
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Σφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων χζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ακινα, 11 Οκτωβρίου 2022 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

10 Οκτωβρίου 2022: Ο Σομζασ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ του Ελληνικοφ Ερυθροφ 

ταυροφ τιμά την Παγκόςμια Ημζρα Ψυχικήσ Τγείασ, με τον προγραμματιςμό 

εκπαιδεφςεων ςτισ Πρϊτεσ Βοήθειεσ Ψυχικήσ Τγείασ ςε εθελοντζσ και ςε πολίτεσ 

Η ψυχικι υγεία δεν είναι μόνο θ απουςία ψυχικισ διαταραχισ. Ορίηεται ωσ θ κατάςταςθ 

τθσ υγείασ, κατά τθν οποία ζνα άτομο ςυνειδθτοποιεί τισ δυνατότθτζσ του, αντεπεξζρχεται 

ςτισ δυςκολίεσ που προκφπτουν από τθν κακθμερινότθτα, είναι παραγωγικό και μπορεί να 

ςυνειςφζρει ςτο κοινωνικό ςφνολο. 

Τα τελευταία ςτοιχεία για τθν ψυχικι υγεία προκαλοφν ιδιαίτερθ ανθςυχία, κακϊσ ο 

απόθχοσ από τισ επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ είναι ζντονοσ ςε κάκε πτυχι τθσ κοινωνικισ 

και τθσ ψυχικισ ηωισ, με αποτζλεςμα να παρατθρείται αφξθςθ των αυτοκτονιϊν, αφξθςθ 

των νοςθλειϊν για ψυχοπακολογικζσ νόςουσ, αλλά και πολλαπλαςιαςμόσ των 

αναςφάλιςτων και των αςτζγων. Παράλλθλα θ κλιματικι αλλαγι, ο πόλεμοσ ςτθν 

Ουκρανία και θ επικείμενθ ενεργειακι φτϊχεια επιτείνουν τισ ψυχοκοινωνικζσ πιζςεισ και 

τισ αντίςτοιχεσ ςυνζπειεσ ςτθν ψυχικι ηωι και υγεία των πολιτϊν και ιδιαίτερα των ιδθ 

επιβαρυμζνων ευάλωτων ομάδων του πλθκυςμοφ. 

Η προςταςία και θ προαγωγι τθσ καλισ ψυχικισ υγείασ αποτελοφν μία από τισ 

προτεραιότθτεσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ. 

Ο Τομζασ Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, ςτο πλαίςιο τθσ 

ολιςτικισ προςζγγιςθσ με ςτόχο τθν παροχι υπθρεςιϊν υψθλοφ επιπζδου και τθν 

προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςφγχρονεσ κοινωνικζσ εξελίξεισ 

και τάςεισ, ενδυναμϊνει όλο και περιςςότερο τθν υλοποίθςθ καινοτόμων προγραμμάτων 

και αναπτφςςει αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ. Οι υπθρεςίεσ και τα προγράμματα αυτά 

αφοροφν πολφπλευρεσ ανάγκεσ διαφορετικϊν κοινωνικϊν ομάδων, με ποικίλεσ μορφζσ 

ευαλωτότθτασ, καλφπτοντασ τα εξισ πεδία:  

 Τπηρεςία Ψυχοκοινωνικήσ Τποςτήριξησ  Ατόμων και Οικογενειϊν 

 Λειτουργία  τηλεφωνικοφ κζντρου ψυχοκοινωνικήσ υποςτήριξησ ΕΕ 10205 

 Λειτουργία τηλεφωνικήσ γραμμήσ και τηλεδιερμηνείασ για πρόςφυγεσ 2105140440  



 Κζντρο Ανοιχτήσ Προςταςίασ Ηλικιωμζνων  (ΚΑΠΗ) ςτο Νζο Ηράκλειο Αττικήσ  

 Πρόγραμμα «Βοήθεια ςτο πίτι» ςτην Αθήνα 

 Πολυδφναμα Κζντρα Κοινωνικήσ τήριξησ και Ενςωμάτωςησ Προςφφγων  ςτην 

Αθήνα και τη Θεςςαλονίκη 

 Κζντρα Τποδοχήσ και Προςωρινήσ Φιλοξενίασ Αιτοφντων Άςυλο (ΚΤΣ) ςτη Λζςβο και 

τη Ριτςϊνα 

 Κζντρα  Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανηλίκων  ΕΕ, τρία (3) ςτην  Αθήνα, ζνα(1)ςτα 

Καλάβρυτα και  ζνα (1) ςτο Βόλο 

 Ζντεκα (11)  Κοινωνικζσ Τπηρεςίεσ περιφερειακϊν τμημάτων ΕΕ ςε όλη την Ελλάδα  

 Κινητή  Μονάδα ψυχοκοινωνικήσ υποςτήριξησ και παρεμβάςεων ςτην κοινότητα 

Επίςθσ, ο Τομζασ Κοινωνικισ Πρόνοιασ  

 Αξιοποιεί πόρουσ από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη και Εθνικζσ πηγζσ χρηματοδότηςησ, με 

ςκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων για την ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική 

υποςτήριξη 

 υμμετζχει ςε εθνικά και διεθνή Δίκτυα υνεργαςίασ, με ςκοπό την ανταλλαγή 

εμπειρίασ, τεχνογνωςίασ, καθϊσ και την ανάπτυξη καινοτόμων δράςεων  και κοινϊν 

εργαλείων ψυχοκοινωνικήσ παρζμβαςησ και υποςτήριξησ 

Τλοποιεί προγράμματα εκπαίδευςησ και εξειδίκευςησ ςε θζματα ψυχοκοινωνικήσ 

υποςτήριξησ και προαγωγήσ τησ ψυχικήσ υγείασ ςε εθελοντζσ και προςωπικό του ΕΕ, 

καθϊσ και την κοινότητα (πολίτεσ, προςωπικό φορζων και υπηρεςιϊν). 

*** 


