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ΑΝΑΦΟΡΑ2ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΦΟΡΜΑ (ΠΡΟΤΥΠΟ) 

 

ΟΝΟΜΑ TEAM* 

 

meNtallica 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ* 

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 

ΤΑΞΗ (ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)* 

Α΄ - Β΄ ΤΑΞΗ  Σχολικού Έτους 2019-2020 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ με εθελοντική συμμετοχή 

εκπαιδευτικών και μαθητών   

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΟΝΟΜΑ)* 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, κλ. ΠΕ11 

ΛΑΛΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, κλ. ΠΕ02 
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Τίτλος άρθρου Δημοσιογραφίας Δεδομένων* 

Γράψτε εδώ τον τίτλο του άρθρου σας Δημοσιογραφίας Δεδομένων. 

Ψυχιατρικό Τμήμα Παναρκαδικού Νοσοκομείου: 

Η πορεία μέσα στο χρόνο 
 

 

Άρθρο Δημοσιογραφίας Δεδομένων* 

Η ψυχική υγεία είναι πολύ σημαντική για κάθε άτομο· η φροντίδα αυτών που πάσχουν από 

κάποιο ψυχικό νόσημα ακόμα σημαντικότερη και αναγκαία. Γι’ αυτό και κατασκευάστηκε στην 

περιοχή μας το νέο Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων και Παιδιών-Εφήβων του Πανακαρδικού 

Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», δυναμικότητας 42 κλινών. Πρόκειται για 

μεταφορά και ενσωμάτωση στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, ως αυτόνομου Τμήματος, της 

προϋπάρχουσας δομής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης που παρείχε ως τον Ιούνιο του 

2018 υπηρεσίες νοσηλείας και φροντίδας σε ψυχικά ασθενείς και ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα 

που απευθύνονταν στις δομές ψυχικής υγείας της πόλης μας. 

Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2007, όταν το Υπουργείο Υγείας ανέθεσε το Έργο στη 

ΔΕΠΑΝΟΜ/ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ με αρχικό προϋπολογισμό 10.000.000 €. Αργότερα το 

Έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και η υλοποίησή του χωρίστηκε σε δύο φάσεις, με το 2020 να είναι το 

έτος τελικής παράδοσης (βλέπε τη Γραφική Αποτύπωση των Σταθμών Υλοποίησης του Έργου - 

Timeline). 

Η Α΄ Φάση ξεκινά στο τέλος του 2011 με την ένταξη του Έργου στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013. Το 2012 αρχίζει η 

δημοπράτηση του Έργου, ενώ το 2013 η ΔΕΠΑΝΟΜ/ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ αναθέτει την 

κατασκευή του στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Έτσι ξεκίνησε η ανέγερση του κτιρίου-προσθήκης και το 2016 

επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των δράσεων, η ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης 

υλοποίησης του Έργου και υποβάλλεται αίτημα ένταξής του στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι 26 

συνολικά εντολές πληρωμής ανέρχονται στο ύψος των 7.761.489,75 € στο τέλος του 2016, ενώ 

υπολείπονται εργασίες για την ολοκλήρωση του Έργου. 

Η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου ΕΣΠΑ 2014-2020 ανοίγει τη Β΄ 

Φάση του Έργου, η οποία αρχίζει το 2016 και θα ολοκληρωθεί με το πέρας του 2020, χωρίζεται δε 

σε δύο κύρια υποέργα, με τελικό, συνολικό προϋπολογισμό 2.540.511€ (βλέπε Πίνακα 

Οικονομικών Στοιχείων του Έργου) . Το πρώτο υποέργο της Β΄ Φάσης αφορά στην υλοποίηση των 

υπολειπόμενων εργασιών της οικοδόμησης του Ψυχιατρικού Τμήματος με προϋπολογισμό ύψους 

2.027.938€. Το Μάιο του 2017 ολοκληρώνεται η οικοδόμηση του κτιρίου(Γράφημα 1ου Υποέργου) 

και γίνεται η παράδοση του, ενώ στις αρχές Ιουλίου 2018 μεταφέρονται οι ασθενείς και ξεκινά 

επίσημα η λειτουργία του Τμήματος. Γίνεται, ωστόσο, σύντομα αντιληπτό ότι ο υπάρχων 

εξοπλισμός δεν είναι επαρκής και ότι είναι αναγκαία η προμήθεια καινούριου. Έτσι το καλοκαίρι 

του 2019 αυξάνεται ο προϋπολογισμός κατά 512.573€, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος για την 

προμήθεια του εξοπλισμού. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί και το 

δεύτερο υποέργο και το Ψυχιατρικό Τμήμα θα είναι πλήρως λειτουργικό ως προς το νοσηλευτικό 



 

3 
 

και υποστηρικτικό του έργο. Υπάρχει βέβαια μία μικρή καθυστέρηση καθώς η Δημοπράτηση για 

τον εξοπλισμό έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2019, αλλά μόλις τον Ιανουάριο του 

2020 δόθηκε η έγκριση για την Δημοπράτηση (Γράφημα 2ου Υποέργου). Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι 

την 01-01-2021 θα έχουμε ένα απολύτως ολοκληρωμένο έργο.  

