
 
 
 

Ερωτηματολόγιο Monithon 

 

Βήμα 1 – Ανάλυση γραφείου 
 

Βασικές πληροφορίες 

URL/ID του έργου: http://anaptyxi.gov.gr/ErgoPopup?mis=5002225  
Ενιαίος Κωδικός Έργου: 5002225 

 

Τίτλος: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΠΑΙΔΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ¨Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ¨/Β΄ΦΑΣΗ 

 

Συντάκτης: meNtallica – 3
ο
 ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 

 

Περιγραφή του έργου που παρακολουθείται: 

 

Το έργο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου παρέμβασης; Αν ναι, ποιος είναι 

ο γενικός στόχος αυτού του σχεδίου; 

 
Με την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση του 1989, ξεκίνησε η υλοποίηση μιας νέας θεώρησης στην 

παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Θα καταργούνταν τα πολυδύναμα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία 

και θα ιδρύονταν Ψυχιατρικά Τμήματα στα Γενικά Νοσοκομεία –ένα σε κάθε Νομό. Η 

κατασκευή του Ψ.Τ. του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου ξεκίνησε από το 2011, εντάχθηκε 

στο ΕΣΠΑ 2007-2013 η Α΄ Φάση υλοποίησής του και επεκτάθηκε η χρηματοδότηση για τη Β΄ 

Φάση κατασκευής και έναρξης λειτουργίας μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.     

 

Τόπος αναφοράς του έργου 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΔΩ; Χρειαζόμαστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους 

και πλάτους του παρακολουθούμενου έργου! Εισάγοντας την πλησιέστερη 

διεύθυνση στον τόπο παρακολούθησης και με κλικ στο κουμπί με τον μεγεθυντικό 

φακό, ο χάρτης θα εστιαστεί εκεί και θα τοποθετήσει έναν δείκτη σε αυτό το 

σημείο. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να σύρετε τον δείκτη στον χάρτη για να είναι 

ακόμα πιο ακριβής κατά την τοποθέτηση του δείκτη (και ως εκ τούτου η 

καταγραφή των συντεταγμένων!) 

 
https://earth.google.com/web/data=MicKJQojCiExU0pnUjdhUGhpWVd6cTMwVDNjMDl

6enItak80VGFkUFU6AwoBMg?authuser=2  

http://anaptyxi.gov.gr/ErgoPopup?mis=5002225
https://earth.google.com/web/data=MicKJQojCiExU0pnUjdhUGhpWVd6cTMwVDNjMDl6enItak80VGFkUFU6AwoBMg?authuser=2
https://earth.google.com/web/data=MicKJQojCiExU0pnUjdhUGhpWVd6cTMwVDNjMDl6enItak80VGFkUFU6AwoBMg?authuser=2


 
 
 

Βήμα 2 - Αξιολόγηση 
 

Μέθοδοι έρευνας 

 

Συλλογή πληροφοριών 

 Διαδικτυακή συλλογή πληροφοριών 

 Απευθείας Εικονική επίσκεψη τεκμηριωμένη από φωτογραφίες και βίντεο 

 Συνέντευξη με τους πολιτικούς εκπροσώπους 

 Συνέντευξη με την Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος 

 Συνέντευξη με τα άτομα που σχεδίασαν την παρέμβαση 

 Συνέντευξη με τα άτομα που έχουν αναλάβει ή εκτελούν την παρέμβαση 

(ενεργοποιητής ή υλοποιητής) 

 Συνέντευξη με τους χρήστες/δικαιούχους της παρέμβασης 

 Συνέντευξημεάλλουςτύπους ανθρώπων 

 

Ποιος ερωτήθηκε; Ποιος είναι ο ρόλος του ατόμου στο έργο; (π.χ. διαχειριστής, 

δημοτικός υπάλληλος, ενημερωμένος πολίτης ...) - Αναφέρετε τους ρόλους 

όλων των ερωτηθέντων 

 Αντιπεριφερειάρχης Νομού Αρκαδίας 

 Εκπρόσωπος Περιφέρειας Πελοποννήσου- Υπεύθυνος Έργων ΕΣΠΑ  

 Γιατρός του Ψ.Τ. Παναρκαδικού Νοσοκομείου 

 Ψυχολόγος του Ψ.Τ. Παναρκαδικού Νοσοκομείου 

 Διοικητική υπάλληλος και Εκπρόσωπος Σωματείου Εργαζομένων του Ψ. Τ. 

