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και ξεκίνησε η πρώτη θεματική: «η επικοινωνία και τα όρια, τρόποι έκφρασής τους, 

χρησιμότητα ή μη - ευελιξία ορίων». Οι γονείς φάνηκε να ανακαλύπτουν νέες πληροφορίες 

γύρω από τα όρια και τις δυνατότητές τους, καθώς υπήρξε μια συστημική προσέγγιση, στην 

οποία αναδύθηκε περισσότερο η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της οικογένειας και η 

σημασία της. 

Στις 30 Νοεμβρίου, η τρίτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη θεματική «εμπιστοσύνη, 

τρόποι έκφρασης και πιθανή απουσία της». Έγινε προσέγγιση της έννοιας της εμπιστοσύνης, 

τόσο σε σχέση με τα παιδιά, αλλά και ο ρόλος της στη σχέση των ενηλίκων και πως αυτή 

επηρεάζει τις σχέσεις μας και τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή. Οι γονείς διαπιστώθηκε ότι δεν 

είχαν σκεφτεί τις διαφορετικές νοηματοδοτήσεις που μπορεί να πάρει η εμπιστοσύνη, τους 

διάφορους τρόπους έκφρασης, αλλά και τη σχέση της με τις προσωπικές μας προσδοκίες. Ο 

καθένας ξεχωριστά παρατήρησε ποιες συμπεριφορές και τρόποι επικοινωνίας αναδύονται από 

τον κάθε ρόλο και πόσο αυτοί οι ρόλοι διευκολύνουν ή δυσκολεύουν την επικοινωνία της 

οικογένειας. 

Στην τελευταία συνάντηση στο Αρκαλοχώρι, στις 14 Δεκεμβρίου, αναπτύχθηκε το θέμα της 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Αναφέρθηκαν τα στάδια, οι ηλικίες και οι απαραίτητες 

γνώσεις. Στη δεύτερη ώρα συζητήθηκε η σχέση του ζευγαριού μετά την αποχώρηση των 

παιδιών από το σπίτι, τα νέα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι ανησυχίες. 

 

Εικόνα 9: Γνωριμία μεταξύ των μελών της ομάδας 
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Χαιρετισμός Αντιπεριφερειαρχου 



Πρόλογος  
Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας έχει εξελιχθεί σε ανθρωπιστική κρίση, με έντονα τα φαινόμενα ανεργίας, εργασιακής ανασφάλειας, υπερχρέωσης 
και ακραίας φτώχειας πολλών νοικοκυριών, αύξησης των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, μεγάλων περικοπών στην υγεία, την ψυχική υγεία και την 
κοινωνική προστασία. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος στην περίπτωση των ατόμων ηλικίας 18-64 
ετών (39,7%) και εκτιμάται για τους Έλληνες σε 38% και για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα σε 59,7%.. Σύμφωνα με τις αναλύσεις του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών από το 2013 έως το 2014 ο κίνδυνος φτώχειας στην Περιφέρεια Κρήτης από 21% έφτασε στο 26%. Οι μετρήσεις αναδεικνύουν το 
Ρέθυμνο ως τον νομό με το υψηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας, καθώς έφτασε στο 24% το 2013, ποσοστό πάνω από τον εθνικό μέσο όρο του 23,1%. .  

Η κρίση φαίνεται να έχει δημιουργήσει νέες ευάλωτες ομάδες ενώ η ακραία φτώχεια φαίνεται να πλήττει έντονα τις μονογονεΐκές οικογένειες, τους μετανάστες, 
παιδιά και νέους, ηλικιωμένες γυναίκες, μακροχρόνια άνεργους αλλά και άτομα που διαμένουν σε άθλιες συνθήκες στέγασης. Οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν 
σημαντικά τη δημόσια υγεία, καθώς η κρίση σχετίζεται με αύξηση του πληθυσμού που υποσιτίζεται και διαβιεί κάτω από κακές συνθήκες στέγασης, κατάχρησης 
ουσιών, αύξησης των ποσοστών κατάθλιψης, αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας και αυτοκτονιών, αυξημένα προβλήματα υγείας στα παιδιά και στους εφήβους, βία 
και παραβατικότητα, περιβαλλοντικά προβλήματα, αύξηση της κοινωνικής ανισότητας και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπό-εκπαίδευση του 
πληθυσμού και δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.  

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία και την ψυχική υγεία του πληθυσμού είναι πολλές και σοβαρές και συνοδεύονται από μεγάλη αύξηση της 
ζήτησης υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής προστασίας. Η υψηλή ωστόσο ζήτηση δε φαίνεται να συνοδεύεται από αύξηση αλλά από μια 
συνεχιζόμενη συρρίκνωση των κοινωνικών υπηρεσιών και γενικότερα του συστήματος κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας.  

Την ίδια στιγμή, αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης συμπολιτών μας με σκοπό την υλική στήριξη ευάλωτων ατόμων, ομάδες 
αυτοβοήθειας και αυτοδιαχείρισης, νέες πρωτοβουλίες της Εκκλησίας για παροχή κοινωνικής φροντίδας, νέες δομές κοινωνικής φροντίδας των Δήμων (πχ. 
κοινωνικά παντοπωλεία), συμμετοχή εταιρειών στη χρηματοδότηση και υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων, λειτουργία δικτύων εναλλακτικής οικονομίας 
(ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος) και πολλές άλλες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης και φροντίδας. 

Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, στο οποίο συνυπάρχουν αυξημένη ζήτηση και παράλληλα περιορισμένη προσφορά υπηρεσιών 
ψυχοκοινωνικής φροντίδας, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών ενώ 
παράλληλα συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελουμένων. Το 
Πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2020 και υλοποιείται σε όλη τη χώρα μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων.  

Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί προϊόν των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος ΤΕΒΑ που υλοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και 
Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης, στην Περιφέρεια Κρήτης, κατά το χρονικό διάστημα 2017-2018, με σκοπό την 
ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελούμενων του προγράμματος. Το φυλλάδιο περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση των επιμέρους δράσεων και των συμπερασμάτων 
που προκύπτουν από την εφαρμογή τους καθώς και σειρα συστάσεων για τον επαναπροσδιορισμό των ψυχοκοινωνικών πρεμβάσεων και το σχεδιασμό νέων, στη 
βάση των διαπιστωμένων ψυχοκοινωνικών αναγκών των ωφελούμενων της Περιφέρειας Κρήτης.
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Το προφίλ των ωφελούμενων



Έρευνα���������	
��������������������  για���������	
��������������������  την���������	
��������������������  εκτίμηση���������	
��������������������  των���������	
��������������������  αναγκών���������	
��������������������  των���������	
��������������������  ωφελούμενων���������	
��������������������  στην���������	
��������������������  Περιφέρεια���������	
��������������������  Κρήτης���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
Δεκέμβριος���������	
��������������������  2016���������	
��������������������  

Δείγµα: 798 άτομα (17.858) 

177 
22,2% 90 

11,3% 
435 

54,5% 
96 

12,0% 
• Δήµος Χανίων  
• Δήµος Αποκορώνου  
• Δήµος Καντάνου 
Σελίνου  

• Δήµος Κισσάµου  
• Δήµος Πλατανιά  
• Σύλλογος Τριτέκνων 
Χανίων  

• ΙΜ Κισσάµου Σελίνου 

• Δήµος Αγίου 
Νικολάου  

• Δήµος Ιεράπετρας  
• Δήµος Σητείας  
• Σύλλογος 
Τριτέκνων 
Λασιθίου 

• Δήµος Ηρακλείου  
• Δήµος Μαλεβιζίου  
• Δήµος Φαιστού  
• Δήµος Γόρτυνας  
• Δήµος Χερσονήσου  
• Δήµος Μινώα Πεδ.  
• Σύλλογοι Τριτέκνων  
Ηρακλείου & ΑΜΕΑ 

• Δήµος Ρεθύµνης  
• Δήµος Αγίου 
Βασιλείου  

• Δήµος Αµαρίου  
• Δηµος Ανωγείων  
• Σύλλογος 
Τριτέκνων 
Ρεθύµνου 

Σκοπός 
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο LaHeRS του ΤΕΙ 
Κρήτης και είχε ως σκοπό την διερεύνηση των 
ψυχοκοινωνικών αναγκών των ωφελουμένων του 
προγράμματος ΤΕΒΑ στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Στόχοι 
• Η αποτύπωση των χαρακτηριστικών των ωφελουμένων. 
• Η εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών των 

ωφελούμενων. 
• Η διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για τη 

συνέχιση και τη βελτίωση των δράσεων του 
προγράμματος. 

Διαδικασία 
• Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου - 

Δεκεμβρίου 2016 μέσα από προσωπικές και 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν από 
στελέχη του Εργαστηρίου LaHeRS του Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης και από 
επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς (στελέχη των 
κοινωνικών υπηρεσιών). 

Ερευνητικό εργαλείο 
Χρησιμοποιήθηκε ερευνητικό εργαλείο, το οποίο απευθυνόταν 
στους ωφελούμενους του προγράμματος και αξιολόγησε τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά:  
• Κοινωνικά-δημογραφικά-οικονομικα  
• Εργασιακά 
• Συνθήκες διαβίωσης 
• Κοινωνικό δίκτυο και βαθμό κοινωνικής υποστηριξης 
• Κατάσταση υγείας (π.χ. αναπηρία, κινητικότητα, 

νοσηρότητα, φαρμακευτική αγωγή, χρήση υπηρεσιών 
υγείας, νοσηλείες, ασφαλιστική κάλυψη) 

• Ψυχική υγεία (π.χ. κατάθλιψη, άγχος, κατάχρηση αλκοόλ) 

Φωτογραφίες από τη συλλογή δεδομένων
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Η μέση ηλικία των ωφελούμενων στην Περιφέρεια Κρήτης είναι τα 
43.3 έτη με την υψηλότερη μέση ηλικία να παρατηρείται στους 

ωφελούμενους της ΠΕ Χανίων (45.7 έτη) και ΠΕ Λασιθίου (44.7 έτη). 

Το���������	
��������������������  προφίλ���������	
��������������������  των���������	
��������������������  ωφελούμενων���������	
��������������������  του���������	
��������������������  προγράμματος���������	
��������������������  ΤΕΒΑ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  στην���������	
��������������������  Περιφέρεια���������	
��������������������  Κρήτης���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
Κοινωνικοδημογραφικά���������	
��������������������  χαρακτηριστικά
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Ηράκλειο (%) Χανιά

(%)

Ρέθυμνο

(%)

Λασίθι

(%)

44,7

43,2

45,7

42,0

Ηλικία

Η αναλογία ανδρών και γυναικών στην Περιφέρεια Κρήτης 
είναι (46:54) με υπεροχή των ανδρών να σημειώνεται στις 

ΠΕ Χανιών και Ρεθύμνου (60:40). 

N=798 ΠΕ Κρήτης  
Φύλο

Άνδρες 367 ( 46.5)

Γυναίκες 422 (53.5)

Ηλικία* 43.3 (12.6)

Αρ. παιδιών* 2,3 (1.2)

Ηλικία νεώτερου* 13,8 (11.4)

Ηλικία µεγαλύτερου* 19,6 (12.9)
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Ηράκλειο

(%)

Χανιά

(%)

Ρέθυμνο

(%)

Λασίθι

(%)

18,518,319,920,0

13,314,313,214,1

Ηλικία νεώτερου* Ηλικία μεγαλύτερου*

Ο μέσος αριθμός παιδιών των ωφελούμενων είναι 2.3 με τη 
μέση ηλικία του νεώτερου να είναι 13.8 έτη και του 

μεγαλύτερου τα 19.6 έτη. 



