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ΘΕΜΑ: «Ψήφισµα Περιφερειακού

Το Περιφερειακό Συµβούλιο

ψήφισµα της Εταιρίας Κοινωνικής

ζητείτο η στήριξη για την απρόσκοπτη

νευραλγικό τοµέα όπως αυ

Το κείµενο του ψηφίσµατος

«Πληροφορηθήκαµε ότι η

επιστηµονικό σωµατείο, µη κερδοσκοπικό

φορείς υπό κατάργηση του

δραστηριοποιείται από το 1981 

όλους τους τοµείς που σχετίζονται

υπηρεσίες καλύπτουν ένα µεγάλο

περιοχών όπου λειτουργούν

Φωκίδας, Αττικής και Θράκ

την πρόληψη των ψυχικών

αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών

υγείας αλλά και τη διερεύνηση

τους, µέσω επιστηµονικών

ψυχιατρικής µονάδας µε δωρεάν

 Μειοψήφησαν οι 

Γκικόπουλου Γεώργιου. 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Άµφισσα, 30 Ιανουαρίου
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ     
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Περιφερειακού Συµβουλίου για την Εταιρία Κοινωνικής

Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας» 

Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας κατά πλειοψηφία

Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας

στήριξη για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου της, σε έναν

τοµέα όπως αυτός της ψυχικής υγείας. 

του ψηφίσµατος που εστάλη ανέφερε τα εξής: 

ότι η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής

σωµατείο, µη κερδοσκοπικό, µη κυβερνητικό βρίσκεται στη λίστα

του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης

από το 1981 και έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο δραστηριοτήτων

που σχετίζονται µε την ψυχική υγεία. Οι παρεχόµενες από

καλύπτουν ένα µεγάλο τµήµα των ψυχιατρικών αναγκών των κατοίκων

λειτουργούν δοµές της και συγκεκριµένα στους Νοµούς

και Θράκης. Οι υπηρεσίες που παρέχονται επιδιώκουν

ψυχικών διαταραχών, την έγκαιρη παρέµβαση, 

ψυχικά ασθενών, την ενηµέρωση του πληθυσµού σε θέµατα

διερεύνηση αναγκών της κοινότητας µε στόχο την αντιµετώπιση

επιστηµονικών δράσεων αλλά και της λειτουργίας κλιµακίου

µονάδας µε δωρεάν υπηρεσίες.» 

κ.κ. Χρονάς Αναστάσιος, Ντούρου Σοφίας 

       Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ιανουαρίου 2014 

Εταιρία Κοινωνικής 

πλειοψηφία ενέκρινε το 

Ψυχικής Υγείας µε το οποίο 

σε έναν ιδιαίτερα 

και Ψυχικής Υγείας, 

βρίσκεται στη λίστα µε τους 

Μεταρρύθµισης. Η Εταιρία 

δίκτυο δραστηριοτήτων σε 

παρεχόµενες από την εταιρία 

αναγκών των κατοίκων των 

στους Νοµούς Φθιώτιδας, 

επιδιώκουν πρωτίστως 

 την κοινωνική 

πληθυσµού σε θέµατα ψυχικής 

στόχο την αντιµετώπιση 

λειτουργίας κλιµακίου κινητής 

Ντούρου Σοφίας – Ιωάννας και 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 


