
"Κάνε κλικ για τη Ζωή!" - Ο Δ. Ωραιοκάστρου συμμετέχει στο έργο της ΠΚΜ για 
την υποστήριξη και φροντίδα ηλικιωμένων που χρειάζονται βοήθεια 

 
"Κάνε κλικ για τη Ζωή!" είναι το σύνθημα του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 
αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων» που υλοποιεί η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος 
Ωραιοκάστρου. 
 
Το έργο 
 

Το έργο «Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης 
ηλικιωμένων» έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης 
ηλικιωμένων ή και μοναχικών ατόμων που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και 
υποστήριξης. 

Η υπηρεσία παρέχεται από τη «Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας» που είναι η αρμόδια υπηρεσία της ΠΚΜ για αυτό το έργο και 
ο Δήμος Ωραιοκάστρου συμμετέχει μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. 

Η δράση αφορά 3.000 άτομα, κυρίως ηλικιωμένους, που ζουν μόνοι  και / ή 
χρόνιους πάσχοντες που βρίσκονται σε συνθήκες ένδειας και κοινωνικής 
αποξένωσης. Έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την υποβοήθηση της 
μοναχικής διαβίωσης τους και την ασφαλή τους γήρανση. 
 

Η υπηρεσία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον κοινωνικό ρόλο και τις 
αρμοδιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εξυπηρετώντας την 
κοινωνική ανάγκη για τη στήριξη και ένταξη της ευάλωτης ομάδας ηλικιωμένων που 
διαθέτουν τα ανάλογα χαρακτηριστικά. 
 
Η υπηρεσία έχει διάρκεια τρία (3) χρόνια και περιλαμβάνει: 
 
α) τη λειτουργία κέντρου 24ης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης 
ωφελούμενων και 
β) την παρακολούθηση και τηλεειδοποίηση των ηλικιωμένων μέσω ειδικών 
συσκευών. 
 

Αφορά στη λειτουργία ενός Κέντρου 24ωρης Τηλεφωνικής Υποστήριξης,  
όπου για τρία (3) χρόνια εξασφαλίζονται οι απαραίτητες υποδομές (χώρος 
λειτουργίας, τηλεφωνικό κέντρο, τηλεπικοινωνιακές και πληροφορικές υποδομές) 
και το αντίστοιχοι προσωπικό, για τη παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης των 
ωφελούμενων της πράξης. 
 

Το προσωπικό του Κέντρου, που αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, 
ψυχολόγους, είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, έχει άμεση πρόσβαση στο αρχείο 
κάθε ωφελούμενου και ανταποκρίνεται άμεσα σε οποιαδήποτε ανάγκη του. 
 

Ακόμα και αν ο  ηλικιωμένος δεν είναι σε θέση να απαντήσει, η υπηρεσία 
ενεργοποιείται αυτόματα παρέχοντας αμέσως την αναγκαία βοήθεια (επικοινωνία 



με κάποιο εθελοντή γείτονα, μέλος της οικογένειάς του, καλείται ασθενοφόρο, η 
Άμεση Δράση ή η Πυροσβεστική). 
 

Επιπλέον, θα γίνει χρήση εξειδικευμένης υπηρεσίας παρακολούθησης και  
τηλεειδοποίησης μέσω ειδικών συσκευών οι οποίες παρέχονται και εγκαθίστανται  
στον ωφελούμενο από τον ανάδοχο του υποέργου. 
 

Οι ηλικιωμένοι κάτοικοι του Δήμου Ωραιοκάστρου που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μπορούν να 
απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στη διεύθυνση Αργυρουπόλεως 
4 και στο τηλέφωνο 2313304068. 
 
 
 
 
 
 