Μεγάλο ποσοστό των ωφελουμένων είναι απόφοιτοι 
δημοτικού (32.6%) και απόφοιτοι λυκείου (22.0%). Στην 

ΠΕ Λασιθίου παρατηρείται το υψηλότερο ποσοστό 
αναλφάβητων και αποφοίτων δημοτικής εκπαίδευσης 

ενώ στην ΠΕ Ρεθύμνου το υψηλότερο ποσοστό 
αποφοιτων ανώτατης εκπαίδευσης σε σχέση με το μέσο 

όρο της Περιφέρειας Κρήτης.   

Το���������	
��������������������  προφίλ���������	
��������������������  των���������	
��������������������  ωφελούμενων���������	
��������������������  του���������	
��������������������  προγράμματος���������	
��������������������  ΤΕΒΑ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  στην���������	
��������������������  Περιφέρεια���������	
��������������������  Κρήτης���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
Κοινωνικοδημογραφικά���������	
��������������������  χαρακτηριστικά
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Ηράκλειο (%) Χανιά

(%)

Ρέθυμνο

(%)

Λασίθι

(%)

N=798 ΠΕ Κρήτης  
Οικ. κατάσταση
Άγαµοι 212 (27.2)
Έγγαµοι 388 (49.9)
Σε διάσταση 37 (4.8)
Διαζευγµένοι 12 (12.3)
Σε χηρεία 45 (5.8)
Μορφωτικό 
επίπεδο
Αναλφάβητοι 38 (4.9)
Δηµοτικό 255 (32.6)
Γυµνάσιο 138 (17.6)
Λύκειο 172 (22.0)
Τεχνική σχολή 112 (14.3)
Ανώτατη 
Εκπαίδευση

66 (8.4)
Ελλιπή στοιχεία 2 (0.3)

Ένας στους δύο ωφελούμενους στην Περιφέρεια 
Κρήτης είναι έγγαμοι με τους περισσότερους έγγαμους 
να συγκεντρώνονται στην ΠΕ Ηρακλείου (56.2%) και 

τους λιγότερους στην ΠΕ Λασιθίου (31.6%).



N=798 ΠΕ Κρήτης 
%

Τρέχουσα 
απασχόληση

Ελ. επαγγελµατίας 5,6

Έµπορος 2,0

Μισθωτός 7,9

Δηµόσιος υπάλληλος 3,6

Άνεργος 47,7

Οικιακή εργασία 11,5

Συνταξιούχος 4,9

Άλλο 16,8

Τύπος 
απασχόλησης

Περιστασιακή 48,3

Μερική 16,4

Εποχιακή 15,9

Πλήρης 19,4

Έτη ανεργίας* 3,9

Το���������	
��������������������  προφίλ���������	
��������������������  των���������	
��������������������  ωφελούμενων���������	
��������������������  του���������	
��������������������  προγράμματος���������	
��������������������  ΤΕΒΑ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  στην���������	
��������������������  Περιφέρεια���������	
��������������������  Κρήτης���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
Εργασιακά���������	
��������������������  χαρακτηριστικά

Η μέση διάρκεια της ανεργίας 
των ωφελούμενων είναι τα 4.2 
έτη με την υψηλότερη μέση 

διάρκεια να σημειώνεται στην ΠΕ 
Ρεθύμνου και τη χαμηλότερη 
στην ΠΕ Ηρακλείου (3.7 έτη).
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4,1
5,1
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Έτη ανεργίας

Οι μισοί περίπου ωφελούμενοι είναι άνεργοι (47.7%) με το υψηλότερο ποσοστό ανέργων 
να παρατηρείται στην ΠΕ Λασιθίου (60.9%) και το χαμηλότερο στην ΠΕ Ρεθύμνου (40.0%). 

Από το σύνολο των ωφελούμενων 
που αναφέρουν τρέχουσα 

απασχόληση, προκύπτει οτι στους 
μισούς από αυτούς αφορά σε 
περιστασιακή απασχόληση 

(48.3%). Το υψηλότερο ποσοστό 
περιστασιακής απασχόλησης 

παρατηρείται στην ΠΕ Ρεθύμνου 
(76.0%) και το χαμηλότερο στην 

ΠΕ Χανίων (42.9%). 
Χαρακτηριστικό είναι το ποσοστό 
μερικής απασχόλησης στην ΠΕ 
Λασιθίου (33.3%) και το ποσοστό 
εποχιακής απασχόλησης στην ΠΕ 

Χανίων (30.4%) που είναι 
υπερδιπλάσια του αντίστοιχου 
μέου όρου της Περιφέρειας 

Κρήτης. 



Ν=798 ΠΕ 
Κρήτης%

Ιδιοκτησία

Ιδιόκτητη 39,5

Ενοίκιο 23,5

Εθελούσια 
παραχώρηση

8,6

Φιλοξενία σε 
συγγενικό σπίτι

26,8

Άστεγος 0,9

Δηµόσια δοµή 0,8

Το���������	
��������������������  προφίλ���������	
��������������������  των���������	
��������������������  ωφελούμενων���������	
��������������������  του���������	
��������������������  προγράμματος���������	
��������������������  ΤΕΒΑ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  στην���������	
��������������������  Περιφέρεια���������	
��������������������  Κρήτης���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
Συνθήκες���������	
��������������������  κατοικίας
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(%)
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Ρέθυμνο

(%)
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(%)

Περίπου 4 στους 10 ωφελούμενους αναφέρουν διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία 
(39.5%) με το υψηλότερο ποσοστό να παρατηρείται στην ΠΕ Ηρακλείου (44.1%) 

και το χαμηλότερο στην ΠΕ Χανίων (31.0%).  

Περισσότεροι από 1 στους 4 ωφελούμενους αναφέρουν φιλοξενία σε συγγενικό 
σπίτι (26.8%) με το υψηλότερο ποσοστό να παρατηρείται στις ΠΕ Λασιθίου 

(35.4%) και ΠΕ Χανίων (35.1%) και το χαμηλότερο στην ΠΕ Ηρακλείου (18.1%). 

Περίπου 1 στους 4 ωφελούμενους αναφέρουν διαμονή σε μισθωμένη κατοικία 
(23.5%) με την ΠΕ Ρεθύμνου να υπερβαίνει κατά πολύ το μέσο όρο της 

Περιφέρειας Κρήτης (37.9%) και την ΠΕ Λασιθίου να εμφανίζει το χαμηλότερο 
ποσοστό (14.6%).



N=798 ΠΕ Κρήτης %

Θέρµανση 82,0

Ηλεκτρική 30,2

Κεντρική 
θέρµανση

20,7

Ξυλόσοµπα 28,6

Τζάκι 12,9

Σόµπα 
Υγραερίου

4,2

Άλλο 3,4

Εσωτερική 
τουαλέτα

89,0

Το���������	
��������������������  προφίλ���������	
��������������������  των���������	
��������������������  ωφελούμενων���������	
��������������������  του���������	
��������������������  προγράμματος���������	
��������������������  ΤΕΒΑ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  στην���������	
��������������������  Περιφέρεια���������	
��������������������  Κρήτης���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
Συνθήκες���������	
��������������������  κατοικίας

Από το σύνολο των ωφελούμενων, περίπου 8 
στους 10 αναφέρουν την ύπαρξη θερμαντικού 
μέσου στην κατοικία τους (82.0%) με τους 

ωφελούμενους της ΠΕ Λασιθίου να αναφέρουν 
την ύπαρξη θέρμανσης με μικρότερη 
συχνότητα (63.4%).  Ως κυριότερα μέσα 

θέρμανσης αναφέρονται η ηλεκτρική σόμπα 
(30.2%) και η ξυλόσομπα (28.6%).
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Λασίθι 
(%) 
63

Ρέθυμνο 
(%) 
95

Χανιά 
(%) 
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84
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90
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Ηράκλειο 
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89

Περίπου 1 στους 10 
ωφελούμενους δεν διαθέτουν 

τουαλέτα εντός της οικίας τους.

Ύπαρξη θερμαντικού μέσου Ύπαρξη εσωτερικής τουαλέτας
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Το���������	
��������������������  προφίλ���������	
��������������������  των���������	
��������������������  ωφελούμενων���������	
��������������������  του���������	
��������������������  προγράμματος���������	
��������������������  ΤΕΒΑ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  στην���������	
��������������������  Περιφέρεια���������	
��������������������  Κρήτης���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
Σωματική���������	
��������������������  υγεία���������	
��������������������  :���������	
��������������������  Χρόνια���������	
��������������������  νοσήματα,���������	
��������������������  αναπηρία���������	
��������������������  και���������	
��������������������  ιατρική���������	
��������������������  παρακολούθηση

Ιατρική παρακολούθηση

Χρόνιο πρόβλημα υγείας

ΠΕ Ηρακλείου ΠΕ Χανίων ΠΕ Ρεθύμνου ΠΕ ΛασιθίουΠεριφέρεια Κρήτης

Πιστοποιημένη αναπηρία

Σχεδόν οι μισοί ωφελούμενοι αντιμετωπίζουν κάποιο 
χρόνιο νόσημα, με τις ΠΕ Ρεθύμνου και Χανίων να 

έχουν το υψηλότερο ποσοστό ωφελουμένων με χρόνια 
νοσήματα στην Περιφέρεια Κρήτης.  

Περίπου 1 στους 4 ωφελούμενους αναφέρει 
πιστοποιημένη αναπηρία με το ποσοστό των 

ωφελουμένων με αναπηρία να είναι κατά πολύ 
υψηλότερο στην ΠΕ Ρεθύμνου (61.5%). 

Περίπου 6 στους 10 ωφελούμενοι παρακολουθούνται 
συστηματικά για κάποιο χρόνιο νόσημα, με την ΠΕ 
Ρεθύμνου να έχει 8 στους 10 ωφελούμενους υπο 

ιατρική παρακολούθηση. 
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Το���������	
��������������������  προφίλ���������	
��������������������  των���������	
��������������������  ωφελούμενων���������	
��������������������  του���������	
��������������������  προγράμματος���������	
��������������������  ΤΕΒΑ���������	
��������������������  στην���������	
��������������������  Περιφέρεια���������	
��������������������  Κρήτης���������	
��������������������  
Πρόβλημα���������	
��������������������  με���������	
��������������������  την���������	
��������������������  κατανάλωση���������	
��������������������  αλκοόλ

περιφέρεια Κρήτης
ΠΕ Ηρακλείου
ΠΕ Χανίων
ΠΕ Ρεθύμνου
ΠΕ Λασιθίου

• Έχετε νιώσει οτι πρέπει να μειώσετε την κατανάλωση 
αλκοόλ;  

• Σας έχουν ενοχλήσει άτομα που έχουν σχολιάσει τις 
συνήθειές σας ως προς την κατανάλωση αλκοόλ 

• Νιώσατε άσχημα ή ενοχή για το αλκοόλ που 
καταναλώσατε;  

• Καταναλώσατε αλκοόλ μόλις ξυπνήσατε το πρωί για να 
ηρεμήσετε τα νεύρα σας ή για να ηρεμήσετε τον 
πονοκέφαλο από την προηγούμενη βραδιά; 

Πρόβληµα µε την κατανάλωση αλκοόλ  
CAGE-AID questionnaire  

TΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΝΑΙ – ΌΧΙ)

Πρόβληµα µε την 
Κατανάλωση αλκοόλ (%)

Άνδρες 80.4

Γυναίκες 20.6

18-29 έτη 5.9

30-39 έτη 29.4

40-49 έτη 23.5

50-59 έτη 20.6

60+ 20.6
ΑΕΙ 8.8

Τεχνική Σχολή 8.8
Λύκειο 23.5

Γυµνάσιο 11.8

Δηµοτικό/Καθόλου 47.1

0 παιδί 15.4

1-2 παιδιά 57.7

3+ παιδιά 26.9

Αναπηρία 20.6
Χρόνιο νόσηµα 62.5
Εργαζόµενος 60.6

Άνεργος 39.4

Ασφαλισµένος 55.9

Ανασφάλιστος 44.1

Κοιν.Yποστήριξη  
(Μερικές φορές-Πάντα) 63.6

Κοιn.Yποστήριξη 
(Σπάνια-Ποτέ) 36.4
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Το 4.8% των ωφελουμένων 
εμφανίζουν σοβαρό πρόβλημα με την 
κατανάλωση αλκοόλ. Τα υψηλότερα 

ποσοστά ωφελουμένων που 
αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα 
εντοπίζονται στις ΠΕ Χανίων και 

Λασιθίου.

