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Το Ψυχιατρείο έκλεισε αποτελεί πλέον παρελθόν. 
Ο χώρος της ψυχιατρικής φροντίδας έχει αλλάξει. 

Ένα δίκτυο κοινοτικών δομών αντικατέστησε το παλαιό άσυλο 

Το καλοκαίρι του 2012 λίγους μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου 4052, το 
Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων, το Ψυχιατρείο Χανίων, καταργήθηκε σαν 

αυτόνομος Φορέας και ενσωματώθηκε ως Ψυχιατρικός Τομέας στο Γενικό 
Νοσοκομείο.



Υπάρχουσες Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  
και Δράσεις στο Ν.Χανίων:

΄Ενα (1) Κέντρο Ψυχικής Υγείας ως 

αποκεντρωμένη μονάδα του πρώην ΘΨΠΧ, 
με μεγάλη προσέλευση και πολλές 
δραστηριότητες, με προσφορά στην 
κοινότητα και τις άλλες υπηρεσίες, φορείς 
και Ιδρύματα του Νομού. 
Στα εξωτερικά Ιατρεία εργάζονται 
4 ψυχίατροι, 
5 ψυχολόγοι, (μερικής απασχόλησης καθώς 
εργάζονται και στις στεγαστικές δομές) 
2 κοινωνικοί λειτουργοί, 
1 διοικητικός. 
Στα εξωτερικά Ιατρεία

Το 2017 έγιναν   640   συνεδρίες,
και 11.956 επισκέψεις

από χρήστες υπηρεσιών.



Εντός του πλαισίου των δράσεων στο Κ.Ψ.Υ. Χανίων 
λειτουργεί Ι α τ ρ ε ί ο  π α ι δ ι ώ ν  κα ι  ε φ ή β ω ν  

με 2 μόνιμους  παιδοψυχίατρους, 2 ψυχολόγους, 1 κοινωνικό λειτουργό, 
2 εργοθεραπευτές, 1 επισκέπτρια υγείας, 1 διοικητικός.

To 2 0 1 7  έ γ ι ν α ν  4 . 1 2 9    σ υ ν ε δ ρ ί ε ς .



Ένα (1) Νοσοκομείο Ημέρας δυναμικότητας 10 κλινών. Φιλοξενεί ασθενείς για

ημερήσιαφροντίδα.Στεγάζεται στοΚ.Ψ.Υ.ΤονΔεκέμβριοτου2017φιλοξενούσε6άτομα.

Οι επωφελούμενοι
του Νοσοκομείου Ημέρας είναι : 
• Τα άτομα με ψυχικές 

διαταραχές
• Ενήλικες και των δύο φύλων 

από 18 έως 55 ετών που: 
χρήζουν βοήθειας για 
αντιμετώπιση ψυχιατρικών 
προβλημάτων

Σκοπός του Νοσοκομείου Ημέρας είναι:

•Η παραμονή του ατόμου στην κοινότητα
•Η αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης
•Η βελτίωση εκείνων των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική
και εργασιακή ένταξη και επανένταξη.



Μία (1) Κινητή  Μονάδα Ψυχικής Υγείας στο Ν. Χανίων 
Στεγάζεται στο Κ.Ψ.Υ.

Προσφέρει τις υπηρεσίες σε 11 περιοχές και  150 χρήστες υπηρεσιών υγείας στην 
ύπαιθρο του Ν. Χανίων με  προγραμματισμένα ραντεβού στα Κ.Υ. και Π.Ι. του 

Νομού σε εβδομαδιαία βάση. Η θεραπευτική ομάδα της Κινητής Μονάδας είναι : 
Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχίατρο, Επισκέπτη Υγείας, Νοσηλευτής  ενώ παράλληλα 

πραγματοποιεί και κατ’ οίκον επισκέψεις σε χρήστες ψυχικής υγείας.

Tο 2017  έγιναν 
832  συνεδρίες σε κέντρα 

υγείας του νομού.

Η Κινητή Μονάδα στοχεύει να ικανοποιήσει την κάλυψη των αναγκών σε 
περιοχές όπου είναι απομακρυσμένες δεν είχαν προσβασιμότητα στις 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 



Ένα (1) Κέντρο Ημέρας για ψυχολογική Στήριξη Ατόμων με 
Ογκολογικά Νοσήματα στο Ν. Χανίων

Στεγάζεται σε κτήριο του πρώην ΠΕΔΥ που έχει παραχωρηθεί από την 7η ΥΠΕ Κρήτης  στην πόλη 
των Χανίων. Δέχεται προγραμματισμένα και έκτατα ραντεβού και έχει επιστημονική διασύνδεση 

με την ογκολογική κλινική του Γ.Ν.Χ. για την ψυχολογική στήριξη ατόμων με ογκολογικά 
προβλήματα. (Εργάζονται 1 ψυχίατρος μερικής απασχόλησης –τις υπόλοιπες μέρες βρίσκεται στο 

ΚΨΥ-, 1 ψυχολόγος, 1 κοινωνική λειτουργός).

