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Από το 1991, έτος ίδρυσής της, η Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη 
Κερδοσκοπικό, ανέλαβε τη σημαντική ευθύνη ανάπτυξης Μονάδων Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης βάσει των αρχών της αποασυλοποίησης, της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και της 
Τομεοποίησης. Συνέβαλλε έτσι στην εδραίωση σύγχρονων θεραπευτικών πρακτικών που προάγουν 
την ισότητα και την αξιοπρέπεια των ψυχικά ασθενών, εντός του τοπικού δικτύου υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας.     
Η ουσιαστική ανάπτυξη της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. ξεκίνησε με τη δράση της πρώτης Πολυκλαδικής 
Θεραπευτικής Ομάδας του Ξενώνα της οδού Παύλου Μελά: είναι η ίδια Ομάδα που αποτέλεσε και 
την Ομάδα Παρέμβασης στο Ψυχιατρείο της Λέρου, ώστε να ενταχθούν σε αυτόν - και κατ’επέκταση 
να επανενταχθούν στην τοπική κοινωνία - 10 Ηπειρώτες που αντιμετώπιζαν, παράλληλα με τα 
σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, μεγάλου βαθμού αναπηρίες από το μεγάλο χρόνο διαμονής - 
νοσηλείας σε Κλειστό Ψυχιατρικό Ίδρυμα. Έκτοτε, η Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. υλοποίησε προγράμματα 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (HORIZON, ΛΕΡΟΣ ΙΙ, Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από 
την Αγορά Εργασίας» κτλ.), ορισμένα από τα οποία σε συνεργασία με άλλους φορείς ψυχικής υγείας 
(π.χ. Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝΙ), με στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις 
εκάστοτε ανάγκες του πληθυσμού.   
 
Σήμερα η Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. λειτουργεί τις παρακάτω Μονάδες:  
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• Ξ Ε Ν Ω Ν Α Σ  « Σ ΤΑ  Γ Ι Α Ν Ν Ε Ν Α »  
 

Ο Ξενώνας «Στα Γιάννενα» είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης κατηγορίας «Β1.β» 
και χαρακτηρίζεται ως δομή μακράς διάρκειας παραμονής. Η δυναμικότητά της είναι 10 ατόμων και 
απευθύνεται σε άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. Οι εργαζόμενοι στην μονάδα αυτή 
υποστηρίζουν επίσης τη λειτουργία του προστατευόμενου διαμερίσματος «ΠΔ1», όπου 
φιλοξενούνται δύο ένοικοι. Κατά τη διάρκεια του έτους 2019 εντάχθηκαν στον ξενώνα «Στα 
Γιάννενα» δύο ένοικοι από την κοινότητα, οι οποίοι παραπέμφθηκαν από την ψυχιατρική κλινική 
του Π.Γ.Ν.Ι. Με αυτόν τον τρόπο, ο ξενώνας λειτουργεί σήμερα στο μέγιστο των δυνατοτήτων 
φιλοξενίας που διαθέτει.  
Το καθημερινό πρόγραμμα της δομής του ξενώνα «στα Γιάννενα» για το 2019 περιελάμβανε 
δραστηριότητες για τους ενοίκους όπως: η ζαχαροπλαστική, η ενημέρωση για θέματα 
επικαιρότητας, λοιπές δραστηριότητες εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας από τον συντονιστή κάθε 
βάρδιας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους συγκροτήθηκαν στην δομή, σε εβδομαδιαία βάση, 
ομάδες κοινότητας, διαχείρισης, χορού καθώς και ομάδα κήπου με σταθερούς συντονιστές από την 
πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα (Π.Θ.Ο) και με συμμετοχή όλων των ενοίκων. Επιπροσθέτως, 
συγκροτήθηκε ομάδα γυμναστικής με συντονίστρια τη γυμνάστρια του Κέντρου Ημέρας και 
συμμετέχοντες έναν φιλοξενούμενο του Προστατευμένου Διαμερίσματος και πέντε ένοικους του 
Ξενώνα. Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του Α’ εξάμηνου οργανώθηκε μηνιαία ομάδα περιήγησης, με 
συμμετοχή τεσσάρων ενοίκων του Ξενώνα και ενός φιλοξενούμενου του Προστατευμένου 
Διαμερίσματος με στόχο την ευαισθητοποίηση σε πολιτισμικά θέματα, την ανάπτυξη της 
ομαδικότητας και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. 
Για όλους τους ενοίκους εφαρμόζεται Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα(Α.Θ.Π.), το οποίο 
σχεδιάζεται και αναθεωρείται από την Θεραπευτική Ομάδα. Σύμφωνα με αυτό, μεταξύ άλλων οι 
ένοικοι πραγματοποίησαν σταθερές εξόδους στην πόλη με τα Πρόσωπα Αναφοράς, την Κοινωνική 
Λειτουργό και την Ψυχολόγο τόσο σε ομαδικό πλαίσιο όσο και σε ατομικό. Θεωρείται πολύ 
σημαντικό, στα πλαίσια της κοινωνικής επανένταξης των ασθενών, οι ένοικοι να πραγματοποιούν 
οι ίδιοι τις καθημερινές τους προμήθειες από τα καταστήματα της γειτονιάς στην οποία διαμένουν. 
Ως εκ τούτου σημαντική κρίνεται και η συνεργασία με τα τοπικά καταστήματα.  Μέσα σε αυτά τα 
πλαίσια για την επίρρωση της προσπάθειας ψυχοκοινωνικής κινητοποίησης των ενοίκων, δύο από 
τους ενοίκους εκπαιδεύτηκαν στην αγορά προμηθειών από σούπερ μάρκετ της περιοχής. 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Α.Θ.Π., πέντε από τους ενοίκους του Ξενώνα και ένας από το 
Προστατευμένο Διαμέρισμα παρακολούθησαν σταθερά το πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας 
«Σκυτάλη». Αξιοσημείωτο είναι δε, ότι κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, δύο ένοικοι 
συμμετείχαν σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα γυμναστικής του Συλλόγου ΑμεΑ «Πύρρος».  
Μία άλλη σειρά δράσεων, που βασίζονται στο Α.Θ.Π. και προσανατολίζονται προς την 
ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ωφελούμενων, τόσο του Ξενώνα όσο και του Προστατευμένου 
Διαμερίσματος, είναι η επαφή με την κοινότητα μέσω οργανωμένων εξόδων. Συγκεκριμένα, 
πραγματοποιήθηκαν στην πόλη δύο οργανωμένες έξοδοι με τη συμμετοχή του προσωπικού και των 
ενοίκων του Ξενώνα «Στα Γιάννενα» αλλά και του Προστατευμένου Διαμερίσματος. Επίσης, 
οργανώθηκαν, μέσω τουριστικών πρακτορείων, εκδρομές στην Ηγουμενίτσα, κατά τη διάρκεια του 
θέρους, για μπάνιο των ενοίκων, καθώς και ολιγοήμερες διακοπές στην πόλη της Κατερίνης. Τέλος, 
οι ένοικοι του Ξενώνα και του Προστατευμένου Διαμερίσματος συμμετείχαν σε 3 μονοήμερες 
εκδρομές που πραγματοποίησε η Εταιρεία, πάντα στα πλαίσια της ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης. 
Κατά την περίοδο της Άνοιξης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για φαγητό στον αύλειο χώρο του 
Ξενώνα με προσκεκλημένους ενοίκους και προσωπικό από άλλες δομές της πόλης μας. Στόχος της 
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γιορτής αυτής ήταν, αφενός η διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων με τις υπόλοιπες δομές της 
περιοχής και αφετέρου η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω ψυχαγωγικών δράσεων.  
Προσανατολισμένοι σταθερά στην κατεύθυνση συνεργασίας με άλλους φορείς αλλά και με άλλες 
δομές της Εταιρείας, ένοικοι και προσωπικό συμμετείχαν επίσης σε δράσεις του Κέντρου Ημέρας 
όπως η Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργάνωσε η συγκεκριμένη δομή καθώς και σε μεγάλες 
αθλητικές διοργανώσεις,. Παράλληλα υπήρξε συμμετοχή των ενοίκων σε Ημερίδα που 
συνδιοργανώθηκε από τη Ψυχιατρική κλινική του ΠΓΝΙ και το Κέντρο Ημέρας με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Τέλος, κατά τη διάρκεια του έτους, ένοικοι του ξενώνα 
παρακολούθησαν ποδοσφαιρικούς αγώνες του αθλητικού σωματείου «ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ» στα 
πλαίσια ευγενικής χορηγίας της ομάδας προς τους φιλοξενούμενους της δομής. 
Όσον αφορά τον τομέα για την ενίσχυση της απασχόλησης των φιλοξενουμένων, μία ένοικος 
απασχολήθηκε σε εργασία στα ΤΟΜΥ Ιωαννίνων μέσω του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. «ΘΥΑΜΙΣ» ενώ παράλληλα 
τρεις επιπλέον ένοικοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εργασία εγγράφηκαν στον εν λόγω 
κοινωνικό συνεταιρισμό της πόλης.  
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στη δομή του ξενώνα «Στα Γιάννενα», πραγματοποίησε δίμηνη 
πρακτική άσκηση μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» μια φοιτήτρια ψυχολογίας για το διάστημα από 
1η Νοεμβρίου έως 31η Δεκεμβρίου. 
 
