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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ) 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   

 

 «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

 
   Το κοινωνικό πρόγραμμα  «Βοήθεια στο Σπίτι»,το οποίο δραστηριοποιείται πλέον 

σε ολόκληρο το Δήμο Χερσονήσου, εξασφαλίζει  , την κατ΄ οίκον περίθαλψη, τη 

βοήθεια  και εν γένει την υποστήριξη ηλικιωμένων, και ΑμεΑ, των  οποίων  το 

οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε 

λόγο, στη φροντίδα τους. Επιπλέον,  η υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος έχει 

ως στόχο,  τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων 

ανδρών και γυναικών, καθώς και. ΑμεΑ που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με 

στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τη 

διατήρηση της οικογενειακής τους συνοχής, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής 

φροντίδας, καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, και τέλος την εξασφάλιση ενός 

αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΈΩΣ ΚΑΙ 

ΣΗΜΕΡΑ    

 

1.Το πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη για συνταγογράφηση  και αγορά   

   Φαρμάκων ,  αγορά  προϊόντων πρώτης ανάγκης (ψώνια) σε  όλους  

   τους εξυπηρετούμενους.  

2.Αναλαμβάνει την καθαριότητα των σπιτιών ,  την ατομική υγιεινή  

   (μπάνιο)  ατόμων  που δεν αυτοεξυπηρετούνται .  

3.Σε θέματα πρόληψης προβλημάτων υγείας οι νοσηλεύτριες μετράνε   

   σε εβδομαδιαία βάση τον σακχαρώδη διαβήτη και την αρτηριακή  

   υπέρταση.  

4.Η περιποίηση τραυμάτων γίνεται κατ οίκον ακόμα και σε περιπτώσεις   

    που χρειάζεται χειρουργικός καθαρισμός.  

5.Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις ανάγκες ιατρικής φύσεως (αλλαγή  

   καθετήρα, ενεσοθεραπεία, έλεγχος λήψης φαρμάκων, παραπομπή  

   σε υπηρεσίες υγείας ,κ.τ.λ.)  που αφορούν άτομα που δεν  

   αυτοεξυπηρετούνται,  κατ οίκον.  

6.Συνοδεύει εξυπηρετούμενους με το συμβατικό αυτοκίνητο στο  

   περιφερειακό ιατρείο Επισκοπής, στο Κ.Υ Καστελλίου , στο   

   Βενιζέλειο  νοσοκομείο και στο ΠΕΠΑΓΝΗ για εξετάσεις .  

7.Συνεργάζεται άριστα με το ψυχιατρείο Βενιζελείου ,  ΠΑΓΝΗ και  

   από κοινού αντιμετωπίζει και λύνει (ψυχιατρική παρακολούθηση,  

   έλεγχος λήψης φαρμάκων)   πολλά προβλήματα που αφορούν άμεσα   

   τους ψυχικά ασθενείς και έμμεσα την κοινωνία του  

   Δήμου.(Σημείωση:   Τα περιστατικά ψυχολογικών προβλημάτων   

   παρουσιάζουν μια  κατακόρυφη άνοδο τον τελευταίο χρόνο.)  

8.Βοηθάει ψυχολογικά τους εξυπηρετούμενους και τους συγγενείς  

   αυτών στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες  

   επιβίωσης και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα .  

9.Βοηθάει οικονομικά τους εξυπηρετούμενους με την χρήση οικονομικών   
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    βοηθημάτων, εισοδηματικών ενισχύσεων και συντάξεων αναπηρίας από    

    ασφαλιστικούς φορείς , Πρόνοια , ΄Β ΔΟΥ Ηρακλείου και από διάφορους  

    εθελοντικούς. Φορείς. 

10.Σε συνεργασία με τον Ο.Γ.Α βοηθάει στην χορήγηση ιατρικών σκευασμάτων και   

     άλλων ιατρικών ειδών που χρειάζονται για περιποίηση τραυμάτων και   

     κατακλίσεων.   