Η ανέγερση του Ψυχιατρικού Τμήματος του Παναρκαδικού Νοσοκομείου είναι 

αδιαμφισβήτητα ένα σπουδαίο και σημαντικό έργο για την περιοχή μας, αφού έτσι εξασφαλίζεται η 

φροντίδα 15.000 συνανθρώπων μας, σύμφωνα με τους επίσημους υπολογισμούς για τον 

ωφελούμενο πληθυσμό, που χρειάζονται τη βοήθεια ειδικών. Γι’ αυτό και δίνουμε τόση έμφαση σε 

αυτό και γι’ αυτό ανυπομονούμε να ολοκληρωθεί, καθώς ή υποστήριξη για την ψυχική ισορροπία 

και γαλήνη είναι συχνά το ζητούμενο για την ευημερία του πληθυσμού, ενήλικου αλλά και 

ανήλικου. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση:  http://anaptyxi.gov.gr/ErgoPopup?mis=5002225 

Από την πλευρά μας η έρευνα θα συνεχιστεί με επιτόπιες επισκέψεις για συλλογή 

πρωτογενών δεδομένων μέσω συνεντεύξεων με πρόσωπα που εργάζονται στο νοσηλευτικό ίδρυμα 

ή που ενεπλάκησαν στη λήψη των αποφάσεων για την κατασκευή του έργου.   
    
 

  

 

Περιγραφική εικόνα άρθρου Δημοσιογραφίας Δεδομένων* 

 

 

Εικόνα 1. ΤΟ ΝΕΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Τίτλος περιγραφικής εικόνας άρθρου Δημοσιογραφίας Δεδομένων* 

ΤΟ ΝΕΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

http://anaptyxi.gov.gr/ErgoPopup?mis=5002225
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Πηγή περιγραφικής εικόνας άρθρου Δημοσιογραφίας Δεδομένων* 

http://www.intrakat.gr/addition-of-an-adult-psychiatric-department  
https://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/tripoli/tripoli-stolidi-to-neo-psychiatriko-tmima 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ/INFOGRAPHIC 1 (εικόνα σε πρώτο πλάνο)*  

 

 

 

Τίτλος γραφήματος/infographic 1* 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

Πηγή γραφήματος/infographic 1* 

Επεξεργασία δεδομένων από το www.anaptyxi.gov.gr  
https://infogram.com/app/#/edit/0cecdf6f-fddc-4731-97b6-25e2917173b1  

  

 

 

 

 

 

http://www.intrakat.gr/addition-of-an-adult-psychiatric-department
https://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/tripoli/tripoli-stolidi-to-neo-psychiatriko-tmima
http://www.anaptyxi.gov.gr/
https://infogram.com/app/#/edit/0cecdf6f-fddc-4731-97b6-25e2917173b1
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ΓΡΑΦΗΜΑ/INFOGRAPHIC 2* 

 

Τίτλος γραφήματος/infographic 2* 

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

 

Πηγή γραφήματος/infographic 2* 

Επεξεργασία δεδομένων από το www.anaptyxi.gov.gr 
https://infogram.com/app/#/edit/21023c54-3de4-46e4-9db4-ee9491c9c1bd 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ/INFOGRAPHIC 3 

 

Τίτλος γραφήματος/infographic 3 

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

 

http://www.anaptyxi.gov.gr/
https://infogram.com/app/#/edit/21023c54-3de4-46e4-9db4-ee9491c9c1bd
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Πηγή γραφήματος/infographic 3 

Επεξεργασία δεδομένων από το www.anaptyxi.gov.gr 
https://infogram.com/app/#/edit/c86fd116-b727-48ee-bc56-06da7b2af373  

 

 

Δυναμικό/διαδραστικό infographic 1 - INFOGRAM* 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ/Timeline- INFOGRAM 

 

LINK δυναμικού/διαδραστικού infographic 1 - INFOGRAM* με ενσωματωμένο κωδικό διαδραστικού 

infographic 1  

https://infogram.com/app/#/edit/ca6e243c-eb7f-4bc2-9c5f-11d85c6641e1  

 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ/Timeline- TIMETOAST 

 

http://www.anaptyxi.gov.gr/
https://infogram.com/app/#/edit/c86fd116-b727-48ee-bc56-06da7b2af373
https://infogram.com/app/#/edit/ca6e243c-eb7f-4bc2-9c5f-11d85c6641e1
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LINK δυναμικού/διαδραστικού infographic 2 - TIMETOAST με ενσωματωμένο κωδικό διαδραστικού 

infographic 2  

https://www.timetoast.com/timelines/timeline-80ba18a9-a8df-41e1-a3c0-4b2e76a0d1c1  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά 

https://www.timetoast.com/timelines/timeline-80ba18a9-a8df-41e1-a3c0-4b2e76a0d1c1