Παναρκαδικού Νοσοκομείου 

 Νοσηλεύτρια του Ψ.Τ. Παναρκαδικού Νοσοκομείου 

 Προϊσταμένη σε Ξενώνα του Ψυχιατρικού Τομέα  

 Πολίτης που απευθύνθηκε για βοήθεια στο Ψ.Τ. Παναρκαδικού Νοσοκομείου 

 

Κύρια δύο ερωτήματα που τέθηκαν στους ερωτώμενους (προσδιορίστε ποια) 

1. Πώς θα περιγράφατε τη συμβολή του Ψ.Τ., στην τοπική, περιφερειακή και εθνική 

ανάπτυξη; Ποια είναι τα οφέλη ιδιαίτερα για την τοπική κοινωνία; 

 

 

2. Πιστεύετε πως χρειάζονται επιπλέον αλλαγές, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του Ψ.Τ.; 

Εάν ναι, σε ποιο τομέα (πχ. εξοπλισμό, προσωπικό, εγκαταστάσεις κτλ.) και ποιες θα 

προτείνατε εσείς; 

 

 

 

Κύριες δύο απαντήσεις από τους ερωτηθέντες: 



 
 
 

1.  (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ)  

«Το Ψυχιατρικό Τμήμα συμβάλλει ουσιαστικά, εξαιτίας της δουλειάς που γίνεται εκεί, στην 

καλύτερη λειτουργία των κοινωνικών δομών της περιοχής μας, τόσο της Περιφερειακής 

Ενότητας Αρκαδίας όσο και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η συμβολή είναι σημαντική στον 

κοινωνικό τομέα, της υγείας, αλλά βεβαίως, μέσα από ένα σημαντικό έργο που έχει υλοποιηθεί 

στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, έχουμε ανταπόδοση οικονομική και στην περιοχή μας. Η 

ανταπόδοση έχει να κάνει με το προσωπικό που είναι εκεί, με ένα έργο με προϋπολογισμό πάνω 

από 10 εκατομμύρια ευρώ που υλοποιήθηκε στην περιοχή μας και επομένως αρκετοί πόροι 

διοχετεύτηκαν στην αγορά. Πάντως ο πρώτος τομέας-γιατί δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα 

οικονομικά- είναι η συνεισφορά στην κοινωνία με την καινούρια δομή, όπως έχει υλοποιηθεί, να 

είναι πιο ανθρώπινη σε σχέση με τους ανθρώπους που φιλοξενούνται εκεί.» 

(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ) 

Το έργο που έχει ως θεματικό στόχο την προώθηση της κοινωνικής επαφής και καταπολέμηση 

της φτώχειας και κάθε διάκρισης και ως ειδικό στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης και της 

χρήσης των υποδομών υγείας, θα βοηθήσει στις υποδομές υγείας  και τις κοινωνικές δομές, 

συμβάλλοντας στην εθνική περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον 

αφορά στην κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη, 

βελτιώνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες 

αναψυχής και την μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα κοινότητας. 

 

 

2. (ΓΙΑΤΡΟΣ) 

Το προσωπικό πάντα είναι απαραίτητο να υπάρχει όλο και περισσότερο και πιο εξειδικευμένο, 

θα έλεγα, απ’ ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε ψυχολόγους 

περισσότερους, θέλουμε νοσηλευτικό προσωπικό περισσότερο, αλλά αυτά τα χρειάζεται 

οποιαδήποτε κλινική, δεν είναι μόνο ο ψυχιατρικός τομέας που έχει ελλείψεις. 

(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 

Κατ’ αρχάς χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις στην υλικοτεχνική υποδομή. Εμείς και ως 

σωματείο είχαμε αναδείξει, προτείνει και ζητήσει να γίνουν κάποιες αλλαγές στην υλικοτεχνική 

υποδομή, γιατί βλέπαμε ότι υπάρχουν κάποια κενά, όπως κενά ασφαλείας· όταν ο ασθενής 

έρχεται και είναι σε έξαρση, θα έπρεπε να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες φύλαξης, για να 

προστατεύεται και ο ίδιος για να μη χτυπήσει και οι άλλοι από αυτόν, είτε ασθενείς είτε 

