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“Ακολουθώντας την χρονική ροή των γεγονότων και των καταστάσεων, 
το 2021 ήταν μια χρονιά όπου:

Ξέραμε πια, πώς να αντιμετωπίσουμε τον COVID-19, πώς να προφυλαχθούμε, πώς να 
υποστηριχθούν οι ωφελούμενοι στην καθημερινότητά τους στα πλαίσια των Κινητών 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας, στα Κέντρα Ημέρας, στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης, στην κοινότητα όπου λειτουργούμε.

Συνεχίσαμε την συνεργασία με τα σχολεία, κυρίως με τους εκπαιδευτικούς, 
διαδικτυακά, και, όπου υπήρχε το αίτημα, με γονείς και με ομάδες εφήβων.
Μεριμνήσαμε και μεριμνούμε για τους συνεργάτες – εργαζόμενους για το ευ ζην, 
είτε ατομικά, είτε ομαδικά, για την αντιμετώπιση των σύγχρονων πολύπλοκων 
και πολυεπίπεδων απαιτήσεων του επαγγελματικού πεδίου, που πλέον αγγίζει 
και το προσωπικό πεδίο. Σ΄ένα πλέγμα κοινωνικό – οικονομικό – νομικό – σε μια 
πραγματικότητα ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης με πολλή παραπληροφόρηση και 
τοξικότητα, σ΄ένα ασταθές εξωτερικό περιβάλλον, αλλά, με πολλές προκλήσεις και 
ευκαιρίες. 

Συνεχίσαμε την ενεργή συμμετοχή μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, προτείνοντας 
πολιτικές για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την στήριξη των δικαιωμάτων 
των ψυχικά ασθενών, μετέχοντας σε επιτροπές υπουργείων για την θεσμοθέτηση 
αποφάσεων και μέτρων υπέρ των ΑμΕΑ, συνεχίζοντας την ευαισθητοποίηση των 
Αρχών στα θέματα ψυχικής υγείας.

Έτσι, μετά από το πλούσιο και δημιουργικό 2020, έπρεπε να μελετήσουμε και να 
δουλέψουμε τα αδύνατα σημεία της λειτουργίας μας και να προσαρμόσουμε 
αντίστοιχα τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας. Αυτή η διεργασία, μας οδήγησε: 
• Να αναπροσαρμόσουμε τους στρατηγικούς μας στόχους και την μεθοδολογία 
εργασίας μας προς επίτευξή τους,
• Να δώσουμε χώρο και χρόνο στην πιο εστιασμένη εκπαίδευση των Επιστημονικών 
Υπευθύνων των Μονάδων. Παράλληλα, να ανοιχτεί το πεδίο της πιο εξειδικευμένης 
εκπαίδευσης από εξωτερικούς συνεργάτες – ψυχαναλυτές προς τους συνεργάτες, 
ανάλογα ή ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους,
• Να αναδιοργανώσουμε τα διοικητικά μας σχήματα, ακολουθώντας την μεθοδολογία 
της έρευνας δράσης,
• Να ενισχύσουμε την θεσμική μας συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το 
Υπουργείο Παιδείας, παράλληλα δε, και με εθνικούς οργανισμούς και δίκτυα, όπως 
την Ομοσπονδία Φορέων Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Κοινωνικών Συνεταιρισμών (ΠΟΚΟΙΣΠΕ), Πανεπιστημιακές Σχολές και Τμήματα, 
καθώς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς όπως το Mental Health Europe (MHE), Ask-
lepios, Social Firms Europe CEFEC, EDF.  

Καλή μας συνέχεια λοιπόν με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία για τα μελλούμενα. 

20
21 Δρ. Αθηνά Φραγκούλη-Σακελλαροπούλου

Μήνυμα Προέδρου ΔΣ ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος
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Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος) είναι 
επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο.
 
Τα πρώτα σημαντικά βήματα που οδήγησαν στη σύστασή του έγιναν το 1964 από τον καθηγητή 
Ψυχιατρικής – Παιδοψυχιατρικής Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο και την ομάδα συνεργατών 
του, που εμπνευσμένοι από το πνεύμα της Κοινωνικής – Κοινοτικής Ψυχιατρικής άρχισαν 
να εργάζονται για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας το μοντέλο 
της Ψυχιατρικής Περίθαλψης στο Σπίτι του Αρρώστου (Ψ.Π.Σ.Α.) και των Κινητών Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας.

Από το 1986  έως σήμερα είναι επίσημος πάροχος υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο του 
Εθνικού Σχεδίου για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς» του Υπουργείου Υγείας. 

Σήμερα, η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος υποστηρίζει ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, 
οι οποίες περιλαμβάνουν:
• Υπηρεσίες πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης, θεραπείας και αποκατάστασης των ψυχικών 
διαταραχών
• Προγράμματα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
• Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για θέματα ψυχικής υγείας (Αγωγή Κοινότητας) 
• Εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και λήπτες των υπηρεσιών

Παράλληλα συμμετέχει ενεργά σε σημαντικά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα και προγράμματα 
ψυχικής υγείας, όπως: Μental Health Europe, European Disability Forum, Αsklepios, Social 
Firms Europe - CEFEC, Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΑΡΓΩ.

Εργαζόμαστε για τη δημιουργία σύγχρονων, ανοικτών και ανθρώπινων 
θεραπευτικών μονάδων στην κοινότητα και την εισαγωγή καινοτόμων μοντέλων 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

 Έχουμε την πεποίθηση ότι κάθε άτομο με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, έχει 
δικαίωμα να απολαμβάνει μια ζωή με ποιότητα, αξιοπρέπεια, αυτονομία, 
οικονομική και κοινωνική δράση, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς, σε κάθε 
φάση της ζωής του.

[ ]
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Οι αξίες μας
• Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας για όλους
• Ισοτιμία και σεβασμός 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
• Αλληλεγγύη προς κάθε ευάλωτη 
κοινωνική ομάδα
• Διαφάνεια, λογοδοσία, ηθική, 
εμπιστοσύνη στη σχέση με τους 
ωφελούμενους και τους συνεργάτες μας

Το Όραμά μας
Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
Π. Σακελλαρόπουλος παρέχει υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας σε όσους τις χρειάζονται. 
Παράλληλα, εργάζεται με τον πληθυσμό 
για να διαμορφωθεί το αίτημα για βοήθεια.

Πώς δουλεύουμε
Σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής 
ψυχιατρικής, του ψυχαναλυτικού 
πρίσματος και της έρευνας δράσης, 
προσφέρουμε υπηρεσίες που συνδέουν 
δυναμικά:
• το άτομο/λήπτη των υπηρεσιών
• την οικογένεια
• την πολυκλαδική θεραπευτική μας ομάδα
• τα επαγγελματικά και κοινωνικά δίκτυα
• την κοινωνία των πολιτών
• τις τοπικές αρχές

Με ποιους δουλεύουμε
• με το παιδί
σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο
• με τον έφηβο
σε κάθε ψυχική δοκιμασία και πρόκληση
• με τον ενήλικο
από το απλό σύμπτωμα έως την πιο σύνθετη 
ψυχική διαταραχή

• με κάθε ευάλωτη ομάδα
μετανάστες, πληγέντες από περιβαλλοντικές 
καταστροφές
• με κάθε πολίτη και επαγγελματική ομάδα
μέσα από την ενημέρωση, την πρόληψη, 
την αντιμετώπιση κρίσης, τη διαφύλαξη 
δικαιωμάτων

H Αποστολή μας
Εργαζόμαστε συστηματικά, ώστε κάθε 
άνθρωπος να έχει πρόσβαση σε δωρεάν 
ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
και να απολαμβάνει το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο ψυχικής υγείας και 
ευεξίας σε μία ανοιχτή κοινωνία.
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Πού δουλεύουμε
Προσφέρουμε υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

στους Νομούς Αττικής, Φωκίδας, Φθιώτιδας, 

και	Έβρου-Ροδόπης

Κατ’οίκον
• Ψυχιατρική Περίθαλψη στο Σπίτι (ΨΠΣΑ)
• Στεγαστικές μονάδες ψυχικής υγείας
(Οικοτροφεία, Ξενώνες, Προστατευμένα 
διαμερίσματα)

Στο πεδίο
• Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας
• Προγράμματα για άστεγους, πρόσφυγες, 
μετανάστες
• Υποστήριξη σε καταστάσεις κρίσης 
και έκτακτης ανάγκης

Στο σχολείο
• Ενδυνάμωση ψυχικής ανθεκτικότητας
• Ενίσχυση σε θέματα αποδοχής του εαυτού 
και του άλλου
• Ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας 
παιδιών & εφήβων 
• Πρόληψη ψυχικών διαταραχών, bullying,  
εξαρτήσεων, αντικοινωνικής συμπεριφοράς
• Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις 
(βιωματική εκπαίδευση, συνεργατική μάθηση, 
συμπεριληπτική εκπαίδευση)

Στο Δήμο, την Κοινότητα, 
τη γειτονιά
• Eξειδικευμένα Κέντρα Ημέρας
• Ενημερωτικές, επιμορφωτικές δράσεις 
ευαισθητοποίησης και ψυχοεκπαίδευσης
• Παροχή υπηρεσιών σε συνεργασία με Δήμους 
και Κοινότητες, Κέντρα Ψυχικής Υγείας
• Κοινωφελείς εθελοντικές πρωτοβουλίες 
και παρεμβάσεις σε περιόδους κρίσης

Στο επαγγελματικό περιβάλλον
• Εκπαίδευση/κατάρτιση επαγγελματιών 
ψυχικής υγείας
• Πρακτική άσκηση φοιτητών/εθελοντών 
• Διαχείριση της επικοινωνίας, των σχέσεων 
και πρόληψη της επαγγελματικής κόπωσης
• Εκπαίδευση/κατάρτιση δημόσιων λειτουργών 
στη διαχείριση της ψυχικής κρίσης 

Στον χώρο της τέχνης & του πολιτισμού
• Θεραπείες μέσω τέχνης 
• Δράσεις δημιουργικής έκφρασης (θέατρο, 
δημιουργική γραφή, εκθέσεις, συναυλίες κλπ)
• Συμμετοχή σε τοπικά και εθνικά πολιτιστικά 
δίκτυα και fora  

Στο θεσμικό επίπεδο
• Συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών ψυχικής 
υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη μέσα από δίκτυα 
και επιτροπές
• Iδρυτικό μέλος και μέλος ΔΣ σημαντικών εθνικών 
και ευρωπαϊκών δικτύων: Ομοσπονδία Φορέων 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΑΡΓΩ, Mental Health 
Europe, European Disability Forum - EDF, Social Firms 
Europe CEFEC, Asklepios Foundation, SMES Europa
• Υποστήριξη παρεμβάσεων συνηγορίας, δικτύωσης 
και αυτοεκπροσώπησης ληπτών και οικογενειών

Στην επιστημονική κοινότητα 
• Παραγωγή πρωτότυπου επιστημονικού έργου 
(διεξαγωγή ερευνών, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια)
• Ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών μοντέλων
(Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Ψυχολογική 
υποστήριξη ογκολογικών ασθενών και των 
οικογενειών τους, Παρέμβαση στην Κρίση)
• Δημιουργία και διάχυση καλών πρακτικών 
στο χώρο της ψυχικής υγείας 
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35 

239 Εργαζόµενοι

3.100 Ωφελούµενοι

58.681 Θεραπευτικές 
Πράξεις

Εθελοντές 22
Φοιτητές 70� 

Νοµοί ∆ράσης 
Αττική, Φωκίδα, 

Φθιώτιδα, Έβρος, Ροδόπη

Μονάδες 
Ψυχικής Υγείας

Εργαζόµενοι Εθελοντές Φοιτητές Θεραπευτικές 
Πράξεις

Ωφελούµενοι

5 35 239 22 70 56.6813.100

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διακυβέρνηση
Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος 
είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό (αρ. απόφασης 
Πολυμελούς Πρωτοδικείο Αθηνών 429/1986). 

Ο φορέας σε αριθμούς 

Διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και το 
επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο 
εκλέγεται κάθε τρία χρόνια.

ΑΘΗΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ – 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΕΓΚΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ  

ΜΕΛΟΣ
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Στρατηγικοί Στόχοι 2020 – 2023
Μέσα από συλλογικές διεργασίες και με την ενεργή συμμετοχή του προσωπικού, 
πραγματοποιήθηκε η διαμόρφωση πολιτικών, στοχοθεσίας και στρατηγικής για 
την τριετία 2021-2023, συνεχίζοντας, εμπλουτίζοντας και αναδιαμορφώντας  τις 
πολιτικές και την στρατηγική της περιόδου 2017-2020. 

Βελτίωση της ποιότητας και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με προσανατολισμό την κοινότητα και συμπλήρωση του δικτύου

Ανάπτυξη παρεμβάσεων Συνηγορίας, Ενδυνάμωσης και Συμπερίληψης των εξυπηρετούμενων 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

Δικτύωση φορέων, διασύνδεση  υπηρεσιών και αγωγή κοινότητας

Εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα στον τομέα της ψυχικής υγείας  

Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού

Ενίσχυση Εικόνας, Προβολή της ταυτότητας της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος 

Αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης 

Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την συμπλήρωση και 
ενίσχυση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υποδομών 
του φορέα 

Ανάπτυξη του θεραπευτικού μοντέλου και της συνθετικής παρέμβασης που περιλαμβάνει 
το ψυχαναλυτικό πρίσμα, την έρευνα δράσης και την κοινωνική ψυχιατρική 

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

Οι δέκα Στρατηγικοί Στόχοι για την τριετία 2021-2023 είναι:
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ΕΓΚΑΙΡΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ
ΣΗ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



 | 11

ΕΓΚΑΙΡΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ
ΣΗ

Το 2021 αποτελεί μια επετειακή χρονιά, καθώς 
συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από τότε που ο 
καθηγητής Ψυχιατρικής - Παιδοψυχιατρικής 
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος και η Δρ. Αθηνά 
Φραγκούλη – Σακελλαροπούλου,  ίδρυσαν την 
πρώτη Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην 
Ελλάδα, στην περιοχή της Άμφισσας του Νομού 
Φωκίδας. 

Ήταν από τους πρώτους επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας που εισήγαγαν το πρωτοποριακό μοντέλο 
των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας 
στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί μια ιδιαίτερα 
αποτελεσματική προσέγγιση για την παροχή 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές. Λίγα χρόνια αργότερα 
(1986),  ο καθηγητής Π. Σακελλαρόπουλος συνεχίζει 
τη λειτουργία της πρώτης Κινητής Μονάδας Ψυχικής 
Υγείας στη Θράκη, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον 
καθηγητή Χ. Ιεροδιακόνου. 

