
 

 

Αλεξανδρούπολη 20 Σεπτεμβρίου 2019 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Νομού Έβρου-με κλιμάκια και στο Νομό Ροδόπης 

της «Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος» 
 

«Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης της Κινητής Μονάδας 
Ψυχικής Υγείας Έβρου της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας» 
 

H Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Έβρου - με κλιμάκια και στο Νομό Ροδόπης της «Εταιρίας 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος» στο πλαίσιο του 
ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, για την Ανάπτυξη νέων δομών και υπηρεσιών σύμφωνα με 
τις ανάγκες, ανέλαβε την υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών 
μέσω της ενίσχυσης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Έβρου, της Εταιρείας Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας » 
 

Το Έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική 
Συνοχή - ΕΚΤ» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σύμφωνα με την Τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 
187/23.05.2019 Απόφασης Ένταξης της πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ου Ε.Π. της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

Αντικείμενο και στόχος του έργου 

Το αντικείμενο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά, εφήβους και τις 
οικογένειές τους στο Νομό Ροδόπης από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Έβρου-με κλιμάκια 
και στο Ν. Ροδόπης  της ΕΚΨ και ΨΥ Π.Σακελλαρόπουλος.  

Στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, εκτίμησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης 
σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους για την αντιμετώπιση ψυχολογικών, λογοπεδικών, 
μαθησιακών δυσκολιών και δυσκολιών της οικογένειας. Ο Ν. Ροδόπης επιλέχθηκε γιατί υπάρχουν 
περιορισμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους στο νομό, και δημιουργούνται 
συνθήκες αποκλεισμού, σχολικής εγκατάλειψης, χρονιοποίησης των ψυχολογικών, λογοπεδικών, 
μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών-εφήβων και οικογενειών τους. 

Προσωπικό 

Η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από τις ειδικότητες του Παιδοψυχίατρου, Ψυχολόγου, 
Κοινωνικού Λειτουργού, Ειδικού Παιδαγωγού και Λογοπεδικού.  

Υπηρεσίες που παρέχονται 

 διαγνωστικές και θεραπευτικές συνεδρίες 
 επιτόπιες επισκέψεις για την ενημέρωση υπηρεσιών, δομών και φορέων 



 

 

 ενημερωτικές εκδηλώσεις για θέματα ψυχικής υγείας και πρόληψης όπως Διαλέξεις – Σεμινάρια 
στην κοινότητα για θέματα ψυχικής υγείας, Ομιλίες –με/σε συλλόγους γονέων, εκπαιδευτικών, 
άλλων επαγγελματιών για θέματα - προβλήματα παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής 
ηλικίας 

Σε ποιους απευθύνεται  
Το Κλιμάκιο Παιδιών & Εφήβων στο Νομό Ροδόπης της Κινητής Μονάδας παρέχει υπηρεσίες σε 
νήπια, παιδιά και εφήβους και στις οικογένειές τους. Στον τομέα της πρόληψης, απευθύνεται στο 
σύνολο του πληθυσμού και σε ειδικές επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες του Νομού Ροδόπης. 

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. 

 

Τρόπος Οργάνωσης & Τόπος παροχής των υπηρεσιών 

Για την αποτελεσματικότερη και πλησιέστερη στους τόπους κατοικίας του πληθυσμού κάλυψη των 
αναγκών, το Κλιμάκιο Παιδιών & Εφήβων στο Νομό Ροδόπης εργάζεται με σταθερή και 
προγραμματισμένη παρουσία στην Κομοτηνή, Π.Τσαλδάρη 70, στις Σάπες, στον Ίασμο και στην 
Ξυλαγανή. 

 

Πληροφορίες, Επικοινωνία και Ραντεβού με το Κλιμάκιο Παιδιών  

& Εφήβων στο Νομό Ροδόπης 

Διεύθυνση/Έδρα : Π.Τσαλδάρη 70, Κομοτηνή 69100 

Τηλέφωνο Πληροφοριών και ραντεβού : 25310-30468 

Email: ekpsalxkmkom@gmail.com 

 
Λίγα Λόγια για την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) 

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) αποτελεί ένα μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Βασικός στόχος της λειτουργίας της είναι η μετατόπιση 
του βάρους της ψυχιατρικής φροντίδας και περίθαλψης από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία στην 
κοινότητα, σύμφωνα με τις αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, έτσι ώστε τα άτομα με προβλήματα 
ψυχικής υγείας να μπορούν να συνεχίζουν να ζουν ενταγμένα στον κοινωνικό ιστό. Η αναζήτηση 
και προσέγγιση των ατόμων με προβλήματα, η πολυδιάστατη αντιμετώπιση μέσω της συνεργασίας 
διάφορων επαγγελματιών, η σφαιρική παροχή υπηρεσιών, η συνέχεια στη φροντίδα και η 
συνεργασία με τις υπάρχουσες μονάδες ψυχικής υγείας σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και 
τριτοβάθμιο επίπεδο αποτελούν το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της και εξυπηρετεί τους 
στόχους της. Η ΚΜΨΥ Νομού Έβρου της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας 
(ΕΚΨ&ΨΥ) λειτουργεί από το 1986 παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο Νομό Έβρου 
και στο Νομό Ροδόπης. Χρηματοδοτείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύη. 