Από τους ωφελουμένους που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την 

κατανάλωση αλκοόλ…………..  

• 8 στους 10 είναι άνδρες. 
• Περίπου 1 στους 3 ανήκει στην 

ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών. 
• Περίπου 1 στους 2 είναι 

αναλφάβητοι ή απόφοιτοι 
δημοτικού.  

• Περίπου 3 στου 5 έχουν 1-2 παιδιά. 
• Περίπου 1 στους 5 έχουν 

πιστοποιημένη αναπηρία  και 3 
στους 5 έχουν κάποιο χρόνιο 
νόσημα.  

• Περίπου 4 στους 10 είναι άνεργοι 
και αντίστοιχο ποσοστό είναι 
ανασφάλιστοι και δεν έχουν μικρή ή 
καθόλου κοινωνική υποστήριξη.
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Το 12.0% των ωφελουμένων δεν έχει καμία κοινωνική υποστήριξη. 

Το υψηλότερο ποσοστό ωφελουμένων που δηλώνουν απουσία ατόμων εμπιστοσύνης 
για συναισθηματική στήριξη, βρίσκονται στην ΠΕ Ηρακλείου (20.3%), το υψηλότερο 
ποσοστό ωφελουμένων που δηλώνουν απουσία υποστήριξης σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης και σε σοβαρό πρόβλημα υγείας, εντοπίζονται στην ΠΕ Ρεθύμνου 
(27.1% και 21.2% αντίστοιχα). Τέλος, στην ΠΕ Ηρακλείου εντοπίζονται οι 

περισσότεροι ωφελούμενοι που δεν έχουν καθόλου υποστήριξη σε ζητήματα 
οικονομικής φύσεως, με το ποσοστό αυτών να προσεγγίζει το 50.0%. 

Οικονομική βοήθεια

Βοήθεια σε έκτακτες περιπτώσεις

Περιφέρεια Κρητης
ΠΕ Ηρακλειου
ΠΕ Χανίων
ΠΕ Ρεθυμνου
ΠΕ Λασιθίου

Βοήθεια σε πρόβλημα υγείας

Άτομο εμπιστοσύνης

1= Ποτέ, 2=Σπάνια, 3=Μερικές φορές, 4=Συχνά, 5=Πάντα

14



Το���������	
��������������������  προφίλ���������	
��������������������  των���������	
��������������������  ωφελούμενων���������	
��������������������  του���������	
��������������������  προγράμματος���������	
��������������������  ΤΕΒΑ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  στην���������	
��������������������  Περιφέρεια���������	
��������������������  Κρήτης���������	
��������������������  
Ψυχική���������	
��������������������  υγεία���������	
��������������������  :���������	
��������������������  Συχνότητα���������	
��������������������  εμφάνισης���������	
��������������������  συμπτωμάτων���������	
��������������������  κατάθλιψης

Το 50.6% των ωφελουμένων φαίνεται να έχουν 
συμπτώματα καταθλιψης, ήπιας έως σοβαρής.  

Το 25.8% των ωφελουμένων εμφανίζονται “Οριακά 
θετικοί” σε συμπτώματα κατάθλιψης, οι οποίοι συχνά 

παραμένουν αδιάγνωστοι.. 

Η ΠΕ Ηρακλείου φαίνεται να έχει ένα από τα υψηλότερα 
ποσοστά ωφελουμένων με “Μέτρια”, “Μετρίως Σοβαρή” 

και “Σοβαρή Κατάθλιψη”.  

Αξίζει να υπογραμμιστεί το υψηλό συγκριτικά ποσοστό 
ωφελουμένων με “‘Ηπια Κατάθλιψη” στην ΠΕ Λασιθίου 

(25.5%) και το υψηλό ποσοστό ωφελουμένων με “Μέτρια” 
και “Μετρίως Σοβαρή” Κατάθλιψη στην ΠΕ Ρεθύμνου.

● Δεν νιώθατε ενδιαφέρον ή ευχαρίστηση να κάνετε απλά καθηµερινά πράγµατα 
● Δεν είχατε διάθεση ή νιώθατε απελπισµένος  
● Είχατε δυσκολία να αποκοιµηθείτε ή να µείνετε ξύπνιος ή κοιµόσασταν για πολλές 
ώρες 

● Νιώθατε κουρασµένος ή είχατε λίγη ενέργεια  
● Δεν είχατε όρεξη για φαγητό ή αντίθετα θέλατε να τρώτε συνέχεια 
● Νιώθατε άσχηµα για τον εαυτό σας ή νιώθατε αποτυχηµένος επειδή απογοητεύσατε 
τον εαυτό σας ή την οικογένειά σας 

● Είχατε δυσκολία να συγκεντρωθείτε σε κάτι όπως στο διάβασµα µιας εφηµερίδας ή η 
στην παρακολούθηση τηλεόρασης 

● Η κίνησή και η οµιλία σας ήταν τόσο αργή που άλλα άτοµα θα το παρατηρούσαν ή 
αντίθετα ήσασταν υπερκινητικός,  περισσότερο από το συνηθισµένο 

● Κάνατε σκέψεις οτι θα ήταν καλύτερα τα πράγµατα αν δε ζουσατε ή σκέψεις να κάνετε 
κακό στον εαυτό σας

Περιφέρεια Κρήτης
ΠΕ Ηρακλείου
ΠΕ Χανίων
ΠΕ Ρεθύμνου
ΠΕ Λασιθίου

Κατάθλιψη 
PHQ-9 Patient Depression Questionnaire 

Τελευταίες 2 εβδοµάδες  
0=καθολου – 3=σχεδον κάθε µέρα 

1-4 οριακή, 5-9 ήπια, 10-14 µέτρια,15-19 µετρίως σοβαρή, 20-27 σοβαρή
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Οι άνδρες εμφανίζουν μικρή υπεροχή σε σχέση με τις γυναίκες στην “Οριακή” και τη 
“Σοβαρή” κατάθλιψη ενώ αντίθετα οι γυναίκες εκδηλώνουν με υψηλότερη συχνότητα 

“Ήπια”, “Μέτρια” και “Μετρίως Σοβαρή” κατάθλιψη.

Οι ωφελούμενοι ηλικίας <50 ετών εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά “Οριακής”, “Ήπιας”, και “Μέτριας” κατάθλιψης. Η “Σοβαρή” 
κατάθλιψη εκδηλώνεται με υψηλότερη συχνότητα σε ωφελούμενους ηλικίας 50 ετών και άνω ενώ η “Μετρίως Σοβαρή” φαίνεται 

να εκδηλώνεται με υψηλότερη συχνότητα σε ωφελούμενους ηλικίας 60+. 
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50
41,740,539,8

33,8
45,5

56,35756,958,1

4,52,12,53,38,1

0 παιδί 1-2 παιδιά 3+ παιδιά

Με εξαίρεση τη “Σοβαρή” κατάθλιψη που εκδηλώνεται με παρόμοια συχνότητα τόσο σε ωφελούμενους με 1-2 
παιδιά όσο και σε ωφελούμενους με 3+ παιδιά, η “Μετρίως Σοβαρή” κατάθλιψη και άλλες περιπτώσεις 
μικρότερης βαρύτητας φαίνεται να εκδηλώνονται πιο συχνά στους ωφελούμενους που έχουν 1-2 παιδιά.  
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Μονογονείς

4,5%
8,9%

19,4%

31,3%

35,8%

Οριακή Ήπια Μέτρια Μετρίως Σοβαρή Σοβαρή

Πρώην Χρήστες

18,2%

9,1%

45,4%

27,3%

Πρόσφυγες

50,1%

33,3%

16,6%

Μετανάστες

2,8%
11,1%

19,4%

33,3%

33,3%

Αστεγοι

25,0%

75,0%

• Οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι μονογονείς εκδηλώνουν με μεγαλύτερη 
συχνότητα “Ήπια” κατάθλιψη σε σχέση με άλλες κοινωνικά ευάλωτες 
ομάδες ωφελουμένων.

• Οι άστεγοι και οι πρώην χρήστες εκδηλώνουν με μεγαλύτερη συχνότητα 
“Μετρίως Σοβαρή” κατάθλιψη σε σχέση με άλλες κοινωνικά ευάλωτες 
ομάδες ωφελουμένων.
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Τα συμπτώματα κατάθλιψης, ανεξαρτήτως βαρύτητας, εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα σε ωφελούμενους που είναι αναλφάβητοι ή 
έχουν ολοκληρώσει μόνο το δημοτικό. Περισσότεροι από 1 στους 2 ωφελούμενους που αναφέρουν συμπτώματα σοβαρής ή μέτριας 

σοβαρότητας κατάθλιψης, είναι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου.
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Ασφαλισμένος Ανασφάλιστος

Οι εργαζόμενοι εκδηλώνουν με υψηλότερη συχνότητα ήπιες ή μετρίας βαρύτητας 
κατάθλιψη ενώ οι άνεργοι εκδηλώνουν με μεγαλύτερη συχνότητα υψηλής βαρύτητας 

κατάθλιψη.   

Τα συμπτώματα κατάθλιψης, ανεξαρτήτως βαρύτητας, εμφανίζονται με μεγαλύτερη 
συχνότητα σε ωφελούμενους που είναι ασφαλισμένοι, με την αναλογία ανασφάλιστων 

και ασφαλισμένων που εκδηλώνουν υψηλής βαρύτητας κατάθλιψη να είναι 1:2. 
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Οι ωφελούμενοι που αναφέρουν κοινωνική υποστήριξη με κάποια συχνότητα εκδηλώνουν με μεγαλύτερη 
συχνότητα “Ήπια, “Μέτρια” και “Μετρίως Σοβαρή” κατάθλιψη, σε σχέση με τους ωφελούμενους που δεν έχουν 

κοινωνική υποστήριξη.

Οριακή Ήπια Μέτρια Μετρίως Σοβαρή Σοβαρή

53,9
43,4

32,625,9
16,1

46,1
56,6

67,474,1
83,9

Κοιν.Yποστήριξη (Μερικές φορές-Πάντα)
Κοιν.Yποστήριξη (Σπάνια-Ποτέ)

Οριακή Ήπια Μέτρια Μετρίως Σοβαρή Σοβαρή

93,3

64,560,6
50,5

28,3

51,8

25,523,5
17,49,1

Αναπηρία Χρόνιο νόσημα

Οι έχοντες αναπηρία αποτελούν το 50% των περιπτώσεων με “Σοβαρή” κατάθλιψη και οι 
έχοντες χρόνιο νόσημα καταλαμβάνουν τα 90% των αντίστοιχων περιπτώσεων.
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Η ΠΕ Ρεθύμνου φαίνεται να έχει το υψηλότερο ποσοστό 
ωφελουμένων με “Ήπια” και “Σοβαρή” διαταραχή. Αντίστοιχα, η 

ΠΕ Ηρακλείου εμφανίζεται να έχει το υψηλότερο ποσοστό 
ωφελουμένων με “Μέτρια” αγχωδη διαταραχή. 

