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Προς: ΚΕΔΕ 
(Με την παράκληση να κοινοποιηθεί
σε όλους του Δήμους της Επικράτειας) 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Διευκόλυνση 
 

     
Αξιότιμοι  κύριοι, 
ευρισκόμενοι ήδη εδώ και πολλές μέρες σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, η 

οποία πλήττει καθέναν ανεξαιρέτως, απλές καθημερινές ανάγκες έρχονται στην επιφάνεια και 
για πολλούς ανθρώπους φαντάζουν α
ευπαθείς ομάδες, μεταξύ των οποίων και οι άνθρωποι με διαβήτη, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
έχουν κάποιον στο άμεσο περιβάλλον τους να τους στηρίξει, ακόμη και η απλή μετάβαση σε 
ένα φαρμακείο για την προμήθεια των φ
μπορεί να αποτελεί μια τεράστια και επικίνδυνη περιπέτεια. 

Η ΕΛ.Ο.ΔΙ. προτείνει σε όλους τους Δήμους της χώρας να ακολουθήσουν το 
παράδειγμα που ήδη κάποιοι Δήμοι έχουν υιοθετήσει (πχ. Ιωάννινα, Αλεξανδρούπ
και να μεριμνήσουν ώστε με δομές που ήδη έχουν (Βοήθεια στο σπίτι, γραμμή εξυπηρέτησης 
πολιτών κτλ.) να βοηθήσουν σε καθημερινές ανάγκες όπως στον εφοδιασμό με τρόφιμα και 
φάρμακα ανθρώπους που δεν μπορούν ή δεν πρέπει να μετακινηθούν και δεν έχο
υποστηρικτικό περιβάλλον. 
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(Με την παράκληση να κοινοποιηθεί 
σε όλους του Δήμους της Επικράτειας)  

Διευκόλυνση ατόμων ευπαθών ομάδων» 

  
 

ευρισκόμενοι ήδη εδώ και πολλές μέρες σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, η 
οποία πλήττει καθέναν ανεξαιρέτως, απλές καθημερινές ανάγκες έρχονται στην επιφάνεια και 
για πολλούς ανθρώπους φαντάζουν ανυπέρβλητα εμπόδια. Έτσι, για άτομα που ανήκουν σε 

, μεταξύ των οποίων και οι άνθρωποι με διαβήτη, οι οποίοι ενδέχεται να μην 
έχουν κάποιον στο άμεσο περιβάλλον τους να τους στηρίξει, ακόμη και η απλή μετάβαση σε 
ένα φαρμακείο για την προμήθεια των φαρμάκων τους ή η προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, 
μπορεί να αποτελεί μια τεράστια και επικίνδυνη περιπέτεια.  

Η ΕΛ.Ο.ΔΙ. προτείνει σε όλους τους Δήμους της χώρας να ακολουθήσουν το 
παράδειγμα που ήδη κάποιοι Δήμοι έχουν υιοθετήσει (πχ. Ιωάννινα, Αλεξανδρούπ
και να μεριμνήσουν ώστε με δομές που ήδη έχουν (Βοήθεια στο σπίτι, γραμμή εξυπηρέτησης 
πολιτών κτλ.) να βοηθήσουν σε καθημερινές ανάγκες όπως στον εφοδιασμό με τρόφιμα και 
φάρμακα ανθρώπους που δεν μπορούν ή δεν πρέπει να μετακινηθούν και δεν έχο
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ευρισκόμενοι ήδη εδώ και πολλές μέρες σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, η 
οποία πλήττει καθέναν ανεξαιρέτως, απλές καθημερινές ανάγκες έρχονται στην επιφάνεια και 

τομα που ανήκουν σε 
, μεταξύ των οποίων και οι άνθρωποι με διαβήτη, οι οποίοι ενδέχεται να μην 

έχουν κάποιον στο άμεσο περιβάλλον τους να τους στηρίξει, ακόμη και η απλή μετάβαση σε 
αρμάκων τους ή η προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, 

Η ΕΛ.Ο.ΔΙ. προτείνει σε όλους τους Δήμους της χώρας να ακολουθήσουν το 
παράδειγμα που ήδη κάποιοι Δήμοι έχουν υιοθετήσει (πχ. Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη κτλ.) 
και να μεριμνήσουν ώστε με δομές που ήδη έχουν (Βοήθεια στο σπίτι, γραμμή εξυπηρέτησης 
πολιτών κτλ.) να βοηθήσουν σε καθημερινές ανάγκες όπως στον εφοδιασμό με τρόφιμα και 
φάρμακα ανθρώπους που δεν μπορούν ή δεν πρέπει να μετακινηθούν και δεν έχουν 
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