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                 ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

   Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. η ψυχική 

υγεία είναι αντιληπτή ως μια 

κατάσταση ευημερίας στην οποία το 

άτομο συνειδητοποιεί τις ικανότητές 

του, μπορεί να αντιμετωπίσει τα 

κανονικά άγχη της ζωής, μπορεί να 

εργαστεί παραγωγικά και γόνιμα και 

είναι σε θέση να κάνει μια 

συνεισφορά  στην κοινότητά του. 

 

 







      Η κακή ψυχική υγεία ευθύνεται για σχεδόν το 20% των 
νόσων στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του Π.Ο.Υ 

 Τα προβλήματα ψυχικής υγείας επηρεάζουν ένα στα 
τέσσερα άτομα,  κάποια στιγμή στη ζωή τους. 

 

 Έξι από τις 20 χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά 
αυτοκτονιών στον κόσμο βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή 
Περιφέρεια (Π.Ο.Υ. Mental health). 

 

 Οι ψυχικές διαταραχές είναι μία από τις κορυφαίες 
προκλήσεις για τη δημόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή 
περιφέρεια του  Π.Ο.Υ. και επηρεάζουν περισσότερο από 
το ένα τρίτο του πληθυσμού κάθε χρόνο.  

 



     Πολλές έρευνες έχουν καταδείξει  ότι πολλές 

σωματικές ασθένειες, όπως και συμπεριφορικές 

διαταραχές, είναι το αποτέλεσμα μιας σύνθετης 

αλληλεπίδρασης μεταξύ βιολογικών, κοινωνικών 

και ψυχολογικών παραγόντων. 

 

     Σημαντικό είναι ότι τα θέματα ψυχικής υγείας 

δεν αφορούν μόνο κάποιες ειδικές ομάδες του 

πληθυσμού, καθώς το κάθε άτομο μπορεί κατά τη 

διάρκεια της ζωής του, να αντιμετωπίσει κάποιο 

πρόβλημα ψυχικής υγείας. 

 



    Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης του Π.Ο.Υ. για την Ψυχική Υγεία 
εστιάζει σε επτά αλληλένδετους στόχους: 

 

 Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν  ίσες ευκαιρίες στο δικαίωμα να 
βιώνουν συνθήκες   ψυχικής ευεξίας και ευημερίας σε όλη την διάρκεια 
ζωής τους, ιδίως εκείνοι που είναι πιο ευάλωτοι ή βρίσκονται σε κίνδυνο. 

  Τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πολίτες, των οποίων τα 
ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι σεβαστά, να αποτιμώνται και να 
προωθούνται  πλήρως. 

 Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας θα πρέπει να είναι προσβάσιμες,  προσιτές 
και   διαθέσιμες στην κοινότητα, ανάλογα με τις ανάγκες. 

 Οι άνθρωποι δικαιούνται σεβασμό, ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία. 

  Τα Συστήματα Υγείας πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες για καλή σωματική  
και ψυχική υγεία για όλους.  

 Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας πρέπει να συνεργάζονται(διατομεακή) και με 
άλλους τομείς 

 Οι αποφάσεις της διοίκησης για την ψυχική υγεία πρέπει να 
καθοδηγούνται από σωστές πληροφορίες και  γνώση. 

 

 



      Παράγοντες όπως η φτώχεια, η ανεργία, οι κακές συνθήκες εργασίας, οι 
ακατάλληλες συνθήκες στέγασης και η κακή σχολική εκπαίδευση, έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία και αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο 
ανάπτυξης ψυχικών διαταραχών. 

 

     Επιπλέον, η κακή ψυχική διάθεση και η χαμηλή κοινωνική θέση 
σχετίζονται με έκθεση σε παράγοντες κινδύνου για την ψυχική υγεία, όπως 
είναι η κακή διατροφή, το κάπνισμα, το αλκοόλ, η κατάχρηση ουσιών και η 
βία. 

 

      Η ψυχική ευεξία επηρεάζεται έντονα από παράγοντες όπως η ηλικία, το 
φύλο, η προσωπικότητα και η ανθεκτικότητα (resilience). 

