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T o 2001 ςτο πλαύςιο τησ Χυχιατρι-

κόσ Μεταρρϑθμιςησ καθορύζονται 

με Τπουργικό Απϐφαςη το ϋργο, η οργϊ-

νωςη και τα θϋματα λειτουργύασ των Κι-

νητών Μονϊδων Χυχικόσ Τγεύασ.  Πρϐκει-

ται για μονϊδεσ που αναπτϑςςονται με 

ϋδρα ϋνα ψυχιατρικϐ νοςοκομεύο, ό φορϋα 

ψυχικόσ υγεύασ και απευθϑνονται ςε κα-

τούκουσ τησ περιφϋρειασ.  

Η ϋννοια τησ προςβαςιμότητασ αποκ-

τϊ ϋτςι ιδιαύτερη ςημαςύα και  το κϋντρο 

βϊρουσ μετατοπύζεται από τα ψυχιατρεύα 

ςτην κοινότητα. Παρϊλληλα με  την προ-

τεραιϐτητα που δύδεται ςτην κοινοτικό 

φροντύδα γύνεται αντιληπτϐ ϐτι η επύτευ-

ξη των ςτϐχων  που θϋτει η κοινοτικό ψυ-

χιατρικό και ψυχολογύα  απαιτοϑν ενϋργε-

ιεσ προαγωγόσ τησ ψυχικόσ υγεύασ,  πρϐ-

ληψησ των ψυχικών διαταραχών και των 

υποτροπών, ομαλόσ ϋνταξη του πϊςχοντα 

ςτο κοινωνικϐ ςϑνολο, ενϋργειεσ που κα-

θύςτανται εφικτϋσ μϐνο μϋςω τησ διατο-

μεακόσ ςυνεργαςύασ. Ϊνα βαςικϐ ϐραμα 

ςτο οπούο καλοϑνται να ανταποκριθοϑν 

οι Κινητϋσ Μονϊδεσ απϐ την ύδρυςη τουσ 

εύναι ο αποςτιγματιςμϐσ τησ ψυχικόσ ας-

θϋνειασ.  Ιδεατϊ, η ψυχικό αςθϋνεια ςτα-

ματϊ να βαραύνει αποκλειςτικϊ τον πϊς-

χοντα και την οικογϋνεια του και η ευθϑνη 

τησ φροντύδασ του  διαχϋεται και μοιρϊζε-

ται ςε ϐλουσ τουσ φορεύσ και τα μϋλη που 

απαρτύζουν μια κοινϐτητα.  

Για την ΚΛΙΜΑΚΑ, εξαρχόσ η Κινητό Μο-

νϊδα Χυχικόσ Τγεύασ ΝΑ Κυκλϊδων απο-

τϋλεςε ϋνα πεδύο εφαρμογόσ πολλών απϐ 

τισ κεντρικϋσ ιδϋεσ μασ για εργαςύα κοντϊ 

ςτην κοινότητα, για τη διερεϑνηςη των 

αναγκών τησ, την παροχό ςτοχευμϋνων 

υπηρεςιών, την εμπλοκό των εξυπηρετου-

μϋνων και των οικογενειών τουσ, την προ-

αγωγό τησ ψυχικόσ υγεύασ, την εφαρμογό 

νϋων τεχνολογιών, τη ςυνεργαςύα με την 

Πρωτοβϊθμια Τγεύα, το χολεύο, την Εκ-

κληςύα, την Αςτυνομύα, το Λιμεναρχεύο, 

την Ειςαγγελύα, τουσ Σοπικοϑσ φορεύσ  

κ.α.  

8 χρόνια μετϊ προχωρϊμε  με διϊθεςη και 

προθυμύα που πολλαπλαςιϊζεται  μϋςα 

απϐ την εμπειρύα, τα λϊθη και τισ επιτυχύ-

εσ, τισ αντιξοϐτητεσ, τισ κονωνικο-

οικονομικϋσ εναλλαγϋσ και τη δυναμικό 

που χαρύζει η ομαδικό εργαςύα.   

ΗΜΕΙΨΗ 

Η παροϑςα ςϑνοψη του απολογιςμοϑ επιχειρεύ να παρουςιϊςει κϊποια κομμϊτια του 

ϋργου τησ Κινητόσ Μονϊδασ Χυχικόσ Τγεύασ ΝΑ Κυκλϊδων.  Φϊριν ςυντομύασ ϋχουν παρα-

λειφθεύ αρκετϋσ απϐ τισ δρϊςεισ, τισ υπηρεςύεσ, τισ διαςυνδϋςεισ κλπ. κϊποιεσ ςκϐπιμα κι 

ϊλλεσ ϐχι. Σο γεγονϐσ αυτϐ δεν αφαιρεύ απϐ τη ςημαςύα των παραλειπϐμενων ςτοιχεύων 

αλλϊ   καταδεικνϑει την αδυναμύα να ςυμπυκνωθοϑν ςε ϋνα ϋντυπο ϐλεσ οι εμπειρύεσ και 

τα ςυναιςθόματα που προκϑπτουν κατϊ την εργαςύα ςτην, για και με την κοινϐτητα. 

Όπωσ και να ‘χει νιώθουμε την ανϊγκη να ευχαριςτόςουμε ϐλουσ ϐςουσ ςυνεργϊςτηκαν 

και ςυνεργϊζονται μαζύ μασ και ϐλουσ ϐςουσ ςυνειςϋφεραν και μοιρϊςτηκαν μαζύ μασ με 

οποιοδόποτε τρϐπο την προςπϊθεια υλοπούηςησ τησ Ιδϋασ για Κοινοτικό Χυχικό Τγεύα.  

Κινητό Μονϊδα Χυχικόσ Τγεύασ ΝΑ Κυκλϊδων 

ύνοψη Απολογιςμού Λειτουργύασ 2003-2010 



Η ΑΚΣΙΝΑ ΔΡΑΗ, Ο ΠΛΗΘΤΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕ 
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To 2002 ιδρϑθηκε η Κινητό Μονϊδα 

Χυχικόσ Τγεύασ (Κ.Μ.Χ.Τ) Νοτιοανα-

τολικών Κυκλϊδων,  με τη διοικητικό 

και επιςτημονικό ευθϑνη τησ ΚΛΙΜΑ-

ΚΑ, προκειμϋνου να παρϊςχει τισ 

υπηρεςύεσ τησ  ςτο νηςιωτικϐ χώρο 

των ΝΑ Κυκλϊδων και ειδικϐτερα 

ςτα νηςιϊ Νϊξοσ, Ίοσ, Αμοργϐσ, ύκι-

νοσ, Υολϋγανδροσ, Θόρα,  Θηραςιϊ, 

Ανϊφη, Δονοϑςα, χοινοϑςα, Ηρακ-

λειϊ και Κουφονόςι. Ϊδρα τησ Κινη-

τόσ Μονϊδασ Χυχικόσ Τγεύασ ϋχει 

οριςτεύ η Νϊξοσ λϐγω τησ κομβικόσ 

θϋςησ του νηςιοϑ που καθιςτϊ πιο 

εϑκολη την μετϊβαςη ςτον υπϐ κϊ-

λυψη γεωγραφικϐ χώρο. 

Η ςυγκεκριμϋνη περιοχό καταλαμβϊ-

νει περύπου το ϋνα τρύτο του νομού 

Κυκλϊδων και πρϐκειται για ϋνα 

ςϑμπλεγμα  που καλϑπτει ςυνολικϊ 

μια περιοχό 850 τετραγωνικών χιλιο-

μϋτρων και αποτελεύται απϐ νηςιϊ, 

πολϑ μικρϊ τα περιςςϐτερα, με περι-

οριςμϋνεσ  αναπτυξιακϋσ δομϋσ και 

προβληματικό, μη καθημερινό πρϐς-

βαςη λϐγω των δυςμενών καιρικών 

ςυνθηκών και του ελλιποϑσ ακτοπ-

λοώκοϑ δικτϑου. O πληθυςμϐσ ανϋρ-

χεται ςτουσ 40.000, ενώ τουσ θερινο-

ϑσ μόνεσ   αυξϊνεται με γεωμετρικό 

πρϐοδο. Παρϐλο που η τουριςτικό 

ανϊπτυξη αλλοιώνει την εικϐνα τησ 

απομϐνωςησ, ςτην πραγματικϐτητα 

την επιτεύνει, ϐταν για ϋνα μϋροσ του 

ϋτουσ η περιοχό γύνεται κοςμοπολύ-

τικο τοπύο που ακολουθεύται απϐ μια 

παρατεταμϋνη περύοδο «ερημιϊσ».  

