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33.  Παπαδάκης Πέτρος Προγράμματα πρόληψης και μακροχρόνιας φιλοξενίας-Νέες προοπτικές, Αναδοχή του χωριού 
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42.  Σωτηριάδης Σωτήρης 
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Προγράμματα αναδοχής και υιοθεσίας  ΣΤΟ Π.Π.Π.ΚΑΒΑΛΑΣ 41-42 
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Χ. & Παπαστεφανάκης 
Ε. 
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Προοπτικές Απασχόλησης των φιλοξενουμένων παιδιών μέσω Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων που προωθούν την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία  

 

Ασημοπούλου Σοφία, Α’ Αντιπρόεδρος του Κ.Κ.Π. Δυτικής Μακεδονίας 

Ημερομηνία γέννησης: 26/09/1987 
Σπουδές: Πτυχιούχος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (πρώην 

Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας) με μεταπτυχιακό στις Κοινωνικές , πολιτικές και πολιτισμικές σπουδές των 

Βαλκανίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Εργασιακή εμπειρία: Συμβασιούχος διοικητικός υπάλληλος  
Ιδιότητα: Α’ Αντιπρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-σήμερα. 

 

Παπουτζής Λάζαρος, Πρόεδρος του Κ.Κ.Π. Δυτικής Μακεδονίας 

  

Περίληψη 

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα φιλοξενούμενα παιδιά των Κέντρων 

Κοινωνικής Πρόνοιας είναι η επαγγελματική κατάρτιση και η μετέπειτα προώθηση τους στην αγορά εργασίας. Όσα 

παιδιά άνω των 18 ετών δεν έχουν τη δυνατότητα ή την «τύχη» να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

απομακρύνονται από τα Κέντρα, με αβέβαιη εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία. Η ανεύρεση εργασίας σε ένα 

περιβάλλον, το οποίο για μεγάλο διάστημα ταλανίστηκε από την οικονομική κρίση και ανεργία, καθιστά το μέλλον 

αυτών των νέων αβέβαιο. Πόσο μάλλον όταν η εισαγωγή αυτών των παιδιών γίνεται κατόπιν εισαγγελικής 

παρέμβασης και ουσιαστικά δεν διαθέτουν ένα οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο θα μπορούσαν να επιστρέψουν 

με ασφάλεια μετά την ενηλικίωσή τους.  

Η αξιοποίηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση και μετέπειτα την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων,  

που προωθούν την Κοινωνική ΑΛληλέγγυα Οικονομία θα μπορούσαν να διευρύνουν τις επαγγελματικές προοπτικές 

των φιλοξενούμενων παιδιών, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης τους. Επιπλέον, μέσω 

της επαγγελματικής αποκατάστασης και των αξιόλογων προτάσεων κοινωνικών συνεταιρισμών μπορεί να επιτευχθεί 

η σταδιακή μετάβαση από το ιδρυματικό περιβάλλον στην ευρύτερη κοινωνία, μειώνοντας τους παράγοντες 

κοινωνικού αποκλεισμού συμπεριλαμβανομένου και του στίγματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η επιχειρηματικότητα 

στα πλαίσια της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, πέρα από τα προφανή οφέλη που θα μπορούσε να προσφέρει 

στα φιλοξενούμενα παιδιά, τους δίνει την δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντες τους με δράσεις που φέρουν 

ένα θετικό κοινωνικό πρόσημο και βασίζονται στις αξίες της συνεργατικότητας, την αλληλεγγύης και την ισότητας.  

 

 

Αναπτύσσοντας την επαγγελματική ανάπτυξη 

Αντωνίου Θεόδωρος & Αλιακίζογλου Αικατερίνη 

Αντωνίου Θεόδωρος, Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Ηρακλείου antonioutheodore@yahoo.gr 

 

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 30 έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Θητεία 3 χρόνων σε 

ΓΡΑΣΕ.Π. και 3 έτη σε ΓΡΑ.ΣΥ. Υπεύθυνος ΣΕΠ του ΚΕ.ΣΥ.Π. Ηρακλείου τα τελευταία 4 έτη και τωρινή θέση εργασίας. 

mailto:antonioutheodore@yahoo.gr
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Πτυχιούχος Παιδαγωγικών Σπουδών και Διδακτορικό Δίπλωμα στις  Επιστήμες της Αγωγής. Επιμορφωμένος στον 

επαγγελματικό προσανατολισμό στο ΠΕΣΥΠ Αθήνας. Εργαστηριακός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Κρήτης για 15 έτη. Επιστη-

μονικός Συνεργάτης στην ΑΣΠΑΙΤΕ Κρήτης για 3 έτη, σημειώσεις των Μαθημάτων Μεθοδολογία Έρευνας, 

Ψυχομετρία, Οργανωτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στη Δια Βίου Ανάπτυξη. Δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα 

περιοδικά. 

                                        Αλιακίζογλου Αικατερίνη, Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Χαλκίδας 

aliakizogloukatia@yahoo.gr 

 

     Απέκτησε δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με την 

ειδικότητα Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού.(1990). Στη συνέχεια φοίτησε στην Παιδαγωγική 

Τεχνική Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΠΑΤΕΣ 

– ΣΕΛΕΤΕ 1996) όπου απέκτησε   πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών. Το 2003 εξειδικεύτηκε στον 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ» με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 

(Master) από τη Σχολή θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ. 

Από το 2001 εργάζεται ως μόνιμα διορισμένη εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπηρέτησε ως 

υπεύθυνη γραφείου σύνδεσης με την αγορά εργασίας στο 1ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας από το 2005-2008, ενώ από το 2008 έως 

σήμερα υπηρετεί ως υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Κέντρο Συμβουλευτικής και 

Προσανατολισμού Χαλκίδας (ΚΕ.ΣΥ.Π). Έχει σημαντικές επιμορφώσεις στην Συμβουλευτική από το Πάντειο 

Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και διδάσκει από το 2009 σε 

ΔΙΕΚ και ΚΕΚ. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Έχει σημαντική κοινωνική και συνδικαλιστική δράση.   
 

Περίληψη        

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, των ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και των διαρκών προκλήσεων η επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων κατέχει πρωτεύουσα θέση και 

γίνεται  ολοένα και περισσότερο σύνθετη διαδικασία. Είναι ένα «πάζλ» παραμέτρων, γενικά όμως είναι η εξελικτική 

πορεία του ατόμου αναφορικά με τον προσανατολισμό του στο χώρο της εργασίας και τις    αποφάσεις   του    για   το   

επάγγελμα   ή   τα επαγγέλματα,    που    επιθυμεί    ή    επιδιώκει    να ακολουθήσει ή να μετακινηθεί. Αποτελεί μια 

δια βίου διαδικασία,  και συντελείται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και είναι το αποτέλεσμα μια πολύπλοκης 

ψυχοκοινωνικής διαδικασίας. Είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη των δυνατοτήτων ενός 

ατόμου και την αυτό-πραγμάτωσή του, μία οργανωμένη και εξειδικευμένη προσπάθεια  που αποσκοπεί όχι μόνο 

στην επιβίωση, αλλά και στην εξέλιξη προσωπικών δυνατοτήτων. Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι δυνατόν να 

προσεγγισθεί και να διευκολυνθεί με ποικίλους τρόπους και δραστηριότητες. Μια από αυτές τις δραστηριότητες 

είναι η προσέγγιση των «πιθανών εαυτών» (possible selves) χρησιμοποιείται συχνά προκειμένου το άτομο να 

γνωρίσει βαθύτερα τον εαυτό του και να εκφραστεί για αυτόν τον εαυτό στο μέλλον. Οι «πιθανοί εαυτοί» 

περιλαμβάνουν τις σκέψεις, τις εικόνες και τα συναισθήματα που βιώνει το άτομο για το μέλλον του, ενώ 

εμπεριέχουν γνωστικές και συναισθηματικές πτυχές του εαυτού για το τί θέλουμε να γίνουμε, τί μπορούμε να 

γίνουμε και τί θέλουμε να αποφύγουμε να γίνουμε. Η συγκεκριμένη άσκηση, μέσω της σχεδίασης του δένδρου των 

πιθανών εαυτών,  στοχεύει  να συνειδητοποιήσει  το άτομο τις ελπίδες, τις προσδοκίες, τις ανησυχίες και τους 

φόβους, τα οποία ενδέχεται να αποτελούν εμπόδια στην επαγγελματική του ανάπτυξη, να διαχειριστεί  τη σχέση του 

με το περιβάλλον και να δώσει θετικό νόημα στην αλλαγή. Επιπλέον επιδιώκει να εντοπίσει  τις διαφορές που 

δημιουργούνται ανάμεσα στις παρελθούσες καταστάσεις και τις επιθυμητές επαγγελματικές επιδιώξεις και να 

διευρύνει  την αντίληψή του ατόμου για το τί είναι δυνατό και πιθανό. 

 

Λέξεις κλειδιά: Καριέρα,  Δένδρο πιθανών εαυτών, Επαγγελματική συμβουλευτική. 

 

  

mailto:aliakizogloukatia@yahoo.gr
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Η κοινοτική παιδοψυχιατρική. Μια “ασθενής” με μεγάλο κόστος. 

Βαγιωνής Γεώργιος, Msc Παιδοψυχίατρος, Κ.Ψ.Υ Χανίων 

Ο παιδοψυχίατρος Γιώργος Βαγιωνής γεννήθηκε και ζει στα Χανιά της Κρήτης. 

Μετά την απόκτηση του πτυχίου του έχει εργαστεί στα νοσοκομεία Θριάσιο Γενικό 

Νοσοκομείο Ελευσίνας, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και στο Νοσοκομείο Παίδων 

Πεντέλης. Παράλληλα για έτη έχει επιτελέσει χρέη διδάσκοντα εξεταστή στα Δημόσια 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Χανίων και Ρεθύμνου και είχε εργαστεί ως ιατρός 

στο Κέντρο ιατρικής βοήθειας της ασφαλιστικής εταιρίας Intersalonica στα Χανιά. Σήμερα 

δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως ιδιώτης παιδοψυχίατρος στα Χανιά της Κρήτης και 

συνεργάζεται με το Κ.Ψ.Υ. Χανίων. 

Mεταπτυχιακά έχει εκπαιδευτεί στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση (Διετές Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο-

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής/Α' Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών), στον 

αυτισμό και τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Μεταπτυχιακός τίτλος εκπαίδευσης/Master από το Πανεπιστήμιο 

Tor Vergata Ρώμη Ιταλίας), στην ενδοοικογενειακή βία (Κ.Ε.Κ Γ.Ν.Α Θριάσιο/Υπουργείο Υγείας), στις ψυχαναλυτικές 

αρχές στην παιδοψυχιατρική (Διετές Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο-Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης). Τέλος, έχει 

συμμετάσχει σε δεκάδες διεθνή και εθνικά συνέδρια με εργασίες του, ενώ άρθρα του έχουν φιλοξενηθεί σε διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά και στον τύπο. 

Περίληψη 

Ήδη από το μακρινό 1956 όπου άρχισε να λειτουργεί το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο της Αθήνας στην οδό 

Νοταρά άρχισε ουσιαστικά να λειτουργεί στην χώρα μας η πρώτη κοινοτική δομή που αφορούσε την ψυχική υγεία 

των παιδιών. Θα έπρεπε όμως να περάσουν πολλά έτη -σε αντίθεση με άλλα κράτη- μέχρι και η ίδια η ειδικότητα της 

Παιδοψυχιατρικής να αποκτήσει μια ξεχωριστή οντότητα. 

Η κοινοτική παιδοψυχιατρική είναι μια παλιά αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη πρόκληση. Είναι ο κλάδος αυτός που 

θα πρέπει να αναγνωρίσει πρώιμα την ψυχοπαθολογία στο περιβάλλον του ανήλικου, να την οδηγήσει διαγνωστικά 

ορθά την οικογένεια -παρά τις όποιες αντιστάσεις- και να δώσει τις βέλτιστες θεραπευτικές λύσεις. 

Η διεργασία που περιλαμβάνει σταδιακές αλλαγές στην παροχή των υπηρεσιών ψυχιατρικής φροντίδας και 

την βαθμιαία μετάβαση από την ψυχιατρική του ασύλου στην περίθαλψη στην κοινότητα προχωρά με αργά βήματα. 

 

 

Κοινότητες ασθενών με Νόσο Πάρκινσον και φίλων: Μορφές βιοκοινωνικότητας και 

επιστημολογικά ζητήματα 

Βαλασάκη Μαρία, Υπ. Διδάκτωρ Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

2014- παρόν Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών 

Σπουδών, Τμήμα Κοινωνιολογίας Ρέθυμνο, Κρήτη Τίτλος Διατριβής: «Νευροεκφυλιστικές ασθένειες, 

Βιοκοινωνικότητα και Διακυβέρνηση του Πάσχοντος Σώματος στη Σύγχρονη Ελλάδα: Η Μελέτη της Νεανικής 

Πάρκινσον». 

2012-2013 MSc Πολιτική Ψυχολογία Queen’s University Belfast Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «Μικτή 

ΜεθοδολογικήΠροσέγγιση της Σχέσης μεταξύ Χρόνιων Ασθενειών και Πολιτικής 

Συμπεριφοράς στο πλαίσιο της Ελλάδας της κρίσης». 

2006-2012 Πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη και Δημόσια Διοίκηση 

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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 Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών 

  

 

Περίληψη 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σχετικά με το βίωμα της νόσου Πάρκινσον προέκυψε η 

ανάγκη μελέτης κοινοτήτων ασθενών και φίλων. Μέσα από τη συμμετοχική παρατήρηση και ύστερα από την εις 

βάθος ανάλυση των δεδομένων της έρευνας (αφηγήσεις ασθενών και συνεντεύξεις ειδικών) αναδύθηκαν ζητήματα 

τα οποία θέτουν έννοιες όπως συλλογικότητα, συναισθήματα, ατομικότητα, βιοπολιτική, εξουσία, υπό 

διαπραγμάτευση. Στην παρούσα εισήγηση θα πραγματευτούμε το ζήτημα της βιοπολιτικής μέσα από τη 

βιοκοινωνικότητα˙ έννοια που έρχεται στο φως το 1996 από τον Rabinowκαι αποκαλύπτει από τη μία πλευρά τις 

μορφές ελέγχου, επιτήρησης και εξουσίας εκ μέρους των ειδικών, και από την άλλη τη διαμόρφωση βιολογικών 

ταυτοτήτων των ατόμων και τη διαπραγμάτευση με τον εαυτό. Η συλλογικότηταμετατρέπεται σε βιοκοινωνικότητα, 

και η βιοπολιτική προκύπτει ως αναλυτικός άξονας, καθ’ ότι οι δραστηριότητες, όπως σχεδιάζονται και προωθούνται 

από τους ειδικούς επαγγελματίες υγείας, παρέχουν στα άτομα ερμηνευτικά και εννοιολογικά εργαλεία, 

κατασκευάζουν υποκειμενικότητες και επιπλέον καθοδηγούν τις ατομικές εμπειρίες σύμφωνα με διεθνή και 

ευρωπαϊκά πρότυπα. Επιπρόσθετα, ως απόρροια των κοινών σημείων ανάμεσα σε διαφορετικά κοινωνικό-

πολιτισμικά πλαίσια, αποκαλύπτεται το επιστημολογικό «γνωρίζω πως» (“know–how”) το οποίο, αφότου το ίδιο 

αποκωδικοποιηθεί θεωρητικά και υπό το κοινωνιολογικό πρίσμα, σκιαγραφεί τους λόγους επιλογής των 

δραστηριοτήτων της εκάστοτε κοινότητας, τη σχέση που αποκτά το άτομο-ασθενής με το σώμα και την ασθένεια του, 

αλλά και την κανονικοποίηση που προωθείται και κάθε φορά, εί δυνατόν, επιτυγχάνεται μέσα από θεσμικές και 

ιατρικές παρεμβάσεις, όπως ποικίλες μορφές θεραπείας (επεμβατικές θεραπείες DBS, φυσικοθεραπεία, 

λογοθεραπεία κ.ο.κ.).  

 

 

Κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας και εφαρμογή στην Κοινωνική Εργασία. Η κοινωνική 

λειτουργός από ισχυρή εμπειρογνώμων σε ισότιμος εταίρος. 

Βάντσης Δημήτρης, Κοινωνικός λειτουργός Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α. Ρεθύμνου- υποψ. Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Σπουδές: 

 Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας- ΤΕΙ Αθήνας – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

 Πτυχίο Master of Philosophy από το University of Bradford- Department of Social and Economic 

Studies 

 Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (ειδίκευση Διεθνείς Σπουδές) – Πάντειο 

Πανεπιστήμιο 

 Υποψήφιος διδάκτορας- Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας με θέμα: «Αναπηρία, 

Εργασία και Τουρισμός» 

Εργασιακή εμπειρία: 

Έχω εργαστεί με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο Ελληνικό Συμβούλιο 

για Πρόσφυγες μεταξύ των ετών 1997 και αρχών του 1999. Επίσης υπηρέτησα ως Υπεύθυνος της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας Προσφύγων του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας για έξι μήνες το 2002. Από τον Ιούνιο του 1999 έως τον 

Ιούλιο του2002 εργάστηκα στον ΟΑΕΔ ως κοινωνικός λειτουργός με κύριο καθήκον την προώθηση στην απασχόληση 

ατόμων με αναπηρία και άλλων ευάλωτων ομάδων όπως οι αποφυλακισμένοι και οι απεξαρτημένοι από ουσίες. 

Από το Σεπτέμβρη του 2003 έως τον Ιούλιο του 2010 εργάστηκα ως διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

του ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) όπως επίσης και κατά το διάστημα από το χειμερινό εξάμηνο του 2014 έως τον Ιούνιο του 
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2018. Στο διάστημα Σεπτεμβρίου 2010 έως τον Ιούλιο 2013 δίδαξα στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Δ. 

Ελλάδας (Πάτρα). Εργάζομαι από την 1/3/2018 ως κοινωνικός λειτουργός στο  Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α. Ρεθύμνου. 

Έχω δημοσιεύσει σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (Εκλογή, Τουριστικά Θέματα, Κοινωνική Εργασία, Βήμα 

των Κοινωνική Επιστημών) 

Έχω συμμετάσχει σε ελληνικά και ξενόγλωσσα συνέδρια με θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία και 

μετακινούμενους πληθυσμούς. 

Περίληψη 

 

Η εισήγηση αυτή εστιάζει στην εφαρμογή του κοινωνικού μοντέλου της αναπηρίας στην πρακτική της 

Κοινωνικής Εργασίας με τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα των ατόμων με αναπηρία. Το μοντέλο αυτό 

χρησιμοποιείται ως αντιληπτική βάση της κοινωνικής πραγματικότητας για την ομάδα αυτή. Επίσης αξιοποιείται και 

ως ερμηνευτικό εργαλείο για τη βιωμένη εμπειρία των ατόμων με αναπηρία στα πλαίσια της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης στις δυτικές κοινωνίες. 

Μετά από μια σύντομη παρουσίαση του μοντέλου αυτού θα παρουσιαστούν πολύ συνοπτικά οι τέσσερις από 

τις μεθόδους της Κοινωνικής Εργασίας. Πιο συγκεκριμένα: 

α) Κοινωνική Εργασία με Άτομα με χρήση της Επικεντρωμένης σε Στόχους Κοινωνική Εργασία (task-centred 

Social Work) 

β) Κοινωνική Εργασία με Ομάδα με χρήση της ίδιας προσέγγισης 

γ) Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα με συγκερασμό της προαναφερθείσας μεθοδολογίας και της στρατηγικής 

της κοινοτικής δράσης 

δ) Κοινωνική Έρευνα (οργάνωση, προετοιμασία, διεξαγωγή έρευνας και τα πολυδιάστατα ευεργετικά 

αποτελέσματα του συνόλου αυτής της διαδικασίας). 

 

 

 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και εκτίμηση αναγκών υγείας των προσφύγων από εμπόλεμες 

χώρες στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Βασιλάκης Δημήτρης, Ειδικευμένος Ιατρός Γενικής Ιατρικής, MD, MSc Κοινωνιολογίας, Ιατρός στο Κοινωνικό Ιατρείο 

Αλληλεγγύης Ηρακλείου  

Αποφοίτησα από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης το 

2011.Παρακολούθησα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία» της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο του οποίου εκπονώ 

την διπλωματική εργασία με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και εκτίμηση αναγκών 

υγείας των προσφύγων από εμπόλεμες ζώνες στην περιοχή της Κρήτης». 

Το 2018 ολοκλήρωσα την τετραετή άσκηση της ειδικότητας στη Γενική Ιατρική στο 

Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο». Στο πλαίσιο άσκησης της ειδικότητας 

εργάστηκα ως ειδικευόμενος ιατρός το 2017-2018 , στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας 

καθώς και στο Δημοτικό/Κοινωνικό ιατρείο (Νυν 4η ΤΟΜΥ) Ηρακλείου , το οποίο ήταν επιφορτισμένο με την κάλυψη 

των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων μεταξύ των οποίων και όλων των 

προσφύγων που διαμένουν στον νομό Ηρακλείου.  

Ολοκλήρωσα την 9μηνη θητεία μου ως Οπλίτης Ιατρός στην μονάδα ειδικών δυνάμεων στο Πέραμα της 

Λέσβου το 2013 καιτην υποχρεωτική άσκηση υπηρεσίας υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Σπηλίουκαι στο Περιφερικό 

Ιατρείο Επισκοπής Ρεθύμνου το 2014. 

Παρέχω από το 2013 εθελοντικά ιατρικές υπηρεσίες στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Ηρακλείου και στο 

παρελθόν στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Ρεθύμνου που δημιουργήθηκε από πολίτες με σκοπό την παροχή 

ιατρικής φροντίδας σε ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα, όπως ανασφάλιστους , ανέργους πρόσφυγες και μετανάστες. 
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Έχω συμμετάσχει ως ομιλητής σε ελληνικά και ευρωπαϊκά συνεδρία που αφορούν την Γενική Ιατρική και έχω 

παρακολουθήσει σεμινάρια, ημερίδεςκαι επιστημονικές συναντήσειςπου αφορούν τον επιστημονικό κλάδο της 

Ιατρικής και Κοινωνιολογίας. Επίσης, έχω παρακολουθήσει σεμινάρια συστημικής ψυχοθεραπείας και έχω λάβει 

μέρος σε δράσεις παρέμβασης για την ψυχική υγεία σε τοπικές κοινότητες της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου. 

Φέρω πιστοποίηση ALSProviderCourse από το EuropeanRescuitationCouncil,ενώ έχω συμμετάσχει ως 

εισηγητής στη διδασκαλία μαθημάτων στο ΔΙΕΚ Ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γενικού 

Νοσοκομείου «Βενιζέλειο». 

 

Περίληψη 

Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση των αναγκών υγείας των προσφύγων, ωφελούμενων του προγράμματος 

στέγασης στο Ηράκλειο Κρήτης και η διερεύνηση της προοπτικής της εφαρμογής ενός μοντέλου πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας που θα είναι σε θέση να ικανοποιεί τις πολυδιάστατες ανάγκες της ευαίσθητης αυτής κοινωνικής 

υποομάδας.  

Με το ξέσπασμα της Συριακής κρίσης το 2011 η χώρα μας αποτέλεσε την πύλη εισόδου μαζικών προσφυγικών 

ροών. Στην Κρήτη κατέφθασαν 700 πρόσφυγες μέσω ενός προγράμματος στέγασης του UNHCR. Η αποτελεσματική 

παροχή υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε έναν μεγάλο πληθυσμό εγκατεστημένων προσφύγων με αυξημένες 

ανάγκες , πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και πιθανότητες αποκλεισμού , αποτελεί πρόκληση για την χώρα μας η οποία 

βρίσκεται στην μέση μιας από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της ιστορίας της. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

υγείας καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο ως πυλώνας υγείας σε μια κατάσταση διπλής κρίσης και η εκτίμηση 

αναγκών υγείας αποτελεί το εργαλείο ώστε οι περιορισμένοι πόροι να κατανεμηθούν με τον αποδοτικότερο τρόπο 

λαμβάνοντας υπόψιν το ιδιαίτερο κοινωνικό και πολιτισμικό προφίλ των ανθρώπων αυτών. 

