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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διανομθ υγειονομικοφ υλικοφ, προςφορά των εταιρειών ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. - ΒΙΑΝ Α.Ε. του
Ομίλου Γιαννακόπουλου ςε ωφελοφμενουσ των Υπηρεςιών «Βοθιεια ςτο Σπίτι» και
Κέντρο Ανοιχτθσ Προςταςίασ Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Τομέα Κοινωνικθσ Πρόνοιασ ΕΕΣ
Ππωσ κάκε χρόνο, ζτςι και φζτοσ, οι Υπθρεςίεσ «Βοικεια ςτο Σπίτι» και Κζντρο Ανοιχτισ
Ρροςταςίασ Ηλικιωμζνων (ΚΑΡΗ)του Τομζα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ ΕΕΣ, διανζμουν ςτουσ
ωφελοφμενουσ τουσ, μοναχικοφσ θλικιωμζνουσ, άτομα με αναπθρία και άτομα με
ςοβαρά προβλιματα υγείασ ανκρωπιςτικό υλικό άμεςθσ κοινωνικισ βοικειασ.
Τα δφο αυτά προγράμματα που αποτελοφν τα μακροβιότερα προγράμματα του Τομζα
Κοινωνικισ Ρρόνοιασ ΕΕΣ, λειτουργώντασ αδιάλειπτα από το 1979 και το 1988 αντίςτοιχα,
ςτοχεφουν ςτθν παροχι οργανωμζνθσ και ςυςτθματικισ πρωτοβάκμιασ κοινοτικισ
κοινωνικισ φροντίδασ ςε άτομα και οικογζνειεσ που ανικουν ςτισ πλζον ευάλωτεσ
ομάδεσ, όπωσ θλικιωμζνοι, άτομα με αναπθρίεσ, άτομα με χρόνια ι ςοβαρά προβλιματα
υγείασ,, με απώτερο ςκοπό τθν προςταςία και τθν ενδυνάμωςι τουσ. Η παροχι των εν
λόγω υπθρεςιών υποςτθρίηεται από άρτια κατθρτιςμζνουσ επαγγελματίεσ του ΕΕΣ, και
εξειδικευμζνουσ εκελοντζσ Κοινωνικισ Ρρόνοιασ ΕΕΣ.
Η διάκεςθ του ανκρωπιςτικοφ υλικοφ γίνεται με προκακοριςμζνα ραντεβοφ των
ωφελουμζνων ςτα γραφεία τθσ Υπθρεςίασ «Βοικεια ςτο Σπίτι» και ςτο Κζντρο Ανοιχτισ
Ρροςταςίασ Ηλικιωμζνων (ΚΑΡΗ) του Τομζα Κοινωνικισ Ρρόνοιασ, τθρώντασ όλα τα
προβλεπόμενα από τθν Ρολιτεία και τον ΕΟΔΥ πρωτόκολλα, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ
αςφάλειασ και τθσ προςταςίασ τθσ υγείασ τόςο των ωφελοφμενων όςο και του
προςωπικοφ του ΕΕΣ. Ραράλλθλα, με τθ ςυνδρομι εκελοντών ειδικότθτασ Κοινωνικισ
Ρρόνοιασ ΕΕΣ, πραγματοποιείται κατ’ οίκον διανομι υλικοφ ςε ωφελοφμενουσ που
αδυνατοφν να προςζλκουν ςτο χώρο των γραφείων του ΕΕΣ.
Φζτοσ, παράλλθλα με το ανκρωπιςτικό υλικό διατίκεται επίςθσ ςτουσ ωφελοφμενουσ των
εν λόγω προγραμμάτων υγειονομικό υλικό, όπωσ αντιςθπτικά, μάςκεσ και γάντια,
ευγενικι προςφορά των εταιρειών ΒΙΑΝΕΞ-ΒΙΑΝ του ομίλου Γιαννακόπουλου. Συνολικά
υπολογίηεται ότι κα διατεκοφν 180πακζτα με υγειονομικό υλικό, καλφπτοντασ τισ άμεςεσ
ανάγκεσ 750 ωφελουμζνων.
Ο Ελληνικόσ Ερυιρόσ Σταυρόσ εκφράζει τισ ιερμέσ του ευχαριςτίεσ ςτισ εταιρείεσ
ΒΙΑΝΕΞ-ΒΙΑΝ Α.Ε., για την ενεργθ υποςτθριξη του ανιρωπιςτικοφ του έργου.
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