Η γεωγραφικό τουσ ϋκταςη και δια-

μϐρφωςη αλλϊ και η οικιςτικό τουσ 

διαςπορϊ καθώσ και οι κοινωνικϋσ, 

οικονομικϋσ και πολιτιςτικϋσ ςυνθό-

κεσ ςε ςυνδυαςμϐ με τη φϑςη των 

ψυχικών διαταραχών δυςχεραύνουν 

την πρϐςβαςη των κατούκων των 

νηςιών ςτισ υπηρεςύεσ ψυχικόσ υγεύ-

ασ.   

Εύναι χαρακτηριςτικϐ ϐτι ακϐμα και 

ςτα μεγϊλα νηςιϊ ϐπωσ η Νϊξοσ και 

η αντορύνη υπόρχε παντελόσ απου-

ςύα επαγγελματιών ψυχικόσ υγεύασ. 

Όςοι κϊτοικοι χρειϊζονταν ψυχιατ-

ρικό ό/και ψυχολογικό ϋπρεπε να 

επιςκεφθοϑν το Νοςοκομεύο τησ 

ϑρου ό κϊποια απϐ τισ υπηρεςύεσ 

τησ Αθόνασ.  Οι κϊτοικοι των ΝΑ 

Κυκλϊδων ϐπωσ και των ϊλλων γε-

ωγραφικϊ απομονωμϋνων περιοχών 

τησ χώρασ μασ, ζουν ςε ςυνθόκεσ 

που επιβαρϑνουν την ψυχικό υγεύα 

και ευνοοϑν τον κοινωνικϐ αποκλε-

ιςμϐ.  

Οι πλϋον ευπαθεύσ ομϊδεσ του πλη-

θυςμοϑ, χωρύσ την πρϐςβαςη ςε  

 ουςιαςτικό φροντύδα, αντιμετωπύζο-

υν επιπλϋον το ςτιγματιςμϐ και τισ 

προκαταλόψεισ που διατηροϑνται 

και κυριαρχοϑν ςε μικρϋσ, απομο-

νωμϋνεσ κοινϐτητεσ. 

 Ιςχυροποιεύται ϋτςι η τϊςη απϐκ-

ρυψησ του προβλόματοσ, γεγονϐσ 

που δυςχεραύνει περιςςϐτερο την 

αντιμετώπιςη του. Δημιουργοϑνται 

ςυνθόκεσ που παρεμποδύζουν την 

οικογϋνεια να λειτουργόςει υπος-

τηρικτικϊ προσ το πϊςχον μϋλοσ 

τησ και πολλαπλαςιϊζονται οι αρ-

νητικϋσ επιπτώςεισ ςτα υπϐλοιπα 

μϋλη.  

Για ϐλουσ του ανωτϋρω λϐγουσ 

ϋπρεπε να βροϑμε τρϐπουσ που θα 

μασ εξαςφϊλιζαν μια ςυνεχό παρο-

υςύα ςτην κοινϐτητα ώςτε να μπο-

ρϋςουμε να ςκιαγραφόςουμε επαρ-

κώσ τισ ανϊγκεσ τησ και να αποτε-

λϋςουμε ϋνα ςταθερό ςημεύο ανα-

φορϊσ για αυτόν.   

ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ  ΝΑ ΚΤΚΛΑΔΨΝ Απολογιςμόσ Λειτουργύασ 2003-2010 



Σο ανθρώπινο δυναμικϐ που ςτελεχώνει την Μονϊδα αποτελεύται απϐ επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ με εμπειρύα 

απϐ τη λειτουργύα αντύςτοιχων δομών του εξωτερικοϑ. Μϐνιμο επιςτημονικϐ προςωπικϐ υπϊρχει ςτη Νϊξο, ςτη αν-

τορύνη, την Ίο και ςτην Αμοργϐ το οπούο μεταβαύνει ςτα υπϐλοιπα νηςιϊ των Ν.Α Κυκλϊδων ςε ςυχνϐτητα που προς-

διορύζεται απϐ τισ εκϊςτοτε ανϊγκεσ. ε περιπτώςεισ ϐπου η φυςικό επαφό ό η μετϊβαςη δεν εύναι εφικτό, η Μονϊδα 

εφαρμϐζει ςϑςτημα παροχόσ ψυχιατρικόσ υποςτόριξησ μϋςω τηλεδιϊςκεψησ (τηλεψυχιατρικό).  

πολλϋσ φορϋσ η αναγκαιό-

τητα- για εύρεςη εναλλακ-

τικών λύςεων τησ φυςικόσ 

παρουςύασ επαγγελματιών 

ψυχικόσ υγεύασ. Παρ’ ϐλεσ τισ 

δυςκολύεσ που προκϑπτουν 

απϐ την γεωγραφικό κατα-

νομό των νηςιών τησ ακτύνασ 

δρϊςησ, ςτην περύπτωςη τησ 

Κινητόσ Μονϊδασ η χρόςη 

τησ τηλεψυχιατρικόσ κατϋς-

τηςε εφικτό τη φιλοςοφύα 

τησ ολιςτικόσ παρϋμβαςησ 

ςτην παροχό υπηρεςιών ψυ-

χικόσ υγεύασ και ακϐμα πε-

ριςςϐτερο, την 24ωρη πα-

ρϋμβαςη ςε περιπτώςεισ 

επειγϐντων περιςτατικών.  

Η Κινητό Μονϊδα Χυχικόσ 

Τγεύασ ΝΑ Κυκλϊδων αποτε-

λεύ ϋνα αντιπροςωπευτικϐ  

παρϊδειγμα του τρϐπου με 

τον οπούο η χρόςη των νϋων 

τεχνολογιών μπορεύ να κα-

ταςτόςει αποτελεςματικό-

τερεσ τισ υπηρεςύεσ που 

παρϋχονται ςτο πλαύςιο 

τησ κοινοτικόσ ψυχιατρι-

κόσ και ψυχολογύασ. Λαμβϊ-

νοντασ υπϐψη τη γεωγραφι-

κό διαμϐρφωςη του ελλαδι-

κοϑ χώρου, που χαρακτηρύζε-

ται απϐ τισ πολλϋσ απομακ-

ρυςμϋνεσ ορεινϋσ και νηςιωτι-

κϋσ περιοχϋσ,  καθύςταται 

εμφανόσ η χρηςιμϐτητα-και 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ 
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To προςωπικό που απαρτύζει τη διεπιςτημονικό ομϊδα 

Ένασ επιςτημονικϊ υπεύθυνοσ- ψυχύατροσ ςε ςυνεργαςύα με την Κεντρικό Χυχιατρικό υπηρεςύα  

(3 ψυχύατροι και 3 ειδ. Χυχύατροι) τησ ΚΛΙΜΑΚΑ με ϋδρα την Αθόνα που αναλαμβϊνουν την καθημερινό  παρακο-

λοϑθηςη των περιςτατικών μϋςω τηλεψυχιατρικόσ, 24ωρη παρϋμβαςη ςτην κρύςη,  μηνιαύα επύςκεψη ςτην ϋδρα 

τησ ΚΜ.Χ.Τ.ΝΑΚ ςτη Νϊξο 

 

3 Χυχολόγοι 

Ϊνασ Κλινικϐσ Χυχολϐγοσ-υντονιςτόσ Ϊργου 

με ϋδρα τη Νϊξο 

Ϊνασ Κλινικϐσ Χυχολϐγοσ με ϋδρα  

τη αντορύνη 

Ϊνασ Χυχολϐγοσ με ϋδρα την Αθόνα 

Μύα  νοςηλεύτρια με ϋδρα τη Νϊξο 

 

3 Διοικητικού Τπϊλληλοι 

Ϊνασ Δ.Τ. με ϋδρα τη Νϊξο 

Ϊνασ Δ.Τ. με ϋδρα την Αμοργϐ 

Ϊνασ Δ.Τ. με ϋδρα τη Ίο 

Θϋματα που ϊπτονται του επαγγϋλματοσ του κοινωνικοϑ λειτουργοϑ διαχειρύζεται  

η Κεντρικό Κοινωνικό Τπηρεςύα τησ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Ένασ υπϊλληλοσ Γενικών Καθηκόντων 

