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          Σε αυτό το τεύχος … 

 ΝΕΟ - Ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Βοήθεια στο Σπίτι στα πλαίσια της δράσης 

της Ε.Ε.ΤΑ.Α. Α.Ε.  

 Αποσπάσματα παλαιότερων συνεντεύξεων Στελεχών (έτος 2010)  

 Υπηρεσίες 

 Μονάδες   

ΑΤΤΙΚΗ 1 - ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΩΔ. 471) 

ΑΤΤΙΚΗ 2 - ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΚΛΠ) 

(ΚΩΔ. 474) 

ΑΤΤΙΚΗ  3 - ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΑΛΙΜΟΣ, 

Π.ΦΑΛΗΡΟ ΚΛΠ) (ΚΩΔ. 475) 

Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 - ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ(Δ.Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ.Δ.ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ,  

Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) (ΚΩΔ. 476) 

Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ) (ΚΩΔ. 477) 

Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΚΩΔ. 478) 

Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΚΩΔ. 479) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΟΜΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΚΩΔ. 504) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ & ΟΜΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝ. ΜΑΝΗΣ (ΚΩΔ. 515) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 3 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ (ΚΩΔ. 533) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 4 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ(ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΜΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ) 

(ΚΩΔ. 546 ) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (ΚΩΔ. 552) 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΩΔ. 558)  

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (ΚΩΔ. 566)  

Φορέας Υλοποίησης : 
  Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

  «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ («Ε.Π.Ε.Κ.Α.») 
 

 

 

 

 

 

Το  Έργο του Φορέα  υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος                                                                          
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»  (ΕΣΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 
 

Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 

 FAX: 210 5214666 
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                      Εισαγωγικό σημείωμα… 

                   
 
 
 

           Φίλες και Φίλοι,   

               
                Με το περιοδικό newsletter επιδιώκουμε να μεταφέρουμε τις εξελίξεις, την πορεία & τα αποτελέσματα των   

σχεδίων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ που υλοποιεί ο Φορέας μας. 

        Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η απαραίτητη ενημέρωση στον ευρύ κοινό αλλά και η απαιτούμενη βελτίωση των 
υπηρεσιών μας μέσω της συγκέντρωσης & συνεχούς ανατροφοδότησης   εντυπώσεων και συμπερασμάτων.  

        Το καλοκαίρι του 2009 μια Ομάδα ανθρώπων με όρεξη για δουλειά, με πολύχρονη και σημαντική εμπειρία στο χώρο που 
ονομάζεται ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ αλλά κυρίως με πολύ συναίσθημα και αγάπη για τον άνθρωπο, κατάφερε να κάνει 

μια  από τις προσδοκίες της πραγματικότητα.  

         
                 Το έτος 2010 έδωσε πνοή σε τοπικά σχέδια του Έργου ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ μέσα από τη λειτουργία των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δέκα (10) τοπικές δομές στις περιοχές της 

Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, όμορης Λακωνίας & Λέσβου ξεκίνησαν να παρέχουν  τις 
υπηρεσίες τους - με την πολύτιμη συνεργασία και υποστήριξη των αντίστοιχων αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών της 

τοπικής αυτοδιοίκησης-σε τουλάχιστον 1.900 ωφελούμενους, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες που δεν έχουν 

δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας.  
 

 Το έτος 2011 ο Φορέας συνεχίζει  τη λειτουργία των δομών του, ενώ τον Ιούνιο 2011 εγκρίθηκε η λειτουργία 14 
Μονάδων Βοήθεια στο Σπίτι  προς όφελος 866 εξυπηρετούμενων στα πλαίσια της νέας δράσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Α.Ε. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκων υπηρεσιών φροντίδας σε 
εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που 
ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»  που υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  Στόχος 
της δράσης (έργου)  είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων 

ατόμων στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη 
δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (εξυπηρετούμενοι). Επιπλέον στόχος του έργου είναι η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον καθώς 

και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. 
                

        Ο Φορέας «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» ( «E.Π.Ε.Κ.Α.») λειτουργεί από το 1995 μέχρι σήμερα 
ως Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.). Είναι ένας ευρύτερος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, επαγγελματικής κατάρτισης και 

προώθησης στην απασχόληση στην Ελλάδα, με έμφαση στον τομέα των κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, στα 
πλαίσια του οποίου λειτουργούν δομές στήριξης και πρωτοβάθμιας παροχής κοινωνικής φροντίδας. 

        Όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζουμε καθημερινά προκλήσεις που μας κάνουν πιο δυνατούς, καλύτερους και 
περισσότερο αποφασιστικούς στο έργο μας. Βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα της δουλειάς μας, ανανεώνουμε τις 

υπηρεσίες και τον εξοπλισμό μας, ενισχύουμε το προσωπικό μας με δράσεις εκπαίδευσης, προωθούμε ενέργειες 

δικτύωσης με τους τοπικούς φορείς για την μέγιστη εξυπηρέτηση των επωφελούμενων στην προσπάθειά τους να 
βελτιώσουν τις συνθήκες της κοινωνικής & εργασιακής τους διαβίωσης.  

         
        Για κάποιους ανθρώπους το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ αναπληρώνει το κενό της ανθρώπινης συντροφιάς, 

ανακουφίζει τον πόνο και δίνει το χέρι για μια ευκαιρία καλύτερης ζωής…  
        Αυτός είναι και ο δικός μας στόχος. Η φροντίδα στο χώρο των ωφελούμενων, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. 

              

        Εμείς στον Φ.Π.Σ.Υ.Υ. Ε.Π.Ε.Κ.Α. θέλουμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε  να γινόμαστε καλύτεροι σε αυτό που 
κάνουμε.  Να παρέχουμε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη.    

         
        Με εκτίμηση 

 

        Σ. Δημάκης 
        Διευθυντής Φ.Π.ΣΥ.Υ. Ε.Π.Ε.Κ.Α.        

                
 

 

«Μια Ομάδα.   Μία προσδοκία. Ένας στόχος. 

Βοήθεια στο σπίτι. 
Βοήθεια στο συνάνθρωπο» 
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ΝΕΟ -Ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων 

Βοήθεια στο Σπίτι  στα πλαίσια της δράσης  της Ε.Ε.ΤΑ.Α. Α.Ε.  …. 
Εγκρίθηκε και ξεκίνησε η λειτουργία 14 Μονάδων Βοήθεια στο Σπίτι  προς όφελος 866 

εξυπηρετούμενων στα πλαίσια της νέας δράσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  «Εναρμόνιση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκων υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των 
οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται 
από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (ΕΣΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από 

το  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  (ΕΚΤ).  
Οι υπηρεσίες του έργου  απευθύνονται σε ηλικιωμένους και άτομα (ΑμεΑ κλπ)  που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας. όπως 

περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα.   

 

Στόχος της δράσης (έργου)  είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα 

ωφελουμένων ατόμων στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα  μη 
δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (εξυπηρετούμενοι). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση 

των ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην 

ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. Επιπλέον στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (π.χ. ΑΜΕΑ) που χρήζουν υπηρεσιών, 

αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό 
και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και 

καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Ωφελούμενοι 
/εξυπηρετούμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ανωτέρω κατά τόπους Δομές,  Δευτέρα - Παρασκευή, Ώρες 09.00-17.00 ,για 
πρόσθετη ενημέρωση και πληροφορίες από τα αρμόδια Στελέχη.  

Α/Α  
ΜΟΝΑΔ
ΑΣ 

ΤΟΠΟΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  - ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ) 

 
           ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΩΝ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 

471 ΑΤΤΙΚΗ 1 - ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ 
ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΠΗ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, 
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 6-8 Τ.Κ. 19009 

ΠΙΚΕΡΜΙ/ 
THΛ.ΚΕΝΤΡΟ 2103625300 

28 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 
ΑΤΟΜΑ  

(ΑμεΑ κλπ) ΠΟΥ 
ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ’ 

ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
(βασική κοινωνική, 
ψυχοσυναισθηματική στήριξη, 
συμβουλευτική κλπ.) 
 
-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ή/ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ (φροντίδα 
φαρμακευτικής αγωγής, 
νοσηλευτικές ή/και ιατρικές 
υπηρεσίες κλπ.) 
 