  
• Ξ Ε Ν Ω Ν Α Σ  « Α Μ Π Ε Λ Ο Κ Η Π Ο Ι »  
 

Ο Ξενώνας «Αμπελόκηποι» υποστηρίζει 12 ενοίκους που φιλοξενούνται στη δομή, όπως και τους 2 
ενοίκους που φιλοξενούνται στο Προστατευμένο Διαμέρισμα 2, μέλη των οικογενειών ή/ και τους 
οικείους τους. Στη διάρκεια της χρονιάς, πραγματοποιήθηκε αμοιβαία εσωτερική μετακίνηση 
μεταξύ ενοίκων του Ξενώνα και του Οικοτροφείου του Φορέα, ώστε να προσαρμοστούν απόλυτα οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας των ενοίκων  στις ανάγκες τους. Επίσης, πραγματοποιήθηκε μία 
νέα ένταξη ενοίκου που κάλυψε τη θέση που προέκυψε, δυστυχώς, μετά την απώλεια μίας ενοίκου. 
Τέλος, νέα μέλη προστέθηκαν στην Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα και συγκεκριμένα 
ειδικοτήτων  Ψυχολόγου, Κοιν. λειτουργού, Νοσηλευτή και Γεν. καθηκόντων, σε εναρμόνιση με την 
υπ’ αριθμ. Γ3β/ΓΠ/83527 /22-11-2018 εκδοθείσα άδεια λειτουργίας της Δομής και μετά την 
εφαρμογή διαδικασίας κυκλικής εναλλαγής μεταξύ των εργαζομένων του Φορέα, όπως 
αποφασίστηκε από τη Διοίκηση.  

Εκτός των καθημερινών δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα στη Δομή και που αφορούσαν 
στην οργάνωση προμηθειών-μαγειρικής και στη φροντίδα των προσωπικών/κοινόχρηστων χώρων, 
αλλά και των Ομάδων που βοηθούν τη συνοχή και τη ροή της καθημερινότητας στη δομή με την 
ενεργό συμμετοχή όλων των ενοίκων (Ομάδα Κοινότητας, Συντονισμού και Καφέ), στο έτος 2019 
πραγματοποιήθηκαν οι εξής Ομάδες: Ομάδα Καλλωπισμού, Ομάδα Εμψύχωσης, Ομάδα Παιχνιδιού, 
Ομάδα Περιήγησης, Ομάδα Ζαχαροπλαστικής, Ομάδα Γιόγκα, Ομάδα Χειροτεχνίας και 
Διακόσμησης, Ομάδα Χορού και Ομάδα Επικοινωνίας και Ίντερνετ.  