Ένασ Τπεύθυνοσ Σεχνικόσ Τποςτόριξησ Πληροφορικόσ &  Δικτύων  

Σύνδεση απομακρυσμένου σημείου με την  

ψυχιατρική υπηρεσία  

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΣΗΛΕΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ & Ο ΣΡΟΠΟ ΚΑΛΤΨΗ ΣΗ ΑΚΣΙΝΑ ΔΡΑΗ 

ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ  ΝΑ ΚΤΚΛΑΔΨΝ Απολογιςμόσ Λειτουργύασ 2003-2010 



Οι γαλϊζιοι κύκλοι  αντιπροςωπεύουν τα νηςιϊ όπου υπϊρχει εγκατεςτημϋνοσ τηλεψυχιατρικόσ εξοπλιςμόσ ενώ οι 

ϊςπρεσ γραμμϋσ δεύχνουν τισ ςυνδϋςεισ μεταξύ νόςων και Αθόνασ. Οι ςυνδϋςεισ αυτϋσ αφορούν τηλεψυχιατρικϋσ ςυν-

δϋςεισ (μόνο για τα νηςιϊ ςε γαλϊζιο κύκλο), περιοδικϋσ επιτόπιεσ επιςκϋψεισ, εύτε  ςυνδυαςμό και των δυο.   
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Με τον ϐρο τηλεψυχιατρικό εννοεύται ϋνα ςϑςτημα πα-

ροχόσ υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ μϋςω τηλεπικοινωνι-

ών, ςτην οπούα δύνεται η δυνατϐτητα ςε εξεταςτό και 

εξεταζϐμενο να ϋχουν αμφύδρομη 

οπτικό και λεκτικό εξ αποςτϊ-

ςεωσ επαφό. Η εμπειρύα καθώσ 

και πλόθοσ ερευνών ϋχουν  δεύ-

ξει ϐτι η μϋθοδοσ αυτό εύναι 

πλόρωσ αποδεκτό απϐ τουσ 

εξεταζϐμενουσ.  Σα μϋςα με 

τα οπούα υλοποιεύται η τηλε-

ψυχιατρικό εύναι ο εξοπλιςμϐσ 

τησ τηλεδιϊςκεψησ, τηλεφωνι-

κό γραμμό ISDN καθώσ και ο 

ηλεκτρονικϐσ ιατρικϐσ φϊκελοσ.  

H πρώτη πιλοτικό εφαρμογό τηλεψυχιατρικόσ 

ςτην Ελλϊδα ϋλαβε χώρα το 2001 απϐ την ΚΛΙΜΑΚΑ.  

Ϊκτοτε και  προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτην αυξημϋ-

νη ζότηςη υπηρεςιών, ςτο πρϐβλημα εϑρεςησ εξειδικε-

υμϋνου ιατρικοϑ προςωπικοϑ ςτισ απομακρυςμϋνεσ 

περιοχϋσ αλλϊ και ςτη μεύωςη του 

λειτουργικοϑ κϐςτουσ, ο φορϋασ 

αξιοπούηςε τισ δυνατϐτητεσ τησ Ση-

λεψυχιατρικόσ ϋτςι που  ςόμερα να 

αποτελεύ ςτην καθημερινό του 

πρακτικό ϋνα απϐ τα κϑρια μϋςα 

παροχόσ υπηρεςιών. 

το παρακϊτω γρϊφημα απεικονύ-

ζεται ο τρόποσ με τον οπούο ςυν-

δυϊζονται οι φυςικϋσ επιςκϋψεισ 

με την τηλεδιϊςκεψη ϋτςι ώςτε 

να καλϑπτεται η  ακτύνα  δρϊςησ τϐ-

ςο ςε τακτικϐ επύπεδο ϐςο και ςε επεύγοντα περιςτατι-

κϊ.  

 
2008 

Η τηλεψυχιατρικό διακρύνε-

ται  απϐ την Διαχειριςτικό 

Αρχό ωσ καλό πρακτικό 

του Γ' Κ.Π. ςε εθνικϐ και 

διεθνϋσ επύπεδο και ςυγ-

κροτεύται  ωσ ανεξϊρτητοσ 

επιςτημονικόσ κλϊδοσ  

τησ Ελληνικόσ Χυχιατρι-

κόσ Εταιρεύασ  

 
 

η χρόςη τησ τηλεψυχιατρι-
κόσ κατϋςτηςε εφικτό τη 
φιλοςοφύα τησ ολιςτικόσ 

παρϋμβαςησ ςτην παροχό 
υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ 

και ακόμα περιςςότερο, την 
24ωρη παρϋμβαςη ςε πε-
ριπτώςεισ επειγόντων πε-

ριςτατικών 

ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ  ΝΑ ΚΤΚΛΑΔΨΝ Απολογιςμόσ Λειτουργύασ 2003-2010 

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΣΗΛΕΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ & Ο ΣΡΟΠΟ ΚΑΛΤΨΗ ΣΗ ΑΚΣΙΝΑ ΔΡΑΗ 
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ε επύπεδο θεραπευτικόσ παρϋμβαςησ οι υπηρεςύεσ 

που παρϋχει η Μονϊδα αφοροϑν:   

 Διϊγνωςη & αξιολϐγηςη  αςθενειών 

 υνταγογρϊφηςη φαρμϊκων 

 Θεραπεύα & ψυχοθεραπευτικϋσ προςεγγύςεισ 

 Χυχοεκπαύδευςη 

 Κατ’ ούκον περύθαλψη  

 24ωρη παρϋμβαςη ςτην κρύςη  

 Θεραπευτικό αντιμετώπιςη ατϐμων εξαρτημϋνα απϐ 

ουςύεσ 

 Τγειονομικό εξϋταςη για την ϋκδοςη πιςτοποιητικών 

που απαιτοϑνται για το ςτρατϐ, την πρϐςληψη ςτο 

δημϐςιο, την ϊςκηςη επαγγελμϊτων, τισ ϊδειεσ  οπ-

λοκατοχόσ, αναρρωτικϋσ ϊδειεσ καθώσ  και την παρο-

χό ςυντϊξεων και επιδομϊτων πρϐνοιασ 

 Προκαταρκτικό εξϋταςη για τισ μαθηςιακϋσ δυςκολύ-

εσ και παραπομπό ςτο ΚΕΔΔΤ ϑρου. 

 Ιατρικϋσ πραγματογνωμοςϑνεσ  αναφορικϊ με νοητι-

κό υςτϋρηςη, υιοθεςύα, δικαςτικό επιμϋλεια, γονεώκό 

επιμϋλεια, εξϊρτηςη απϐ ουςύεσ, διαταραχϋσ προςω-

πικϐτητασ, και καταλογιςμϐ ευθυνών . 

Σα ϋτη 2003-2010 ςε αριθμούσ 

9.648 επιςκϋψεισ ςτην ψυχιατρικό υπηρεςύα 

22.787 επιςκϋψεισ ςτην ψυχολογικό υπηρεςύα 

2.746 κατ’ ούκον επιςκϋψεισ 

4.544 εξυπηρετοϑμενοι 

Διαγνώςεισ (4.544 ϊτομα) 

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ/ΧΤΦΟΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 829 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ 788 

ΧΤΦΨΕΙ 597 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ/ΓΝΨΜΑΣΕΤΕΙ 496 

ΑΓΦΨΔΕΙ ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ 488 

ΧΤΦΙΑΣΡΙΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ 291 

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΧΤΦΟΤΝΔΡΟΜΟ 269 

ΤΝΝΟΗΡΟΣΗΣΑ 221 

ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ ΦΡΗΗ ΟΤΙΨΝ 176 

ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ 98 

ΕΚΣΙΜΗΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ 86 

ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΕΡΗΗ 55 

ΕΠΙΛΗΧΙΑ 32 

ΔΙΑΥΟΡΑ (ωματόμορφεσ διαταραχϋσ, 

Πϊρκινςον,  Διαταραχϋσ Ύπνου κλπ.) 

118 
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Τηλεψυχιατρικέσ επιςκέψεισ/έτοσ (Ν= 
9.648)

Οι τηλεψυχιατρικϋσ επιςκϋψεισ ςτο παραπϊνω γρϊφημα ανα-

φϋρονται ςε όλο το φϊςμα των ψυχιατρικών υπηρεςιών που 

προςφϋρθηκαν μϋςω τηλεψυχιατρικόσ. 