Για τη μελέτη των αναγκών υγείας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις σε 20 

πρόσφυγες που είναι ωφελούμενοι του προγράμματος στέγασης και είναι χρήστες του ιατρείου πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας που είναι επιφορτισμένο για την κάλυψη των υγειονομικών τους αναγκών. Οι συνεντεύξεις έδωσαν 

χρόνο στους ανθρώπους αυτούς να περιγράψουν βιογραφικά τις διαδρομές και τους σημαντικούς σταθμούς της ζωής 

τους και να διερευνηθεί με ποιον τρόπο αυτοί επηρέασαν την κοινωνική, ψυχική και φυσική τους υγεία. Ερωτήθηκαν 

για τις ανάγκες υγείας που υπάρχουν αυτήν την περίοδο στους ίδιους και τις οικογένειες τους, την σχέση τους με το 

υγριονομικό προσωπικό καθώς και με την τοπική κοινωνία. Τα δεδομένα αυτά θα συνδυάστηκαν με τα 

αποτελέσματα εκτίμησης αναγκών από την μέθοδο του focus group και από μελέτη παρατήρησης. 

Ενδιαφέροντα σημεία των αποτελεσμάτων της έρευνας αποτελούν  

 η καταγραφή των αναγκών υγείας του ευαίσθητου αυτού πληθυσμού , 

 η ανάδειξη συγκεκριμένων κοινωνικών και πολιτισμικών εμποδίων στην χρήση και παροχή των υπηρεσιών υγείας ,  

 η άμεση συσχέτιση, συγκεκριμένων συμπτωμάτων υγείας με δυσχερείς κοινωνικές καταστάσεις  

 η ύφεση των σωματικών αυτών συμπτωμάτων και η βελτίωση της υγείας των προσφύγων με εκπλήρωσης 

ορισμένων κοινωνικών αναγκών και την προσπάθεια ένταξής τους στην κοινότητα 

 

Ιδρυματισμός & Κοινωνική Ένταξη – Βιογραφικές Αναφορές Τέως Οικότροφων Αρρένων 

Βλάχος Φώτιος, Παιδαγωγός Κ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας, ΜSc Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 

Γεννηθείς το 1982 στη Θεσσαλονίκη ο Φώτιος Βλάχος αποφοίτησε το 2004 από το 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ το 2008 

ολοκλήρωσε με άριστα μεταπτυχιακές σπουδές στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Έχει εργαστεί 

αρχικά στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, σε ερευνητικά 

προγράμματα και από το 2011 και μετά στο δημόσιο τομέα στην Ειδική Αγωγή και την Παιδική 

Προστασία. Από το 2015 είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και έχει 
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επιμορφωθεί στις σύγχρονες προσεγγίσεις προσαρμογής των ατόμων με αναπηρία στην ανήλικη και ενήλικη Ζωή, 

αλλά και ως εκπαιδευτής Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Το τρέχον διάστημα παρακολουθεί το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν 

θέματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, 

επαγγελματικού προσανατολισμού και κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία, κοινωνικής και επαγγελματικής 

ένταξης οικότροφων δομών φιλοξενίας, εκπαίδευσης στις κοινωνικές δεξιότητες κ.ά. Ασχολείται ενεργά με τα κοινά, 

τις συλλογικές δράσεις και αναπτύσσει πολιτική δραστηριότητα προς όφελος της εκπαίδευσης και των ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων.  

 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος 

Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, διεξήχθη στα Χανιά κατά το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2018 έρευνα με 

θέμα τους παράγοντες ιδρυματοποίησης αφενός και κοινωνικής ένταξης αφετέρου, σε τέως οικότροφους άρρενες 

ενηλίκους. Οι συμμετέχοντες μίλησαν για τη διαδρομή του βίου τους και απήντησαν σε σειρά ερωτημάτων που 

σχετίζονται με τη διαβίωση στο ίδρυμα. Η εισήγηση αφορά μια πρώτη παρουσίαση των πληροφοριών που 

προέκυψαν και οι οποίες θα παρουσιαστούν ενδελεχώς μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δεδομένων.  

 

 

O ρόλος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, σε 

μια περίοδο κρίσης".   

Βρέντζου –Σκορδυλάκη Θεανώ , Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Περιφέρειας Κρήτης - Πρόεδρος 

του Δικτύου AREPO, Εκπρόσωπος του Δικτύου EUROMONTANA 

 
Γεννήθηκε στο Χαράκι Μονοφατσίου το 1956 και κατάγεται από πολύτεκνη αγροτική 
οικογένεια. Είναι παντρεμένη με το Μιχάλη Σκορδυλάκη και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, 
τον Μάρκο και τον Μανώλη. Έχει σπουδάσει λογιστικά. 
Μάιος 2014: Επανεκλέγεται πρώτη σε ψήφους Περιφερειακή Σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο 

«Κρήτη Πρώτη Δύναμη « του Σταύρου Αρναουτάκη  

Σεπτέμβριος 2014: Αναλαμβάνει ξανά αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης  του Πρωτογενή 

Τομέα  

Από τον Απρίλιο του 2017 αναλαμβάνει αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον τομέα της  Κοινωνικής Πολιτικής  

Οκτώβριος 2018 : εκλέγεται Πρόεδρος του δικτύου Ευρωπαϊκών Περιφερειών AREPO, το οποίο ως κύριο αντικείμενο 

έχει την προώθηση και προστασία των προϊόντων ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ). 

 

Περίληψη 

Σε μια εποχή κατά την οποία ο κοινωνικός ιστός, σε πολλές περιπτώσεις, έχει διαρραγεί οι φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης καλούνται να υποκαταστήσουν το κράτος στα θέματα της κοινωνικής μέριμνας και προστασίας. Μέσα 

σε αυτό το περιβάλλον η Περιφέρεια Κρήτης, τα τελευταία χρόνια διευρύνει τις δράσεις κοινωνικής παρέμβασης, 

επεκτείνει το πλαίσιο συνεργασίας με όλους τους κοινωνικούς φορείς, προκειμένου να ανακουφιστούν οι ομάδες του 

πληθυσμού, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Με την αξιοποίηση όλων των 

χρηματοδοτικών εργαλείων, εθνικών και ευρωπαϊκών, παρεμβαίνουμε καθοριστικά με στόχο τη διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής. 
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Συμμετοχικές μεθοδολογίες παρέμβασης στο πεδίο της πρόληψης: παραδείγματα δράσεων του 

Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας στη σχολική κοινότητα. 
 

Γαβριηλίδου Δήμητρα, Ψυχολόγος, MSc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών 

Προβλημάτων, Υπεύθυνη Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας  

Η Δήμητρα Γαβριηλίδου είναι ψυχολόγος και κάτοχος του μεταπτυχιακού στην 

Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων του 

Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Εργάζεται στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

από το 2011. Έχει εργαστεί στα προγράμματα της Σητείας, της Θεσσαλονίκης και της 

Λάρισας και από το 2017 είναι υπεύθυνη του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

στη Σητεία. 

 

Περίληψη 

Η εν λόγω εισήγηση θα επιχειρήσει να περιγράψει τα καινοτόμα χαρακτηριστικά 

που προκύπτουν για το πεδίο της πρόληψης με την αξιοποίηση συμμετοχικών μεθοδολογιών παρέμβασης και 

διερεύνησης. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν η έρευνα δράσης και ο συμμετοχικός σχεδιασμός των δράσεων, καθώς 

και η εφαρμογή τους στη σημερινή σχολική πραγματικότητα. Μέσα από παραδείγματα δράσεων του Προγράμματος 

Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σητείας από τη σχολική κοινότητα θα συζητηθούν οι ανακύπτουσες διαστάσεις για το 

πεδίο της πρόληψης: ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων με επίκεντρο τις ανάγκες των άμεσα ενδιαφερόμενων, η 

σημασία του διαλόγου και των δημοκρατικών διαδικασιών, ο ενεργός ρόλος των μελών της σχολικής κοινότητας, η 

έμφαση στην προαγωγή αξιών όπως η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη, καθώς και ο 

προσανατολισμός στον κοινοτικό τρόπο δουλειάς. 

 

 

Εμείς προσαρμόζουμε την κοινωνία σύμφωνα με τις ανάγκες των Αμεα    

 
Γλυμιδάκη Ρουμπίνη, Κοινωνική Λειτουργός ΚΗΦΑΠ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ 

 

Περίληψη 

Βασικός στόχος είναι η επικέντρωση στον πυρήνα της αλλαγής. Μέσα από μικρές μεμονωμένες αλλαγές που 
μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς στην καθημερινότητα του. Η αλλαγή ξεκινάει από μέσα μας, εμείς  
προσπαθούμε, εμείς αλλάζουμε , εμείς αποδεχόμαστε , εμείς συμπορευόμαστε με τα άτομα με αναπηρία. Αν εμείς οι 
ίδιοι δεν σταματάμε να βάζουμε εμπόδια; Πως θα αλλάξει η κοινωνία;  

Διατύπωση  των εμποδίων που υπάρχουν στη μετάβαση από το σπίτι  στην αγορά εργασίας  και  ανάλυση 

παραδείγματος όσον αφορά τη αγορά εργασίας και εναπόθεση όλων των θετικών στοιχείων που απορρέουν από μια 

συνεργασία ατόμων με αναπηρία.  

 

Σύζευξη θεωρίας και εφαρμογής στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση στο χώρο της Κοινωνικής 

Πρόνοιας 
 

Θεοδωροπούλου Μαίρη, Ιδρύτρια-εκπρόσωπος του Κέντρου Ερευνών Ρίζες ΑμΚΕ 
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Ίδρυσε το Κέντρο Ερευνών Ρίζες το 1998 ορμώμενη από προσωπικό κίνητρο, δηλ. την αναζήτηση Ριζών της 

ίδιας και άλλων ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων. Η στήριξη των δικαιωμάτων και η αναζήτηση ριζών ενηλίκων 

υιοθετημένων είναι η κύρια δραστηριότητα της οργάνωσης. Είναι μέλος πολλών διεθνών οργανώσεων για αυτούς 

τους σκοπούς και κυρίως για την ευημερία των ευάλλωτων παιδιών που βρίσκονται σε ιδρύματα. Δουλεύει άοκνα για 

την στήριξη των αδύναμων παιδιών ώστε να βρουν θαλπωρή και φροντίδα σε οικογενειακό περιβάλον. Έχει μεγάλη 

εμπειρία και ειδίκευση στην προσέλκυση και συμβουλευτική ανάδοχων και θετών οικογενειών. Είναι υπεύθυνη της 

ΕΕ καμπάνιας "Ανοίγουμε πόρτες στα παιδιά της Ευρώπης" εθνικός συντονιστής Ελλάδος. 

 

 
Περίληψη 

Οι κοινωνικές και οικονοµικές µεταβολές που συντελούνται σε παγκόσµιο επίπεδο επηρεάζουν καθοριστικά 

στο µετασχηµατισµό του κοινωνικού κράτους, και ιδιαίτερα το πεδίο της κοινωνικής φροντίδας. Το κλασικό µοντέλο 

του «κράτους πρόνοιας» αποδεικνύεται ασύµβατο µε τις νέες µορφές κοινωνικής αποστέρησης, τη µεταβολή της 

σύνθεσης των κοινωνικών αναγκών αλλά και τις σύγχρονες αντιλήψεις που σχετίζονται µε την ανθρωπιστική 

αντιµετώπιση των αποδεκτών της κοινωνικής φροντίδας. Το νέο «αίτηµα-ορίζοντας» στο χώρο της κοινωνικής 

φροντίδας συνοψίζεται στο εξής: «Ποιοτικά αρτιότερες υπηρεσίες, µε σεβασµό στη διαφορετικότητα και την 

αξιοπρέπεια του πολίτη και προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του».                                                                          

Σ’ αυτό το πλαίσιο ο νέος ρόλος του κράτους έχει την ευθύνη να αξιοποιήσει όλες τις δυνάµεις µιας κοινωνίας, 

παρά να τις υποκαταστήσει. ∆ηλαδή η αξιοποίηση όλων τον φορέων δυνάµεων ή τοµέων σε µία κοινωνία που 

µπορούν να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην παροχή κοινωνικής φροντίδας, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες δυνατότητες 

και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατά τους. Στόχος των σύγχρονων συστηµάτων κοινωνικής φροντίδας είναι η σύνθεση 

όλων αυτών των δυνάµεων σε ένα αποτελεσµατικό «µίγµα», που να ανταποκρίνεται µε επιτυχία σε όλες τις 

διαστάσεις των κοινωνικών αναγκών που εντοπίζονται σε µία κοινωνία. 

Για να ανταπεξέλθουν οι υπηρεσίες στο νέο τους ρόλο, χρειάζεται ο πληθυσμός τους να εκπαιδευτεί σε νέες 

πρακτικές. Παράλληλα να  ενδυναμωθεί ο υποστελεχωμένος πληθυσμός, έτσι ώστε να παρέχει, αλλά και να 

απολαμβάνει καλύτερες και αρτιότερες υπηρεσίες. 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 
Θώμος Στέργιος & Κριζέα  Μαρία –Αγγελική, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, Παράρτημα 

Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων Μονάδα Πωγωνιανής 

 

 

 
Θώμος Στέργιος, ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός - Προϊστάμενος Διεύθυνσης στη Μονάδα Πωγωνιανής του Παραρτήματος 

Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων, του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. Από το 2013 μέλος 

της Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

Κατάγομαι από τα Ιωάννινα. Γεννήθηκα το 1969 στο Μαρούσι Αθηνών και 

μεγάλωσα στο Βούππερταλ Δυτικής Γερμανίας. Είμαι παντρεμένος και έχω 2 παιδιά. 

Απόφοιτος του 1992 του ΑΤΕΙ Πατρών – Τμήματος Κοινωνικής ΕργασίαςΔιετέλεσα 

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού 

Ιωαννίνων καθώς και Διευθυντής των τριών Μονάδων του Παραρτήματος Προστασίας 

του Παιδιού Ιωαννίνων (Ιωάννινα, Πωγωνιανή και Κόνιτσα).Επίσης διετέλεσα 

Διευθυντής του πρώην Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Πωγωνιανής. 

Είμαι Ιδρυτικό μέλος του πρώην Συμβουλευτικού Σταθμού Καταπολέμησης 
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Ναρκωτικών Νομού Ιωαννίνων, του Ο.ΚΑ.ΝΑ. καθώς και Ιδρυτικό μέλος της Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα Ε. Ψ. Ε. Π.  (Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης ), στα Ιωάννινα. 

Διετέλεσα: 1) Στέλεχος Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε αρκετά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Απασχόλησης και Ενταγμένος στο Εισαγωγικό Μητρώο Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του 

Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης ( Ε. ΚΕ. ΠΙΣ. ), 2) Πιστοποιημένος Σύμβουλος Πρόληψης για τις χώρες Ελλάδα, Μάλτα 

και Κύπρο, από την Επιστημονική Επιτροπή ICRC και τον Τομέα Εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας  Εξαρτημένων 

Ατόμων ( ΚΕΘΕΑ ) και 3) Γενικός Γραμματέας του συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος – Περιφερειακού 

Τμήματος Ηπείρου για μια τετραετία. 

Έχω παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων επιμόρφωσης σχετικών με το αντικείμενο σπουδών μου, ενώ έχω 

συμμετάσχει σε διάφορα Επιστημονικά Συνέδρια, Ημερίδες και Βιωματικά Εργαστήρια ως εισηγητής αλλά και ως 

μέλος οργανωτικών επιτροπών.  

Συμμετείχα με ανακοινώσεις σε συνέδρια και έχω πλούσια συγγραφική δράση με δημοσιεύσεις σε περιοδικά 

και πρακτικά συνεδρίων επί το πλείστον με θεματολογία τα ναρκωτικά. 

 

 

Κριζέα Μαρία – Αγγελική, Παιδαγωγός στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων (Κέντρο Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου).  

 

Ονομάζομαι Κριζέα Μαρία Αγγελική, έχω γεννηθεί το 1983 και κατάγομαι από την 

Καλαμάτα. Από το 2005 είμαι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης). Επίσης έχω 

ολοκληρώσει επιτυχώς και με βαθμό Άριστα, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του 

τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 

ειδίκευση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Όσον αφορά την επαγγελματική μου σταδιοδρομία 

έχω ασχοληθεί κυρίως με την εκπαιδευτική πολιτική σε διάφορους φορείς και θέσεις. Έχω εργαστεί σε διάφορα έργα 

του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας αλλά και ως Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, 

Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Επίσης έχω εργαστεί στον 

ιδιωτικό τομέα στη διοικητική υποστήριξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Τα τελευταία χρόνια 

δραστηριοποιούμαι στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων ως εκπαιδεύτρια στη θεματική ενότητα Τεχνικές Εξεύρεσης 

Εργασίας καθώς διαθέτω πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας από τον ΕΟΠΠΕΠ με αριθμό μητρώου ΕΒ31801. Από 

τον Οκτώβριο του 2017 υπηρετώ ως δόκιμη υπάλληλος, με την ειδίκευση της παιδαγωγού στο Παράρτημα 

Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων. Έχω παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων επιμόρφωσης σχετικών με το 

αντικείμενο σπουδών μου, όπως σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διοίκηση ολικής ποιότητας στην 

εκπαίδευση, εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων κ.α., ενώ έχω συμμετάσχει σε διάφορα επιστημονικά 

συνέδρια ως εισηγήτρια αλλά και ως μέλος οργανωτικών επιτροπών.  

 

Περίληψη 

  
Η λειτουργία των Παραρτημάτων Προστασίας Παιδιού αποτελεί για τη χώρα μας μία σημαντική προσπάθεια 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής παιδιών που ζουν είτε σε αποστερημένο είτε σε ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον. 

Σκοπός της λειτουργίας τους αποτελεί η υποστήριξη των παιδιών που ζουν σε αυτά, με άμεσο στόχο την ένταξη και 

την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Τα παραπάνω συνάδουν απόλυτα με την ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσιών των παραρτημάτων και αφορούν πρωτίστως το ανθρώπινο δυναμικό των δομών και δευτερευόντως την 

υλικοτεχνική υποδομή. Η κατανόηση της φύσης του ρόλου της κάθε ειδικότητας, καθώς επίσης και διάφορα 

ζητήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου αποτελούν σημαντικό σημείο αναφοράς για 

έρευνα στις προνοιακές δομές. Στις μέρες μας, είναι συνειδητό το γεγονός ότι οι επαγγελματίες για να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στο έργο τους, πρέπει συνεχώς να αναπτύσσουν το γνωσιακό και αξιακό τους υπόβαθρο.  
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Ο τομέας της πρόνοιας και κυρίως της προστασίας παιδιού οφείλει να είναι προσαρμοσμένος στις πολύ 

ευαίσθητες και πολύπλοκες ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται στις δομές. Αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός 

ότι τα παιδιά αυτά προέρχονται από «παθούντα» περιβάλλοντα και ότι το κάθε παιδί φέρει τις δικές του 

προσλαμβάνουσες από το περιβάλλον στο οποίο έχει μεγαλώσει, κατανοούμε ότι το κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό αποτελεί παράγοντα μείζονος σημασίας για την σωστή ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών. Παρατηρείται 

όμως, ότι το προσωπικό δεν είναι εκπαιδευμένο επαρκώς και είναι αρκετοί οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή 

την έλλειψη. Από τη μία πλευρά είναι η υποστελέχωση των φορέων και από την άλλη η έλλειψη επιμορφωτικών 

δράσεων. Σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι είναι απαραίτητες να εφαρμόζονται από όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτου 

ειδίκευσης, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη προσπάθεια και επιμονή.  

 Η επικαιροποίηση λοιπόν, των γνώσεων των δεξιοτήτων και κυρίως των στάσεων των υπαλλήλων, αποτελούν 

σημαντικούς μοχλούς επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης καθώς συνδέονται άρρηκτα με τις κοινωνικές συνθήκες 

και το πλαίσιο το οποίο υλοποιούνται. 

 

Λέξεις κλειδιά: Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού, υποστήριξη, επαγγελματική ανάπτυξη, διερεύνηση 

επιμορφωτικών αναγκών.  

 

 

 

Κόπωση συμπόνιας σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας: Προκαταρκτικά 

αποτελέσματα 

 
1Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, 2 Κουκούλη Σοφία, 3Φουκάκη Μιχαέλα, 4Λαμπράκη Μαρία, 5Φιλαλήθης Αναστάσιος 

 
1Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας - Διευθύντρια του Εργαστηρίου 

Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης. 
2 Κουκούλη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας - Μέλος του 

Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης. 
3 Φουκάκη Μιχαέλα, Κοινωνική λειτουργός, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Γόρτυνας - 

Συνεργαζόμενο μέλος του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, 

ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης. 
 4 Λαμπράκη Μαρία, Νοσηλεύτρια, MPH, MSc, Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, Κρήτη. 
5 Φιλαλήθης Αναστάσιος, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

 

 
Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Διευθύντρια Εργαστηρίου Διεπιστημονικής 

Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΤΕΙ Κρήτης 

 

Η Δρ. Αργυρούλα Καλαϊτζάκη (BA, MSc, PhD, CPsychol) είναι Επίκ. Καθηγήτρια Κλινικής 

Ψυχολογίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στο ΤΕΙ Κρήτης. Έχει πτυχίο Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κλινική Ψυχολογία από το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης και ένα ακόμα Διδακτορικό Δίπλωμα Ψυχολογίας από το University of 

Sunderland, U.K. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο (17 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 12 

κεφάλαια και 9 λήμματα σε βιβλία, επιμέλεια ενός βιβλίου στα Αγγλικά) και 78 

ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Τα βασικά της ερευνητικά ενδιαφέροντα αφορούν στις 

διαπροσωπικές σχέσεις ατόμων, ζευγαριών και φυσιολογικών οικογενειών ή οικογενειών με ένα άτομο με 

σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωσικές διαταραχές, στην αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας στη βελτίωση των 

διαταραγμένων διαπροσωπικών σχέσεων, στις επιθετικές και βίαιες σχέσεις, στις σχέσεις γονέων-παιδιών 
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(γονικότητα, μέθοδοι πειθαρχίας κ.άλ.), στα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. facebook) και προβλήματα χρήσης (internet 

addiction, cyberstalking, grooming κ.άλ.) και πρόσφατα, στη Θετική Ψυχολογία. 

 

Κουκούλη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοιν. Εργασίας, ΤΕΙ 

Κρήτης, Μέλος του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας 

Ζωής, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης. 

 

Η Σοφία Κουκούλη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης. Σπούδασε Κοινωνιολογία και Πολιτική Επιστήμη στη Γαλλία. Συνέχισε 

τις  μεταπτυχιακές της σπουδές  στην  Πολιτική Επιστήμη στις ΗΠΑ και ολοκλήρωσε τη 

διδακτορική της διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2009 είναι μόνιμη Επίκουρη 

Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης. Διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο 

μαθήματα ‘κοινωνικής πολιτικής’ (όπως κοινωνική πολιτική, οικογενειακή πολιτική, πολιτική υγείας και κοινωνικής 

φροντίδας), ενώ παράλληλα είναι συνεργάτης του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Δημόσια Υγεία και Διοίκηση 

Υπηρεσιών Υγείας’ του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στο αντικείμενό της είτε ως κύριος ερευνητής, είτε ως 

μέλος, ενώ από το 2009 έως το 2015 υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος δυο ερευνητικών χρηματοδοτούμενων 

προγράμματα (Leonardo-Transfer of Innovation και Αρχιμήδης ΙΙΙ). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται 

σε θέματα κοινωνικής πολιτικής για ευάλωτες ομάδες με έμφαση στην εκτίμηση αναγκών για υπηρεσίες υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας, την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα συγκριτικής κοινωνικής πολιτικής. 

Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.   

 

Φουκάκη Μιχαέλα, Κοινωνική λειτουργός, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Γόρτυνας - 

Συνεργαζόμενο μέλος του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ 

Κρήτης. 

 

Η κα. Ειρήνη Μιχαέλα Φουκάκη είναι Κοινωνική Λειτουργός, σπούδασε στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ 

Κρήτης (2008) και πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γλασκώβη (Glasgow Caledonian University, 2009, 

Ψυχολογία & Ψυχική Υγεία). Από το 2009 έως και σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνη στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων Δήμου Γόρτυνας, ενώ παράλληλα έχει εργαστεί ως εργαστηριακός συνεργάτης του Τμήματος 

Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ  Κρήτης. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα, έχει δημοσιεύσει και έχει 

παρουσιάσει εργασίες της σε επιστημονικά συνέδρια με ερευνητικό ενδιαφέρον σε θέματα εκτίμησης αναγκών 

ψυχικής υγείας, τρίτης ηλικίας, ανάπτυξης κοινωνικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωή ηλικιωμένων ανοικών ασθενών.  

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της κόπωσης συμπόνιας, των καθοριστικών της παραγόντων και 

της σχέσης της με την ανθεκτικότητα σε ένα δείγμα επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας στην Κρήτη.Οι 

επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας που εκτίθενται στον πόνο και τις τραυματικές εμπειρίες των 

ανθρώπων που φροντίζουν είναι ευάλωτοι στην εμφάνιση κόπωσης συμπόνιας (ΚΣ). Η κόπωση συμπόνιας (που 

ονομάζεται επίσης δευτεροπαθές ή επακόλουθο τραύμα) θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των επαγγελματιών να 

φροντίζουν τους ασθενείς/εξυπηρετούμενούς τους λόγω συμπτωμάτων παρόμοιων με τη μετατραυματική διαταραχή 

του στρες. Περιγράφεται ως η σύγκλιση του δευτερογενούς τραυματικού στρες και της αθροιστικής εξουθένωσης και 

είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μια σταδιακή μείωση της ενσυναίσθησης ή της συμπόνιας με την 

πάροδο του χρόνου λόγω των συνεχών απαιτήσεων της φροντίδας των άλλων.Ένα ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε 

ηλεκτρονικά ή έντυπα σε 85 επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.Τα δεδομένα θα αναδείξουν το ποσοστό 

της κόπωσης συμπόνιας στους συγκεκριμένους εργαζόμενους και τη σύνδεσή της με την ανθεκτικότητα. Περισσότερη 

έρευνα θα πρέπει να αφιερωθεί στη μελέτη της κόπωσης συμπόνιας και των παραγόντων που σχετίζονται με αυτήν 

σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Η αντιμετώπιση αυτών των τροποποιήσιμων παραγόντων θα 
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μπορούσε να έχει σημαντικά οφέλη, όπως την προστασία των ατόμων που κινδυνεύουν και ενδεχομένως την 

άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της ΚΣ για την υγεία και την οικονομία. 

     

 

 

Υγεία και οικονομική κρίση: Παράγοντες επικινδυνότητας και μέτρα κοινωνικής προστασίας  

 

Καλογεράκη Στεφανία, Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Η Στεφανία Καλογεράκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στις «Ποσοτικές Μεθόδους στην Κοινωνιολογία 

και την Κοινωνική Δημογραφία» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει πτυχίο 

Στατιστικής (1998, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), μεταπτυχιακό (2002, Πανεπιστήμιο του Reading, 

Αγγλία) και διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνιολογία (2007, Πανεπιστήμιο του Reading, Αγγλία). 

Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά (π.χ. LiveWhat, GGCrisi, TransSOL, EURYKA) και ελληνικά ερευνητικά 

προγράμματα, ενώ οι επιστημονικές της δημοσιεύσεις συμπεριλαμβάνονται στη διεθνή και ελληνική 

βιβλιογραφία. Τα σημαντικότερα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στο σχεδιασμό εργαλείων 

μέτρησης, στις διεθνικές/διαπολιτισμικές έρευνες, στην κοινωνική δημογραφία με έμφαση στη 

μετανάστευση και στις εφαρμογές μεικτών μεθόδων στην κοινωνική έρευνα.  

Περίληψη 

Σε περιόδους οικονομικών κρίσεων οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες εντείνονται με δυσμενείς 

επιπτώσεις στην υγεία του ευρύτερου πληθυσμού αλλά κυρίως των ευπαθών ομάδων που πλήττονται 

περισσότερο από υφεσιακές συνθήκες. Κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση στην Ελλάδα αποτυπώνεται 

ραγδαία αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ενώ ταυτόχρονα οι 

δημοσιονομικές πολιτικές λιτότητας συντελούν στη συρρίκνωση των κοινωνικών δαπανών ευρύτερα και 

ειδικότερα στον τομέα της υγείας. 

Σκοπός της εισήγησης είναι η διερεύνηση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στην αυτό-

αναφερόμενη κατάσταση της υγείας στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιούνται αντιπροσωπευτικά δεδομένα του ελληνικού πληθυσμού από έρευνα που διεξήχθη 

κατά το 2015 στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος  «Living with Hard Times: How 

Citizens React to Economic Crises and Their Social  and Political Consequences» (LIVEWHAT). Τα 

αποτελέσματα της διερευνητικής στατιστικής ανάλυσης σκιαγραφούν το προφίλ των ατόμων με κακή 

αυτό-αναφερόμενη κατάσταση υγείας. Άτομα με συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά (π.χ. 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, αλλοδαποί), κοινωνικο-οικονομική τάξη (π.χ. συγκεκριμένης 

επαγγελματικής κατάστασης, επιπέδου εκπαίδευσης και εισοδήματος) αλλά και άτομα που έχουν βιώσει 

την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης τους κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης (π.χ. αδυναμία 

κάλυψης βασικών αγαθών, προβλήματα αποπληρωμής πιστωτικών υποχρεώσεων) αναφέρουν υψηλότερα 

ποσοστά «κακής» αυτό-αναφερόμενης υγείας. Συνάμα, άτομα με ασθενείς κοινωνικούς δεσμούς και 

κοινωνικό κεφάλαιο (π.χ. ελλιπής υποστήριξη από το στενό περιβάλλον, μειωμένες κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις) είναι πιο πιθανό να αναφέρουν «κακή» υγεία. Σε περίοδο έντονων υφεσιακών 

συνθηκών η ανάπτυξη συγκεκριμένων μέτρων κοινωνικών προστασίας κρίνεται απαραίτητη για τη 

διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος τόσο για τις κοινωνικο-οικονομικά ευπαθείς ομάδες όσο και 

τον ευρύτερο πληθυσμό, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες και 

διευκολύνοντας την ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας αλλά και την κοινωνία. 
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Εκπαίδευση και κατάρτιση εθελοντών: Αναγκαία κι απαραίτητη. 

                                          Είμαι Ακόμα Παιδί 

Καριωτάκη Μαίρη,  Ζερβού Αγγελική, Χατζηαντωνίου Μαριάννα, Σπυριδάκη Κατερίνα, Έρη Παυλάκη, Φαίη Χριστάκη, 

Εβίτα Περράκη , Στέλλα Παπαδομανωλάκη 

 

 

Καριωτάκη Μαίρη Μηχ. Πληροφορικής, Δημοσιογράφος 

 

Δημοσιογράφος από κούνια, ραδιοφωνική παραγωγός από… πριν γεννηθεί! Αυτή είναι η Μαίρη Καριωτάκη! 

Γεννήθηκε Σεπτέμβρη σε μια μέρα που έμελε να αλλάξει, χρόνια μετά, το ρου της ιστορίας. Την 11η Σεπτεμβρίου…  

Ωστόσο δεν είναι αυτό που τη διαμόρφωσε! Κατά την ίδια την προσωπικότητά της την αντλεί από το μήνα 

γέννησης: Λίγο καλοκαίρι και λίγο φθινόπωρο. Κρύο και ζέστη μαζί. Η χαρά των διακοπών κι η μελαγχολία της 

επιστροφής. Ίσως πάλι για τον χαρακτήρα της να φταίει η καταγωγή! Κρητικιά.. Ελαφονήσι και Ψηλορείτης μαζί. 

Αψάδα, κουζουλάδα, περηφάνια, ανθρωπιά, αντρειοσύνη …όλα μαζί!   

Σπούδασε μηχανικός πληροφορικής από ένα πείσμα και ξέροντας πως τις γνώσεις αυτές θα τις κρατήσει στο 

«κουτί». Μανιώδης με τα social, το διάβασμα, τη μουσική, την ιστορία, το σινεμά, τη θάλασσα, τη φύση, τα όνειρα .. 

Μια μέρα ίσως γίνει συγγραφέας. Μπορεί ξεναγός. Ίσως συνοδός βουνού. Μπορεί να ανοίξει βιβλιοπωλείο. Μάλλον 

θα συνεχίσει να βλέπω την είδηση πίσω από κάθε κίνηση.. 

Παυλάκη Έρη, Υπεύθυνη Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων «Είμαι ακόμα παιδί»,  

Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές, MSc Διεθνές Δίκαιο 

 

Η Έρη Παυλάκη είναι κάτοχος MSc στο Διεθνές Δίκαιο, Διπλωματικές Σπουδές & Ανθρώπινα Δικαιώματα του 

Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών και Πτυχιούχος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών στον 

ίδιο φορέα. Ιδρυτής Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Είμαι Ακόμα Παιδί». Εκπρόσωπος Ελλάδος σε εκπαιδεύσεις - 

σεμινάρια & συνέδρια  για Youth Workers επιδοτούμενα από την  ΕΕ (Σλοβενία, Κροατία, Ιταλία, Πολωνία,) . Leader 

σε σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης- life coaching της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ. Συγγραφέας αλλά και επαγγελματίας 

έμπορος, στις πωλήσεις, το μάρκετινγκ & τις εισαγωγές, καθώς επίσης πρώην πρωταθλήτρια πολεμικών τεχνών. 

 

 

Χατζηαντωνίου Μαριάννα, Κοινωνικός λειτουργός, ΜSc  Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Μέλος Δ.Σ. Είμαι ακόμα παιδί 

 

Η Μαριάννα Χατζηαντωνίου είναι Κοινωνική λειτουργός. Μέλος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. 

Εργάζεται στον  ΟΚΑΝΑ Αθήνας και έχει κάνει Μεταπτυχιακές Σπουδές Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. Είναι Μέλος του Δ.Σ. του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Είμαι Ακόμα Παιδί» και Υπεύθυνη Τμήματος 

Χορηγιών -  Συντονίστρια Συνεργασίας της ομάδας με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ). 

 

Χρηστάκη Φαίη, LUTC College of London ειδικότητα PR- image making, Πτυχίο διατραπεζικών συστημάτων 

 

Μια ζωή αθλήτρια! Στην αρχή ήταν στο στίβο όπου στο σπριντ μέχρι και χρυσό μετάλλιο κατέκτησε σε 

παγκρήτιους αγώνες. Ύστερα ήρθε η ζωή! Ένα ατύχημα την ανάγκασε να αλλάξει πλεύση και να αφήσει πίσω της τους 

αγωνιστικούς χώρους και τα όνειρα για τη γυμναστική ακαδημία. Πήρε διδακτική επάρκεια στα αγγλικά και τα 

ιταλικά και μάλιστα  δούλεψε 5 χρόνια ως καθηγήτρια. Παράλληλα πήρε πτυχίο από το LUTC college of London 
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ειδικότητα PR- image making.  Έχει πτυχίο διατραπεζικών συστημάτων με βαθμό 2η στην Κρήτη και είναι 4ετης 

ψυχολογίας ανοιχτού πανεπιστημίου Αθηνών. 

Με σκέψη πολύπλοκη και βαθιά αναλυτική, τυραννά τον εαυτό της εξετάζοντας κάθε «εικόνα» από όποια 

πιθανή ή απίθανη πλευρά! Αγαπά καθετί που ακονίζει το μυαλό και διεγείρει την έμπνευση και τη δημιουργικότητά 

της κι αυτό σημαίνει πως δύσκολα θα τη βρει κανείς να κάθεται ρεμβάζοντας! Όνειρό της είναι ένας κόσμος χωρίς 

ανισότητες και γεμάτος ευτυχισμένα παιδιά! 

 

 

Περίληψη 

 

Τι είναι ο εθελοντισμός; Ποιες διεργασίες πρέπει να συμβούν για να αποκτήσει κανείς την νοοτροπία 

της προσφοράς; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του «καλού» εθελοντή; Εμείς; Είμαστε «πρόσφοροι» κι 

αποδοτικοί; Ερωτήματα που μας βασανίζουν συχνά και που αναζητούν απαντήσεις. Ερωτήματα που μας 

κάνουν «καλύτερους» εθελοντές. 

Ο εθελοντισμός είναι η απόλυτη έκφραση κοινωνικής συμπεριφοράς. Το άτομο χωρίς το κίνητρο της 

υλικής ανταμοιβής προσφέρει τον χρόνο του, τη σκέψη του, τη δύναμή του, τη φαντασία του για ένα 

κοινωφελή σκοπό, είτε ως μονάδα είτε – όπως συμβαίνει σε εμάς-στο πλαίσιο μιας ομάδας ή φορέα.  

Όμως, μπορεί ο καθένας να γίνει εθελοντής; Αρκεί να πάρεις την απόφαση ή μήπως αυτό είναι μόνο 

η αρχή; Για εμάς στο «Είμαι ακόμα Παιδί», η εκπαίδευση και κατάρτιση των εθελοντών είναι απαραίτητη 

γι’ αυτό και είναι διαρκής.. 

 

 

Ποιοτική έρευνα στο πεδίο των εξαρτήσεων: διλλήματα, προκλήσεις και προβληματισμοί 
 

Κασσέρη Ζαχαρούλα, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ψυχολογίας 

 

 

Περίληψη 

 

Η διεξαγωγή μιας ποιοτικής έρευνας στο πεδίο των εξαρτήσεων μπορεί να αποτελέσει 

μια ενδιαφέρουσα και πλούσια σε παραστάσεις εμπειρία τόσο για τον/την 

ερευνητή/τρια, όσο και για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Απαιτεί, ωστόσο, σε βάθος 

γνώση του πεδίου και καλή προεργασία από την πλευρά του/της ερευνητή/τριας. Η 

εισήγηση αυτή ασχολείται με ορισμένα διλλήματα και προκλήσεις με τα οποία έρχεται 

σε αντιπαράθεση ο/η ερευνητής/τρια κατά τη διεξαγωγή μιας ποιοτικής μελέτης με 

χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών. Τέτοιες είναι η πρόσβαση στο πεδίο, το χτίσιμο 

συναισθηματικού δεσμού ανάμεσα στον/στην ερευνητή/τρια και τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, η 

αμοιβαιότητα στα ερευνητικά οφέλη, η ευαλωτότητα του/της ερευνητή/τριας, η αποκάλυψη πληροφοριών 

γύρω από τον εαυτό του/της. Στα ζητήματα αυτά θα αναφερθεί η ανακοίνωση, αντλώντας ιδέες από 

συγκεκριμένα παραδείγματα εθνογραφικών μελετών και διαπιστώσεις από τις προσωπικές εμπειρίες της 

εισηγήτριας στο συγκεκριμένο πεδίο. Θα υποστηριχθεί ότι η έρευνα δεν αποτελεί μια ουδέτερη, 

αποπροσωποποιημένη και αποπλαισιωμένη καταγραφή στοιχείων. Η υποκειμενικότητα του ερευνητή και 

η διάδραση με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες επηρεάζουν δραστικά την έκβαση της ερευνητικής 

διαδικασίας και κατά συνέπεια απαιτείται ο διαρκής αναστοχασμός γύρω από τις επιλογές, τις πρακτικές 

και τη στάση του/της ερευνητή/τριας στο πεδίο.  
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Η επίδραση της ευπάθειας στη γνωστική λειτουργία ηλικιωμένων ατόμων που λαμβάνουν κατ' 

οίκον φροντίδα 
Καφφάτου1 Ελένη-Μαρία, Γιαννακοπούλου1 Ιουλία, Κασαμπά1  Αργυρώ Μαρία, Ανδρουλάκης2 Εμμανουήλ, 

Ανδρουλάκη3  Ζαχαρένια, Κλεισιάρης4 Χρήστος  

1. Φοιτήτρια Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 

2. Στατιστικός, MSc, PhD, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αθηνών 

3.  Επίκουρος Καθηγήτρια, MSc, PhD, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 

4. Επίκουρος Καθηγητής, MSc, PhD, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 

 

Περίληψη 

Εισαγωγή: Τόσο η γνωστική δυσλειτουργία, όσο και η ευπάθεια αποτελούν τους βασικότερους 

παράγοντες κινδύνου έλλειψης αυτονομίας και περιορισμού των ηλικιωμένων ατόμων στο σπίτι. Ωστόσο, 

η πιθανή τους σχέση δεν έχει πλήρως διερευνηθεί στην κατ’ οίκον φροντίδα. 

Σκοπός: Να διερευνηθεί η επίδραση της ευπάθειας στη γνωστική λειτουργικότητα ατόμων ηλικίας άνω των 

65 ετών, καθώς και η εξάρτηση από άλλους παράγοντες όπως, ο βαθμός ανεξαρτησίας, συνοσηροτήτων 

και δημογραφικών χαρακτηριστικών. 

Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε προ-συμπτωματικός έλεγχος διαλογής (screening) για νοητική διαταραχή σε 

ηλικιωμένα άτομα - εγγεγραμμένα μέλη 4 Προγραμμάτων κατ’ οίκον Φροντίδας «Βοήθεια στο Σπίτι» στην 

ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά την χρονική περίοδο (Μάϊος - Οκτώβριος, 

2017) με τη χρήση αξιολογημένων εργαλείων. Ειδικότερα, η νοητική διαταραχή και το σύνδρομο της 

ευπάθειας εκτιμήθηκαν με το ερωτηματολόγιο Montreal Cognitive Assessment (MoCA) και τον δείκτη 

SHARE-FI, αντιστοίχως, ενώ ο βαθμός ανεξαρτησίας με την κλίμακα (Barthel -Activities of Daily Living). Η 

συνοσηρότητα και η κατάθλιψη επίσης εκτιμήθηκαν με τον Charlson Comorbidity Index και τη Geriatric 

Depression Scale (GDS) και ελέγχθηκαν για πιθανές συγχυτικές επιδράσεις. Τιμές p<0,05 θεωρήθηκαν 

στατιστικά σημαντικές. 

Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των 191 συμμετεχόντων (66% γυναίκες) ήταν 78,04±8,01 έτη. Με γνωστική 

διαταραχή και ευπάθεια ταυτοποιήθηκε το 93,7% και 45,9% αντίστοιχα, ενώ με σοβαρή κατάθλιψη 15% 

και συνοσηρότητα 67,8%. Με τη χρήση της ευπάθειας ως εξαρτημένη μεταβλητή, η πολλαπλή γραμμική 

παλινδρόμηση απεκάλυψε ότι τα άτομα με ευπάθεια (frail) έναντι των μη ευπαθών (non-frail), που ενώ 

στο αρχικό λογιστικό μοντέλο σχετίσθηκαν σημαντικά (β’=-5,23, p=0,018), στον διορθωμένο μοντέλο ως 

προς την κατάθλιψη και την πολυνοσηρότητα η σχέση αυτή έπαψε να είναι σημαντική (β’=2,37. P=0,247). 

Ως αναμενόμενο, η αύξηση της ηλικίας (β’=-0,20, p=0,001) και η κατάθλιψη (β’=-2,61, p=0,031) έδειξαν να 

είναι ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για έκπτωση γνωστικής λειτουργίας, ενώ οι έχοντες ετήσιο 

ατομικό εισόδημα άνω των 4500 (κατώφλι φτώχειας) έναντι των ατόμων με ατομικό εισόδημα κάτω των 

4500 ευρώ (β’=2,31, p=0,005) και το επίπεδο εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ, έναντι ΔΕ, αγράμματος (β’=2,94, 

p=0,019) βρέθηκαν να συνδέονται ανεξάρτητα με βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι αποτελούν «προστατευτικούς» παράγοντες για την εξέλιξη της σε άνοια.  
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Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η διαχείριση της κατάθλιψης αποτελεί τη βέλτιστη 

πρακτική παρέμβασης για την πρόληψη της νοητικής διαταραχής στη κατ’ οίκον φροντίδα. 

Λέξεις κλειδιά:  άνοια, ευπάθεια, κατάθλιψη, συννοσηρότητα, αυτονομία. 

 

 

Υποστηρίζοντας την οικογενειακή φροντίδα στις τοπικές κοινωνίες: 

Enhance project: European curriculum for family and Community nurse 

Fostering family care IN LOCAL communitIES in THE ISLAND OF CRETE, GREECE: 

ENhANCE project: EuropeaN curriculum for fAmily aNd Community nursE 

 

 

ΚλεισιάρηςΧρήστος1, Κριτσωτάκης Γιώργος2, Βασιλάκης Κων/νος3, Παπαδάκης Νικόλαος4, Παπαγιάννη Ναταλία5, 

Τσικνάκης Μανόλης 6, Παπαθανασίου Ιωάννα7, Φραδέλος Ευάγγελος8,  Καστανίδου Σοφία 9, Τσάρας Κων/νος10, Ευτυχία 

Ευαγγελίδου11, ΑριστείδηςΔάγλας12, Francesca Pozzi 13, Flavio Manganello 14, Serena Alvino 15, Loredana Sasso 16 

Annamaria Bagnasco 17, Giuseppe Aleo 18,  Isabella Roba 19, Stecy Yghemonos 20, Adriana Popa 21, Hannele Turunen 22,  

Clara Rodrigues 23, Lars Oertel 24, Madeleine Diab.25 

 
1. Επίκουρος Καθηγητής ΠΦΥ & Κατ’ Οίκον Νοσηλευτικής Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ 

Κρήτης. 

2. Επίκουρος Καθηγητής Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Επιδημιολογίας, Διευθυντής 

Εργαστηρίου «Πρόληψης & Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων», Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης. 

3. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Κρήτης. 

4. Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Κρήτης. 

5. Προϊστάμενος, Τμήμα Διοικητικού & ΕΤΠ, ΤΕΙ Κρήτης. 

6. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Κρήτης. 

7. Επίκουρος Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

8. Νοσηλευτής,MSc, PhD,συνεργάτης του ΤΕΙ Θεσσαλίας 

9. Ψυχολόγος, PhD, συνεργάτης του ΤΕΙ Θεσσαλίας 

10. Επίκουρος Καθηγητής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

11. Νοσηλεύτρια, PhD, συνεργάτης της ¨Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ).  

12. Νοσηλευτής,MSc, Γενικός Γραμματέας της ¨Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) 

13. Project manager, PhD, Coordinator of the Project, ITD-CNR, Italy 

14. Project manager, PhD. ITD-CNR, Italy 

15. Project manager, PhD, Si4Life, Italy 

16. Academic staff, School of Health Sciences, University of Genoa, Italy 

17. Academic staff, School of Health Sciences, University of Genoa, Italy 

18. Epidemiologist, School of Health Sciences,University of Genoa, Italy 

19. Ligurian Health Agency, ALISA, Italy 

20. Project manager, EUROCARERS, Belgium 

21. Project manager, EASPD, Belgium 

22. Professor in Nursing, PhD, RN, Department of Nursing Science, University of Eastern, Finland 

23. Project manager Future Balloons, Portugal 

24. Project manager AWV, Germany 

25. Project manager AWV, Germany 

 

 

 
Κλεισιάρης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σ.Ε.Υ.Π. ΤΕΙ Κρήτης 

I am serving as Assistant Professor in Homecare Nursing at the Faculty of Nursing at the Technological 

Educational Institute of Crete for the last 7 years. I have degree in Nursing (TEI of Crete, 1993), an MSc in “Primary 

https://www.teicrete.gr/nosil/el


20 
 

Healthcare” (Respiratory Department, School of Medicine, University of Thessaly, 2008), 

and a PhD in respiratory medicine (Respiratory Department, School of Medicine, 

University of Thessaly, 2014).My research interests focusing on Pre-screening 

interventions in primary and homecare population for early detection and management 

of chronic diseases providing Advanced Home care nursing practices. 