-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (βοηθητικές 
εργασίες, εξυπηρετήσεις  κλπ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 

2 

474 ΑΤΤΙΚΗ  2 - ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ & 
ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΚΛΠ) 

2ο ΚΑΠΗ ΜΑΝΔΡΑΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, Τ.Κ. 19600/ 

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 2103625300 

69  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 

3 

475 ΑΤΤΙΚΗ  3 - ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ( ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΑΛΙΜΟΣ, Π.ΦΑΛΗΡΟ ,ΚΛΠ) 

ΚΑΝΑΡΗ 20,10674                                                                                         
ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 2103625300 

113  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 

4 

476 Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 - ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & 
ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ (Δ.Δ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ.Δ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ,   
Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) 

ΒΑΚΧΟΥ 19-23 ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54629 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ  2310-544196     

71  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 

5 

477 Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2 – ΜΟΝΑΔΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
& ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΟΛΑ ΤΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Δ. 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ  
ΔΗΜΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ) 

10 ΧΛΜ Π.Ε.Ο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                
Τ.Κ. 60100/ 

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 2310544196 

26  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 

6 
478 Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3 – ΜΟΝΑΔΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 72, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ                                             
Τ.Κ. 59300/ 

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 2310544196 

117  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 

7 
479 Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 – ΜΟΝΑΔΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΚΟΠΑΝΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ, ΝΑΟΥΣΑ                                                                                    
Τ.Κ. 59300 

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 2310544196 

31  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 

8 
504 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1 – ΜΟΝΑΔΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
& ΟΜΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ- ΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ    Τ.Κ. 24100/ 

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ  2721097222 

86  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 

9 

515 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2 – ΜΟΝΑΔΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΝΗΣ & ΟΜΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ                                                

Τ.Κ. 24022/ 
ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 2721097222 

70  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 

10 
533 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 3 – ΜΟΝΑΔΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ  Τ.Κ. 

24500/ 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 2721097222 

59  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 

 
11 

546 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 4 – ΜΟΝΑΔΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ & 
ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ 
ΔΗΜΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ, ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑ-

ΣΚΥΡΙΤΙΔΑ    
Τ.Κ. 22016 

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 2721097222 

26  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 

 
12 

552 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5 – ΜΟΝΑΔΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ, ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ                                           

Τ.Κ. 22015 
ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 2721097222 

45  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 

13 
558 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 – ΜΟΝΑΔΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -ΛΟΥΤΡΩΝ, 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ  Τ.Κ. 811 00 

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ  2251037817        

45  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 

 
14 

566 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1 – ΜΟΝΑΔΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΧΙΟΥ 5 & ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 4, ΠΑΤΡΑ                                     
Τ.Κ. 811 00 

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 2103625300 

80  ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 
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Αποσπάσματα παλαιότερων συνεντεύξεων Στελεχών 
με εξυπηρετούμενους (έτος 2010)… 
  
Α’ Απόσπασμα Συνέντευξης 

 
          

                             
 
 
 
 
 

                             
                                                             
 
          
          «.... Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά αποσπάσματα από την καθημερνή επαφή  
  
          μας με τους ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» του ΦΠΣΥΥ ΕΠΕΚΑ. Αυτά αποτελούν και  

το δώρο που εισπράττουμε από αυτή την επαφή και συνάμα μια εμπειρία για όλους εμάς μοναδική.  
        
        Η ομάδα μας αποτελειται από στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων, έτσι ώστε να καλύπτονται σφαιρικά και 

πολεπίπεδα οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των ατόμων της τρίτης ηλικίας και των ΑμεΑ. Αναλυτικά, οι 
κοικωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι παρέχουν ψυχοσυναισθηματική στήριξη, ενδυνάμωση, συμβουλευτική, 
διασύνδεση με την τοπική κοινότητα καθώς και με τους φορείς και τις παροχές του κράτους. Το νοσηλευτικό 
προσωπικό, αναλαμβάνει υπηρεσίες δευτερεύουσες νοσηλευτικής φροντίδας, παρακολούθησης της υγείας των 
επωφελούμενων κσι διασύνδεσης με ιατρικούς φορείς. Τέλος, οι οικογενεικοί βοηθοί μεριμνούν για την ατομική 
υγιεινή των εξυπηρετούμενων, τν οικιακή καθαριότητα και τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών. Και όλοι μαζί 
συμβάλλουμε στη μείωση της μοναξιάς που ίσως βιώνουν.  

