
   
 

 

 

 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αθήνα, 04 Ιουνίου 2015 

 

Η επιτάχυνση της δημογραφικής γήρανσης τόσο παγκόσμια όσο και σε ευρωπαϊκό και 

εθνικό επίπεδο καθιστά τα θέματα φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων εξαιρετικής σημασίας. 

Μέχρι το 2050 αναμένεται ότι τα ηλικιωμένα άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο θα ανέρχονται 

στα 600 εκατομμύρια γεγονός που κρούει τον κώδωνα, μεταξύ άλλων σοβαρών θεμάτων 

που ανακύπτουν, στην αναδιάρθρωση των συστημάτων υγείας και της φροντίδας που 

παρέχεται στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. 

  

Στην Ελλάδα αντίστοιχα η δημογραφική γήρανση χαρακτηρίζει και τον ελληνικό πληθυσμό. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το ποσοστό των 

ηλικιωμένων ατόμων κατά τα τελευταία 50 χρόνια τριπλασιάστηκε και συγκεκριμένα από 

6,7% το 1951 σε 18.9% το 2010. Το γεγονός αυτό καθιστά την ανάγκη για καινοτόμα 

προγράμματα που αφορούν στην φροντίδα των ηλικιωμένων όλο και μεγαλύτερη. Στόχος 

είναι πάντα να διασφαλίζεται η αυτόνομη και αξιοπρεπής διαβίωση των ηλικιωμένων στο 

χώρο τους με στόχο την ποιότητα της ζωής και τη μείωση στην ανάγκη χρήσης των 

υπηρεσιών υγείας. 

  

Σε αυτό το πλαίσιο η PRAKSIS, με την χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, 

ξεκίνησε την υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος «Ασφαλείς στο Σπίτι» που στόχο 

έχει να παρατείνει την παραμονή των ηλικιωμένων ατόμων στο σπίτι με ασφάλεια και 

αξιοπρέπεια. 

  

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Ασφαλείς στο Σπίτι» έχει σκοπό, μέσα από την παροχή 

συγκεκριμένων κατ' οίκον τεχνικών μετατροπών, να περιορίσει τα ατυχήματα στο σπίτι και 

τον κίνδυνο διάρρηξης έτσι ώστε να διασφαλίσει το αίσθημα ασφάλειας στον ιδιωτικό 

χώρο σε μοναχικά άτομα, ηλικίας άνω των 65, με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα. 

  

Για την πιλοτική εφαρμογή έχουν επιλεγεί, με στόχο την γεωγραφική διασπορά, οι κάτοικοι 

των Δήμων Κορυδαλλού, Μαρκόπουλου, Αγ. Δημητρίου και Αθηναίων. Κατά τη διάρκεια 

της πιλοτικής αυτής εφαρμογής, ο αριθμός των επωφελούμενων θα είναι κατά το ελάχιστο 

25. 

  

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2015 και θα διαρκέσει 6 μήνες. 

 

 



   
 
 
Τόσο για την διεύρυνση του αριθµού των επωφελούµενων όσο και για την χρονική 
επέκταση του προγράµµατος πέρα της πιλοτικής του εφαρµογής, η PRAKSIS 
απευθύνει κάλεσµα για υποστήριξη και σε άλλα Ιδρύµατα αλλά και µέσω της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης.  
(περισσότερες πληροφορίες στο fr@praksis.gr η στο 210 5205200 Τµήµα Ανεύρεσης 
Πόρων) 
 
 

Η PR.A.K.S.I.S., Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας, 

ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την ανακούφιση από τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων τους, μέσω της δημιουργίας και της υλοποίησης προγραμμάτων 

ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Η PRAKSIS δραστηριοποιείται στην Αθήνα, τη 

Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τη Λέσβο και παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

ψυχολογική υποστήριξη, νομική βοήθεια, εργασιακή συμβουλευτική και κοινωνική 

υποστήριξη με μια πληθώρα προγραμμάτων  

www.praksis.gr 

  

 

Κεντρικά Γραφεία : Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεμβρίου, 104 32 Αθήνα, τηλ: 210.5205200, Fax: 

210.5205201 

Πολυϊατρείο Αθήνας : Παιωνίου 5 & Αχαρνών, 104 40 Αθήνα, τηλ: 210.8213704, Fax: 210.8213713 

Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης : Αρκαδιουπόλεως 1& Αγ. Δημητρίου, 546 32 Θεσ/νίκη, τηλ: 

2310.556145, Fax: 2310.551730  

Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας: Δομοκού 2 (Συμβολή των οδών Δομοκού, Φιλαδελφείας και Σάμου), 

έναντι Σταθμού Λαρίσης, 2ος όροφος T. (+30) 210 8220883, Fax: (+30) 210 8250986 

Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης: Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία,1ος όροφος T. 2310 501030, 2310 

501040, Fax: 2310 527518  

Business Coaching Center: Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεμβρίου, 104 32 Αθήνα, τηλ: 210.5205200, Fax: 

210.5205201 

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Αθήνας : Δεληγιώργη 26-28, 104 37 Αθήνα, τηλ: 210 5244574  

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Πειραιά: Ζωσιμαδών 44, 185 31 Πειραιάς, τηλ: 6985866432                    

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Θεσσαλονίκης : Μοναστηρίου 62, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310 

527938 

Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνα : Σκιάθου 89, 11 255 Αθήνα, τηλ: 210 2222388   

Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνα : Τριών Ιεραρχών 45, Αθήνα, τηλ: 210 3428481  

 Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πάτρα : Τσαμαδού 38, 262 22 Πάτρα, τηλ: 2610 321933 

 