Το  2 0 1 7   έ γ ιν α ν  1 6 9 7   σ υ ν ε δ ρ ί ε ς .

Αποτελεί το τρίτο κατά σειρά επίσημο κέντρο που λειτουργεί στην χώρα μας 
(1 ΝΠΙΔ & 1 στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά). 

Λειτουργεί ως μονάδα ημερήσιας θεραπευτικής φροντίδας και 
ενίσχυσης της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υποστήριξης 
και ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης ασθενών με ογκολογικά 
νοσήματα, ενώ έμφαση δίνεται και στην ψυχοκοινωνική στήριξη 
των μελών της οικογένειας. Η κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών 
στους ογκολογικούς ασθενείς έχει ανασταλεί το 2017 λόγω 
έλλειψης του αναγκαίου προσωπικού.

Δυο φορές την εβδομάδα το προσωπικό της μονάδας, με ειδικό 
πρωτόκολλο συνεργασίας με την ογκολογική κλινική, παρέχει 
ψυχολογική στήριξη στην βραχεία νοσηλεία (χημειοθεραπεία)



Μονάδα Παροχής Υπηρεσιών και Ειδικής Φροντίδας Κατ’ οίκον 
για την κάλυψη των αναγκών αστικών περιοχών Ν. Χανίων.

Παρέχει υπηρεσίες νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ’
οίκον σε ενήλικες με ψυχικές διαταραχές, με σοβαρά ψυχοκοινωνικά
προβλήματα ή με διαταραχές συμπεριφοράς και καλύπτει γεωγραφικά όλο
τον Δήμο Χανίων σε γεωγραφική απόσταση των 20 χιλιομέτρων από την
έδρα της. Στόχος της λειτουργίας της Μονάδας είναι:

α. Η κατ’ οίκον αντιμετώπιση της κρίσης (νοσηλεία, συντήρηση του
ασθενούς), ώστε να μην απομακρυνθεί από το κοινωνικό και
οικογενειακό του περιβάλλον.

β. Η παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής, η παρακολούθηση της
πορείας – εξέλιξης της νόσου σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και
η συνέχιση της ψυχιατρικής φροντίδας του ασθενούς.

γ. Η ψυχολογική υποστηρικτική − συμβουλευτική παρέμβαση στην
οικογένεια του ασθενούς με στόχο την ομαλοποίηση του
οικογενειακού φόρτου, την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού
περιβάλλοντος απέναντι στην ψυχική ασθένεια και τον ίδιο τον
ασθενή.



Στεγάζεται στο Κ.Ψ.Υ. και προσφέρει σήμερα τις υπηρεσίες του σε 178 χρήστες
υπηρεσιών υγείας στην πόλη των Χανίων σε μηνιαία βάση με
προγραμματισμένες επισκέψεις.

Το 2017 : 
1 8 6 8  π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς - ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς ,  

Από αυτές 1.319 επισκέψεις σε σπίτια  και  
549 επισκέψεις υπηρεσίες για επίλυση προβλημάτων 

που αφορούσαν τους χρήστες.

Οι λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω δράσεις:
• Κινητοποίηση (ιδρυματισμός οικογένειας),
• διασυνδετική (με άλλες υπηρεσίες)
• κοινοτική νοσηλευτική,
• έξοδοι κοινότητας
• διερεύνηση κοινωνικού ιστορικού
• τακτοποίηση συνταξιοδοτικών-ασφαλιστικών ζητημάτων
• θέματα εργασιακής ένταξης.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
3κοινωνικοίΛειτουργοί2ΕπισκέπτεςΥγείας2Νοσηλευτέςκαισυντονίστρια Ψυχίατρος.



Παρέχει θεραπευτικό πρόγραμμα με στόχο την ιατρική 
φροντίδα, την ψυχολογική στήριξη, την 
κοινωνικοποίηση, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
την ανάπτυξη της αυτονομίας των ενοίκων του.

Δυο (2) Οικοτροφεία
Οικοτροφείο ΕΠΑΝΟΔΟΣ  

με 15 ενοίκους
Ψυχογηριατρικό ΑΠΑΝΕΜΙΑ.   