● Νιώσατε νευρικός, ανήσυχος ή στα άκρα.  
● Δε µπορούσατε να σταµατήσετε ή να ελέγξετε την ανησυχία σας. 
● Ανησυχούσατε υπερβολικά για διαφορετικά πράγµατα.  
● Είχατε δυσκολία να χαλαρώσετε.  
● Ήσασταν τόσο ανήσυχος που δε µπορούσατε να µείνετε ακίνητος. 
● Ήσασταν ευερέθιστος και ενοχλούσασταν πολύ εύκολα.  
● Φοβόσασταν οτι κάτι κακό µπορεί να συµβεί.

Περιφέρεια Κρήτης
ΠΕ Ηρακλείου
ΠΕ Χανίων
ΠΕ Ρεθύμνου
ΠΕ Λασιθίου

Άγχος  
Generalized Anxiety Disorder 7-item (GAD-7) scale 

Τελευταίες 2 εβδοµάδες  
(0) ΠΟΤΕ – (1) ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΡΕΣ – (2) ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ – (3) ΣΧΕΔΟΝ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ  
≥10 ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΕΔ; ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ 

5 ήπια 10 µέτρια, 15 σοβαρή
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Το 40.3% των ωφελουμένων φαίνεται να έχουν 
συμπτώματα αγχώδους διαταραχής, “Ήπιας” έως 

“Σοβαρής”.
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Καθόλου

Ήπια

Μέτρια

Σοβαρή
12,5

28,0

47,0

12,5

15,8

27,8

40,6

15,8

Ανδρες
Γυναίκες

Καθόλου

Ήπια

Μέτρια

Σοβαρή

9,1

16,6

23,8

50,6

6,3

10,2

21,9

61,7

3,7

12,4

18,6

65,2

4,1

15,3

22,4

58,2

7,3

5,5

5,5

81,8
ΑΕΙ Τεχνική Σχολή Λύκειο Γυμνάσιο Δημοτικό/Καθόλου

• Περίπου 1 στις 2 γυναίκες ωφελούμενες εκδηλώνουν 
‘Ήπια” αγχώδη διαταραχή και 1 στις 3 ωφελούμενες 
εκδηλώνουν “Μέτρια” αγχώδη διαταραχή.  

• Οι γυναίκες φαίνεται να εκδηλώνουν με μεγαλύτερη 
συχνότητα “Ήπια” αγχώδη διαταραχή σε σχέση με τους 
άνδρες και οι άνδρες εκδηλώνουν με μεγαλύτερη 
συχνότητα “Σοβαρή” αγχώδη διαταραχή σε σχέση με τις 
γυναίκες.

• Οι απόφοιτοι δημοτικού εκδηλώνουν με μεγαλύτερη 
συχνότητα αγχώδη διαταραχή, “ήπια”έως “σοβαρή”, σε 
σχέση με απόφοιτους άλλων βαθμίδων εκπαιδευσης. 
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Καθόλου

Ήπια

Μέτρια

Σοβαρή
5,1

12,5

19,4

62,9

7,9

14,0

28,9

49,1

Διαθετουν <5 βασικά αγαθά Διαθέτουν >5 βασικά αγαθά

Μονογονείς

3,4%
13,9%

27,7%
55,0%

Καθόλου Ήπια
Μέτρια Σοβαρή

Πρώην Χρήστες

15,4%

7,7%

76,9%

Αποφυλακισμένοι

25,0%

25,0%

50,0%

Πρόσφυγες

7,1%

14,3%

7,1%

71,5%

Μετανάστες

1,6%
14,7%

16,4%

67,3%

Ρομά

57,2%

42,8%

Αστεγοι

40,0%

40,0%

20,0%

• Οι ωφελούμενοι που διαθετουν <5 βασικά αγαθά (π.χ. ηλεκτρισμό, ζεστό νερό, θέρμανση, ψυγείο, κτλ) 
εκδηλώνουν με μεγαλύτερη συχνότητα αγχώδη διαταραχή όλων των μορφών σε σχέση με αυτούς που 
έχουν περισσότερα βασικά αγαθά. 

• Οι άστεγοι εκδηλώνουν με μεγαλύτερη συχνότητα αγχώδεις διαταραχές, και οι πρώην χρήστες και οι 
αποφυλακισμένοι εκδηλώνουν με μεγαλύτερη συχνότητα τις πιο σοβαρές μορφές διαταραχής. 
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Καθόλου Ήπια Μέτρια Σοβαρή

15,5
19,618,6

46,4

7,1

17,3

25,2

50,4

5,1
12,9

22,5

59,6

4,4
12,2

17,6

65,9

3,15,2

21,6

70,1

18-29 έτη 30-39 έτη 40-49 έτη 50-59 έτη 60+

Καθόλου Ήπια Μέτρια Σοβαρή

8,6

20,123,4

47,8

6,4
13,2

20,6

59,8

7,10,03,6

89,3

0 παιδί 1-2 παιδιά 3+ παιδιά

Οι ωφελούμενοι που έχουν 3 ή περισσότερα παιδιά 
εκσηλώνουν με μεγαλύτερη συχνότητα αγχώδη διαταραχή 

όλων των μορφών. 

• Οι ωφελούμενοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 60+ 
έτη εκδηλώνουν με μεγαύτερη συχνότητα αγχώδη διαταραχή 
μέτριας και σοβαρής μορφής ενώ οι ωφελούμενοι που 
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 50-59 έτη εκδηλώνουν 
με μεγαλύτερη συχνότητα “Ήπια” αγχώδη διαταραχή. 

• Στις πιο σοβαρές μορφές αγχώδους διαταραχής, όσο αυξάνει 
η ηλικία τόσο αυξάνουν και τα συμπτώματα. 
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Εργαζόμενοι

6,0%
12,2%

20,5%
61,4%

Άνεργοι

7,0%

14,2%

21,5%
57,3%

Ασφαλισμένοι

5,7%

15,2%

20,7% 58,5%

Ανασφάλιστοι

10%

10%

20% 61%

Καθόλου Ήπια Μέτρια Σοβαρή

• Περίπου 4 στους 10 ωφελούμενους ανάμεσα στους 
εργαζόμενους τους ανέργους, τους ασφαλισμένους και 
τους ανασφάλιστους, εκδηλώνουν συμπτώματα 
αγχώδους διαταραχής διαφορετικής βαρύτητας. 

• Μεγαλύτερα ποσοστά “Σοβαρής” αγχώδους διαταραχής 
εκδηλώνουν οι ωφελούμενοι που δηλώνουν 
ανασφάλιστοι και αυτοί που είναι άνεργοι ενώ 
μεγαλύτερα ποσοστά “Μέτριας” αγχώδους διαταραχής 
εκδηλώνουν οι ωφελούμενοι που δηλώνουν 
ασφαλισμένοι και εκείνοι που δηλώνουν άνεργοι. 
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Αγχώδης διαταραχή σε αυτούς που έχουν 
αναπηρία

15,2%

21,7%

22,8%

40,2%

Καθόλου
Ήπια
Μέτρια
Σοβαρή

Αγχώδης διαταραχή σε αυτούς που έχουν 
χρόνιο νόσημα

10,3%

22,6%

30,3%

36,8% Αγχώδης διαταραχή και ύπαρξη κοινωνικής υποστήριξης

Καθόλου Ήπια Μέτρια Σοβαρή

11,2
18,421,4

49,0

4,611,5
19,8

64,1

Κοιν.Yποστήριξη (Μερικές φορές-Πάντα)
Κοιn.Yποστήριξη (Σπάνια-Ποτέ)

• Περισσότεροι από 6 στους 10 ωφελούμενους που έχουν αναπηρία ή χρόνιο νόσημα 
εκδηλώνουν “Ήπια” έως “Σοβαρή” αγχώδη διαταραχή.  

• Αυτοί που αναφέρουν μεγαλύτερο βαθμό κοινωνικής υποστήριξη,ς εκδηλώνουν με 
μικρότερη συχνότητα αγχώδη διαταραχή όλων των μορφών. 
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Προσλαμβανόμενη υγεία και ασφάλιση

Καλή / Πολύ Καλή Μέτρια έως Πολύ Κακή

35,2

56,3

14,5

67,2 Ασφαλισμένοι
Ανασφαλιστοι

Προσλαμβανόμενη υγεία και φύλο

Καλή / Πολύ Καλή Μέτρια έως Πολύ Κακή

39,8
60,2

35,2

64,8
Άνδρες 
Γυναίκες

Προσλαμβανόμενη υγεία και ανεργία

Καλή / Πολύ Καλή Μέτρια έως Πολύ Κακή

19,3

59,0

20,3

65,7
Εργαζόμενοι
Άνεργοι

Μέτρια έως πολύ κακή θεωρούν την υγεία τους 
οι παρακάτω: 
• 39.8% των γυναικών και 35.2% των ανδρών 
• 19.3% των ανέργων και 35.2% των 

ανασφάλιστων 

Χειρότερη υγεία θεωρούν οτι έχουν:  
• Οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες  
• Οι ανασφάλιστοι σε σχέση με τους 

ασφαλισμένους. 

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν σημαντικές διαφορές 
ως προς τη θεώρηση της υγείας τους σε σχέση 
με τους ανέργους.
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Μέτρια έως πολύ κακή θεωρούν την 
υγεία τους οι παρακάτω: 

• 44.8% αυτών που στερούνται 
βασικάών αγαθών 

• 80.0% των αστέγων και 57.1% των 
Ρομά 

• 48.5% αυτών που δεν έχουν 
κοινωνική υποστήριξη και 43.2% 
αυτών που περιστασιακά έχουν 
κοινωνική υποστήριξη.

Προσλαμβανόμενη υγεία και κοινωνικά ευάλωτη ομάδα

Καλή / Πολύ καλή Μέτρια έως Πολύ κακή

80,0

20,0

57,1
42,9 39,7

60,3

25,0

75,0
50,050,0 50,050,0 40,0

60,0

Μονογονείς Πρώην χρήστες Αποφυλακισμένοι
Πρόσφυγες Μετανάστες Ρομά
Άστεγοι

Προσλαμβανόμενη υγεία και συχνότητα κοινωνικής υποστήριξης

Καλή / Πολύ Καλή Μέτρια έως Πολύ Κακή

48,551,5 43,2
56,8

28,9

71,1
Υποστήριξη (Πάντα / Συχνά)
Υποστήριξη (Περιστασιακά)
Υποστήριξη (Σπάνια / Ποτέ)

Προσλαμβανόμενη υγεία και διαθέσιμα αγαθά 

Καλή / Πολύ Καλή Μέτρια έως Πολύ Κακή

34,8

65,2
44,8

55,2

<5 Βασικά αγαθά 
>5 Βασικά αγαθά

Όσο αυξάνεται η κοινωνική 
υποστήριξη τόσο βελτιώνεται η 

προσλαμβανόμενη υγεία.
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Η παρέμβαση



Συνοδευτικά µέτρα (1) 
Ατοµική υποστήριξη ωφελουµένων µε πολλαπλά προβλήµατα  

Στόχοι  
α) Η ενδυνάµωση των ωφελουµένων του προγράµµατος µέσα από ατοµική 
συµβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη,  
β) Παροχή συµβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε περιπτώσεις 
ωφελουµένων µε υψηλό δείκτη δυσκολίας από την επιστηµονική οµάδα του 
Εργαστηρίου Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) σε συνεργασία µε τις 
κοινωνικές υπηρεσίες των Δήµων εταίρων.

