
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Γραφείο Περιφερειάρχη  
 
                    Λαμία, 24 Μαρτίου 2020 

 
Δέσμη δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης του κορωνοϊού 

 από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 

Σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης με τους επικεφαλής των παρατάξεων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, συγκάλεσε σήμερα, 24 Μαρτίου 
2020, ο Περιφερειάρχης κ. Φάνης Σπανός. Κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν η 
πορεία εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, 
οι δράσεις που θα υλοποιηθούν και η διαχείριση των αναγκών που 
προκύπτουν.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τους επικεφαλής, για ένα 
ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων που σχεδιάστηκαν και τίθενται σε εφαρμογή 
τις επόμενες μέρες από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με στόχο την 
ενίσχυση της προστασίας των πολιτών, αλλά και την διευκόλυνση της 
διαβίωσής τους, ενόψει των περιοριστικών μέτρων. 
 
Με πνεύμα σύνθεσης και συνεργασίας όλοι οι επικεφαλής κατέθεσαν 
προτάσεις, σκέψεις και παρατηρήσεις. Αναδείχτηκε δε ως κοινός τόπος, ότι σε 
αυτή τη μεγάλη "μάχη" που καλείται να δώσει η χώρα και η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, όλοι οφείλουν να συνδράμουν με τις δυνάμεις τους στην 
καλύτερη προστασία και υποστήριξη των πολιτών.  
 
Οι δράσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναπτύσσονται στους 
ακόλουθους άξονες: 
 
·  Εθελοντική αιμοδοσία 
 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τα Γενικά Νοσοκομεία και 
τοπικούς φορείς, υλοποιεί διαρκή δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στις πόλεις 
Λαμία, Χαλκίδα, Λιβαδειά, Άμφισσα και Καρπενήσι. Σε καθημερινή βάση και 
ακολουθώντας αυστηρά μέτρα προστασίας, πραγματοποιούνται αιμοληψίες 
από το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό των Τμημάτων Αιμοδοσίας σε 
ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες.  
 
 
 
 
 



 
· Δωρεάν υπηρεσίες τηλεϊατρικής 
 
Σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους, παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες 
τηλεϊατρικής στους πολίτες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καλύπτοντας 4 
ιατρικές ειδικότητες: Παιδίατρους, Παθολόγους, Γενικούς Ιατρούς και 
Πνευμονολόγους. Οι πολίτες θα μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία στο 
www.drbutton.gr και να ζητήσουν ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση. Η 
δράση υλοποιείται από τη "Γέφυρα". 
 
·  Online νηπιαγωγείο 
 
Το Kidoplanet (KidoPlanet - Το πρώτο online νηπιαγωγείο), το πρώτο 
διαδικτυακό νηπιαγωγείο στην Ελλάδα, θα παρέχεται δωρεάν για όλα τα 
παιδιά ηλικίας 3-5 ετών. Λειτουργεί ως μια μοντέρνα διαδικτυακή πλατφόρμα 
δημιουργικής απασχόλησης, σχεδιασμένη για την πραγμάτωση συγκεκριμένων 
παιδαγωγικών στόχων και προσφέρει μια σειρά μαθημάτων ειδικά 
διαμορφωμένων με βάση τις οδηγίες και την ύλη του Υπουργείου Παιδείας για 
τις τάξεις του νηπιαγωγείου.  
 
· Γραμμή ενημέρωσης και ψυχολογικής υποστήριξης 
 
Θεσπίζεται γραμμή ενημέρωσης και ψυχολογικής υποστήριξης πολιτών. 
Ψυχίατροι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί της Περιφέρειάς μας 
παρέχουν εθελοντικά συμβουλευτική και ψυχική στήριξη σε πολίτες που το 
έχουν ανάγκη αυτήν την δύσκολη περίοδο. Η δράση υλοποιείται από τη 
"Γέφυρα".  
 
· Κατ' οίκον διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ 
 
Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ παροχής επισιτιστικής βοήθειας και ειδών πρώτης 
ανάγκης σε πολίτες που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας, θα 
πραγματοποιείται εφεξής με διανομή των προσφερόμενων ειδών στις οικίες 
των δικαιούχων, για την αποφυγή συνωστισμού στους σταθμούς διανομής. 
Επίσης, προγραμματίζεται για υλοποίηση εντός μηνός, έκτακτη διανομή ειδών 
σε όλες τις πόλεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
·  Στήριξη με παροχή γευμάτων σε κοινωνικές δομές 
 
Σε συνεργασία με Ιερές Μητροπόλεις της Περιφέρειας, εξασφαλίζονται έτοιμα 
ζεστά γεύματα σε ανθρώπους που στερούνται της δυνατότητας 
ιδιοπαρασκευής τους. 
 
  



 
 
  
 
Επίσης, ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε για το επικαιροποιημένο σχέδιο 
λειτουργίας των υπηρεσιών με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, 
αλλά και την ανάγκη της κατά το δυνατόν απρόσκοπτης λειτουργίας τους. 
Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις υπηρεσίες «πρώτης γραμμής», που έχουν 
ως άμεσο αντικείμενο τη συμμετοχή στην πρόληψη και αντιμετώπιση του ιού. 
 
Τέλος, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη συνεργασία που αναπτύσσεται με 
τις δομές του Ε.Σ.Υ. και ιδιαίτερα τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας 
Στερεάς Ελλάδας, τους διοικητές των Νοσοκομείων της Περιφέρειας, αλλά και 
την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Υγείας και Προστασίας του Πολίτη. Στο 
πλαίσιο αυτό και με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση της πανδημίας και 
των κινδύνων της, η Περιφέρεια συνδράμει με όλες τις δυνάμεις της, στην 
υλικοτεχνική υποστήριξη των δημοσίων δομών υγείας. 
 
 «Πολιτεία και πολίτες, δίνουμε αυτόν τον αγώνα «χέρι χέρι». Είναι 
πρωτόγνωρος και δύσκολος, αλλά θα τον κερδίσουμε. Με οργάνωση και 
υπευθυνότητα. Για να μας βρει η επόμενη μέρα, με τις λιγότερες δυνατές 
πληγές. Ευχαριστώ τους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων για την 
ουσιαστική συνδρομή τους σε αυτήν την προσπάθεια. Συνεχίζουμε», δήλωσε 
μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
κ. Φάνης Σπανός. 