 

     Πολλά άτομα που αντιμετωπίζουν προκλήσεις και δυσκολίες ,έχουν καλή 
ψυχική υγεία και ευημερούν σε όλη την  ζωή τους επιδεικνύοντας 
αξιοσημείωτη αντοχή, ενώ άλλοι υποφέρουν από κακή ψυχική υγεία παρά τις 
ευνοϊκές συνθήκες. 

 





      Παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία 

 Ατομικά χαρακτηριστικά: Γένος, Ηλικία, 

Εθνικότητα, Αναπηρία, Σεξουαλικότητα, Φυσική 

υγεία 

 Κοινωνικοοικονομικέςσυνθήκες:Εισόδημα, Ακίνητη 

περιουσία, Πλούτος, Περιβάλλον 

 Ψυχοκοινωνικές συνθήκες: Κοινωνικοί  δεσμοί,  

Οικογενειακή ζωή, Εκπαίδευση, Αυτονομία,  

Έλεγχος της ζωής,   Ικανότητα 

 Πολιτικές συνθήκες: Επιρροή στην λήψη 

αποφάσεων, συμμετοχή στο δημόσιο βίο. 

 

 



  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να 

επηρεάσει αρκετούς από τους 

παράγοντες που καθορίζουν την 

ψυχική υγεία όπως είναι: 

   οι περιβαλλοντικοί,  

   οι ψυχοκοινωνικοί  

   οι οικονομικοί 

 



   Mία ολιστική προσέγγιση σε θέματα ψυχικής 
υγείας και εφαρμογής προγραμμάτων σε τοπικό 
επίπεδο θα πρέπει να καλύπτει τους εξής 
τομείς: 

    Υλοποίηση προγραμμάτων πρωτογενούς 
πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας του 
γενικού πληθυσμού (χρηματοδότηση από Ε.Ε. 
κ.α.). 

    Σχεδιασμό κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας, με στόχους την  εξατομικευμένη 
προσέγγιση (δευτερογενής  πρόληψη) και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των οικογενειών 
των ωφελούμενων. 

 
 



                ΠΡΟΛΗΨΗ 

  Πρόκειται για κάθε δράση-ενέργεια, η 

οποία στοχεύει στην αναχαίτιση της 

όποιας µορφής αρνητικοποίησης της 

ζωής.  

 Σκοπός της πρόληψης είναι η αποτροπή 

των πρόωρων θανάτων, η αναβάθµιση του 

επιπέδου υγείας, η διαµόρφωση στάσεων 

και συµπεριφορών που επιδρούν θετικά 

στην υγεία 
 



  ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

 

 



      ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Αποτελεί μία σταθερή δομή ,η οποία ανήκει 

στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και 

Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου 

Ν.Φιλαδέλφειας –Ν.Χαλκηδόνας  

Σκοπός της δομής είναι η ευαισθητοποίηση, η 

ενημέρωση αλλά και η άμεση πρακτική στήριξη 

των πολιτών σε ζητήματα ψυχικής υγείας ή 

κοινωνικών προβλημάτων που αφορούν το 

άτομο, την οικογένεια ή την κοινότητα.  

 

 



                 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
 

 Η παροχή παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης, 

συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε όσους δηµότες το 

έχουν ανάγκη 

 Η καταγραφή, ο εντοπισµός και η αντιµετώπιση των 

ψυχοκοινωνικών αναγκών των δηµοτών 

 Η προσπάθεια εξασφάλισης ίσων ευκαιριών και δικαιωµάτων 

ατόµων που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες  

 Η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολιτών σε 

σχέση µε τα κοινωνικά προβλήµατα και τα ζητήµατα 

κοινωνικής αλληλεγγύης και τη δημιουργία τέτοιων δικτύων. 

 



             ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
    Όλες οι υπηρεσίες  παρέχονται δωρεάν στους 

δημότες και  κατοίκους του Δήμου μας  κάθε 
ηλικίας και εθνικότητας και περιλαμβάνουν: 

 Αγωγή Κοινότητας  

 Διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων ενημέρωσης και 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων με στόχο την 
ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, την πρόληψη 
αλλά και την εκπαίδευση ομάδων με κοινό 
αντικείμενο ενδιαφέροντος. 