Μεθοδολογία/Οργάνωση 
Κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ Οκτωβρίου 2016 - Μαρτίου 2017, 
επιστηµονική οµάδα του Εργαστηρίου LaHeRS, αποτελούµενη από 
επαγγελµατίες υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας (π.χ. γενικό 
ιατρό, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό) κινητοποιήθηκε προκειµένου να 
ανταποκριθεί σε περιπτώσεις ωφελουµένων µε πολλαπλά προβλήµατα 
σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής φύσεως. Οι συµπραττόµενοι φορείς του 
προγράµµατος ΤΕΒΑ ενηµερώθηκαν για τη διαθεσιµότητα και τη δυνατότητα 
επικοινωνίας µε την επιστηµονική οµάδα. Κατόπιν πρόσκλησης και 
διαµεσολάβησης των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών των 
συµπραττόµενων φορέων, όπου κρίθηκε αναγκαίο, πραγµατοποιήθηκε 
τηλεφωνική επικοινωνία ή/και προσωπική επαφή από µέλη της επιστηµονικής 
οµάδας του Εργαστηρίου LaHeRS για την εκτίµηση των ψυχοκοινωνικών 
αναγκών, την αξιολόγηση και τη διαχείρισή τους σε ωφελούµενους µε 
πολλαπλές προβληµατικές συνθήκες και υψηλή δυσκολία διαχείρισης. 

Κυριότερα αποτελέσµατα  

Προφίλ ατόµων που εξυπηρετήθηκαν 
Από το σύνολο των ωφελουµένων το 55.0% ήταν γυναίκες, η 
µέση ηλικία τους ήταν τα 48.6 έτη, το 37.5% ήταν άγαµοι, το 
35.0% δεν είχαν παιδιά και το 25.0% ζούσαν µόνοι. 

Κυριότερα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι ωφελούµενοι 
• Το 95.0% προβλήµατα στον τοµέα της σωµατικής και ψυχικής 
υγείας. 

• Το 77.5% οικονοµικά προβλήµατα (έλλειψη πόρων, χρέη, κτλ). 
• Το 65.0% προβλήµατα στον τοµέα της απασχόλησης / 
ανεργίας. 

• Το 55.0% ζητήµατα στέγασης / κατοικίας. 
• Το 45.0% προβλήµατα γονεϊκού ρόλου.    
• Το 37.5% ζητήµατα µάθησης/εκπαίδευσης των παιδιών.  
• Το 27.5% προβλήµατα που σχετίζονταν µε τη σύνδεσή της 
οικογένειας µε τη κοινότητα. 

• Το 20.0% προβλήµατα µε την κατανάλωση  αλκοόλ και τη 
χρήση ουσιών.  

• το 17.5% παραβατική συµπεριφορά.  
• το 15.0% πένθος. 

Παρεχόµενη υπηρεσία στους ωφελούµενους 
Από το σύνολο των δύσκολων περιπτώσεων  που διαχειρίστηκε 
η οµάδα:  
• στο 42,5% επιδιώχθηκε η κάλυψη αναγκών φροντίδας υγείας 
και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,  

• στο 10% υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη καθώς και 
διασύνδεση µε υπηρεσίες,    

• στο 7,5% ενδυνάµωση, η παροχή συµβουλευτικής  και 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,  

• στο 7,5% κοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη,  
• στο 5% διαπαιδαγώγηση, κοινωνική ενσωµάτωση,προστασία 
και υγιεινή των παιδιών,  

• στο 5% διευθέτηση ζητηµάτων εισαγωγής σε ίδρυµα χρονίων 
παθήσεων,  

• στο 5% διευθέτηση ζητηµάτων στέγασης και ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη,  

• στο 5% διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης παιδιών και 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη και αποκατάσταση της 
οικογένειας,  

• στο 5% συµβουλευτική γονέα/ων.
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Δοµές  
Συνολικά απευθύνθηκαν στo Εργαστήριο 14 δοµές κοινωνικής φροντίδας και 
υποστήριξης ευπαθών οµάδων, οι οποίες ζήτησαν συµβουλευτική υποστήριξη 
για 80 περιπτώσεις ωφελουµένων. Στις 11 περιπτώσεις η υποστήριξη δόθηκε 
δια ζώσης και στις 69 µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.  

Συµπεράσµατα 
• Διαπιστώθηκαν περισσότερα των 3 συνυπάρχοντα βιοψυχοκοινωνικά 
προβλήµατα στην οικογένεια των ωφελούµενων (π.χ. ανεργία, σωµατική 
αναπηρία, ψυχική νόσος, εξαρτήσεις από ουσίες, κακοποίηση, αντικοινωνική 
συµπεριφορά, κτλ). 

• Στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάστηκε συνεργασία µε 2 τουλάχιστον 
άλλες δοµές για τη διαχείριση της περίπτωσης.   

• Διαπιστώθηκε έντονη η ανάγκη των κοινωνικών λειτουργών για επιστηµονική 
και επαγγελµατική υποστήριξη και καθοδήγηση στο δύσκολο έργο τους µε τις 
οικογένειες που αντιµετωπίζουν πολλαπλά βιοψυχοκοινωνικά προβλήµατα, 
ενός ή περισσότερων µελών. 



Συνοδευτικά µέτρα (2) 
Θεραπευτικές-Συµβουλευτικές οµάδες και “Σχολές Γονέων”  

Στόχοι  
Η ενδυνάµωση των ωφελουµένων του 
προγράµµατος µέσα από τη συµµετοχή 
τους σε οµαδική συµβουλευτική και 
ψυχολογική στήριξη.

Μεθοδολογία/Οργάνωση 

Οργανώθηκαν θεραπευτικές-
συµβουλευτικές οµάδες και οµάδες 
“Σχολών Γονέων” αποτελούµενες απο 
8-12 ωφελούµενους µε µέγιστη δυνατή 
διάρκεια 4 συναντήσεων ανά οµάδα. 
Στις οµάδες αυτές οι συµµετέχοντες 
είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τις 
εµπειρίες και τις θέσεις τους µε τους 
άλλους συµµετέχοντες και να λάβουν 
απαντήσεις στα ερωτήµατά τους 
µέσα από την τεκµηρίωση που παρέχει 
η επιστήµη διά µέσου των ειδικών 
συντονιστών ψυχολόγων-
ψυχοθεραπευτών. Οι θεραπευτικές-
συµβουλευτικές οµάδες 
διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις 
τοπικές ανάγκες ενώ οι οµάδες 
“Σχολών Γονέων” σχηµατίστηκαν 
επιπλέον ανάλογα µε το αναπτυξιακό 
στάδιο των παιδιών των 
ωφελούµενων που συµµετείχαν. 
Καταλυτική στάθηκε η συνεννόηση µε 
τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών 
των συµπραττόµενων φορέων και η 
συνεργασία µε την τοπική 
αυτοδιοίκηση και τους αντιδηµάρχους 
κοινωνικής πολιτικής κάθε Δήµου µε 
τους οποίους συζητήθηκαν και 
ιεραρχήθηκαν οι τοπικές ανάγκες πριν 
από τη συγκρότηση των οµάδων. 

Αποτελέσµατα / Συµπεράσµατα 

Οι σχολές γονέων λειτούργησαν ως µέσο 
προαγωγής της ψυχικής υγείας και κοινωνικής 
ένταξης των ωφελούµενων του προγράµµατος, 
αφού αυξήθηκε η κατανόησή τους προς τα παιδιά 
και την οικογένεια, οριοθέτησαν συµπεριφορές 
και έβαλαν κανόνες, ενηµερώθηκαν για ζητήµατα 
που τους προβληµάτιζαν, µειώθηκε το άγχος, η 
θλίψη, ο θυµός και η µαταίωση που βίωναν. 
Επίσης, οι γονείς πήραν αποδοχή, ανακούφιση 
και υποστήριξη από την οµάδα, µοιράστηκαν και 
εκφράστηκαν, συνειδητοποίησαν την 
αναγκαιότητα της φροντίδας του εαυτού σε 
επίπεδο προσωπικού χρόνου, ψυχικής και 
σωµατικής υγείας και έγινε παραποµπή για 
περαιτέρω ψυχολογική υποστήριξη, την οποία 
αµελούσαν λόγω των σοβαρών οικογενειακών 
προβληµάτων. 
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Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με θέμα «Διαχείριση συναισθημάτων - ενίσχυση 

αυτοπεποίθησης». 

Στις 5 Δεκεμβρίου 2016, στο Γυμνάσιο Ασημίου του Δήμου Γόρτυνας με συντονίστρια την κ. 

Φωτεινή Παπαδάτου, πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις γνωριμίας, διερεύνηση προσδοκιών και 

ανάπτυξη του θέματος «Επιτυχημένη επικοινωνία και βελτίωση των ενδοοικογενειακών 

σχέσεων» (Εικόνα 1). Στις 12 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με θέμα «Εφηβεία, 

οριοθέτηση και θετική ενίσχυση ο ρόλος του γονέα» (Εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 1: «Επιτυχημένη επικοινωνία και βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων» 

 

 

Εικόνα 2: «Εφηβεία, οριοθέτηση και θετική ενίσχυσηο ρόλος του γονέα» 
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5. Πορεία υλοποίησης 

Κατά την πορεία υλοποίησης των ομάδων συζητήθηκαν και επιτεύχθηκαν τα παρακάτω 

(Εικόνα 10): 

� Επιτυχημένη επικοινωνία - βελτίωση ενδοοικογενειακών σχέσεων 

� Διαχείριση συναισθημάτων - θυμός, άγχος 

� Η γονεϊκή εμπλοκή στη μελέτη του παιδιού στο σπίτι, οριοθέτηση και οργάνωση της 

σχολικής μελέτης 

� Μαθησιακές δυσκολίες - σχολικός εκφοβισμός 

� Εφηβεία, οριοθέτηση και θετική ενίσχυση  

� Διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών εκδήλωσης της εφηβικής παραβατικότητας - Η 

στάση των γονιών στη διαχείριση των κρίσεων 

� Τα όρια μεταξύ κατάχρησης και εξάρτησης από ουσίες - Τι γνωρίζουν οι γονείς, πρόληψη 

και διαχείριση των εξαρτήσεων 

 

 

 

Εικόνα 10: Πορεία υλοποίησης 

 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΑ
(Υποστήριξη-

Επίλυση 
προβλημάτων)

Διαχείριση άγχους

Διαχείριση θυμού

Τεχνική επίλυσης 
προβλημάτων

Επικοινωνιακές 
δεξιότητες

Οριοθέτηση

Δεξιότητες 
κοινωνικοποίησης
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Εικόνα 4: Γνωριμία της ομάδας των φροντιστών στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου 

 

 
Εικόνα 5: Δεύτερη συνάντηση ομάδας φροντιστών στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου 

 

Περιεχόµενο 

Οργανώθηκαν συνολικά 9 οµάδες Σχολών Γονέων, µε 4 
διαδοχικές εβδοµαδιαίες συναντήσεις η καθεµία και 4 
ψυχολόγους-ψυχοθεραπευτές στο ρόλο των συντονιστών. 

