
πρωτοβουλία...

απ’ την καρδιά μας

πεψαεε
Πανελλαδική ενωσή για τήν Ψυχοκοινωνική αΠοκαταστασή  
και τήν εΠαγγελματική εΠανενταξή

Κατα την πιλοτιΚη εφαρμογη 60 ατομα θα εργαστούν σε ιδιωτιΚεσ επιχειρησεισ  
τού διΚτύού εταιριΚησ ΚοινωνιΚησ εύθύνησ για την ΨύχιΚη ύγεια

Με συνδυασμένες εκπαιδευτικές, ερευνητικές, επιχειρηματικές  
και θεσμικές παρεμβάσεις, διαμορφώνουμε ευνοϊκές συνθήκες  
για την απασχόληση του ψυχικά ασθενή στην ελεύθερη αγορά.

• η κοινωνία οφείλει να δώσει την ευκαιρία στον ψυχικά ασθενή •
Γέφυρες απασχόλησηςπεψαεε
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Με τη συμβολή της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Ομάδα ‘Εργου:
Πόλα Νικολάου, Επιστημονικά Υπεύθυνη

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, 
Επιστημονικός Συντονιστής Υλοποίησης των Παραδοτέων

Νίκος Δρόσος,  
Επιστημονικός Σύμβουλος Τοποθετήσεων & Δικτύωσης

Ευγενία Γαβριήλ, Σύμβουλος Απασχόλησης

Αντώνης Κορφιάτης, Σύμβουλος Απασχόλησης

Ελευθερία Νίκου, Οικονομικά Υπεύθυνη

Μίνα Τώρου, Διοικητική Υποστήριξη

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στα πλαίσια του Ε.Π.  
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού  
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

Πρόγραμμα Ολιστικής Παρέμβασης για την Απασχόληση 
Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Ελεύθερη Αγορά

• η κοινωνία οφείλει να δώσει την ευκαιρία στον ψυχικά ασθενή •
Γέφυρες απασχόλησης
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Την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης ανέλαβε το ΚΕΚ  
του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών



επιχειρηματική

πρωτοβουλία...

απ’ την καρδιά μας

•  Επαγγελματική πρακτική άσκηση  
60 εκπαιδευμένων ανέργων με ψυχοκοινωνικές 
δυσκολίες σε επιχειρήσεις της ελεύθερης  
αγοράς εργασίας

•  Δημιουργία Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  
για την Ψυχική Υγεία

•  Εφαρμογή εξειδικευμένου μοντέλου 
Υποστηριζόμενης Απασχόλησης στην Ψυχική Υγεία
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ICPS  
Κολλέγιο Ανθρωπιστικών  
επιστημών 

- - - - -

Σχολές ΣΒΙΕ Α.Ε.Ε. 

- - - - -

AGILTECH AE 

- - - - -

ΚΛΕΟΣ ΑΕ 

- - - - -

GEOLYSIS
Α. Τσώκος & ΣΙΑ Ο.Ε. 

EVMARIA CONSULTING 
Ευμάρεια Συμβουλευτική 

- - - - -

City Vibes Free Press 
Στύλιος Ι. ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 

- - - - -

Σταύρου  
Αναπτυξιακή Επιχειρήσεων  
ΜΟΝ. ΕΠΕ 

- - - - -

Human Factor ΜΟΝ.ΕΠΕ 
Πληροφοριακά συστήματα 
διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Win to Win 
Business Consultants 

- - - - -

Singular Logic ΑΕ 

- - - - -

«ΕΡΓΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ»  
Κων/νος Γκίκας 

- - - - -

Καριέρα ΑΕ 

- - - - -

AXON Κολωνός  
Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών 

- - - - -

SAP HELLAS SA 

- - - - -

Γρηγόρης Μικρογεύματα 
Π.ΠΟΝΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