Κατϊ το διϊςτημα 2003-2010 πραγματοποιόθηκαν 

9.648 επιςκϋψεισ ςτην ψυχιατρικό υπηρεςύα, 22.787 

ςυνεδρύεσ ςυμβουλευτικόσ ψυχολογύασ/εκτύμηςησ 

και ψυχοεκπαύδευςησ ,2.746 κατ’ ούκον επιςκϋψεισ, 

1.500 τηλεδιαςκϋψεισ με διαιτολόγο (εργαζϐμενο του 

Οικοτροφεύου Νεφϋλη ςτην Κϋρκυρα) και 16.984 τηλε-

φωνικϋσ επικοινωνύεσ τησ ψυχιατρικόσ υπηρεςύασ με 

το προςωπικϐ τησ Α’/θμιασ Τγεύασ για την υποςτόριξη 

του ιατρονοςηλευτικοϑ προςωπικοϑ κατϊ τη διαχεύρι-

ςη περιςτατικών.  υνολικϊ οι εξυπηρετούμενοι μϋχρι 

και το τϋλοσ του 2010 ανϋρχονται ςτα 4.544 ϊτομα. Σο 

58% των εξυπηρετουμϋνων όταν γυναύκεσ και το 42% 

ϊντρεσ με Μ.Ο. ηλικύασ τα 45,7 ϋτη.  
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Η αξιολϐγηςη τησ  παροϑςασ κατϊςταςησ ςτον τομϋα τησ παροχόσ υπηρεςιών 

ψυχικόσ υγεύασ ςτην κοινϐτητα και ςε ϋνα ευρϑτερο επύπεδο τησ πορεύασ τησ 

αποιδρυματοπούηςησ αφορϊ ςε ϋνα ςημαντικϐ βαθμϐ το ποςοςτϐ των νοςηλε-

ιών και ακϐμα περιςςϐτερο των ακοϑςιων νοςηλειών που αντιςτοιχοϑν ςε 

αυτϋσ. τισ περιπτώςεισ ψυχιατρικοϑ επεύγοντοσ που απαιτεύ ακοϑςια νοςη-

λεύα, η ςυνόθησ διαδικαςύα περιλαμβϊνει την κινητοπούηςη ενϐσ αριθμοϑ φο-

ρϋων και υπηρεςιών με ςκοπϐ τη διαςφϊλιςη τησ αςφαλοϑσ μετακύνηςησ του 

αςθενοϑσ ςτα ψυχιατρικϊ νοςοκομεύα τησ Αθόνασ. Η μετακύνηςη του αςθενοϑσ 

γύνεται ςυνοδεύα αςτυνομικών και ιατροϑ με ϐτι αυτϐ ςυνεπϊγεται για την 

ομαλό λειτουργύα του αςτυνομικοϑ τμόματοσ και του κϋντρου υγεύασ ϐπου 

αυτού εργϊζονται. Πρϐκειται για μια διαδικαςύα εξαιρετικϊ χρονοβϐρα και δα-

πανηρό που βαραύνει τϐςο τον οικογενειακϐ προϒπολογιςμϐ του αςθενοϑσ ϐςο 

και τουσ κρατικοϑσ φορεύσ. Επιπροςθϋτωσ, το «κόςτοσ» των ακούςιων νο-

ςηλειών ςυμπεριλαμβϊνει ςυναιςθηματικό επιβϊρυνςη και ςτιγματιςμϐ του 

αςθενοϑσ και τησ οικογϋνειϊσ του απϐ την ειςαγωγό και νοςηλεύα ςε ψυχιατρε-

ύο, οικονομικϐ κϐςτοσ για τουσ ανωτϋρω, πιθανό παραμονό του αςθενοϑσ ςτο 

κρατητόριο και αποκοπό του απϐ την κοινϐτητα.  

το πλαύςιο αυτϐ η ΚΜ ΝΑ Κυκλϊδων ϋχει θϋςει ωσ προτεραιότητα την 

μεύωςη ςτο ελϊχιςτο των νοςηλειών ςε Χ.Ν. τησ Αττικόσ και εδώ και 8 

ϋτη η λειτουργύα τησ ϋχει διαφοροποιόςει ςημαντικϊ την προϒπϊρχουςα κα-

τϊςταςη αναφορικϊ με το ποςοςτϐ των ακοϑςιων ειςαγωγών, επιφϋροντασ 

πολλαπλαςιαςτικϊ οφϋλη τϐςο για τον πϊςχοντα και την οικογϋνεια του ϐςο 

και για την ευρϑτερη κοινϐτητα.  

το πλαύςιο τησ εφαρμογόσ των αρχών τησ Κοινοτικόσ Χυχιατρικόσ, με τη χρό-

ςη του ςυςτόματοσ τησ τηλεψυχιατρικόσ και με την ςυνεργαςύα των εμπλεκο-

μϋνων φορϋων ϋχει επιτϑχει την αποφυγό τησ ακοϑςιασ νοςηλεύασ για πλόθοσ 

ψυχιατρικών επειγϐντων περιςτατικών.  

 

 
 
 
 

τισ περιπτώςεισ που 

όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορεύσ - Αςτυνομύα, Ει-

ςαγγελικϋσ Αρχϋσ, Ιατ-

ρονοςηλευτικό προςω-

πικό των Γενικών Νοςο-

κομεύων κλπ. - εύναι ορ-

θϊ ενημερωμϋνοι και 

ευϋλικτοι κατϊ την 

ϊςκηςη του ϋργου τουσ 

και οι επαγγελματύεσ 

ψυχικόσ υγεύασ βρύς-

κονται ςε ϊμεςη και ςυ-

νεχό επαφό με την κοι-

νότητα, τότε η ακούςια 

νοςηλεύα μπορεύ να απο-

φευχθεύ. 

 

 

 

ε 54 από τισ 123 

περιπτώςεισ η ακο-

ύςια νοςηλεύα απο-

φεύχθηκε και οι ας-

θενεύσ αντιμετωπύς-

τηκαν ςτην κοινό-

τητα με κατ’ ούκον 

επιςκϋψεισ, παρα-

κολούθηςη ςτη μο-

νϊδα ό βραχεύα νο-

ςηλεύα ςτο Γενικό 

Νοςοκομεύο Νϊξου  

 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗΝ ΚΡΙΗ - ΑΚΟΤΙΕ ΝΟΗΛΕΙΕ 
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Αυτϐ κατϋςτη δυνατϐ μϋςω τησ ϋγκαιρησ παρϋμβαςησ 

των επαγγελματιών ψυχικόσ υγεύασ, τησ κατ’ ούκον ό 

τησ βραχεύασ νοςηλεύασ του αςθενοϑσ ςτο Νοςοκομεύο 

Νϊξου και τησ μετϋπειτα παρακολοϑθηςησ του ςτην 

υπηρεςύα μασ. Ειδικϐτερα κατϊ τα ϋτη 2005-2010 η 

ψυχιατρικό υπηρεςύα τησ Κινητόσ Μονϊδασ Χυχι-

κόσ Τγεύασ ΝΑ Κυκλϊδων δϋχθηκε 123 εντολϋσ 

προκειμϋνου να γνωματεϑςει αν τα ϊτομα ϋχρηζαν ακο-

ϑςιασ νοςηλεύασ. Εύναι χαρακτηριςτι-

κϐ ϐτι ςε 54 περιπτώςεισ η ακοϑςια 

νοςηλεύα αποφεϑχθηκε και οι αςθε-

νεύσ αντιμετωπύςτηκαν ςτην κοινϐ-

τητα με κατ’ ούκον επιςκϋψεισ, πα-

ρακολοϑθηςη ςτη μονϊδα ό βραχεύα 

νοςηλεύα ςτο Γενικϐ Νοςοκομεύο Νϊ-

ξου.  Η δυνατότητα 24ωρησ ψυχι-

ατρικόσ και ψυχολογικόσ παρϋμβαςησ ςτην κρύςη 

με χρόςη τησ τηλεψυχιατρικόσ καθώσ και η ορθό 

ςυνεργαςύα και δικτϑωςη ϐλων των εμπλεκομϋνων 

πλευρών (ειςαγγελύα, αςτυνομύα, ιατρονοςηλευτικϐ 

προςωπικϐ του Γ.Ν., επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ, 

αςθενεύσ και υποςτηρικτικϐ πλαύςιο) μπορεύ να επιφϋ-

ρει πολλαπλϊ οφϋλη κατϊ την εφαρμογό των αρχών 

τησ κοινοτικόσ ψυχιατρικόσ.  Αποφεϑχθηκε αφενϐσ μεν  

η  διακομιδό ςτην Αθόνα προκειμϋνου να λϊβουν γνω-

μϊτευςη για το ςϑνολο των περιςτατικών και αφετϋρο-

υ η ακοϑςια νοςηλεύα για ϋνα ςημαντικϐ ποςοςτϐ ας-

θενών.  

