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     100 Πανελλήνιο Συνέδριο 
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας 

 
νέο κοινωνικό αφήγημα στο οποίο κεντρική θέση θα έχουν το αίσθημα του ανήκειν, του σεβασμού και της 

αναγνώρισης των συνεισφορών όλων των πολιτών. 

 

 

Δέκα χρόνια Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, αποτίμηση και νέες προκλήσεις. 

 

Βασίλης Κασιμάτης, Διευθυντής Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, Μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ Puzzle 

 

Περίληψη 

Ο θεσμός των ΣΥΔ έκλεισε μια δεκαετία πλήρους λειτουργίας. Ξεκινώντας περίπου το 2010 δείχνει 

πλέον να περνά στην “ενήλικη” φάση του.  

 Στο τέλος αυτού του κύκλου είναι χρήσιμο νομίζω να κάνουμε μια αποτίμηση της πορείας και της 

παρούσας κατάστασης. Το μοντέλο της υποστηριζόμενης διαβίωσης όπως αυτό εφαρμόστηκε διασφαλίζει 

το δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση; Ποια ήταν τα προβλήματα και οι στρεβλώσεις;  

Η ωρίμανση του θεσμού μας φέρνει μπροστά σε νέες προκλήσεις. Οι Στέγες Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης, καλούμενες να στηρίξουν την προσπάθεια για αποιδρυματοποίηση στην Ελλάδα, πρέπει να 

εξασφαλίσουν το πέρασμα από την υποστηριζόμενη διαβίωση στη διαβίωση στη κοινότητα. Είναι έτοιμες 

για αυτή την πρόκληση;  

Σε μια ανοικτή συζήτηση θα μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και την εμπειρία μου και θα ακούσω τη 

δική σας. 

 

 

Ολοκληρωμένες Λύσεις και Δράσεις Ψηφιακής Υγείας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση 

Δημήτριος Γ. Κατεχάκης, Επικεφαλής, Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας,  

Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ 

 

Περίληψη 

Στις 17 Ιανουαρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βράβευσε το οικοσύστημα του ΙΤΕ, υπό την ηγεσία 

του Ινστιτούτου Πληροφορικής, με τη διάκριση «Κέντρο Αναφοράς τεσσάρων αστέρων» (4* Reference Site) 

στην Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση, την υψηλότερη διάκριση που 

μπορεί να απονεμηθεί. Το Κέντρο Αναφοράς του ΙΤΕ συνενώνει όλους τους συμμετέχοντες και οδηγεί σε 

καινοτόμες δράσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ το πεδίο που θα μπορούσε να επιτύχει μεμονωμένα κάθε 

φορέας από μόνος του.  

Το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ, ως μέρος του οικοσυστήματος, 

μετασχηματίζει την πολύχρονη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία του Ιδρύματος σε καινοτόμες λύσεις, 

στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας δημιουργώντας προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται και 

υλοποιούνται στην  ελληνική και διεθνή αγορά. Αποστολή του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων, φιλικών προς 

το χρήστη, εξατομικευμένων ψηφιακών εργαλείων για τη στήριξη αποτελεσματικών και βιώσιμων 

υπηρεσιών υγείας για όλους.  
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     100 Πανελλήνιο Συνέδριο 
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας 

 
Έχοντας συμμετάσχει συστηματικά σε μεγάλο αριθμό δράσεων αναπτύσσει τεχνολογίες που 

εφαρμόζονται στην καθημερινότητα από μεγάλο αριθμό μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό ενεργά στο ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της Υγείας. Ταυτόχρονα 

βοηθάει το ελληνικό οικοσύστημα να αναπτυχθεί περαιτέρω, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες προκλήσεις 

με αποτελεσματικότητα και καινοτομία, στοχεύοντας στην παροχή άμεσης και αποτελεσματικής φροντίδας 

στο σημείο της ανάγκης. 

Στόχο των δράσεων αυτών αποτελεί επίσης η ανάδειξη της Κρήτης σε Ευρωπαϊκό κόμβο καινοτομίας 

με τελικούς ωφελούμενους τη Δημόσια Διοίκηση, τους Φορείς Υγείας, την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική 

κοινότητα, τις Επιχειρήσεις, αλλά και την Κοινωνία των πολιτών.  

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ): https://www.forth.gr/, Ινστιτούτο Πληροφορικής: 

https://www.ics.forth.gr/, Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας: 

https://www.ics.forth.gr/ceha/  

 

 

 

 
Πρώιμη Παρέμβαση και Ψυχική Ανθεκτικότητα σε Ευάλωτα Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής 

Ηλικίας 

Κυριακή Κατζόλη, Ψυχολόγος ΠΑΑΠΑΗΚ Ηρακλείου Κρήτης, ΜΑ στην Ειδική Αγωγή, Εξειδίκευση 

στην Συμβουλευτική ΑμεΑ και των οικογενειών τους 

 
Περίληψη 

 

Στην εισήγηση θα αναπτυχθεί  η σημαντικότητα του ρόλου της Πρώιμης παρέμβασης και  της  

ενίσχυσης της Ψυχικής ανθεκτικότητας στην εξελικτική πορεία του ευάλωτου παιδιού με αναπηρία και 

εκπαιδευτικές ανάγκες  που εμφανίζει σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, 

γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, οι οποίες επηρεάζουν τη 

διαδικασία  προσαρμογής και μάθησης στην προσχολική και σχολική ηλικία 

Στην εισήγηση  αναδεικνύεται η  σημασία  της έγκυρης και έγκαιρης πρώιμης ανίχνευσης και 

παρέμβασης στην εξελικτική πορεία του παιδιού  και ο ρόλος της οικογένειας στην προώθηση και γενίκευση  

των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Η διεπιστημονική συνεργασία, η εκπαίδευση, η υποστήριξη τη 

οικογένειας είναι παράγοντες καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των διαταραχών.  

Σημαντικός στην εξελικτική πορεία του παιδιού  αποτελεί  ο ρόλος   των παραγόντων που ενισχύουν 

την ψυχική ανθεκτικότητα  στην ζωή του παιδιού  που το βοηθούν    να ενεργοποιήσει την εσωτερική του 

δύναμη και  να αντιμετωπίσει, να ανταπεξέρθει  ή και  να υπερβεί  δυσκολίες της διαταραχής. 

Το  περιεχόμενο της εισήγησης είναι αποτέλεσμα μελέτης της Εθνικής και Διεθνούς βιβλιογραφίας και 

σχετικών άρθρων. 

Λέξεις κλειδιά: πρώιμη παρέμβαση, ψυχική ανθεκτικότητα, προστατευτικοί παράγοντες 

ενδυνάμωσης. 
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