Το μοντέλο της λειτουργίας των ΚΜΨΥ έχει 
αποδειχθεί πιο ανθρώπινο και οικονομικά 
αποδοτικό, καθώς βοηθά στην αποφυγή των 
δαπανηρών νοσηλειών ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας. Η αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα του μοντέλου των ΚΜΨΥ 
αποδεικνύεται άλλωστε από το γεγονός ότι το 
ελληνικό κράτος υιοθετεί και εντάσσει αυτό το 
καινοτόμο μοντέλο στον Νόμο 2716/1999. Σήμερα 
ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των Κινητών 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα - μέχρι 
σήμερα 25 -  προσφέροντας λύση στην έλλειψη 
επαρκών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, σε αγροτικές 
περιοχές και νησιά. 

Η ΚΜΨΥ της Φωκίδας ξεκίνησε το 1981 τη 
λειτουργία της σε στενή συνεργασία με την 
κοινότητα, με μια μικρή ομάδα τεσσάρων ατόμων 
(δυο ψυχίατροι, μια λογοπεδικός και μια ψυχολόγος), 
ενώ σήμερα αποτελείται από μια διεπιστημονική 
ομάδα δεκαοχτώ επαγγελματιών ψυχικής υγείας, οι 
οποίοι περιλαμβάνουν ψυχίατρο / παιδοψυχίατρο, 
ψυχολόγους / παιδοψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς, λογοθεραπευτές, θεραπευτή τέχνης, 
νοσηλευτές  και διοικητικούς υπαλλήλους. 

Το 2008 διοργανώθηκε το πρώτο Συμπόσιο 
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στους 
Δελφούς από την ΚΜΨΥ της Φωκίδας της ΕΚΨ Π. 
Σακελλαρόπουλος και ως αποτέλεσμα θεσπίστηκε 
έκτοτε το Δίκτυο των Κινητών Μονάδων, το 
οποίο λειτουργεί ως σήμερα με στόχο την καλύτερη 
οργάνωση και ενίσχυση της λειτουργίας των ΚΜΨΥ.

Εδώ και 40 χρόνια, η σταθερότητα στο πλαίσιο της 
λειτουργίας της ΚΜΨΥ και η επένδυση στον άνθρωπο, 
έχουν οδηγήσει στην ολιστική κάλυψη των αναγκών 
ψυχικής υγείας στην τομεοποιημένη περιοχή της 
Φωκίδας.

Αυτό έχει επιτευχθεί μέσα από την:

• Ενίσχυση της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσα 
στην κοινότητα, ώστε τα άτομα με ψυχοκοινωνικές 
δυσκολίες να μπορούν να λαμβάνουν αυτές τις 
υπηρεσίες κοντά στο κοινωνικό και οικογενειακό τους 
περιβάλλον. Παράλληλα, μειώνεται η δυσκολία της 
πρόσβασης του πληθυσμού των απομακρυσμένων 
αγροτικών περιοχών, σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
Νομού Φωκίδας 
1981 – 2021 |  40 χρόνια σταθερά δίπλα σε κάθε άνθρωπο

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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• Πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση, η οποία 
αποτρέπει ή περιορίζει τις αρνητικές συνέπειες 
πιθανών προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς 
και τις νοσηλείες σε ψυχιατρικές κλινικές.

• Ψυχιατρική Περίθαλψη στο Σπίτι του 
Αρρώστου - Το 1983 ο Καθηγητής Π. 
Σακελλαρόπουλος και η Δρ. Α. Φραγκούλη 
– Σακελλαροπούλου εφάρμοσαν για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ΚΜΨΥ το 
Πρόγραμμα Κατ΄ οίκον Παρέμβασης στην Κρίση 
(Home Based Psychiatric Treatment –   HBPT) 
για την αντιμετώπιση της ψυχωσικής κρίσης 
στο σπίτι, με δωρεάν δημόσια περίθαλψη και με 
στόχο την κάλυψη αναγκών του συνόλου του 
πληθυσμού μιας τομεοποιημένης περιοχής.

 Ήδη από το 1964, ο Π. Σακελλαρόπουλος 
ως επιμελητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών – 
Αιγινήτειο, εισήγαγε τις πρώτες προσεγγίσεις 
της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, στις σχέσεις: 
θεραπευτής – θεραπευόμενος -οικογένεια. 
Από το 1967 – 1981 πιλοτικά και σταδιακά 
στον ιδιωτικό τομέα, εφαρμοζόταν το σύστημα 
της κατ’ οίκον περίθαλψης (ΨΠΣΑ) ιδίως για 

την αντιμετώπιση της ψυχωσικής κρίσης, και 
αποφυγής του εγκλεισμού στο Ψυχιατρείο. 
Η παρέμβαση στο σπίτι έχει αναγνωριστεί 
ως μια ανθρώπινη, αλλά και οικονομικά 
αποδοτική προσέγγιση, καθώς αποφεύγει τη 
νοσηλεία ατόμων σε ψυχιατρικά νοσοκομεία, 
ενισχύει την εναρμόνιση με την οικογένεια και 
την κοινωνική ένταξη ατόμων με προβλήματα 
ψυχικής υγείας και συντελεί στην αποφυγή του
στίγματος που συνδέεται με την ψυχική 
ασθένεια.

• Συνέχεια στην φροντίδα, η οποία δίνει έμφαση 
σε μια ολοκληρωμένη και συστηματική παρέμβαση 
για την πρόληψη και αποκατάσταση (κοινωνική και 
εργασιακή) των ατόμων με προβλήματα ψυχικής 
υγείας, τη συνέχεια στη φροντίδα, καθώς και την 
υποστήριξη της οικογένειάς τους. 

• Επαγγελματική αποκατάσταση. 
Το 1988 με πρωτοβουλία της ΕΚΨ Π. 
Σακελλαρόπουλος, δημιουργήθηκε ο πρώτος 
Συνεταιρισμός στο φορέα με την ονομασία 
«Αυγερινός», που εκείνη την εποχή ένωνε 
τις τρεις Δομές: Αττικής, Φωκίδας και Θράκης. 

1981
Ο καθηγητής Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος σε 

καφενείο στο χωρίο της Δεσφίνας συνομιλεί με 

τον πληθυσμό για την ψυχική υγεία. 

Ο Π. Σακελλαρόπουλος σε αυτούς τους 

χώρους επέλεξε συνειδητά να δουλέψει, καθώς 

τα καφενεία ενώνουν τους ανθρώπους και 

συμβάλλουν σημαντικά στην ψυχική υγεία και 

ανανέωση των κατοίκων. Αυτές οι συναντήσεις 

σε καφενεία και πλατείες της Άμφισσας, της Ιτέας, 

του Χρισσού, των Δελφών, της Γραβιάς, του 

Πολυδρόσσου, του Γαλαξιδίου, της Ερατεινής, του 

Λιδωρικίου, του Ευπαλίου, άμβλυναν τις όποιες 

τοπικές αντιδράσεις για την εγκατάσταση των 

οικοτροφείων. 

Με βάση τις αρχές τις κοινωνικής ψυχιατρικής 

συμβούλευε: «πριν πάτε στο ιατρείο θα περάσετε 

από το καφενείο, θα πείτε μια καλημέρα θα 

κάτσετε να πιείτε ένα καφέ».
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Στη συνέχεια, μέσα στο πλαίσιο του Νόμου 
2716/1999, Άρθρο 12 Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί 
Περιορισμένης Ευθύνης, δημιουργείται στη 
Φωκίδα ο  Κοινωνικός Συνεταιρισμός 
Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) «Γιάννης 
Βολίκας» (2006), Αττικής «Διαδρομές» (2006), 
Θράκης «Ναυτίλος» (2017) και Φθιώτιδας 
«Ανεμώνη» (2017). με στόχο την επαγγελματική 
αποκατάσταση των ατόμων με ψυχοκοινωνικές 
δυσκολίες.

• Αγωγή Κοινότητας, δηλαδή την συστηματική 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού 
πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας, η οποία αποτελεί 
την κινητήριο δύναμη της ομάδας και το βασικό 
εργαλείο σύνδεσης με την κοινότητα. Το 1981 
η πρώτη διεπιστημονική ομάδα δούλεψε για 
6 συνεχόμενους μήνες μόνο με τον πληθυσμό 
ώστε η εγκατάσταση της ΚΜΨΥ να βιωθεί ως 
μια βοηθητική υπηρεσία για όλους και να μην 
στιγματιστεί. Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί 
χιλιάδες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος 
ευαισθητοποίησης στις κοινότητες της Φωκίδας, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική ένταξη 
των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, να 
κατανοηθεί η έννοια της ψυχικής υγείας, και 
να αποφευχθεί το στίγμα. 

• Συνεχής εργασία με την σχολική κοινότητα 
στο πλαίσιο της Αγωγής Κοινότητας. Το 1983 
πραγματοποιείται η πρώτη ομάδα γονέων 
με θέματα που άπτονται στην ανατροφή 
των παιδιών και λίγους μήνες μετά η πρώτη 
ομάδα εφήβων, όπου συζητιούνται δικοί τους 
προβληματισμοί. Η συνεργασία με την σχολική 
κοινότητα συνεχίζεται σταθερά μέχρι σήμερα, με τη 
διεξαγωγή ομάδων παιδιών (Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση), εφήβων (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), 
γονέων και εκπαιδευτικών, τόσο στην Άμφισσα, 
όσο και στα κλιμάκια στις γύρω περιοχές.

• Εκπαίδευση (in service training) της 
διεπιστημονικής ομάδας, τόσο κατά τη διάρκεια 
της, όσο και μέσω της εποπτείας, αλλά και των 
εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
του φορέα. 

• Δικτύωση, η οποία αποτελεί την σταθερή 
και διαχρονική επένδυση στη συνεργασία 
και διασύνδεση της μονάδας με τους φορείς, 
συλλόγους, την αυτοδιοίκηση και τις αρχές 
του τόπου. Αστυνομία, εισαγγελία, πολιτιστικοί 
σύλλογοι, Δήμος, κοινωνικές υπηρεσίες, 
αποτελούν σταθερά εδώ και 40 χρόνια, τους 
συνδέσμους με την κοινότητα, τα πρόσωπα 
κλειδιά, και τους συμμάχους της μονάδας. 
Κομβικό σημείο στην πορεία της ΚΜΨΥ 
η δημιουργία το 2010, του Δικτύου 
Συνεργαζόμενων Φορέων «Ακεσώ».

• Αξιολόγηση για τη διαρκή βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
από τους ίδιους τους ωφελούμενους μέσω 
ερωτηματολογίου ικανοποίησης, αλλά και από 
την διεπιστημονική ομάδα, με τη μεθοδολογία 
της SWOT analysis και της έρευνας δράσης. 
Παράλληλα, γίνεται αξιοποίηση εργαλείων 
αξιολόγησης από εξωτερικούς συνεργάτες, 
όπως η μέτρηση κοινωνικού αντικτύπου της 
ΚΜΨΥ στο νομό Φωκίδας από την Equal 
Society, με την μεθοδολογία Social Return 
on Investment (SROI) το 2015.

7-8 Νοεμβρίου 2008
1o Συμπόσιο Κινητών Μονάδων

Το πρωτοποριακό μοντέλο των Κινητών Μονάδων 

Ψυχικής Υγείας που εισήγαγε ο καθηγητής 

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος και οι συνεργάτες 

του. έχει πλέον εδραιωθεί στην Ελλάδα.
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2ο Σεμινάριο Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στην Κοινωνική Ψυχιατρική

Ως ένδειξη σεβασμού στην ισοτιμία των ατόμων 

με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, στις πρώτες θέσεις  

μπροστά από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι 

τα μέλη του οικοτροφείου και των διαμερισμάτων 

και πιο πίσω κάθονται οι φοιτητές και οι 

προσκεκλημένοι.

Από την αρχή της ίδρυσής της, η ΚΜΨΥ 

μέσα από συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια 

και φόρουμ συμμετέχει ενεργά στην 

προσπάθεια της ολοκλήρωσης της 

Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. 

Δράση ευαισθητοποίησης 

των δικαστικών μέσα 

σε αίθουσα δικαστηρίου
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Αριθμός Εξυπηρετούμενων Κέντρων Ημέρας 
και Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
Π. Σακελλαρόπουλος, λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής, 
ασκώντας τις δραστηριότητές τους στην τοπική κοινότητα και σε στενή συνεργασία με 
αυτήν.

Βασικοί στόχοι των Κινητών Μονάδων είναι:
• Η πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών στα παιδιά, 
 σε εφήβους και ενήλικες
• Η προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού
• Η αποκατάσταση, η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και επανένταξη ατόμων 
 με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
• Η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών 
• Η αντιμετώπιση της κρίσης και η παροχή υποστήριξης στο σπίτι του ασθενούς
• Η εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και άλλων ομάδων της κοινότητας
• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας

 Η διεπιστημονική ομάδα των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας αποτελείται 
από ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, 
λογοπεδικούς – λογοθεραπευτές και νοσηλευτές.

Κινητές Μονάδες 
Ψυχικής Υγείας

 Αριθμός Ωφελουμένων 677 926 411 467 145 2.626

 Νέοι Ωφελούμενοι 190 301 126 213 24 854

 Θεραπευτκές Πράξεις  8.316 8.984 6.654 7.263 4.303 35.520 (Ατομικά Ραντεβού)

 Θεραπευτκές Πράξεις   177  637 814 (Ομάδες)

Ψυχικής Υγείας 
Ν. Φωκίδας

Ψυχικής Υγείας 
Ν. Έβρου-Ροδόπης

για Άτομα με 
Ψυχικές Διαταραχές 

Ν. Αττικής

για την Ψυχολογική 
Υποστήριξη Ασθενών 

με Καρκίνο

Παιδιών, Εφήβων 
και Ενηλίκών 
Ν. Φωκίδας

Σύνολο 
ΕΚΨ 

Κέντρο Ημέρας Κινητή Μονάδα 
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Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας 
για το έτος 2021 συνέχισε τη λειτουργία 
της  εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας λόγω της πανδημίας Covid-19, 
μελετώντας την επικαιρότητα και απαντώντας 
στις ανάγκες που αναδύονταν καθημερινά. 