 
        Σε μια κοινωνία, λοιπόν, που χαρακτηρίζεται από γρήγορους ρυθμούς, άγχος, αβεβεβαιότητα, μοναξιά και 

ολοένα αυξανόμενες ανάγκες,  οι ηλικιωμένοι και τα ΑμεΑ κινδυνέυουν άμεσα από απομόνωση και πιθανή 
ιδρυματοποίηση. Άνθρωποι που έζησαν βλέποντας, δρώντας και συμβάλλοντας στις συνεχείςαλλαγές της 
κοινωνίας, τώρα πια –σε συνδυασμό με τα συναισθήματα θλίψης λόγω της σωματικής φθοράς, του φόβου για 
το θάνατο και της αντικειμενικής δυσκολίας για πλήρη αυτοεξυπηρέτηση - απειλούνται από περιθωριοποίηση και 
αποκλεισμό. 

 
        Στόχος μας συνεπώς, είναι να μειώσουμε και να εξαλείψουμε την παραπάνω πραγματικότητα. Είμαστε μια 

ομάδα ανθρώπων που προσπαθούμε να αναπληρώσουμε τα κενά στη ζωή τους, να μαλακώσουμε τον πόνο 
τους, να συμβάλλουμε στην αποιδρυματοποίηση και να φροντίσουμε για μια αξιοπρεπή και ανθρώπινη διαβίωση. 

 
        Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Τα συναισθήματα που εισπράττουμε έως σήμερα από αυτή την 

αμοιβαία σχέση μας, το αποδεικνύουν, και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. Σημαντικό στήριγμα σε αυτή μας την προσπάθεια αποτελεί η πλήρης υποστήριξη των υπευθύνων 
των δομών και του Φορέα υλοποίησης. 

       
       Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να αποδείξουμε την ύπαρξη και την αξία της προσφοράς και της 
           ανθρωπιάς. Να δώσουμε το “χέρι”  για μια ευκαιρία καλύτερης ζωής...» 

               
                      

   Βαρβάρα Μητιτανίδου, Κοινωνική λειτουργός, στέλεχος  σχεδίου ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, Δομή  Θεσσαλονίκης &  
όμορων Δήμων   

 
       

 
 

 

«Ήμουν στο νοσοκομείο και σκεφτόμουν 
εσάς...» …. 

  «Με βοηθήσατε πολύ, μου δώσατε δύναμη να                                                                      
συνεχίσω...» 
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Β’ Απόσπασμα Συνέντευξης 
 
 

              
 

 

 
 

 
 

 
    

            «…Με τον ΦΠΣΥΥ ΕΠΕΚΑ συνεργαζόμαστε στα πλαίσια 
προγραμμάτων συμβουλευτικής, κοινωνικής στήριξης &   φροντίδας 
ευπαθών κοινωνικά ομάδων.  

 
 Η ανακοίνωση για την προετοιμασία  και την υλοποίηση  

προγραμμάτων ΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και η πρόταση να συμμετέχω ως 
στέλεχος δομής,  με γέμισαν ενθουσιασμό και καλή  διάθεση.  

         
       Κάθε ένας από εμάς, τα στελέχη, παρέχει υπηρεσίες στο αντικείμενό του.  
        Οι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, παρέχουν ψυχολογική στήριξη, συμβουλευτική. Το νοσηλευτικό 

προσωπικό, παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης της υγείας των επωφελούμενων, βασικής νοσηλευτικής 
φροντίδας. Οι οικογενειακοί βοηθοί συμβάλλουν στην ατομική, οικιακή φροντίδα. 

 
        Στην αρχή ήταν δύσκολα, δεν μας άνοιγαν εύκολα την πόρτα, από φόβο, ανασφάλεια. Βλέπετε, δεν μας 

γνώριζαν. Σιγά-σιγά αυτό άλλαξε. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη τους. Πλέον, είναι συγκινητικό το πώς ορισμένοι 
περιμένουν να μας δουν κάθε φορά. Η φροντίδα που τους παρέχουμε είναι για εκείνους τόσο καθοριστική, τη 
στιγμή που για τον μέσο άνθρωπο δεν είναι σίγουρα κάτι σπουδαίο ή τόσο σημαντικό.  

 
        Πέρα όμως από αυτό, έχω διαπιστώσει ότι μας αντιμετωπίζουν και σαν τη συντροφιά τους, την παρέα τους. 

Είναι λογικό, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από αυτούς μένουν μόνοι τους ή κατοικούν σε απομακρυσμένες 
περιοχές. Είμαστε οι άνθρωποι που τους επισκεπτόμαστε περισσότερο ίσως και από δικούς τους ανθρώπους που 
ενδεχομένως λείπουν συχνά  ή μένουν μακριά.  