•Δήµου Γόρτυνας Ηρακλείου µε θέµα “Ζώντας µε παιδιά 
και εφήβους - ο ρόλος του γονέα” (Οµάδα Αγίας Βαρβάρας)  
•Δήµου Αµαρίου Ρεθύµνου µε θέµα Μαθαίνω να 
προστατεύω τους εφήβους απο παραβατικές συµπεριφορές 
και εξαρτήσεις - ο ρόλος του γονέα”  
•Δήµου Μυλοποτάµου Ρεθύµνου µε θέµα “Ζώντας µε 
παιδιά και εφήβους - ο ρόλος του γονέα”  
• Δήµου Καντάνου -Σελίνου Χανίων - Οµάδα φροντιστών 
ασθενών µε χρόνια νοσήµατα ή αναπηρία 
•Δήµου Ανωγείων Ρεθύµνου µε θέµα “Διαχείριση - 
βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων στην οικογένεια”  
•Δήµου Σητείας Λασιθίου µε θέµα “Ζώντας µε παιδιά και 
εφήβους - ο ρόλος του γονέα”  
•Δήµου Γόρτυνας Ηρακλείου µε θέµα “Ζώντας µε παιδιά 
και εφήβους - ο ρόλος του γονέα” (οµάδα Ασηµίου)  
•Δήµου Ιεράπετρας Λασιθίου µε θέµα “Ζώντας µε παιδιά 
και εφήβους - ο ρόλος του γονέα”  
•Δήµου Μινώα Πεδιάδος Ηρακλείου µε θέµα “η σεξουαλική 
ωρίµανση και η ανάγκη του εφήβου για αυτονοµία” 
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Συνοδευτικά µέτρα (3) 
Δ∆ράσεις ευαισθητοποίησης και προαγωγής της κοινωνικής και ψυχικής υγείας 

Στόχοι 

α) Η πρόληψη και διαχείριση ψυχοκοινωνικών 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν σε καθηµερινή 
βάση οι ωφελούµενοι. 
β) Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση.  
γ) Η αναγνώριση και επεξεργασία στερεοτύπων.  
δ) Η υιοθέτηση υγιών συµπεριφορών και 
πρακτικών.  
ε) Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της ελεύθερής 
έκφρασης απόψεων, συναισθηµάτων, 
προβληµατισµών.

Μεθοδολογία 

Αξιοποιήθηκαν οι παρακάτω µέθοδοι: 
• Η βιωµατική µάθηση. Στόχος ήταν η 

οικειοποίηση της γνώσης µέσω της εµπειρίας 
και της αναζήτησης προσωπικού νοήµατος σ’ 
αυτήν από τους συµµετέχοντες. 

• Η “Κοινωνική Εργασία µε Οµάδες” µέσα 
από την οποία επιτυγχάνεται η κοινωνική 
µάθηση και η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη µέσω 
της απόκτησης δεξιοτήτων διαπροσωπικής 
επικοινωνίας, ενίσχυσης της αυτοεκτίµησης, 
επίλυσης συγκρούσεων και διεκδίκησης 
στόχων. 

• Ποικιλία δραστηριότητων όπως 
µουσικοκινητικές, παιχνίδια ρόλων και 
διάλογος καθώς επίσης δόθηκαν ερεθίσµατα 
µέσα από βίντεο, άρθρα, µουσική και 
αποσπάσµατα από ταινίες.

Συµµετέχοντες  

Στις ηµερίδες συµµετείχαν κατά προσέγγιση 1200 
ωφελούµενοι, 300 αιρετοί και επαγγελµατίες υγείας, 
ψυχικής υγείας και στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών και 
περισσότερα από 400 άτοµα από το γενικό πληθυσµό 
που επιθυµούσαν να ενηµερωθούν.

Αποτελέσµατα 

Μεταξύ άλλων αναδείχθηκαν τα εξής: 
• Έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων ως προς την 

εκτέλεση του γονεικού ρόλου σε καθηµερινά ζητήµατα 
που αφορούν τα παιδιά καθώς και ζητήµατα 
ψυχοσωµατικής και συναισθηµατικής ωρίµανσης των 
παιδιών. Σηµαντική δυσκολία παρατηρήθηκε στην 
οριοθέτηση των παιδιών καθώς και στη διαχείριση 
της σεξουαλικής ωρίµανσής τους.  

• Μύθοι και στερεότυπες αντιλήψεις γύρω από 
συγκεκριµένες γονεικές και παιδικές συµπεριφορές 
καθώς και γύρω από το ρόλο των δύο φύλων και της 
µεταξύ τους σχέσεις. 

• Έλλειψη δεξιοτήτων ανάπτυξης υγιούς και 
ουσιαστικής επικοινωνίας µε το παιδί. 

Συµπεράσµατα 

Η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής απευθυνόµενων αποκλειστικά σε γονείς και εφήβους στην κοινότητα 
αναδείχθηκε ως σηµαντική ανάγκη ιδιαίτερα για τις αγροτικές και αποµακρυσµένες περιοχές της Περιφέρειας 
Κρήτης. Η ανάγκη για συντονισµό και συνέχεια στις παρεµβάσεις πρόληψης στην κοινότητα από 
πιστοποιηµένους φορείς πρέπει να αποτελέσει βασική επιδίωξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Περιεχόµενο 

Έντεκα (11) βιωµατικές ηµερίδες/σεµινάρια που 
απευθύνονταν σε διαφορετικές πληθυσµιακές 
οµάδες ωφελουµένων (π.χ. σε γονείς, νέους, 
ηλικιωµένους, ανέργους, µονογονείς).  
• Δήµος Αγίου Νικολάου. Θέµα: Έµφυλη 

βία, ενδοοικογενειακή βία και βία κατά των 
γυναικών.  

• Δήµος Αγίου Νικολάου. Θέµα: Μαθαίνω 
να µοιράζοµαι την πόλη µου µε ανθρώπους 
από άλλες χώρες: Προβληµατσµοί και 
τρόποι αρµονικής συµβίωσης.  

• Δήµος Ιεράπετρας. Θέµα: 
Προλαµβάνοντας παραβατικές 
συµπεριφορές και εξαρτήσεις στους 
εφήβους- ο ρόλος του γονέα.  

• Δήµος Χανίων. Θέµα: Ζώντας µε ένα 
έφηβο- προκλήσεις στο ρόλο του γονέα.  

• Δήµος Αποκορώνου. Θέµα: Η 
καθηµερινότητα µιας οικογένειας σε περίοδο 
κρίσης.Τεχνικές πρόληψης της 
ενδοοικογενειακής βίας.  

• Δήµος Κισσάµου. Θέµα: Μαθαίνω να 
προστατεύω τον έφηβο από παραβατικές 
συµπεριφορές και εξαρτήσεις – ο ρόλος του 
γονέα.  

• Δήµος Ρεθύµνου. Θέµα: Η καθηµερινότητα 
µιας οικογένειας σε περίοδο κρίσης. 
Τεχνικές πρόληψης της ενδοοικογενειακής 
βίας.  

• Δήµος Αγίου Βασιλείου. Θέµα: Αλκοόλ και 
τροχαίες συγκρούσεις.  

• Δήµος Ηρακλείου. Θέµα: Κατανοώντας τα 
προβλήµατα της οικογένειας µέσα από τον 
διάλογο.  

• Δήµος Χερσονήσου. Θέµα: Η σεξουαλική 
ωρίµανση και η ανάγκη του εφήβου για 
αυτονοµία. 

• Δήµος Φαιστού. Θέµα: Προλαµβάνοντας 
παραβατικές συµπεριφορές και εξαρτήσεις 
στους εφήβους – ο ρόλος του γονέα. 
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Συμπεράσματα
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Ηράκλειο 
Μικρότερη μέση ηλικία ωφελουμένων. 

Υψηλό ποσοστό αποφοίτων Β/θμιας εκπαίδευσης.  
Υψηλό ποσοστό έγγαμων. 

Υψηλό ποσοστό ιδιόκτητης κατοικίας.  
Χαμηλή κοινωνική υποστήριξη. 

Υψηλή συχνότητα μέτριας και μετρίως σοβαρής κατάθλιψης 
Υψηλή συχνότητα μέτριας αγχώδους διαταραχής. 

Ρέθυμνο 
Υψηλό ποσοστό αγάμων. 

Υψηλή μέση διάρκεια ανεργίας. 
Υψηλή συχνότητα περιστασιακής απασχόλησης. 

Υψηλό ποσοστό ωφελουμένων που φιλοξενούνται σε οικίες 
συγγενικών προσώπων. 

Υψηλή συχνότητα πιστοποιημένης αναπηρίας. 
Υψηλή συχνότητα χρόνιων νοσημάτων. 

Χαμηλή κοινωνική υποστήριξη. 
Υψηλή συχνότητα ήπιας και σοβαρής αγχώδους διαταραχής.

Χανιά 

Υψηλότερη μέση ηλικία ωφελουμένων. 
Υψηλό ποσοστό ανέργων. 

Υψηλό ποσοστό διαζευγμένων. 
Υψηλό ποσοστό ωφελουμένων που μισθώνουν οικίες. 

Υψηλή συχνότητα εποχικής απασχόλησης.  
Υψηλή συχνότητα σοβαρών προβλημάτων με την κατανάλωση 

αλκοόλ.

Λασίθι 

Υψηλό ποσοστό αναλφάβητων και αποφοίτων πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Υψηλό ποσοστό ανέργων.  
Υψηλό ποσοστό διαζευγμένων. 

Υψηλό ποσοστό ωφελουμένων που μισθώνουν οικίες. 
Υψηλό ποσοστό ωφελουμένων χωρίς θέρμανση στην οικία τους 

Υψηλή συχνότητα μερικής απασχόλησης. 
Υψηλή συχνότητα σοβαρών προβλημάτων με την κατανάλωση 

αλκοόλ. 
Υψηλή συχνότητα ήπιας κατάθλιψης.



Η ύπαρξη παιδιών συνδέεται με αυξημένη συχνότητα προβλημάτων που αφορούν την ψυχική υγεία.

34

Τα χαμηλά επίπεδα της εκπαιδευτικής επίδοσης είναι ζωτικής σημασίας ως προς τη δημιουργία και 
τη διατήρηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η οικογένεια φαίνεται να σχετίζεται με πολλούς προστατευτικούς παράγοντες (π.χ. φροντίδα και υποστήριξη, καθώς και με 
παράγοντες κινδύνου (π.χ. ανεπαρκής γονεϊκός ρόλος), οι οποίοι συνδέονται με αυξημένη ευαλωτότητα στην εμφάνιση ψυχοπαθολογίας.

Η οικονομική κρίση φαίνεται να συμβάλλει στην κρίση των διαπροσωπικών σχέσεων και στη δυσκολία επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.

Υψηλά επίπεδα κατάθλιψης και αγχώδους διαταραχής 

Οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς σε ψυχικές διαταραχές και πιο ευάλωτες στον κοινωνικού αποκλεισμό,

Το κοινωνικό δίκτυο φαίνεται να προστατεύει τους ωφελούμενους από την ψυχική νόσο. 

Η αναπηρία και τα χρόνια νοσήματα εμφανίζονται με υψηλή συχνότητα στους ωφελούμενους και συνδέονται με αρνητική 
ψυχική υγεία. 

Οι άστεγοι, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση ψυχικών διαταραχών.

Η κοινωνικο οικονομική στέρηση που εκδηλώνεται μέσα από κακές συνθήκες κατοικίας και στέρηση βασικών αγαθών φαίνεται να 
συνδέονται με κακή αυτοπροσδιορισζόμενη υγεία και υψηλή συχνότητα ψυχικών διαταραχών. 

Γενικές επισημάνσεις για την 
Περιφέρεια Κρήτης

Οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι σε προβλήματα που αφορούν την ψυχική υγεία.

Η έλλειψη δεξιοτήτων ανάπτυξης υγιούς και ουσιαστικής επικοινωνίας με το παιδί και παρουσία στερεότυπων αντιλήψεων γύρω από 
το ρόλο των δύο φύλων και την ανατροφή των παιδιών, επηρεάζουν τους οικογενειακούς δεσμούς και εμποδίζουν την εκτέλεση 

τουγονεικού ρόλου. 

