκον 

επισκέψεις, μετά από επιθυμία των μελών, τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την προστασία 

από την πανδημία τόσο των ηλικιωμένων, όσο και των ίδιων. 

 Συνεργασία της Επισκέπτριας Υγείας του ΚΑΠΗ με τους εθελοντές συνεργάτες ιατρούς του ΚΑΠΗ για την 

πραγματοποίηση συνταγογραφήσεων σε 61 μοναχικά και μη αυτοεξυπηρετούμενα μέλη, αφού πρώτα 

η Επισκέπτρια Υγείας παρέλαβε τηλεφωνικά τα στοιχεία των ηλικιωμένων (ΑΜΚΑ, φαρμακευτική αγωγή) 

και μερίμνησε για την αγορά φαρμάκων και την παράδοσή τους κατ’ οικον.  

 Προετοιμασία και παράδοση δεμάτων κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων, 

από την Κοινωνική Υπηρεσία και τους εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του 

ΚΑΠΗ. Συγκεκριμένα, δόθηκαν δέματα με τρόφιμα μακράς διάρκειας και 

ατομικής υγιεινής σε 37 άπορα ηλικιωμένα μέλη του ΚΑΠΗ. Επίσης, 

προσφέρθηκαν δεκαπέντε δέματα με κρέας, τυρί και γλυκά για το 

χριστουγεννιάτικο τραπέζι, δωρεά φίλων, μελών και εθελοντών του ΚΑΠΗ. Η 

διανομή έγινε κατ’ οίκον, τηρώντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας 

και ασφάλειας για την αποφυγή μετάδοσης του Covid-19. 

Το προσωπικό και οι εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του ΚΑΠΗ/Ε.Ε.Σ. ευχαριστούν θερμά τα μέλη, τους 

εθελοντές και φίλους του ΚΑΠΗ που συνέβαλαν μέσω της προσφοράς τους στην στήριξη του ανθρωπιστικού 

τους έργου. 
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