Σημαντικά σημεία της δράσης της ΚΜΨΥ 
Φωκίδας για το 2021:

• Η συστηματική δικτύωση με τις υπηρεσίες 
υγείας και πρόνοιας του νομού, καθώς και 
τις αρχές του τόπου με στόχο την ολιστική 
προσέγγιση και εξυπηρέτηση των αναγκών 
του πληθυσμού του τομέα ευθύνης.

• Η συνεχόμενη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση 
και προαγωγή της ψυχικής υγείας της 
κοινότητας του νομού Φωκίδας μέσα από την 
15νθήμερη  δημοσίευση άρθρων πάνω σε 
θέματα ψυχικής υγείας στην τοπική εφημερίδα 
«Εν Δελφοίς».

• Η διοργάνωση διαδικτυακών ημερίδων με 
θέμα: «Οι ψυχολογικές διαστάσεις της πανδημίας» 
που αφορούσαν τόσο στον παιδικό, εφηβικό 
πληθυσμό και τις οικογένειες όσο και στον 
ενήλικο πληθυσμό με τη συμμετοχή 160 ατόμων. 

• Η άμεση ανταπόκριση της ΚΜΨΥ στο κάλεσμα 
του Υπουργείου Υγείας και της Ομοσπονδίας 
Φορέων Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ για την παροχή 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις πυρόπληκτες 
περιοχές της Βόρειας Εύβοιας από τον Αύγουστο 
έως το Νοέμβριο 2021 και η παράλληλη παροχή 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των πυρόπληκτων 
περιοχών του Νομού Φωκίδα. 

• Πραγματοποίηση του προγράμματος 
«παιδότοποι» με δράσεις για παιδιά σχολικής 
ηλικίας σε χωριά της Φωκίδας τους μήνες Ιούλιο 
και Αύγουστο.

• Εβδομάδα ενημέρωσης τον Οκτώβριο στην 
Άμφισσα από τα κλιμάκια της ΚΜΨΥ στο πλαίσιο 
της καμπάνιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής 
Υγείας 2021, με κεντρικό μήνυμα για την 
καταπολέμηση του στίγματος ψυχικής υγείας «Οι 
ταμπέλες δεν προορίζονται για τους ανθρώπους». 

• Συνεχής και συστηματική επαφή με τις 
σχολικές μονάδες του νομού Φωκίδας. 

• Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού 
(εσωτερικά εκπαιδευτικά, εποπτείες), ειδικών 
ομάδων πληθυσμού (π.χ. σεμινάρια – ημερίδες 
για αγροτικούς γιατρούς, εκπαιδευτικούς, 
νοσηλευτές, γονείς), καθώς και των εθελοντών 
και των φοιτητών που πραγματοποίησαν την 
πρακτική τους άσκηση στην Κινητή Μονάδα.

• Συμμετοχή της ΚΜΨΥ Ν. Φωκίδας με 
εκπροσώπους της (και με τη συμμετοχή της 
Προέδρου της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος Αθηνάς 

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας
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Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) 
Ν. Έβρου – Ροδόπης της ΕΚΨ Π. 
Σακελλαρόπουλος προσφέρει υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης 
από το 1986, ακολουθώντας  τις αρχές της 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Διεπιστημονικές ομάδες 
επαγγελματιών, αποτελούμενες από ψυχίατρο, 
ψυχολόγο, νοσηλευτή, κοινωνικό λειτουργό, 
δρουν σε 8 κλιμάκια σε Αλεξανδρούπολη, 

Κομοτηνή, Σάπες, Ίασμο-Φιλύρα, Διδυμότειχο, 
Ορεστιάδα, Σουφλί-Τυχερό. Τα τελευταία χρόνια 
παρέχονται και Παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, σε 
παιδιά κι εφήβους, στην Κομοτηνή.

Βασικοί στόχοι της ΚΜΨΥ είναι:
• η προαγωγή της ψυχικής υγείας του 
συνόλου του πληθυσμού της περιοχής, με 
σεβασμό  στη διαφορετικότητα ως προς το 

Κινητή Μονάδα Ν. Φωκίδας

Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας Ραντεβού %

Ψυχοθεραπεία/Ψυχολογική Υποστήριξη/Συμβουλευτική 5.430 65.30%

Ψυχιατρική Παρακολούθηση 1.145 13.77%

Ψυχιατρική/Παιδοψυχιατρική Διαγνωστική Εκτίμηση/Ιστορικό 675 8.12%

Συμβουλευτική Γονέων 293 3.52%

Λογοθεραπεία 255 3.07%

Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση 185 2.22%

Παρέμβαση στην κρίση 136 1.64%

Παρέμβαση στην οικογένεια 101 1.21%

Συνταγογράφηση 63 0.76%

Απόδοση & Ενημέρωση γονέων 14 0.17%

Οικογενειακή Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία 17 0.20%

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη & Ψυχοπαιδαγωγικές Πράξεις 2 0.02%

Σύνολα 8.316 100.00%

Φραγκούλη) στις μηνιαίες συναντήσεις της  
Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής 
των Κινητών Μονάδων, με κύριο σκοπό 
τον επιστημονικό διάλογο, το μοίρασμα των 
εμπειριών, των κλινικών πρακτικών, την 
διάδοση και στήριξη του μοντέλου των Κινητών 
Μονάδων και την παρουσία ενός ενιαίου και 
επιστημονικού λόγου στις συζητήσεις που κατά 
καιρούς γίνονται με το Υπουργείο Υγείας. 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΚΜΨΥ 
συνεχίζεται η λειτουργία του έργου 
«Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην 
κοινότητα (νομού Φωκίδας)» με υποέργα: 
1. Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία και 
2. Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών 
στο πλαίσιο ενίσχυσης της λειτουργίας της 
Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας. 

Το έργο πήρε παράταση μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023.

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Έβρου – Ροδόπης
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Κινητή Μονάδα Ν. Έβρου - Ροδόπης

Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας Ραντεβού %

Συνεδρία Υποστήριξης 5.255 58.49%

Ψυχιατρική Παρακολούθηση 1.741 19.38%

Ψυχοθεραπεία 1.307 14.55%

Ληψή Ιστορικού 244 2.72%

Συνταγογράφηση 241 2.68%

Διαγνωστική Εκτίμηση 90 1%

Ψυχιατρική Εκτίμηση 89 0.99%

Συμβουλευτική 15 0.17%

Θεραπεία ζεύγους 2 0.02%

Σύνολα 8.984 100.00%

φύλο, το θρήσκευμα, τη γλώσσα, καθώς η 
Θράκη χαρακτηρίζεται για το πολυπολιτισμικό 
της στοιχείο -η πρόληψη, διάγνωση και 
αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών
• η αντιμετώπιση της κρίσης  και η παροχή 
υποστήριξης στο σπίτι του ασθενούς (ΨΠΣΑ)
• η κοινωνική κι επαγγελματική αποκατάσταση 
ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
• η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών 
και η προαγωγή της συνηγορίας
• η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα 
ψυχικής υγείας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
συνεργασία με τη σχολική κοινότητα (μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, γονείς)
• η εκπαίδευση φοιτητών, εθελοντών και 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Την τελευταία διετία, με προτεραιότητα την 
ασφάλεια εξυπηρετούμενων και θεραπευτών, 
αλλά ταυτόχρονα με διαρκή επαγρύπνηση κι 
έγνοια για ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες 
που γέννησε η  πανδημία Covid-19, η ΚΜΨΥ 
προσάρμοσε τη λειτουργία της  αξιοποιώντας 
την τεχνολογία (διαδίκτυο, τηλέφωνο, 
πλατφόρμες) και συνέχισε να υποδέχεται νέα 
αιτήματα και να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας. 

Από το Σεπτέμβριο του 2019, η Κινητή Μονάδα 
Ψυχικής Υγείας Νομού Έβρου της ΕΚΨ 
Π.Σακελλαρόπουλος υλοποιεί Έργο με τίτλο 

«Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών» στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι 
Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη 
συγχρηματοδότηση του το Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά, εφήβους 
και στις οικογένειές τους στο Νομό Ροδόπης. 
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 
με παράλληλες δράσεις αγωγής κοινότητας 
και συνεργασία με τα σχολείο πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
υπηρεσίες του νομού.      

Η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα αποτελείται 
από παιδοψυχίατρο, δύο ψυχολόγους, ειδική 
παιδαγωγό και κοινωνική λειτουργό.
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Το Κέντρο Ημέρας για Άτομα με Ψυχικές 
Διαταραχές της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
Π. Σακελλαρόπουλος, παρέχει δωρεάν υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ενήλικες με ψυχικές 
διαταραχές που διαμένουν στους δήμους Καλλιθέας, 
Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου-Ταύρου. 

Κατά την εννιαετή λειτουργία του το Κέντρο 
Ημέρας έχει εξυπηρετήσει συνολικά 1600 
συνανθρώπους μας.

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα κατά την 
διάρκεια του 2021 το Κέντρο Ημέρας:
• Παρείχε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης σε 411 ανθρώπους.
• Εξυπηρέτησε 126 ανθρώπους που 
απευθύνθηκαν για πρώτη φορά και έλαβαν 
υπηρεσίες από το Κέντρο.
• Υποδέχτηκε τηλεφωνικά αιτήματα επιπλέον 
90 ανθρώπων, τους οποίους παρέπεμψε σε 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας που ήταν κατάλληλες 
για το αίτημά τους.

Ο πιο συχνός λόγος για την αναζήτηση βοήθειας ήταν 
το άγχος (43%) καθώς περίπου ένα στα δύο άτομα 
ανέφεραν ότι βιώνουν άγχος, ενώ το δεύτερο πιο 
συχνό αναφερόμενο πρόβλημα αφορούσε σε κάποια 
συναισθηματική διαταραχή (14%). Συγκριτικά 
με την περίοδο πριν την πανδημία, το 2021 
αυξήθηκαν σημαντικά οι νέοι ηλικίας 18-34 ετών 
που αναζήτησαν υποστήριξη από το Κέντρο μας. 
Κατά το έτος αυτό σχεδόν οι μισοί (44%) ήταν νέοι 
άνθρωποι ηλικίας 18-34 ετών.  Η σημαντική αυτή 
αύξηση μπορεί να συνδεθεί με την περίοδο της 
πανδημίας κατά την οποία η ηλικιακή αυτή ομάδα 
έχει πληγεί ιδιαίτερα σε ψυχολογικό επίπεδο. 

Στα πλαίσια των υπηρεσιών του Κέντρου 
παρέχεται η δυνατότητα για ψυχολογική 
υποστήριξη και ψυχοθεραπεία, ψυχιατρική 
εκτίμηση και παρακολούθηση, κοινωνικο-
προνοιακή υποστήριξη φροντιστών ατόμων 
με ψυχική νόσο. Παράλληλα με τις ατομικές 
παρεμβάσεις πραγματοποιούνται ψυχοθερα-
πευτικές ομάδες και ομάδες ψυχολογικής 
υποστήριξης. Επιπλέον, λειτουργεί το 
Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης το οποίο 
περιλαμβάνει ομάδες εκπαίδευσης δεξιοτήτων 
(κοινωνικών, καθημερινής ζωής και αυτόνομης 
διαβίωσης), ομάδες θεραπείας μέσω τέχνης 
(π.χ. Ομάδα Ποίησης) και ομάδες με ψυχαγωγικό 
και πολιτιστικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα αυτό 
απευθύνεται σε άτομα με ψυχική νόσο και στο-
χεύει στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και 
στην ισότιμη ένταξή τους στην κοινότητα. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ατομικών συνεδριών 
κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε 
δια ζώσης ενώ στις περιπτώσεις των ομάδων 
ή ατόμων από ευπαθείς ομάδες, υπήρξε η 
δυνατότητα για εξ΄ αποστάσεως συνεδρίες 
αξιοποιώντας την τεχνολογία μέσω των εφα-
ρμογών Skype, Viber, Zoom, ή μέσω τηλεφώνου.

Η πολυκλαδική ομάδα του Κέντρου Ημέρας 
συμμετείχε επίσης πολύ ενεργά σε δράσεις 
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και σε δράσεις 
προαγωγής της ψυχικής υγείας στην κοινότητα. 

Κέντρο Ημέρας για άτομα με 
ψυχικές διαταραχές Νομού Αττικής

Κέντρο Ημέρας για Άτομα με Ψυχικές Διαταραχές Ν. Αττικής

Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας Ραντεβού %

Ψυχολογικές Θεραπείες 5.292 79.5%

Ψυχοθεραπεία & Φ.Α. 1.111 16.7%

Άλλο 245 3.7%

Φαρμακοθεραπεία 6 0.1%

Σύνολα 6.654 100.00%
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Το Κέντρο Ημέρας για την ψυχολογική υποστήριξη 
ασθενών με καρκίνο (ΚΗΨΥΑΚ) παρέχει ένα ευρύ 
φάσμα δωρεάν εξειδικευμένων ψυχοκοινωνικών 
υπηρεσιών για τους ασθενείς με καρκίνο και τις 
οικογένειές τους. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν 
ψυχολογική υποστήριξη, ατομική και οικογενειακή 
συμβουλευτική, ψυχιατρική παρακολούθηση, 
ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, τεχνικές 
χαλάρωσης-χοροκινητική θεραπεία και κοινωνική 
υπηρεσία. Παράλληλα, υποστηρίζει εποπτικά και 
εκπαιδευτικά επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται 
με ογκολογικούς ασθενείς.

Από την έναρξη της πανδημίας, οι θεραπευτικές 
συνεδρίες και η υποδοχή νέων ασθενών 
πραγματοποιούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό 
εξ’ αποστάσεως μέσω διαδικτυακών μέσων και 
τηλεφώνου, διατηρώντας έτσι την επαφή με τους 
ασθενείς, σεβόμενοι παράλληλα τη νέα εξωτερική 
πραγματικότητα. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΚΗΨΥΑΚ για το 
2021 (Ιαν-Δεκ 2021) συνολικά πραγματοποιήθηκαν 
7.263 θεραπευτικές πράξεις. Η πλειοψηφία των 
συνεδριών αφορά σε ασθενείς με καρκίνο σε 
ποσοστό 63%, ενώ το υπόλοιπο 37%  αφορά στην 
υποστήριξη στο συγγενικό και οικείο περιβάλλον 
του ασθενή. Το μεγαλύτερο ποσοστό (78%), των 
ανθρώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες του 
ΚΗΨΥΑΚ είναι γυναίκες, αλλά αξίζει να σημειωθεί 

ότι το ποσοστό των ανδρών που αναζητούν 
βοήθεια  αυξάνεται σε σχέση με προηγούμενα 
χρόνια. Η διάγνωση που συναντάται πιο συχνά 
στους ωφελούμενους του ΚΗΨΥΑΚ είναι ο 
καρκίνος μαστού, σε ποσοστό 35%. Ακολουθεί 
ο καρκίνος στους πνεύμονες με 13% και οι 
γυναικολογικοί καρκίνοι με ποσοστό  8%.