Ενοίκους   15



Τρεις (3) Ξενώνες 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΔΕΜ  (Κουνουπιδιανα)   
12    ενοίκους

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ (Καλαμάκι)      
15  ενοίκους

Ξενώνας ΝΑΪΑΔΕΣ Καποδιστριου
10  ενοίκους 

Σκοπός του ξενώνα είναι η σύνδεση των ενοίκων με την κοινότητα, καθώς και 
η διατήρηση όλων εκείνων των χαρακτηριστικών, που θα τους επιτρέψει να 
ζήσουν  με αρμονία στο κοινωνικό σύνολο.
Σεβόμενοι πάντα τις όποιες ιδιαιτερότητές τους, στόχοι μας είναι:
•Η διατήρηση των διαφόρων δεξιοτήτων. (ατομικές, κοινωνικές, επαγγελματικές)  
•Η διασφάλιση της ποιότητας ζωής τους.
•Η υποστήριξη τους στην κοινωνία.
•Η μείωση του κοινωνικού στίγματος.
•Η υπεράσπιση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.



Την Επιστημονική ευθύνη των Ξενώνων έχει ψυχίατρος, ειδικός στον Τομέα 
της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ενώ ειδικά εκπαιδευμένο και 

θεραπευτικό προσωπικό καλύπτει σε 24ωρη βάση τις ανάγκες των ενοίκων. 
Ψυχίατρος, Κοιν. Λειτουργός, Ψυχολόγος, και Νοσηλευτικό προσωπικό.

Εντός του ξενώνα, εκτός 
από την ενασχόληση με 

την ατομική τους υγιεινή, 
τον ελεύθερο χρόνο τους 
ασχολούνται με ράψιμο, 
κέντημα, και μαγειρική, 

ζωγραφική.



Αρκετές εξόδους προς την 
κοινότητα. Υπό την μορφή 
απλού περιπάτου ή και με 

ταξί, σε κοντινά μαγαζιά της 
περιοχής μας για καφέ, και 
φαγητό ή και περισσότερο 

μακριά, με την παροχή 
υπηρεσιακού λεωφορείου, 
όπως ημερήσιες εκδρομές 

για φαγητό. Αλλά και διάφορες εκδηλώσεις-γιορτές 
εντός και εκτός του ξενώνα, με την 
συμμετοχή εκτός του προσωπικού, 

συγγενών και φίλων. 





Στον ξενώνα 
Ναϊάδες 

κυριότερη 
δεξιότητα των 
ενοίκων είναι:

και η 
απασχόληση 

τους
με την 

υφαντική.. 



Σε εκθεσιακό  χώρο και στην Κεντρική Είσοδο 
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Αγ. Γεώργιος»



.





Τέσσερα (4) 
Προστατευόμενα 

Διαμερίσματα 
Δυναμικότητας 16 κλινών

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  Γ
ΕΛΥΡΟΥ, 4   ενοίκους 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  Δ
ΚΑΜΠΩΝ, 4  ενοίκους

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  Ε 
ΚΑΜΠΩΝ,  4  ενοίκους

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΣΤ
Κ.ΜΑΝΟΥ,  4 ενοίκους

Οι παραπάνω μονάδες – δράσεις έχουν  χρηματοδοτηθεί  από την Ε.Ε.



Στα πλαίσια της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης λειτουργεί

1 Κοινωνικός Συνεταιρισμός (ΚΟΙΣΠΕ) 
Στις αρχές του 2005 συστάθηκε ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός στο Νομό

Χανίων, ο οποίος υποστηρίχθηκε ενεργά από το Θεραπευτήριο Ψυχικών
Παθήσεων Χανίων και την Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Πρόκειται για ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εντάσσεται στον
τομέα της κοινωνικής οικονομίας και είναι Μονάδα Ψυχικής Υγείας του
Τομέα Ψυχικής Υγείας Χανίων.
Η λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. αποσκοπεί:
• Στην επαγγελματική επανένταξη ενός αριθμού λειτουργικών ασθενών, 

οι οποίοι αξιολογούνται ανάλογα με τη λειτουργικότητά τους.
• Στην οικονομική αυτοτέλεια των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
• Στην κοινωνική ενσωμάτωση των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 

και η συμμετοχή τους στα κοινά.
• Η αξιοπρεπής και οργανωμένη παρουσία του ασθενή στο χώρο 

εργασίας του



Ο Συνεταιρισμός σήμερα στοχεύει στη 
δημιουργία προστατευμένων 

καταστημάτων με βασικότερο σκοπό την 
επαγγελματική αποκατάσταση ψυχικά 

πασχόντων, τη διεύρυνση των 
επαγγελματικών ευκαιριών τους και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Τα προϊόντα και οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες του Συνεταιρισμού 

χαρακτηρίζονται από: 
ποιότητα, οικολογική ισορροπία και 

ανταγωνιστικές τιμές.




