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“Συν-ειρμός” AμKE Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
 
Ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στα πεδία της κοινωνικής αλληλεγγύης, της 
κοινωνικής οικονομίας, της μέριμνας και της ψυχικής υγείας παιδιών και ενηλίκων. Έχει 
κινητοποιήσει σημαντικά μεγάλο αριθμό μελών, “αλληλέγγυων - μελών” και εθελοντών, απ’  
όλο το φάσμα των επιστημών, της τεχνογνωσίας, της έρευνας, αλλά και της κοινωνικής 
παρέμβασης.  
Έχει την επιστημονική και διοικητική ευθύνη της λειτουργίας μιας Κινητής Μονάδας Ψυχικής 
Υγείας στο νομό Τρικάλων από τον Σεπτέμβριο του 2007 και του Κέντρου Ημέρας «Βαβέλ» 
για την ψυχική υγεία των μεταναστών στην Αθήνα από τον Ιανουάριο του 2008.  Οι δομές 
αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος «Ψυχαργώς Β Φάση», είναι 
υπηρεσίες του δημόσιου συστήματος ψυχικής υγείας και εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
Παράλληλα, έχει αναπτύξει σημαντικό αριθμό προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων 
στο πεδίο δραστηριότητάς του. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2012 ανέπτυξε τις παρακάτω δραστηριότητες : 
 

1. Λειτουργία του Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ”- Μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες, 
στην Αθήνα 

 
Το Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ» αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας του δημόσιου συστήματος 
ψυχικής υγείας, που εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Λειτουργεί στο πλαίσιο του Ν. 2716/1999 περί «Ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας…» ενταγμένη στον 7ο Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) του Νομού 
Αττικής και χρηματοδοτείται από το Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
Οι βασικοί στόχοι και οι άξονες λειτουργίας του “Βαβέλ” είναι: 
Σε ατομικό επίπεδο: 
 Απαντήσεις σε ανάγκες ψυχικής υγείας των εξυπηρετουμένων  
 Πρόληψη στον ψυχιατρικό εγκλεισμό με εναλλακτικού τύπου περίθαλψη  
 Βελτίωση ποιότητας ζωής και υποστήριξη της ένταξης στις κοινωνικές διαδικασίες  
 Βελτίωση αυτοεικόνας και πρόληψη της περιθωριοποίησης και της κοινωνικής 

απομόνωσης 
Σε συλλογικό επίπεδο: 
 Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρόληψη ψυχικών διαταραχών και προαγωγή ψυχικής 

υγείας 
 Συμμετοχή των συλλογικών μορφών οργάνωσης των μεταναστών στη φροντίδα των μελών 

της πληθυσμιακής ομάδας 
 Καταπολέμηση φαινομένων αποκλεισμού  
 Κοινωνική ένταξη μεταναστών με προβλήματα ψυχικής υγείας 

Σε κοινοτικό επίπεδο: 
 Κινητοποίηση - απαρτίωση πόρων για κάλυψη αναγκών ψυχικής υγείας 
 Καταπολέμηση προκαταλήψεων – διπλού στιγματισμού 
 Άρση φραγμών στην πρόσβαση στην φροντίδα της ψυχικής υγείας 

 
Κατά το 2012 ο αριθμός των ανθρώπων που απευθύνθηκαν στο “Βαβέλ” ανήλθε στους 519 
έναντι 376 κατά το 2011 (αύξηση κατά 38%). Αναλήφθηκαν για παρακολούθηση 285 (έναντι 
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211 κατά το 2011) αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των εξυπηρετουμένων κατά τη διάρκεια του 
έτους στους 444. Πρόκειται για μεγάλο αριθμό (και αυτών που απευθύνθηκαν και αυτών που 
αναλήφθηκαν) και δείχνει τη μεγάλη ανάγκη για υπηρεσίες που να αφορούν στους 
μετανάστες.  
  
Το στελεχιακό δυναμικό του Κέντρου Ημέρας “Βαβέλ” κατά το έτος 2012 ήταν το ακόλουθο: 
 

Ψυχίατροι πλήρους απασχόλησης 1 

Ψυχολόγοι πλήρους απασχόλησης 2 

Ψυχολόγοι μερικής απασχόλησης 1 

Ψυχολόγος – Εργασιακή Σύμβουλος πλήρους απασχόλησης 1 

Κοινωνικοί Λειτουργοί πλήρους απασχόλησης 2 

Νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης 1 

Επισκέπτες υγείας πλήρους απασχόλησης 1 

Διοικητικοί πλήρους απασχόλησης 3 

Πολιτισμικοί Διαμεσολαβητές – Διερμηνείς μερικής απασχόλησης 4 

Άλλο προσωπικό μερικής απασχόλησης  (Καθαρίστρια) 1 

Προσωπικό Γενικών καθηκόντων μερικής απασχόλησης 2 

 
Επίσης, κατά το έτος 2012, το “Βαβέλ” συνεργάστηκε με διάφορους εξωτερικούς συνεργάτες 
(Επαγγελματίες ψυχικής υγείας – επόπτες κλινικής ομάδας, υπεύθυνο επικοινωνιακών 
δράσεων και κοινωνικών εκδηλώσεων, οικονομολόγο – λογιστή, πληροφορικό και 23 
πολιτισμικούς διαμεσολαβητές – διερμηνείς για παροχή σχετικών υπηρεσιών σε πάνω από 22 
διαφορετικές γλώσσες). 
 