- - - - -

ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ  
Βιβλιοχαρτοπωλεία 

- - - - -

Μανουσουδάκη Δεβόρρα 
Αναψυκτήριο

EQUAL SOCIETY 
Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών

- - - - -

SOTIA KALIRI 
Κέντρο Ξένων Γλωσσών

- - - - -

VS-A Εκτυπώσεις 
Εμπόριο Διαφημιστικών Ειδών 

- - - - -

PTC ΠΗΓΑΣΟΣ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ 

- - - - -

Χαλικιά Σοφία 
Ασφαλιστικό  
& Μεσιτικό Γραφείο 

- - - - -

Τσουρέας Παναγιώτης  
Φορολογικά- Λογιστικά 

- - - - -

Publicity Press  
ΜΟΝ.ΕΠΕ 

- - - - -

«VICTOR ARTANT»  
ΝΙΚΗ

26 επιχειρήσεις  
της ελεύθερης αγοράς εργασίας 
συμμετέχουν στο Έργο
λειτουργούν ως φορείς επαγγελματικής πρακτικής άσκησης  
για 60 εκπαιδευμένους ανέργους με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες 
(πιλοτική εφαρμογή του Έργου).

Ενώνουμε δυνάμεις... 
δημιουργούμε προοπτικές απασχόλησης.
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• η κοινωνία οφείλει να δώσει την ευκαιρία στον ψυχικά ασθενή •
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•  Κατάρτιση 60 ανέργων με ψυχοκοινωνικές 
δυσκολίες σε 4 ειδικότητες που έχει ανάγκη η 
αγορά εργασίας

•  Κατάρτιση 50 εργαζομένων σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν ως «μέντορες» 
ατόμων  
με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες

•  Κατάρτιση 60 κοινωνικών επιστημόνων  
στη συμβουλευτική απασχόλησης ατόμων  
με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες για τη στελέχωση  
εξειδικευμένων υπηρεσιών 

•  Πιλοτική λειτουργία 15 Γραφείων Υποστηριζόμενης  
Απασχόλησης για περίοδο 3,5 μηνών  
σε 15 συνεργαζόμενες δομές ψυχικής υγείας  
(Κέντρα Ημέρας και ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)
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Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Κέντρο Ημέρας Κοινοτικού  
Κέντρου Ψυχικής Υγείας  
Βύρωνα Καισαριανής
Συντονιστής: Δημήτρης Γαζής
Ανδριανουπόλεως 47, Βύρωνας,  
Τηλ. 210 7650330

Γενικό Νοσοκομείο  
Ασκληπιείο Βούλας
Κέντρο Ημέρας Π. Φαλήρου
Συντονιστής: Ρούλα Γρηγοράκου
Ναϊάδων 117α, Π.Φάληρο,  
Τηλ. 210 9853761-2

Ελληνικό Κέντρο  
Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών
Κέντρο Ημέρας ΕΚΕΨΥΕ
Συντονιστής: Κατερίνα Βλάχου
Ζαΐμη 9, Εξάρχεια,  
Τηλ. 210 3835611

ΑΜΚΕ «Ίασις»
Κέντρο Ημέρας «Ίασις»
Συντονιστής: Μεταξία Χιωτέλη
Πατησίων 68 & Κότσικα 2,  
Τηλ. 210 8210520

ΑΜΚΕ «Ξένιος Ζευς»
Κέντρο Ημέρας «Ανέλιξη»
Συντονιστής: Φαίη Πασσά
Δεινοστράτους 95-97, Ν. Κόσμος,  
Τηλ. 210 9022010

ΑΜΚΕ «Συν-ειρμός»
Κέντρο Ημέρας «ΒΑΒΕΛ»
Συντονιστής: Egida Lekaj
Ι. Δροσοπούλου 72,  Πλ.Αμερικής,  
Τηλ. 2108616280

Ελληνικό Κέντρο  
Διαπολιτισμικής  
Ψυχιατρικής  
& Περίθαλψης
Κέντρο Ημέρας «Ηλιοτρόπιο»
Συντονιστής: Φιλίππα Δριβάλα
Λ.Αθηνών 30, Μεταξουργείο,  
Τηλ. 210 5230037