  
        Για τον ηλικιωμένο, τον ανήμπορο άνθρωπο υπάρχουν πολλά εμπόδια στην καθημερινή του ζωή. Χρειάζεται 

υποστήριξη και φροντίδα για να μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του. Να διατηρήσει την συνοχή με την οικογένεια 
του και να αποφύγει τυχόν  εισαγωγή του σε κάποιο ίδρυμα.  

 
        Θεωρώ ότι σε αυτό ακριβώς συμβάλλουμε εμείς, ως στελέχη δομών ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ του ΦΠΣΥΥ ΕΠΕΚΑ. 

Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που θέλουμε να απαλύνουμε τον πόνο τους, να αναπληρώσουμε το κενό της 
ανθρώπινης συντροφιάς που στερούνται.  

         
        Πιστεύω ότι τελικά θα τα καταφέρουμε. Εφόσον υπάρχει αγάπη για τον συνάνθρωπό μας, σίγουρα θα 

πετύχουμε το στόχο μας. Άλλωστε, για το σκοπό αυτό  έχουμε τη συνεχή υποστήριξη & παρότρυνση των 
υπευθύνων των δομών και του Φορέα υλοποίησης. 

         
        Ειλικρινά πιστεύω ότι το έργο αυτό δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό έργο που χρειάζεται τη στήριξη όλων μας. 

Είναι ένα έργο ζωής. Θεωρώ τιμή και  ελάχιστη υποχρέωσή μου που συμμετέχω σε αυτό και συμβάλλω με όποιο 
τρόπο μπορώ στην επίτευξη των στόχων του…»              

         

             Δέσποινα-Χριστίνα Κωνσταντοπούλου, Βοηθητικό Προσωπικό, στέλεχος σχεδίου ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, Δομή 
Δήμου Καλαμάτας & όμορου Δήμου Αβίας.  

«…..Εφόσον υπάρχει αγάπη για τον 
συνάνθρωπό μας, σίγουρα θα πετύχουμε το 
στόχο μας…» 
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     Υπηρεσίες… 

                  Οι ειδικότητες των στελεχών που παρέχουν τις υπηρεσίες του έργου είναι σύμφωνες με τους   όρους του  

προγράμματος και τις ανάγκες του έργου.  Οι υποχρεωτικές  ειδικότητες που  εξασφαλίζονται είναι οι εξής: 

 Κοινωνικοί επιστήμονες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί ή στελέχη συναφών ειδικοτήτων)     

 Νοσηλευτές ή στελέχη συναφών ειδικοτήτων 

 Βοηθητικό προσωπικό (οικογενειακός-οικιακός βοηθός & προσωπικό λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών)  

 

            Οι κυριότερες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους  - σε αντιστοιχία με τις  ανωτέρω  ειδικότητες 

-  είναι οι εξής: 

                Υπηρεσίες κοινωνική  ς φροντίδας (ενδεικτικά αναφέρονται) 

 συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη 

 καταγραφή ιστορικού 

 ενημέρωση-πληροφόρηση, υπηρεσίες και μέτρα κοινωνικής 

προστασίας 

 προώθηση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και          

ευαισθητοποίησης του άμεσου και ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος  

 λοιπές  συναφείς υπηρεσίες  

 

 
Υπηρεσίες νοσηλευτικής ή/και ιατρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας (ενδεικτικά αναφέρονται) 

 υποστήριξη-παρακολούθηση κατάστασης υγείας ωφελούμενων 

 βασική νοσηλευτική φροντίδα (μέτρηση ζωτικών λειτουργιών, πρόληψη, περιποίηση  κλπ.)  

ή/και ιατρική βοήθεια (πρώτες βοήθειες κλπ.) 

 καταγραφή ιστορικού 

 βοήθεια στην ατομική υγιεινή 

 διασύνδεση  με φορείς, δίκτυα, υπηρεσίες  

 διευκόλυνση της πολιτιστικής και κοινωνικής δραστηριοποίησης 

       των ωφελούμενων 

 λοιπές συναφείς υπηρεσίες. 