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη των 
κοινωνικών δεξιοτήτων των ενοίκων της Δομής αφορούσαν στη συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα 
της πόλης, όπως τοπικά ήθη και έθιμα για θρησκευτικές και παραδοσιακές εκδηλώσεις και τον 
εορτασμό ιστορικών επετείων. Έτσι, οργανώθηκαν έξοδοι για να συμμετάσχουν στις δράσεις αυτές 
οι ένοικοι που το επιθυμούσαν. Επίσης οργανώθηκαν για κοινωνικοθεραπευτικούς αλλά και 
ψυχαγωγικούς λόγους ημερήσιες εκδρομές, έξοδοι για καφέ και φαγητό, για όλους τους ενοίκους 
της δομής όπως και ολιγοήμερες διακοπές για  τους ενοίκους που το επιθυμούσαν. Συμμετείχαμε 
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σε εκδρομές που οργανώθηκαν σε επίπεδο εταιρείας (Τρίκαλα, Βέροια – Νάουσα, Θεσσαλονίκη) και 
σε αυτές που οργανώθηκαν από το Κέντρο Ημέρας της εταιρείας μας.  

Τον Μάιο του 2019, δύο ένοικοι και δύο εργαζόμενοι της  Δομής ταξίδεψαν στην Αθήνα για να 
συμμετάσχουν στο συνέδριο  της Ομοσπονδίας  Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και 
Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ»  με τίτλο  «Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση 20 χρόνια από το Ν. 2716/99», που 
πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Καθηγητή Π. Σακελλαρόπουλου. Η παρουσίαση 
πραγματοποιήθηκε από μία ένοικο και μία εργαζόμενη, είχε τίτλο «Συλλογικότητα και ευθύνη σε 
έναν Ξενώνα με 16ωρη παρουσία προσωπικού» και αφορούσε σε μία σύντομη αποσαφήνιση των 
παραπάνω εννοιών στα πλαίσια μιας δομής ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, αλλά και στην 
υποκειμενική πλευρά της ανάληψης της ευθύνης, παρουσιάζοντας καθημερινούς τρόπους 
λειτουργίας ενοίκων και προσωπικού που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση και ορισμένα από τα 
αποτελέσματα αυτών. Η ένοικος της Δομής μοιράστηκε τα βιώματά της, έχοντας την εμπειρία 
διαβίωσης σε Ξενώνα 24ωρης αλλά και 16ωρης παρουσίας προσωπικού, αναδεικνύοντας τις 
προκλήσεις αλλά και τα κεκτημένα από τη διαβίωση σε έναν Ξενώνα 16ωρης κάλυψης.    

Συμμετείχαμε επίσης σε δράσεις που οργανώθηκαν από άλλους φορείς και δομές με διάφορες 
αφορμές όπως στην ημερίδα που διοργάνωσε η ψυχιατρική κλινική του ΠΠΓΝΙ με αφορμή την 
παγκόσμια ημέρα για την Ψυχική Υγεία. Υποστηρίξαμε με τον τρόπο μας όμορφες δράσεις του 
Κέντρου Ημέρας όπως το Lake Run. Ενημερωθήκαμε για τη σωστή διατροφή από το τμήμα 
Διαιτολογίας του Π.Γ.Ν.Ι. όπως και για τα οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος από την Κοιν.Σ.Επ. 
«ζωή χωρίς καπνό». Πήγαμε σε γιορτές άλλων δομών για να γνωριστούμε καλύτερα και να 
διασκεδάσουμε όλοι μαζί.  

Επιπλέον, με βάση πάντα τα Α.Θ.Π., ένας ένοικος ενισχύθηκε με υπηρεσίες Λογοθεραπευτή 
(α’ εξάμηνο), αλλά και στην εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης με την εθελοντική συνδρομή 
καθηγήτριας φιλολόγου/ειδικού παιδαγωγού σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τρεις ένοικοι 
παρακολούθησαν σταθερά το πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας «Σκυτάλη» ενώ κάποιοι άλλοι 
αποσπασματικά. Τέλος, τρεις ένοικοι σπουδάζουν σε τοπικό παράρτημα Ι.Ε.Κ. με χορήγηση 
υποτροφίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ομίλου.  

Στη Δομή πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο πρακτική άσκηση μιας  
φοιτήτριας του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
στα πλαίσια της συνεργασίας του Φορέα με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέσω της συμμετοχής στο 
Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΤΛΑΣ. Τέλος, τα μέλη της Π.Θ.Ο. 
του Ξενώνα λαμβάνουν υποστήριξη από εξωτερικό επόπτη και γίνονται συνεχείς προσπάθειες 
διαρκούς εκπαίδευσης μέσω συζητήσεων κατά τη διάρκεια κλινικών συναντήσεων, λόγω 
διαφορετικών επιπέδων εμπειρίας του προσωπικού όπως και λόγω πρακτικών δυσκολιών που 
προκύπτουν σε κλινικά θέματα.  
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• Ο Ι Κ Ο Τ Ρ Ο Φ Ε Ι Ο  « Α Σ Τ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ »  
                                                                                                                 