 Συνεργασία µε τις σχολικές μονάδες της περιοχής 
για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την 
αντιµετώπιση περιστατικών από ανήλικα παιδιά 

 

 



ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 Ατομική Ψυχοθεραπεία – Συμβουλευτική 

 Ομαδική Συμβουλευτική 

 Αξιολόγηση και αντιμετώπιση 

προβλημάτων ψυχικής υγείας – 

θεραπευτική παρέμβαση ή κινητοποίηση 

και διασυνδετική παραπομπή σε άλλη 

κατάλληλη Δομή ανάλογα με τις ανάγκες 

του κάθε ατόμου.  

 



       ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

o Συμβουλευτική υποστη ́ριξη σε επι ́πεδο 
ατο ́μου και οικογε ́νειας όσον αφορα ́ τις 
διαπροσωπικές σχε ́σεις, τα προβλη ́ματα 
συμπεριφορα ́ς και συναισθηματικω ́ν 
διαταραχω ́ν 

o Συμβουλευτική υποστη ́ριξη του ατο ́μου 
στην αντιμετω ́πιση προσωπικών, 
οικογενειακω ́ν, κοινωνικών και 
οικονομικών δυσκολιών 

 



    ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
o Ψυχοκοινωνική στήριξη σε ατο ́μα με αναπηρία η 

σοβαρά προβλήματα υγείας και των οικογενειω ́ν 

τους και γενικότερα σε  άτομα που ανήκουν στις 

ευάλωτες η ευπαθείς κοινωνικά ομα ́δες (άποροι, 

ανασφάλιστοι, άστεγοι, μέλη μονογονεικω ́ν 

οικογενειω ́ν, αποφυλακισμένοι, εξαρτημένα – 

απεξαρτημένα άτομα, ρομά, οικονομικοι ́ 

μετανάστες – πρόσφυγες κτλ.) 

o Συγκρότηση «οµάδων» ενίσχυσης και αυτογνωσίας 

εφήβων για θέµατα όπως: σχέσεις µε τους γονείς, 

επιρροή της παρέας, σεξουαλικότητα, σχέση µε τον 

εαυτό µου 

 



      ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

o Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία άγαμων  

μητέρων και άλλων ατόμων, σε ομάδες 

κινδύνου όπως άτομα που δέχονται 

ψυχολογικη ́ και σωματικη ́ βία 

o Δράσεις ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης 

των δηµοτών σε κοινωνικά ζητήµατα 

(εκδηλώσεις, ηµερίδες, διανοµή έντυπου 

υλικού κ.α.). 

 



 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

• Ατομική ψυχοθεραπεία 

• Ομάδα διαχείρισης διαπροσωπικών 

σχέσεων 

 

• Ομάδα διαχείρισης επίμονων σκέψεων 
 



 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
                            

Ατομική ψυχοθεραπεία: 

Τα ατομικά αιτήματα αφορούν: τη σχέση γονιού- 
παιδιού, τη σχέση του ζευγαριού, τη διαχείριση 
κάποιας χρόνιας ασθένειας, τη διαχείριση 
άγχους, το πένθος, την κατάθλιψη, την εξάρτηση 
από τζόγο, την εξάρτηση από αλκοόλ, τις κρίσεις 
πανικού, τις φοβίες, την αυτογνωσία, τις 
μαθησιακές δυσκολίες, τις σχέσεις με το άλλο 
φύλο, τις ειδικές συναισθηματικές και 
λειτουργικές δυσκολίες ατόμων τρίτης ηλικίας.  

 
 



 

           ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Η ομάδα διαπροσωπικών σχέσεων : 

Ομάδα ψυχοθεραπείας κλειστού τύπου, όπου 
η συμμετοχή ανανεώνεται ανά κύκλους των 5 
συνεδριών. 

Θέσπιση ορίων, αναγνώριση ρόλων, 
διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών 

Κατά την διαρκεια των 3 χρόνων λειτουργίας 
έχουν συμμετάσχει 24 άτομα 

 



 

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Η ομάδα επίμονων σκέψεων: 

Ομάδα ψυχοθεραπείας κλειστού τύπου, όπου 

η συμμετοχή ανανεώνεται ανά κύκλους των 5 

συνεδριών. 