Ψςτϐςο ςε  69 περιπτώςεισ (43 ϊτομα) οι αςθενεύσ 

νοςηλεύτηκαν ακούςια και αρκετού εξ αυτών επα-

νειλημμϋνα.  Η ακοϑςια νοςηλεύα καθώσ και η επανα-

ληπτικϐτητα των ειςαγωγών για ςυγκεκριμϋνουσ ας-

θενεύσ μπορεύ να αποδοθεύ ςε ϋνα πλόθοσ παραγϐντων 

που αλληλεπιδροϑν. Λαμ-

βϊνοντασ υπϐψη τα χα-

ρακτηριςτικϊ που αφορο-

ϑν τον αςθενό (φϑςη τησ 

αςθϋνειασ, ϑπαρξη ό μη 

υποςτηρικτικοϑ δικτϑου 

κλπ.), η υπερεκπροςώπηςη 

οριςμϋνων αςθενών ςτο 

ςυνολικϐ αριθμϐ των ακοϑςιων ειςαγωγών καθώσ και  

το γεγονϐσ ϐτι ςε κϊποιεσ περιπτώςεισ μεςολαβοϑν 

πολϑ ςϑντομα χρονικϊ διαςτόματα ανϊμεςα ςτισ νοςη-

λεύεσ καταδεικνϑουν αφενϐσ, τα ιδιαύτερα χαρακτηρις-

τικϊ των αποκαλοϑμενων ωσ «δϑςκολων αςθενών» και 

αφετϋρου, την αναγκαιότητα για ορθό δικτύωςη 

και αξιολόγηςη των υπηρεςιών που παρϋχονται τϐ-

ςο ςε επύπεδο κοινϐτητασ ϐςο και ςε επύπεδο νοςοκο-

μεύου.  

Αποφεϑχθηκε αφενϐσ μεν  η  
διακομιδό ςτην Αθόνα προκει-
μϋνου να λϊβουν γνωμϊτευςη 
για το ςϑνολο των περιςτατι-
κών και αφετϋρου η ακοϑςια 
νοςηλεύα για ϋνα ςημαντικϐ 

ποςοςτϐ αςθενών. 
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Ημερύδεσ 

12/2003 «Προαγωγό τησ Χυχικόσ Τγεύασ ςτην Παιδικό 

Ηλικύα» αύθουςα «Ιϊκωβοσ Καμπανϋλησ» Φώρα Νϊξου 

06/2004: «Προαγωγό τησ Χυχικόσ Τγεύασ ςτην Παιδικό 

και την Εφηβικό Ηλικύα» Γυμνϊςιο Ίου, Ίοσ 

11/2004 «Εφηβεύα» δημοτικϐ ςχολεύο Ούασ, Θόρα. 

11/2004 «Χυχικό Τγεύα – Αντιλόψεισ και τϊςεισ ςτην 

Κοινότητα», ςε ςυνεργαςύα με το Δόμο Αμοργοϑ, ξενο-

δοχεύο Αegialis, Αμοργϐσ 

04/2005 «Σρύτη Ηλικύα και Διαταραχϋσ Μνόμησ: Η Νό-

ςοσ ALZHEIMER», ςε ςυνεργαςύα με το Νοςοκομεύο Νϊ-

ξου και την Εταιρεύα νϐςου Αλτςχϊιμερ και ςυναφών 

διαταραχών, αύθουςα «Ιϊκωβοσ Καμπανϋλησ», Φώρα 

Νϊξου. 

04/2005 «Human Trafficking - Παρϊνομη Διακύνηςη και 

Εμπορύα Ανθρώπων», αύθουςα «Ιϊκωβοσ Καμπανϋλησ», 

Φώρα Νϊξου. 

07/2005 «Human Trafficking - Παρϊνομη Διακύνηςη και 

Εμπορύα Ανθρώπων», Προβολό ταινύασ «Lilian for ever», 

ςε ςυνεργαςύα με τη Δημοτικό Επιχεύρηςη Ανϊπτυξησ 

και τη Νεολαύα ενϊντια ςτο ρατςιςμϐ, Αμοργϐσ  

03/2008 Διημερύδα «Πρόληψη και Αντιμετώπιςη τησ 

Ενδοοικογενειακόσ Βύασ και Κακοπούηςησ» ςε ςυνεργα-

ςύα με το Ευρωπαώκϐ Κϋντρο πληροφϐρηςησ-Europe 

Direct και την Αναπτυξιακό Επαρχύασ Νϊξου-Αριϊδνη 

Α.Ε, αμφιθϋατρο Λυκεύου Φώρασ Νϊξου και  Ίοσ 

02/2009 Διημερύδα «Επεύγουςα Χυχιατρικό», Ξενοδο-

χεύο Naxos Resort, Νϊξοσ 

02/2010 «Νικϊμε την Προκατϊληψη, μιλϊμε για την 

Αυτοκτονύα», Πνευματικϐ κϋντρο Παντϊναςςασ,  Νϊξοσ   

02/2010 «Νικϊμε την Προκατϊληψη, μιλϊμε για την 

Αυτοκτονύα», Πνευματικϐ κϋντρο υλλϐγου Υιλοτιτών, 

Υιλϐτι, Νϊξοσ 

02/2010 Διημερύδα «Νικϊμε την Προκατϊληψη, μιλϊμε 

για την Αυτοκτονύα» Λιμεναρχεύο Θόρασ, Αςτυνομικϐ 

τμόμα Θόρασ, Μπελλώνειο Πολιτιςτικϐ κϋντρο, Κϋντρο 

Τγεύασ Θόρασ, Θόρα 

03/2010 «Νικϊμε την Προκατϊληψη, μιλϊμε για την 

Αυτοκτονύα» Πνευματικϐ κϋντρο Καταπϐλων, Κατϊπο-

λα, Αμοργϐσ 

03/2010 «Νικϊμε την Προκατϊληψη, μιλϊμε για την 

Αυτοκτονύα,  Πνευματικϐ κϋντρο Θολαρύων, Θολϊρια, 

Αμοργϐσ   

Εκδηλώςεισ 

2004 Μουςικό βραδιϊ, με αφορμό τον εορταςμϐ τησ 

Παγκϐςμιασ Ημϋρασ Χυχικόσ Τγεύασ,  Ενετικϐ Μουςεύο, 

ςτο Κϊςτρο τησ Φώρασ Νϊξου. 

2005 Εκδόλωςη Βιβλύου με θϋμα «Ωνοιξη του Βιβλύου», 

κεντρικό πλατεύα Φώρασ Νϊξου  

2005 Μουςικό βραδιϊ ςτο χώρο ϐπου κρατοϑνταν οι 

Κοϑρδοι λαθρομετανϊςτεσ, Θόρα 

2005 Εκδόλωςη για την προαγωγό τησ ψυχικόσ υγεύασ 

κεντρικό πλατεύα Φώρασ Νϊξου  

2008 Μουςικό βραδιϊ με το ςυγκρϐτημα «ΑΥΑΝΕΙ» 

θερινϐ cine ASTRA, Νϊξοσ 

2008 Προβολό κινηματογραφικόσ ταινύασ «ΣΙΟΤ» 

