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ΑΠΘ ΤΙΣ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑ∆ΕΣ» 

Φροντίδα σε ηλικιωµένους 
και άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

Φροντίδα σε ηλικιωµένους 
και άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες προσφέρει εδώ 
και τέσσερις µήνες η Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση 
µε την επωνυµία «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑ∆ΕΣ», 

που ιδρύθηκε από τον 
Σύλλογο Ατόµων µε Ειδικές 
Ανάγκες και άλλους φορείς. 

Σε συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκε 
χθες η λειτουργία 

της εταιρείας από τον πρόεδρο 
του Συλλόγου Ατόµων 

µε Ειδικές Ανάγκες κ. Μανώλη 
Ζηδιανάκη και τον κ. N. 

Φαρµακίδη. 
Η εταιρεία έχει έδρα τη Ρόδο 

και ήδη δραστηριοποιείται 
στον χώρο της παροχής υπηρεσιών 

σε ευπαθείς κοινωνικές 
οµάδες, µε σκοπό τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής 
τους, την ένταξη τους και την 
άρση του κοινωνικού αποκλεισµού. 

«Βασικός µας στόχος είναι η 
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου 

δικτύου υπηρεσιών προς 
οµάδες πληθυσµού, που είτε 
λόγω αναπηρίας είτε λόγω γήρατος, 

χρειάζονται υπηρεσίες, 

Γεγονός η Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση 

οι οποίες να παρέχονται στο 
σπίτι», εξήγησε ο κ. Μανώλης 
Ζηδιανάκης και πρόσθεσε πως 
η εταιρεία φροντίζει ακόµη και 
για τη µεταφορά των ηλικιωµένων 

ή των ΑΜΕΑ. 
«Τα γραφεία µας είναι κοντά 
στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. Έχουµε 

υπηρεσίες µετακίνησης και 
ψυχολογικής υποστήριξης των 
ατόµων µε αναπηρία ή νοσηλείας 

των ηλικιωµένων», δήλωσε 
ο κ. Ζηδιανάκης και πρόσθεσε 

πως δέχονται υπηρεσίες 
από το προσωπικό της 

εταιρείας 25 άτοµα. 

«Η εταιρεία συµβάλλει και 
στην µεταφορά τουριστών µε 
ειδικές ανάγκες από το αεροδρόµιο 

στην πόλη. Οι τιµές µας 
είναι αρκετά προσιτές», δήλωσε 

ο κ. Μον. Ζηδιανάκης. 
«θα έρθει στη Ρόδο και σύγχρονος 

εξοπλισµός που θα δίνει 
τη δυνατότητα σε ανθρώπους 

µε προβλήµατα κίνησης 
να ανεβαίνουν ακόµη και στην 
Ακρόπολη της Λίνδου», δήλωσε 

ο κ. Ζηδιανάκης. 
«Οι Ασκληπειάδες είναι µια 

δοµή που έλειπε από τον τόπο 
µας. Οι οικογένειες δεν µπο¬ 

ρούσαν να ανταποκριθούν µέχρι 
τώρα στις δαπάνες για την 

φροντίδα των ανθρώπων µε 
προβλήµατα κίνησης», εξήγησε 

ο κ. Φαρµακίδης. 
«Η εταιρεία είναι µη κερδοσκοπική 

και εποπτεύεται από 
το υπουργείο Εργασίας. Αµείβονται 

όσοι εργάζονται. Παρέχονται 
εξειδικευµένες υπηρεσίες 

φροντίδας σε ηλικιωµένους 
και ΑΜΕΑ. Όταν θα γίνουµε 

γνωστοί στη Ρόδο πιστεύω 
πως θα έχουµε µεγάλο 

πελατολόγιο», είπε ο κ. Φαρµακίδης. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται 
από την εταιρεία είναι οι 

ακόλουθες: 

-Νοσηλευτική φροντίδα 
-Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

του ατόµου 
-Φυσιοθεραπεία-Κινησιοθε- 

ραπεία 
-Συµβουλευτική οικογένειας 
-Εξωτερικές εργασίες (ψώνια, 

πληρωµή λογαριασµών 
κ.α) 

-Οικιακή βοήθεια (καθαριότητα, 
προετοιµασία γευµάτων 

κ.α.) 
-Υπηρεσίες µετακίνησης 

Φροντίδα σε ηλικιωµένους 
και άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
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