Το οικοτροφείο «Αστερισμός» αποτελεί μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης κατηγορίας «Α1», 
μακράς διάρκειας παραμονής και δυναμικότητας φιλοξενίας 15 ατόμων. Κατά τη διάρκεια του έτους 
2019 σημειώθηκε η οικειοθελής αποχώρηση ενός ενοίκου. Παράλληλα, μία ένοικος μετέβη στον 
Ξενώνα 16ωρης κάλυψης «Αμπελόκηπων» ενώ μια άλλη απεβίωσε. Οι κενές θέσεις που προέκυψαν 
καλύφθηκαν από ισάριθμους ενοίκους: η πρώτη ένοικος προήλθε από τον Ξενώνα «Αμπελόκηποι», 
η δεύτερη από τον Ξενώνα «στα Γιάννενα» και ο τρίτος από την πόλη της Κεφαλλονιάς.  
Οι ένοικοι του Οικοτροφείου συμμετέχουν στις καθημερινές δραστηριότητες εντός και εκτός της 
δομής, σύμφωνα με το Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα τους. Αρμόδια για την εκπόνηση και τις 
τακτικές αναθεωρήσεις των ατομικών προγραμμάτων είναι η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα 
(Π.Θ.Ο.) Πιο συγκεκριμένα, οι ένοικοι πραγματοποιούν προγραμματισμένες ή και έκτακτες 
συναντήσεις με τα μέλη της Π.Θ.Ο. (Πρόσωπα Αναφοράς, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός κ.ά.) 
Στη δομή πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση ανοιχτές ομάδες με τους συντονιστές βάρδιας, 
με τη συμμετοχή όλων των ενοίκων. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι η ανάπτυξη ομαδικού 
πνεύματος συνεργασίας καθώς και η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε διαφόρους τομείς.  
Ενδεικτικά, κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές ομάδες που συγκροτούνται τακτικά στη δομή  είναι 
η ομάδα κοινότητας, η ομάδα υγείας και διατροφής, η ομάδα παιχνιδιού, η ομάδα επικαιρότητας 
και η ομάδα της ζωγραφικής. Παράλληλα, πραγματοποιείται ομάδα μαγειρικής μια φορά το μήνα 
με στόχο την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα φροντίδας και διαχείρισης 
κοινόχρηστων πόρων. Με προσανατολισμό την ανάπτυξη της ομαδικότητας και της ψυχαγωγίας, 
πραγματοποιούνται επίσης, σε εβδομαδιαία βάση, ομάδες γυμναστικής και θεραπευτικής 
αφήγησης παραμυθιού με τη συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών.  
Όσον αφορά στις δράσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας με την κοινότητα, δύο ένοικοι 
παρακολούθησαν πρόγραμμα εργοθεραπείας του Ι.Χ.Π. «Ν. Γεώργιος», άλλος ένοικος 
παρακολούθησε πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας «Σκυτάλη» και σε μια τρίτη περίπτωση, ένας από 
τους ένοικος παρακολούθησε τα προγράμματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα του Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. 
«Μέριμνα». 
Στους στόχους της Π.Θ.Ο. δεν είναι μόνο η διατήρηση αλλά και η εξέλιξη των σχέσεων των ασθενών 
με την οικογένεια τους και τους οικείους τους, ενώ μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην τακτική 
ενημέρωση των συγγενών για την πορεία της εξέλιξης της κατάστασης των ενοίκων. Με βασικό 
κριτήριο το στόχο αυτό πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στους τόπους καταγωγής για τέσσερις από 
τους ενοίκους της δομής ενώ συχνή ήταν και η ανταλλαγή επισκέψεων των υπολοίπων με  τους 
συγγενείς τους στην πόλη των Ιωαννίνων και στο Οικοτροφείο.  
Κατά το προηγούμενο έτος, πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες έξοδοι 
στην κοινότητα με στόχο, πέραν της συνεχιζόμενης ψυχοκοινωνικής αποκατάσταση, την ψυχαγωγία 
των ενοίκων. Οι έξοδοι που διενεργούνται καθημερινά στοχεύουν στη συμμετοχή και την ενεργή 
ενασχόληση των περισσοτέρων από τους ενοίκους με τις διαδικασίες πραγματοποίησης αγορών, 
προμηθειών και άλλων δραστηριοτήτων, αναγκαίων στην καθημερινότητα κάθε ανθρώπου. Μεταξύ 
των προγραμματισμένων εξόδων αξίζει να αναφερθούν οι έξοδοι των ενοίκων με τα πρόσωπα 
αναφοράς τους (φαγητό, καφές, αγορές κ.ά.). Παράλληλα υπήρξε συμμετοχή των ενοίκων σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις με γνώμονα την προαγωγή της πνευματικής και καλλιτεχνικής 
καλλιέργειας, όπως και σε θρησκευτικές εκδηλώσεις στην εκκλησία της ενορίας της δομής (Άγιος 
Παύλος) για τους ενοίκους που το επιθυμούσαν.  
Το 2019 δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στο κομμάτι της συνεργασίας όχι μόνο με δομές της εταιρείας, 
αλλά και με άλλους φορείς της περιοχής. Συγκεκριμένα, ένας από τους ενοίκους συμμετείχε σε 
εκδήλωση του  Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. «Μέριμνα» η οποία και πραγματοποιήθηκε σε πολυκατάστημα της 
πόλης. Επίσης, τρεις από τους ενοίκους συμμετείχαν στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργάνωσε 
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το Κέντρο Ημέρας «Σκυτάλη» αλλά και στην εκδήλωση με γεύμα που παρέθεσε την άνοιξη ο 
Ξενώνας «στα Γιάννενα» με ευρύτερη συμμετοχή από διάφορες δομές της πόλης των Ιωαννίνων. 
Επιπλέον, σημειώθηκε συμμετοχή τριών εκ των ενοίκων της δομής του Οικοτροφείου σε ισάριθμες 
εκδρομές που πραγματοποίησε η εταιρεία ενώ συνεχίστηκε η συνεργασία μας με την τοπική ομάδα 
της πόλης «ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ», καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με τρεις από τους ενοίκους της δομής 
να παρακολουθούν τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας, χάρη στην ευγενική χορηγία τους.  
Τέλος, το οικοτροφείο, στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης φοιτητών, συνεργάστηκε 
αποτελεσματικά με τα τμήματα Νοσηλευτικής και Ψυχολογίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αντίστοιχα. Στη διάρκεια της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε η πρακτική 
άσκηση ενός φοιτητή ψυχολογίας για το διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 
2019 καθώς και οι πρακτικές  ασκήσεις φοιτητών νοσηλευτικής για διάστημα τριών μηνών περίπου. 

 
 
• Π Ρ Ο Σ ΤΑΤ Ε Υ Ο Μ Ε Ν Α  Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ ΑΤΑ  Ι  &  Ι Ι  
  
Για τους τέσσερις ενοίκους των δύο Προστατευόμενων Διαμερισμάτων (Π.Δ.) του Φορέα η διαβίωση 
είναι αυτόνομη στην κοινότητα. Στο έτος 2019, πραγματοποιήθηκε υποστήριξή τους σε 
εβδομαδιαία βάση, με τη μορφή διεξαγωγής ομάδων υποστήριξης από τις ειδικότητες Κοινωνικού 
Λειτουργού και Ψυχολόγου των δύο Ξενώνων του Φορέα, που υποστηρίζουν τους ενοίκους των Π.Δ.   
  
