
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝΤΑΙ 

1. Οικονομική συμμετοχή των ενοίκων του ξενώνα, στα έξοδα διαμονής  σε αυτόν. 

2. Κατάργηση του ΕΚΑΣ, για συνταξιούχους αναπηρικών συντάξεων που ξεπερνούν το 

ανάλογο όριο αποδοχών. 

3. Απαγόρευση εξόδου των ενοίκων των Ξενώνων, λόγω κορωνοϊού και απομόνωση 

τους έτσι, μέσα σε ένα κτίριο, ακουσίως. 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ» 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Είμαστε αμιγώς Σωματείο Ληπτών που αυτό συνεπάγεται αποτελεσματικότητα στη δράση 

μας, λόγω  του μεγαλύτερου κινήτρου που έχουμε, προκειμένου να καταφέρουμε, αλλά και 

να αποδείξουμε ότι καταφέραμε κάτι και το παραπάνω έγκειται στο γεγονός  ότι θέλουμε, 

πιο πολύ από έναν κοινώς αποδεκτό πολίτη, χωρίς στίγμα, την κοινωνική αποδοχή, την 

οποία εμποδίζει το στίγμα. Όμως υπάρχει και δυσκολία στη λήψη πρωτοβουλίας, για 

κάποια προσπάθεια που γίνεται. 

ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ: 

Θέλουμε να εκπροσωπούμε, όσο το δυνατόν ακριβέστερα και λεπτομερέστερα, τους 

Λήπτες που είναι εκτός Σωματείου, έτσι που να γίνουν τα μέλη μας πιο πολλά και συνεπώς, 

και η δύναμή μας μεγαλύτερη. 

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ: 

Προσπαθούμε, μέσω Σεμιναρίων Ενδυνάμωσης των κατά τόπους Ληπτών, να 

εμψυχώσουμε με την παρουσία, αλλά και με τον λόγο και την εμπειρία μας, τους εκάστοτε 

ντόπιους Λήπτες και να προκαλέσουμε την δημιουργία νέων Σωματείων.  Επίσης, κατ’ 

άλλον τρόπο, δίνεται η ευκαιρία αντάμωσης των μελών του Σωματείου, μέσω των ετήσιων 

Γενικών Συνελεύσεων. Ακόμη, η ισότιμη συμμετοχή του Σωματείου μας, σε προγράμματα 

χρηματοδοτούμενα, αποτελεί έναν ακόμη τρόπο λειτουργίας μας, που σκοπό έχει την 

συμμετοχή μας στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που μας αφορούν. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ: 

Ένα πρόβλημα είναι η έλλειψη πρωτοβουλίας ατομικά από τον καθένα μας, στο αν θα 

συμμετέχουμε στις δράσεις που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε, καθώς και ο φόβος 

με την άρνηση για δημοσιοποίηση και έκθεση  του καθενός μας στα Μ.Μ.Ε. και στη 

κοινότητα, φαινόμενα που μπορούν να υποχωρήσουν σιγά-σιγά με την θετική παρέμβαση 

των επαγγελματιών στην ψυχοδυναμική μας, αλλά και με την καλλιέργεια από πλευράς 

μας, της αποδοχής της δικής μας αδυναμίας και του ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, με 

τα ίδια προβλήματα, μαζί με τους οποίους, μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να 

αυτοεκπροσωπηθούμε. 

 

 



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: 

Προοπτική μας είναι να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες εστίες-σωματεία 

Ληπτών, έτσι που να μην υπάρχει  κανείς απομονωμένος Λήπτης κι έτσι να συμμαχήσουμε, 

δημιουργώντας μια δυνατή Ομοσπονδία Ληπτών, με την ΕΣΑΜΕΑ, κάτω από την ομπρέλα 

της οποίας, θα είμαστε μακριά από το περιθώριο της κοινωνίας και θα ισχύει έτσι το : 

«Τίποτα για μας χωρίς εμάς». 

Πιστεύουμε στην αραγή ενότητα μεταξύ των Ληπτών, των επαγγελματιών, των οικογενειών, 

των φορέων και θεσμών, αλλά και της Κοινωνίας, που όλοι μαζί θα αποτελούν την 

οικογένεια της Ψυχικής Υγείας. 


