
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπηρεζίες Ν. Φφκίδας 
 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 13, Άκθηζζα 

 
       22650 22600 

 
       dd.ekpsfoki@gmail.com 

Παζραιηλά Νέα 
θαη Δπρέο από 
Φσθίδα 

Οη πξώηνη κήλεο ηνπ 2021 ήηαλ κηα πξόθιεζε  γηα ηηο 
ππεξεζίεο Φσθίδαο ηεο ΔΚΨ Π. αθειιαξόπνπινο.  
Νέεο δξάζεηο, λέα πξνγξάκκαηα θαη κπόιηθε 
δεκηνπξγηθόηεηα ζπκπιήξσζαλ θαη εκπινύηηζαλ ην 
έξγν καο ζε κηα νκνινγνπκέλσο αζηαζή θαη δύζθνιε 
πεξίνδν ιόγσ παλδεκίαο ζηελ ρώξα καο θαη ζε όιν 
ηνλ θόζκν.   
Όιεο νη κνλάδεο ηεο δνκήο πξνζάξκνζαλ θαη 
ζπλερίδνπλ λα πξνζαξκόδνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 
πάληα κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη από ην 
Τπνπξγείν Τγείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ 
Γηεύζπλζε Ψπρηθήο Τγείαο. Όια κέρξη ζηηγκήο 
βαίλνπλ νκαιά θαη ην πξνζσπηθό νινθιεξώλεη ζηγά 
ζηγά ηελ δηαδηθαζία εκβνιηαζκνύ ηνπ. 
 

Ένα νέο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο παλδεκίαο Covid -19 κε ηελ 

ρξεκαηνδόηεζε, ην ζπληνληζκό θαη ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο πινπνηείηαη ζε παλειιαδηθό επίπεδν από 25 Κέληξα Ηκέξαο 

θαη Κηλεηέο Μνλάδεο Φνξέσλ Ψπρηθήο Τγείαο ηεο Οκνζπνλδίαο 
Φνξέσλ Ψπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο θαη Ψπρηθήο Τγείαο 

ΑΡΓΩ.  
Για ηο Νομό Φφκίδας, ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Ψπρνινγηθήο Τπνζηήξημεο αζζελώλ κε Covid-19, 

ησλ ζπγγελώλ ηνπο, πξνζσπηθνύ κνλάδσλ πγείαο, θαζώο θαη όζσλ 
πιήηηνληαη από ηελ παλδεκία (ρξόληα πάζρνληεο, επάισηεο 

νκάδεο), έτει αναλάβει ηο Κένηρο Ημέρας παιδιών, εθήβφν 
και ενηλίκφν Ν. Φφκίδας ηης ΔΚΦ Π. ακελλαρόποσλος φς 

μονάδα αναθοράς ηεζζάρφν (4) Γενικών Νοζοκομείφν: 

Άμθιζζας, Λιβαδειάς, Καρπενηζίοσ και Θηβών.  
Βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε παξνρή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη ε 

βειηίσζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο ησλ σθεινπκέλσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνύλ ηελ ςπρηθή 

επηβάξπλζε ηεο λόζνπ Covid-19. Η ππεξεζία παξέρεηαη δσξεάλ, 
αλώλπµα, εµπηζηεπηηθά θαη δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθώλ δεδνµέλσλ.  

Η ππνζηήξημε παξέρεηαη,  
είηε µέζσ ςεθηαθώλ  

εθαξµνγώλ,  
είηε µέζσ ηειεθώλνπ.  

 

 
 

 
 
      22650 23744 (ώξεο επηθνηλσλίαο 8:00 – 16:00) 

 
      6908689358                ekps.covid@gmail.com 

Η έκδοζη ηοσ παραμσθιού με ηίηλο «Ο Φοίβος και  
οι Γελθικοί μύθοι ζηον Κορφνοχό» ολοκληρώνεηαι! 

 
 

Οη ζπλεξγάηεο ηνπ Κέληξνπ 

Ηκέξαο παηδηώλ, εθήβσλ  
θαη ελειίθσλ, Ν. Φσθίδαο  

ζέινληαο λα θάλνπλ πην  
επράξηζηεο ηηο ζηηγκέο ησλ 

παηδηώλ ζπλέγξαςαλ  

ην παξακύζη, ελώ ηελ εηθνλνγξάθεζε αλέιαβαλ ηα γεκάηα 
θαληαζία θαη ρξώκαηα ρέξηα ησλ σθεινύκελσλ καο. 

εκαληηθή ε ζπκβνιή ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Φσθίδαο, θ. 
Γ. Γεικνύδνπ, όπσο θαη ηνπ ύιινγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ ΑΜΔΑ θαη Φίισλ απηώλ, Ν. Φσθίδαο πνπ 
επραξηζηνύκε γηα ηελ πνιύ θαιή ζπλεξγαζία θαη ηελ 

ακέξηζηε ζηήξημή ηνπο ζηελ έθδνζε ηνπ παξακπζηνύ.  

 

ΑΠΡΙΛΙΟ  |  2021 

mailto:ekps.covid@gmail.com


Αγορές με κοινφνική 
σπεσθσνόηηηα ζηο ΠΡΑΙΝΟ 

ΠΙΣΙ ηοσ ΚΟΙΠΔ Ν. 
Φφκίδας «Γιάννης Βολίκας» 

 

Αλαδεηήζηε βηνινγηθέο βαθέο 
αβγώλ, πγηεηλέο ιηρνπδηέο γηα ηα 
βαθηηζηήξηα, κεγάιε πνηθηιία 

ηνπηθώλ πξντόλησλ θαη 
εληππσζηαθέο ζπζθεπαζίεο δώξσλ 

γηα ηνπο αγαπεκέλνπο ζαο. 
 