Εταιρεία Κοινωνικής  
Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Κέντρο Ημέρας για το follow-up  
ενηλίκων ψυχικά ασθενών
Συντονιστής: Εύη Γεωργακοπούλου
Συγγρού 244 – Καλλιθέα,  
Τηλ. 210 9519309, 210 9519471

Εταιρεία Περιφερειακής  
Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας
Κέντρο Ημέρας ΕΠΑΨΥ
Συντονιστής: Μαρία Λιάκου
Σαλαμινομάχων 24Ε Μαρούσι,  
Τηλ. 210 8100901

Πανελλαδική Ένωση  
για την Ψυχοκοινωνική  
Αποκατάσταση  
& την Επαγγελματική  
Επανένταξη  
(ΠΕΨΑΕΕ)
Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας  
«Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου»
Συντονιστής: Αντώνης Κορφιάτης
Τράϊμπερ 4 & Σωνιέρου,  
Τηλ. 2108818946

Πανελλαδική Ένωση  
για την Ψυχοκοινωνική  
Αποκατάσταση  
& την Επαγγελματική  
Επανένταξη  
(ΠΕΨΑΕΕ)
κέντρο ήμέρας ΠεΨαεε
Συντονιστής: Ήβη Κοτσίνη
Αλκαμένους 8 & Χαρίσσης,  
Τηλ. 2108257112

Σύλλογος Οικογενειών  
για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ)
κέντρο ήμέρας σοΨυ
Συντονιστής:  
Βασιλική Μιχαλοπούλου
Νεαπόλεως 9-11, Βύρωνας,  
Τηλ. 210 7663007

ΚΟΙΣΠΕ «Ευ ζην»
Συντονιστής:  
Φωτεινή Τρελλοπούλου
Δωδεκανήσου 14, Αιγάλεω,  
Τηλ. 2105910842

ΚΟΙΣΠΕ «Διαδρομές»
Συντονιστής: Γιούλη Παπαντώνη
Σορβόλου 2 Μετς,  
Τηλ. 2109214816

ΚΟΙΣΠΕ «Ηλιοτρόπιο»
Συντονιστής: Σοφία Στουραϊτου
Σαλαμινομάχων 24Ε, Μαρούσι,  
Τηλ. 210 8100901

15 Γραφεία Υποστηριζόμενης  
Απασχόλησης λειτουργούν  
στην Αττική
Παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής  
και υποστήριξης για την εύρεση και διατήρηση  
εργασίας στις ακόλουθες συνεργαζόμενες δομές  
ψυχικής υγείας (πιλοτική εφαρμογή του Έργου):

Ενώνουμε δυνάμεις... 
δημιουργούμε προοπτικές απασχόλησης.

πεψαεε
Πανελλαδική ενωσή για τήν Ψυχοκοινωνική αΠοκαταστασή  
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• η κοινωνία οφείλει να δώσει την ευκαιρία στον ψυχικά ασθενή •
Γέφυρες απασχόλησης



•  Δημιουργία μοντέλου υποστηριζόμενης  
απασχόλησης για την ψυχική υγεία

•  Δημιουργία εξειδικευμένων εργαλείων για 
συμβουλευτική απασχόλησης στην ψυχική υγεία

•  Ανάπτυξη μεθοδολογίας  
ευαισθητοποίησης εργοδοτών

•  Δημιουργία Οδηγού αυτό-εκπαίδευσης  
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας

•  Έρευνες αξιολόγησης των αναγκών της αγοράς 
εργασίας και των αντιλήψεων για τη δυνατότητα 
απασχόλησης ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες

ερευνητική
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Δομές της ΠΕΨΑΕΕ
•  Το Οικοτροφείο «Αθηνά» αποτελεί μια μονάδα ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης, όπου φιλοξενούνται άτομα με βαριά νοητική υστέρηση 
και σοβαρές ψυχικές διαταραχές σε ένα περιβάλλον που μπορεί να τους 
προσφέρει ιατροφαρμακευτική υποστήριξη, θεραπεία και προοπτικές 
κοινωνικής ενσωμάτωσης.