Οικονομικός απολογισμός προγράμματος για το 2012 : 432.281,62 € 
 
 

2. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 2010 (European Refugee Fund) 
 
Η «Συν-ειρμός» ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανέλαβε το πρόγραμμα: «Εκπαίδευση 
προσωπικού που θα στελεχώσει τους χώρους υποδοχής/ κράτησης ή τις ιατρικές 
κινητές μονάδες υποστήριξης προσφύγων» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσφύγων 2010.  
Το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υπάτη Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες στην Ελλάδα, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 
2012. 
Περιελάμβανε την υλοποίηση έξι (6) εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε διαφορές πόλεις της 
Ελλάδος, τα οποία απευθύνονταν σε εργαζόμενους στα κέντρα υποδοχής/κράτησης και στις 
κινητές μονάδες υποστήριξης προσφύγων καθώς και σε εργαζόμενους σε άλλους δημόσιους 
φορείς υγείας, ψυχικής υγείας και πρόνοιας. Συνολικά στα έξι σεμινάρια συμμετείχαν 154 
επαγγελματίες. 
Την εκπαίδευση ανέλαβαν έμπειροι εκπαιδευτές, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι 
στελέχη του Κέντρου Ημέρας «Βαβέλ». Συνολικά απασχολήθηκαν στο πρόγραμμα επτά (7) 
στελέχη του Κέντρου. 
Στο ίδιο πλαίσιο έγινε έκδοση ενός εκπαιδευτικού πακέτου (“Προσέγγιση ευάλωτων 
μετακινούμενων πληθυσμών”: περιλαμβάνει εγχειρίδιο εκπαιδευτή και διαφάνειες σε μορφή 
ppt). 
 
Οικονομικός απολογισμός προγράμματος: 54.908,00 €  
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3.  Πρόγραμμα “10/16” για τη βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας εφήβων 
 
Από τον Ιούνιο του 2011 και με δωρεά του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος” η “Συν-ειρμός” ΑμΚΕ 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναπτύσσει στην περιοχή της Κυψέλης (Αθήνα) ένα σύνθετο και 
πολυσχιδές Σχέδιο με τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου για τη βελτίωση της 

ψυχικής ανθεκτικότητας σε παιδιά και έφηβους» . Πρόκειται για δράσεις με άξονα παιδιά 

και εφήβους από 10 έως 16 χρόνων, που ζουν στην Κυψέλη και όμορες γειτονιές, και 
αποσκοπούν στην ενίσχυση των παραγόντων που προστατεύουν από την εδραίωση και 
εκδήλωση ψυχικών διαταραχών ή/και επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευσή τους και την πρώιμη 
παρέμβαση. 
Το στελεχιακό δυναμικό που απασχολήθηκε στο Σχέδιο “10/16” (διαφορετικό από το 
στελεχιακό δυναμικό άλλων δραστηριοτήτων) ήταν: 

Παιδοψυχίατρος μερικής απασχόλησης 1 

Ψυχολόγοι πλήρους απασχόλησης 3 

Εργοθεραπευτής πλήρους απασχόλησης 1 

Διοικητικός πλήρους απασχόλησης 1 

Πολιτισμική Διαμεσολαβήτρια πλήρους απασχόλησης 1 

Φυσικά, το παραπάνω στελεχιακό δυναμικό επικουρείται και από το υπόλοιπο στελεχιακό 
δυναμικό του Κέντρου Ημέρας “Βαβέλ”. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2013. 
 
Οικονομικός απολογισμός προγράμματος για το 2012 : 146.511,19 € 
 
 

4. Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στη γραμμή των οριζόντων» 
 

Η «Συν-ειρμός» ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή 
Σύμπραξη «Στη γραμμή των οριζόντων» που συστάθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της 
πράξης με τίτλο «Ενίσχυση κοινωνικού κεφαλαίου για την απασχόληση ανέργων από 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δράσεων αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας», στο 
πλαίσιο Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της 
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης 
ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», με αριθμός 
εγκριτικής Απόφασης 2.13473/4.1968/31.5.12.  
Το έργο που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2014, 
έχει ως στόχο την απασχόληση 80 ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: 

 μετανάστες,  

 πρόσφυγες,  

 αιτούντες άσυλο,  

 άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και  

 άτομα με αναπηρίες (ψυχικά ασθενείς) 
 
μέσα από τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης σε ΚοιΣΠΕ (Κοινωνικούς 
Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης) και την ευρύτερη υποστήριξη των ατόμων των 
ομάδων στόχου για την ένταξη στην αγορά εργασίας. 
 
Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος (1/7/2012 - 30/6/2014) : 42.285,00 € 
Οικονομικός απολογισμός προγράμματος για το 2012 : 0,00 € 
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5. Λειτουργία της  Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Νομού Τρικάλων 

 
Αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας του δημόσιου συστήματος ψυχικής υγείας, που εποπτεύεται 
από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με 
βάση την υπ’ αριθμό Υ5β/Γ.Π./οικ.90178/18.6.2009 Απόφαση άδειας ίδρυσης του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Λειτουργεί στο πλαίσιο του Ν. 2716/1999 περί «Ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας…» ενταγμένη στον Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) του Νομού 
Τρικάλων και χρηματοδοτείται από το Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
Οι βασικοί στόχοι και οι άξονες λειτουργίας της Κινητής Μονάδας είναι: 
1. Διασύνδεση με μονάδες υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης για την 

εξυπηρέτηση των κατοίκων του νομού 
2. Διερεύνηση αναγκών ψυχικής υγείας του πληθυσμού του νομού διαμέσου της 

καταγραφής της νοσηλευόμενης νοσηρότητας 
3. Παροχή κλινικού έργου σε έχοντες σχετική ανάγκη 
4. Χαρτογράφηση κοινοτικών πόρων του νομού 
5. Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση πληθυσμού επί θεμάτων ψυχικής υγείας  
6. Δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Ημέρας 
7. Οργάνωση εθελοντικών δράσεων,  εκπαίδευση και αξιοποίηση εθελοντών 
8. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σε θέματα ψυχικής υγείας. 
9. Οργάνωση εσωτερικού εκπαιδευτικού προγράμματος  
10. Εποπτεία κλινικού έργου 
11. Εποπτεία της οργάνωσης και λειτουργίας της ΚΜΨΥ 
 
Κατά το έτος 2012 η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας παρείχε υπηρεσίες σε 331 νέα 
περιστατικά (intake), ενώ 44 άτομα παρακολούθησαν προγράμματα αποκατάστασης στο 
Κέντρο Ημέρας “Ρόπτρο”, που λειτουργεί στο πλαίσιο της Κινητής Μονάδας. 
Σε σύγκριση με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2011 παρατηρείται αύξηση του αριθμού 
νέων περιστατικών περίπου 10%,  
 

Το στελεχιακό δυναμικό της Κινητής Μονάδας κατά το έτος 2012 ήταν το ακόλουθο: 

Ψυχίατροι πλήρους απασχόλησης 2 

Παιδοψυχίατροι μερικής απασχόλησης 1 

Ψυχολόγοι πλήρους απασχόλησης 3 

Ψυχολόγοι μερικής απασχόλησης 5 

Κοινωνικοί Λειτουργοί πλήρους απασχόλησης 2 

Νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης 1 

Διοικητικοί πλήρους απασχόλησης 1 

Προσωπικό Γενικών καθηκόντων πλήρους απασχόλησης 1 

Άλλο προσωπικό μερικής απασχόλησης  (Καθαρίστρια) 1 

 
Επίσης, κατά το έτος 2012, η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας συνεργάστηκε με διάφορους 
εξωτερικούς συνεργάτες (Ψυχίατρο - επόπτη κλινικής ομάδας, υπεύθυνο επικοινωνιακών 
δράσεων και κοινωνικών εκδηλώσεων, οικονομολόγο - λογιστή κ.α.). 
 
 
Οικονομικός απολογισμός προγράμματος για το 2012 : 455.131,68 € 



   

6 
 

 
6. Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Ανάπτυξης 

Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας» 
 
Η «Συν-ειρμός» ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή 
Σύμπραξη «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας και 
Κοινωνικής Οικονομίας» που συστάθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο 
«Θερμοκοιτίδες Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας», 
στο πλαίσιο της Δράσης  3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της 
κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης 
ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
 
Η πράξη έχει ως στόχο την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του τοπικού 
πληθυσμού, αλλά και των διαρκώς αυξανόμενων σε αριθμό ευάλωτων ομάδων.  
Ωφελούμενοι της πράξης είναι οι κάτοικοι των Δήμων Καλαμπάκας, Τρικκαίων & Φαρκαδόνας, 
οι οποίοι είναι άνεργοι και ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω Ευάλωτες 
Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ): 

 Άτομα με αναπηρία (μεταξύ των οποίων και οι ψυχικά ασθενείς) 
 Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 
 Παλιννοστούντες, Μετανάστες, 
 Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, με χαμηλά τυπικά προσόντα 
 Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια 
 Άστεγοι 

 
 
Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος 1/7/2012 - 30/6/2014 : 25.000,00 € 
Οικονομικός απολογισμός προγράμματος για το 2012 : 0,00€ 
 
 
 
 
 
 

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της 

“Συν-ειρμός” ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

και των δομών της θα βρείτε στο 

www.syn-eirmos.gr 
 

http://www.syn-eirmos.gr/