I have Work-experienced 6 years at Home-care program in community and 1 

year in a general surgical clinic at the General Hospital of Larisa. I am coordinating the 

ENhANCE proposal -[EuropeaN curriculum for fAmilyaNd Community nurse] - funded 

under the Erasmus+ Programme – Call for Proposals EACEA 04/2017 KA2 – Sector Skills 

Alliances. I also participated in research teams for various funded research projects, such as “Epidemiologic profiling, 

health needs assessment and health education intervention in the rural population of Crete, Greece”. Arximedes III – 

(National Foundation Research Program). Also, “Social capital and other sociodemographic and environmental factors 

that predict health behaviors change young adults: A 36 month cohort study”. Arximedes III – (National Foundation 

Research Program). Also, participation in the scientific advisory member in a research project tiltles “Inpatient 

satisfaction” in Public Health Services in the region of Southern Greece. – (No Founded Program).I teach courses such 

as “evidence-based mental health” and “Psychotherapeutic interventions in home care nursing” in the Master of 

Science (MSc) “mental health” program of Technological Institute of Thessaly, Greece. I am also teaching the course of 

the “Social Gerontology” in the Master of Science (MSc) Program of the Hellenic Open University.  

 

Abstracts 

 

 

Family and Community care in Greece represent one of the oldest but also one of the most neglected areas of 

the Greek primary healthcare (PHC) system. Particularly, family care is mainly provided informally by family members 

providing empirical care especially to elderly patients. On the other hand, there are no standards in the provisions of 

care in communities as well as family care is largely provided by the local Municipality Authorities (open care 

community centers for older people (KAPIs) and the “help at home” programs). However, most of the Family and 

Community nurses (FCNs) including Social Workers working in these sectors are not qualified in the ageing processand 

thus, in the early recognition of frailty syndrome, i.e.Therefore, adequate staff education and training to professional 

nursing skills and competencies including social interventions, should be a priority in the family care provision in 

Greece, as well across Europe.  

Consequently, ENhANCE project (EuropeaN curriculum for fAmilyaNd Community nurse) targeting to a specific 

existing mismatch between the skills currently offered by nurses working in Primary Health Care (PHC) and those 

actually demanded by both public health care institutions and private service providers, has designed a Professional 

Profile (PP) for FCN based on 28 core competences in order to increase the specialization level of nurses working in 

PHC Family and Community Nursing skills and, to foster the development of FCNs curricula referring to a formalized EU 

profile based on WHO and EU politics recommendations. Furthermore, to enhance the shift from the “old PHC model” 

to the new health care models centered on PHC. To achieve the project objectives, the ENhANCE Alliance will carry out 

several activities such as definition of a Professional Profile for the FCN and design of a Curriculum for FCNs which 

could play a reference role at European level. PP will be delivered by designing of 3 national FCN curricula and 

implementation of 3 pilot courses, adjusted for each country (Greece, Italy, Finland). 

 The long-term outcomes of the project are focusing on: a) integrating project results into practice and tools, 

b) Improving collaboration among Policy makers/ regulatory bodies and VET providers as to FCN and, c) Improving 

national and local qualifications and rules for the employment of nurses in PHC sector.  

 The ENhANCE Alliance includes 12 partners (+1 Affiliated), from 6 different EU countries representing VET 

providers in the field of Nursing, Regulatory Bodies for FCN training, Professional Associations and Public and Private 

Employer. 

 

Περίληψη 

http://www.pgmentalhealth.teilar.gr/En/Default.aspx
https://www.eap.gr/en/
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Στην Ελλάδα, τόσο η οικογενειακή, όσο και η κοινοτική φροντίδα αποτελούν τα παλαιότερα, αλλά συνάμα και 

τα λιγότερο ανεπτυγμένα πεδία φροντίδας του Εθνικού Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). 

Ειδικότερα, η οικογενειακή φροντίδα παρέχεται κυρίως «εμπειρικά» και ανεπίσημα από τα μέλη της οικογένειας 

προς τους ηλικιωμένους κυρίως στο σπίτι. Επί της ουσίας, δεν ακολουθούνται συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες 

ή πλάνο φροντίδας για το πως θα πρέπει να παρέχεται η οικογενειακή φροντίδα. Στην επίσημη όμως μορφή, η 

οικογενειακή φροντίδα παρέχεται κυρίως από το προσωπικό που εργάζεται στις τοπικές Δομές Κοινωνικής Φροντίδας 

των τοπικών Δήμων μέσω χρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων. Όμως, το προσωπικό αυτό 

(Οικογενειακοί Νοσηλευτές &Κοινωνικοί Λειτουργοί) δεν είναι επαρκώς εξειδικευμένο ώστε να είναι σε θέση να 

γνωρίζει για παράδειγμα, τη διαδικασία της γήρανσης και επομένως να μπορεί να αναγνωρίζει πρώιμα την εμφάνιση 

του Συνδρόμου της Ευπάθειας.Επομένως, η κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού σε νοσηλευτικές πράξεις και 

«δεξιότητες» συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών παρεμβάσεων για την απόκτηση «εξειδικευμένων 

δεξιοτήτων», θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στην ενίσχυση του θεσμού της «οικογενειακής φροντίδας» 

στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. 

 Ακολούθως, το έργο ENhANCE (EuropeaN curriculum for fAmily aNd Community nurse) στοχεύοντας στην 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των «δεξιοτήτων» που προσφέρονται στους νοσηλευτές που εργάζονται 

στην ΠΦΥ και αυτών που πραγματικά απαιτούνται να διαθέτουν, επιδιώκει τη θέσπιση ενός Επαγγελματικού Προφίλ 

για τον Οικογενειακό και Κοινοτικό Νοσηλευτή (ΟΚΝ) βασισμένο σε 28 «δεξιότητες» με σκοπό τη βελτίωση των 

προσόντων και αναπροσαρμογή των καθηκόντων των νοσηλευτών που εργάζονται στην ΠΦΥ σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο. Επίσης, σκοπό έχει να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός «Προγράμματος Σπουδών»  για Οικογενειακούς και 

Κοινοτικούς Νοσηλευτές εναρμονισμένο με τα Ευρωπαϊκά Επαγγελματικά πρότυπα (προφίλ) και να βασίζεται σε 

τεκμηριωμένες αναφορές και εκθέσεις του ΠΟΥ και της ΕΕ και επιπλέον, να εντείνει την μετάβαση από το παλιό 

μοντέλο ΠΦΥ στα «νέα» καινοτόμα μοντέλα επικεντρωμένα στην ΠΦΥ. 

 Για την επίτευξη των στόχων, θα υλοποιηθούν μια σειρά δραστηριοτήτων όπως: ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή 3 «εθνικών» Προγραμμάτων Σπουδών για τους ΟΚΝ και υλοποίηση 3 πιλοτικών κύκλων μαθημάτων 

προσαρμοσμένα στις αντίστοιχες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Φιλανδία).Οι απώτεροι Ακαδημαϊκοί στόχοι του έργου είναι: 

τα αποτελέσματα να ενσωματωθούν στην κλινική πρακτική και στα εργαλεία εκπαίδευσης, ενώ σε Εθνικό επίπεδο: η 

βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής υγείας και Νοσηλευτικών Ενώσεων 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΕΕΚ) ως προς το θεσμό της «Οικογενειακής Φροντίδας», αλλά και των 

OKΝ. Το έργο ENhANCE περιλαμβάνει 12 εταίρους (+1 συνεργάτη), από 6 διαφορετικές χώρες της ΕΕ που 

εκπροσωπούν τους φορείς Νοσηλευτικής ΕΕΚ, Τμήματα Νοσηλευτικής ΑΕΙ, Νοσηλευτικούς Συλλόγους-Ενώσεις, 

Επαγγελματικούς Συλλόγους, Δημόσιους και Ιδιώτες Εργοδότες και Ερευνητικά Κέντρα. 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Κολοβού Αγάπη, Νοσηλεύτρια MSc, Ειδική Εκπαιδεύτρια Α.Μ.Ε.Α., Κ.Κ.Π.Π.Θ. «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ», Γιάννουλη Λάρισας  

 
 

Είναι Πτυχιούχος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας στη Νοσηλευτική και έχει φοιτήσει στην Ανώτατη Σχολή 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βόλου. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ε.Α.Π. Εργάζεται στο κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας «Ο 

ΑΡΙΣΤΕΥΣ»  ως ειδική εκπαιδεύτρια σε Α.Μ.Ε.Α. και παλαιότερα στην Ε.Σ.Α.μεΑ σε πρόγραμμα 

εκπαίδευσης σε άτομα με βαριές κα πολλαπλές αναπηρίες ως ειδική εκπαιδεύτρια ενώ έχει 

διδακτική εμπειρία ως εργαστηριακή συνεργάτης στα ΤΕΙ. Επίσης έχει συμμετάσχει σε διάφορα 

συνέδρια και ενέργειες κατάρτισης. 
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Περίληψη 

 
Εισαγωγή: Η  επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται άμεσα με  τη σωματική και ψυχική  υγεία  των  εργαζομένων,  

την  κοινωνική  και  την εργασιακή  συνοχή, καθώς και με  την ποιότητα  των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η 

αξιολόγηση της επαγγελματικής ικανοποίησης πραγματοποιείται κυρίως με τη χρήση ερωτηματολογίων, εξετάζοντας 

διαφορετικούς και επιμέρους παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης το καθένα από αυτά. Επιπλέον, η χρήση 

αυτών των ερωτηματολογίων δεν έχει αξιολογηθεί σε βάθος σε νοσηλευτές προνοιακών ιδρυμάτων.  

Σκοπός 

Ο  σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει  το  επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης των 

επαγγελματιών υγείας, του νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού σε προνοιακά ιδρύματα με τη χρήση 

διαφορετικών ερωτηματολογίων, καθώς και να προσδιορίσει τους παράγοντες  που τη διαμορφώνουν στο κάθε 

ερωτηματολόγιο ξεχωριστά.  

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ερευνητικών άρθρων που αξιολογούν την επαγγελματική ικανοποίηση 

του νοσηλευτικού προσωπικού σε προνοιακά ιδρύματα στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Από το σύνολο των 

άρθρων έγινε επιλογή αυτών που αξιολογούσαν την επαγγελματική ικανοποίηση με ερωτηματολόγια της κλίμακας 

Likert. Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια στη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία ήταν.: 1. Job 

Satisfaction Survey (JSS; Spector,  1985), 2. Minnesota Satisfaction Questionnaire – (MSQ; Weiss et al., 1967) και 3. 

Μουμτζόγλου (GSQ; Μουμτζόγλου, 2010). Πρόσθετα, αξιολογήθηκαν οι επιμέρους παράγοντες επαγγελματικής 

ικανοποίησης που αποτελείται το κάθε ερωτηματολόγιο.  

Αποτελέσματα: Προηγούμενες έρευνες έχουν αναφέρει αντιφατικά αποτελέσματα, καθώς και ζητήματα στην 

αξιοπιστία και στην εγκυρότητα των εργαλείων μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης (Frings-Dresenetal., 

2003). Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι δεν υπήρχαν διαφορές ως προς την ιεραρχία, το φύλο, τη 

εμπειρία και το εισόδημα.  Σημαντικό εύρημα στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ήταν ότι παρατηρήθηκαν 

διαφορετικοί κύριοι και δευτερεύοντες παράγοντες στο κάθε ερωτηματολόγιο ξεχωριστά.  

Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι τα εξεταζόμενα ερωτηματολόγια παρουσιάζουν υψηλή αξιοπιστία 

εσωτερικής συνοχής, ενώ παρατηρήθηκε διαφορετικός βαθμός σημαντικότητας στις διαστάσεις του κάθε 

ερωτηματολογίου. Η αναζήτηση του κατάλληλου εργαλείου μέτρησης αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την 

αναζήτηση των αιτιών του χαμηλού βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης του προσωπικού στην Πρόνοια. 

 

 

 

Ο ρόλος των υπαλλήλων στα Κέντρα Παιδικής Προστασίας. Η σημασία του δεσμού. 

Κουτεντάκης Στυλιανός, Ψυχολόγος Κέντρου ΚΔΗΦ.ΑΜΕΑ «Δικαίωμα στη Ζωή», Θραψανό Μινώα 

Πεδιάδος Μέλος Δ.Σ. Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων – Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

 

Ο Κουτεντάκης Στυλιανός είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών 

και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στη συνέχεια προχώρησε σε μεταπτυχιακές σπουδές στη 

Κοινωνική Ψυχιατρική του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου είναι τελειόφοιτος. 

Εργάζεται στο Κέντρο  Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ στο Θραψανό ‘ Δικαίωμα στη Ζωή’. Επίσης είναι μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων-Στέγη Φιλοξενίας Ανηλίκων Ηρακλείου του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην 

αποϊδρυματοποιήση και συγκεκριμένα   οι επιπτώσεις που φέρει η μακροχρόνια παραμονή σε Κέντρα Παιδικής 

Προστασίας στους τομείς ανάπτυξης των παιδιών , οι συνέπειες  των εναλλακτικών μορφών παιδικής προστασίας 

(αναδοχή και υιοθεσία) σε παιδιά τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης (ΑΜΕΑ) καθώς και η σημασία της αναδοχής ως 

μέτρο στους ανήλικους παραβάτες. Περιοδικά αρθρογραφεί σε τοπική εφημερίδα, θεματολογία που άπτει την 
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Ψυχολογία του Παιδιού και του Εφήβου. Έχει λάβει μέρος ως σύνεδρος και ως ομιλητής σε πλήθος ομιλιών-

ημερίδων. 

 

Περίληψη 

Στη χώρα μας, όπου οι εναλλακτικές μορφές παιδικής προστασίας (αναδοχή και υιοθεσία) δεν είναι τόσο 

διαδομένες και ειδικά στα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά, οι υπάλληλοι -πέρα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού 

που είναι ανύπαρκτο , μη σταθερό και συχνά εναλλασσόμενο -  στα κέντρα παιδικής προστασίας καλούνται να είναι 

υπάλληλοι πολλών ταχυτήτων. Στόχος της παρουσίασης είναι να τονίσει την σημασία του δεσμού στην ψυχολογία 

κάθε  ωφελούμενου της δομής, να μεταλαμπαδεύσει δεξιότητες (ενεργητική ακρόαση,  ενσυναίσθηση,  σεβασμός,  

άνευ όρων αποδοχή)  που θα ευοδώσουν  το δεσμό,  και να προτείνει προληπτικά μέτρα κατά της επαγγελματικής 

εξουθένωσης που αποτελεί εμπόδιο επικοινωνίας σε όλο το δύσκολο εγχείρημα της φροντίδας . Σε γενικές γραμμές 

θα γίνει μια προσπάθεια σκιαγράφησης του ρόλου των φροντιστών των παιδιών εκείνων, που δεν είχαν την τύχη να 

βρουν μια οικογενειακή θαλπωρή είτε μέσω της αναδοχής ή της υιοθεσίας .  

 

 

Εναλλακτικές θεωρήσεις του ρόλου των κοινωνικών επιστημόνων στο πεδίο σε ένα 

διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  

Λαϊνάς Σωτήρης, Ψυχολόγος, MSc, PhD, Συντονιστής Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

Α.Π.Θ. 

 

 

Ο Σωτήρης Λαϊνάς είναι Ψυχολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Κοινωνική 

Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων από το τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Στο τμήμα 

Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. πραγματοποίησε και τη διδακτορική του διατριβή, η οποία αφορά 

στην αξιοποίηση των πρακτικών αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας στο πεδίο των 

Εξαρτήσεων. Από το 2001 εργάζεται στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του 

Α.Π.Θ. Από το 2012 έχει την ευθύνη συντονισμού όλων των Προγραμμάτων Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας στη χώρα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στις κριτικές 

προσεγγίσεις του πεδίου των Εξαρτήσεων, στις Ομάδες Αυτοβοήθειας/ Αλληλοβοήθειας, στην Κοινοτική και στην 

Ανθρωπιστική Ψυχολογία και στους νέους ρόλους των λειτουργών υγείας με βάση τις κριτικές προσεγγίσεις της 

Ψυχολογίας. 

 

 

Περίληψη 

Οι ραγδαίες κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές μεταβολές των τελευταίων ετών στη χώρα έχουν άμεσο 

αντίκτυπο στο μέγεθος, αλλά και τα είδη των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων τα οποία καλούμαστε να 

αντιμετωπίσουμε. Σε αυτή την παρατηρούμενη κοινωνική συνθήκη τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη νέων 

μεθοδολογιών αντιμετώπισης των διογκούμενων και διαφοροποιούμενων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων είναι 

εμφανής. Η αναγκαιότητα τροποποίησης ή διεύρυνσης των πρακτικών παρέμβασης προκύπτει από την αδυναμία των 

κυρίαρχων επιστημονικών προσεγγίσεων να δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις στα αυξανόμενα προβλήματα. Τα 

κριτικά ρεύματα των κοινωνικών επιστημών προτείνουν ελπιδοφόρες μεθοδολογίες, οι οποίες βασίζονται σε κριτικό 

επιστημολογικό και επιστημονικό υπόβαθρο και δίνουν έμφαση στην κοινωνικοπολιτική διάσταση των προβλημάτων, 

στο συμμετοχικό σχεδιασμό των παρεμβάσεων, στον ενεργό ρόλο των άμεσα εμπλεκομένων και σε μια διαφορετική 

θεώρηση του ρόλου των κοινωνικών επιστημόνων που υλοποιούν ή πλαισιώνουν τις παρεμβάσεις. Με βάση αυτό τον 

προβληματισμό η παρούσα εισήγηση προτείνει ένα διαφορετικό ρόλο για τους λειτουργούς υγείας και τους 

κοινωνικούς επιστήμονες του πεδίου. Η εισήγηση βασίζεται τόσο στη διεθνή έρευνα και βιβλιογραφία κυρίως από τα 
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πεδία της Κριτικής Ψυχολογίας και της Κοινοτικής Ψυχολογίας, όσο και σε μακρόχρονη έρευνα δράσης (Λαϊνάς, 

2013)και πολλαπλές εφαρμογές στα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. Βασικά χαρακτηριστικά του 

προτεινόμενου ρόλου μεταξύ των άλλων είναι η υιοθέτηση εκ μέρους των ειδικών, ρόλων συμβούλου/συνηγόρου 

πρωτοβουλιών των ενεργών πολιτών, η έμφαση στη σύνδεση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων με το ευρύτερο 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, η αξιοποίηση των πρακτικών αυτοδιαχείρισης και αλληλοβοήθειας των άμεσα 

ενδιαφερομένων, η έμφαση στη φιλοσοφία και τις πρακτικές του συμμετοχικού σχεδιασμού και ευρύτερα η 

αξιοποίηση μεθοδολογιών παρέμβασης που προάγουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο των άμεσα ενδιαφερομένων. 

Συζητούνται τόσο θεωρητικά ζητήματα όσο και παραδείγματα σύνδεσης των ιδεών αυτών με την πραγματικότητα του 

πεδίου.  

 

 

Η προληπτική Δράση των ΚΗΦΗ στην Ιδρυματοποίηση   

Μαθιουδάκη Εμμανουέλα, Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ. Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης, Νοσηλεύτρια, Υπεύθυνη Κέντρου 

Ημερήσιας Φροντίδας Δήμου Μυλοποτάμου και Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Κ.Η.Φ.Η. 

Περίληψη 

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι Δομές όπου φιλοξενούνται ηλικιωμένοι, καθώς η αύξηση 

της προσδοκώμενης επιβίωσης δημιουργεί όλο και περισσότερους ηλικιωμένους. Απευθύνονται σε ηλικιωμένους 

αστικών και ημιαστικών περιοχών, μη δυνάμενων να αυτό-εξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, 

κατάθλιψη κ.λ.π.). Σκοπός του Προγράμματος:  

 Να διαβιούν οι ηλικιωμένοι σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους 

περιβάλλον.  

 Να υποστηρίζονται, ώστε να διατηρούν την αυτονομία και την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία 

και αυτάρκειά τους. 

 Να απολαμβάνουν υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που τους εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική 

διαβίωση. 

Τα ΚΗΦΗ παρέχουν υπηρεσίες από ειδικευμένο προσωπικό, όπως πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα, 

ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη στους ωφελούμενους και στους φροντιστές, ειδική ψυχοεκπαίδευση 

σχετικά με ψυχογηριατρικές παθήσεις, νευρολογική αξιολόγηση, ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, νοητικής 

ενδυνάμωσης, ομαδική φυσιοθεραπεία/πρόγραμμα πρόληψης πτώσεων, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, 

μουσικοθεραπεία, ομάδα ανάγνωσης, ομάδα λαϊκής παράδοσης, σίτιση με δεκατιανό και γεύμα, μεταφορά από και 

προς την οικία τους. 

 

 

Τοπική Αυτοδιοίκηση & Κοινωνική Πολιτική: Το παράδειγμα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου 

Πλατανιά ως μηχανισμού ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο». 

 

Μαλανδράκης Ι. Ιωάννης, Δήμαρχος Πλατανιά, Οικονομολόγος, M.Sc. 

Κουρής Α. Γαβριήλ, Κοινωνικός - Πολιτικός Επιστήμων, B.A., M.Sc., Γενικός Γραμματέας Δήμου Πλατανιά 
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O Μαλανδράκης Γιάννης, γεννήθηκε το 1964 στις Βουκολιές Χανίων.  Είναι 

Msc  Οικονομολόγος και εργαζόταν στην Τράπεζα Ελλάδος από τον Απρίλιο του 1994, ως 

Προϊστάμενος στην Υπηρεσία Συναλλάγματος. Έχει επίσης εργασθεί στον Ο.Τ.Ε., στον 

οικονομικό κλάδο, έως τον Απρίλιο του 1994 και πιο πριν στον ιδιωτικό τομέα. Είναι 

Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης 

Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στο Marketing από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Επίσης, είναι 

κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Msc) του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου 

Κρήτης. Έχει πολύχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΚΕΠΙΣ, ως 

πιστοποιημένος εκπαιδευτής εκπαιδευτών από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και πιστοποιημένος παρατηρητής 

διαδικασιών του ΕΚΕΠΙΣ. Επίσης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής και από τον ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ. Έχει χιλιάδες ώρες 

εισηγήσεων στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημόσιων Οικονομικών, Δημόσιων 

Σχέσεων, Τεχνικών επικοινωνίας, Οργάνωσης Γραφείου κ.λπ. Ήταν επί 12ετία καθηγητής στα Δημόσια ΙΕΚ Χανίων. 

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο ΕΛΚΕΠΑ και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος καθώς και σε άλλους 

εκπαιδευτικούς φορείς, ενώ ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων κατάρτισης 

εργαζομένων και ανέργων. Ήταν μέλος στο Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου από το 2005 έως το 2010 καθώς και στο Δ.Σ. 

του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Δυτικής Κρήτης) από το 2004 έως το 2010. Ήταν εκλεγμένο μέλος 

και Γραμματέας του Παραρτήματος του Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος από το 1995 και μέλος του Γενικού 

Συμβουλίου του ΣΥΤΕ. Στις δημοτικές εκλογές του 2010 εξελέγη Δήμαρχος του «Καλλικρατικού» Δήμου Πλατανιά, ως 

επικεφαλής του συνδυασμού «Αυτοδιοικητική Συνεργασία Πολιτών» και επανεξελέγη στις Δημοτικές Εκλογές  το έτος 

2015 για την τετραετία 2015 έως 2019. Είναι  μέλος του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης ( ΠΕΔ Κρήτης) , 

ενώ παράλληλα είναι μέλος του Δ.Σ.του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (πρώην Ο.Α.ΔΥ.Κ), Πρόεδρος της Επιτροπής 

Leader, μέλος του Δ.Σ της ΑΝΕΚ καθώς και μέλος σε πολλές επιτροπές. Σε όλα τα παραπάνω συμβούλια και επιτροπές 

συμμετέχει ως άμισθομέλος. Επιπλέον, έχει λάβει μέρος σε σειρά συνεδρίων και ενημερωτικών ημερίδων σχετικών 

με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι παντρεμένος με τη Βάννα Νικηφοράκη, μαθηματικό και έχουν δύο παιδιά, τον 

Παναγιώτη, φοιτητή Ιατρικής και την Ηλιάννα, μαθήτρια Γυμνασίου.  