11.Σε συνεργασία με την Πρόνοια χορηγεί αστικές κάρτες αναπήρων, βιβλιάρια   

     υγείας και καλύπτει τυχόν έξοδα νοσηλείας σε άτομα – άπορους. 

12.Το πρόγραμμα κατά κάποιο τρόπο συνδέει τα απομακρυσμένα χωριά με την έδρα   

     του Δήμου εξυπηρετώντας πολλούς δημότες παρέχοντας  διοικητικές υπηρεσίες 

13.Στηρίζει τα ΑμεΑ σε όλους τους τομείς όπως σε θέματα υγείας, δικαιωμάτων,   

     δουλειάς, κοινωνικών και οικογενειακών σχέσεων 

14.Προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους δημότες , να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό  

     αποκλεισμό, να φέρει ριζικές αλλαγές στους εξυπηρετούμενους σε θέματα   

     διαβίωσης και να υποχρεώσει τις αρχές να πάρουν δραστικά μέτρα για να    

     βοηθήσουν τις συγκεκριμένες ομάδες. 

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θεωρείται ως ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ των 

εξυπηρετούμενων δημοτών,αυτών δηλαδή που χρειάζονται βοήθεια  και των δημοτών 

που θέλουν να βοηθήσουν κάνοντας δωρεές. (χρήματα , ρουχισμό , τρόφιμα, 

φάρμακα, κτ.λ.).Με την κατάργηση της Νομ/Αυτοδ. Ηρακλείου και την  Πρόνοια 

Ηρακλείου οι δικαιούχοι των προνομιακών επιδομάτων (τυφλότητα, Βαριά νοητική, 

παιδική προστασία, αιμορροφιλία, τετραπληγία, κ.τ.λ.) απευθύνονται πλέον σε μας 

για την εξυπηρέτηση τους.  

 Οι εξυπηρετούμενοι του προγράμματος  είναι διακόσιοι ογδόντα πέντε(285) σε 

σταθερή βάση εξυπηρέτησης και τυπικά εγγεγραμμένοι,  τον μήνα Ιανουάριο 2012. 

Τα περιστατικά και οι αιτήσεις  για παροχή Βοήθειας ολοένα και αυξάνονται. 

Επιπλέον εξυπηρετούμε άτομα που χρειάζονται προσωρινή και εφάπαξ βοήθεια χωρίς 

να καταγράφονται στα μητρώα μας. Και τέλος εξυπηρετούμε εβδομαδιαίως το 

ΚΑΠΗ Μαλίων με νοσηλευτική φροντίδα. 

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΠΟΥ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΤΟ  ΔΙΑΣΤΗΜΑ  ΑΥΤΟ. 

                              

Οι ανάγκες και τα προβλήματα  που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας 

του  προγράμματος  ήταν αρκετά (συνεργασία με άλλους φορείς, αποδοχή από τους 

ίδιους τους εξυπηρετούμενους, οικονομικά  και λοιπά καθημερινά προβλήματα ) 

. Το «Βοήθεια στο σπίτι» θεωρείται κάτι πρωτόγνωρο για τη ελληνική κοινωνία διότι 

ασχολείται με λεπτά προσωπικά θέματα , οικογενειακά, γεγονός που δυσχεραίνει 

κάπως την λειτουργία του και την αποδοχή του πρώτα από τους ίδιους τους 

εξυπηρετούμενους και μετά από τους τρίτους. Τα προβλήματα αυτά όμως γρήγορα 

ξεπεράστηκαν  και τώρα το πρόγραμμα έγινε δομή απαραίτητη τόσο για τους άμεσα 

εξυπηρετούμενους του όσο και από τους τρίτους (οικογένεια, οργανισμοί, 

νοσοκομεία , κέντρα υγείας , κ.τ.λ.) 