Γηαγηδή 7,Πεδόδξνκνο Άκθηζζαο 

 

 

  

Γιαδικησακή «Δβδομάδα 
Κοινφνικής Αλληλέγγσας 

Οικονομίας» 
δηνξγαλώζεθε από ηε Γεπηέξα 29 
Μαξηίνπ έσο θαη ην άββαην 3 
Απξηιίνπ 2021 από ηα έληεθα (11) 
Κέληξα ηήξημεο Κ.Αι.Ο αλά ηελ 
επηθξάηεηα. 
ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 
πνιιαπιαζηαζηηθνύ νθέινπο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ αμίδεη λα 
ζεκεησζεί ε αύμεζε ηεο νξαηόηεηαο 
ηεο Κ.Αι.Ο, ε ελδπλάκσζε ηνπ 
θιάδνπ κε ηε ζύζηαζε λέσλ 
Φνξέσλ, ε δηθηύσζε θαη πινπνίεζε 
ζπλεξγεηώλ κεηαμύ ησλ Κέληξσλ θαη 
ε ππνζηήξημε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 
κε νηθνλνκηθέο ξνέο. 

Παζταλινά Έθιμα 
 

Μηα επράξηζηε θαη 
δεκηνπξγηθή ώξα  
γηα όινπο καο! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ηηο Μονάδες Φστοκοινφνικής 
Αποκαηάζηαζης ζηην Άμθιζζα, 
Οηθνηξνθείν θαη Πξνζηαηεπκέλα 
Γηακεξίζκαηα, σθεινύκελνη θαη 
ζεξαπεπηέο όπσο θάζε ρξόλν έηζη 
θαη θέηνο, ηεξώληαο ηα απαξαίηεηα 
κέηξα ιόγσ παλδεκίαο, έθηηαμαλ 
παζραιηλά θνπινπξάθηα θαη 
θαηαζθεύαζαλ ηηο ιακπάδεο ηεο 
Λακπξήο. 

 

ΣΑ ΝΔΑ ΣΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ ΜΑ 
Σν πξώην ηξίκελν ηνπ έηνπο γηα ηηο 

κνλάδεο θηλήζεθε ελ κέζσ ηνπ ηξίηνπ 
θύκαηνο ηεο παλδεκίαο ζηελ ρώξα καο. 

Οη ππεξεζίεο ηόζν ζηελ Κινηηή 
Μονάδα Φστικής Τγείας όζν θαη ζην 

Κένηρο Ημέρας παιδιών, εθήβφν 
και ενηλίκφν Ν. Φφκίδας παξέρνληαη 

κε  ηειεθσληθέο θαη δηαδηθηπαθέο 

ζπλεδξίεο ππνζηήξημεο θαη δηα δώζεο 
ζπλεδξίεο όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, κε 

ζηαδηαθή επηζηξνθή ζε δηα δώζεο κέζα 
ζηνλ Μάην.  

Πνιύ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζην έξγν 

ηεο ΚΜΨΤ ε παξάηαζε πνπ δόζεθε 
μέτρι και ηον επηέμβριο ηοσ 2023 

ζηο έργο «Παροτή σπηρεζιών 
υστικής σγείας ζηην κοινόηηηα (Ν. 

Φφκίδας)» πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην 
ηνπ ΔΠΑ 2014-2021 ηνπο ηειεπηαίνπο 

δεθανθηώ (18) κήλεο θαη δίλεη έκθαζε 

ζηελ νινθιεξσκέλε ςπρηαηξηθή 
θξνληίδα θαη’ νίθνλ θαη ζηελ αλάπηπμε 

παηδνςπρηαηξηθώλ ππεξεζηώλ. 
 

 
Δσρφπαχκό Πρόγραμμα 

Erasmus+ Breakthrough for 
Resilience: People, Places and 

Communities/Ανακαλύπηονηας ηην 

Ανθεκηικόηηηα: Άνθρφποι, Σόποι 
και Κοινόηηηες 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Έλα αθόκα ζεκαληηθό πξόγξακκα θαη 

πάληα επίθαηξν θαζόηη δηαπξαγκαηεύεηαη 
ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθόηεηαο, πξαγκαηνπνίεζε ην 1ν 
δηαδηθηπαθό εξγαζηήξηό ηνπ ζηηο 21 

Απξηιίνπ. Μεγάιε ήηαλ ε ζπκκεηνρή 
κειώλ θαη ζπλαδέιθσλ από όιν ηνλ 

θνξέα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ κνηξαζηήθακε εξγαιεία 
(ηξόπνπο/ κεζόδνπο) πνπ κπνξνύλ λα 

ζηεξίμνπλ ηελ αλζεθηηθόηεηα ησλ 
αλζξώπσλ. Δληππσζηαθή ήηαλ ε ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ κειώλ καο. 

ηελ θσηνγξαθία ε αιθαβήηα ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1νπ Δξγαζηεξίνπ. 
 

ην θεηηλό θαη δηαθνξεηηθό Πάζρα 
αληί λα πεξηγξάθνπκε ην ζθνηάδη, 
αο αλάςνπκε πνιιέο παζραιηλέο 
ιακπάδεο, λα δώζνπκε θσο ζηηο 
δσέο όισλ καο, κέζα από ην 
αηνκηθό παξάδεηγκα θαη ην 
ζπιινγηθό έξγν καο. 
 

Σο προζφπικό και ηα μέλη 
Γομής Φφκίδας ηης  

ΔΚΦ Π. ακελλαρόποσλος  
ζας εύτονηαι Καλή Ανάζηαζη 

και Δσλογημένο Πάζτα! 