 

 

Ο Κουρής Γαβριήλ είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, με μεταπτυχιακές σπουδές (Αριστεύσας) στο 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, όπου εξειδικεύτηκε σε θέματα ανάλυσης και αξιολόγησης κρατικών πολιτικών και 

σχεδιασμού μεταρρυθμιστικών πολιτικών στο δημόσιο τομέα. Θεωρείται ως ένα από τα 

ικανότερα τεχνοκρατικά στελέχη της γενιάς του, με σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε 

θέματα οργάνωσης και διοίκησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), έχοντας 

διατελέσει κατά το παρελθόν με επιτυχία  Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Χανίων (2011-2014), 

Ειδικός Σύμβουλος στο Δήμο Κισσάμου (2014-2015), ενώ την παρούσα περίοδο (2015-σήμερα) υπηρετεί ως Γενικός 

Γραμματέας στο Δήμο Πλατανιά. Έχει εργαστεί επίσης ως Επιστημονικός Σύμβουλος στη Βουλή των Ελλήνων, ως 

ειδικός σύμβουλος οργανισμών σε θέματα πολιτικών υγείας και πρόνοιας, ως ερευνητής εταιρειών ερευνών κοινής 

γνώμης, ως διδάσκων καθηγητής σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων σε φορείς μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.. Ως Κοινωνικός - Πολιτικός Επιστήμονας έχει να επιδείξει ένα 

αξιόλογο επιστημονικό έργο το οποίο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και τόμους πρακτικών 

συνεδρίων καθώς και σημαντικό αριθμό ανακοινώσεων-εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. 

Ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» από το 2011, κατέχει 

σήμερα στο Δ.Σ. της Ένωσης τη θέση του υπευθύνου Ηλεκτρονικής Δικτύωσης ενώ κατά την περίοδο 2012-2014 

κατείχε τη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά (Proficiency) και διαθέτει άριστη γνώση χειρισμού 

Η/Υ. 

Περίληψη 

Όπως είναι γνωστό, τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν νέες κοινωνικές δομές που θεσμοθετήθηκαν το 2016 με 

το Ν. 4368 και την ΚΥΑ Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 /ΦΕΚ 854Β’/30.03.2016, με σκοπό την υποστήριξη των Δήμων της Χώρας 
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για την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και την ανάπτυξη τοπικών σημείων αναφοράς για την υποδοχή, 

εξυπηρέτηση, παροχή υπηρεσιών και τη διασύνδεση των πολιτών με όλους τους φορείς, δομές, υπηρεσίες και τα 

προγράμματα κοινωνικής προστασίας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο λειτουργίας και η στόχευση πολιτικής 

του νέου θεσμού ενώ γίνεται ειδική αναφορά - ως μελέτη περίπτωσης (case study) - στη στρατηγική, στους στόχους 

και στις δράσεις που υλοποιεί το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων – ως μια καλή πρακτική 

κοινοτικής δράσης – και παρουσιάζονται τα έως σήμερα αποτελέσματα της ανωτέρω δομής και η συμβολή της στην 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο. 

Τέλος, επιχειρείται μια πρώτη καταγραφή των σημαντικότερων θεσμικών αδυναμιών και οργανωτικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Κοινότητας και προτείνονται προτάσεις πολιτικής για την οργανωτική, 

λειτουργική και επιχειρησιακή αναβάθμιση των Κέντρων Κοινότητας. 

 

 

 

 

Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.): Η 7ετής λειτουργία ενός εθνικού θεσμού 

αντιμετώπισης της παιδικής κακομεταχείρισης: επιτεύγματα, δυσκολίες, προβλήματα 

και…προοπτική (;) 

 

Μάνθου Γιώτα, Κοινωνική Λειτουργός- MSc Ψυχολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Τηλεφωνικών Γραμμών & Υπεύθυνη 

Επιχειρησιακής Συντονιστικής Υπηρεσίας Δράσεων Παιδικής Προστασίας Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Ε.Κ.Κ.Α. 

 
Περίληψη 

 

Οι Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) αποτελούν ουσιώδεις μονάδες του 

ελληνικού συστήματος παιδικής προστασίας από το 2011, οπότε και θεσμοθετήθηκαν 

(Άρθρο 8 του  Νόμου 3961/2011 &KYA49540/04-05-2011)και συγκροτήθηκαν, ως και 

σήμερα. Στόχος της συγκρότησης του Δικτύου των Ο.Π.Α. ήταν ο συντονισμός και η 

συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών παιδικής προστασίας, επιδιώκοντας και 

προσβλέποντας στην πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση της  θυματοποίησης των 

ανηλίκων. 

Οι αρμοδιότητες των Ο.Π.Α., όπως αυτές καθορίζονται θεσμικά, επικεντρώνονται στην πραγματοποίηση 

κοινωνικών ερευνών για θέματα ενδεχόμενής κακοποίησης-παραμέλησης ανηλίκων, κατόπιν λήψης εισαγγελικής 

εντολής ή/και σχετικής αναφοράς/καταγγελίας, έστω και ανώνυμης (Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 2011).Σήμερα, στο 

δίκτυο μετέχουν236 Δήμοι, 14 περιφερειακές ενότητες, συνολικά 416 επαγγελματίες, ενώ 89 Δήμοι δεν διαθέτουν 

Ο.Π.Α. (Μάνθου, 2016). 

Το ΕΚΚΑ συνεργάζεται όλα αυτά τα χρόνια, στενά με τα μέλη των Ο.Π.Α. και ειδικότερα, μέσω: 

Της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Υπηρεσίας Δράσεων Παιδικής Προστασίας παρέχει σε καθημερινή 

βάση,(κυρίως τηλεφωνικά), συμβουλευτική στήριξη και ενημέρωση στους κοινωνικούς λειτουργούς των Ο.Π.Α, 

αναφορικά με τη διαχείριση περιπτώσεων, πληροφόρηση για φορείς, κλπ. (πάνω από 4900 κλήσεις),διαμόρφωσε 

Έντυπο για την προτυποποιημένη μορφή συγγραφής Εκθέσεων Κοινωνικής Έρευνας και διερεύνησης των συνθηκών 

διαβίωσης ανηλίκων, αποστέλλει περιοδικά στις Ο.Π.Α. ενημερωτικό υλικό, κλπ  

της Τηλεφωνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας «1107», η οποίαδέχεται τηλεφωνικές καταγγελίες για πιθανή 

κακομεταχείριση ανηλίκων, ενημερώνει τους επαγγελματίες των Ο.Π.Α., συνεργάζεται με τις εισαγγελικές αρχές, κλπ 

Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας τους, οι Ο.Π.Α. έχουν επιδείξει ένα σημαντικό έργο.  

Παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν την λειτουργία των Ο.Π.Α. θα μπορούσαν να σχετίζονται 

με την :  
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«Κατοχύρωση και ενίσχυση της λειτουργίας των Ο.Π.Α. διεπιστημονική στελέχωσή τους, …, αποκλειστικό 

αντικείμενο την παιδική προστασία» (ακριβές απόσπασμα από την πρόταση του ΕΚΚΑ για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού). 

Θεσμοθέτηση πρωτοβάθμιων υπηρεσιών αποκλειστικής ενασχόλησης με ζητήματα παιδικής μέριμνας και 

στήριξης της οικογένειας [αποτελεί και πρόταση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης (United Nations – 

Committee on the Rights of the Child, 2012), ενώ περικλείεται και στο πνεύμα της Σύστασης του ΣτΕ CM/Rec(2011)12 

για την ανάπτυξη φιλικών προς τα παιδιά και τις οικογένειες, κοινωνικών υπηρεσιών (Council of Europe, 2011)]. 

Διοικητικής αναδιοργάνωση των Δήμων και τομεοποίηση των κοινωνικοπρονοιακών αντικειμένων  

Συστηματική υλοποίηση εποπτείας των επαγγελματιώνκαι εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ζητήματα 

παιδικής προστασίας, ηθικής δεοντολογίας, μη αποδεκτής, ηθικά συμπεριφοράς, κλπ. 

Άλλωστε, οι επενδύσεις σε υπηρεσίες παιδικής προστασίας, αποτελούν ουσιαστικά επενδύσεις για μια 

καλύτερη, μελλοντική κοινωνία, όπως ενδεικτικά επισημαίνει και ο Esping-Andersen,(2002:106), «Εάν επιδιώκουμε 

για το μέλλον μια παραγωγική και συνεργατική κοινωνία, οι προτεραιοποιήσεις των  πολιτικών μας πρέπει να 

δώσουν έμφαση στα παιδιά και τους νέους του σήμερα. Ουσιώδεις επενδύσεις στα παιδιά θα ελαχιστοποιήσουν την 

εμφάνιση προβλημάτων που να σχετίζονται με την ευημερία στους αυριανούς ενήλικες». 

 

 

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής ευεξίας των εργαζομένων 

σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

 2 Μεραμβελιωτάκης Ηλίας, 1 Καλαϊτζάκη Αργυρούλα,, 3 Ροβίθης Μιχαήλ, 4 Κουκούλη Σοφία 

1Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας - 

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής,ΣΕΥΠ, ΤΕΙ 

Κρήτης. 

2Μεραμβελιωτάκης Ηλίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής,ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης. 

3Ροβίθης Μιχαήλ, Λέκτορας, Τμήμα Νοσηλευτικής – Μέλος του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης 

για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής,ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης.  

4Κουκούλη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας – Μέλος του Εργαστηρίου 

Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης. 

 
Περίληψη 

Οι εργαζόμενοι στις διάφορες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας καλούνται καθημερινά να 

αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις, αποτέλεσμα των οποίων συχνά είναι υψηλά ποσοστά άγχους και διάφορα 

προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι αρνητικές συνέπειες του άγχους για τον ίδιο τον εργαζόμενο (π.χ. καρδιαγγειακές 

παθήσεις, αϋπνία, κατάθλιψη) όσο και για τον οργανισμό / επιχείρηση (π.χ. αυξημένα ποσοστά απουσίας από την 

εργασία, ανανέωσης του προσωπικού, πρόωρης συνταξιοδότησης, ατυχημάτων και τραυματισμών) ορίζονται ρητά 

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (2018). Επίσης οι οικονομικές 

επιπτώσεις του άγχους και των ψυχικών προβλημάτων για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία εκτιμάται ότι ανέρχεται 

σε δισεκατομμύρια ευρώ σε εθνικό επίπεδο (European Commission, 2002).  

Ταυτόχρονα, πλήθος Εθνικών και Ευρωπαϊκών οδηγιών και συμφώνων ορίζουν την υποχρέωση των εργοδοτών 

να προστατεύουν την υγεία των εργαζομένων και να λαμβάνουν προαιρετικά μέτρα για την προαγωγή της ψυχικής 

τους ευεξίας. 

Προγράμματα προώθησης της ψυχικής υγείας και ευημερίας των εργαζομένων μπορούν να συμβάλουν στην 

ανάπτυξη ενός υγιούς ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος εργασίας με περαιτέρω οφέλη την αύξηση της απόδοσης / 
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παραγωγικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης, καθώς και την ψυχική και σωματική υγεία και ευεξία των 

εργαζομένων. Σε αυτή την παρουσίαση θα επιχειρηθεί η αποτύπωση του προβλήματος και η αναφορά σε καλές 

πρακτικές παρέμβασης για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και ευημερίας των εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας 

και κοινωνικής φροντίδας. 

 

 

Μελέτη της ενσυναίσθησης σε δείγμα κοινωνικών λειτουργών της Περιφέρειας Κρήτης 

 

Μουδάτσου Μαρία1, Σταυροπούλου Αρετή2, Αλεγκάκης Θανάσης3, King Steve4 , Φιλαλήθης Αναστάσιος5, 

Κουκούλη Σοφία6 

Μαρία Μουδάτσου1, Κοινωνική Λειτουργός Κ.Ψ.Υ. Ηρακλείου, Ψυχοθεραπεύτρια, Εργαστηριακός Συνεργάτης, 

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.  

Συνεργαζόμενο μέλος του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, 

ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης. Οικογενειακή Θεραπεύτρια (μέλος EFTA, ΕΛΕΣΥΘ), Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Εργαστηριακός 

Συνεργάτης τμήμα Κοιν. Εργασίας ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, PHD Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η Μαρία Μουδάτσου 

είναι κοινωνική λειτουργός – οικογενειακή θεραπεύτρια (μέλος EFTA, ΕΛΕΣΥΘ) και ασχολείται με τη ψυχική υγεία στο 

Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας. Παράλληλα δουλεύει ως 

Εργαστηριακός Συνεργάτης στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Κρήτης και είναι μέλος του Εργαστηρίου 

Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. Είναι Διδάκτορας Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Σταυροπούλου Αρετή2, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής – Μέλος του Εργαστηρίου 

Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης.  Δρ. Θανάσης Αλεγκάκης, 

Εργαστήριο Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Αλεγκάκης Θανάσης3, Εργαστήριο Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

 

King Steve4,  Jr,   Department of Social Work and Human Services, Kennesaw State University, USA.  

 

Φιλαλήθης Αναστάσιος5, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

 

Κουκούλη Σοφία6, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Εργαστήριο Διεπιστημονικής 

Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης. Σπούδασε Κοινωνιολογία και Πολιτική Επιστήμη 

στη Γαλλία. Συνέχισε τις  μεταπτυχιακές της σπουδές  στην  Πολιτική Επιστήμη στις ΗΠΑ και ολοκλήρωσε τη 

διδακτορική της διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2009 είναι μόνιμη Επίκουρη 

Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης. Διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο 

μαθήματα ‘κοινωνικής πολιτικής’ (όπως κοινωνική πολιτική, οικογενειακή πολιτική, πολιτική υγείας και κοινωνικής 

φροντίδας), ενώ παράλληλα είναι συνεργάτης του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Δημόσια Υγεία και Διοίκηση 

Υπηρεσιών Υγείας’ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στο 

αντικείμενό της είτε ως κύριος ερευνητής, είτε ως μέλος, ενώ από το 2009 έως το 2015 υπήρξε επιστημονικός 

υπεύθυνος δυο ερευνητικών χρηματοδοτούμενων προγράμματα (Leonardo-Transfer of Innovation και Αρχιμήδης ΙΙΙ). 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα κοινωνικής πολιτικής για ευάλωτες ομάδες με έμφαση 

στην εκτίμηση αναγκών για υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών, καθώς 

και σε θέματα συγκριτικής κοινωνικής πολιτικής. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής 

Εργασίας.   

 
Περίληψη 
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Η ενσυναίσθηση είναι βασική αρχή απαραίτητη για τους κοινωνικούς λειτουργούς προκειμένου να αναπτυχθεί 

θεραπευτική σχέση. Έχει αποδειχθεί ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί που παρέχουν υπηρεσίες κοινωφελούς φροντίδας 

είναι πιο πιθανό να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά και να ευαισθητοποιούν τους χρήστες αυτών των υπηρεσιών 

όταν έχουν ενσυναίσθηση. Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στα πρώτα αποτελέσματα μιας ποσοτικής συγχρονικής 

μελέτης σε δείγμα 97 κοινωνικών λειτουργών που απασχολούνται στις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας 

Κρήτης. Σκοπός της έρευνας ήταν η μέτρηση των επιπέδων ενσυναίσθησης στο συγκεκριμένο δείγμα που αποτελείται 

από επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην κοινωνική εργασία με άτομα και ομάδες. Αξιολογήθηκαν οι 

τρεις διαστάσεις της ενσυναίσθησης:η συναισθηματική, η γνωστική και η συμπεριφορική διάσταση με τη χρήση του 

ερωτηματολογίου ESSW (The Empathy Employee Questionnaire) το οποίο περιλαμβάνει 41 ερωτήσεις. Η παρούσα 

μελέτη έχει ως στόχο να συμβάλει στη βελτίωση των γνώσεων της κοινωνικής εργασίας σχετικά με την εμπειρική 

αξιολόγηση της ενσυναίσθησης σε επαγγελματίες. Επίσης, η ελληνική εκδοχή της κλίμακας ESSW μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών και / ή ως εργαλείο ανίχνευσης στους 

επαγγελματίες της κοινωνικής εργασίας.  

 

 

Εκπαίδευση προσωπικού στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στον χώρο της Πρόνοιας 
 

 

Μούτσης Χρήστος, ΜΑ Εργοθεραπευτής, Κ.Κ.Π.Π. Βορείου Αιγαίου  

 

Ο Μούτσης Χρήστος, παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού,γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979, 

σπούδασε Φυσικοθεραπεία στην Ελλάδα ενώ στην συνέχεια σπούδασε Εργοθεραπεία στο 

BrunelUniversityστο Λονδίνο της Αγγλίας από όπου και αποφοίτησε το 2004. Έκτοτε ασχολείται 

επαγγελματικά με παιδιά και ενήλικες, σε διάφορα πλαίσια, ενώ έχει εξειδικευτεί στην 

Νευροεξελικτική Αποκατάσταση (Μέθοδος Bobath) καθώς ακόμη και στην Θεραπευτική Ιππασία. 

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και έχειπαρουσιάσειαρκετές φορές εισηγήσεις σε συνέδρια,με θέματα που 

αφορούν την εργοθεραπεία και την αποκατάσταση γενικά.Αποτελεί μέλος του Αγγλικού Συνδέσμου Επιστημόνων 

Υγείας και Πρόνοιας και υπήρξε στο παρελθόν ενεργό μέλος των Γιατρών του Κόσμου. 

 

Περίληψη 

Η διαπίστωση ότι ο άνθρωπος κινδυνεύει να πέσει θύμα των συνεπειών της προόδου του, αποτελεί μια 

καθημερινή πραγματικότητα. Η τεχνολογική εξέλιξη, η απρογραμμάτιστη επέμβαση στη φύση, οι νέες συνθήκες 

διαβίωσης, οι πόλεμοι, οι τρομοκρατικές ενέργειες και οι θεομηνίες, απειλούν μόνιμα την ανθρωπότητα με μαζικές 

καταστροφές. Η οργάνωση της άμυνας μιας χώρας για την αντιμετώπιση των μαζικών καταστροφών, στηρίζεται στην 

ύπαρξη σχεδίων ετοιμότητας, στη σωστή ενημέρωση του πληθυσμού και στην έγκαιρη λήψη αναγκαίων 

προστατευτικών μέτρων. Επομένως ο εξοπλισμός που θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα άτομα αυτά δεν πρέπει 

ναείναι αυτονόητος, αλλά η ύπαρξη εξειδικευμένου εξοπλισμού πρέπει να θεωρείται δεδομένη.  

Έκτακτες ανάγκες στους χώρους Υγείας και Πρόνοιας: Μία από τις βασικές προτεραιότητες των φορέων της 

Υγείας, της Πρόνοιας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρέπει να είναι η δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Το δημόσιο σύστημα υγείας και πρόνοιας θα πρέπει να προπορεύεται των εξελίξεων, 

να είναι έτοιμο να παρέμβει και να δράσει προληπτικά. Απαραίτητο γι’ αυτό είναι να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο 

πλαίσιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, σχέδιο εκτάκτων αναγκών (ΣΕΑ), ικανό να διαχειρίζεται με υπευθυνότητα 

πιθανές κρίσεις, να παρέχει ένα σύνολο από υπηρεσίες σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και τέλος, να μπορεί να 

επαναφέρει τον φορέα στην κανονική του λειτουργία. Η πλήρης ενεργοποίηση του σχεδίου θα πρέπει να μπορεί να 

γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα 1- 2 ωρών. Αυτό ισχύει, τόσο κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες όσο και εκτός ωρών 

και ημερών εργασίας. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη Υπεύθυνου για την κατάρτιση Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών και αν 

είναι δυνατόν η δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ο Υπεύθυνος αυτός επωμίζεται όλα τα θέματα 
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που αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού και των φιλοξενουμένων στον φορέα και την εφαρμογή του Σχεδίου 

Εκτάκτων Αναγκών υπό τον συντονισμό του Προέδρου και/ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρέπει να τονιστεί ότι το 

προσωπικό που θα ασχοληθεί σε μία καταστροφή πρέπει να ενεργεί κάτω από σαφείς και ξεκάθαρες εντολές και σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να εργάζεται κάτω από κλίμα αβεβαιότητας ενεργειών. Η έλλειψη γενικά σχεδίου 

αντιμετώπισης και η ασάφεια συντονισμού προκαλεί σύγχυση, εκνευρισμό και επιπλέον ψυχολογική πίεση με 

ανεπιθύμητα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Η ύπαρξη επομένως του ΣΕΑ θα διασφαλίσει 

την ομαλή και απρόσκοπτη εργασία του προσωπικού που θα αντιμετωπίσει το γεγονός αφού οι γραμμές που δίνει 

είναι σαφής και φέρνουν σε απόλυτη συνεργασία όλους εκείνους τους φορείς που θα ενεργοποιηθούν όταν γίνει ένα 

συμβάν μαζικών απωλειών. 

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ένα πολύ σημαντικό θέμα στο οποίο συνήθως παρατηρούνται 

σοβαρά σφάλματα. Το θέμα αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια του προσωπικού. Οι κίνδυνοι που απειλούν το 

προσωπικό πολλές φορές είναι αόρατοι και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι κίνδυνοι συνεχίζουν να υπάρχουν 

ακόμα και όταν η αιτία που προκάλεσε την καταστροφή πάψει να υφίσταται. 

 

 

Ποιότητα ζωής των ανθρώπων με νοητική ανεπάρκεια στη Κρήτη 

Μπάρμπας Γεώργιος1,Παπανικολάου Σταυρούλα2 

1Επίκουρος καθηγητής ειδικής εκπαίδευσης του ΑΠΘ 

2 Κοινωνική λειτουργός  

 

Μέσα από τη μέτρηση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία επιτυγχάνεταιο εντοπισμός των 

αναγκών που δεν έχουν καλυφθεί ακόμη και των τρόπων για τη κάλυψη τους, αλλά και ο προσδιορισμός των τομέων 

της ζωής του ατόμου που χαρακτηρίζονται από μια σχετική ποιότητα, με απώτερο στόχο τη διατήρηση της και τη 

συνέχιση της στήριξης του ατόμου στον τομέα αυτό. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση ποιότητας 

ζωής ατόμων με νοητική αναπηρία, βασίζεται πάνω σε τέσσερις βασικές αρχές (Schalock &Keith 1993)με τέσσερις 

δείκτες της ποιότητας ζωής: την ανεξαρτησία, την παραγωγικότητα, την κοινωνική ενσωμάτωση και το αίσθημα της 

ικανοποίησης.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με 

νοητική ανεπάρκεια που ζουν στη Κρήτη και η αναζήτηση των δεικτών ποιότητας ζωής που κυμαίνονται σε χαμηλά 

επίπεδα, προκειμένου να επέλθει η βελτίωση τους.  

Η πραγματοποίηση αυτής της μελέτης βασίστηκε πάνω στις αρχές και τους κανόνες της ποσοτικής έρευνας.Το 

δείγμα αποτελείται από 105 άτομα με νοητική ανεπάρκεια, ηλικίας 15 ετών και άνω που λαμβάνουν παροχές 

στήριξης και φροντίδας από επαγγελματίες υγείας/ εκπαίδευσης κλπ. Διαμεσολαβητές και εκτιμητές της ποιότητας 

ζωής τους, ήταν οι εργαζόμενοι εννέα (9) φορέων παροχής στήριξης ατόμων με νοητική ανεπάρκεια στη Περιφέρεια 

Κρήτης. 