 

 

 

 

           
Υπηρεσίες οικογενειακής – οικιακής φροντίδα και  

λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες  

(ενδεικτικά αναφέρονται) 
 ατομική - οικιακή φροντίδα  

 προσαρμογή και βελτίωση της χρήσης των χώρων & του  

εξοπλισμού των σπιτιών των ωφελούμενων  
& του εξωτερικού περιβάλλοντος   

 εξυπηρετήσεις, διευκόλυνση των αναγκών  

ενημέρωσης, επικοινωνίας 
 λοιπές συναφείς υπηρεσίες. 
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        Μονάδες…        

    

       Οι Μονάδες ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ του έργου (δομές) βρίσκονται και λειτουργούν στις αντίστοιχες περιοχές των  

    ΟΤΑ Παρέμβασης. Στα πλαίσια της δράσης της Ε.Ε.Τ.Α .Α. Α.Ε. λειτουργούν 14 Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι ως εξής 

(βλ. και προηγούμενη ενότητα) :  

 ΑΤΤΙΚΗ 1 - ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

(ΚΩΔ. 471) 

 ΑΤΤΙΚΗ 2 - ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΚΛΠ) (ΚΩΔ. 474) 

 ΑΤΤΙΚΗ  3 - ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, 

ΑΛΙΜΟΣ, Π.ΦΑΛΗΡΟ ΚΛΠ) (ΚΩΔ. 475) 

 Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 - ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ(Δ.Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

Δ.Δ.ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) (ΚΩΔ. 476) 

 Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ) (ΚΩΔ. 477) 

 Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΚΩΔ. 478) 

 Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΚΩΔ. 479) 

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΟΜΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΚΩΔ. 504) 

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ & ΟΜΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝ. ΜΑΝΗΣ (ΚΩΔ. 515) 

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 3 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ (ΚΩΔ. 533) 

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 4 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΜΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ  

    Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ) (ΚΩΔ. 546 )  

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (ΚΩΔ. 552) 

 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΩΔ. 558)  

 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (ΚΩΔ. 566)  

 

Οι Μονάδες συμβάλλουν και διευκολύνουν το έργο  στελεχών και των υπηρεσιών κοινωνικής,  νοσηλευτικής  &                                                         

οικογενειακής-οικιακής φροντίδας & λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών.  Επίσης, εξασφαλίζουν τις  απαιτούμενες  

προδιαγραφές  & εξοπλισμό για την υλοποίηση του προγράμματος, και ειδικότερα μεταξύ   άλλων: 

 Γραφεία –Βιβλιοθήκες -Καρέκλες 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός συναφής ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 Εξοπλισμός επικοινωνίας  

 Λοιπός υλικοτεχνικός εξοπλισμός απαιτούμενος για την υλοποίηση των δράσεων. 

    

  Ακολουθεί ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό λειτουργίας  Δομών: 
     

       Περιφέρεια Αττικής 
ΑΤΤΙΚΗ 1 - ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ 

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΩΔ. 471) 

 

              
Γραφεία - Βιβλιοθήκες                               Χώρος υποδοχπής                              
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     Stand ανάρτησης ενημερωτικού υλικού έργου  

 
 

           
Γραφεία                                               Stand ανάρτησης ενημερωτικού υλικού έργου  

 
 
ΑΤΤΙΚΗ 2- ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΚΛΠ) (ΚΩΔ. 474) 

 
 

                                                    
Χώροι υποδοχής - ανάρτησης  ενημερωτικού υλικού  έργου                                                                                          

 

       
 

 
ΑΤΤΙΚΗ  3 - ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΑΛΙΜΟΣ, Π.ΦΑΛΗΡΟ ΚΛΠ)                                                                                        

 

 

                 
     Γραφεία   
 

 

 
 

 
 

 

Γραφεία εν ώρα εργασίας 
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      Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας 
Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1 - ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ( Δ.Δ.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ.Δ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ , Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) (ΚΩΔ. 476) 

                             
Χώρος συνάντησης  στελεχών                  Γραφεία - Βιβλιοθήκες   

                    
                                         Στελέχη εν ώρα εργασίας στη δομή 

 

Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΟΛΑ ΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ)  (ΚΩΔ. 477)  

               
Γραφεία - Βιβλιοθήκες                              Stand ανάρτησης ενημερωτικού υλικού έργου  

             
Χώρος συνάντησης στελεχών                  Χώρος ανάρτησης ενημερωτικού υλικού έργου  
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     Περιφέρεια Β.Αιγαίου 
     ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΩΔ. 558)      

                               
Χώρος ανάρτησης ενημερωτικού υλικού           Χώρος συνάντησης στελεχών 
  

     Περιφέρεια Πελοποννήσου  

      
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΟΜΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΚΩΔ. 504)- 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ & ΟΜΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝ. ΜΑΝΗΣ 