Παρ’όλη την αποσταθεροποίηση που 
προκάλεσε η πανδημία, η οποία και 
συνεχίζεται, στο ΚΗΨΥΑΚ καταφέραμε να 
κρατήσουμε σταθερή και ακέραια την σχέση 
μας με τους ωφελούμενους. Κρατήσαμε 
σταθερές τις συνεδρίες - διαδικτυακά αλλά 
πάντα παρόντες/παρούσες - «κρατώντας» 
ζωντανή την ελπίδα για να προσπαθήσουμε, 
και την προσδοκία για να ονειρευτούμε. 
Στο επίκεντρο αυτού του μηχανισμού 
ενεργοποίησης βρίσκεται η σχέση με τους 
ασθενείς. Η σύνδεση αυτή μείωσε το αίσθημα 
της μοναξιάς και την έλλειψη της φυσικής 
παρουσίας. Το «εμπόδιο» του Covid-19, 
ισχυροποίησε το κίνητρο και τη δέσμευση για 
μια ζωή με ποιότητα και νόημα στο εδώ και 
τώρα, και εν τέλει μας έφερε πιο κοντά.

Κέντρο Ημέρας για την ψυχολογική 
υποστήριξη ασθενών με καρκίνο

Κέντρο Ημέρας Ψυχοογκολογία

Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας Ραντεβού %

Ψυχολογικές Θεραπείες 5.026 69.20%

Ψυχοθεραπεία & Φ.Α. 1.247 17.17%

Χοροθεραπεία 986 13.58%

Φαρμακοθεραπεία 1 0.1%

Αποκαταστάση 1 0.1%

Παραπομπή σε άλλη υπηρεσία 1 0.1%

Δεν χρειάζεται θεραπευτική παρέμβαση 1 0.1%

Σύνολα 7.263 100.00%
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Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.539 θεραπευτικές 
πράξεις (4.303 ατομικές παρεμβάσεις και 2.235 
ομαδικές) εκ των οποίων 4.883 δια ζώσης, 321 
τηλεφωνικά, 1.110 διαδικτυακά.

Η κύρια ηλικιακή ομάδα που απευθύνθηκε στο 
ΚΗ παρέμεινε η (προ)σχολική ηλικία, όπως και η 
εφηβική, γεγονός που φανερώνει την επίδραση 
της πανδημίας Covid-19 σε αυτό το ηλικιακό 
φάσμα. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημαντικότητα 
της έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης στον 
παιδιατρικό πληθυσμό. 

Υπήρξε συμμετοχή με προφορικές ανακοινώσεις 
σε συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά: 
29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής και 14ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών – 1ο Διεθνές 
Συνέδριο Λογοθεραπείας. 

Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί ως μονάδα ψυχικής 
υγείας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ποικίλες 
μαθησιακές, επικοινωνιακές, συναισθηματικές 
δυσκολίες, αναπηρίες και ψυχιατρικές διαγνώσεις. 
Βάσει των αρχών της κοινωνικής-κοινοτικής 
ψυχιατρικής παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης, εκτίμησης 
αναγκών, εκπόνησης  και εφαρμογής εξατομικευμένων 
σχεδίων φροντίδας και αποκατάστασης, με εναλλαγή 
ατομικών και ομαδικών θεραπευτικών προγραμμάτων, 
καθώς και με σταθερή και τακτική επικοινωνία με 
κάθε άλλο σημαντικό πλαίσιο του ατόμου (οικογένεια, 
σχολείο, εργασία κλπ.). Επιπροσθέτως, ασχολείται 
και με τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων 
πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας, αγωγή – 
ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

Και το 2021 το ΚΗ, προσηλωμένο στον στόχο του, 
συνεχίζει να στηρίζει όσους αναζητούν και χρειάζονται 
βοήθεια – φροντίζοντας για την τήρηση των περι-
οριστικών υγειονομικών μέτρων που επιβλήθηκαν 
από την αρχή της πανδημίας Covid-19, με συστημα-
τικό και οργανωμένο τρόπο.

Προσφέρθηκαν συνολικά υπηρεσίες σε 146 
ανθρώπους με ψυχοκοινωνικές ανάγκες. 
Εξυπηρετήθηκαν 38 νέα περιστατικά. 

Η πρώτη κύρια διάγνωση ήταν διαταραχές της 
φυσιολογικής ανάπτυξης. Η δεύτερη πιο συχνή 
διάγνωση, αφορούσε σε συναισθηματικές διαταραχές 
και διαταραχές της συμπεριφοράς με έναρξη συνήθως 
κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία, ενώ η τρίτη 
αφορούσε σε νοητική υστέρηση και η τέταρτη σε 
ψυχωσική διαταραχή.

Κέντρο Ημέρας παιδιών, εφήβων 
και ενηλίκων Νομού Φωκίδας

Κέντρο Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων Νομού Φωκίδας 

Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας Ραντεβού %

Λογοθεραπεία 1.836 42.67%

Εργοθεραπεία 594 13.80%

Ψυχοπαιδαγωγικά 383 8.90%

Συνεργασία με την οικογένεια 349 8.11%

Ειδική Αγωγή 338 7.85%

Συμβουλευτική Γονέων 274 6.37%

Μαθησιακή Αποκατάσταση 172 4.00%

Εκφραστική Θεραπεία μέσω Τέχνης 169 3.93%

Κοινωνικοποίηση και Κυκλοφοριακή Αγωγή 133 3.09%

Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση 28 0.65% 

Παιδοψυχιατρική Εκτίμηση και Παρακολούθηση 27 0.63% 

Σύνολα 4.303 100.00%

Υπήρξε ανάλογη ευελιξία και ανταπόκριση 
και στον τομέα της αγωγής κοινότητας. 
Προσαρμοζόμενοι στις συνθήκες, σχεδιάστηκαν, 
οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν ουσια- 
στικές και μεθοδικές δράσεις για σημαντικές 
παγκόσμιες ημέρες, όπως και δύο διαδικτυακές 
συναντήσεις, με κύριο θέμα τις ψυχικές δια-
στάσεις της πανδημίας σε παιδιά – εφήβους 
και ενήλικες, σε συνεργασία με την Κινητή 
Μονάδα Ψυχικής Υγείας, διαδικτυακές γιορτές 
(Χριστούγεννα και Απόκριες), και η συγγραφή 
του παραμυθιού, με τίτλο «Ο Φοίβος και  οι 
Δελφικοί μύθοι στον Κορωνοϊό» το οποίο 
ολοκληρώθηκε και εκτυπώθηκε.
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Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

[Τι είναι οι ΜΨΑ;

Οι ΜΨΑ είναι μονάδες προστατευμένης διαβίωσης, υψηλής, μεσαίας και χαμηλής 
υποστήριξης. Αποτελούν σπίτια με λειτουργία θεραπευτική και αποκαταστασιακή. Στην 
ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος λειτουργούν συνολικά 29 ΜΨΑ (Οικοτροφεία και Προστατευμένα 
Διαμερίσματα) στην Αθήνα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Άμφισσα και στη Λαμία. 

  Πού απευθύνονται;

Στις ΜΨΑ διαμένουν ενήλικα άτομα με 
ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικές 
δυσκολίες. 
Για τους εξυπηρετούμενους των ΜΨΑ 
χρησιμοποιούνται επίσης οι όροι ένοικοι, 
μέλη, φιλοξενούμενοι. 

Αριθμός Θεραπευτικών Πράξεων

    Οικοτροφεία 8.724  |  Προστατευόμενα Διαμερίσματα 7.243  |  Σύνολο 15.967

Κατά το 2021 η λειτουργία προσαρμόστηκε στις συνθήκες της πανδημίας Covid-19. Απαιτήθηκε μια 
σειρά τροποποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η κανονικότητα της καθημερινής λειτουργίας, 
όσο και η μέγιστη δυνατή προστασία των εξυπηρετούμενων. Παρά τις δυσκολίες της περιόδου, 
οι στόχοι λειτουργίας των ΜΨΑ και τα Ατομικά Θεραπευτικά Προγράμματα των εξυπηρετούμενων 
τέθηκαν σε προτεραιότητα.

Ποιοι είναι οι στόχοι λειτουργίας τους;  

Ποιότητα ζωής με προσωπικό νόημα για τους εξυπηρε-
τούμενους παρά τις επιπτώσεις της διαταραχής τους

Σφαιρική κάλυψη των αναγκών 

Ενδυνάμωση σε όλους τους τομείς της ζωής 

Ενεργητική συμπερίληψη στη λειτουργία της μονάδας, 
της δομής, του φορέα

Κοινωνική ενσωμάτωση 

 Κλινικό Αποκαταστασιακό Έργο 2021
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Πρόγραμμα 
Προεπαγγελματικής & Επαγγελματικής Κατάρτισης

Φωκίδα
Το πρόγραμμα Προ & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στοχεύει στην κοινωνική επανένταξη 
ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μέσα από τη θεραπεία και την επαγγελματική 
εκπαίδευση. 

Στη δραστηριότητα που υλοποιήθηκε καθημερινά στην ύπαιθρο εφαρμόστηκε η μέθοδος 
καλλιέργειας Permind σε προστατευμένο χώρο απασχόλησης και καλλιέργειας, όπου συμμετείχαν 
ένοικοι από τα Προστατευμένα Διαμερίσματα, και από το Οικοτροφείο της Δομής Φωκίδας. 
Οι ένοικοι εκπαιδεύτηκαν σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο, ώστε να εφαρμόσουν σωστά την 
μέθοδο Permind. 

Μέσα από την παραγωγή των λαχανικών, τους δόθηκε η ευκαιρία και ήρθαν σε επαφή με την 
κοινότητα, με την πώληση των προϊόντων / λαχανικών. Εκτός από την αγροτική απασχόληση, οι 
ένοικοι συμμετείχαν σε δράσεις  με φορείς εντός και εκτός του νομού και της ευρύτερης περιοχής. 
Επίσης, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται 
σε εξέλιξη από την ΕKΨ Π. Σακελλαρόπουλος.

«Όταν εργαζόμαστε με γνώμονα τον ασθενή και τις ανάγκες του, και εργαλείο την κατανόησή 
του και τη συνεργασία όλων μας, η επιτυχία στους στόχους μας, αλλά και η ικανοποίηση από την 
δουλεία μας είναι εξασφαλισμένες».
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 Θράκη

Το Πρόγραμμα προ και επαγγελματικής κατάρτισης στις αγροτικές καλλιέργειες, «Το Χωράφι», 
λειτουργεί ως ένας χώρος εκπαίδευσης σε εργασιακές δεξιότητες για άτομα με ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα που διαβιούν είτε σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης είτε και στην κοινότητα. 
Το αντικείμενο της εκπαίδευσης έχει επιλεγεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο ότι η ενασχόληση με τη 
γη λειτουργεί θεραπευτικά, όσο και την προηγούμενη ζωή των ατόμων, που συνήθως προέρχονται 
από αγροτικές οικογένειες της περιοχής. 

Κατά τους πρώτους μήνες του 2021 η λειτουργία του προγράμματος βρισκόταν σε αναστολή, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας για την αντιμετώπιση του Covid-19. Την 
περίοδο της άνοιξης η προσέλευση των ωφελούμενων πραγματοποιείται πια σε μικρές ομάδες 
των δύο μελών και ενός εκπαιδευτή, με τη χρήση του λεωφορείου της μονάδας και χωρίς να 
εμπλέκονται μέλη που προέρχονται από διαφορετικές στεγαστικές μονάδες ή/και την κοινότητα.
Από τον Απρίλιο και μετά, η λειτουργία του Προγράμματος αποκαταστάθηκε σταδιακά πλήρως, 
με την παρουσία του συνόλου των ωφελούμενων και των συνεργατών. Υποδέχτηκε νέα μέλη και 
φοιτητές, εντατικοποιήθηκαν οι αγροτικές εργασίες και οι δράσεις αγωγής κοινότητας, ενισχύθηκε 
η ομάδα προεπαγγελματικής κατάρτισης και οι δραστηριότητες κοινωνικοποίησης.

Αριθμός μελών: 17    |    Δράσεις Αγωγής Κοινότητας: 15

53          39           21           22

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αξιολόγηση 
πορείας μελών

Συναντήσεις ομάδας 
επαγγελματικής 

υποστήριξης

Εκπαιδευτικές 
Δράσεις 

Συναντήσεις της 
Πολυκλαδικής 
Θεραπευτικής 

Ομάδας 



26 |

Συνεργασίες

Συνεργασίες Ελλάδα

Η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος ανταλλάσσει την πείρα και τις γνώσεις, οι οποίες έχουν αποκτηθεί 
μέσα από την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με άλλους εταίρους στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, ώστε να ενθαρρύνει και να επηρεάζει τη συνεχιζόμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση 
στην Ελλάδα και να προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 

Είναι ιδρυτικό μέλος και συμμετέχει στα ΔΣ σημαντικών ελληνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών 
και δικτύων ψυχικής υγείας. 

ΑΡΓΩ
Είναι ιδρυτικό μέλος και εκπροσωπείται 
στο ΔΣ της Ομοσπονδίας Φορέων 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και 
Ψυχικής Υγείας “Αργώ”
www.argo.org.gr

I.ΨΥ.Π.Ε
Iνστιτούτο Ψυχικής Υγείας 
Παιδιών & Ενηλίκων
www.inpsy.gr

Δικαίωμα στην Στέγη 
Εκπροσωπείται στο ΔΣ του Δικτύου για 
το Δικαίωμα στην Στέγη και την Κατοικία. 
Το Δίκτυο  είναι μέλος της FEANTSA - 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού- ομπρέλα 
για τις οργανώσεις που ασχολούνται με 
τους αστέγους.  
www.greekhousingnetwork.org

Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης
www.pokoispe.gr

Social Dynamo 
Ανοιχτός χώρος για ενδυνάμωση, 
μάθηση & δικτύωση οργανώσεων 
της Κοινωνίας των Πολιτών.   
www.socialdynamo.gr

ΠΥΞΙΔΑ
Συνεταιρισμός Δραστηριοτήτων 
Ψυχικής Υγείας 

Eταιρεία Μέριμνας & Αποκατάστασης 
Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα 
www.etmerinmna.gr

Κοι.Σ.Π.Ε. 
Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης

 Διαδρομές Ανεμώνη  Γιάννης Βολίκας  Ναυτίλος
 Αττική Φθιώτιδα Φωκίδα Θράκη

[
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Συνεργασίες Ευρώπη

• Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος ΔΣ του ευρωπαϊκού δικτύου φορέων ψυχικής υγείας ASKLEPIOS 
Foundation.

• Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μental Health Europe (MHE)

• Είναι ιδρυτικό μέλος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας με την ονομασία Social Firms Europe - CEFEC, 
που στοχεύει στην επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία και προβλήματα 
ψυχικής υγείας 

• Εκπροσωπεί το Social Firms Europe-CEFEC στο European Disability Forum 

• Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος ΔΣ του SMES –Europa, ένα ευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικό σωματείο 
που εργάζεται για την βελτίωση των φυσικών, ψυχικών και κοινωνικών συνθηκών των αστέγων και 
των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων. 

Μental Health Europe
 www.mhe-sme.org

Μental Health Europe
 www.mhe-sme.org

SMES Europa
www.smes-europa.org

ASKLEPIOS
www.foundationasklepios.eu

European Disability Forum 
www.edf-feph.org
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10306
Eθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Η εθνική τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306 ξεκίνησε τη λειτουργία της 
τον Απρίλιο 2020, με πρωτοβουλία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Ιατρική 
Σχολή - Α’ Ψυχιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική (Αιγινήτειο Νοσοκομείο) και του Υπουργείου Υγείας 
- Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Φορέων 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ», το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, και το «Χαμόγελο του Παιδιού». 

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να στηρίξει του πολίτες που βιώνουν 
τις αρνητικές ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας, λαμβάνοντας βοήθεια από 
εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος 
συμμετέχουν από την αρχή της λειτουργίας της στη Γραμμή 10306, προσφέροντας ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη στους πολίτες που έχουν ανάγκη. 



Τον Ιανουάριο 2021 η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος στο νομό Φωκίδας, με την 
χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας, ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
του Προγράμματος Ψυχολογικής Υποστήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας Covid-19.

Το πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης αφορά σε ασθενείς με Covid - 19, τους 
συγγενείς τους, καθώς και όσους πλήττονται ιδιαίτερα από τις  επιπτώσεις της 
πανδημίας (χρόνια πάσχοντες, ευάλωτες ομάδες). Επίσης αφορά στην υποστήριξη και 
ενδυνάμωση του προσωπικού υγειονομικών μονάδων και του ΕΚΑΒ που βιώνουν τις 
επιπτώσεις στην καθημερινότητα τους λόγω της πανδημίας. 

Υλοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο από 25 Κέντρα Ημέρας και Κινητές Μονάδες 
Φορέων Ψυχικής Υγείας με χρηματοδότηση, συντονισμό και εποπτεία του Υπουργείου 
Υγείας. Στην υλοποίηση του προγράμματος υπάρχει η συνεργασία με την Ομοσπονδία 
Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ. 

Για το νομό Φωκίδας το έχει αναλάβει το Κέντρο Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων 
της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος ως μονάδα αναφοράς σε τέσσερα (4) Γενικά Νοσοκομεία, 
Άμφισσας, Λιβαδειάς, Καρπενησίου και Θηβών και άμεσα ωφελούμενο τον πληθυσμό 
του νομού Φωκίδας που πλήττεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Βασικός στόχος είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης για τη 
βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των ωφελουμένων, προκειμένου να μπορέσουν 
να διαχειριστούν την ψυχική επιβάρυνση που μπορεί να επιφέρει η ασθένεια από 
Covid-19, η φροντίδα ασθενών με Covid-19, και οι επιπτώσεις της πανδημίας 
στην καθημερινότητά τους. Η υποστήριξη πραγματοποιείται μέσω προγραμμάτων 
ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας που οργανώνονται εξ αποστάσεως ή/και δια 
ζώσης αναλόγως των υγειονομικών μέτρων. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν, ανώνυμα, 
εμπιστευτικά και διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 Το έργο έχει λάβει διετή παράταση.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας Covid -19 
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Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας 
και σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας και τους Δήμους 
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-
Αιδηψού, κλιμάκια που αποτελούνταν από 
ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και 
άλλους  επαγγελματίες ψυχικής υγείας των 
φορέων μελών της Ομοσπονδίας Φορέων 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και 
Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ, παρείχαν από τις 
8 Αυγούστου 2021 έως τις 15 Νοεμβρίου 
2021, ψυχοκοινωνική υποστήριξη των 
πληγέντων από τις πυρκαγιές σε όλη την 
Βόρεια Εύβοια.

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
Π. Σακελλαρόπουλος μέσω της εμπειρίας 
της από την λειτουργία Κινητών Μονάδων 
από το 1981 στον νομό Φωκίδας, ήταν από 
τους πρώτους φορείς που ανταποκρίθηκε 
στο κάλεσμα για την κάλυψη των αναγκών 
του πληθυσμού στο πεδίο της Β. Εύβοιας 
σε συνεργασία και με άλλους φορείς 
ψυχικής υγείας, υπό την οργάνωση και 
τον συντονισμό της Ομοσπονδίας ΑΡΓΩ.  
Παρεμβάσεις τέτοιου τύπου είναι ενταγμένες 
στην εργασιακή κουλτούρα και πρακτική της 
ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος, καθώς προάγεται 
ο συνασπισμός ομοειδών υπηρεσιών και 
ενισχύεται το έργο τους, με στόχο την 
πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του 
πληθυσμού. 

Η πρόεδρος της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
Π. Σακελλαρόπουλος. Δρ. Αθηνά Φραγκούλη 
– Σακελλαροπούλου, μέσα από την πολυετή 
εμπειρία της στον χώρο της ψυχικής υγείας, 
συνέβαλε στην υποστήριξη των εθελοντών 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας, μέσα από δια 
ζώσης εποπτείες /staff care. Σε αυτές τις εποπτείες 
δόθηκε έμφαση στη φροντίδα και την ανακούφιση 
των επαγγελματιών, αλλά και στην ενίσχυση της 
συλλογικής και ομαδικής διεργασίας σε όλη τη 
διάρκεια δράσης τους στο πεδίο της Β. Εύβοιας.

Η δράση στο πεδίο της Β. Εύβοιας 
αφορούσε στην:
• ψυχολογική στήριξη του πληθυσμού που έχει 
υποστεί τις συνέπειες της καταστροφής, καθώς 
και την παροχή ανακούφισης και φροντίδας 
άμεσων και έμμεσων θυμάτων.
• διασφάλιση πληροφοριών για τους 
αφορώμενους σε σχέση με προμήθεια ειδών 
πρώτης ανάγκης ή σε διαδικασίες λήψης 
επιδομάτων, ούτως ώστε να μπουν στο δρόμο 
για να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους και τον 
έλεγχο της ζωής τους.
• συστηματική καταγραφή και συλλογή 
πληροφοριών που ξεκινάει από την ώρα 
της κρίσης, χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα 
καταγραφής. 
• ψυχοκοινωνική υποστήριξη και καλλιέργεια του 
κουράγιου, της ενδυνάμωσης των ανθρώπων και 
την ψυχική διάθεση για να αντλήσουν δύναμη από 
κάθε πηγή αγάπης, φροντίδας, υποστήριξης.

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη 
στη Βόρεια Εύβοια
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Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν εκτεθεί 
σε ένα τραυματικό γεγονός εξαιτίας μαζικής 
καταστροφής βιώνουν συμπτώματα της 
μετατραυματικής διαταραχής, του στρες ή 
άλλες δυσλειτουργίες, μέρες ή και εβδομάδες 
μετά από την έκθεση τους σε αυτό. Υπάρχουν 
χρονικά πλαίσια εκδήλωσης των συμπτωμάτων 
που οφείλουμε να παρακολουθήσουμε ώστε 
να καταστούν διακριτές τόσο οι αντιδράσεις 
και οι συνέπειες, όσο και τα προγράμματα που 
θα οργανωθούν ώστε να τους βοηθήσουμε. 
Η δημιουργία, επομένως, δικτύων κοινωνικής 
και ψυχολογικής στήριξης είναι καίρια, καθώς 
μειώνει την πιθανότητα να διαρκέσουν πολύ 
οι δυσμενείς επιπτώσεις. Εκ των πραγμάτων, 
το καθήκον των κλιμακίων ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης δεν ολοκληρώνεται μετά το πέρας 
της καταστροφής, αλλά οι δράσεις επεκτείνονται, 
αναπροσαρμόζονται και εξελίσσονται σε ένα 
βάθος τριμήνου ή και εξαμήνου. 

Μια τέτοια παρέμβαση απαιτεί βραχυπρόθεσμους, 
αλλά και μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς πάντα 
σε ένα επίπεδο συνεργασίας και διασύνδεσης των 
φορέων ψυχικής υγείας, του Υπουργείου Υγείας 
και των τοπικών αρχών.

Το Υπουργείο Υγείας στέκεται αρωγός στην 
προσπάθεια των φορέων ψυχικής υγείας και 
μέσω χρηματοδότησης οκτώ μόνιμων κλιμακίων, 
με τη συμμετοχή και της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπου- 
λος, συνεχίζει την ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
στους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην περιοχή 
της Β. Εύβοιας. Τα συγκεκριμένα κλιμάκια παιδιών 
– εφήβων – ενηλίκων  στελεχώνονται από 
ψυχολόγους, κοινωνικό λειτουργό, ψυχίατρο 
ή παιδοψυχίατρο και διοικητικό.  

Αν αισθάνεστε ανησυχία, άγχος, φόβο ή 
δεν έχετε διάθεση και ελπίδα για το μέλλον, 
δεν είστε μόνοι… Είμαστε δίπλα σου![ ]
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ERASMUS + Breakthrough for Resilience: 
People, Places, and Communities

 

Στόχοι του Προγράμματος είναι:
• Η δημιουργία εργαλείων, μεθόδων για το χτίσιμο της Ανθεκτικότητας στους Ανθρώπους, 
στους Τόπους [με επικέντρωση στη διατήρηση των φυσικών ειδών] και στις Κοινότητες.
•  Η προσωπική ενδυνάμωση  των συμμετεχόντων, ώστε αυτοί να λειτουργήσουν ως 
πολλαπλασιαστές στις κοινότητες που αναπτύσσουν τις δράσεις τους.

Το 2021 το πρόγραμμα τροποποιήθηκε λόγω της πανδημίας Covid–19. Δεν πραγματοποιήθηκαν 
δια ζώσης επαφές / ταξίδια – συναντήσεις με τους εταίρους. Πραγματοποιήθηκαν όμως 
διαδικτυακές συναντήσεις / εργαστήρια.

Σε ότι αφορά την σύνδεση και την εμπλοκή με τους συνεργαζόμενους φορείς που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα, πραγματοποιήσαμε τις συναντήσεις μας, δια ζώσης και διαδικτυακά, ενισχύοντας 
την ομαδικότητα, την συνεργασία και  την διάχυση πληροφοριών, μέσω μεθόδων / εργαλείων.

Σημαντική επίσης, ήταν η κινητοποίηση αλλά και η διασύνδεση μεταξύ όλων των Δομών της 
ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος, με διαδικτυακές συναντήσεις μελών και συναδέλφων, προκειμένου 
να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αξιοποιώντας τις μεθόδους  και τα εργαλεία.

Το πρόγραμμα λόγω της πανδημίας Covid–19, είναι επίκαιρο και μας αφορά άμεσα όλους.
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Συντονιστής: The Surefoot Effect, CIC United Kingdom 

Εταίροι: Volontariato Torino Italy, ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος, Ελλάδα, PRO IFALL AB Sweden 

Διάρκεια: 9/2019 – 8/2022 | 36 Μήνες

Δομή Υλοποίησης: Φωκίδα 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά τέσσερις χώρες: Αγγλία, Σουηδία, Ιταλία και Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://resilienceproject.eu

Το Πρόγραμμα Erasmus + Breakthrough for Resilience: People, Places and 
Communities επικεντρώνεται στις Κλιματικές Αλλαγές και στην Ανθεκτικότητα, 
σε ότι αφορά στους Ανθρώπους, στους Τόπους και στις Κοινότητες.
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ERASMUS + HEROINES: Empowerment of 
women with mental illness living in rural areas 
through writing therapy

To 2021 ολοκληρώθηκε το διετές πρόγραμμα Heroines (Ηρωίδες). 
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να ενδυναμώσει τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν ή και όχι 
ψυχοκοινωνικές δοκιμασίες στην καθημερινότητά τους, οι οποίες διαμένουν σε ημιαστικές /αγροτικές 
περιοχές. Στόχος ήταν οι συμμετέχουσες μέσα από τη θεραπευτική γραφή να ξεκινήσουν μία διαδικασία 
ενδοσκόπησης, να εμπνευστούν από άλλες θαρραλέες και αποφασιστικές γυναίκες, γνωστές ή λιγότερο 
γνωστές, σύγχρονες ή παλιότερες που έχουν μιλήσει για την δική τους προσωπική ιστορία και στο τέλος 
του ταξιδιού  να γίνουν οι «Ηρωίδες» της δικής τους ζωής.  

Στην διάρκεια της πιλοτικής υλοποίησης του προγράμματος στη πόλη της Λαμίας, πραγματοποιήθηκαν 
32 διαδικτυακές βιωματικές συναντήσεις με μια ομάδα οκτώ γυναικών. Για τις συμμετέχουσες η 
συνάντηση με τις συνταξιδιώτισσες τους ήταν πολύτιμη καθώς στην αρχή πολλές ήταν δύσπιστες και 
κλειστές στον εαυτό τους. Ωστόσο στο τέλος της διαδρομής ένιωσαν ασφάλεια και σιγουριά μέσα 
από τις βιωματικές συναντήσεις, έγιναν δυνατές και πρόθυμες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους στο 
Ανθολόγιο Νέων Ηρωίδων το οποίο είναι αναρτημένο διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
(www.heroines-project.eu/) με στόχο να εμπνεύσουν οι ίδιες άλλες γυναίκες που θα είναι στην αρχή 
της δικής τους εσωτερικής αναζήτησης.