Οι ένοικοι συμμετείχαν σε δραστηριότητες των Ξενώνων του Φορέα που τους υποστηρίζουν, όπως 
σε ομαδικές εξόδους στην πόλη των Ιωαννίνων, στις εκδρομές που πραγματοποιήθηκαν και σε 
γιορτές και εκδηλώσεις άλλων Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.).   
  
Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και σε σταθερή βάση, τρεις ένοικοι παρακολούθησαν το 
πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και απασχόλησης του Κηροπλαστείου του Φορέα, οι 
οποίοι συμμετείχαν ενεργά και στη διαδικασία ίδρυσης του Κοι.Σ.Π.Ε. Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας.   
 
 
• Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Η Μ Ε ΡΑ Σ  « Σ Κ Υ ΤΑ Λ Η »  
 

Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: 
Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της Μονάδας για το έτος 2019, πραγματοποιήθηκαν 20.888 
θεραπευτικές πράξεις από 96 διαφορετικά μέλη . 
Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:  
Οι δράσεις του Κέντρου Ημέρας «Σκυτάλη» κατά έτος 2019 που σχεδιάστηκαν και 
πραγματοποιήθηκαν περιλάμβαναν τα  εξής: 
Συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις: 
Στο πλαίσιο  του αγωνιστικού θεσμού “RUN GREECE”  που έλαβε χώρα στις 19 Μαΐου 2019, στην  
κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, πραγματοποιήθηκε  από το προσωπικό και τα μέλη του Κέντρου 
Ημέρας, δράση ενημέρωσης με σκοπό την  αγωγή κοινότητας, την καταπολέμηση του στίγματος και 
την δικτύωση στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό της περιοχής 
Στο πλαίσιο  του αγωνιστικού θεσμού “ΙΟΑΝΝΙΝΑ LAKE RUN”  που έλαβε χώρα στις 21-22 
Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε  από το προσωπικό και τα μέλη του Κέντρου Ημέρας, δράση 
ενημέρωσης με σκοπό την  αγωγή κοινότητας, την καταπολέμηση του στίγματος και την δικτύωση 
στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό της περιοχής 
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Στο πλαίσιο  των Πανευρωπαϊκών Αγώνων Κωπηλασίας  στις 7-8 Σεπτεμβρίου 2019, στις 
εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό και τα μέλη του Κέντρου 
Ημέρας δράση ενημέρωσης, με σκοπό την  αγωγή κοινότητας, την καταπολέμηση του στίγματος και 
την δικτύωση στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό της περιοχής. " 
Τα μέλη του Κέντρου Ημέρας συμμετείχαν στις 8 Σεπτεμβρίου 2019 στην προκριματική φάση του  
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 5Χ5 για την Ψυχική Υγεία  που διοργάνωσε το 
Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.  ΕΔΡΑ.  
Τα μέλη του Κέντρου Ημέρας συμμετείχαν στους ποδοσφαιρικούς αγώνες της SUPERLEAGUE του 
ΠΑΣ Γιάννενα με συχνότητα 2 φορές το μήνα. 
 
Συμμετοχή των μελών του Κέντρου Ημέρας σε ημερήσιες εκδρομές με ψυχαγωγικό/εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα: 
Στις 22 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκδρομή στην Πρέβεζα, όπου το πρόγραμμα περιλάμβανε 
επίσκεψη στην Αρχαία Νικόπολη, περίπατο και φαγητό στα πεζοδρομημένα σοκάκια του ιστορικού 
κέντρου της πόλης. 
Στις 7 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκδρομή στην Βέροια - Νάουσα όπου το πρόγραμμα 
περιλάμβανε επίσκεψη στην Παναγία Σουμελά, φαγητό στην πόλη της Βέροιας και περιήγηση στο 
πάρκο του Αγίου Νικολάου στην Νάουσα. 
Στις 19 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκδρομή στην Αμμουδιά Πρεβέζης όπου το πρόγραμμα 
περιλάμβανε κολύμβηση και φαγητό. 
Στις  23 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε εκδρομή στον Αχέροντα ποταμό, όπου το πρόγραμμα 
περιλάμβανε αθλητικές δραστηριότητες όπως ιππασία, λίφτινγκ και τοξοβολία. 
Στις 23 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκδρομή στη Θεσσαλονίκη, όπου το πρόγραμμα 
περιελάμβανε επίσκεψη στο Πλανητάριο και σε εμπορικό κέντρο της πόλης. 
Στις 23 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκδρομή στα Τρίκαλα όπου το πρόγραμμα 
περιελάμβανε επίσκεψη στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο "Μύλο των Ξωτικών". 
 
