
 

 
 

Στατιστικά Στοιχεία 
από τη δραστηριότητα της Ε.Δ.Α.Ν.Ι. για το έτος 2018 

 

ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ  (Εθελοντικές Βάρδιες) 

ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ (συνολικά) 12.261 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 10.144 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ Παιδιών 9.196 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ  Ενηλίκων 948 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 693 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΩΝ 190 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 398 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 108 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΔΑΝΙ  (οργανωτική υποστήριξη, κ.α.) 532 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  (που δραστηριοποιήθηκαν στο 

πλευρό του νοσηλευόμενου ασθενούς) 
525 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΚΟΝΙΩΝ  (πραγματικός χρόνος) 33.860 

 

 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑ   (Φροντίδα) 9.196 295 

ΠΑΙΔΙΑ   (Δημιουρ. Απασχόληση, Ψυχαγωγία) 506 2.242 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ   (Φροντίδα ) 948 57 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ      (Επισκέψεις) 693 10.395 

ΣΥΝΟΛΟ 11.343 12.989 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 61 2.274 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 51 732 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 4 195 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 116 3.201 

 

ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 3 

ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ 196 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 14 

ΩΡΕΣ 390 

 

ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ 5 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 43 
 

.     . 

Βλέπε σχετικό υπόμνημα στη 2η σελίδα 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  (που δραστηριοποιηθήκαμε) 17 



 
 

Ακολουθεί υπομνηματισμός των εννοιών που περιλαμβάνονται στα αρχεία των στατιστι-
κών που σας παρουσιάζουμε στη συνέχεια. 

 ΔΙΑΚΟΝΙΑ (γενικά): Η εθελοντική δράση (προσφορά σε βάρδιες) στο πλευρό του νοση-
λευομένου. Περιλαμβάνουν: Ατομικές διακονίες φροντίδας,  επισκέψεις ασθενών,  υποστήριξη 
διακονιών στήριξης Ε.Δ.Α.Ν.Ι. και Φροντίδας κατ΄ Οίκον. 

 ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙ ΔΑΣ: Τρίωρες ατομικές βάρδιες στοιχειώδους φροντίδας και συ-
ντροφιάς σε μοναχικά άτομα, νοσηλευόμενα παιδιά και ενήλικες. 

 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙ Σ ΑΣΘΕΝΩΝ: Επισκέψεις αγάπης και ανθρωπιάς σε νοσηλευόμενους από ο-
μάδες εθελοντών της Ε.Δ.Α.Ν.Ι.. 

 ΥΠΟΣΤΗΡΙ ΞΗ ΔΙ ΑΚΟΝΙΩΝ: Εποπτεία και υποστήριξη των εθελοντών κατά τη διάρκεια της 
εθελοντικής τους προσφοράς από εθελοντές. (Γίνονται τις αργίες ή σε ‘’υπηρεσιακά’’ δύσκολες 
συγκυρίες). 

ΔΗΜΙ ΟΥΡΓΙ ΚΗ ΑΠΑ ΣΧΟΛΗΣΗ: Ομάδα  εθελοντών  που απασχολεί  δημιουργικά (με χειρο-
τεχνίες, ζωγραφική κ.ά.) τα παιδιά που νοσηλεύονται στα Νοσοκομεία Παίδων. 

 ΨΥΧΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙ Σ: Παραστάσεις που οργανώνονται τακτικά στα Νοσοκομεία 
Παίδων με την συμμετοχή των ομάδων κουκλοθεάτρου και του κλόουν της Ε.Δ.Α.Ν.Ι. καθώς και 
επισκέψεις του, στους θαλάμους νοσηλείας τους παιδιών. 

 ΣΤΗΡΙ ΞΗΣ Ε. Δ.Α.Ν.Ι . : Οργανωτική υποστήριξη στην οργάνωση, τη προετοιμασία και διε-
ξαγωγή εκδηλώσεων,  δωροαγορών κ.ά.. 

 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ: Το σύνολο εθελοντών που δραστηριοποιούνται κατ΄ έτος στις δράσεις της 
Ε.Δ.Α.Ν.Ι. 

 

 ΩΡΕΣ ΔΙ ΑΚΟΝΙΩΝ: Πραγματικός χρόνος των διακονιών (της εθελοντικής προσφοράς). 
 

 ΠΕΡΙ ΣΤ ΑΤ Ι ΚΑ (εξυπηρετούμενοι) : Μοναχικά άτομα νοσηλευόμενοι και μη ενήλικες ή παι-
διά, των οποίων τη φροντίδα εθελοντικά έχει αναλάβει η Ε.Δ.Α.Ν.Ι.. 

 ΘΕΩΡΗΤ Ι ΚΗ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗ: Ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια προετοιμασίας και ενημέρωσης 
των νέων εθελοντών, στα οποία η συμμετοχή αποτελεί προϋπόθεση ένταξης στην Ε.Δ.Α.Ν.Ι.. 

 ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΡΙ ΞΗΣ: Τακτικές συναντήσεις των εθελοντών σε ολιγομελείς ομάδες με κοι-
νωνικούς λειτουργούς της Ε.Δ.Α.Ν.Ι με στόχο την αποφόρτιση και εμψύχωση τους. Η τακτική 
συμμετοχή των εθελοντών σ αυτές αποτελεί βασική προϋπόθεση για να συνεχίζουν την προσφο-
ρά τους. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ: Δράσεις με σκοπό τη διαρκή επιμόρφωση των 
εθελοντών μας. 

ΚΑΤ ’ ΟΙ ΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙ ΔΑ: Υποστήριξη και συντροφιά σε μοναχικά άτομα που στερούνται 
το αναγκαίο οικογενειακό ή φιλικό υποστηρικτικό περιβάλλον. 

 ΚΑΤ ’ ΟΙΚΟΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙ Α: Φιλοξενία (σε εθελοντικά προσφερόμενο χώρο φιλοξενίας) 
συγγενών νοσηλευομένων που αδυνατούν να καλύψουν τις δαπάνες διαμονής τους στην Αθήνα. 


