
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Κζρκυρα, 17 Αυγοφςτου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Δράςεισ 1ου εξαμήνου 2021 του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Κέρκυρασ 

Πραγματοποιικθκε με επιτυχία διιμερο ςυνεργαςίασ με τον ΕΟΔΥ, για τθ διενζργεια γριγορων τεςτ 

αντιγόνου Covid-19 (rapidtest), τθν Παραςκευι 22 και Δευτζρα 25 Ιανουαρίου, ςτα γραφεία του ΠΤ 

Κζρκυρασ. Συνολικά, εξυπθρετικθκαν 89 άτομα, πολίτεσ, εκελοντζσ, ωφελοφμενοι των προγραμμάτων, 

αλλά και 14 ναφτεσ από το Ναυτικό Στακμό Κζρκυρασ.  

Επίςθσ, τθ Δευτζρα 19 Απριλίου 2021, πραγματοποιικθκαν Rapid Test ςτουσ υπαλλιλουσ των 

δικαςτθρίων Κζρκυρασ, από τθν Διευκφντρια Νοςθλευτικϊν Υπθρεςιϊν Περιφερειακϊν Τμθμάτων 

Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ κ. Ευγενία Γκόγκου, με τθ ςυμμετοχι εκελοντϊν του Τμιματοσ. 

Τθν Πζμπτθ 28 Ιανουαρίου και τθ Δευτζρα 22 Φεβρουαρίου, το Π.Τ. Κζρκυρασ βρζκθκε ςτο Δθμοτικό 

Γθροκομείο, με εκελοντζσ, προκειμζνου να ςτθρίξει ψυχολογικά τουσ θλικιωμζνουσ, ενόψει του 

εμβολιςμοφ τουσ για τον Covid-19.  

Στο Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Κζρκυρασ, ολοκλθρϊκθκε, ςτισ  5 Φεβρουαρίου, διιμερθ ςυνεργαςία με 

τθ Διεκνι Ομοςπονδία Συλλόγων Ερυκροφ Σταυροφ και Ερυκράσ Ημιςελινου και το Περιφερειακό Τμιμα 

Ιωαννίνων, για το πρόγραμμα οικονομικισ ενίςχυςθσ που πραγματοποιείται από τθν Φπατθ Αρμοςτεία 

του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ και αφορά ςτθν εξυπθρζτθςθ και καταγραφι  νζων δικαιοφχων, διανομι 

χρεωςτικισ κάρτασ, κ.α. Συνολικά, εξυπθρετικθκαν 16 αιτοφντεσ άςυλο, που διαμζνουν ςτθν Κζρκυρα, 

μζςω του Προγράμματοσ CTP.  

Τθν Παραςκευι, 26 Φεβρουαρίου, πραγματοποιιςαμε ςε ςυνεργαςία με τθν Πυροςβεςτικι Υπθρεςία 

του Νομοφ Κζρκυρασ, αιμοδοςία εισ μνιμθν του αξιωματικοφ Πυροςβζςτθ και Σαμαρείτθ του Ελλθνικοφ 

Ερυκροφ Σταυροφ, Αριςτείδθ Μουηακίτθ.  

Τθ γυναίκα εκελοντι του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ βράβευςε, τθ Δευτζρα 8 Μαρτίου, θ Διμαρχοσ 

Κεντρικισ Κζρκυρασ, ςε μία ςεμνι τελετι, τιμϊντασ τθν προςφορά και το ζργο τθσ ςτθν Κερκυραϊκι 

κοινωνία. Τθν τιμθτικι πλακζτα παρζλαβε ςτο όνομα όλων των εκελοντριϊν, θ Πρόεδροσ του Τμιματοσ 

κ. Μαρία Δθμουλά, θ οποία ςυνοδευόταν από εκελόντριεσ και των τριϊν ςωμάτων.  

Τθν Παραςκευι, 12 Μαρτίου, ξεκίνθςε θ ςυνοδεία θλικιωμζνων ςε εμβολιαςτικά κζντρα. Η μεταφορά 

γίνεται ςε ςυνεργαςία με το Διμο Κζρκυρασ και τθ ςυνδρομι εκελοντϊν.  Συνολικά, εξυπθρετικθκαν  18 

πολίτεσ. 