υπάλληλοι. Θα έπρεπε επίσης να έχουν γίνει κάποιοι εξωτερικοί χώροι πιο όμορφοι για να 

βγαίνουν οι ασθενείς, μια αίθουσα εκδηλώσεων. Ακόμη, επειδή ακόμη η κλινική αυτή δεν έχει 

φθάσει ακόμη να δουλεύει με το σύνολο των κρεβατιών που έχει, θα χρειαστεί περισσότερους 

γιατρούς και προσωπικό για να μπορεί να δουλεύει όπως δουλεύει κανονικά μια μονάδα 

νοσοκομειακή με τα Εξωτερικά της Ιατρεία, το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα της –λείπουν ακόμη 

δύο παιδοψυχίατροι. Σιγά-σιγά θα γίνουν αυτά. Είναι πάντως θέμα χρόνου να αναπτυχθεί 

πλήρως. Ο στόχος είναι να καλύπτει τα περιστατικά της Αρκαδίας.   

(ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ Ψ.Τ.) 

Η μόνη αλλαγή που θα πρότεινα είναι σχετική με τη διακόσμηση των γραφείων των ιατρών. Το 

περιβάλλον είναι πολύ «αυστηρό» και το άτομο μπορεί να νιώσει άβολα. Ένα πιο οικείο 

περιβάλλον θα βοηθούσε να νιώσει άνετα και να ανοιχτεί με περισσότερη ευκολία.   

 



 
 
 

Αξιολόγηση  

 

Κατάσταση προόδου του έργου που παρακολουθείται με βάση τις πληροφορίες 

που συγκεντρώθηκαν: 

Αποτελέσματα του υπό παρακολούθηση έργου (εάν έχει ολοκληρωθεί το έργο, 

ποια αποτελέσματα είχε;): 

Εάν το έργο έχει ολοκληρωθεί ή έχετε καταφέρει να αξιολογήσετε ορισμένα από 

τα αποτελέσματά του, ποια είναι η γνώμη σας για την αποτελεσματικότητα του 

έργου που παρακολουθήσατε; [μεμονωμένη απάντηση] 

❏ Βλαπτική παρέμβαση - Θα ήταν προτιμότερο να μην έχει γίνει επειδή προκάλεσε 

αρνητικές συνέπειες 

❏ Άχρηστη παρέμβαση - Δεν έχει αλλάξει την κατάσταση, σπατάλη χρημάτων 

❏ Χρήσιμη παρέμβαση αλλά παρουσιάζει προβλήματα - Είχε κάποια θετικά 

αποτελέσματα και είναι χρήσιμο τελικά, αν και παρουσιάζει και αρνητικές πτυχές 
Χ Πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική παρέμβαση - Οι θετικές πτυχές επικρατούν και 

κρίνεται ότι είναι συνολικά αποτελεσματικές από την άποψη του τελικού χρήστη 

❏ Δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης - π.χ. 

το έργο δεν έχει ακόμα αποδώσει αξιόλογα αποτελέσματα 

 

Πλεονεκτήματα (τι σας άρεσε στο παρακολουθούμενο έργο;): 
Το νέο Ψυχιατρικό Τμήμα του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, αφότου παραδόθηκε κτιριακά και 

ξεκίνησε τη λειτουργία του (02/07/2018), αποτελεί ένα έργο που προσφέρει σημαντικές 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους κατοίκους της Αρκαδίας. Εκτός από τις ανέσεις στην κτιριακή 

υποδομή, με συνθήκες υγιεινής υψηλού επιπέδου, αξιοσημείωτη είναι η λειτουργία της νέας 

δομής στο πλαίσιο μιας νέας φιλοσοφίας νοσηλείας και παροχής υπηρεσιών: απο-ασυλοποίηση, 

ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας και νοσηλείας για τους ασθενείς, περιορισμός του κινδύνου 

στιγματισμού των ατόμων που νοσηλεύονται ή ζητούν βοήθεια, ψυχολογική στήριξη σε 

ανηλίκους-εφήβους. 

  Πρόκειται για ένα έργο χρηματοδοτημένο από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ που πλησιάζει στην 

ολοκλήρωσή του (τέλος 2020 με την προμήθεια εξοπλισμού) και αποτελεί αξιόλογο παράδειγμα 

σωστής υλοποίησης του Προγράμματος. Αποτέλεσε για εμάς ευκαιρία να γνωρίσουμε πώς 

λειτουργεί το Πρόγραμμα και πόσο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Το 

όφελος είναι ήδη ορατό και η επένδυση ευρωπαϊκών χρημάτων κρίνεται αποδοτική.     