θερινϐ cine ASTRA, Νϊξοσ  

2008 Ϊκθεςη ϋργων τϋχνησ ψυχικϊ παςχϐντων και 

δημιουργικϐ εργαςτόριο ζωγραφικόσ και χειροτεχνύασ, 

Αύθουςα εκδηλώςεων, Υολϋγανδροσ 

2008 Προβολό ταινύασ «Fisher King» και ςυζότηςη για 

το ςτύγμα τησ ψυχικόσ αςθϋνειασ, Υολϋγανδροσ 

2008  Ϊκθεςη ϋργων τϋχνησ ψυχικϊ παςχϐντων και 

δημιουργικϐ εργαςτόριο ζωγραφικόσ και χειροτεχνύασ, 

Αύθουςα εκδηλώςεων, Κουφονόςι 

2008 Ϊκθεςη ϋργων τϋχνησ ψυχικϊ παςχϐντων και 

δημιουργικϐ εργαςτόριο ζωγραφικόσ και χειροτεχνύασ, 

Αύθουςα εκδηλώςεων, ύκινοσ 

2008 Προβολό ταινύασ «Fisher King» και ςυζότηςη για 

το ςτύγμα τησ ψυχικόσ αςθϋνειασ, ύκινοσ 

2009 Ϊκθεςη ϋργων τϋχνησ ςτα πλαύςια του 7ου ςυνεδ-

ρύου πολιτιςμοϑ και τουριςμοϑ ςτην Αμοργϐ  

2008 «Προαγωγό τησ Χυχικόσ Τγεύασ ςτο χολεύο, την Οικογϋνεια 

και την Κοινότητα -ςυνϊντηςη με τουσ μαθητϋσ »  

χολεύο Κουφονηςύου  
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εμινϊρια 

2003 1οσ κϑκλοσ επιμορφωτικοϑ ςεμιναρύου για εκπαι-

δευτικοϑσ Δευτ/θμιασ «Μϋθοδοι Διδαςκαλύασ που Ενις-

χύουν την Προςωπικότητα και την Επικοινωνύα», ςε 

ςυνεργαςύα με το Ινςτιτοϑτο Τγεύασ του Παιδιοϑ και τη 

Δ/νςη Δευτ/θμιασ εκπαύδευςησ Κυκλϊδων / Γραφεύο 

Αγωγόσ Τγεύασ, Νϊξοσ  

2003 2οσ κϑκλοσ επιμορφωτικοϑ ςεμιναρύου για εκπαι-

δευτικοϑσ Δευτ/θμιασ «Επικοινωνύα, Αυτοεκτύμηςη και 

υναιςθηματικό Τγεύα», ςε ςυνεργαςύα με το Ινςτιτοϑ-

το Τγεύασ του Παιδιοϑ και τη Δ/νςη Δευτ/θμιασ εκπαύ-

δευςησ Κυκλϊδων / Γραφεύο Αγωγόσ Τγεύασ, Νϊξοσ 

2003 1ο Εκπαιδευτικϐ ςεμινϊριο ςτουσ Αγροτικοϑσ 

Ιατροϑσ Θόρασ, Θόρα 

2003 2ο Εκπαιδευτικϐ ςεμινϊριο ςτουσ Αγροτικοϑσ 

Ιατροϑσ Θόρασ, Θόρα 

2004 3οσ κϑκλοσ επιμορφωτικοϑ ςεμιναρύου για εκπαι-

δευτικοϑσ δευτ/θμιασ «Επικοινωνύα, Αυτοεκτύμηςη και 

υναιςθηματικό Τγεύα», ςε ςυνεργαςύα με το Ινςτιτοϑ-

το Τγεύασ του Παιδιοϑ και τη Δ/νςη Δευτ/θμιασ εκπαύ-

δευςησ Κυκλϊδων / Γραφεύο Αγωγόσ Τγεύασ, Νϊξοσ 

2004 1οσ κϑκλοσ επιμορφωτικοϑ ςεμιναρύου για εκπαι-

δευτικοϑσ Α/βϊθμιασ «Μϋθοδοι Διδαςκαλύασ που Ενις-

χύουν την Προςωπικότητα και την Επικοινωνύα», ςε 

ςυνεργαςύα με το Ινςτιτοϑτο Τγεύασ του Παιδιοϑ και τη 

Δ/νςη Α/θμιασ εκπαύδευςησ Κυκλϊδων / Γραφεύο Αγω-

γόσ Τγεύασ, Νϊξοσ 

2004 2οσ κϑκλοσ επιμορφωτικοϑ ςεμιναρύου για εκπαι-

δευτικοϑσ Α/βϊθμιασ «Μϋθοδοι που ενιςχύουν την Αυ-

τοεκτύμηςη και την Ενεργητικό Ακρόαςη», ςε ςυνεργα-

ςύα με το Ινςτιτοϑτο Τγεύασ του Παιδιοϑ και τη Δ/νςη 

Α/θμιασ εκπαύδευςησ Κυκλϊδων / Γραφεύο Αγωγόσ 

Τγεύασ, Νϊξοσ 

2004 Κϑκλοσ επιμορφωτικών ςεμιναρύων για εκπαιδε-

υτικοϑσ Δευτ/θμιασ «Μϋθοδοι Διερεύνηςησ και Διαχεύρι-

ςησ υναιςθημϊτων και υγκρούςεων» ςε ςυνεργαςύα 

με το Ινςτιτοϑτο Τγεύασ του Παιδιοϑ και τη Δ/νςη 

Δευτ/θμιασ εκπαύδευςησ Κυκλϊδων / Γραφεύο Αγωγόσ 

Τγεύασ, Νϊξοσ 

2004 Βιωματικϐ ςεμινϊριο προσ εκπαιδευτικοϑσ «Η 

Προαγωγό τησ Χυχικόσ Τγεύασ και τησ υναιςθηματικόσ 

Επύγνωςησ ςτη χολικό Κοινότητα, Νϊξοσ  

2004 εμινϊριο – Πρόγραμμα Ενεργητικόσ υμμετοχόσ 

Μαθητών-Εκπαιδευτικών – Γονιών ςτο Δημοτικϐ χο- 

λεύο Απειρϊνθου Νϊξου, ςε ςυνεργαςύα με το Ινςτιτοϑ-

το Τγεύασ του Παιδιοϑ, το Γραφεύο Α/θμιασ εκπαύδευ-

ςησ Νϊξου και τη Δ/νςη Α/θμιασ εκπαύδευςησ Κυκλϊ-

δων / Γραφεύο Αγωγόσ Τγεύασ, Νϊξοσ 

2004 εμινϊριο – Πρόγραμμα Ενεργητικόσ υμμετοχόσ 

Μαθητών-Εκπαιδευτικών – Γονιών ςτο Δημοτικϐ χολε-

ύο Μελϊνων Νϊξου, ςε ςυνεργαςύα με το Ινςτιτοϑτο 

Τγεύασ του Παιδιοϑ, το Γραφεύο Α/θμιασ εκπαύδευςησ 

Νϊξου και τη Δ/νςη Α/θμιασ εκπαύδευςησ Κυκλϊδων / 

Γραφεύο Αγωγόσ Τγεύασ, Νϊξοσ 

2004 εμινϊριο – Πρόγραμμα Ενεργητικόσ υμμετοχόσ 

Μαθητών-Εκπαιδευτικών – Γονιών ςτο Γυμνϊςιο Βύβλο-

υ Νϊξου, ςε ςυνεργαςύα με το Ινςτιτοϑτο Τγεύασ του 

Παιδιοϑ, το Γραφεύο Δ/θμιασ εκπαύδευςησ Νϊξου και τη 

Δ/νςη Δ/θμιασ εκπαύδευςησ Κυκλϊδων / Γραφεύο Αγω-

γόσ Τγεύασ, Νϊξοσ  

2004  «Διαχεύριςη του Ωγχουσ» ςτο Λϑκειο Σραγαύασ 

Νϊξου, ςε ςυνεργαςύα με το Ινςτιτοϑτο Τγεύασ του Παι-

διοϑ, το Γραφεύο Δ/θμιασ εκπαύδευςησ Νϊξου και τη Δ/

νςη Δ/θμιασ εκπαύδευςησ Κυκλϊδων / Γραφεύο Αγωγόσ 

Τγεύασ, Νϊξοσ 

2004 Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο προσ εκπαιδευτικοϑσ 

Δ/βϊθμιασ «Η Προαγωγό τησ Χυχικόσ Τγεύασ και τησ 

υναιςθηματικόσ Επικοινωνύασ ςτη χολικό Κοινότητα: 

Ϊννοιεσ, Μϋθοδοι, Δεξιότητεσ, Εφαρμογϋσ», ςε ςυνεργα-

ςύα με το Ινςτιτοϑτο Τγεύασ του Παιδιοϑ και τη Δ/νςη 

Δ/θμιασ εκπαύδευςησ Κυκλϊδων / Γραφεύο Αγωγόσ 

Τγεύασ,, Μπελώνειο Πολιτιςτικϐ Κϋντρο Θόρασ, Θόρα. 