 (ΚΩΔ. 515) 

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 3 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ (ΚΩΔ. 533) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 4 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ 

ΔΗΜΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ) (ΚΩΔ. 546) 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ (ΚΩΔ. 552)                                                                                          

                                                  
                                                 
 

 

                                                            

               

 

               

 

 

 

 
    Περιφέρεια Δ. Ελλάδος 

   ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1 – ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (ΚΩΔ. 566) 
 

 

 

                                        Στελέχη εν ώρα εργασίας 

 Εξυπηρετούμενη  /Στέλεχος Δομής 3 

 
      Στελέχη εν ώρα εργασίας 
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       Θετικά οφέλη από την υλοποίηση των σχεδίων έτους 
2010 – Ενσωμάτωση και μετεξέλιξη κατά την τρέχουσα 
περίοδο 2011… 

 
        Θετικά είναι τα συμπεράσματα από την υλοποίηση των σχεδίων εντός του έτους 2010.                                 

Ενδεικτικά αναφέρονται:                                                                                          

 Η θετική αποδοχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών από τους εξυπηρετούμενους  

 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων 

 Η συνεργασία και δικτύωση με τους φορείς της τοπικής κοινότητας κατά τρόπο που είχε ως αποτέλεσμα τη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 Η διαμόρφωση του προγράμματος των υπηρεσιών με γνώμονα τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων (π.χ. σε 

κοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα κλπ) 

 Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας μέσω της διοργάνωσης ωφέλιμων ενημερωτικών εκδηλώσεων 

στις περιοχές παρέμβασης (σεμινάρια για την Τρίτη ηλικία, ημέρα μέτρησης σακχάρου κλπ.)  

 

        Το ίδιο και περισσότερο ενθαρρυντικά διαφαίνονται τα συμπεράσματα και στα πλαίσια λειτουργίας των 

μονάδων εντός του έτους 2011, με γνώμονα την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των 

έμμεσα ωφελούμενων ατόμων.  

  

 Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Τα πολλαπλά οφέλη προς τα  έμμεσα ωφελούμενα άτομα  μέσα από την  ουσιαστική διευκόλυνσή τους ως 

προς την ενσωμάτωσή τους  στο εργασιακό περιβάλλον  και την μετεξέλιξη της οικονομίας  σε κοινωνία 

ίσων ευκαιριών 

 Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της ισότιμης πρόσβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας  

 Η προώθηση των ίσων ευκαιριών στις κοινωνικές υπηρεσίες και την απασχόληση 

 Η  αύξηση της απασχολησιμότητας, με έμφαση των γυναικών 

 Η περαιτέρω ανάπτυξη του επιπέδου διαβίωσης  των εξυπηρετούμενων (ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ), η 

διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας 

 Η αύξηση της ενεργούς συμμετοχής  των μελών των τοπικών κοινοτήτων για την επίτευξη των στόχων της 

δράσης  μέσα από ενέργειες δικτύωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.  
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   Για  το τεύχος αυτό συνεργάστηκαν: 

 

 Άννα Γερίμογλου, Υπεύθυνη Δημοσιότητας του ΦΠΣΥΥ και Τμήματος Σχεδιασμού, Οργάνωσης και 

Υλοποίησης Δράσεων Συμβουλευτικής και Συναφών Δραστηριοτήτων Φ.Π.Σ.Υ.Υ. 

 Μαρία-Αγγελική Γώγου, Στέλεχος Τμήματος Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Υλοποίησης Δράσεων 

Συμβουλευτικής και Συναφών Δραστηριοτήτων Φ.Π.Σ.Υ.Υ. 

 Όλγα Δανιηλίδου, Στέλεχος Τμήματος Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Υλοποίησης Δράσεων Συμβουλευτικής 

και Συναφών Δραστηριοτήτων Φ.Π.Σ.Υ.Υ. 
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Δράση:  
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ 

οίκων υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων 
και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που 

ωφελούνται από  ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»    
 

                      Η φροντίδα μας στο δικό σας χώρο. 
 

 
 

 
          Φορέας Υλοποίησης : 

  Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  
  «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ («Ε.Π.Ε.Κ.Α.») 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ»  («Ε.Π.Ε.Κ.Α.») 
 

Το  Έργο του Φορέα   υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος                                                                                         
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»  (ΕΣΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 
 

Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 

 FAX: 210 5214666 

 

 