Από την επεξεργασία των δεδομένων αναδείχθηκαν δυο δυσμενή κοινωνικά χαρακτηριστικά στα οποία 

φαίνεται σημαντική διαφοροποίηση από τον γενικό πληθυσμό. Το πρώτο αφορά στην εξάρτηση από άλλους (γονείς 

και εργαζόμενους) σε όλα τα βασικά ζητήματα της ζωής. Το δεύτερο, η απουσία κοινωνικών σχέσεων με μη 

ανάπηρους συνομηλίκους, αυτόνομων από την οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον των γονιών. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά φαίνεται ότι συνδέονται όχι μόνο με τους περιορισμούς της νοητικής ανεπάρκειας αλλά και με 

τον τρόπο που οι άνθρωποι αυτοί έζησαν και εκπαιδεύτηκαν στο οικογενειακό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό 

περιβάλλον που ζουν. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα περιβάλλοντα που συναναστρέφεται και αλληλεπιδρά ο έφηβος και ο ενήλικας με 

νοητική ανεπάρκεια τέθηκαν προτάσεις αναφορικά με παρεμβάσεις στο άτομο και την οικογένεια του και εστιάσαμε 

κυρίως σε παρεμβατικές πρακτικές στην κοινότητα και στο σχολικό περιβάλλον. 
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Αναφορά των εθελοντών – Παράτημα ΑμεΑ Ρεθύμνου 

Μπριλλάκη-Σιταρένιου Ζωή,  Πολιτικός Υπομηχανικός, Μέλος Δ.Σ. Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης-Υπεύθυνη ΠΑΜΕΑ 

Ρεθύμνου 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ρέθυμνο. Σπούδασε στην Ανωτέρα Σχολή Υπομηχανικών Αθηνών στο Τμήμα των 

Πολιτικών. Για 15 χρόνια εργάστηκε στην Δ/νση Πολεοδομίας Ρεθύμνου. Στην συνέχεια δίδαξε στο Τεχνικό Λύκειο και 

Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου και ασχολήθηκε με το Κτηματολόγιο στο Ρέθυμνο. 

Είναι Μέλος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ρεθύμνου και έχει διατελέσει Γραμματέας και Πρόεδρος του Ομίλου. 

Από το 2003-2010 υπηρέτησε τον θεσμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο Ρέθυμνο. 

Το 2009 υπηρέτησε τον θεσμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από τη θέση της Αντινομάρχου. 

Το 2010 εξελέγη Δημοτική Σύμβουλος στο Ρέθυμνο και από τον Μάιο του 2010 έως τον Οκτώβριο του 2013 

υπήρξε πρόεδρος του Θ.Χ.Π Ρεθύμνου (Γηροκομείο) και από τον Οκτώβριο του 2013 έως και σήμερα είναι μέλος του 

Κ.Κ.Π.Π Κρήτης και Υπεύθυνη του παραρτήματος ΑΜΕΑ Ρεθύμνου (Γηροκομείο).  

 

Περίληψη 

Με την παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί το έργο και η προσφορά των εθελοντών στο ΠΑΜΕΑ Ρεθύμνου. 

 

 

Κοινωνική πολιτική στην τοπική κοινωνία: Δίκτυ(ο) κοινωνικής στο Δήμο Ηρακλείου 

Οικονομάκης Φανούρης, Προϊστάμενος Δ/νσης κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου, Π΄ρωην Δήμαρχος Ρούβα 

Ηρακλείου 

 

 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες της Τρίτης Ηλικίας στο Δήμο Μαλεβιζίου: Τάσεις και Προοπτικές 

Παναγιωτάκης Γεώργιος, ΜΑ  Κοινωνικός Λειτουργός, Υποψ. Διδάκτωρ της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του 

Πανεπιστημίου FREDERICK της Κύπρου  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK TΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ'ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕΥΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΕΠΙΣ, ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ [ECDL] TELEFOS ΓΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Ι.Τ.Ε.. 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ, ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΕΙC KAI ΙΤΑΛΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ MEDIO - INTERMEDIO- ΠΙΣΤ/ΚΟ ΤΥΠΟΥ Β ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ . 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕΥΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ [2004-2015] 

ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

[ΣΚΛΕ 2000-2008]  

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΗ ΚΡΟΥΣΩΝΑ, ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ ΓΩΝΙΩΝ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ, ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ. 

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ [2008] ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΚΡΟΥΣΩΝΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΛΑΤΣΑΚΗ, ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 
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Περίληψη 

Στην Ελλάδα στον εκπαιδευτικό τομέα οι ηλικιωμένοι δεν είχαν ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα. Στόχος της 

διαδικτυακής έρευνας ήταν να διερευνήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, να εντοπιστούν οι τομείς επιστημονικού 

ενδιαφέροντος, να προταθούν διάφορα μοντέλα ομάδων εργασίας και να συμβάλλουμε σε συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς φορείς στην εκπαίδευση τους. Η διερεύνηση των στόχων έγινε με ποσοτική διαδικτυακή έρευνα και 

ως μέθοδος επιλέχθηκε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Με βάση τα αποτελέσματα από δείγμα 300 ενεργών 

ηλικιωμένων είχαμε θετικές απαντήσεις σχεδόν 100% ότι χρειάζονται εκπαίδευση και επιμόρφωση: ιδιαίτερα στον 

τομέα της Υγείας (45%), στην ομάδα μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής (16%), Για την συνέχιση των σπουδών προτιμούν τα 

Πανεπιστήμια Τρίτης Ηλικίας (46%) έναντι των Κ.Δ.Β.Μ (45%), την εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο στα Κ.Α.Π.Η. 

ενώ θεωρούν απαραίτητη την εκπαίδευσή τους για προσωπική ικανοποίηση σε ποσοστό 43%. Η έρευνα περιορίστηκε 

στα μέλη των Κ.Α.Π.Η. και Κ.Η.Φ.Η. του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. ενώ κρίνεται αναγκαίο η επέκτασή της και σε άλλους Δήμους 

της Περιφέρειας Κρήτης.      

 

 

Ολοκληρωμένη φροντίδα του ηλικιωμένου ασθενή 

 
Παναγιωτάκης Συμεών,  Παθολόγος-Γηρίατρος,  Επιμελητής Α,  Παθολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ  

Περίληψη 

Η εισήγηση περιλαμβάνει παρουσίαση μοντέλων ολοκληρωμένης φροντίδας του ηλικιωμένου που έχουν 

δοκιμασθεί στο εξωτερικό και έχουν σκοπό την εξασφάλιση της αυτόνομης διαβίωσής του ηλικιωμένου στην 

κοινότητα και την καλύτερη ποιότητα της φροντίδας του. 

 

Προγράμματα πρόληψης και Μακροχρόνιας Φιλοξενίας-Νέες προοπτικές, Αναδοχή του χωριού 

SOS 

Παπαδάκης Πέτρος, Διευθυντής στα προγράμματα των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος 

Ηρακλείου, Κρήτης 

Ο Πέτρος Παπαδάκης πήρε το πτυχίο του από το τμήμα κλασσικής φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών το 1992 και οι μεταπτυχιακές του σπουδές ήταν στην συμβουλευτική 

και τον επαγγελματικό προσανατολισμό στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.  

Από το 1993 έως το 2000 εργάστηκε σαν εκπαιδευτικός στο ιδιωτικό τομέα και παράλληλα σαν 

δημοσιογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά. Υπήρξε συνεργάτης στην ΝΕΛΕ Ηρακλείου, σε ΙΕΚ και σε ΚΕΚ στο 

Ηράκλειο και στην Αθήνα. 

Από το 2000 έως το Μάιο του 2016 υπήρξε διευθυντής στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης και σήμερα είναι 

διευθυντής στα προγράμματα των Παιδικών Χωριών SOS ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ Ηράκλειο Κρήτης. 

 

Περίληψη 

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος στον άξονα της πρόληψης λειτουργούν από το 2012 στο Ηράκλειο της 

Κρήτης, καινοτόμα προγράμματα βασισμένα στην φιλοσοφίας της αποϊδρυματοποίηση. Τα προγράμματα αυτά είναι: 

Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας.  

Τα Σπίτια προσωρινής Φιλοξενίας. 

Πρόγραμμα Μακροχρόνιας Υποστήριξης - Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης 
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Τον Νοέμβριο του 2017 ολοκληρώθηκε η ανέγερση του 4ου Παιδικού Χωριού SOS στην Φοινικιά του 

Ηρακλείου και η λειτουργία του ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2018. Στην παρούσα φάση φιλοξενούνται 16 παιδιά. 

Ο Διευθυντής, 9 Μητέρες SOS, 2 Παιδαγωγοί, Κοινωνικός Λειτουργός καθώς και διοικητικό και βοηθητικό 

προσωπικό στελεχώνουν το «Χωριό». Παράλληλα υπάρχει διαρκής συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, 

Ψυχολόγους, Παιδοψυχιάτρους, Λογοθεραπευτές και Εργοθεραπευτές. Πέραν των επαγγελματιών μια πλειάδα 

εθελοντών υποστηρίζει το έργο των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος. 

Αναδοχή 

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, ξεκίνησαν  

πρόγραμμα φροντίδας και αποκατάστασης βρεφών από τα δημόσια νοσοκομεία, δίνοντας παράλληλα στα παιδιά 

αυτά την προοπτική να μεγαλώσουν σε ένα ζεστό, ασφαλές και υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, σε 

οικογένειες αναδοχής. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκλείψει το φαινόμενο της μακροχρόνιας παραμονής βρεφών σε 

νοσοκομειακό περιβάλλον, να μειωθεί ο κίνδυνος της ιδρυματοποίησης και του κοινωνικού στιγματισμού τους και 

συγχρόνως να δημιουργηθεί μία «δεξαμενή» κατάλληλα εκπαιδευμένων και προετοιμασμένων γονέων για να 

δεχθούν και να μεγαλώσουν τα παιδιά στο πλαίσιο της αναδοχής. Όλα αυτά ήταν ένα μακρόχρονο αίτημα της 

ελληνικής κοινωνίας και τον τελευταίο χρόνο υπήρξε έντονη προσπάθεια για την απομάκρυνση των βρεφών από τα 

Μαιευτήρια από την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής. 

Το πρόγραμμα και τα πρώτα βρέφη από τα Μαιευτήρια  «Έλενα» και «Αλεξάνδρα» έχουν ήδη μετακινηθεί 

στο «Αναρρωτήριο Πεντέλης» στην πτέρυγα που έχει ανακαινισθεί πλήρως για να φιλοξενήσει  μέχρι 15  βρέφη και 

νήπια. 

Το πρόγραμμα υποδέχεται  βρέφη από όλα τα δημόσια μαιευτήρια της χώρας με στόχο η παραμονή τους στο 

νέο φιλόξενο χώρο που δημιουργήθηκε στο «Αναρρωτήριο Πεντέλης» να μην υπερβαίνει τους 9-10 μήνες. 

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος, θα δίνεται η δυνατότητα και σε άλλα βρέφη και παιδιά που 

φιλοξενούνται στον Ξενώνα Βρεφών SOS και στην Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» να αποκαθίστανται σε ανάδοχες 

οικογένειες. 

 

 

Ασφάλεια και Υγιεινή Προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας  

Περγάμαλης Παναγιώτης Φυσιοθεραπευτής Κ.Κ.Π.Π. Βορείου Αιγαίου 

Ονομάζομαι Περγάμαλης Παναγιώτης γεννημένος στη Μυτιλήνη το 1972 

παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών. Είμαι πτυχιούχος ΤΕ Φυσικοθεραπευτής 

απόφοιτος του τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθηνών. Εργάστηκα ως 

ελεύθερος επαγγελματίας, μετά το τέλος της στρατιωτικής μου θητείας και για 

δέκα έτη στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας που ίδρυσα το 1999 στο Δήμο 

Αμαρούσιου  μέχρι και το 2008 όταν και διορίστηκα στο ΚΕΠΕΠ Λεχαινών στο 

νομό Ηλείας . Εκεί υπηρέτησα μέχρι και το 2011 οπότε και μετατάχθηκα στο 

σημερινό Κ.Κ.Π.Π.Βορείου Αιγαίου όπου και υπηρετώ μέχρι και σήμερα.  

 

Περίληψη 

Σύμφωνα με τους Διαλυνά (2008), Μερούση (2010) και Ραυτοπούλου (2011) ο εργαζόμενος, ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα, καταβάλει προσπάθειες σωματικές ή μυϊκές και ψυχικές ή διανοητικές. 

Οι προσπάθειες αυτές απειλούνται από ένα γενικότερο κίνδυνο, που είναι γνωστός σαν επαγγελματικός κίνδυνος, ο 

οποίος μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την πρώιμη φθορά του εργαζομένου, την εμφάνιση κάποιας ειδικής 

αρρώστιας που λέγεται επαγγελματική νόσος, την πρόκληση κάποιου εργατικού ατυχήματος, ακόμα και θάνατο. 
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Η εκπαίδευση και η ενημέρωση των εργαζομένων γύρω από την πρόκληση κάποιου εργατικού ατυχήματος, 

συμβάλλει στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τους ενισχύοντας την ικανότητά τους για: 

• λήψη μέτρων για την ατομική τους υγιεινή 

• εφαρμογή πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση ατυχημάτων 

• αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον 

• χρήση των διαθέσιμων μέτρων προστασίας για την ατομική τους ασφάλεια 

• παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας 

• προστασία του περιβάλλοντος και του χώρου εργασίας 

Η εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων μπορεί να 

περιλαμβάνει: 

• Σεμινάρια πρόληψης ατυχημάτων με προβολές κινηματογραφικών ταινιών, VIDEO ή SLIDES, διαλέξεις, 

επιδείξεις και ασκήσεις. 

• Ολιγόλεπτες συγκεντρώσεις στους τόπους εργασίας, πριν από την έναρξη εργασίας κάθε ημέρας ή πριν 

από την ανάθεση μιας δουλειάς 

 

 

Παρεμβάσεις στον εργασιακό χώρο για τη βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας και 

ικανοποίησης – Η έννοια της Οργανωσιακής κουλτούρας 

Ροβίθης Μιχαήλ, Κουκούλη Σοφία, Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Ρίκος Νικόλαος, Φιλαλήθης Αναστάσιος 

 

Ροβίθης Μιχαήλ, Λέκτορας, Τμήμα Νοσηλευτικής – Μέλος του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής,ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης.  

Κουκούλη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας – Μέλος του Εργαστηρίου 

Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής,ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης. 

Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας -Διευθύντρια 

Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής,ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης. 

Ρίκος Νικόλαος, Λέκτορας, Τμήμα Νοσηλευτικής – Μέλος του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής,ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Κρήτης. 

Φιλαλήθης Αναστάσιος, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Περίληψη 

Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι η προσωπικότητα ενός οργανισμού. Είναι οι διαφορετικές πρακτικές, τα 

εθιμοτυπικά, οι διαδικασίες το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον που προσδιορίζει τον ίδιο τον οργανισμό και 

καθορίζεται από τις ίδιες τις εργασιακές συμπεριφορές των εργαζομένων, τις αποφάσεις και την επικοινωνία μεταξύ 

τους. Η οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο συγκεκριμένων συμπεριφορών, κανόνων ή 

προτύπων (δηλαδή κανόνων συμπεριφοράς), τα οποία τα μέλη μίας επιχείρησης, πιστεύουν ότι θα πρέπει να 

υιοθετήσουν για να επιβιώσουν και να εργαστούν μέσα σε αυτήν. Αυτά τα μοντέλα συμπεριφοράς μπορούν να είναι 

παραγωγικά ή όχι και μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεριφορές και στάσεις που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 

τα μέλη προσεγγίζουν την εργασία τους και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. 

Η οργανωσιακή κουλτούρα, μπορεί να μελετηθεί είτε προσεγγίζοντας ένα οργανισμό ως σύνολο, είτε 

προσεγγίζοντας την κουλτούρα ανά ιεραρχικό επίπεδο (ρόλος της ηγεσίας) ή ανά επαγγελματική ομάδα. Σε 

οργανισμούς,στους οποίους συνεργάζονται πολλές και διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες, αυτές, αναπτύσσουν το 

δικό τους τύπο οργανωσιακής κουλτούρας, που ανάλογα, είτε επιδρά θετικά, εάν είναι ο ίδιος με τη συνολική 

οργανωσιακή κουλτούρα του οργανισμού, είτε επιδρά αρνητικά, λόγω διαφοροποίησης από το συνολικό τύπο. Οι 

παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αλλαγής της οργανωσιακής κουλτούρας ενός οργανισμού αποτελούν πρωταρχική 

και σημαντική παράμετρο για τη βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας και ικανοποίησης τόσο για τους εργαζόμενους 

όσο και για τους χρήστες των υπηρεσιών του οργανισμού. 
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Ανακοίνωση: «Αναπηρία, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ειδικά Σχολεία: Μια Περίπλοκη Σχέση 

Διαρκείας» 

 

Σαββάκης Μάνος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
Κικίνη Θέκλα, Διπλωματούχος ΕΤΚΑΣ Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

      O Μάνος Σαββάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Αποφοίτησε από το Τμήμα 

Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην 

Κοινωνιολογία και την Κοινωνική Φιλοσοφία στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου 

του Μάντσεστερ, και απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Κοινωνιολογίας 

του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδάσκει ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα γνωστικά του 

ενδιαφέρονται σχετίζονται κυρίως με τη σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία, τη 

μικροκοινωνιολογία, τον ερευνητικό σχεδιασμό, την επιστημολογία της εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας και τις 

ποιοτικές μεθόδους και τις τεχνικές των κοινωνικών επιστημών.  

Επίσης ασχολείται επιστημονικά και συγγραφικά με τον με ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού/ένταξης, 

μετανάστευσης, υγείας, ασθένειας, αναπηρίας και σώματος. Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου, Οι Λεπροί της 

Σπιναλόγκας. Ιατρική, Εγκλεισμός, Βιωμένες Εμπειρίες (1903-1957) (2008) και Μικροκοινωνιολογία και Ποιοτική 

έρευνα, Θεωρητικά Παραδείγματα και Εμπειρικές Εφαρμογές, Αθήνα, Κριτική, (2013). Διάφορα άρθρα, ερευνητικές 

εργασίες και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνείς και ελληνικούς συλλογικούς τόμους και επιστημονικά 

περιοδικά. 

Περίληψη 

Η κοινωνική εργασία στο χώρο της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) αποτελεί ένα ανοιχτό και περίπλοκο πεδίο επαγγελματικής δράσης των κοινωνικών 

λειτουργών. Οι επαγγελματίες που εργάζονται στα πλαίσια της Ειδικής Αγωγής αναλαμβάνουν μια ποικιλία από 

ρόλους και αρμοδιότητες. Πιο συγκεκριμένα, εργάζονται εξατομικευμένα με το μαθητή ή με ομάδες μαθητών, 

υποστηρίζουν τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό και συνεργάζονται με την κοινότητα. Στο παρόν 

εγχείρημα επιχειρείται να αναδειχθεί η συνεισφορά, οι δυσκολίες και οι προτάσεις των κοινωνικών λειτουργών που 

έχουν επαγγελματική εμπειρία στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε, ειδικότερα στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου.  

Η επιτόπια έρευνα πραγματοποιήθηκε στη βάση μιας ποιοτικής συλλογιστικής και συγκεκριμένα 

χρησιμοποιώντας την τεχνική της ημι–δομημένης συνέντευξης σε δέκα κοινωνικούς λειτουργούς. Τα ευρήματα 

ανέδειξαν το πολυδιάστατο ρόλο που αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως προς τη 

συνεργασία με το προσωπικό του σχολείου και τις οικογένειές, την αναγκαιότητα ύπαρξης πλήρους συνεργασίας και 

τις προτάσεις τους σχετικά με την κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου 

και την ένταξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην κοινωνία. 

 

Ειδικό Σχολείο και Κοινωνική Πρόνοια: συνεργασία φορέων για παιδιά με αναπηρία στο 

Ηράκλειο 

Σαμαρά Νικολέττα, Υπεύθυνη ΠΑΑΠΑΗΚ, Μέλος Δ.Σ. Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης, Ειδική 

Παιδαγωγός Med.  
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Υπηκοότητα: Ελληνική  

 Oικογεν. Κατάσταση: Παντρεμένη   

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 4ου  Γενικού Λυκείου Κατερίνης, 1985, γενικός βαθμός 18 και 10/12. 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Σχολής Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης, Ιούλιος 1987. 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Μάιος 1992. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ/MASTER Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, στον Τομέα «Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και 

Μεθοδολογίας της Έρευνας», Ρέθυμνο, Μάιος 1999. 

ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ του Ι.Κ.Υ. Αθηνών στο Πρόγραμμα ERASMUS του Κρατικού Πανεπιστημίου Μοns Βελγίου, με 

ειδίκευση σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών στην ειδική αγωγή. 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων(Εξομοίωση πτυχίου 

Νηπιαγωγών), Ιωάννινα, Ιούλιος 2005, βαθμός πτυχίου Άριστα 9,6. 

Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, στο πλαίσιο «Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση 

των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Hράκλειο 2005. 

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ως Προϊσταμένη στο «2o Ειδικό Νηπιαγωγείο Hρακλείου»(2004έως σήμερα).  

Ως Ειδική Παιδαγωγός αποσπασμένη στο Τμήμα Ένταξης του 2ου Νηπιαγωγείου 

Βουτών Hρακλείου (2002-2004). 

Ως Ειδική Παιδαγωγός παρουσίασα  δειγματική διδασκαλία στο μάθημα «Υποστήριξη ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών σε τμήμα ένταξης», στα πλαίσια της εισαγωγικής επιμόρφωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 

Α/θμιας Εκπ/σης, από το Περιφεριακό Επιμορφωτικό Κέντρο(ΠΕΚ) Ηρακλείου, στις 26 Φεβρουαρίου 2003. 

Ως Νηπιαγωγός αποσπασμένη στο Τμήμα Ένταξης του 2ου Νηπιαγωγείου Βουτών Hρακλείου (2001-2002).                                       

Ως Νηπιαγωγός αποσπασμένη σε θέση διοικητικού υπαλλήλου στο 1ο Γραφείο Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. 

Ηρακλείου(1999-2001).κ.ά. 

Γ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Γαλλικά /Αγγλικά  

 Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ 

     ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ      

Ε. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ                                        

Ζ. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Η. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ/ ΕΠΑΙΝΟΙ 

 

Περίληψη 

Οι προσεγγίσεις σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής αναφέρονται τόσο σε ένα σύνολο μορφών και μεθόδων 

κοινωνικής δράσης και παρέμβασης, όσο και σε ένα αντικείμενο μελέτης και επιστημονικής ανάλυσης των επιμέρους 

πολιτικών που τη συγκροτούν. 

Η σύγχρονη κοινωνική πολιτική και δημόσια δράση αφορά σ’ ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που 

καλύπτουν την ανθρώπινη ζωή και περιλαμβάνουν την παιδική προστασία, την παιδεία, την υγεία, τη στέγαση, την 

κοινωνική φροντίδα, την κοινωνική ασφάλιση, την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Η συνεργασία φορέων , όπως  ειδικού σχολείου  και  δομές  Κοινωνικής Πρόνοιας μπορούν να συμβάλλουν 

στην ποιότητα ζωής των παιδιών με αναπηρία, στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους μέσα από στρατηγικές 

και μεθόδους  οι οποίες εφαρμόζονται σε εκπαιδευτικά πλαίσια και συμβάλλουν στην αναγνώριση της 

διαφορετικότητας καθώς και των δικαιωμάτων του ανθρώπου.  
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Σκοπός των συνεργαζόμενων φορέων είναι  να λειτουργούν ως αλληλοσυμπληρούμενες  υπηρεσίες ώστε οι 

μαθητές με αναπηρία μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες να μπορέσουν να καταστούν αυτόνομα άτομα και να 

βελτιωθούν στον κοινωνικό τομέα. 