•  Το Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» 
αποτελεί μια εναλλακτική μονάδα ψυχικής υγείας προσανατολισμένη 
στην επαγγελματική ένταξη και επανένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικές 
δυσκολίες και στην πραγματοποίηση εναλλακτικών και καινοτόμων 
δράσεων για τον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου, την ποιότητα 
ζωής των ατόμων και την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων και 
προκαταλήψεων. Απαρτίζεται από: (α) Το Γραφείο Υποστήριξης της 
Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  
και (β) Το Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης.

•  Το Κέντρο Ημέρας της ΠΕΨΑΕΕ είναι μονάδα ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης πολλαπλών δράσεων, που εξυπηρετεί ενήλικους  
λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

Τομείς – Δράσεις
•  Δημιουργία Δικτύου για την υποστήριξη, εμψύχωση και υλοποίηση 

καινοτόμων δράσεων κοινωνικής επανένταξης με την συμμετοχή φορέων 
ψυχικής υγείας και εργοδοτών

•  Ενεργή συμμετοχή και προεδρεία του Δικτύου Φορέων Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ», στο οποίο συμμετέχουν  
42 φορείς ψυχικής υγείας

•  Στήριξη του σωματείου «ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ» για την κοινωνική 
επανένταξη ατόμων με ψυχικές δυσκολίες

•  Ενεργή συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Οργανώσεις  
και Δίκτυα για τη Ψυχική Υγεία

•  Εκδόσεις βιβλίων και οδηγών για την ψυχική υγεία 

Η ΠΕΨΑΕΕ, έχοντας διαπιστώσει τις διαχρονικές αδυναμίες και τα προβλήματα  
στην απασχόληση των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, αξιοποιεί την πολύχρονη  
εμπειρία της και επιχειρεί με τις «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» να δημιουργήσει ευνοϊκότερες 
συνθήκες για την απασχόληση τους ως προϋπόθεση για πραγματική κοινωνική επανένταξη.

Σκοποί της ΠΕΨΑΕΕ

•  Συντονισμός και στήριξη φορέων και ατόμων που εφαρμόζουν 
προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής 
Επανένταξης

•  Άμεση στήριξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα για Εργασιακή 
Αποκατάσταση

•  Προώθηση συνεργασιών με άλλους φορείς που έχουν συναφείς στόχους  
σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο

•  Παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς για την διαμόρφωση πολιτικών  
υπέρ των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες 

•  Υποστήριξη ενεργειών για την αυτοβοήθεια και την αυτοεκπροσώπηση  
των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες 

•  Εφαρμογή και διάδοση εναλλακτικών - καινοτόμων δράσεων  
για την επανένταξη και τον αποστιγματισμό

•  Ανάπτυξη θεσμών που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής  
των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες

Λίγα λόγια  
για την ΠΕΨΑΕΕ
Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση  
και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) ιδρύθηκε  
το 1997 και αποτελεί Επιστημονικό - Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, 
το οποίο στοχεύει στη δημιουργία καλυτέρων συνθηκών για  
την πραγματοποίηση της κοινωνικο-οικονομικής ενσωμάτωσης  
και επαγγελματικής απασχόλησης των ατόμων  
με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.
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•  Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής 
εφαρμογής του εξειδικευμένου μοντέλου 
υποστηριζόμενης απασχόλησης στην ψυχική υγεία

•  Κατάθεση πρότασης σε θεσμικούς φορείς  
για ευρύτερη εφαρμογή του μοντέλου

•  Εφαρμογή του θεσμού του «μέντορα»  
για άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες  
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

•  Δημιουργία και ανάπτυξη Δικτύου Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης για την Ψυχική Υγεία

πεψαεε
Πανελλαδική ενωσή για τήν Ψυχοκοινωνική αΠοκαταστασή  
και τήν εΠαγγελματική εΠανενταξή

θεσμική

πρωτοβουλία...

απ’ την καρδιά μας

• η κοινωνία οφείλει να δώσει την ευκαιρία στον ψυχικά ασθενή •
Γέφυρες απασχόλησης