 

Αδυναμίες (δυσκολίες στην υλοποίηση/πραγματοποίηση του υπό 

παρακολούθηση έργου;): 

[ΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ είναι "βλαπτική παρέμβαση", "άχρηστη", "χρήσιμη αλλά με 

προβλήματα"] Ποιες είναι οι αιτίες της αναποτελεσματικότητας του έργου που 

παρακολουθήσατε; [πολλαπλή απάντηση] 

❏ Η υλοποίηση έδειξε διοικητικά προβλήματα 

❏ Η υλοποίηση έδειξε τεχνικά προβλήματα 

❏ Το αποτέλεσμα του έργου δεν είναι ικανοποιητικό 



 
 
 

❏ Η παρέμβαση έχει υλοποιηθεί καλά συνολικά αλλά δεν ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των τελικών χρηστών (δεν είναι αποτελεσματική) 

❏ Χρήσιμη αλλά όχι επαρκής παρέμβαση για την κάλυψη των αναγκών 

("χρειάζονται περισσότερα", π.χ. περισσότερες επενδύσεις στο ίδιο ή σε παρόμοια 

έργα) 
Χ      Η παρέμβαση είναι χρήσιμη, αλλά είναι απαραίτητες και άλλες συμπληρωματικές 

παρεμβάσεις 

 

Μελλοντικοί κίνδυνοι για το υπό παρακολούθηση έργο: 
Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στο να καλύψει τις τοπικές ανάγκες για παροχή υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας στους κατοίκους του νομού. Διαπιστώνεται ήδη, ωστόσο, ότι η δυναμικότητα 

του Τμήματος σε κλίνες ενδέχεται – και μετά την πλήρη ανάπτυξή του- να μην επαρκέσει για 

την κάλυψη όλων των αναγκών, ειδικά για την αντιμετώπιση των οξέων περιστατικών. Διοίκηση 

και Εργαζόμενοι του Ψ.Τ. επισημαίνουν αυτόν τον κίνδυνο και εκφράζουν την ανησυχία τους.     

 

Λύσεις και ιδέες που προτείνονται για το παρακολουθούμενο έργο: 
Από την έρευνά μας για τη λειτουργία του νέου Ψ.Τ. προέκυψε ότι πρωτίστως είναι απαραίτητο 

πρόσθετο νοσηλευτικό και ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό (ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, 

ψυχολόγοι). Αναφέρονται επίσης ως αναγκαία μέτρα μεγαλύτερης ασφάλειας για τους ασθενείς 

και το προσωπικό. Σε κτιριακό επίπεδο, χώροι για επιπλέον κλίνες, καλαίσθητοι εξωτερικοί 

χώροι και  «ζεστοί» εσωτερικοί χώροι φαίνεται να αποτελούν απαραίτητες βελτιώσεις για το 

έργο. 

Από τη μεριά μας, θα προσθέταμε την ανάγκη να γνωστοποιηθεί στο ευρύτερο κοινό του νομού 

μας και ειδικά στους ανηλίκους και νέους ότι η νέα αυτή δομή λειτουργεί όχι μόνο για την 

παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών νοσηλείας των ασθενών αλλά και για την ψυχολογική 

υποστήριξη και την αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων και διαταραχών.    

 

 

Σύνθετη κρίση για το υπό παρακολούθηση έργο: 

Μόλις ξεκίνησε Το υπό παρακολούθηση έργο ξεκίνησε πολύ πρόσφατα για να 

μπορείτε να εκφράσετε μια κρίση. Είναι γνωστό ότι έχει ξεκινήσει, αν και τα 

αποτελέσματα δεν είναι ακόμα ορατά για να καταγραφούν. 
Σε εξέλιξη και προχωρά καλά Το υπό παρακολούθηση έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και, συνολικά, 

τα μερικά αποτελέσματα φαίνονται θετικά. Όλες οι (ή τουλάχιστον οι περισσότερες) από τις 

δραστηριότητες που ξεκίνησαν φαίνεται να προχωρούν στην προγραμματισμένη κατεύθυνση. 