Κατόπιν αιτιματοσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Κζρκυρασ, από τθν Παραςκευι 16 Μαρτίου και κάκε μζρα, 

το Π.Τ. Κζρκυρασ βρίςκεται ςτο εμβολιαςτικό κζντρο, προκειμζνου να κακοδθγεί, να βοθκά τουσ πολίτεσ 

αλλά και να ςυνεπικουρεί ςτθν αποφυγι ςυνωςτιςμοφ.  

Κακθμερινι παρουςία ςτο δικαςτικό μζγαρο για κερμομζτρθςθ, με περιςςότερεσ από 18.500 

κερμομετριςεισ.  

Τρεισ φορζσ εβδομαδιαίωσ, παρουςία εκελοντϊν για ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ, ςτθ μονάδα 

χθμειοκεραπείασ του Νοςοκομείου. 

Κατά το πρϊτο εξάμθνο του  2021, πραγματοποιικθκαν 39 αιμοδοςίεσ ςε ςυνεργαςία με το Γενικό 

Νοςοκομείο Κζρκυρασ,  εκ των οποίων 6 ςε ςυνεργαςία με το Διμο Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων 

Νιςων και μία ςε ςυνεργαςία με το ςφλλογο Ποντίων Κζρκυρασ «Εφξεινοσ Πόντοσ». Αξίηει να ςθμειωκεί 

και ο εορταςμόσ τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ εκελοντι αιμοδότθ. Καλφφκθκαν με αίμα 16 ςυμπολίτεσ μασ.  

Μία φορά κάκε εβδομάδα, το Π.Τ. Κζρκυρασ βρίςκεται ςε τοπικά ςουπερ μάρκετ τθσ περιοχισ και 

ςυγκεντρϊνει τρόφιμα για τθσ ανάγκεσ του Τμιματοσ. 

Εβδομαδιαίωσ, ςτθρίηει ευάλωτεσ οικογζνειεσ τθσ Κοινωνικισ Υπθρεςίασ του Τμιματοσ.  

Κατόπιν ενεργειϊν του Τμιματοσ με τοπικό ιχκυοπαραγωγό και μζλθ τθσ Αγγλικανικισ εκκλθςίασ 

Κζρκυρασ γίνεται διανομι ψαριϊν και λαχανικϊν ςε 20 δικαιοφχουσ τθν εβδομάδα.  

Παράλλθλα, πραγματοποιικθκε ςυγκεντρωτικι διανομι οικογενειακϊν δεμάτων ςτουσ δικαιοφχουσ τθσ 

Κοινωνικισ Υπθρεςίασ, ενόψει των εορτϊν των Χριςτουγζννων και του Πάςχα. 110 ςυνολικά οικογζνειεσ 

με κοινωνικοοικονομικά προβλιματα, παρζλαβαν τρόφιμα από το Π.Τ. Κζρκυρασ, δωρεά τόςο τθσ 

Κεντρικισ Διοίκθςθσ, αλλά και των προςπακειϊν των εκελοντϊν του Τμιματοσ, που βρίςκονταν κάκε 

εβδομάδα ςε ςοφπερ μάρκετ τθσ πόλθσ.  

τθ Δευτζρα 19 Απριλίου, ςτάλκθκαν δζματα, με τρόφιμα και μζςα ατομικισ προςταςίασ, ςτο 

Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Ελαςςόνασ, προκειμζνου να διανεμθκοφν ςτουσ ςυνανκρϊπουσ μασ, που 

επλιγθςαν από τουσ ςειςμοφσ του Μαρτίου, ςτθν Ελαςςόνα. Συνολικά, εςτάλθςαν 21 χαρτοκιβϊτια με 

τθ ςυνδρομι τόςο πολιτϊν, αλλά και ςυλλόγων, που απζδειξαν τθν αλλθλεγγφθ και τθν ευαιςκθςία τουσ 

για τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ, μζςα από το κάλεςμα του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Κζρκυρασ.  

*** 