Διοργάνωση και συμμετοχή σε  εκδηλώσεις/επισκέψεις: 
Το Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε αποκριάτικο πάρτι «μασκέ» σε  κεντρικό μαγαζί της πόλης όπου 
συμμετείχαν όλα τα μέλη και το προσωπικό.  
Από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε έκθεση 
Ζωγραφικής στην αίθουσα Β. Πυρσινέλλα στο Πνευματικό Κέντρο, όπου τα μέλη της ομάδας 
ζωγραφικής του Κέντρου Ημέρας εξέθεσαν τις δημιουργίες τους. Τα εγκαίνια της έκθεσης χαιρέτησε 
ο ζωγράφος και συνεργάτης του Κέντρου Ημέρας, κ. Χατζηχρήστος Γιάννης. Κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης, τα μέλη μας και οι συγγενείς τους, καθώς και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν τα έργα τέχνης, τα οποία αποτύπωναν την προσπάθεια, το ταλέντο και την κατάθεση 
συναισθημάτων των μελών. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. με τη χρηματοδότηση της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, 
πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Ιουνίου 2019, στο χώρο του Κέντρου Ημέρας «Σκυτάλη» της 
ΕΠΡΟΨΥΗ διήμερο σεμινάριο με τίτλο: «Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας στη διαχείριση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης». Στο σεμινάριο συμμετείχαν επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που 
στόχο είχε την εξοικείωση των συμμετεχόντων με την παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας σε 
καταστάσεις κρίσεων και καταστροφών.  " 
Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη στην Εβραϊκή Συναγωγή Ιωαννίνων, 
όπου τα μέλη του Κέντρου Ημέρας ξεναγήθηκαν στους χώρους της Συναγωγής και ενημερώθηκαν 
για την ιστορία της.  
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Συμμετοχή της Μονάδας στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από την ψυχιατρική κλινική του ΠΓΝΙ 
Ιωαννίνων για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στις 9 Οκτωβρίου 2019. Στην ημερίδα  έγινε  
παρουσίαση της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας ενώ τα μέλη και το προσωπικό του  Κέντρου 
Ημέρας παρουσίασαν ένα  θεατρικό δρώμενο υπό την καθοδήγηση των συντονιστών της ομάδας 
"Αφηγηματικό Παραμύθι", κα Μαχαίρα Μαρία και κ.Καρασταμάτη Αντώνη. 
Στις 5 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κέντρου Ημέρας δράση ενημέρωσης για 
τη διακοπή του καπνίσματος από την ΚοινΣΕπ - Ζωή Χωρίς Καπνό.  
Στις 20 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Κέντρου Ημέρας στην 
αίθουσα εκδηλώσεων «Λιθαρίτσια» όπου τα μέλη και το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας 
παρουσίασαν ένα  θεατρικό δρώμενο υπό την καθοδήγηση των συνεργατών και συντονιστών της 
ομάδας "Αφηγηματικό Παραμύθι", κα Μαχαίρα Μαρία και κ.Καρασταμάτη Αντώνη, καθώς και 
μουσική παράσταση υπό την καθοδήγηση του Σκηνοθέτη κ.Μπακόλα Γιώργου. 
Έκδοση έντυπου υλικού: 
Εκδόθηκε το Β' & Γ’ τεύχος του Περιοδικού "Περιπλάνηση" από τα μέλη του Κέντρου Ημέρας, με 
σκοπό την εξάλειψη του στίγματος, την ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς και την διεύρυνση 
των γνώσεων σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία. 
Γ. Διασύνδεση της Μονάδας με άλλους Φορείς και Κοινότητα  
Γίνεται προσπάθεια ώστε η Μονάδα να βρίσκεται σε σταθερή διασύνδεση με άλλους φορείς και 
υπηρεσίες της Κοινότητας:  
 
1. Ψυχιατρική Κλινική Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων:  
Στις 17 Δεκεμβρίου 2019 το Κέντρο ημέρας συμμετείχε  στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  της 
Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΙ με στόχο την προώθηση της δικτύωσης των υπηρεσιών Ψυχικής 
Υγείας, όπου έγινε παρουσίαση κοινωνικοθεραπευτικών ομάδων που πραγματοποιούνται στο 
Κέντρο Ημέρας από την Κοινωνική Λειτουργό, την Ψυχολόγο, τον Εργοθεραπευτή και τη 
Χοροθεραπεύτρια. 
Κάθε χρόνο η Μονάδα συμμετέχει στην Επίσκεψη της Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων με 
στόχο αφενός την ενίσχυση των παραπομπών και αφετέρου τη συνέχεια της φροντίδας.  
 
2. ΚοιΣΠΕ Άρτας& Πρέβεζας, ΚοιΣΠΕΙωαννίνων & Θεσπρωτίας «Θύαμις», ΚοιΣΠΕΠάτρας: 
Η συνεργασία με τον  ΚΟΙΣΠΕ Άρτας - Πρέβεζας και τον ΚΟΙΣΠΕ Πάτρας απέφερε την απασχόληση 
τριών μελών του Κέντρου Ημέρας σε απασχόληση στα ΤΟΜΥ Ιωαννίνων, στο ΕΚΑΒ και στο ΙΚΑ 
Ιωαννίνων. 
Σχετικά με τον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Ιωαννίνων υπάρχει συνεχής συνεργασία  με στόχο την  απασχόληση των 
μελών του Κέντρου Ημέρας. 
 
3. Προγράμματα Εκπαίδευσης των Μελών: Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Ατομικών Θεραπευτικών 
Προγραμμάτων των Μελών του Κέντρου Ημέρας σε θέματα Εκπαίδευσης και Διά βίου Μάθησης 
δόθηκε σε 2 μέλη υποτροφία από το ιδιωτικό ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στο πλαίσιο καλής συνεργασίας που έχουμε 
αναπτύξει. 
 
4. 1ο Γυμνασίου Ιωαννίνων: Στο πλαίσιο υλοποίησης της «Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Δημοκρατικής Συνύπαρξης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά το 
σχολικό έτος 2018-2019» του 1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε ομιλία από την 
ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό, στις 11 και 12 Απριλίου, στην Ά και Β τάξη με θέμα: «Ψυχική 
Νόσος και Στίγμα». Συγκεκριμένα, η δράση περιελάμβανε ενημέρωση για τις δομές της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η, 
την ψυχική νόσο και τη στιγματοποίησή της, καθώς και περιήγηση των μαθητών στις δομές. 
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5. Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ 360◦Ιωαννίνων: Το Κέντρο Ημέρας συμμετείχε την Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019, στον 
ετήσιο θεσμό «ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ» των Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ 360◦Ιωαννίνων, που έχει καθιερώσει  για να 
στηρίξει προσπάθειες των νέων για ένταξη  στην αγορά εργασίας και για την επαφή  σπουδαστών 
/αποφοίτων με τις επιχειρήσεις  για πρακτική άσκηση και κάλυψη θέσεων  μόνιμης εργασίας. Στόχος 
της δράσης αυτής  ήταν η ενημέρωση των σπουδαστών για τις  υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς και  
η δυνατότητα πρακτικής άσκησης  και παροχής εθελοντικής εργασίας. Άμεσο αποτέλεσμα αυτής της 
συμμετοχής ήταν η εκδήλωση ενδιαφέροντος για εξάμηνη πρακτική άσκηση ενός εκ των 
σπουδαστών η οποία και πραγματοποιήθηκε για το διάστημα από το Σεπτέμβριο 2019 έως το 
Φεβρουάριο 2020. 
 
6. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Κρήτης: Στο πλαίσιο του προγράμματος ‘ATLAS’ (Πρόγραμμα 
Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης) υλοποιείται πρακτική άσκηση των φοιτητών στη 
Μονάδα. Συγκεκριμένα, για το έτος 2019 πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση  τρεις (3) φοιτητές 
του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Παν/μιου Ιωαννίνων και ένας (1) 
φοιτητής του Τμήματος Ψυχολογίας Παν/μιου Κρήτης. 
 
5. Εθελοντές: Κατά τη διάρκεια του έτους 2019 προσέφεραν εθελοντική υπηρεσία στη Μονάδα 4 
άτομα.   
 
 
 
• Κ Ι Ν Η Τ Η  Μ Ο Ν Α Δ Α  Ψ Υ Χ Ι Κ Η Σ  Υ Γ Ε Ι Α Σ  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν - Θ Ε Σ Π Ρ Ω Τ Ι Α Σ  
 
Α. ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ  

Θεραπευτικές πράξεις 4.655 

Αριθμός Εξυπηρετούμενων 734 

Νέα Περιστατικά   289 

Ασθενείς σε σταθερή Παρακολούθηση 260 

Κατ’ οίκον επισκέψεις 611 

 
Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Συμμετοχές  σε συνέδρια 

• Απρίλιος 2019 : Συμμετοχή της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας στο 
27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης, με αναρτημένη 
ανακοίνωση με τίτλο " Προβλήματα τζόγου σε ψυχωτικούς ασθενείς σε περιοχές της επαρχίας" 

• Αύγουστος 2019 : Συμμετοχή της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας 
στο 19Ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής (19th WPA World Congress of Psychiatry), που έλαβε 
χώρα στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, με αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο «Mental healthcare for 
patients with schizophrenia spectrum disorders in rural Greece: impact on hospitalizations and length 
of stay» 
 
Δημοσιεύσεις 

• Νοέμβριος 2019 : Δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Social 
Psychiatry με τίτλο « Peritogiannis V, Nikolaou P. Functioning in community-dwelling patients with 
schizophrenia spectrum disorders in rural Greece.» 

• Δεκέμβριος 2019 : Δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of Nervous and 
Mental Disease με τίτλο «Peritogiannis V, Grammeniati A, Gogou A, Gioti P, Mavreas V. Very long-
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term outcome of community-dwelling patients with schizophrenia spectrum disorders in rural 
Greece»,  J Nerv Ment Dis 2019; 207: 1012–1018 
 
Συνεργασίες  
Εκπονήθηκαν τρείς (3) διπλωματικές εργασίες με επιστημονικά δεδομένα από το κλινικό έργο της 
Μονάδας, στα εξής θέματα : 
➢ «Μελέτη της λειτουργικότητας σε ηλικιωμένους ψυχωτικούς ασθενείς της επαρχίας στην 
Ελλάδα», Νικολάου Παναγιώτα, Ιατρός 
➢ «Ο ρόλος της συγχωρετικότητας και της αυτοσυμπόνιας των χρόνιων ασθενών με ψυχωσικά 
συμπτώματα και η σχέση τους με τα επίπεδα της ποιότητας ζωής τους και την ψυχοκοινωνική 
αποκατάστασή τους» , Μάρκου βασιλική, Ψυχολόγος 
➢ «Ψυχιατρικές νοσηλείες ασθενών με ψυχωτικές διαταραχές που παρακολουθούνται σε 
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας», Γιώτη Παναγιώτα, Νοσηλεύτρια ΤΕ 
 
Συνεχίζεται η συστηματική καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας της ΚΜ και του 
εξυπηρετούμενου πληθυσμού ασθενών, ως μέρος της συγκριτικής μελέτης με την αντίστοιχη ΚΜ 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Η μελέτη  διεξάγεται στο πλαίσιο του ΜΠΣ 
Κοινωνικής ψυχιατρικής που παρακολουθούν δύο από τα μέλη της ΚΜ. 
 
Δεκέμβριος 2019:  Έναρξή συνεργασίας του Φορέα  με την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείο Ιωαννίνων για την κυκλική εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών διάρκειας 2,5 
μηνών εκ των οποίων 1,5 μήνα ο ειδικευόμενος θα ακολουθεί την Κινητή Μονάδα και 4 εβδομάδες 
θα παραβρίσκεται στο Κέντρο Ημέρας και στις στεγαστικές δομές.  
Στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας μία ειδικευόμενη Ιατρός της Ψυχιατρικής κλινικής τον μήνα 
Δεκέμβριο ακολούθησε τα κλιμάκια της Κινητής Μονάδας βάση του προγράμματος επισκέψεων στα 
Κέντρα Υγείας.  
 

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Σε συνέχεια της Νο 63/2018 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας 
Ηπείρου για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ήπειρος» Άξονας προτεραιότητας: 5 «Ανάπτυξη 
ανθρωπίνου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων» με τίτλο: «Παροχή 
υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα» ΟΠΣ:3023 ο Φορέας κατέθεσε προτάσεις (τεχνικά 
δελτία) για την υλοποίηση 2 νέων υπηρεσιών οι οποίες θα επέκτειναν την λειτουργία της Κινητής 
Μονάδας.  
Την 11/10/2019 εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης:  
Υπ’αριθ. 2106 με τίτλο  «Ανάπτυξη υπηρεσίας ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών 
κατ΄ οίκον νοσηλείας από την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας» και κωδικό 
ΟΠΣ 5041881 
Υπ’αριθ, 2107 με τίτλο «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής υπηρεσίας από την κινητή μονάδα ψυχικής 
υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας» και  Κωδικό ΟΠΣ 5044928  
Οι παραπάνω πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-
2020», Άξονας Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ». Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ). 
 