Προχωρά με δυσκολία Το υπό παρακολούθηση έργο έχει ξεκινήσει, αλλά 

υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή του (π.χ. σημαντικές 

καθυστερήσεις, ορισμένες δραστηριότητες έχουν σταματήσει ή υπάρχουν 

κάποιες σημαντικές διαφορές σε σχέση με αυτό που αναμενόταν). 

Σταμάτησε Δεν προχωράει το έργο που παρακολουθείται. Μπορεί να έχει 

σταματήσει στην αρχή (δεν ξεκίνησε ποτέ) ή σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Ολοκληρώθηκε και είναι χρήσιμο Το παρακολουθούμενο έργο έχει ολοκληρωθεί 

και θεωρείται γενικά αποτελεσματικό από την άποψη του τελικού χρήστη. 



 
 
 

Ολοκληρώθηκε και είναι αναποτελεσματικό Το παρακολουθούμενο έργο έχει 

ολοκληρωθεί αλλά θεωρείται γενικά αναποτελεσματικό (π.χ. λείπουν άλλες 

συμπληρωματικές παρεμβάσεις, το έργο έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει τεθεί σε 

λειτουργία ή δεν είναι λειτουργικό, είναι παρωχημένο ή σε καμία περίπτωση δεν 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών). 

 

 

Σύνδεσμοι, Βίντεο, Συνημμένα 

Μεταφόρτωση εικόνων, εγγράφων κ.λπ. 

 
Συνημμένα υποβάλλονται 3 έγγραφα: 

1.ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Α΄ΦΑΣΗΣ  

2.ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ_Β΄ ΦΑΣΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

Πίνακας 

οικονομικών στοιχείων 

 



 
 
 

 Πορεία 1
ου

 

Υποέργου 

Πορεία 2
ου

 

Υποέργου   

 

 



 
 
 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

  

Βήμα 3 – Αποτελέσματα και επιπτώσεις - Πώς κατέληξε η 

προσπάθεια; 
 

Οι νέες συνδέσεις που έχετε δημιουργήσει 

 

Πώς διαδώσατε ή διαδίδετε τα αποτελέσματα της πολιτικής σας 

παρακολούθησης; 
 Twitter 

 Facebook 

 Instagram 

 Εκδηλώσεις στην επικράτεια που διοργανώθηκαν από τις ομάδες 

 Ανοιχτή εβδομάδα δημόσιας διοίκησης 
 Ιστολόγιο/ιστότοπος ομάδας 



 
 
 

 Φυλλάδια ή άλλες παραδοσιακές μέθοδοι (όχι μέσω του Διαδικτύου) 

 Αίτηση ακροάσεων ή συσκέψεων με κλειστές πόρτες 

 Συνεντεύξειςτωνμέσωνενημέρωσης 
 Άλλα: επιστολές  

 

Με ποια άτομα δημιουργήσατε επαφές για να συζητήσετε τα αποτελέσματα της 

παρακολούθησής σας; 

 

  

Άτομο[ελεύθερηεισαγωγή] 

 

Ρόλος 

[ελεύθερη εισαγωγή με 

υπόδειξη] 

Οργάνωση 

[ελεύθερη εισαγωγή με 

υπόδειξη] 

Τύπος επαφής 

[κλειστόμενού] 

Άτομο 1 Ρόλος: Διοικητής 

Διοίκηση 

Παναρκαδικού 

Νοσοκομείου 

Επιστολή 

Άτομο 2 Ρόλος: Διευθυντής 

Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αρκαδίας 

Επιστολή 

κοινό 
Ρόλος: Μαθητές, 

Γονείς 
3

ο
 ΓΕΛ Τρίπολης 

Ανάρτηση του 

blogpost στην 

ιστοσελίδα του 

σχολείου 

κοινό Ρόλος: χρήστες  

Κοινωνικά Μέσα 

Δικτύωσης: Twitter, 

Instagram 

 

Ανάρτηση στο 

διαδίκτυο 

 

Σημείωση:  

Τύπος επαφής 

 Συνέντευξη (δόθηκε ή έχει ληφθεί) 

 Κοινήσυμμετοχήσεδημόσια εκδήλωση 

 Συμμετοχήσεκλειστές ακροάσεις/συνεδριάσεις 

 Email ή τηλεφωνική επαφή 

 Συμμετοχή σε θεσμικό γεγονός (π.χ. Συνεδρίαση της εποπτικής επιτροπής, 

δημοτικό συμβούλιο κ.λπ.) 
 Άλλο: επιστολές 

 Άλλο: αναρτήσεις στο διαδίκτυο 

 



 
 
 

Ρόλος: Καταγράψτε τα άτομα με τα οποία είχατε επικοινωνήσει για να διαδώσετε ή 

να συζητήσετε τα αποτελέσματα της παρακολούθησής σας. 