Η ενίσχυση και η συνεργασία των προαναφερόμενων φορέων συμβάλλουν ουσιαστικά στην άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής με επίκεντρο τη φροντίδα των ευπαθών ομάδων πληθυσμού και συγκεκριμένα των παιδιών με 

αναπηρία .  

 

 
 

Ο εθισμός στο διαδίκτυο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι επιπτώσεις στη ζωή των 
μαθητών Έ και ΄ΣΤ 

 
Σουρής Εμμανουήλ, Κατριβάνου Αγγελίνα, Σακελλαρόπουλος Γεώργιος, 

Βανταράκης Απόστολος 

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών  Υγείας ,Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Δημόσια Υγεία», Πανεπιστημίου Πατρών 

Περίληψη 

Ένα φαινόμενο που αναδύεται στις μέρες μας είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο. Πολλά παιδιά αφιερώνουν 

συστηματικά χρόνο στο διαδίκτυο, αδυνατώντας να σταματήσουν, ή έστω να μειώσουν τις ώρες που αφιερώνουν 

μπροστά στην οθόνη. Οι αρνητικές συνέπειες της κατάστασης αυτής ήδη αντανακλώνται στο οικογενειακό και στο 

σχολικό περιβάλλον των παιδιών. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα, για το αν ο 

εθισμός στο διαδίκτυο αποτελεί μια ξεχωριστή ψυχική διαταραχή.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διαπιστωθεί το μέγεθος του εθισμού στο διαδίκτυο σε μαθητές 

Δημοτικού στην Ελλάδα, ηλικίας 11 και  12 ετών. Επιμέρους στόχοι είναι να διερευνηθεί η παιδική κατάθλιψη, η 

παιδική παχυσαρκία, η επίδραση του διαδικτύου στα παιδιά και να διερευνηθούν ορισμένοι παράγοντες που 

σχετίζονται με τον εθισμό, όπως για παράδειγμα, το φύλο.  

Για το λόγο αυτό, διεξήχθη ποσοτική έρευνα, με διαγνωστικό ερωτηματολόγιο 92 ερωτήσεων με την χρήση 

δυο σταθμισμένων κλιμάκων ( Internet Addiction Test IAT της Υοung , Κλίμακα  Καταγραφής της Παιδικής Κατάθλιψης 

C.D.I. της Maria Kovacs) σε 375 μαθητές, από 9 Δημοτικά Σχολεία και 3 παιδικές εξοχές του νομού Αχαΐας.   

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Στρωματοποιημένη Τυχαία Δειγματοληψία . 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν ποσοστό εθισμού στο σύνολο των ερωτηθέντων, μόνο σε 10 

βρέθηκαν πρώτα σημάδια εθισμού. Επίσης, βρέθηκε 7,7 % των μαθητών με παιδική κατάθλιψη, το 1,13% με παιδική 

παχυσαρκία και  το 89,3% των μαθητών να έχει πρόσβαση  στο διαδίκτυο, είτε από τον χώρο του σπιτιού, είτε από 

οποιοδήποτε άλλο χώρο, σχολικό ή μη.  

Ο βαθμός εθισμού στο Διαδίκτυο  συνδέεται με την παιδική κατάθλιψη και παιδική παχυσαρκία ,με  το φύλο 

,με τη σχολική επίδοση και τον τόπο , όπου ζει ο έφηβος με τις αστικές περιοχές να υπερτερούν σε σχέση με τις 

αγροτικές.  

 

Γραπτή Ανακοίνωση-Poster: Μελέτη και Διερεύνηση Κατάθλιψης σε Ηλικιωμένους σε Κλειστού 
τύπου Δομές (Μ.Φ.Η.) και σε Ανοιχτού Τύπου Δομές (Κ.Α.Π.Η.) στον Ελλαδικό χώρο –

Συστηματική Ανασκόπηση 
 

Σουρής Εμμανουήλ 1, Γελαστοπούλου Ελένη 2 
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1. Ψυχολόγος, MPH, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Παν/μίου Πατρών 
2. Καθηγήτρια , Εργαστήριο Υγιεινής,  Ιατρικής Παν/μίου Πατρών 

 
 

Εισαγωγή: Η κατάθλιψη είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή, που αποτελεί κύρια αιτία νοσηρότητας στην 

τρίτη ηλικία και επηρεάζει την καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων οδηγώντας τους στην περιθωριοποίηση και τον 

στιγματισμό. 

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας συστηματικής μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο επιπολασμός της κατάθλιψης 

σε ηλικιωμένους στην Ελλάδα, τόσο στην κοινότητα όσο και σε κλειστές δομές και να καταγραφούν πιθανές 

διαφοροποιήσεις μεταξύ αυτών των δύο ομάδων. 

 

Μεθοδολογία: Η συλλογή δεδομένων βασίστηκε στην αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 

«Medline/PubMed», «Google Scholar», χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά όπως: «geriatric depression», «aged», 

«Greece», «Older people», «κατάθλιψη», «Τρίτη ηλικία», «ΚΑΠΗ», «Γηροκομείο». Περιορισμοί στην αναζήτηση των 

άρθρων ήταν η δημοσίευση τους στην Αγγλική γλώσσα και Ελληνική γλώσσα. Εντοπίστηκαν  συνολικά 44 άρθρα, εκ 

των οποίων μετά από ανάγνωση του πλήρες κειμένου τα 11 πληρούσαν όλα τα κριτήρια ένταξης όπως: πληθυσμός > 

60 ετών , χρήση εργαλείου μέτρησης της κατάθλιψης. Αποκλείστηκαν μελέτες που ήταν βιβλιογραφικές και 

συστηματικές ανασκοπήσεις, που αφορούσαν ειδικές πληθυσμιακές ομάδες με ασθένειες όπως καρκίνο, αυτισμό. 

άνοια ,καρδιαγγειακές ή και νευρολογικές παθήσεις και είχαν συννοσηρότητα με κατάθλιψη και μελέτες  των οποίων 

το δείγμα αφορούσε ηλικιωμένους σε κοινοτικό πληθυσμό.  

Αποτελέσματα: Σε  9 μελέτες ο πληθυσμός αφορούσε μέλη ΚΑΠΗ ( δείγμα από 60-426 άτομα) όπου η 

κατάθλιψη κυμαινόταν από 16%-53,3% . Στις άλλες δυο μελέτες ο πληθυσμός προερχόταν από ΜΦΗ ( δείγμα από 

100-180 άτομα)  και η κατάθλιψη κυμαινόταν από 42,2%-53%. Η τάση που καταγράφουν όλες σχεδόν οι έρευνες είναι 

ότι η επικράτηση της κατάθλιψης στις ηλικιωμένες γυναίκες παρουσιάζεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από το διπλάσιο, 

συγκριτικά με τους ηλικιωμένους άνδρες. 

 

Συμπεράσματα: Η διαπίστωση σημαντικού ποσοστού επικράτησης καταθλιπτικών συμπτωμάτων στον 

ηλικιωμένο πληθυσμό επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ισχυρού ψυχοκοινωνικού-υποστηρικτικού 

δικτύου, αποσκοπώντας στην πρόληψη της γεροντικής κατάθλιψης και στην προαγωγή της υγείας των ηλικιωμένων, 

στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Geriatric depression (prevalence or incidence), Greece, Γηροκομείο, ΚΑΠΗ, κατάθλιψη. 

 

 
Προγράμματα και Πρακτικές του ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ  Ν. ALZHEIMER ΧΑΝΙΩΝ 

 

Σπανουδάκη Ελένη, Λογοθεραπεύτρια στο Κέντρο Ημέρας ν. Alzheimer Χανίων 

Η Σπανουδάκη Ελένη είναι Λογοθεραπεύτρια στο Ινστιτούτο Έρευνας - Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών 

Ασθενών – Alzheimer Χανίων Κρήτης. Σπούδασε στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος Πελοποννήσου. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα σε Λογοθεραπευτικά γραφεία και έχει πολλές 

συμμετοχές σε σεμινάρια και ημερίδες 

Περίληψη 

Το Κέντρο Ημέρας ν. Alzheimer Χανίων, μετρώντας δώδεκα χρόνια λειτουργίας, παρέχει τις υπηρεσίες του σε 

ανθρώπους που πάσχουν από άνοια και συναφείς διαταραχές, στους φροντιστές αυτών, σε επαγγελματίες υγείας 
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που αναζητάνε σχετική εκπαίδευση και σε άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν 

και να ενημερωθούν γύρω από την άνοια.  

Στο Κέντρο Ημέρας απασχολούνται συνολικά δέκα άτομα με τις εξής ειδικότητες: νευρολόγος – ψυχίατρος, 

ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός, λογοθεραπεύτρια, εργοθεραπεύτρια, γυμναστής, νοσηλευτής, διοικητικό 

προσωπικό, καθώς και προσωπικό γενικών καθηκόντων. Στις αρμοδιότητες του Κέντρου περιλαμβάνονται: λήψη 

κοινωνικού και ιατρικού ιστορικού του εξεταζόμενου, νευροψυχολογική εκτίμηση μέσω χορήγησης εξειδικευμένων 

εργαλείων – τεστ που αξιολογούν το σύνολο των γνωστικών λειτουργιών, καθώς και ιατρική εξέταση – 

παρακολούθηση, κατά την οποία λαμβάνει χώρα η τυχόν διάγνωση και σταδιοποίηση της άνοιας και η χορήγηση 

φαρμακευτικής αγωγής.  

Πέραν αυτών και αφού διαγνωστεί ο ασθενής, υπάρχει η δυνατότητα αυτός να ενταχθεί και να συμμετέχει 

σε ένα από τα προγράμματα που παρέχει το Κέντρο Ημέρας,  που αφορούν σωματική ενδυνάμωση – αποκατάσταση, 

αγωγή υγείας, μνημονική διέγερση – αφύπνιση, αναπόληση, εξάσκηση ικανότητας λόγου, έκφρασης και 

επικοινωνίας, καθώς και κοινωνικών δεξιοτήτων, διαχείριση συναισθημάτων, νοητική ενδυνάμωση μέσω χορήγησης 

εξειδικευμένων ασκήσεων, όπως και μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, οι φροντιστές των χρηστών του 

Κέντρου έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομαδικές συναντήσεις εκπαίδευσής τους στην αντιμετώπιση των 

συμπτωμάτων της άνοιας, καθώς και σε ομαδικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες για να επεξεργαστούν συναισθήματα 

που βιώνουν και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με το αγαπημένο τους πρόσωπο που πάσχει από κάποιο 

ανοϊκό σύνδρομο.   

Απώτερος σκοπός του Κέντρου Ημέρας  ν. Alzheimer Χανίων είναι η εξυπηρέτηση όλων των εμπλεκόμενων 

μερών (ασθενείς, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας, κοινή γνώμη) με τρόπο που να καλύπτονται οι ανάγκες τους για 

ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση – παρέμβαση.   

 

 
Διαβάζω για τους Άλλους: εθελοντές-αναγνώστες δίνουν λύση στο πρόβλημα της μη ισότιμης 

πρόσβασης στη γνώση από όλους 
 

Σπυριδάκη Αργυρώ,  Πρόεδρος του Οργανισμού «Διαβάζω για τους Άλλους» 
 
Σπυριδάκη Ευτυχία, Προϊσταμένη τμήματος ΑμεΑ του ΠΑΜΕΑ Χανίων 

 

Η Αργυρώ Σπυριδάκη, είναι απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών, με μεταπτυχιακό στην Πολιτική των 

Μεταφορών και επαγγελματική εμπειρία τόσο σε θέσεις διοικητικές – ερευνητικές όσο και δημοσιογραφικές. Στη 

συνέχεια εκπαιδεύτηκε ως Coachκαι ως Εισηγήτρια Σεμιναρίων Προσωπικής Ανάπτυξης. 

Βασιζόμενη τόσο στο Executive Coaching όσο στην εμπειρία της ως Project Leader «εκπαιδεύει» 

ανθρώπους προκειμένου να αποκτήσουν αυτοεπίγνωση. Τους βοηθά να ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία και να 

αναλάβουν την ιδανική γι’ αυτούς δράση, με στόχο να δημιουργήσουν ένα ιδανικό συνεργατικό αλλά και προσωπικό 

περιβάλλον ανάπτυξης.  

Δουλεύοντας σε αυτό το πλαίσιο αρχικά με τον εαυτό της και σκεπτόμενη ότι η ισότιμη πρόσβαση στη 

λογοτεχνία και τη γνώση είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, εγκατέλειψε τη δουλειά της προκειμένου να 

δημιουργήσει το εθελοντικό και Μη Κερδοσκοπικό Δίκτυο Διαβάζω για τους Άλλους (www.giatousallous.gr), το οποίο 

και διευθύνει τα τελευταία 3,5 χρόνια. 

 

Η Ευτυχία Σπυριδάκη είναι Φυσικοθεραπεύτρια, Προϊστάμενη τμήματος ΑμεΑ του ΠΑΜΕΑ Χανίων 

Κ.Κ.Π.Π.Κρήτης, Δ/ντρια Κ.Δ.Β.Μ 2  «ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ» και Γενική Συντονίστρια του Συνεδρίου Επ’ Αρωγή 8. 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ:   Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ - Φυσικοθεραπείας Αθήνας       

 

 

http://www.giatousallous.gr/
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : 

Πρώην (ΘΧΠΧ)1991 

έως σήμερα  

ΠΑμεΑ  Χανίων  

 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ( 26 έτη )    Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

ΕΒ03318 

1]  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    Επαγγελματικής Κατάρτισης-Φυσικής 

Αποκατάστασης& Κοινωνικής Εντάξεις ΑμεΑ ( 2010 έως Σήμερα)               

  2]  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Κ.Δ.Β.Μ 2  ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ (2006 έως Σήμερα ) 

  3].  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΚΕΕ (2005 έως  2012) &Υ/Η  έως σήμερα    

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

2000 έως 

σήμερα 

ΚΕΚ 

ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 

Υπεύθυνη Υποέργων ,Προώθησης στην απασχόληση- Υπεύθυνη 

σχεδιασμού, υποβολής, υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης που 

υλοποίησε το ΚΕΚ στα πλαίσια των Ε.Π. Κατάρτιση ανέργων σε 

πιστοποιημένα  (ΚΕΚ) 2000-2006 του Υπουργείου  Υγείας Πρόνοιας και του 

Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Προστασίας για την προγραμματική περίοδο 

2006-2008 - 2007-2013. 

2005 έως 

σήμερα 

ΕΚΚΕΕ Υπεύθυνη κατάρτισης –Υπεύθυνη Υποέργων– υποβολής – οργάνωσης και 

υλοποίησης προγραμμάτων , ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για 

μειονεκτούσες ομάδες 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Σεμινάρια , Συνέδρια, Δημοσιεύσεις και  Συναφείς Δραστηριότητες 

1. Ανίχνευση Εκπαιδευτικών Αναγκών για στελέχη της δημόσιας Διοίκησης, ( Π.ΙΝΕ.Π, ) 2006 

2. Εκπαίδευση  Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης  Επαγγελματικής Κατάρτισης (2007) ΕΚΕΠΙΣ 

3. Διαχείριση και Παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, ( Π.ΙΝΕ.Π, )  (2009) 

4. Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας ,ομαδικής συνεργασίας ,διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων,  
(Π.ΙΝΕ.Π, ) (2011) 

5. Οικονομία –Διοίκηση- Επιχειρήσεις,  ΙΔΕΚΕ  Γενικής Γραμματείας δια βίου μάθησης  (2012) 

6. Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων, ( Π.ΙΝΕ.Π, )  2012  

7. Κοινωνική παρέμβαση &συμβουλευτική στήριξη ατόμων με πολιτιστικές. ιδιαιτ/τες. ΚΕΚ Μεγαλ/σος  
(2005) 

8.  Ειστημονική συνάντηση με θέμα <<Τέχνη-Θεραπεία και Εκπαίδευση Ενηλίκων>> 24/04/2010 

9. Επικοινωνία με ΑμεΑ και άλλες ευπαθείς ομάδες, KEK ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 

10.  Συντονίστρια & ομιλήτρια  σε ημερίδες  Προγραμμάτων  όπου υλοποιήθηκαν στο  ΚΕΚ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ  

για τα υποέργα  του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006-2008 ,2007-2013 & του Ε.Π Υγεία – 

Πρόνοια 2000-2006 

11.Αρθρογραφία  με τίτλο, «Πρόταση για σχεδιασμό Προγράμματος  Επαγγελματικής  Κατάρτισης με τίτλο: 

“Ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή σε  Παθήσεις Ειδικών Εντοπίσεων και κυρίως της οσφυαλγίας» στο τεύχος 11 

του ηλεκτρονικού περιοδικού του  Επιστημονικού  Δικτύου  Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης& μέλος Δικτύου. 

12.Επικεφαλής Υπεύθυνη  Δράσης -συντονίστρια-ομιλήτριαα εκδηλώσεων , Προγραμμάτων Κοινωφελούς 
Εργασίας. 

 

 

Περίληψη 
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Το Διαβάζω για τους Άλλους ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2015 στην Αθήνα με πρωταρχικό στόχο τον 

εμπλουτισμό της ακουστικής βιβλιοθήκης των τυφλών μέσω της ηχογράφησης παντός είδους αναγνωσμάτων από 

εθελοντές αναγνώστες.  

Το Διαβάζω για τους Άλλους είναι ΑΜΚΕ (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) από τον Ιούλιο του 2015. Το 

καταστατικό του Οργανισμού βρίσκεται πάντοτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα του (www.giatousallous.gr). 

Επιπρόσθετα το Διαβάζω για τους Άλλους είναι πιστοποιημένος από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

(ΟΠΙ) φορέας παραγωγής ακουστικών βιβλίων για τυφλούς και έντυπο-ανάπηρους σύμφωνα με το άρθρο 28Α του ν. 

2121/1993 (http://www.opi.gr/index.php/ genikes-plirofories-pi/ anaparagogi-gia-tyfloys). 

Όραμα του Οργανισμού είναι να μπορεί ο κάθε άνθρωπος με προβλήματα όρασης να διαβάσει το «Σπίτι του 

ύπνου», «Το Όνομα του Ρόδου» ή όποιο άλλο βιβλίο αυτός επιθυμεί όταν αυτός το επιθυμεί. 

Έως σήμερα το Διαβάζω για τους Άλλους έχει καταφέρει να δημιουργήσει 123 ακουστικά βιβλία, τα 

περισσότερα από τα οποία είναι πανεπιστημιακά συγγράμματα που παρήχθησαν κατά παραγγελία για τυφλούς 

φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

Κάθε βιβλίο ηχογραφείται από εθελοντές αναγνώστες του Διαβάζω για τους Άλλους, οι οποίοι 

αξιολογήθηκαν από πενταμελή επιτροπή του Οργανισμού, η οποία απαρτίζεται από ηχολήπτη, ηθοποιό κι ένα άτομο 

που δεν βλέπει. Στη συνέχεια οι εθελοντές –αναγνώστες οι οποίοι αξιολογούνται θετικά, εκπαιδεύονται από 

εθελοντές ηθοποιούς και καθηγητές ορθοφωνίας με στόχο την καλύτερη απόδοση του κειμένου προς ηχογράφηση 

αλλά και τη βέλτιστη χρήση του εξοπλισμού του στούντιο.  

Η καινοτομία του Διαβάζω για τους Άλλους έγκειται στο ότι  επιλέγει να «χρησιμοποιεί» εθελοντές 

αναγνώστες που μέσα από τη συμμετοχή τους κατανοούν το πρόβλημα της μη ισότιμης πρόσβασης στη γνώση και τη 

μόρφωση για όλους, ευαισθητοποιούνται, συμβάλλουν στην επίλυσή του και γίνονται πρεσβευτές του Οράματος του 

Οργανισμού. 

 

 
Προγράμματα Αναδοχής και Υιοθεσίας στο Π.Π.Π. Καβάλας 

Σωτηριάδης Σωτήρης, Λογοθεραπευτής, Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνική Πρόνοιας Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και 

Θράκης (Κ.Κ.Π.Π. Αν. Μακεδονίας και Θράκης) 

Βαμβακίδης Σάββας, Κοινωνικός Λειτουργός Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας 

Πλήρης απασχόληση στην Κοινωνική Υπηρεσία του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης από 25/09/2017 έως και σήμερα. 

Πλήρης απασχόληση στην Κοινωνική Υπηρεσία της ΜΚΟ ‘’Γιατροί του Κόσμου’’ στα πεδία της Ειδομένης, 

Ωραιοκάστρου, Διαβατών και στο Ανοιχτό Πολυιατρείο Θεσσαλονίκης από 01/05/2016 έως 22/09/2017. 

Πλήρης απασχόληση σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στο ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ του Δήμου Δράμας από 

21/12/2015 έως 05/02/2016. 

Επιδοτούμενα Προγράμματα: Παρακολούθηση προγράμματος VOUCHER από 27/01/2015 έως 09/06/2015 

στον ιδιωτικό οίκο ευγηρίας ‘’Σπίτι της Συντροφιάς’’ στην Προσοτσάνη Δράμας. 

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές: Μεταπτυχιακός Φοιτητής στο Τμήμα Παιδαγωγικής, Διδακτικής και Τεχνολογιών της 

Πληροφορικής και των Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.. 

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: ΄΄Η Υιοθεσία και η Αναδοχή ως θεσμοί παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. 

Συγκριτική μελέτη του παλαιού και του νέου νομοθετικού πλαισίου για την παιδική προστασία μέσα από απόψεις, 

στάσεις και αντιλήψεις επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών’’. 

Χρονολογίες: Από Οκτώβριο 2008 έως Νοέμβριο 2013. 

Τίτλος Σπουδών: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, κατεύθυνσης Κοινωνικής 

Εργασίας. 

http://www.giatousallous.gr/
http://www.opi.gr/index.php/genikes-plirofories-pi/anaparagogi-gia-tyfloys
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                                                           Περίληψη 

Το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας είναι ένας 

από τους κύριους δημόσιους φορείς παιδικής προστασίας που 

υλοποιεί προγράμματα αναδοχής ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ. 

Η αναδοχή ορίζεται ως η ανάληψη της φροντίδας και 

ανατροφής ενός παιδιού από μια οικογένεια που αποκαλείται 

«Ανάδοχη Οικογένεια».  

Οι ανάδοχοι γονείς μπορούν να είναι ζευγάρια με ή χωρίς δικά τους παιδιά και 

μονογονεϊκές ή συγγενικές οικογένειες. 

Το παιδί δεν ανήκει νομικά στους ανάδοχους γονείς, χωρίς να αποκλείεται η υιοθεσία του από αυτούς ως 

εξέλιξη της σχέσης τους.  

Το Π.Π.Π.Κ. καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της αναδοχής, διατηρεί την επιμέλεια ή γονική μέριμνα του 

συγκεκριμένου παιδιού.  

Οι ανάδοχες οικογένειες επιλέγονται μετά από κοινωνική έρευνα, που σκοπό έχει την εξακρίβωση της ηθικής 

υπόστασης των γονιών, της υγείας τους, των συνθηκών της ζωής τους και της αγάπης τους για το παιδί. Η αναδοχή 

μπορεί να πάρει πολλές μορφές ανάλογα με τις ανάγκες που επιδιώκει να εξυπηρετήσει. 

Σε υιοθεσία οδηγούνται τα παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία δυνατότητα να επανασυνδεθούν με τη φυσική 

τους οικογένεια, για οποιονδήποτε λόγο. Η υιοθεσία θεωρείται η πιο αποτελεσματική λύση για την προστασία του 

απροστάτευτου παιδιού, αφού προσφέρει στο παιδί τη δυνατότητα να ζήσει και να αναπτυχθεί μέσα στους κόλπους 

μιας θετής οικογένειας. Η διαδικασία της υιοθεσίας καθορίζεται αυστηρά από συγκεκριμένες διατάξεις νόμων και 

πραγματοποιείται μόνο όταν εξασφαλίζεται το συμφέρον του παιδιού. 