Οι ιστορίες των γυναικών της ομάδας θεραπευτικής γραφής αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον 
Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Κεντρικής Ελλάδας (ΣΚΕΤΚΕ) μέλη του οποίου φιλοτέχνησαν 
εικαστικές δημιουργίες οι οποίες φιλοξενήθηκαν στην δεκαπενθήμερη έκθεση «Ηρωίδες» που 
υλοποιήθηκε με μεγάλη στη πόλη της Λαμία στα πλαίσια της διάχυσης του προγράμματος. Η θετική 
ανταπόκριση και τα πολλαπλά οφέλη της θεραπευτικής γραφής στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, 
μας δίνουν το έναυσμα να το ενσωματώσουμε στις καλές πρακτικές της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος και 
ευελπιστούμε να το αξιοποιήσουμε τόσο στα μέλη μας όσο και στο ευρύ κοινό.

Συντονιστής: FUNDACION INTRAS, Spain

Εταίροι: OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. Slovenia, ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος, 
Ελλάδα, Metanoia Institute United Kingdom, Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry Finland

Διάρκεια: 11/2019 – 10/2021 | 24  Μήνες

Δομή Υλοποίησης: Φθιώτιδα

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.heroines-project.eu/
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ERASMUS + Stage of Mind
Το 2021 ξεκίνησε το πρόγραμμα Stage of Mind (SoM), το οποίο δημιουργήθηκε με βασικό 
στόχο να προσφέρει πρόσβαση στα άτομα με ψυχικές διαταραχές στο χώρο του μουσικού 
θεάτρου, μέσω της κατάρτισης και υποστήριξης τους από εξειδικευμένους επαγγελματίες. 

Mέσω της δημιουργίας μιας θεατρικής μουσικής παραγωγής που θα παρουσιαστεί σε 3 χώρες 
σε 3 διαφορετικές γλώσσες, θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του στίγματος των ψυχικών 
διαταραχών και θα προωθήσει την κοινωνική ένταξη των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
που θα τη συνδημιουργήσουν και θα την παρουσίασουν στο ευρύ κοινό.

Το έργο έχει διετή διάρκεια (Μάιος 2021 – Απρίλιος 2023) και εταίρους έξι οργανισμούς από 
τους τομείς της ψυχικής υγείας και των παραστατικών τεχνών από τρεις χώρες. 

ERASMUS + European Profile 
for Peer Support Workers in Mental Health
Ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2021 το πρόγραμμα European Profile for Peer Support 
Workers με στόχο την ανάπτυξη Ευρωπαϊκών προτύπων για την εκπαίδευση των Ειδικών 
Υποστήριξης Ομοτίμων (Ε.Υ.Ο.), τα απαραίτητα προσόντα τους, το πλαίσιο εισαγωγής και 
ενσωμάτωσής τους στους οργανισμούς ψυχικής υγείας.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος συντόνισε και υλοποίησε δύο έργα 
του Προγράμματος: τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των Ε.Υ.Ο. 1) 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και 2) σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, διοργάνωσε δύο συνέδρια, το πρώτο 
για τη δημοσιοποίηση των έργων του Προγράμματος και την παρουσίαση της κατάστασης στη 
χώρα μας (1/7/2021), το δεύτερο για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δικτύωση σε εθνικό 
επίπεδο για την ανάπτυξη των Ε.Υ.Ο. (23/9/2021).

Συντονιστής: FUNDACION INTRAS (Ισπανία) 

Εταίροι: RAYUELA PRODUCCIONES TEATRALES S.L. (Ισπανία), Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
Π. Σακελλαρόπουλος (Ελλάδα), Αngels of Joy - Άγγελοι της Χαράς (Ελλάδα), Housing Associa-
tion for Integrated Living (Iρλανδία), SMASHING TIMES THEATRE COMPANY LIMITED (Ιρλανδία)

Δομή Υλοποίησης: Κεντρικά Γραφεία και Δομή Αττικής

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.stageofmind-project.eu/

Συντονιστής: Grone Bildungszentrum für Gesundheitsund Sozialberufe gGmbH, Γερμανία 

Εταίροι: Stichting Cordaan Group και Stichting GGZ Noord Holland Noord, Ολλανδία, 
Sorlandet Sykehus HF, Νορβηγία, CEdu Sp. z o.o., Πολωνία, Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
Π.Σακελλαρόπουλος, Ελλάδα

Διάρκεια: 09/2019 - 12/2021 | 24 μήνες με παράταση 4 μηνών

Δομή Υλοποίησης: Θράκη 
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ΕRASMUS + Accommodating a Travelling Life: 
A Journey Back Home Supporting Peers
Το πρόγραμμα έχει ως στόχους την εκπαίδευση επαγγελματιών που εργάζονται με αστέγους στην 
αξιοποίηση των ομοτίμων κατά τη διαδικασία ανάκαμψης, όπως επίσης την υποστήριξη των τελευταίων 
παρέχοντάς τους σχετική εκπαίδευση ως «Ομότιμοι Υποστηρικτές». 

Κατά την διάρκεια του 2021 ολοκληρώθηκαν και μεταφράστηκαν το Εγχειρίδιο για τους Επαγγελματίες 
και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Ομότιμους Υποστηρικτές. Για το 2022 προγραμματίζεται η 
υλοποίηση των δύο αυτών εκπαιδευτικών.

ERASMUS + European Best Practices 
in Psychologically Informed Environments 
and Trauma Informed Care
Tο πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση του προσωπικού και των οργανισμών που εργάζονται με 
αστέγους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και έχουν ανάγκη από ψυχοκοινωνική 
στήριξη. Εστιάζει στα μοντέλα Trauma Informed Care και Psychologically Informed Environ-
ments και το πώς μπορούν να ενσωματωθούν κατά την θεραπευτική προσέγγιση αυτών των ατόμων. 

Τον Ιούλιο 2021 πραγματοποιήθηκε ένα προκαταρκτικό webinar από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
της Λισαβόνας. Τον Νοέμβριο έλαβε χώρα το πρώτο δια ζώσης σεμινάριο στο Κορκ της Ιρλανδίας. 
Το εισαγωγικό αυτό εκπαιδευτικό επικεντρώθηκε στην έννοια του Τραύματος. 
Έπονται άλλα δύο μέχρι το τέλος του 2022.

Συντονιστής: INTRAS Foundation (Ισπανία)

Εταίροι: Restorative Justice for All International Institute (United Kingdom), Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej (Poland), Salute Mentale ed Esclusione Sociale (SMES/Italy), Helsinki Diakonissalai-
toksen Saatio (Finland), Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (Ελλάδα)

Δομή Υλοποίησης: Κεντρικά Γραφεία

Διάρκεια: 09/2020 - 08/2022 | 24 μήνες 

Συντονιστής: Sophia Housing LTD Ireland

Εταίροι: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Portugal, ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος, Ελλάδα, Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej Poland, PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU Spain, Coordinamento Toscano 
Marginalità Italy, projekt UDENFOR Denmark, Santé Mentale Exclusion Sociale SMES-Europa Belgium

Διάρκεια: 12/2019 – 12/2021 | 24 μήνες | Το πρόγραμμα πήρε παράταση λόγω Covid-19

Δομή Υλοποίησης: Κεντρικά Γραφεία και Δομή Αττικής 
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Erasmus+ KA1 ACCEUEDU
Πρόσβαση και διαχείριση Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 
για φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της ψυχικής υγείας

Το έργο Erasmus+ KA1 ACCEUEDU «Πρόσβαση και διαχείριση Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για 
φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχικής υγείας» είναι ένα  
έργο με βασικούς στόχους: 
1) Την συνεργασία μεταξύ φορέων ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, 
2) Την ποιοτική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού ελληνικών μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχικής υγείας στην συγγραφή και διαχείριση 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Το έργο διαρκεί 20 μήνες (6/11/2020 – 4/7/2022) και στα πλαίσιά του προβλέπονται δύο πενθήμερα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Αγγλική γλώσσα και ενημερωτικές επισκέψεις στο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία 
για δύο συνεργάτες ανά οργανισμό. Το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
από 15 έως 19 Νοεμβρίου 2021 στην Λεμεσό. Το δεύτερο προγραμματίζεται από 5 έως 8 Απριλίου 2022.

Συντονιστής: Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ

Εταίροι: Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική 
Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ), Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων ΕΔΡΑ, 
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης  (ΕΨΕΠ), Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
Π. Σακελλαρόπουλος (ΕΚΨΠ Σακελλαρόπουλος), Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και 
Συναφών Διαταραχών (Alzheimer Hellas)

Δομή Υλοποίησης: Κεντρικά Γραφεία

Φορείς υποδοχής και εκπαίδευσης: ShipCon Limassol Ltd &  Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου , Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρο

[ ]Τα	Προγράμματα	υλοποιούνται	με	τη	συγχρηματοδότηση	

του	Προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Προγράμματα ΕΣΠΑ
Το 2021 συνεχίστηκαν τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 
που υλοποιεί η ΕΚΨ Π. Σακκελλαρόπουλος στο πλαίσιο του 
Τομεοποιημένου  Σχεδιασμού Ανάπτυξης Μονάδων Ψυχικής 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Διεύθυνση Ψυχικής  Υγείας.

«Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία» της Πράξης «Παροχή 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», 
του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ», Άξονας Προτεραιότητας: 10 
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της 
φτώχειας – ΕΚΤ», έναρξη Σεπτέμβριος 2019. 

 «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών» της Πράξης 
«Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα 
(Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ», Άξονας 
Προτεραιότητας: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», έναρξη Σεπτέμβριος 2019. 

 
 Το 2021 το Πρόγραμμα πρόσφερε υπηρεσίες σε 
 203 συνολικά ωφελούμενους και υλοποίησε 
 4.145 θεραπευτικές πράξεις.

«Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών» μέσω της ενίσχυσης 
της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Έβρου της ΕΚΨ Π. 
Σακελλαρόπουλος. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του άξονα 
Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» 
του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 

 
 Το 2021 το Πρόγραμμα πρόσφερε υπηρεσίες σε 
 116 συνολικά ωφελούμενους και υλοποίησε 
 2.235 θεραπευτικές πράξεις.
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ΠΡΟΛΗΨΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
& EΥΑΙΣΘΗΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & EΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
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ΠΡΟΛΗΨΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
& EΥΑΙΣΘΗΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Δράσεις Αγωγής Κοινότητας
H Eταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος εργάζεται συστηματικά με τις 
τοπικές κοινότητες με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα ψυχικής 
υγείας, την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και την 
καταπολέμηση του στίγματος που συνδέεται με τις ψυχικές διαταραχές.

Το 2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 777 δράσεις αγωγής κοινότητας, οι οποίες 
περιλαμβάνουν δράσεις σε συνεργασία με σχολεία και τοπικούς φορείς, δρώμενα στον τομέα 
της τέχνης και του πολιτισμού, δράσεις για την προάσπιση των ατόμων με ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα, καθώς και δράσεις υαισθητοποίησης σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Δράσεις Aγωγής Κοινότητας 2021

Είδος Παρέμβασης Αριθμός Δράσεων  

Δράσεις Ευαισθητοποίησης στα Σχολεία 224

Δρώμενα Τέχνης & Πολιτισμού 31

Δράσης προάσπισης δικαιωμάτων ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα 44

Συνεργασία με τοπικούς φορείς  478

Σύνολα 777

Στο πλαίσιο των Εφαρμοσμένων Προγραμμάτων Τέχνης και Θεραπείας της Εταιρίας Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος και λόγω των περιορισμών της πανδημίας Covid-19, αποφασίσαμε 
να προετοιμάσουμε την φετινή αποκριάτικη γιορτή διαδικτυακά, με την συνέργεια όλων των δομών 
(Αττική, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Θράκη). Στόχος ήταν η ψυχαγωγία, η κοινωνικοποίηση και η μείωση 
των φοβικών συναισθημάτων εξαιτίας της πανδημίας. Τα αποτελέσματα των διεργασιών εντέλει μας 
οδήγησαν σε ένα εξαιρετικό εγχείρημα και μια καλή πρακτική, με θετικές επιπτώσεις για τους λήπτες 
των υπηρεσιών ψυχικής υγεία, αλλά και τους θεραπευτές.

Στιγμιότυπα 2021
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Συνάντηση με τον 
αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας 

κο. Γεώργιο  Δελμούζο, για την 
έκδοση του Παραμυθιού 

«Ο Φοίβος και  οι Δελφικοί μύθοι 
στον Κορωνοϊό»

Eικαστική Έκθεση ΗΡΩΙΔΕΣ 
στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Λαμίας 
μεταξύ 08 -27 10/2021 στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Εrasmus+ Heroines

Δράσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο 
της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας
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Οι Ομάδες
Τέχνης εν δράσει

Oκτώβριος 2021 
Συμμετοχή στον ετήσιο αγώνα κατά του 

καρκίνου του μαστού - Race for the Cure

4ο Φεστιβάλ Τέχνης για την Ψυχική Υγεία με θέμα
«Η Τέχνη της Αγάπης – αλλάΖΩντας αντίληψη»

18.12.2021 
Διαδικτυακή Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή της Εταιρίας Κοινωνικής 

Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, 
στο νομό Φωκίδας
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  3ο Forum Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος 

Διάλογοι Κοινωνικής Ψυχιατρικής & 
Ψυχικής Υγείας: Τέχνη και Ψυχική Υγεία 

Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος σε 
συνεργασία με το DARE DANCE DIGITALIZE-The 3D project, διοργάνωσε το 3ο Forum Παναγιώτης 
Σακελλαρόπουλος – Διάλογοι Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας, με θέμα «Τέχνη & Ψυχική 
Υγεία». 

To Forum αποτελεί έναν ετήσιο θεσμό στη μνήμη του Καθηγητή Ψυχιατρικής – Παιδοψυχιατρικής 
Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου, που έχει ως στόχο τη συνάντηση της επιστημονικής κοινότητας και 
όλων όσων ενδιαφέρονται για τα θέματα ψυχικής υγείας, για την ανάπτυξη ενός ανοιχτού διαλόγου 
πάνω στην εξέλιξη και ολοκλήρωση μιας βιώσιμης ψυχιατρικής μεταρρύθμιση.

Η υγειονομική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και η 
πρόσφατη εμπειρία του εγκλεισμού και της κοινωνικής αποστασιοποίησης, αποτέλεσε μια συλλογική 
ψυχοπιεστική συνθήκη. Το διάστημα της επιβεβλημένης κοινωνικής απομόνωσης, η επαφή με την 
Τέχνη λειτούργησε ως αντίδοτο στον εγκλεισμό και αποτέλεσε διέξοδο από τη μοναξιά. Η βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής είναι, άλλωστε, διαχρονικά, μια βασική λειτουργία της Τέχνης.