Ομάδα με τη διαμεσολάβηση ειδικών ντοσιέ  

φωτογραφιών 

• Κατά την διαρκεια των 2χρόνων λειτουργίας 

έχουν συμμετάσχει 18 άτομα 

 



      ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ 

 

 
     Πραγματοποιούνται οι βασικές 

νευροψυχολογικές διεργασίες γνωσιακών 

λειτουργιών, σε άτομα που παρουσίαζουν 

διαταραχές στη μνήμη, από ψυχολόγο της 

Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «ο Νέστωρ», στο 

χώρο του Πνευματικού Κέντρου της 

Φιλαδέλφειας . 



      ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 

 
    Μάιος – Ιούνιος- Ιούλιος 2016: 

   Ομιλίες της   Ψυχολόγου του Κέντρου 

Ψυχοκοινωνικής στήριξης και Πρόληψης, στα ΚΑΠΗ  

τoυ Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας μέ  

θέματα εισηγήσεων: « Ποιότητα ζωής και Τρίτη 

ηλικία: η έννοια της ευτυχίας και πώς να 

οδηγηθούμε σε αυτή» και « Η σημασία της σωστής 

επικοινωνίας στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και 

πώς να ακούμε τους άλλους.» 



    ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

     22/3/2016 Ομιλία στον σύλλογο γονέων 

και κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Νέας  

Φιλαδέλφειας, ομιλητής Δ. Τσερπέλης, 

Κλινικός Ψυχολόγος       

    23/3/16 Ημερίδα με θέμα « Παιδί & 

Οικονομική Κρίση», στο Πνευματικό Κέντρο 

Φιλαδέλφειας, ομιλητές: Ε. Τσαπατσάρη, 

Κοινωνιολόγος, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 

& Β. Μανουράς, Ψυχολόγος 



        ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 

 
 10/10/16 Ημερίδα σε συνδιοργάνωση του 

Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αγίων Αναργύρων και 

του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και 

Πρόληψης του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας & 

Χαλκηδόνας, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου,  

με θέμα: «Η κρίση στην ζωή του ατόμου και της 

οικογένειας», με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα 

Ψυχικής Υγείας.  



      ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 

 
 7/4/17 «Αλσοπαιδιές ενάντια στην Κατάθλιψη», στα 

πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 

Υγείας, που είχε το θέμα «Κατάθλιψη: Ας 

μιλήσουμε».  

 Η δράση περιλάμβανε, αρχικά περίπατο στο Άλσος 

και έπειτα Αλσοπαιδιές(παιχνίδια και ασκήσεις 

ανάλογα με την ηλικία και την φυσική κατάσταση 

των συμμετεχόντων), με την καθοδήγηση των 

Γυμναστών και των Φυσικοθεραπευτών του Δήμου.  



      ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

   Συγκρότηση ομάδων γονέων με 

στόχο την εκπαίδευση και την 

πρόληψη για κοινά θέματα που 

αφορούν τα παιδιά και την 

οικογένεια. 

 



      ΣΧΟΛΕΣ  ΓΟΝΕΩΝ 

 

    Η ομάδα είνα ανοιχτού τύπου και 

ο αριθμός των συμμετεχόντων 

κυμαινόνταν μεταξύ 10-16 ατόμων  

   Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν 

σε κάθε συνάντηση ήταν οι εξής: 



      ΣΧΟΛΕΣ  ΓΟΝΕΩΝ 

 

 
1η συνάντηση: Γνωριμία Ομάδας- Ο ρόλος του γονέα , 

συντονίστριες: Ε. Τσαπατσάρη, Κοινωνιολόγος & 
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Μ. Καρρά, Ψυχολόγος 

2η συνάντηση: Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου, 
συντονιστής: Γ. Κορμάς, Εκπρόσωπος του Ελληνικού 
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου  

3η συνάντηση: Cyber-bullying & εξάρτηση από το 
διαδίκτυο, συντονίστριες: Ε. Τσαπατσάρη, 
Κοινωνιολόγος & Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Μ. 
Καρρά, Ψυχολόγος 



      ΣΧΟΛΕΣ  ΓΟΝΕΩΝ 

 

 
4η συνάντηση: Σχολικός Εκφοβισμός, στα πλαίσια του 

προγράμματος της Ακαδημίας Γονέων, συντονίστρια: 

Ε. Τζαβέλα, Ψυχολόγος, Μονάδα Εφηβικής Υγείας, 

της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου 

Παίδων «Παν. & Α. Κυριακού» 