Ο κ. καρβϋλησ Κ., ςε επιμορφωτικό ςεμινϊριο  
ςτο 1ο Γυμνϊςιο Φώρασ Νϊξου 



ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ 

2003-2011 Page 11 
ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ  ΝΑ ΚΤΚΛΑΔΨΝ Απολογιςμόσ Λειτουργύασ 2003-2010 

εμινϊρια 

2004 Κϑκλοσ επιμορφωτικών ςεμιναρύων «Η Προαγω-

γό τησ Χυχικόσ Τγεύασ και τησ υναιςθηματικόσ Επύγνω-

ςησ ςτη χολικό Κοινότητα: Επιςτημονικό υλικό, μϋθο-

δοι ανϊπτυξησ και πρακτικϋσ εφαρμογϋσ», ςε ςυνεργαςύ-

α με το Ινςτιτοϑτο Τγεύασ του Παιδιοϑ, και τη Δ/νςη Δ/

θμιασ εκπαύδευςησ Κυκλϊδων / Γραφεύο Αγωγόσ Τγεύ-

ασ, Νϊξοσ 

2005 3 Κϑκλοι επιμορφωτικών ςεμιναρύων για παιδιϊ, 

γονεύσ, εκπαιδευτικοϑσ  «Σο Παιδύ – η Οικογϋνεια – το 

χολεύο» αύθουςα Δημοτικοϑ ςυμβουλύου Ιητών, Ίοσ 

2005 3 Κϑκλοι επιμορφωτικών ςεμιναρύων για παιδιϊ, 

γονεύσ, εκπαιδευτικοϑσ  «Σο Παιδύ – η Οικογϋνεια – το 

χολεύο» αύθουςα Δημοτικοϑ Αμοργοϑ, Αμοργϐσ 

2005 4 Κϑκλοι επιμορφωτικών ςεμιναρύων για παιδιϊ, 

γονεύσ, εκπαιδευτικοϑσ  «Σο Παιδύ – η Οικογϋνεια – το 

χολεύο» , αύθουςα Δημοτικοϑ χολεύου Υηρών Θόρασ, 

Θόρα 

2005 4 Κϑκλοι επιμορφωτικών ςεμιναρύων για παιδιϊ, 

γονεύσ, εκπαιδευτικοϑσ  «Σο Παιδύ – η Οικογϋνεια – το 

χολεύο»,  αύθουςα  του Πνευματικοϑ Κϋντρου Προφό-

τησ Ηλύασ ςτο Καμϊρι Θόρασ, Θόρα 

2005 4 Κϑκλοι επιμορφωτικών ςεμιναρύων για παιδιϊ, 

γονεύσ, εκπαιδευτικοϑσ  «Σο Παιδύ – η Οικογϋνεια – το 

χολεύο»,  αύθουςα  του Δημοτικοϑ χολεύου Εμπορεύου 

Θόρασ, Θόρα 

2005 4 Κϑκλοι επιμορφωτικών ςεμιναρύων για παιδιϊ, 

γονεύσ, εκπαιδευτικοϑσ  «Σο Παιδύ – η Οικογϋνεια – το 

χολεύο, αύθουςα  του Δημοτικοϑ χολεύου Ούασ Θόρασ, 

Θόρα 

2005 6 κϑκλοι επιμορφωτικών ςεμιναρύων (1η ομϊδα) 

για παιδιϊ, γονεύσ, εκπαιδευτικοϑσ  «Σο Παιδύ – η Οικο-

γϋνεια – το χολεύο. ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ», 

ςε ςυνεργαςύα με το Δόμο Νϊξου,  αύθουςα  Δημαρχια-

κοϑ Μεγϊρου, Νϊξοσ  

2005 6 κϑκλοι επιμορφωτικών ςεμιναρύων (2η ομϊδα) 

για παιδιϊ, γονεύσ, εκπαιδευτικοϑσ  «Σο Παιδύ – η Οικο-

γϋνεια – το χολεύο. ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ», 

ςε ςυνεργαςύα με το Δόμο Νϊξου,  αύθουςα  Δημαρχια-

κοϑ Μεγϊρου, Νϊξοσ  

2005 Εκπαιδευτικϐ εμινϊριο προσ Επαγγελματύεσ Τ-

γεύασ «Επιδημιολογικό ϋρευνα για την Ωνοια και τισ Χυ-

χικϋσ Διαταραχϋσ ςτισ νοτιοανατολικϋσ Κυκλϊδεσ» ,Royal 

Naxos Hotel, Νϊξοσ. 

2005 Εκπαιδευτικϐ εμινϊριο προσ Επαγγελματύεσ Τ-

γεύασ «Διϊγνωςη και Θεραπεύα των Ανοώκών υνδρό-

μων», Royal Naxos Hotel, Νϊξοσ 

2005 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Γονεύσ 

και Εκπαιδευτικοϑσ «Σο Παιδύ-η Οικογϋνεια-το χολεύο. 

Για μια καλύτερη Επικοινωνύα,  Δημοτικϐ ςχολεύο Αγύου 

Αρςενύου, Νϊξοσ  

2006 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Γονεύσ 

«Σο Παιδύ-η Οικογϋνεια-το χολεύο. Για μια καλύτερη 

Επικοινωνύα,  Μονϊδα Χυχικόσ Νϊξοσ, Νϊξοσ  

2006 Εκπαιδευτικϐ ςεμινϊριο μϋςω τηλεδιϊςκεψησ για 

το ιατρονοςηλευτικϐ προςωπικϐ του Γενικοϑ Νοςοκο-

μεύου τησ Καμποϑλ «Κοινοτικϋσ Τπηρεςύεσ Χυχικόσ Τγεύ-

ασ» 

2007  Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Γονεύσ 

και  Εκπαιδευτικοϑσ «Σο Παιδύ-η Οικογϋνεια-το χολεύο. 

Για μια καλύτερη Επικοινωνύα» Μονϊδα Χυχικόσ Νϊξου, 

Νϊξοσ  

2007 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Εκπαιδε-

υτικοϑσ «Βελτύωςη τησ Παιδαγωγικόσ χϋςησ», αύθουςα 

του πολιτιςτικοϑ ςυλλϐγου Κορωνιδιατών, Νϊξοσ  

2007 Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο «Χυχικό Τγεύα Εφόβων 

και Διαπροςωπικϋσ χϋςεισ», ςε ςυνεργαςύα με το πρϐγ-

ραμμα Αγωγόσ Τγεύασ του γραφεύου Δ/βϊθμιασ εκπαύ-

δευςησ , 1Ο Γυμνϊςιο Νϊξου, Νϊξοσ 

2007 2 Βιωματικϊ Επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια για Γονεύσ 

«Βελτύωςη τησ Επικοινωνύασ ςτην Οικογϋνεια», Δημοτι-

κϐ χολεύο Ποταμιϊσ, Νϊξοσ 

Ομιλύα με θϋμα: «Η Σϋχνη ωσ μϋςο ευαιςθητοπούηςησ  
για την ψυχικό υγεύα» 

Αμοργόσ, 2009 
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εμινϊρια 

2007 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Γονεύσ 

«Βελτύωςη τησ Επικοινωνύασ ςτην Οικογϋνεια,  Μονϊδα 

Χυχικόσ Τγεύασ , Νϊξοσ. 