Με αυτές τις σκέψεις, στο φετινό Forum, 
επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, 
ακαδημαϊκοί, λήπτες των υπηρεσιών και 
καλλιτέχνες, συζήτησαν πάνω σε μια σειρά 
θεμάτων σε σχέση με την Τέχνη και την 
ψυχική υγεία, όπως: 
• Τι είναι αυτό που αναζητά διαχρονικά ο 
άνθρωπος στην καλλιτεχνική έκφραση και 
πώς προκύπτει το αισθητικό αποτέλεσμα; 
• Ποιες είναι οι λειτουργίες που την υποστη-
ρίζουν και πώς αξιοποιούνται, προκειμένου 
το άτομο να επικοινωνήσει, να ισορροπήσει, 
να θεραπευτεί; 
• Πώς λειτουργούν τα καλλιτεχνικά 
προγράμματα ως μέσο μιας πολύπλευρης 
και ολοκληρωμένης φροντίδας της ψυχικής 
υγείας ολόκληρου του πληθυσμού; 
• Ποιοι είναι οι κοινοί τόποι, οι διαφορές 
και οι δυναμικές, είτε μιλάμε για μια 
κλειστή θεραπευτική δράση μέσω τέχνης, 
είτε μιλάμε για ένα καλλιτεχνικό έργο που 
παρουσιάζεται στο ευρύτερο κοινό;
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Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Καμπάνια: Oι Ταμπέλες
δεν Προορίζονται
για τους Ανθρώπους

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας 
Ημέρας Ψυχικής Υγείας - 10 Οκτωβρίου, η Εταιρία 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
Π. Σακελλαρόπουλος, μέσω του προγράμματος 
«Σβήνουμε το στίγμα. Στο λόγο μας» δημιούργησε 
μια καμπάνια ευαισθητοποίησης, με κεντρικό 
μήνυμα:  Οι ταμπέλες δεν προορίζονται για τους 
ανθρώπους, για την ανάδειξη της επιτακτικής ανάγκης 
καταπολέμησης του στίγματος γύρω από τις ψυχικές 
διαταραχές.

Στόχος του μηνύματος ήταν να προβληματίσει το κοινό γύρω από τα συνηθισμένα 
στερεότυπα που συνδέονται με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τα οποία 
αποτρέπουν πολλούς συνανθρώπους μας από το να αναζητήσουν την αναγκαία 
και πολύτιμη βοήθεια των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, όταν έχουν ανάγκη 
υποστήριξης. 

Στο σποτ που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της καμπάνιας, με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό 
ηθοποιό Βασίλη Κουκαλάνι,  ο ήρωας που αντιμετωπίζει ψυχολογική πίεση και δυσφορία, 
αποφασίζει να απευθυνθεί σε μια υπηρεσία ψυχικής υγείας, γεγονός που προκαλεί την αρνητική 
αντίδραση του κοινωνικού περίγυρου, ο οποίος του κρεμάει την ταμπέλα του «τρελού». Με 
αυτόν τον τρόπο, το σποτ ανέδειξε το ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα της «ετικετοποίησης» που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, που δυσχεραίνει την πρόληψη και την 
έγκαιρη αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών και οδηγεί στην κοινωνική απομόνωση.

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

[ ]
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Πρόγραμμα:
Ζώντας και Μαθαίνοντας Μαζί 
Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών 
και Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας 

στις Σχολικές Κοινότητες 2021

Στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος υπερασπιζόμαστε σθεναρά 
την πάγια αντίληψή μας ότι η στροφή σε υπηρεσίες πρόληψης και πρώιμης ψυχολογικής 
παρέμβασης με ολιστική φιλοσοφία που περιλαμβάνουν υποστηρικτικούς, προστατευτικούς 
παράγοντες, όπως η ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας, καθίσταται επιτακτική για τη 
σχολική κοινότητα.

Στα πλαίσια της πολύχρονης προσφοράς μας στη σχολική κοινότητα, το 2021 συνεχίστηκε στις 
περιοχές Αττικής, Φωκίδας, Φθιώτιδας και Ροδόπης - Έβρου η υλοποίηση του πολυδιάστατου 
προγράμματος πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, παρέμβασης και προαγωγής 
της ψυχικής υγείας «Ζώντας και Μαθαίνοντας Μαζί». Θέτοντας στο επίκεντρο την ενίσχυση 
της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών & εφήβων και των εκπαιδευτικών τους, το πρόγραμμα 
αξιοποίησε τις ανθρώπινες δυνάμεις των σχολικών μονάδων δημιουργώντας μια αλυσίδα 
πρόληψης, ενδυνάμωσης και προάσπισης της ψυχικής υγείας εναρμονιζόμενο με τα ισχύοντα 
υγειονομικά μέτρα.
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ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
-ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
& ΑΥΤΟΣΥΝΗΓΟ
ΡΙΑΣ  ΛΗΠΤΩΝ

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ & ΑΥΤΟΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ  ΛΗΠΤΩΝ
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Σκοπός του έργου 
Να ενισχύσει την συνηγορία υπέρ των 
ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες 
καθώς και να συμβάλει στον περιορισμό του 
στιγματιστικού μιντιακού και δημόσιου λόγου 
προσφέροντας εργαλεία άσκησης συνηγορίας, 
και χρήσης ορθής γλώσσας για την κατάρριψη 
στερεοτύπων, την αποφυγή επικίνδυνων 
γενικεύσεων, τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
και την αποφυγή άκριτου αποκλεισμού.  

Δράσεις υλοποίησης 
Έρευνα τεκμηρίωσης / Ανάπτυξη εργαλείων 
εκπαίδευσης & ευαισθητοποίησης / 
Εκπαιδεύσεις / Καμπάνια / Συστάσεις 
για θεσμικές αλλαγές/κινητοποίηση και 
ενδυνάμωση του πεδίου/άσκηση πίεσης

Το 2021 συνεχίστηκαν οι δράσεις του έργου 
συνηγορίας «Σβήνουμε το στίγμα. Στο λόγο 
μας», το οποίο μπήκε στη δεύτερη χρονιά 
υλοποίησής του. Στη διάρκεια του έτους 
πραγματοποιήθηκαν πλήθος επιτυχημένων 
δράσεων για την καταπολέμηση του στίγματος 
ψυχικής υγείας.    

Κορύφωση των δράσεων για τον χρόνο που 
πέρασε ήταν η καμπάνια για την Παγκόσμια 
Ημέρα Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου 
του 2021, η οποία «έτρεξε» από κοινού 
με την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. 
Σακελλαρόπουλος, κάνοντας αίσθηση στα 
κοινωνικά δίκτυα και σε δεκάδες μέσα με 
όχημα το διαφημιστικό σποτ «Οι ταμπέλες 
δεν προορίζονται για τους ανθρώπους». 
Πρωταγωνιστής στο σποτ της καμπάνιας ήταν 
ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Κουκαλάνι. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2021, το πρώτο από τα εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια για επαγγελματίες των ΜΜΕ, ενώ την 
ίδια περίοδο η ομάδα του έργου μελέτησε, σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη 
Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 
Δικαίου, προτάσεις και συστάσεις για την αλλαγή 
παρωχημένων στιγματιστικών όρων στου κώδικες 
δεοντολογίας των δημοσιο-γραφικών ενώσεων 
και τα δημόσια έγγραφα. Τα αποτελέσματα αυτής 
της έρευνας αξιοποιήθηκαν για τη συλλογή 
υπογραφών, ενώ στη συνέχεια θα υποβληθούν 
στους αρμόδιους φορείς. 

Το έργο «Σβήνουμε το στίγμα. Στο λόγο μας» 
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active 
citizens fund, με φορέα διαχείρισης την Εταιρία 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, 
και εταίρους το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγμα-
τικού Δικαίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή & 
Δημήτρη Τσάτσου και την Εταιρία Μέριμνας και 
Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά 
Προβλήματα. Το πρόγραμμα Active citizens fund, 
ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, 
το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του 
χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021,
γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει 
στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμό-
τητας της κοινωνίας των πολιτών και στην 
ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των 
δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη 
διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος 
Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν 
αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και 
το SolidarityNow.

EEA GRANTS / Active citizens fund  
Σβήνουμε το στίγμα. Στο λόγο μας

Διάρκεια: 1/6/2020 – 31/5/2022

Περισσότερες πληροφορίες: https://svinoumetostigma.gr/
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Το πρώτο εξάμηνο του 2021 ξεκίνησε η πανελλαδική έρευνα με τίτλο: «Έρευνα για την ανάπτυξη 
της ανθεκτικότητας των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19 από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος»

Η κα Βασιλική Γιωτσίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών έχει την επιστημονική ευθύνη και συντονίζει την ερευνητική 
ομάδα που αποτελείται από έμπειρους συνεργάτες ψυχικής υγείας της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος 
με μακροχρόνια εμπειρία στο σχεδιασμό και την παροχή τομεοποιημένων κοινοτικών υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας στους Νομούς Αττικής, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Ροδόπης και Έβρου.

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια απαντά στην ανάγκη για διαρκή βελτιστοποίηση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ώστε αυτές να προάγουν την προσωπική ενδυνάμωση 
και να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις κάθε συγκεκριμένης 
ιστορικής περιόδου. Η έρευνα θα συμβάλει με συγκεκριμένες προτάσεις και εργαλεία παρέμβασης 
σε άτομα και ομάδες που έχουν αυξημένες ανάγκες για ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη 
σε περιόδους κρίσης και αφετέρου, να  εμπλουτίσει περαιτέρω τη γνώση που αποκομίσθηκε από 
προηγούμενη έρευνα (Yotsidi et al., 2018). 

Δομή που υλοποιείται: όλες οι δομές με συντονισμό από τα Κεντρικά Γραφεία

Έρευνα για την ανάπτυξη 
της ανθεκτικότητας των ληπτών 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19 
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Η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος συμμετείχε στην 
πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
COMMITTEE ON BIOETHICS (DH-BIO), 
Compendium of good practices in mental 
health care- how to promote voluntary care 
and treatment practices. Η Εταιρία απέστειλε 
7 καλές πρακτικές επεξεργασμένες πάνω 
στο ειδικό ερευνητικό template που μας 
απέστειλαν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι 
οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας είναι πια 
επίσημα καλή πρακτική! 

Συνεργάτης της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος 
είναι μέλος της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου 
Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων 
με Ψυχικές Διαταραχές για τα έτη 2017-
2022 (ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 229/16.05.2017, 
υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.36223/15-05-2017 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Υγείας).

To περιοδικό Νarrative Inquiry in Bioethics (NIB), το 
οποίο δημοσιεύεται από το Johns Hopkins University 
Press για λογαριασμό του Foundation for Narrative 
Inquiry in Bioethics, δημοσίευσε τον Δεκέμβριο δύο 
προσωπικές ιστορίες μελών της ΕΚΨ Π. Σακελλαρό-
πουλος. Πρόκειται για τις ιστορίες του Κωνσταντίνου 
Μ. από τη Φωκίδα και του Νίκου Κ. από τη Θράκη, οι 
οποίοι συνεργάστηκαν με το περιοδικό προκειμένου 
να μοιραστούν την εμπειρία τους αναφορικά με τις 
προκλήσεις στην ψυχική τους υγεία και τους τρόπους 
με τους οποίους τις αντιμετωπίζουν. Το NIB παρέχει ένα 
φόρουμ για τη διερεύνηση των σύγχρονων ζητημάτων 
στη βιοηθική μέσω της δημοσίευσης και ανάλυσης 
προσωπικών ιστοριών, ποιοτικών και μεικτών μεθόδων 
ερευνητικών άρθρων και περιπτωσιολογικών μελετών.

Συνεργάτης του φορέα συμμετέχει στην τεχνική 
υπο-ομάδα εργασίας Αττικής για την Ψυχική 
Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη 
(Technical Mental Health and Psychosocial 
Working Group-MHPSS WG), που υλοποιείται 
υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και υπό τον 
συντονισμό του Κέντρου Ημέρας «Βαβέλ». 
Στόχος του είναι η δημιουργία ενός δικτύου 
επικοινωνίας, συνεργασίας και διασύνδεσης 
των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των 
προσφύγων.

Συνεργάτης του φορέα συμμετέχει ως 
εμπειρογνώμων στο Health Cluster της 
FEANTSA (European Federation of National 
Organisations Working with the Homeless).

Συνεργασίες - Δικτύωση

Δημοσίευση προσωπικών ιστοριών 
στο περιοδικό Νarrative Inquiry in Bioethics

www.coe.int/en/web/bioethics/community-based-initiatives
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Σκέψεις και εμπειρίες
από τα μέλη της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

Η περίοδος του κορωνοϊού έχει δυσκολέψει 
πολύ την επικοινωνία με τους δικούς μας 
ανθρώπους. Οι συναντήσεις με συγγενείς 
και φίλους δεν είναι συχνές και δυστυχώς 

πολλές φορές γίνονται μόνο με το τηλέφωνο. 
Έτσι όμως χάνεται η ουσιαστική επαφή.

Θέλω να γίνω καλύτερα και να καταφέρω 
με τη βοήθεια των θεραπευτών μου 

και με την προσωπική μου προσπάθεια 
να βρω δουλειά και να ζήσω σε ένα 

λιγότερο προστατευμένο περιβάλλον. 
Αυτό είναι το μόνο που θέλω.  

Μερικές φορές με κουράζει
 η καθημερινότητα και επίσης έχω πολύ 
άγχος. Πολλές φορές, όταν δεν θέλω 
να κάνω κάποια πράγματα, σκέφτομαι 
τις προσπάθειες άλλων ανθρώπων. 

Με συγκινεί το θάρρος που ο ελληνικός 
λαός κάνει κάποια πράγματα. 

Με κάνει να προσπαθώ περισσότερο. 

Δυσκολεύομαι να εξοικειωθώ με 
τον υπολογιστή και την τεχνολογία 
που έχει μπει στη ζωή μου κυρίως 
μέσα στην πανδημία. Χρειάζομαι 

μεγαλύτερη εκπαίδευση. 

Νιώθω ότι 
παίρνω τη βοήθεια 

που χρειάζομαι, 
ότι με καταλαβαίνουν 

και με αγαπούν.

Θα ήθελα περισσότερη ισοτιμία, 
συζήτηση και σεβασμό στο 

θέμα της φαρμακευτικής αγωγής 
καθώς και στο υπόλοιπο 

θεραπευτικό πλαίσιο.