Η υπηρεσία της Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και κατ’ οίκον νοσηλείας ασθενών έκανε 
έναρξη λειτουργίας την 6/12/2019 με φυσικό αντικείμενο την λειτουργία ενός κλιμακίου το οποίο 
θα αναλαμβάνει ενήλικες ασθενείς, βάση ενός συστήματος παραπομπών, για κατ΄ οίκον 
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παρακολούθηση και φροντίδα, οι οποίοι πάσχουν  από  ψύχωση ή άλλες μείζονες ψυχικές 
διαταραχές και  πρόσφατα έχουν πάρει εξιτήριο από μια ψυχιατρική νοσηλεία ή ζουν στην 
κοινότητα αλλά έχουν αυξημένο αριθμό υποτροπών και νοσηλειών.  
Όσον αφορά την παιδοψυχιατρική υπηρεσία συνεχίζονται οι προσπάθειες για ανεύρεση 
παιδοψυχίατρου. 
  
 

• Κ Η Ρ Ο Π Λ Α Σ Τ Ε Ι Ο - Κ Η Ρ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο  « Δ Α Ι Δ Α Λ Ο Σ »  
  
Από το 1994 λειτούργησε το Κηροπλαστείο, μετέπειτα και Κηροπωλείο, με το όνομα «Δαίδαλος», 
αποτελώντας μια ειδική μονάδα αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης. Επρόκειτο για 
ένα εργαστήριο που αποσκοπούσε, μέσα από το θεραπευτικό  έργο που παρήγαγε, στο να  
συμβάλλει στην προ επαγγελματική - επαγγελματική  κατάρτιση και κοινωνική επανένταξη των 
ενηλίκων ψυχικά ασθενών, με ενδιαφέρον για την κηροπλαστική, στην περιοχή των Ιωαννίνων. 
Μέσω της  κατάρτισης  σε πρακτικό και  θεωρητικό επίπεδο, και στα πλαίσια των ατομικών 
δυνατοτήτων τους, τα άτομα υποστηρίζονταν στη διαδικασία ανάπτυξης δεξιοτήτων  παραγωγής 
κηροπλαστικών προϊόντων, λατρευτικών και διακοσμητικών. Παράλληλα, προωθούνταν η ανάπτυξη 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω του Κηροπωλείου, με τις απαραίτητες διαδικασίες προώθησης 
και διάθεσης των προϊόντων.  
 
Στις 30/09/2014, στα πλαίσια ελέγχου των δαπανών του έτους 2013 από την Δ/νση Ψυχικής Υγείας, 
ο φορέας ενημερώθηκε πως οι δαπάνες του Κηροπλαστείου στο σύνολό τους δεν αναγνωρίζονται 
πλέον ως επιλέξιμες, βάσει της υπ’αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.43347/19-05-2013 εγκυκλίου με τίτλο: 
''Χρηματοδότηση των μονάδων ψυχικής υγείας με βάση το κόστος ανά ωφελούμενο και τύπο 
μονάδας - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του μοντέλου χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής 
υγείας Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα''. Έκτοτε και παρά της σχετικές προσπάθειες της 
Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. να διευθετηθεί το ζήτημα, όπως προκύπτει και από τα σχετικά έγγραφα, οι δαπάνες 
του Κηροπλαστείου θεωρούνται μη επιλέξιμες από τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας, γεγονός που 
επικυρώθηκε για άλλη μια φορά και με αφορμή τον Οικονομικό-Διαχειριστικό  έλεγχο των  ετών 
2013-2017  από Ορκωτό Λογιστή. 
 
Έτσι, η μη επιλεξιμότητα των δαπανών οδήγησε σιωπηρά την Εταιρεία στο να επιφορτιστεί με την 
ευθύνη συνέχισης ή μη της λειτουργίας της δομής. 
Μπροστά στο ενδεχόμενο να χρειαστεί να προχωρήσει σε οριστική παύση των εργασιών του 
Κηροπλαστείου, διακόπτοντας την προσφορά θεραπευτικού έργου και απασχόλησης στους 
επωφελούμενούς του, αλλά και στους μελλοντικούς χρήστες της συγκεκριμένης υπηρεσίας 
προερχόμενους από τον Τομέα, το Δ.Σ. της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. σε συνεδρίασή του, αποφάσισε την παύση 
της λειτουργίας του Κηροπλαστείου-Κηροπωλείου «Δαίδαλος» από την Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. την 
30/06/2019 και την παραχώρηση της χρήσης του πάγιου εξοπλισμού του Κηροπλαστείου  στον 
Κοι.Σ.Π.Ε. Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας «ΘΥΑΜΙΣ», όπως προβλέπεται και από τον Νόμο 2716/1999 περί 
κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης σε συνδυασμό με τον Νόμο  1667/1986,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η διάθεση του εξοπλισμού στον Κοι.Σ.Π.Ε. «ΘΥΑΜΙΣ» 
εξασφαλίστηκε με τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού. 
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Κατά το Α’ εξάμηνο του έτους 2019, που αποτέλεσε και την τελευταία περίοδο λειτουργίας του 
Κηροπλαστείου του Φορέα, το πρόγραμμα του παρακολουθούσαν εννέα μέλη.  Στη διάρκεια αυτού 
του εξαμήνου έγινε προετοιμασία για την παραγωγή, προώθηση και πώληση Πασχαλινών 
αντικειμένων, ενώ κατά τις εορταστικές ημέρες του Πάσχα, πραγματοποιήθηκαν δύο εκθέσεις 
(bazaar) χειροποίητων λαμπάδων: μία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και μία σε 
κεντρικό πεζόδρομο στα Ιωάννινα. Επιπροσθέτως, τα μέλη του Κηροπλαστείου συμμετείχαν στην 
εκπαιδευτική - ψυχαγωγική εκδρομή που διοργάνωσε ο Φορέας με προορισμό τα Τρίκαλα και την 
Καλαμπάκα. Με το τέλος του Ά εξαμήνου 2019 ανακοινώθηκε στα μέλη του κηροπλαστείου – 
κηροπωλείου «Δαίδαλος» και η παύση λειτουργίας του ως εργαστήριο της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η. 