 

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

Το «Βοήθεια στο σπίτι» από την αρχή λειτουργίας του έχει να επιδείξει μόνο 

σημαντικό έργο. Έχει γίνει μια μονάδα απαραίτητη όχι μόνο για την ικανοποίηση των 

αναγκαίων  για την διαβίωση των ηλικιωμένων και των ΑμεΑ αλλά και για την 
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βελτίωση της ποιότητας ζωής τους που κανένας άλλος οργανισμός σε επίπεδο Δήμου 

μπορεί να ικανοποιήσει τόσο.  

  Άξιο αναφοράς κατά  την δύσκολη   περίοδο αυτή  που διανύουμε, είναι η 

συνέχιση/παράταση  των   προγραμμάτων   «Βοήθεια στο σπίτι» κατά ένα εξάμηνο, 

χρόνος που θεωρείται μεταβατικό στάδιο για την  μετέπειτα μετεξέλιξη τους σε 

σταθερή υπηρεσία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας . .      

      

2) ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ «ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ»  

                                                       ΚΑΙ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 

3) ΠΡΟΣΦΟΡΑ     ΑΓΑΠΗΣ 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρησης  Δήμου Χερσονήσου με τη δομή  «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ» κατά την  εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων στα πλαίσια 

δραστηριοποίησης της  στον τομέα κοινωνικής πρόνοιας και  κοινωνικής 

αλληλεγγύης ,ξεκίνησε  μια  «εκστρατεία»  ενίσχυσης , στήριξης των οικονομικά 

ασθενών πολιτών στο Δήμο Χερσονήσου. 

 Συγκεκριμένα, από τις γιορτές έως και σήμερα  συγκεντρώθηκαν και διανεμήθηκαν  

σε άτομα που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση τα παρακάτω : 

 

1) Ένα αυτοκίνητο τρόφιμα (χορηγία της επιχείρησης «Palladium»-ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ)  

2) Εικοσιπέντε (25) σακούλες προϊόντα (χορηγία   της επιχείρησης «Krivek» ) 

3) Εικοσιπέντε  (25)σακούλες προϊόντα  (χορηγία  της επιχείρησης   

    ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ) 

4) Πενήντα  (50) σακούλες προϊόντα (χορηγία   Συνοικιακών Μ/Μάρκετ ) 

5) Πενήντα  (50) σακούλες τρόφιμα  από  τα   έσοδα  αγώνα ποδοσφαίρου που   

    διοργάνωσε     το  «ARENA SPORT  CENTER» .   

6) Πενήντα  (  50 ) σακούλες τρόφιμα από πολίτες του Δήμου μας . 

7) Εικοσιπέντε  (25)σακούλες τρόφιμα (χορηγία   της επιχείρησης « Lidl» 

8) Τριάντα (30) σακούλες  τρόφιμα (χορηγία   της επιχείρησης «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ» 

9) Σαράντα (40) σακούλες τρόφιμα  (χορηγία του Λυκείου Γουρνών ) 

10)  Νωπά κρέατα  που διανεμήθηκαν  αυθημερόν   

 

*** Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ   

       ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.  

 

 

 ΤΟΜΕΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΣ  2011 ΈΩΣ ΣΗΜΕΡΑ) 

   

  ΕΤΟΣ 2011  

 

 

 • ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ 2011 

 

 • ΠΑΓΚΡΆΤΙΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ  ( με συμμετοχή 500 αθλητών από όλη την   Κρήτη) 

 

 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΙ -  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΑΕ-KWO-DO (με τον Ομοσπονδιακό  

   Προπονητή και αρχηγό της Εθνικής  ομάδας ΤΑΕ-KWON-DO  

   κ.Παπαδάκη  Γεώργιο) 

 

 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ στα ΜΑΛΙΑ. 
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 • 1
ο 
και 2

ο
 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ στα ΜΆΛΙΑ 

 

ΕΤΟΣ 2012 

 

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  (ΠαγΟ  2011-2012 ) ΔΗΜΟΥ  

   ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ    

 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 

  «ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ» 
  «ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» 
  «ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ »  
  «ΑΘΛΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»  
  «ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» 
 

•1
ο 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ «ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΧΑΙΡΟΜΑΙ» στη Χερσόνησο. 