Η ζωή μέσα σε ένα ιδρυματικό πλαίσιο προϋποθέτει ομαδική συμβίωση με διαφορετική όμως σύνθεση της 

ομάδας από εκείνη μέσα στη στενή οικογενειακή μονάδα. Είναι φανερό ότι η ομαδική αυτή συμβίωση δημιουργεί 

έντονα προβλήματα. Το μέγεθος της συναισθηματικής αντίδρασης κάθε παιδιού είναι ανάλογο με το οικογενειακό 

του περιβάλλον και σχετικό με το λόγο εισαγωγής του σε ένα ίδρυμα. Έτσι το κάθε παιδί πέρα από τα προσωπικά του 

βιώματα στην φυσική οικογένεια του, εισάγεται στο ίδρυμα τραυματισμένο συναισθηματικά. Δικαίωμα του κάθε 

παιδιού είναι να μεγαλώνει μέσα σε μια οικογένεια. 

 

Η συμμόρφωση των Χρόνιων ασθενών στη θεραπευτική αγωγή 

Τασιούδη Λαμπρινή,  Κοινωνική λειτουργός - Προϊσταμένη στο Τμήμα "ΒΟΗΘΕΙΑ-ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ" του Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων του Κ.Κ.Π.Π.Κ.. 

 

Η Τασιούδη Λαμπρινή αποφοίτησε από το  Τμήμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ¨» της Σχολής 

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Ηρακλείου το 1991. Γνωρίζει την αγγλική και την Ιταλική 

γλώσσα. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο  Ελληνικό Ανοικτό  Πανεπιστήμιο με τίτλο «Διαχείριση 

Γήρανσης και Χρονίων Νοσημάτων».  

        Από το 1991 έως 1994 εργάστηκε ως κοινωνική λειτουργός στο παράρτημα του ΠΙΚΠΑ 

Αλεξανδρούπολης για την  υλοποίηση του  Προγράμματος  Αγωγής και Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Ατόμων με Ειδικές  Ανάγκες επιχορηγούμενο από την  Ε.Ο.Κ. 

         Από το 1994 μέχρι το 2008 εργάστηκε στα Χανιά ως κοινωνική λειτουργός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Ν. Χανίων, στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΝΕΛΕ Ηρακλείου και του  ΟΑΤΕΠ και τέλος στο πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο σπίτι» του Δήμου Ελ. Βενιζέλου. 
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       Από το 2008 έως σήμερα εργάζεται ως  κοινωνική λειτουργός και Προϊσταμένη στο Τμήμα "ΒΟΗΘΕΙΑ-

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ" του Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. Το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε χρόνια 

πάσχοντες,  μη αυτοεξυπηρετούμενους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα της 

ζωής τους και να αποφύγουν τη χρήση κλειστής φροντίδας. Παρακολούθησε δεκάδες συνέδρια, σεμινάρια και 

ημερίδες. Είναι μέλος οργανωτικής και επιστημονικής  επιτροπής και εισηγήτρια σε συνέδρια. 

Περίληψη 

 

Στην παρούσα ανασκόπηση κεντρικό θέμα είναι η συμμόρφωση στην θεραπεία ασθενών που πάσχουν από 

χρόνια νοσήματα. Για την ανάλυση του θέματος αυτού μελετήθηκαν άρθρα της τελευταίας πενταετίας από το  

pubmed  μέσω των οποίων προσδιορίστηκε ο ορισμός της συμμόρφωσης και ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει 

στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων. Αναφέρονται διάφοροι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνεται η 

υποκειμενική και η αντικειμενική αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Κατόπιν, διερευνούνται  οι λόγοι για τους οποίους 

κάποιοι ασθενείς δεν συμμορφώνονται με τη θεραπεία και εντοπίζονται οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται 

για τη μη συμμόρφωση των ασθενών. Παρουσιάζονται στοιχεία από επιστημονικές έρευνες τα οποία συσχετίζουν 

άμεσα τη συμμόρφωση στη θεραπεία με το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα, το εισόδημα κλπ. Στη συνέχεια 

επισημαίνονται όλες οι σοβαρές επιπτώσεις που έχει η μη συμμόρφωση στην υγεία και στην ζωή των ασθενών αλλά 

και στον περίγυρό τους και επιπλέον αναφέρονται και οι άμεσες συνέπειες που αυτό το θέμα έχει στην κοινωνία 

όσον αφορά στην οικονομία και στην δημόσια υγεία. Τέλος, προτείνονται παρεμβάσεις  όσον αφορά σε ατομικό αλλά 

και σε κοινωνικό επίπεδο οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν θετικά στην αύξηση του επιπέδου συμμόρφωσης 

των χρόνιων ασθενών τόσο στην θεραπεία τους όσο  και στη διατήρησή της σε βάθος χρόνου. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: συμμόρφωση στη θεραπεία χρόνιων ασθενών, παράγοντες μη συμμόρφωσης σε χρόνιες ασθένειες, 

χρόνιος πόνος, χρόνιες ασθένειες, επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης, παρεμβάσεις για συμμόρφωση στη θεραπεία. 

 

 

Διακυβεύματα της ανάπτυξης δικτύων υποστήριξης ηλικιωμένων με ψυχιατρικές 

διαγνώσεις σε περιόδους θεσμικής ρευστότητας» 

 

Τζανάκης Μανόλης, Μωραΐτου Μαργαρίτα, Clark H., Deloyer J., Gavrila M., Hanon C., Hustinx N., Kelemen G., Maes 

C., Tournier I., Vasseur-Bacle S., Fond-Harmant L. 

Τζανάκης Μανόλης, Επίκουρος Καθηγητής - Κοινωνιολογία της ασθένειας και των ιατρικών θεσμών, Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας 

 

Ο Μανόλης Τζανάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, στο αντικείμενο «Κοινωνιολογία της ασθένειας και των ιατρικών 

θεσμών». Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα κοινωνιολογίας 

της υγείας, ιδιαιτέρως της ψυχικής υγείας, κοινωνιολογίας του σώματος, καθώς και των 

επιστημολογικών όρων διάκρισης ψυχικού, βιολογικού και κοινωνικού. Έχει δημοσιεύσει 

άρθρα και μελέτες στην ελληνική, στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα και έχει συμμετάσχει 

σε ημερίδες, πανελλήνια και διεθνή συνέδρια. Έχει επιμεληθεί, μαζί με τον Αντώνη Λιοδάκη 

και τη Βίκυ Τσούρτου, το συλλογικό τόμο Τέχνη και ψυχιατρική, Αθήνα, ΕΠΕΚΕΙΝΑ/Focus on 

Health, 2007, και μαζί με τη Σεβαστή Τρουμπέτα και τη Λήδα Παπαστεφανάκη το συλλογικό τόμο Διερευνώντας τις 
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κοινωνικές σχέσεις με όρους υγείας και ασθένειας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2013. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Πέραν 

του Ασύλου. Η κοινοτική ψυχιατρική και το ζήτημα του υποκειμένου, Αθήνα, Συνάψεις, 2008 και Ψυχική ασθένεια και 

σύγχρονες πρακτικές του εαυτού. Μια μαρτυρία ζωής, Αθήνα, Πεδίο, 2012. 

 

Περίληψη 

Η ανακοίνωση αποσκοπεί στο να αναλύσει ορισμένα από τα μείζονα διακυβεύγματα και προκλήσεις τα 

οποία εμφανίζονται όταν επιχειρείται η ανάπτυξη ενός δικτύου ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης 

ηλικιωμένων ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα. Μέσω μιας σύντομης επισκόπησης των θεσμικών παραδειγμάτων 

οργάνωσης των κοινωνικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη μορφή του κοινωνικού κράτους, στα σταθούμε 

στην ανίχνευση των βασικών ιδεολογικών συνιστωσών, οι οποίες τείνουν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο 

είναι δυνατό να σκεφτούμε τη λειτουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου σε συνθήκες ρευστότητας. Ζητήματα αξιακά, 

όπως αυτό της αυτονομίας, αλλά και οργανωτικά, όπως η δέουσα μορφή υποστήριξης των ηλικιωμένων και η 

κατανομή των αρμοδιοτήτων φροντίδας μεταξύ τοπικών, εθνικών ή ευρωπαϊκών δομών και δικτύων αλλά και μεταξύ 

του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει να επιλυθούν προκειμένου να απαντηθεί με διαύγεια το ερώτημα 

του σε ποιο δίκτυο επαγγελματιών θα πρέπει να αναπτυχθεί και να κινητοποιηθεί σε κάθε ειδική περίπτωση;  

Η ανακοίνωση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος ARPA “ Améliorerles réseauxdes professionnels pour 

lasanté mentaledespersonnes âgéesatteintesdetroubles psychiquesen Europe” (ERASMUS+) (Βελτίωση των δικτύων 

επαγγελματιών για την ψυχική υγείας ηλικιωμένων με ψυχιατρικά προβλήματα) 

Communication à 8mme Conférence nationale « Ep’Arogi » [« Avec soin »], des Unités de soins sociaux de 

Grèce, Rethymno, Crète, Grèce, 11-12 Octobre 2018. La communication fait partie du programme ARPA « Améliorer 

les Réseaux de Professionnels pour la Santé Mentale des Personnes âgées atteints de Troubles Psychiques en Europe » 

(ERASMUS +). Le programme est le résultat de la coopération entre des organismes européens, des universités, des 

instituts de recherche et des structures de santé. 

 

Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων του ΕΚΚΑ. Η εμπειρία της παρέμβασης για την ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου. 
 

Τζιάρας Περικλής, Κοινωνικός Λειτουργός , Μsc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας, 

Πρόεδρος ΔΣ Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

Εργάστηκε το 1996 στο Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων «Νεομάρτυς Γεώργιος» στα 

Ιωάννινα. Από το 1997 έως το 2015 εργάστηκε στο χώρο της Υγείας ως Κοινωνικός Λειτουργός  

στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο». Από το Μάϊο του 2015 είναι Πρόεδρος του 

Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπήρξε Ταμίας του ΔΣ του Συνδέσμου Κοινωνικών 

Λειτουργών Ελλάδος το 2004-2006 και μέλος του ΔΣ τα έτη  2010- 2015. 

 

Περίληψη  

Οι πυρκαγιές στην περιοχή του Μαραθώνα και της Ραφήνας στις 23 Ίουλίου 2018 σημάδεψαν την χρονιά ως 

το πιο τραγικό γεγονός, καθώς η απώλεια σχεδόν 100 ανθρώπων βύθισε στο πένθος όλη την ελληνική κοινωνία. Στην 

εισήγηση γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί η εμπειρία και απολογιστικά στοιχεία της παρέμβασης του Εθνικού 

Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, φορέα που έχει αρμοδιότητα του την παρέμβαση σε περιπτώσεις μαζικών 

καταστροφών και κρίσεων εξαιτίας φυσικών καταστροφών.  

Το ΕΚΚΑ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή από τις πρώτες στιγμές με παράλληλες δράσεις για την υποστήριξη 

των πληγέντων που περιλαμβάνουν : την υποστήριξη του συντονισμού των δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 



45 
 

όλων των ενδιαφερομένων να παρέχουν βοήθεια, την παροχή ψυχοικοινωνικής φροντίδας στους πληγέντες της 

περιοχής, την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των οικογενειών που είχαν ανθρώπινες απώλειες.  

 

 

 

Περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» 
Τσάτσα Ολυμπία, M.SC Ψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, Υπ. Διδάκτωρ Π.Δ.Μ, Αν. Προϊσταμένη 

Κ.Κ.Π.Δ.Μ  

Σπουδές: Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας από το Τ.Ε.Ι Ηρακλείου Κρήτης. Πτυχίο Ψυχολογίας από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Κοινωνικής 

Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής από την Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας από το Ε.Α.Π.  Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Επαγγελματική Εμπειρία: Κοινωνική Λειτουργός στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου και Νοσοκομείο Φλώρινας. 

Ψυχολόγος στη τ.Παιδόπολη «Αγία Όλγα» Φλώρινας. Επιστημονικός συνεργάτης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης 2006-2008. 

Πρόεδρος Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Φλώρινας 2010-2013.Αντιπρόεδρος Κ.Κ.Π.ΠΔ.Μ  2013-2016. 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Κέντρου 2016- σήμερα 

Συνέδρια-Σεμινάρια: Συμμετοχή σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις. Συμμετοχή σε σεμινάρια ως 

εκπαιδεύτρια και εκπαιδευόμενη. 

Περίληψη 

         Η παρούσα εργασία περιγράφει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» που υλοποιήθηκε στους εργαζόμενους 

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σε εργαζόμενους του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 20 ωρών με μέγιστο 

αριθμό συμμετεχόντων τα 20 άτομα περιελάμβανε τις κάτωθι πέντε θεματικές ενότητες: 

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

Ο στόχος του προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση των εργαζομένων, η μείωση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης και η αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης αυτών  με τη βελτίωση των επικοινωνιακών τους 

δεξιοτήτων και την εκπαίδευση σε αποτελεσματικές  τεχνικές επίλυσης διαφορών και αντιμετώπισης κρίσεων η οποία 

πραγματοποιήθηκε βιωματικά. 

Συμπερασματικά μετά την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος παρατηρήθηκε, βελτίωση των 

παρεχομένων υπηρεσιών εντός του οργανισμού, μείωση των συγκρούσεων και αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης 

των εργαζομένων. 

 

 

Το Χαμόγελο του Παιδιού. Δράσεις και δεδομένα στον τομέα της παιδικής προστασίας 
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Τσίλλη Μάνια, Ψυχολόγος (MSc), Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης Κρήτης  

Περίληψη 

Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με Πανελλαδική αποστολή, 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την 

ημέρα και όραμά του το χαμόγελο κάθε παιδιού, παρέχει τις υπηρεσίες του προς όφελος όλων των παιδιών στην 

Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα. Βαδίζοντας πλέον στο 22ο έτος δράσης του, τα 21 πρώτα έτη 

λειτουργίας του έχει στηρίξει ολιστικά Πανελλαδικά περισσότερα από 1.200.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι πιστοποιημένος φορέας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας. Οι 

δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κινούνται εξίσου στον άξονα της πρόληψης, όσο και στον άξονα 

της παρέμβασης και της θεραπείας. Καθημερινά πραγματοποιούνται από το Χαμόγελο του Παιδιού:  

Δράσεις πρόληψης για την αποφυγή των φαινομένων Βίας, των περιστατικών Εξαφάνισης (διαδραστικές 

παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης παιδιών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων, Ευρωπαϊκή Γραμμή 

Υποστήριξης παιδιών 116111), καθώς και την παροχή ιατρικών προληπτικών εξετάσεων,  

Δράσεις παρέμβασης για παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας (Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης παιδιών 116111, 

Εθνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056, Επιτόπια παρέμβαση για παιδιά σε άμεσο κίνδυνο, Σπίτια για παιδιά θύματα 

κάθε μορφής βίας, Σπίτια ημερήσιας φροντίδας, Το Κέντρο συνηγορίας του παιδιού), παιδιά του εξαφανίζονται 

(Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 116000, Amber Alert Hellas, Ομάδα έρευνας και διάσωσης 

εξαφανισμένων παιδιών Θανάσης Μακρής), παιδιά με προβλήματα υγείας (Διακομιδές με τις κινητές ιατρικές 

μονάδες εντατικής θεραπείας για νεογνά και παιδιά, Παιδιατρική κατ’ οίκον Νοσηλεία, Δημιουργική απασχόληση στα 

νοσηλευόμενα παιδιά, Φιλοξενία οικογενειών με παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, Παροχή 

κοινωνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κάθε παιδί με πρόβλημα υγείας), καθώς και παιδιά που ζουν ή 

απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας (Σπίτια ημερήσιας φροντίδας, Κέντρα στήριξης παιδιού και 

Οικογένειας), 

Δράσεις θεραπείας για παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας (Κέντρο ημέρας Το σπίτι του παιδιού). 

 

 

Η βιογραφική αφηγηματική προσέγγιση στην κοινωνική έρευνα: εφαρμογές στα πεδία της 

κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής πρόνοιας 

 

 Τσιώλης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

 

Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ένα έντονο ενδιαφέρον για τις  ιστορίες ζωής και 

τις βιογραφίες, τόσο στη σφαίρα της καθημερινότητας, όσο και στο θεσμικό επίπεδο. Από τη 

μια ο αυτοβιογραφικός λόγος έχει κάνει εμφατική εμφάνιση σε διάφορες πτυχές της δημόσιας 

σφαίρας, όπως σε τηλεοπτικά προγράμματα, talk shows, μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(facebook), κοινοτικά προγράμματα προφορικής ιστορίας καθώς και σε συμβουλευτικές και θεραπευτικές συνεδρίες. 

Από την άλλη η βιογραφία, όπως απεικονίζεται με τη μορφή του βιογραφικού σημειώματος (CV), αποτελεί 

απαραίτητη συνθήκη για την κοινωνική συμμετοχή, στον βαθμό που μια σειρά από θεσμούς αναγνωρίζουν και 

εντάσσουν (ή αποκλείουν) τα άτομα εντός τους βάσει της βιογραφικής τους περιγραφής. Θεσμοί όπως η αγορά 

εργασίας, το εκπαιδευτικό ή το ασφαλιστικό σύστημα, επιβάλλουν την εκπλήρωση χρονικά διαρθρωμένων 

διαδικασιών και προβάλλουν βιογραφικά υποδείγματα και προδιαγραφές βάσει των οποίων τα άτομα οφείλουν να 

οργανώνουν τις επιλογές, τις αποφάσεις και τη δράση τους. Οι κοινωνικές επιστήμες ανταποκρίθηκαν σε αυτήν την 

έκρηξη του βιογραφικού λόγου στην καθημερινότητα και στους θεσμούς, κάνοντας τη λεγόμενη «βιογραφική 

αφηγηματική στροφή».  
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Το εργαστήριο αποσκοπεί στην εξοικείωση επαγγελματιών, που εργάζονται σε φορείς άσκησης κοινωνικής 

πολιτικής και κοινωνικής παρέμβασης, με τη βιογραφική αφηγηματική προσέγγιση στις κοινωνικές επιστήμες. 

Ειδικότερα, θα συζητηθούν οι θεωρητικοί προβληματισμοί σχετικά με τη «βιογραφία», ως μια ιδιάζουσα κοινωνική 

κατασκευή που συγκροτείται αφηγηματικά και ενέχει σημαντικές κοινωνικές λειτουργίες. Θα παρουσιαστούν, επίσης, 

οι μεθοδολογικές αρχές για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μελετών που αξιοποιούν ως υλικό τους βιογραφικές 

αφηγήσεις καθώς και οι μέθοδοι για την παραγωγή και ανάλυση βιογραφικού υλικού. Το εργαστήριο θα διανθιστεί 

από βιωματικές ασκήσεις, στις οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν ενεργά οι συμμετέχοντες/ουσες.    

 

 

 

Γραπτή Ανακοίνωση-Poster: Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Δημοτικές Ενότητες του 

Δήμου Μαλεβιζίου 
 

Χουρδάκη Ε.1, Χναράκη Ε.2,Κατσάπη Χ.3,Πετράκη Χ.4, Παπαστεφανάκης Ε.5 

 
1Ψυχιατρικό τμήμα ΓΝΗ «Βενιζέλειο» 
2Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» Κρουσώνα, Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου 
3Κ.Α.Π.Η. Γαζίου, Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου 

4Ψυχολογική υπηρεσία Γ.Ν.Η.«Βενιζέλειο» 
5Κέντρο Κοινότητας, Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου  

 

 

 

Περίληψη 

 
 

Σκοπός: Η θεραπεία ψυχικών διαταραχών δυσχεραίνεται από τη μη δυνατότητα εύκολης και χαμηλού κόστους 

πρόσβασης ασθενών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας κι από τη μη συμμόρφωση τους στη φαρμακευτική αγωγή. 

Επιχειρήθηκε πλαίσιο συνεργασίας με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση και εκπαίδευση του 

πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης το 2017, χωρίς κανένα 

οικονομικό όφελος μεταξύ της 7ης ΥΠΕ, του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου  και του ψυχιατρικού τμήματος του ΓΝΗ 

«Βενιζέλειο» για ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην περιφέρεια και συγκεκριμένα στιςΔημοτικές Ενότητες του 

Δήμου Μαλεβιζίου. 

 Υλικό και μέθοδος: Ενημέρωση τοπικών φορέων (Κ.Α.Π.Η., πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», Κέντρα 

Κοινότητας, τοπικά συμβούλια, ενορίες, σύλλογοι, περιφερειακά, αγροτικά ιατρεία), επικοινωνία ασθενών ή 

οικογενειών με κοινωνικές υπηρεσίες Δήμου, παραπομπή ασθενών για εξέταση στο ψυχιατρικό ιατρείο στον τόπο 

κατοικίας τους και συνεργασία με ψυχολόγους για περαιτέρω παροχή σταθερής βοήθειας. Διάγνωση κατά ICD-10, 

Hamilton Depression Scale, Mini-Mental State Examination, Global Assessment of Functioning.  

Αποτελέσματα: Παρακολουθούνται τακτικά πάνω από 80 ασθενείς στο ψυχιατρικό ιατρείο στις τρεις  

δημοτικές ενότητες. Οι ασθενείς είναι κατά κύριο λόγο άτομα 3ης ηλικίας, γυναίκες, δημοτικής εκπαίδευσης και στην 

πλειοψηφία τους έγγαμοι. Παρουσιάζουν ευρύ φάσμα ψυχικών διαταραχών και έχουν μπει σε σταθερό πρόγραμμα 

επανεξέτασης από ψυχίατρο αλλά και ψυχοθεραπείας από  ψυχολόγο του προγράμματος, σε συνεργασία με 

ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ. Μαλεβιζίου για να εξασφαλίζεται η συνέχεια της θεραπευτικής 

προσέγγισης. Παράλληλα, συντελείται διερεύνηση των κοινωνικο-οικονομικών κι άλλων αναγκών (βλ. θέματα 

αυτοφροντίδας, υγιεινής, στέγασης, οικονομικής δυσπραγίας), παρακολούθηση πορείας της νοητικής κατάστασης 

(ένταξη σε ομάδες/προγράμματα μέσα στην κοινότητα) των ασθενών από κοινωνικούς λειτουργούς του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ 

.Μαλεβιζίου και παρέχεται ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική στα προαναφερθέντα ζητήματα.   

Με αυτό τον τρόπο προσεγγίστηκαν στον τόπο κατοικίας τους σε μεγάλο ποσοστό ασθενείς με άνοια και 

νοητική έκπτωση, τέθηκε έγκαιρα διάγνωση σε άτομα με αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη και επιπεπλεγμένο πένθος 
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και για ασθενείς με σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή επιτεύχθηκε συμμόρφωση με αγωγή και μείωση 

υποτροπών. Μια πρώιμη παρατήρηση φαίνεται να είναι ότι η ανάπτυξη της συγκεκριμένης παρέμβασης συντελεί 

στην ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ψυχικά ασθενών και με άμεση συνέπεια τη σαφή 

μείωση του κόστους φροντίδας μέσα στην κοινότητα. Επιπρόσθετα μέσα από την διασύνδεση των φορέων 

επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός σταθερού διεπιστημονικού δικτύου μέσα στην κοινότητα που λειτουργεί ολιστικά 

και με στόχο την έγκαιρη διάγνωση εντός της κοινότητας στα  πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας.  

Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών δομών και φορέων κι η στροφή στην παροχή 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα και ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές,  φέρνουν τον πολίτη πιο 

κοντά, σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ψυχικής υγείας με την ενεργή συμμετοχή της κοινότητας. Κατά τον τρόπο 

αυτό, εξασφαλίζεται έγκαιρη παρέμβαση, ενισχύεται και βελτιώνεται η λειτουργικότητα και η ποιότητα ζωής των 

ασθενών και των οικογενειών τους, μειώνονται οι υποτροπές και νοσηλείες και κατά επέκταση το κόστος των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας.  

 


