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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

∆ράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, µε χρηµατοδότηση από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» 

 

Με πόρους του ΕΣΠΑ ενισχύεται το δίκτυο κοινωνικών δοµών  

 
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζηµάρκου, 

εντάσσονται  στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»,  δράσεις 

που αφορούν στην 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. 

Οι δράσεις, που χρηµατοδοτούνται µε το ποσό των 126.000 € από τον Άξονα 

Προτεραιότητας  «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας, καθώς και στην 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 

• ∆ιαχείριση προνοιακών και ασφαλιστικών θεµάτων 

• Εκπαίδευση φροντιστή για τις διαταραχές συµπεριφοράς του ασθενούς 

• Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες µε στόχο την επανένταξη του ψυχικά 

ασθενούς. 

Οι υπηρεσίες, που αφορούν στην κοινότητα, περιλαµβάνουν: 
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• 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 

• ∆ηµιουργία υποστηρικτικών δικτύων στην κοινότητα, 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 θα υλοποιηθεί από εξειδικευµένη διεπιστηµονική οµάδα, που θα 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 ορίζεται το νησί της Ρόδου, µε έδρα την πόλη της Ρόδου. Περιοχές 

δράσεις ορίζονται και τα χωριά του νησιού της Ρόδου έτσι ώστε να  εξυπηρετούνται 

ασθενείς ακόµη και σε αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες περιοχές.  

Ως ηµεροµηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 01/01/2019 και λήξης η 31/12/2020.  

Η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 126.000 € και συγχρηµατοδοτείται από το 

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

 


