
 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  

Ταμείο 
 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 
 

Ερμούπολη, 22 Ιουνίου 2020 
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αυξάνει τη χρηματοδότησης  της δομής παροχής 

υπηρεσιών ψυχικής  υγείας  “Πανάκεια” στη Ρόδο 

Καλύπτεται το κόστος λειτουργίας της για μια ακόμη τριετία, μέχρι και το τέλος του 2023  

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, τριπλασιάζεται  το 

ύψος της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας της “Εταιρείας Ανάπτυξης 

Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων Πανάκεια” και διασφαλίζεται 

η απρόσκοπτη λειτουργία της για μια ακόμη τριετία. 

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση τροποποίησης της Πράξης “Δράσεις 

παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, στη Ρόδο”, βάσει της οποίας η 

χρηματοδότηση της δομής από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, 

αυξάνεται σε 408.085,43€ (από 126.000 € του αρχικού προϋπολογισμού) και καλύπτει το 

διάστημα έως και 31/12/2023.  

 

Η Πράξη  είναι ενταγμένη τον Άξονα Προτεραιότητας  «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Π. «Νοτίου Αιγαίου και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

Το αντικείμενο της Πράξης αφορά την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατ΄ οίκον στο νησί 

της Ρόδου, σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, καθώς και σε ασθενείς με άνοια που 

βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και δεν μπορούν να  μετακινηθούν λόγω της βαρύτητας της 

νόσου. Η Πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα, την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και 

την προμήθεια οχήματος, προκειμένου να παρασχεθούν οι υπηρεσίες. 

 Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται κατ΄ οίκον στους ασθενείς είναι : 

 Αξιολόγηση και διάγνωση περιστατικού 

 Φαρμακευτική συνταγογράφηση και ιατρική παρακολούθηση 

 Νοσηλευτικές πράξεις 

 Διαχείριση προνοιακών και ασφαλιστικών θεμάτων 

 Εκπαίδευση φροντιστή για τις διαταραχές συμπεριφοράς του ασθενή 

 Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες με στόχο την επανένταξη του ψυχικά ασθενή. 



Οι υπηρεσίες που αφορούν την κοινότητα περιλαμβάνουν: 

 Ενημέρωση της κοινότητας γύρω από την ψυχική υγεία και τη φύση της άνοιας 

 Κινητοποίηση των τοπικών φορέων (κέντρα Υγείας, ΚΑΠΗ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

ΙΚΑ, πρόνοια κλπ) για τη λήψη πρωτοβουλιών επανένταξης των ψυχικά ασθενών 

 Δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων στην κοινότητα (πχ εθελοντών), με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των φροντιστών τους 

 Ενημέρωση - επιμόρφωση του κοινού όσο και επιλεγμένων ομάδων στόχων σε θέματα 

ψυχικής υγείας και άνοιας. 

Η πράξη υλοποιείται από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από ψυχίατρο, 

ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό/ κοινωνιολόγο, νοσηλευτή/τρια, υπό την εποπτεία των Κέντρων 

Ημέρας «Κορωνίς», για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και «»Αρσινόη» για άτομα με 

Alzheimer και άλλα ανοϊκά σύνδρομα. Τομέας ευθύνης είναι το νησί της Ρόδου, με έδρα την πόλη 

της Ρόδου. Περιοχές δράσης αποτελούν  τα χωριά του νησιού της Ρόδου έτσι ώστε να  

εξυπηρετούνται ασθενείς ακόμη και σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.  

Με βάση την απόφαση τροποποίησης της Πράξης, ως ημερομηνία  λήξης ορίζεται η 31/12/2022.  

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αυξάνεται σε 408.085,43€ και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 


