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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : 

 

Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα 

Ψυχικής Υγείας του Κ.Ψ.Υ- Γενικού Νοσοκομείου Χανίων 

 
 
 

Δικαιούχος πράξης : Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 
 
 

«Η Πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την 
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ψ.Υ- Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.» 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», με βάση 
την με αριθμ. πρωτ. 3502- 12/8/21 (ΑΔΑ: 6ΜΘΚ7ΛΚ-3ΛΚ) Απόφαση 
Ένταξης της Πράξης και έχει λάβει κωδικό MIS  5041964  και κωδ. 
Εναρίθμου 2019ΕΠ00210065  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του 
ΠΔΕ». 

 
 

Η πράξη υλοποιείται σε ένα υποέργο με τίτλο: Ανάπτυξη 

παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας 

του Κ.Ψ.Υ- Γενικού Νοσοκομείου Χανίων 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ήταν αρχικά 59.000€ με 

ημερομηνία λήξης την 31/12/2022 αλλά μετά από παράταση μέχρι τις 

30/09/2023 ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 91.840 €. 
 
 
 
 
 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ε.Π. Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ 

 
  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 



 

 
  

H Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Κινητή Μονάδα 

Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων (Γ.Ν.Χ.) καλύπτει τις 
ανάγκες του πληθυσμού παιδιών και εφήβων σε περιοχές της περιφέρειας 

του νομού Χανίων που δεν υπάρχουν ανάλογες υπηρεσίες. Μέσα από ένα 
τομεοποιημένο σύστημα υπηρεσιών και σύμφωνα με τις αρχές της 

Κοινοτικής Ψυχιατρικής το τμήμα Παιδιών και Εφήβων ξεκίνησε τη 

λειτουργία του την 1 η Ιουλίου 2021 υπό την αιγίδα του 
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. 
 
Απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό αλλά και σε ειδικές ομάδες, ή ομάδες 

υψηλού κινδύνου. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των 
ψυχοκοινωνικών αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους 
αναπτύσσοντας ένα διευρυμένο δίκτυο πρόληψης και προαγωγής της 

ψυχικής υγείας του πληθυσμού, πάντα σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς, σχολεία, υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, τοπικές αρχές, 

φορείς δημόσιας υγείας, συλλόγους και με όλους εκείνους που είναι 
δυνητικά συμμέτοχοι στην εφαρμογή των δράσεων για τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής. 
 

 
 
 
 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ε.Π. Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ 

 
  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 



 

 
  

 

 
 

 

Οι υπηρεσίες της Μονάδας οργανώνονται και 

δραστηριοποιούνται μέσα από πρωτογενή και 

δευτερογενή πρόληψη, ειδικότερα: 
 

 Πρόληψη και έγκαιρη εκτίμηση. 

 Προγράμματα αγωγής με δράσεις ενημέρωσης - επιμόρφωσης τόσο του 

πληθυσμού όσο και επιλεγμένων ομάδων - στόχων, όπως ενδεικτικά 

εκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων, μαθητές, στελέχη τοπικής 

αυτοδιοίκησης, επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας και λοιπές 

οργανωτικές ομάδες 

 Ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού για έγκαιρη αντίληψη όποιων 

ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων και αλλαγή στάσης απέναντι στην 

ψυχική νόσο. 

 Οργάνωση παραπομπών για παρακολούθηση και θεραπεία από το 

Ιατρείο παιδιών του Κ.Ψ.Υ. 

 Οργάνωση υποστηρικτικού κοινωνικού συστήματος 

 Ανάπτυξη δικτύου παραπομπών 

Οι λοιπές υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας (της Υ.Α Γ3Α παρ. Β του άρθ 3. 

«Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των κέντρων ψυχικής υγείας») 

αντιμετωπίζονται στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων. 

 

 
Για πληροφορίες και ραντεβού, τηλ. 2821340503. 

EMAI: kinitipaidia@chaniahospital.gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ε.Π. Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ 

 
  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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