
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Το έργο ΔΙΔΩ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα 

υλοποίησης το ΚΜΟΠ και εταίρο την ΕΣΗΕΜ-Θ. 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το 

Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα 

στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και 

στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση 

της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη 

διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν 

αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: 

www.activecitizensfund.gr 

ΔΙΔΩ: ενΔυνάμωση της προστασΙας των Δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιΩν ψυχικής υγείας 

 Το ΚΜΟΠ και η ΕΣΗΕΜ-Θ σας προσκαλούν στην εναρκτήρια εκδήλωση του έργου «ΔΙΔΩ : 

ενδυνάμωση της προστασίας των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας» που θα 

πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου  2022, από τις  11.00 έως τις  13.30, στην αίθουσα συνεδρίων 

της ΕΣΗΕΜ-Θ (Στρ. Καλλάρη 5, Θεσσαλονίκη, 3ος όροφος). 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε: 

▪ εργαζόμενους στον τομέα της ψυχικής υγείας 

▪ εργαζόμενους στα ΜΜΕ 

▪ φοιτητές και σπουδαστές σχολών ΜΜΕ 

▪ δημοσίους υπαλλήλους 

▪ μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

▪ κρατικούς και κοινωνικούς φορείς, φορείς άσκησης και χάραξης πολιτικής 

▪ ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

http://www.activecitizensfund.gr/


 

 

 

Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν αποτελέσματα έρευνας μικρής κλίμακας σε διεθνές, 

ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο σχετικά με την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση 

επαγγελματικών κλάδων, φορέων  και του κοινωνικού συνόλου σε ζητήματα ψυχικής υγείας και 

προστασίας των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

H είσοδος επιτρέπεται με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή πιστοποιητικού νόσησης, 

ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test, 72/48 

ώρες αντίστοιχα πριν την παρουσία). 

Περισσότερες πληροφορίες: ΚΜΟΠ Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Σούρδα, 2310 534322 

 

Λίγα λόγια για το έργο: 

Στόχος του έργου «ΔΙΔΩ» είναι να ενισχυθεί η προστασία των δικαιωμάτων των ληπτών 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω: 

▪ της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης  

▪ της επιμόρφωσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι 

εργάζονται σε υπηρεσίες και δομές εξυπηρέτησης πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 

φιλόξενο και συμπεριληπτικό περιβάλλον εξυπηρέτησης ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 

των οικογενειών τους· 

▪ της επιμόρφωσης και ενημέρωσης επαγγελματιών στον τομέα της ψυχικής υγείας, 

προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχουν ανακύψει λόγω της 

πανδημίας και να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε δικαιώματα και υπηρεσίες ατόμων που 

θέλουν να λάβουν ή λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας· 

▪ της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργαζόμενων σε ΜΜΕ καθώς και 

φοιτητών/σπουδαστών ΜΜΕ, σε ζητήματα ψυχικής υγείας και προάσπισης των δικαιωμάτων 

των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, προκείμενου να συμβάλουν στην πρόληψη και στον 

μετριασμό του ρατσιστικού λόγου και της ρητορικής μίσους εις βάρος των ληπτών υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας. Επιπλέον, αναμένεται να ενισχυθεί ο εποπτικός ρόλος των ΜΜΕ για να 



 

 

 

επισημαίνουν και να προβάλλουν περιστατικά καταπάτησης των δικαιωμάτων ληπτών 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους· 

▪ της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο και 

των ΜΜΕ, μέσω της ανάπτυξης διαύλων επικοινωνίας και διαβούλευσης. 

Πρόγραμμα εκδήλωσης 

11.00 -11.15 Προσέλευση – Εγγραφές 

11.15 -11.30   Σούρδα Κατερίνα | Υπεύθυνη Γραφείου ΚΜΟΠ Θεσσαλονίκης: 

Καλωσόρισμα – Σύντομη Περιγραφή  ΔΙΔΩ project 

11.30 – 11.45    Γούλα Κατερίνα  Διαχειρίστρια Προγραμμάτων Active Citizens 

Fund  - Solidarity Now.  Σύντομος Χαιρετισμός  

11.45 – 12.00 Κοτσιφός Ιωάννης | Διευθυντής ΕΣΗΕΜ-Θ:  

Οι προσδοκίες από τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ 

 12.00 – 12.15 Λιάπης Χρήστος | Ψυχίατρος,  Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος 

Δ.Σ ΚΕΘΕΑ, Μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας 

12.15 – 12.45 Coffee break 

12.45 – 13.15   Σούρδα Κατερίνα | Υπεύθυνη Γραφείου ΚΜΟΠ Θεσσαλονίκης: 

Αναλυτική Παρουσίαση των Δράσεων του ΔΙΔΩ 

13.15 – 13.30 Q/A -Συζήτηση 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