Συνυπάρχουν >3 βιοψυχοκοινωνικά προβλήματα στην οικογένεια πολλών ωφελούμενων (π.χ. ανεργία, σωματική αναπηρία, 
ψυχική νόσος, εξαρτήσεις από ουσίες, κακοποίηση, αντικοινωνική συμπεριφορά, κτλ) γεγονός που απαιτεί τη συνεργασία 

πολλών δομών και επαγγελματιών.

Η κοινωνικοοικονομική στέρηση φαίνεται να επιδεινώνει και να απορρυθμίζει τα χρόνια νοσήματα λόγω 
παραμέλησης του εαυτού και ελλιπούς αυτοφροντίδας.
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Συστάσεις



Συστάσεις

Προαγωγή���������	
��������������������  αυτοφροντίδας���������	
��������������������  και���������	
��������������������  υποστήριξη���������	
��������������������  των���������	
��������������������  άτυπων���������	
��������������������  φροντιστών���������	
��������������������  σε���������	
��������������������  
περιπτώσεις���������	
��������������������  ωφελουμένων���������	
��������������������  με���������	
��������������������  χρόνια���������	
��������������������  νοσήματα,���������	
��������������������  ψυχική���������	
��������������������  και���������	
��������������������  σωματική���������	
��������������������  αναπηρία.

Έγκαιρη���������	
��������������������  ανίχνευση���������	
��������������������  και���������	
��������������������  αποτελεσματική���������	
��������������������  διαχείριση���������	
��������������������  της���������	
��������������������  ψυχικής���������	
��������������������  νόσου���������	
��������������������  σε���������	
��������������������  δομές���������	
��������������������  που���������	
��������������������  
εξυπηρετούν���������	
��������������������  κοινωνικά���������	
��������������������  ευάλωτες���������	
��������������������  ομάδες���������	
��������������������  όπως���������	
��������������������  στις���������	
��������������������  κοινωνικές���������	
��������������������  υπηρεσίες,���������	
��������������������  δομές���������	
��������������������  
κοινωνικής���������	
��������������������  φροντίδας,���������	
��������������������  προγράμματα���������	
��������������������  κατ’���������	
��������������������  οίκον���������	
��������������������  φροντίδας,���������	
��������������������  στέγασης,���������	
��������������������  σίτισης,���������	
��������������������  κ.α..

Χαρτογράφηση���������	
��������������������  των���������	
��������������������  αναγκών���������	
��������������������  υγείας���������	
��������������������  και���������	
��������������������  ψυχικής���������	
��������������������  υγείας���������	
��������������������  των���������	
��������������������  ωφελουμένων.

Εκπαίδευση���������	
��������������������  στελεχών���������	
��������������������  κοινωνικών���������	
��������������������  υπηρεσιών���������	
��������������������  στην���������	
��������������������  παροχή���������	
��������������������  σύντομων���������	
��������������������  
ψυχοκοινωνικών���������	
��������������������  παρεμβάσεων���������	
��������������������  σε���������	
��������������������  ομάδες���������	
��������������������  υψηλού���������	
��������������������  κινδύνου.

Παροχή���������	
��������������������  υπηρεσιών���������	
��������������������  ολοκληρωμένης���������	
��������������������  φροντίδας���������	
��������������������  για���������	
��������������������  την���������	
��������������������  αποτελεσματική���������	
��������������������  διαχείριση���������	
��������������������  
των���������	
��������������������  πολλαπλών���������	
��������������������  βιο-ψυχο-κοινωνικών���������	
��������������������  προβλημάτων���������	
��������������������  των���������	
��������������������  ωφελουμένων.

Υλοποίηση���������	
��������������������  στρατηγικών���������	
��������������������  προαγωγής���������	
��������������������  της���������	
��������������������  ψυχικής���������	
��������������������  υγείας���������	
��������������������  στην���������	
��������������������  κοινότητα.

Ένταξη���������	
��������������������  υπηρεσιών���������	
��������������������  ψυχικής���������	
��������������������  υγείας���������	
��������������������  σε���������	
��������������������  υφιστάμενες���������	
��������������������  
δομές���������	
��������������������  υγείας���������	
��������������������  και���������	
��������������������  κοινωνικής���������	
��������������������  πρόνοιας.

Συστηματική���������	
��������������������  επιτήρηση���������	
��������������������  δεικτών���������	
��������������������  υγείας���������	
��������������������  και���������	
��������������������  ψυχικής���������	
��������������������  υγείας���������	
��������������������  των���������	
��������������������  ωφελούμενων.

Φροντίδα���������	
��������������������  υγείας���������	
��������������������  εστιασμένη���������	
��������������������  στην���������	
��������������������  οικογένεια���������	
��������������������  και���������	
��������������������  όχι���������	
��������������������  στο���������	
��������������������  άτομο.���������	
��������������������  
Μέσα���������	
��������������������  στην���������	
��������������������  κρίση���������	
��������������������  πάσχει���������	
��������������������  ολόκληρο���������	
��������������������  το���������	
��������������������  σύστημα.

Υποστήριξη���������	
��������������������  του���������	
��������������������  γονεικού���������	
��������������������  ρόλου���������	
��������������������  μέσα���������	
��������������������  από���������	
��������������������  σχολές���������	
��������������������  γονέων���������	
��������������������  και���������	
��������������������  βιωματική���������	
��������������������  μάθηση.���������	
��������������������  
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Συστάσεις

Σύσταση -1- 
Προαγωγή της κοινωνικής και συναισθηµατικής νοηµοσύνης και της 

ψυχκής ανθεκτικότητας 

• Ανάπτυξη προγραµµάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας µε σκοπό την 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελουµένων, την προαγωγή της ψυχικής 
ανθεκτικότητας στον πληθυσµό αυτό, και την ενδυνάµωσή τους προκειµένου 
να αντιµετωπίσουν τις κοινωνικές προκλήσεις της φτώχειας. Οι άνθρωποι που 

έχουν αναπτύξει δεξιότητες σχετικές µε τη συναισθηµατική νοηµοσύνη 
κατανοούν και εκφράζουν καλύτερα τα δικά τους συναισθήµατα, 

αναγνωρίζουν τα συναισθήµατα των άλλων, ρυθµίζουν το συναίσθηµα και 
χρησιµοποιούν τις διαθέσεις και τα συναισθήµατα για να ενεργοποιήσουν 

προσαρµοστικές συµπεριφορές. Βελτίωση της κοινωνικής και 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης έχει βρεθεί να συνδέεται µε µικρότερα ποσοστά 
κατάθλιψης και παραβατικότητας, µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα σε αλλαγές 

και υψηλότερη επιτυχία. Τα προγράµµατα αυτα  θα µπορούσαν να 
προσφέρονται σε οµάδες ωφελουµένων του προγράµµατος και να 

περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την εκµάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, την 
αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθηµάτων, την ανάπτυξη 

αυτογνωσίας και τη διαχείριση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης, τη 
διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων και καταστάσεων κρίσης, την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων, την αποδοχή και κατανόηση της 
“διαφορετικότητας”.
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Σύσταση -2- 
Παροχή ψυχοεκπαίδευσης στους ωφελούµενους και τις οικογένειές τους 

• Οι ωφελούµενοι του προγράµµατος συχνά έρχονται αντιµέτωποι µε αλλαγές π.χ. όσον αφορά τις συνήθειες ύπνου και διατροφής, 
ή είναι ευσυγκίνητοι ή ευερέθιστοι, γεγονός που συχνά παρερµηνεύεται από τα ίδια τα άτοµα και τους στενούς συγγενείς τους.  

• Η παροχή ψυχοεκπαίδευσης στους ωφελούµενους είναι µια σηµαντική παρέµβαση που µπορεί να συµβάλει στην κατανόηση 
αυτών των συναισθηµάτων και ψυχολογικών αλλαγών που προκύπτουν από τους ψυχοπιεστικούς παράγοντες που 
αντιµετωπίζουν, όπως για παράδειγµα της φτώχειας, της ανεργίας και της έλλειψης στέγης.  

• Δεδοµένων των ιδιαίτερων και δυσµενών κοινωνικών συνθηκών που βιώνουν τα άτοµα αυτά και της αδυναµίας διατήρησης 
συστηµατικής επαφής µε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, είναι σηµεντικό η ψυχοεκπαίδευση να έχει τη µορφή σύντοµων και 
πρακτικών οδηγιών και να καλύπτουν εφαπαξ τις ανάγκες των ατόµων σε πληροφόρηση. 

• Δεδοµένου οτι σηµαντικός αριθµός των ωφελούµενων είναι µενανάστες, η ψυχοεκπαίδευση και η σχετική πληροφόρηση θα ήταν 
χρήσιµο να διατίθεται σε γλώσσες. των κυρίαρχων µεταναστευτικών οµάδων.



Συστάσεις

Σύσταση -4- 
Παροχή ολοκληρωµένης φροντίδας 

• Είναι σηµαντικό η παροχή φροντίδας να εστιάζει σε ολόκληρη την οικογένεια και όχι στο άτοµο, 
να είναι συνεχής και ολοκληρωµένη.  

• Οι ωφελούµενοι στην πλειοψηφία τους αντιµετωπίζουν πολλαπλά προβλήµατα ενός ή 
περισσότερων µελών της οικογένειά τους και χρήζουν υποστήριξης από περισσότερες της µιας 
υπηρεσίας (π.χ. ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας, παιδικής προστασίας, κτλ). 

• Λειτουργική διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης µε υπηρεσίες 
εξειδικευµένης φροντίδας όπως π.χ. ψυχικής υγείας, απεξάρτησης από ουσίες, διαχείρισης της 
ενδο-οικογενειακής βίας, στέγασης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, εξεύρεσης εργασίας, κ.α.. 

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικής κάρτας κοινωνικής φροντίδας. Στην ηλεκτρονική κάρτα κοινωνικής 
φροντίδας θα περιλαµβάνονται όλα τα δεδοµένα κοινωνικής φροντίδας των ωφελουµένων από 
τις διαφορετικές δοµές κοινωνικής πρόνοιας. Εκτιµάται ότι θα διευκολύνει τις συναλλαγές µε το 
δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, θα συµβάλει στη συνέχεια της φροντίδας ενώ θα 
συγκρατήσει τη δαπάνη του τοµέα της κοινωνικής φροντίδας µέσω ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης και διασταύρωσης  των παρεχόµενων υπηρεσιών.
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Σύσταση -3- 
Ανάπτυξη µηχανισµού επιτήρησης δεικτών 

υγείας, ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής των 
ωφελούµενων. 

Ανάπτυξη µηχανισµών συστηµατικής συλλογής 
δεδοµένων µε στόχο την επιτήρηση δεικτών υγείας, 
ψυχικής υγείας, ποιότητας ζωής των ωφελούµενων. Η 
λειτουργία τέτοιου µηχανισµού µπορεί να συµβάλει 
στη χάραξη πολιτικής και την παροχή υπηρεσιών 

βασισµένων στην τεκµηρίωση (evidence-based policy 
and service provision) καθώς και στην αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών παρεµβάσεων.
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Σύσταση -5- 
Εκπαίδευση επαγγελµατιών κοινωνικής φροντίδας  

• Τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν ωφελούµενους του 
προγράµµατος θα πρέπει να:  

• κατέχουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε µεθόδους και µέσα υποστήριξης 
ατόµων που βρίσκονται σε κατάσταση οξείας ψυχικής δυσφορίας (π.χ. πρώτες 
βοήθειες ψυχικής υγείας-PFA) και να είναι σε θέση να ανακουφίσουν το άγχος τους, 
όπου αυτό είναι δυνατό. Στα πλαίσια της πρόληψης, είναι σηµαντικό η τελευταία να 
εστιάζει σε συγκεκριµένους πληθυσµούς, όπως σε άτοµα µε πρόσφατης έναρξης 
σωµατική νόσο (στους προηγούµενους 3 µήνες), χρόνια νόσο που προκαλεί 
αναπηρία, πρόσφατο πένθος (τους τελευταίους 3-6 µήνες), αποµονωµένα κοινωνικά 
άτοµα και ασθενείς οι οποίοι παραπονούνται για χρόνια προβλήµατα αϋπνίας. 

