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ΘΕΜΑ:  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΤΟΥ Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,   

Το Δ.Σ. και ο Τομέας Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. προγραμματίζουν τις 
ακόλουθες δράσεις με στόχο την ανταπόκριση σε ανάγκες των ασφαλισμένων σε ζητήματα που 
άπτονται σημαντικών προκλήσεων της καθημερινής ζωής. Στόχος είναι η κάλυψη ενός ευρέως 
φάσματος θεμάτων, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες διαφόρων ηλικιακών ομάδων.  

Οι δράσεις θα καλύψουν τη χρονική περίοδο Οκτώβριος 2022 – Ιούνιος 2023, θα πραγματοποιηθούν σε 
απογευματινές ώρες και θα προσφέρεται η δυνατότητα δια ζώσης και εξ αποστάσεως (Περιφέρεια) 
παρακολούθησης (υβριδικά).  

• Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή 
συμβουλευτικής σε νέους 15 έως 18 ετών σε σχέση με την επιλογή επαγγελματικών κατευθύνσεων, 
μέσω αξιολόγησης της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων τους. 

• Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων για την αναγνώριση και τη διαχείριση της κακοποίησης 
των παιδιών: Οι επιστημονικοί συνεργάτες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νομικοί & ιατροί) του 
ΕΛΙΖΑ – Σωματείου Ενάντια στην Κακοποίηση του Παιδιού θα πραγματοποιήσουν μια ολοκληρωμένη 
επιμόρφωση των γονέων αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στην αναγνώριση και τη διαχείριση της 
κακοποίησης των παιδιών. 

• Διαχείριση του στρες και πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης: Το Εργαστήριο 
απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τους μηχανισμούς του στρες, τις 
συνέπειές του και να μάθουν αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισής του, με στόχο την αντιμετώπιση 
προκλήσεων, καθώς και την πρόληψη της σωματικής και της συναισθηματικής εξουθένωσης, δίνοντας 
έμφαση στο εργασιακό περιβάλλον.   

• Ψυχοεκπαιδευτικό – Βιωματικό Εργαστήριο φροντιστών ατόμων με άνοια: Το Εργαστήριο 
απευθύνεται σε φροντιστές ατόμων που πάσχουν από άνοια, έχει ψυχοεκπαιδευτικό και βιωματικό 
χαρακτήρα και στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των ασφαλισμένων φροντιστών 
γύρω από τη νόσο, τη διαχείριση του συναισθηματικού φορτίου, καθώς και πρακτικών ζητημάτων 
καθημερινής φροντίδας.  

• Ενημερωτική ομιλία για τον γυναικολογικό καρκίνο: Το επιστημονικό προσωπικό του 
Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών – Φίλων Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών και η ομάδα γυναικολογικού 
καρκίνου «Εριφύλη» Κ.Ε.Φ.Ι. θα πραγματοποιήσουν ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τον 
γυναικολογικό καρκίνο, δίνοντας έμφαση σε όλα τα επίπεδα, από την πρόληψη, μέχρι  τη διάγνωση, τη 
θεραπεία, τη διαχείριση της νόσου, καθώς και τη ζωή μετά τη διάγνωση. 

• Ψυχοεκπαιδευτικό – Βιωματικό Εργαστήριο για τη διαχείριση της διάγνωσης μιας 
σοβαρής και απειλητικής για την υγεία ασθένειας: Το εργαστήριο απευθύνεται σε ανθρώπους 
που επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη στο θέμα της διαχείρισης του ψυχολογικού αντικτύπου που 
επιφέρει η διάγνωση μιας σοβαρής και απειλητικής για την υγεία ασθένειας. Το εργαστήριο θα έχει 
ψυχοεκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα και θα δοθεί χρόνος για συζήτηση.  
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• Ψυχοεκπαιδευτικό - Βιωματικό Εργαστήριο για τους φροντιστές ατόμων που πάσχουν 
από χρόνια νοσήματα: Το Εργαστήριο απευθύνεται σε φροντιστές ατόμων που πάσχουν από κάποιο 
χρόνιο νόσημα, έχει ψυχοεκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα και στόχος του είναι η 
ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των ασφαλισμένων φροντιστών σχετικά με τα χρόνια νοσήματα, τη 
διαχείριση του συναισθηματικού φορτίου, καθώς και πρακτικών ζητημάτων καθημερινής φροντίδας. 