Παράδειγμα: Δήμαρχος, Πρόεδρος, Δημόσιος υπάλληλος, δημοσιογράφος, 

Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας κ.λπ. 

 

Οργάνωση: Παραδείγματα: Πόλη της Ρώμης, Επαρχία Chieti, Περιφέρεια της 

Καλαβρίας, IlCorrieredellaSera, Ferrero 

 

Αποτελέσματα και αντίκτυπος της πολιτικής παρακολούθησης 

 

Μήπως τα ΜΜΕ μιλούσαν για την παρακολούθησή σας; Ναι / Όχι 

1. https://www.drt915.gr/episkepsi-mathiton-tou-3ou-likiou-tripolis-ston-antiperiferiarchi-
arkadias/ 
2. https://www.ppel.gov.gr/episkepsi-mathiton-3ou-likiou-tripolis-stin-p-e-arkadias/ 

 
Έχουν οι δημόσιες διοικήσεις απαντήσει στα αιτήματά σας ή στα προβλήματα 

που έχετε θέσει; 

 Δεν μας απάντησαν 

 Κάποιοι απάντησαν, κάποιοι δεν το έκαναν 

 Μας έδωσαν τυπικές ή γενικές απαντήσεις 

 Τουλάχιστον ένας από αυτούς που ήρθε σε επαφή μας έδωσε 

συγκεκριμένες υποσχέσεις 

 Υιοθέτησαν τις προτάσεις μας στην πράξη και το έργο έχει πλέον 

"ξεμπλοκάρει" ή είναι πιο αποτελεσματικό 

 Είχαμε αναφέρει ένα ζήτημα που έχει επιλυθεί πλέον 
 Άλλο: Αναμένονται απαντήσεις εντός νόμιμου χρονικού διαστήματος  

 

Περιγράψτε την περίπτωσή σας. Ποια συγκεκριμένα γεγονότα ή επεισόδια σας 

κάνουν να πιστεύετε ότι η πολιτική σας παρακολούθησή είχε (ή δεν είχε) 

αντίκτυπο μεταξύ των ατόμων που διαχειρίζονται ή υλοποιούν το έργο που 

παρακολουθήσατε; 

https://www.drt915.gr/episkepsi-mathiton-tou-3ou-likiou-tripolis-ston-antiperiferiarchi-arkadias/
https://www.drt915.gr/episkepsi-mathiton-tou-3ou-likiou-tripolis-ston-antiperiferiarchi-arkadias/
https://www.ppel.gov.gr/episkepsi-mathiton-3ou-likiou-tripolis-stin-p-e-arkadias/


 
 
 

Οι γραπτές παρεμβάσεις μας προς δύο επίσημους φορείς, τη Διοίκηση του Παναρκαδικού 

Νοσοκομείου Τρίπολης και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, κρίνουμε ότι 

θα τύχουν θετικής απόκρισης στην πράξη. Ως μαθητική κοινότητα του 3
ου

 ΓΕΛ Τρίπολης 

αναμένουμε να δραστηριοποιηθούν και να συνεργαστούν οι δύο Υπηρεσίες, προκειμένου να 

οργανωθούν δράσεις ενημέρωσης προς τα σχολεία για το έργο και τις υπηρεσίες που προσφέρει 

το νέο Ψ.Τ., αλλά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα μέσα στα σχολεία για ψυχολογικά 

προβλήματα των παιδιών και των εφήβων.  

Ανάλογο αναμένουμε να είναι και το ενδιαφέρον μαθητών και γονιών που θα 

ενημερωθούν μέσω των αναρτήσεων της ομάδας μας στο διαδίκτυο, ώστε να αξιοποιήσουν τις 

δυνατότητες και ευκαιρίες που παρέχει το νέο Ψ.Τ..  

Τελική παράδοση 
 

Η Αναφορά είναι έτοιμη να αναθεωρηθεί από την Σύνταξη, η οποία θα την 

δημοσιεύσει εάν τηρεί τους Όρους Χρήσης μας. 