5η συνάντηση: Επικοινωνία & Ενεργητική Ακρόαση, 

συντονίστριες: Ε. Τσαπατσάρη, Κοινωνιολόγος & 

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Μ. Καρρά, Ψυχολόγος 

6η συνάντηση: Όρια & Ενεργητική Ακρόαση, 

συντονίστρια: Μ. Καρρά, Ψυχολόγος 



      ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 

 
7η  συνάντηση: Εφαρμογή των ορίων, συντονίστρια            

Μ.Καρρά, Ψυχολόγος 

8η  συνάντηση: Συγκρούσεις & Συναισθήματα, 

συντονίστρια: Μ. Καρρά, Ψυχολόγος 

9η  συνάντηση: Τρόποι επίλυσης των συγκρούσεων, 

συντονίστρια: Μ. Καρρά, Ψυχολόγος 

10η  συνάντηση: Αυτοεκτίμηση, συντονίστρια:      

Μ.Καρρά, Ψυχολόγος  



 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

  Ομάδα πρόληψης υποτροπής με 

στόχο την διακοπή του 

καπνίσματος και την διατήρηση 

της αποχής. 

  Συμμετέχοντες 15 μέλη 

 



 

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ   ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

   Οι συμμετέχοντες στην ομάδα έλαβαν 
πρακτικά εργαλεία για να μπορουν να 
σχεδιάζουν την δική τους στρατηγική 
προκειμένου να παραμένουν καθαροί. 

1.Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν 
τους παράγοντες που αποτελούν για 
εκείνους ερέθισμα και ενεργοποιούν 
την επιθυμία τους  για να καπνίσουν 



 

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

2. Να είναι σε θέση να αμφισβητήσουν τον δεδομένο 
τρόπο σκέψης που έχουν αναφορικά με το κάπνισμα 
και να μπορούν να  αλλάξουν/ αντικαταστήσουν με 
άλλες διεργασίες σκέψης που προωθούν την 
καθαρότητα. 

3. Να μπορούν να αναγνωρίσουν τις δικές τους 
υποκειμενικές συνέπειες του καπνίσματος αλλά και 
να είναι σε θέση να διακρίνουντα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν μένοντας καθαροί 



ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ 

 

 
4. Να είναι σε θέση να  αναγνωρίσουν 

τουε προβληματικούς τομείς που 

μπορούν να οδηγήσουν σε υποτροπη 

5.Να μπορούν να διαχειρίστούν 

έκτακτες καταστάσεια και 

τυχόνολισθήματα 



                       Το Κέντρο στελεχώνεται  
    Από ειδικούς κοινωνικούςεπιστήμονες και επαγγελματίες 

υγείας  που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψυχικής 
υγείας και δρούν στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής 
αυτού, εργαζόμενους και εθελοντές  

 

 Κλινικό ψυχολόγο / ψυχοθεραπευτή  

 Ψυχολόγο> συστημικό θερεπευτή 

 Κοινωνιολόγο 

 Ειδικό  παιδαγωγό 

 Λογοθεραπευτή 
  



         ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

     Από τη λειτουργία του κέντρου διαπιστώνεται η 

ανάγκη της πρωτοβάθμιας παρέμβασης στην ψυχική 

υγεία,με στόχο της προαγωγή και την πρόληψη 

αυτής,η οποία να μπορεί να ανταποκριθεί σε 

διαφορετικά αιτήματα και ανάγκες από διαφορετικών 

πληθυσμιακών ομάδων και ηλικιών . 

     Πρόκληση είναι πως ανταποκρινόμαστε  με τα 

δεδομένα μέσα σε ένα τόσο διευρημένο πλαίσιο 

αναγκών και υπηρεσιών. 



       ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  ΠΟΛΥ 
 

 

 

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α  Τ Σ Α Π Α Τ Σ Α Ρ Η ,  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ  M S C ,  

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ  Ψ Υ Χ Ι Κ Η Σ  Υ Γ Ε Ι Α Σ  

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Τ Σ Ε Ρ Π Ε Λ Η Σ ,  Κ Λ Ι Ν Ι Κ Ο Σ  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  

Δ Η Μ Ο Σ  Ν . Φ Ι Λ Α Δ Ε Λ Φ Ε Ι Α Σ - Ν . Χ Α Λ Κ Η Δ Ο Ν Α Σ  

                 

  