• Εργαστήριο για τη διαχείριση της κατάθλιψης: Τα προβλήματα που σχετίζονται με την κακή 
διάθεση απασχολούν πολλούς ανθρώπους σε κάποια φάση της ζωής τους. Μάλιστα, ένα επεισόδιο 
κακής διάθεσης απασχολεί όλο και συχνότερα ανθρώπους νεαρής ηλικίας, ξεκινώντας από την εφηβεία. 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους όσους  ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τους μηχανισμούς 
γένεσης και διατήρησης της ευαλωτότητας στην κατάθλιψη και να μάθουν αποτελεσματικές τεχνικές 
διαχείρισής της με στόχο την αποτελεσματική αυτοφροντίδα.  

• Εργαστήριο για τη διαχείριση του θυμού: Ο θυμός είναι ένα έντονο συναίσθημα που 
εκδηλώνεται με άμεσους και έμμεσους τρόπους, επηρεάζοντας το ίδιο το άτομο που το νιώθει, αλλά και 
τις σχέσεις με ανθρώπους σε περιβάλλον του. Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους όσους 
ενδιαφέρονται να κατανοήσουν το μηχανισμό που κρύβεται πίσω από τις δυσλειτουργικές αντιδράσεις 
θυμού, να μάθουν αποτελεσματικές τεχνικές για τη διαχείρισή του με στόχο τη λειτουργική και 
αποτελεσματική έκφρασή του.   

• Εργαστήριο με θέμα «Θέτοντας όρια στους εφήβους»: Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους 
όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για το θέμα της οριοθέτησης των εφήβων, των σκοπών που 
καθιστούν τα υγιή όρια σημαντικά τόσο για τους ίδιους, όσο και για την προαγωγή της ψυχολογικής 
υγείας της οικογένειας. 

• Εργαστήριο με θέμα «Αποτελεσματική διαχείριση του άγχους εξετάσεων»: Το εργαστήριο 
απευθύνεται σε μαθητές και σε φοιτητές που επιθυμούν να μάθουν αποτελεσματικούς τρόπους 
οργάνωσης της μελέτης και διαχείρισης του άγχους των εξετάσεων. 

• Εργαστήριο με θέμα «Διαχείριση των προβλημάτων ύπνου»: Ο ύπνος αποτελεί μια σημαντική 
λειτουργία για τη σωματική και την ψυχική υγεία και αίσθηση ευεξίας. Ωστόσο, συχνά, πολλοί 
άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα στον ύπνο, με κύριο την αυπνία, ενώ επίσης σε κάποιες 
περιπτώσεις αυτά μπορεί να γίνουν χρόνια. Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να μάθουν 
περισσότερα για τη διαχείριση των προβλημάτων ύπνου, με έμφαση στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αυπνίας.   

• Συμβουλευτική ομάδων γονέων: Η ομάδα απευθύνεται σε νέους γονείς που θα ήθελαν να 
μάθουν αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης συνηθισμένων προβλημάτων που προκύπτουν κατά την 
παιδική ηλικία (όρια, ύπνος, επικοινωνία κ.λπ.). Η ομάδα θα πραγματοποιηθεί σε προγραμματισμένες 
ημερομηνίες δύο απογεύματα ανά τρίμηνο (Δεκέμβριος 2022, Μάρτιος, 2023 και Ιούνιος 2023) και θα 
υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση.    

Η ανακοίνωση για την ημερομηνία και το χρόνο διεξαγωγής κάθε δράσης από τις πιο πάνω, θα γίνεται 
με ξεχωριστή ανακοίνωση, στην οποία θα δίνονται λεπτομέρειες για τον τρόπο δήλωσης συμμετοχής.  

Το Ταμείο είναι ο εγγυητής της υγείας ΟΛΩΝ των ασφαλισμένων. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

             Γεώργιος Καρασούλας                   Γεώργιος Γιαμπουράς 
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