Αισθάνομαι ασφάλεια ότι θα έχω τη φροντίδα
 που χρειάζομαι ακόμη κι αν γίνονται αλλαγές μέσα 
και έξω από τον φορέα. Η διοίκηση μας προστατεύει 

και οι θεραπευτές κατανοούν τις ανάγκες μας και 
μας διαθέτουν τον χρόνο που χρειαζόμαστε.  

Να μη μας ρωτάτε 
μόνο για το πώς περνάμε μέσα 

στις μονάδες μας. Έχουμε μια ζωή 
και έξω από αυτές, μέσα στην 

κοινότητα. Να δείτε τα χόμπι μας, 
τη μουσική, τον αθλητισμό, όλες 
τις δραστηριότητές μας έξω από 

τα σπίτια που ζούμε. 
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∆ελτία Τύπου

∆ράσεις ∆ηµοσιότητας

Facebook: 8.500 ακόλουθοι 
Τwitter: 1.341 ακόλουθοι

www.ekpse.gr 28.000 χρήστες
27 ∆ελτία Τύπου
17 Συνεντεύξεις

36 Άρθρα

27
ακόλουθοι 
1.341

ακόλουθοι 
8.500

χρήστες
28.000

www.ekpse.gr

Συνεντεύξεις
17

 Άρθρα
36

Δράσεις Δημοσιότητας

Οκτώβριος 2021
Συνέντευξη στο Κεντρικό Δελτίο Star Κεντρικής Ελλάδας

Η Παναγιώτα Φίτσιου, Κλινική Ψυχολόγος και υπεύθυνη του έργου 
«Σβήνουμε το Στίγμα. Στο Λόγο μας», μιλά για την Παγκόσμια Ημέρα 
Ψυχικής Υγείας και την καμπάνια «Οι ταμπέλες δεν προορίζονται 
για τους ανθρώπους», στη δημοσιογράφο Λένα Παρασκευά στο 
κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star Κεντρικής Ελλάδας. 

10 Οκτωβρίου 2021
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Σποτ «Οι ταμπέλες δεν προορίζονται για τους ανθρώπους»

Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής 
Υγείας – 10 Οκτωβρίου. Το σποτ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο 
του έργου «Σβήνουμε το Στίγμα. Στο Λόγο μας.» και είχε 4.361 
προβολές στο κανάλι YouTube του προγράμματος. 

Νοέμβριος 2021
Εκπομπή Με Νέα Ματιά της ΕΡΤ 

Συνέντευξη της Ειρήνης Δημοπούλου, Κλινικής Ψυχολόγου 
στο Κέντρο Ημέρας για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με 
Καρκίνο στη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Καϋμένου, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα πρόληψης του καρκίνου του μαστού.

Οκτώβριος 2021
Εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ 

Συνέντευξη της Ευτυχίας Αρτέμη, Κοινωνικής Λειτουργού 
Ψυχοθεραπεύτριας στο Κέντρο Ημέρας για την Ψυχολογική 
Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο στους δημοσιογράφους Χριστίνα 
Βίδου και Κώστα Παπαχλιμίντζο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
πρόληψης του καρκίνου του μαστού.
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Δημοσιεύσεις σε Ηλεκτρονικά και Έντυπα Μέσα

Απρίλιος 2021
Ραδιοφωνική Εκπομπή «’Ετσι κι αλλιώς»
Πρώτο Πρόγραμμα 

Ραδιοφωνική συνέντευξη της Παναγιώτας Φίτσιου, Κλινικής 
Ψυχολόγου και υπεύθυνης του έργου «Σβήνουμε το Στίγμα. 
Στο Λόγο μας», αναφορικά με το Πρόγραμμα καταπολέμησης 
του στίγματος ψυχικής υγείας στον δημόσιο λόγος, στις 
δημοσιογράφους Αρετή Μπίτα και Ιωάννα Νιαώτη.

Ιούνιος 2021 
Συνέντευξη ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γονέων (1η Ιουνίου) η Άννα 
Τσιακίρη, Ψυχολόγος στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
Π. Σακελλαρόπουλος, έδωσε συνέντευξη στο ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ και 
τη δημοσιογράφο Μαρίνα Κονδύλη.
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ΕΡΕΥΝΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗΣ & 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
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ΕΡΕΥΝΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗΣ & 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

H Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
Π. Σακελλαρόπουλος έχοντας συναίσθηση 
του μεγέθους των συνεπειών της 
πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης σε 
ατομικό, κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο, 
εκπόνησε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 
πανελλαδική έρευνα με τίτλο: Πανδημία 
COVID-19. Λοιπόν, τι κρύβεται πίσω από 
τη μάσκα μας; 

Την ερευνητική ομάδα αποτέλεσαν κυρίως, 
οι συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στα 
πλαίσια του προγράμματος που υλοποιείται 
συστηματικά από έμπειρη διεπιστημονική 
ομάδα με έγκριση ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ σε 5 Νομούς 
της χώρας (Αττική, Φωκίδα, Φθιώτιδα, 
Ροδόπη, Έβρος).  

Η επίδοση του ερωτηματολογίου 
πραγματοποιήθηκε ανώνυμα και ηλεκτρονικά 
και η συλλογή δεδομένων από τις απαντήσεις 
ενός συνόλου 945 υποκειμένων που το 
συμπλήρωσαν πραγματοποιήθηκε από το 
Φεβρουάριο, έως τον Απρίλιο 2021. 

Σκοπός της ερευνητικής προσπάθειας 
ήταν η διερεύνηση της επιρροής της 
πανδημίας COVID-19 και οι αντοχές - 
ψυχική ανθεκτικότητα που υπέδειξαν 
διάφορες πληθυσμιακές ομάδες κατά 

τη διάρκεια εκδήλωσης της υγειονομικής 
κρίσης και των κανονιστικών μέτρων που την 
ακολούθησαν. Στα πλαίσια αυτά, μελετήθηκαν 
τα αντανακλαστικά και οι αντοχές που 
αναπτύχθηκαν ατομικά και συλλογικά, σε 
επίπεδο κοινωνίας,  οικογένειας, σχολικής 
κοινότητας κατά την διάρκεια της πανδημίας 
και της εφαρμογής πλαισίου για τον περιορισμό 
της εξάπλωσής της, συμβάλλοντας στη 
επιστημονική μελέτη της πρωτόγνωρης 
περιόδου και στην αντιμετώπιση των 
κοινωνικών και ψυχολογικών συνεπειών της.

Η έρευνα απευθύνθηκε στο γενικό πληθυσμό 
και με ειδική, χωριστή ενότητα στους 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να 
διερευνηθεί το αποτύπωμα των διαρθρωτικών 
αλλαγών που δοκιμάστηκαν και συνολικά η 
προσαρμογή στη γενίκευση της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, η οποία εφαρμόστηκε οριζόντια 
για πρώτη φορά στη χώρα μας. 

Τα πολύτιμα συμπεράσματα και τα αναλυτικά 
αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής μελέτης 
αναμένεται να δημοσιευτούν σε επιστημονικά 
συνέδρια, ημερίδες και δημοσιεύματα και θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 
ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος. 

Έρευνα: Πανδημία COVID-19. 
Λοιπόν, τι κρύβεται πίσω από τη μάσκα μας;
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Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του προσωπικού 
το 2021 υλοποιήθηκαν συνολικά 25 εκπαι-
δευτικές δράσεις σε επίπεδο μονάδων, 
9 εκπαιδευτικές δράσεις σε επίπεδο Φορέα 
και 43 εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την 
ενίσχυση των συνεργατών που κατέχουν 
θέσεις ευθύνης. Το 2021 πραγματοποιήθηκαν 
28 εκπαιδευτικές δράσεις για τα μέλη και τους 
ωφελούμενους του Φορέα. 

Eκπαίδευση Προσωπικού από τρίτους
Το 2021 συνεργάτες του φορέα συμμετείχαν 
σε 57 εκπαιδευτικά σεμινάρια που 
υλοποιήθηκαν από φορείς με τους οποίους 
συνεργάζεται (π.χ. ίδρυμα Μποδοσάκη, στο 
πλαίσιο του προγράμματος “Social Dynamo”, 
ΑΚΜΑ, Ομοσπονδία Αργώ, Mental Health of 
Europe, European Disability Forum, κ.α.).  
Η εκπόνηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
μέσω διαδικτύου έδωσε τη δυνατότητα 
παρακολούθησης σε ένα μεγάλο αριθμό 
συνεργατών που βρίσκονται στην περιφέρεια, 
δυνατότητα που στο παρελθόν δεν υπήρχε. 

Εκπαίδευση προσωπικού προς τρίτους
Αναφορικά με την εκπαίδευση που παρέχει ο 
φορέας σε άλλους οργανισμούς,  πραγματο-
ποιηθήκαν από συνεργάτες των υπηρεσιών 
του Ν. Φωκίδας συνολικά 20 σεμινάρια που 
απευθύνονταν στο υγειονομικό προσωπικό 

των γενικών νοσοκομείων της Φωκίδας, 
Λειβαδιάς, Θήβας και Καρπενησίου. 
Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
του προγράμματος Covid-19 που τρέχουν 
συνεργάτες των υπηρεσιών της Φωκίδας 
και στόχο έχουν την υποστήριξη του 
πληθυσμού για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της Πανδημίας. Τα σεμινάρια 
είχαν ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα με 
θεματολογία, κατάθλιψη, διαχείριση άγχους 
σε συνθήκες κρίσης, ψυχική ανθεκτικότητα  
και αυτοφροντίδα, κ.α.

Συμμετοχή σε συνέδρια
Συνεργάτες του Φορέα συμμετείχαν 
σε 2 Πανελλήνια Συνέδρια.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν:
• στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ψυχιατρικής που πραγματοποιήθηκε στις  
10-13 Ιουνίου 2021, με την διοργάνωση 2 
στρογγυλών τραπεζιών, την παρουσίαση 
μίας (1) προφορικής ανακοίνωσης και οχτώ 
(8) αναρτημένων ανακοινώσεων (e-posters)
• στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Λογοπεδικών – 1ο Διεθνές Συνέδριο 
Λογοθεραπείας, που πραγματοποιήθηκε 
στις 28-30 Μαΐου 2021 με μία (1) 
προφορική ανακοίνωση και με μία (1) 
αναρτημένη ανακοίνωση. 

Εκπαίδευση Προσωπικού
Ιn-service training
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Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
Π. Σακελλαρόπουλος συνέχισε και το 2021 την 
συνεργασία που έχει συνάψει με την υπογραφή 
συμφώνου πολυετούς συνεργασίας με τέσσερις 
Εταιρείες Ομαδικής Ανάλυσης: την Ελληνική 
Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας 
Ομάδας, την Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής 
Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας, 
το Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλύσεων και 
το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης “S.H. Foulkes”. 

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να 
προσφέρει η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος σε 
νέες και νέους εκπαιδευόμενες/ους των 
εταιρειών αυτών, έναν κλινικό χώρο όπου 
θα μπορέσουν να προχωρήσουν την εκπαί-
δευση τους αλλά και να εξοικειωθούν με 

τις κλινικές αλλά και κοινοτικές πρακτικές 
του φορέα μας. Είναι μια πολύ σημαντική 
κίνηση, καθώς τέτοιες θεσμικές συνεργασίες 
με εκπαιδευτικούς φορείς εμπλουτίζουν σε 
πολλά επίπεδα τις λειτουργίες των μονάδων 
του φορέα μας. Επιπρόσθετα προσφέρουν 
νέα επίπεδα συνεργασίας και κοινών κλινικών 
αναζητήσεων και υπογραμμίζουν τη σημασία 
της συνεργασίας και δικτύωσης των φορέων 
ψυχικής υγείας. 

To 2021 πραγματοποιήθηκαν 4 θεραπευ-
τικές ομάδες που συντονίστηκαν από 
6 εκπαιδευόμενους/ες θεραπευτές/τριες.

Σύμφωνο συνεργασίας 
με Εταιρείες Ομαδικής Ανάλυσης
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ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋπολογισμός 2021 

Μονάδες Κρατικής Επιχορήγησης

Λοιπά Έργα 

Σύνολο

€5.953.608,87

€300.00,00

€6.253.608,87

Πηγές Χρηματοδότησης 2021

Kρατική Επιχορήγηση

EΣΠΑ

Νοσήλεια ΕΟΠΥΥ

Δωρεές 

Προγράμματα – Εrasmus +

Σύνολο

€5.459.094,00

€136.000,00

€697.925,42

€2.945,39

€123.624,00

€6.419.589,81

Απολογιστικά Στοιχεία Δομών Έτους 2021

Θράκη

Φθιώτιδα

Φωκίδα

Αττική
571.773,75

2.362.701,87
1.790.928,12

498.781,59

1.681.309,94
1.182.528,35

347.464,26

1.805.309,44
1.457.845,18

596.797,01
443.020,96

Λειτουργικά Έξοδα / Πάγια Αµοιβές Σύνολο

153.776,05

2.000.0001.500.0001.000.000500.000€



Οι υπηρεσίες των Μονάδων Ψυχικής Υγείας της
Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

παρέχονται δωρεάν και χρηματοδοτούνται από
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.



Λίγα λόγια... 
για τον Καθηγητή 
Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο

Ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος ήταν βασικός 
πρωταγωνιστής της ιστορίας και της εξέλιξης 
της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. 
Η  επιστημονική του προσέγγιση βασιζόταν στις 
αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής μέσα από το 
ψυχαναλυτικό πρίσμα και συνδυαζόταν με την 
αγάπη για τον ψυχικά ασθενή και το σεβασμό 
για τον ψυχικό πόνο. 
Βασικό όραμά του ήταν η κατάργηση της 
ασυλικής προσέγγισης στην Ψυχιατρική. Έγινε ο 
πρωτεργάτης της αποασυλοποίησης των ψυχικά 
ασθενών από τα ψυχιατρεία, σε σύγχρονες, 
ανοικτές και ανθρώπινες θεραπευτικές μονάδες 
μέσα στην κοινότητα. Βασική του θέση ήταν 
ότι «ο ψυχικά ασθενής έχει μεγαλύτερο όφελος 
θεραπευτικό και ιατρικό, όταν θεραπεύεται 
μέσα στην κοινωνική του ομάδα και μέσα στην 
οικογένεια». 
Μέσα από το έργο του προωθούσε τη 
συνεργασία, τη δικτύωση και την συμμετοχή 
όλης της κοινότητας για την καταπολέμηση 
του στίγματος της ψυχικής νόσου και την 
ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. 

Δεν αλλάζουμε τη διάγνωση, 
αλλάζουμε τη μοίρα του ανθρώπου[ ]