• µεριµνούν για την ενηµέρωση των ατόµων σχετικά µε τις συγκεκριµένες 
συναισθηµατικές και συµπεριφορικές αντιδράσεις και σχετικά µε απλούς τρόπους 
αντιµετώπισης της ψυχικής δυσφορίας και των αρνητικών συναισθηµάτων. 

• Η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεµιναρίων σχετικών µε τις πρώτες βοήθειες ψυχικής 
υγείας είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος καλλιέργειας συγκεκριµένων δεξιοτήτων σε 
όσα στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών συµµετέχουν στην παροχή κοινωνικής φροντίδας 
σε ωφελούµενους του προγράµµατος (π.χ. µεµονωµένα άτοµα ή οικογένειες, ενήλικες 
ή ανηλίκους) που βιώνουν έντονους ψυχοπιεστικούς παράγοντες. 

Σύσταση -6- 
Ανάπτυξη εργαλείων για τη διάγνωση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

• Τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν ωφελούµενους του προγράµµατος θα πρέπει 
να διαθέτουν έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία διαλογής για τις πιο κοινές και συχνά εµφανιζόµενες 
καταστάσεις ψυχικής υγείας καθώς και γνώσεις γύρω από την εφαρµογή τους, προκειµένου να είναι σε 
θέση να αναγνωρίζουν έγκαιρα πρώιµες ενδείξεις ψυχικών και συναισθηµατικών δυσλειτουργιών και να 
παραπέµπουν τους ωφελούµενους για εξειδικευµένη εκτίµηση.  

• Η ανάπτυξη πρωτοκόλλων αναγνώρισης και διαχείρισης των πιο κοινών και συχνά εµφανιζόµενων 
καταστάσεων ψυχικής υγείας, είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος προτυποποίησης του δροµολογίου 
φροντίδας που θα πρέπει να ακολουθείται από στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών σε ωφελούµενους 
του προγράµµατος που αντιµετωπίζουν τέτοια προβλήµατα. Με αυτό τον τρόπο προλαµβάνονται 
λανθασµένες ενέργειες στη διαχείριση των περιπτώσεων και βελτιώνεται η ποιότητα φροντίδας της 
ψυχικής υγείας στην κοινότητα.
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Σύσταση -8- 
Ενίσχυση γονεικού ρόλου 

• Το γονεϊκό στρες αναφέρεται στις δυσκολίες και απαιτήσεις του γονεϊκού ρόλου, όπως η 
διαχείριση της συµπεριφοράς των παιδιών, η καθιέρωση του οικογενειακού προγράµµατος και 
οι καθηµερινές υπο- χρεώσεις. Σηµαντικός παράγοντας που καθορίζει το στρες των γονέων 
είναι οι πεποιθήσεις που έχουν για τις δυσκολίες του ρόλου τους και την προσωπική τους 
επάρκεια σε αυτόν, καθώς και για τη συµπεριφορά των παιδιών τους. Οι ωφελούµενοι του 
προγράµµατος είναι σηµαντικό να λαµβάνουν συµβουλευτική υποστήριξη σε ατοµική ή 
οµαδική βάση µέσα από την ανάπτυξη προγραµµάτων ενίσχυσης του γονεικού ρόλου. Η 
συµµετοχή σε τέτοιου τύπου προγράµµατα - βιωµατικού χαρακτήρα - θα συµβάλει στην 
καλύτερη κατανόηση και ταύτιση µε τις ανάγκες των παιδιών, παύση µη βοηθητικών 

πρακτικών και αύξηση της χρήσης θετικών στρατηγικών.

Σύσταση -7- 
Ενίσχυση κινήτρων για εκπαίδευση και κατάρτιση 

• Η µικρή αξία που προσδίδουν οι οικογένειες στην εκπαίδευση 
φαίνεται να επηρεάζει τη σχολική παρακολούθηση των 

παιδιών. Οι οικογένειες που βρίσκονται κάτω από τα όρια της 
φτώχειας θα πρέπει να υποστηριχθούν στην πρόσβασή τους 
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Είναι 
σηµαντικό να ενισχυθεί το κίνητρο για εκπαίδευση και η 

αυτοπεποίθηση των γονέων σε ζητήµατα εκπαίδευσης. Θα 
ήταν επίσης χρήσιµο να αναπτυχθούν “σχολεία κοινότητας” 

µε ειδικά µαθήµατα υποστήριξης των οικογενειών.
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Σύσταση -11- 
Συµβουλευτικές υπηρεσίες για τη διεκδίκηση των κοινωνικών δικαιωµάτων σε κοινωνικά ευάλωτους 

πληθυσµούς 

Τα άτοµα που αντιµετωπίζουν πολλαπλά κοινωνικά προβλήµατα σε συνδυασµό µε προβήµατα ψυχικής υγείας, όπως 
συµβαίνει σε µεγάλο ποσοστό των ωφελούµενων του ΤΕΒΑ, συχνά δε διεκδικούν τα δικαιώµατά τους και δεν κάνουν 
χρήση υπηρεσιών και προγραµµάτων που απευθύνονται σε αυτούς. Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε 

ωφελούµενους που -σε συνδυασµό µε άλλες κοινωνικές δυσκολίες - βιώνουν συναισθηµατικές δυσκολίες και εµπόδια 
στην επικοινωνία είναι σηµαντική προκειµένου να καταστούν ικανοί να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους και να 

αξιοποιήσουν διαθέσιµες υπηρεσίες και προγράµµατα κοινωνικής υποστήριξης όπως αυτές που προσφέρονται µέσα 
από το ΤΕΒΑ. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές σε περιοχές και πληθυσµούς µε χαµηλό 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο. 

Σύσταση -10- 
Κοινωνική συνταγογράφηση (social prescribing) 

• Η κοινωνική συνταγογράφηση διευκολύνει τα άτοµα που έχουν 
εύρος κοινωνικών, ψυχολογικών και σωµατικών προβληµάτων 
προκειµένου να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε παρεµβάσεις και 

υπηρεσίες που παρέχονται από εθελοντικές και άλλες οργανώσεις. 
Περιλαµβάνει την παραποµπή σε έναν ειδικό, ο οποίος 

συνταγογραφεί τις δραστηριότητες που θα παρακολουθήσει και τα 
ρογράµµατα στα οποία θα συµµετάσχει ένα άτοµο µε πολλαπλά βιο-
ψυχοκ-κοινωνικά προβλήµατα. Με τη κοινωνική συνταγογράφηση 
επιτυγχάνεται η πρόσβαση όχι µόνο σε υπηρεσίες υγείας αλλά και 
σε κοινωνικές, πολιτισµικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που 
δεν θα ήταν οικονοµικά προσβασιµες υπο άλλες συνθήκες.

Σύσταση -9- 
Κοινωνική και εργασιακή καθοδήγηση (mentoring) 

• Ανάπτυξη προγραµµάτων κοινωνικής και εργασιακής 
καθοδήγησης (mentoring). Το πρόγραµµα αυτό θα στηρίζεται στις 
ατοµικές ανάγκες του κάθε ωφελούµενου και θα περιλαµβάνει τη 
σύνδεσή του µε διαθέσιµες πηγές της κοινότητας (π.χ. εργασία, 
εκπαιδευτική διαδικασία, φροντίδα υγείας και αποκατάσταση, κτλ). 
Άτοµα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες µπορούν να λάβουν το 

mentoring σχετικά µε την ένταξη και επανένταξη στην εργασία, την 
έναρξη της εκπαίδευτικής διαδικασίας, την αναζήτηση φροντίδας 

υγείας, κτλ) .
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Σύσταση -12- 
Ανάπτυξη παρεµβάσεων απευθυνόµενων σε εφήβους και παιδιά µε στόχο την 

πρόληψη της διακινδυνευµένης συµπεριφοράς. 

Τα παιδιά και κυρίως οι έφηβοι βρίσκονται σε µια ηλικία που βιώνουν σηµαντικές αλλαγές 
και πειραµατίζονται σε νέες καταστάσεις, βαδίζοντας στο µονοπάτι της αυτονοµίας. Η κρίση 

στην οικογένεια µε τα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα δε βοηθά στον ασφαλή 
πεοραµατισµό και στην ασφαλή µετάβαση των εφήβων στον κόσµο των ενηλίκων. Είναι 

σηµαντικό να οργανωθούν δράσεις εξωστρέφειας από διεπιστηµονικές οµάδες 
αποτελούµενες από επαγγελµατίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας µε στόχο την 
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε εφήβους και παιδιά, µε ευαίσθητο και ηλικιακά 
προσαρµοσµένο τρόπο, σε ζητήµατα σεξουαλικής συµπεριφοράς, διαπροσωπικών 

σχέσεων, κατανάλωσης αλκοόλ, παραβατικής συµπεριφοράς, οδηγικής διακινδύνευσης, 
κ.α. 

Σύσταση -13- 
Προγράµµατα ενίσχυσης της συµµετοχής των 

ηλικιωµένων 

Ανάπτυξη προγραµµάτων που να απευθύνονται σε 
ηλικιωµένους που διαµένουν σε κοινωνικά 

µειονεκτούσες περιοχές, προκειµένου να αυξηθεί η 
συµµετοχή τους σε κοινωνικά και πολιτιστικά δίκτυα 
και δραστηριότητες και έτσι να µειωθεί η κοινωνική 
αποµόνωση που βιώνουν και κατά συνέπεια η 
εκδήλωση προβληµάτων ψυχικής υγείας. 
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Σύσταση -15- 
Χρονική συνέχεια των ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων 

Η χρονική συνέχεια των παρεµβάσεων είναι σηµαντική προκειµένου να υπάρξει ένα σταθερό δίχτυ υποστήριξης των 
ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη. Οι παρεµβάσεις αυτές για τη στήριξη ευάλωτων οµάδων χρηµατοδοτούνται 

σε µεγάλο βαθµό από την ΕΕ και αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα συνέχειας.

Σύσταση -16- 
Γεωγραφική κατανοµή και πρόσβαση σε ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις 

Οι παρεµβάσεις υλοποιούνται για οργανωτικούς λόγους σε κεντρικούς δήµους  µε 
αποτέλεσµα να επιτείνεται µια διαφοροποιηµένη πρόσβαση στις υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Είναι σηµαντικό να υπάρξει η δυνατότητα πρόσβασης σε 
ανάλογες υπηρεσίες σε αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες περιοχές της Κρήτης. 

Σύσταση -14- 
Μηχανισµός παρακολούθησης µη συστηµατικής συµµετοχής και διεκδίκησης δικαιωµάτων. 

Ανάπτυξη µηχανισµού διαχρονικής παρακολούθησης των ατόµων που επανηλειµµένα δεν κάνουν χρήση των κοινωνικών τους δικαιωµάτων 
ενώ πληρούν τα κοινωνικά κριτήρια. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του προγράµµατος ΤΕΒΑ στο οποίο διαπιστώνεται µη συστηµατική 

χρήση των υπηρεσιών από µεγάλο αριθµό δικαιούχων. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί και τα αίτια της µη συστηµατικής 
συµµετοχής να αντιµετωπιστούν κατάλληλα -αν χρειαστεί µε λήψη πρόσθετων µέτρων.
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