2007 Εκπαιδευτικϐ ςεμινϊριο ςτα πλαύςια πρακτικόσ 

ϊςκηςησ κατϊρτιςησ προςωπικοϑ Κινητόσ Μονϊδασ 

Κεφαλλονιϊσ, Νϊξοσ 

2007 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Εκπαιδε-

υτικοϑσ «Βελτύωςη τησ Παιδαγωγικόσ χϋςησ», δημοτι-

κϐ ςχολεύο Ίου, Ίοσ 

2007 Επιμορφωτικϊ εκπαιδευτικϊ ςεμινϊρια για Ιατ-

ροϑσ μϋςω Σηλεδιϊςκεψησ «Επεύγουςα Χυχιατρικό, 

Παρϋμβαςη ςτην Κρύςη, Αυτοκαταςτροφικόσ Αςθενόσ, 

Μνόμη, Κατϊθλιψη, χιζοφρϋ-

νεια, Αγχώδεισ Διαταραχϋσ», 

Μονϊδα Χυχικόσ Τγεύασ, Νϊ-

ξοσ 

2007 Επιμορφωτικϊ εκπαι-

δευτικϊ ςεμινϊρια για Νοςη-

λευτϋσ μϋςω Σηλεδιϊςκεψησ 

«Επεύγουςα Χυχιατρικό, Πα-

ρϋμβαςη ςτην Κρύςη, Αυτοκα-

ταςτροφικόσ Αςθενόσ, Μνόμη, 

Κατϊθλιψη, χιζοφρϋνεια, 

Αγχώδεισ Διαταραχϋσ», Μονϊ-

δα Χυχικόσ Τγεύασ, Νϊξοσ 

 2008 Επιμορφωτικϐ ςεμι-

νϊριο για Εκπαιδευτικοϑσ 

και Μαθητϋσ «Παιδαγωγικό 

χϋςη», ΣΕΕ Ειδικόσ Αγωγόσ Νϊξου, Νϊξοσ  

2008 4 κϑκλοι Βιωματικών Επιμορφωτικών  ςεμιναρύ-

ων για Γονεύσ «Σο Παιδύ-η Οικογϋνεια-το χολεύο. Χυχικό 

Τγεύα και Οικογϋνεια, Δημοτικϐ ςχολεύο Κορώνου, Νϊξοσ 

2008 4 κϑκλοι Βιωματικών Επιμορφωτικών  ςεμιναρύ-

ων για Γονεύσ «Σο Παιδύ-η Οικογϋνεια-το χολεύο. Χυχικό 

Τγεύα και Οικογϋνεια, Δημοτικϐ ςχολεύο αγκρύου, Νϊ-

ξοσ 

2008 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Γονεύσ 

και Εκπαιδευτικοϑσ «Σο Παιδύ-η Οικογϋνεια-το χολεύο. 

Χυχικό Τγεύα και Οικογϋνεια, Δημοτικϐ ςχολεύο Ίου, Ίοσ 

 2008 2 Επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια για Μαθητϋσ «Οι Βύα-

ιεσ υμπεριφορϋσ ςτο χολεύο», Δημοτικϐ ςχολεύο Ίου, 

Ίοσ 

2008 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Γονεύσ 

«Παιδύ-Οικογϋνεια-χολεύο»,  Δημοτικϐ ςχολεύο Κυνιδϊ-

ρου, Νϊξοσ 

2008 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Γονεύσ 

«Ποια πραγματικότητα βιώνουν οι Ϊφηβοι ςτο οικογενε-

ιακό περιβϊλλον. Ρόλοι και ςτερεότυπα», Δημοτικϐ ςχο-

λεύο Ίου, Ίοσ 

2008 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Εκπαιδε-

υτικοϑσ «Βύα τα χολεύα», Μονϊδα Χυχικόσ Τγεύασ, 

Νϊξοσ 

2008 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Γονεύσ 

«Αγχογόνεσ καταςτϊςεισ ςτην Οικογϋνεια» Μονϊδα Χυ-

χικόσ Τγεύασ, Νϊξοσ 

2009 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Γονεύσ 

«Βελτύωςη τησ Επικοινωνύασ ςτην Οικογϋνεια», Δημοτι-

κϐ ςχολεύο Ίου, Ίοσ 

2009 Βιωματικϐ Επιμορφωτι-

κϐ ςεμινϊριο για Εκπαιδευτικο-

ϑσ «Βελτύωςη τησ Παιδαγωγικόσ 

χϋςησ», δημοτικϐ ςχολεύο Ίου  

2009 2 ςεμινϊρια, 6 κϑκλων,  

για Γονεύσ και Εκπαιδευτικοϑσ 

«Σο Παιδύ-η Οικογϋνεια-το χο-

λεύο. Για μια Καλύτερη Επικοι-

νωνύα», Δημοτικϊ χολεύα Α-

μοργοϑ, Αμοργϐσ 

2009 2 ςεμινϊρια, 7 κϑκλων,  

για Γονεύσ και Εκπαιδευτι-

κοϑσ «Σο Παιδύ-η Οικογϋνεια

-το Σχολείο. Για μια Καλύτε-

ρη Επικοινωνύα», Δημαρχια-

κϐ μϋγαρο, Νϊξοσ   

2010 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Γονεύσ 

«Βελτύωςη τησ Επικοινωνύασ ςτην Οικογϋνεια», Μονϊδα 

Χυχικόσ Τγεύασ, Νϊξοσ 

2010 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Γονεύσ 

και Εκπαιδευτικοϑσ «Βύα ςτα χολεύα», Δημοτικϐ ςχο-

λεύο Υιλοτύου, Νϊξοσ 

2010 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Εκπαιδε-

υτικοϑσ «Βελτύωςη τησ Παιδαγωγικόσ χϋςησ»,  Μονϊδα 

Χυχικόσ Τγεύασ, Νϊξοσ 

2010 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Εκπαιδε-

υτικοϑσ «Βελτύωςη τησ Παιδαγωγικόσ χϋςησ» Μονϊδα 

Χυχικόσ Τγεύασ, Νϊξοσ 

2010 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Γονεύσ & 

Εκπαιδευτικοϑσ «Παιδύ-Οικογϋνεια-χολεύο»,  Δημοτικϐ 

χολεύο Υιλοτύου, Νϊξοσ 

Σο εργαςτόριο δημιουργικόσ απαςχόληςησ νηπύων υλοποιεύ-
ται 2 φορϋσ την εβδομϊδα  

ςτη Μονϊδα Χυχικόσ Τγεύασ Αμοργού 
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εμινϊρια 

2010 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Γονεύσ 

«Ποια πραγματικότητα βιώνουν οι Ϊφηβοι ςτο οικογενε-

ιακό περιβϊλλον. Ρόλοι και ςτερεότυπα». Δημοτικϐ ςχο-

λεύο Δαμαριώνα, Νϊξοσ 

2010 3 Βιωματικϊ Επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια για Εκπαι-

δευτικοϑσ «Βελτύωςη τησ Παιδαγωγικόσ χϋςησ»,  Μονϊ-

δα Χυχικόσ Τγεύασ, Νϊξοσ 

2010 Βιωματικϐ Επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο για Εκπαιδε-

υτικοϑσ «Βελτύωςη τησ Παιδαγωγικόσ χϋςησ»,  Γυμνϊ-

ςιο Βύβλου, Νϊξοσ  

Εργαςτόρια 

2005 Εργαςτόρι Υωτογραφύασ, Μονϊδα Χυχικόσ υγεύ-

ασ Νϊξου  

2005-2007 Εργαςτόρι Ζωγραφικόσ και Λαώκόσ τϋχνησ, 

Μονϊδα Χυχικόσ υγεύασ Νϊξου 

2005-2007 Εργαςτόρι Δημιουργικόσ Απαςχϐληςησ για 

Ενηλύκουσ, Μονϊδα Χυχικόσ υγεύασ Νϊξου 

2007 Εργαςτόρι ζωγραφικόσ και Δημιουργικόσ Απας-

χϐληςησ, Μονϊδα ψυχικόσ Τγεύασ Θόρασ  

2010 Εργαςτόρι δημιουργικόσ απαςχϐληςησ νηπύων, 

Μονϊδα Χυχικόσ Τγεύασ Αμοργοϑ 

Ομιλύεσ-υζητόςεισ 

2003 «Η Χυχικό Τγεύα ςτην Κοινότητα», ϑλλογοσ Γυ-

ναικών Κορώνου,  Αύθουςα πολιτιςτικοϑ ςυλλϐγου Κο-

ρωνιδιατών, Νϊξοσ  

2003 «Εφηβεύα: το ταξύδι προσ την ενηλικύωςη», Αύθου-

ςα πολιτιςτικοϑ ςυλλϐγου Κορωνιδιατών, Νϊξοσ  

2003 «Οικογϋνεια – χολεύο» 1ο Δημοτικϐ ςχολεύο Να-

ξου, Νϊξοσ  

2003 «Χυχικό Τγεύα ςτην Κοινότητα» 1ο Γυμνϊςιο Νϊ-

ξου, Νϊξοσ 

2004  «Ο ρόλοσ των γονιών ςτη ςχϋςη των παιδιών με 

το ςχολεύο» Πολιτιςτικϐ κϋντρο Αγερςανύου, Νϊξοσ 

2004 «Ναρκωτικϊ», ΣΕΕ Υιλωτύου, Νϊξοσ  

2004  «Προαγωγό τησ Χυχικόσ Τγεύασ ςτην Παιδικό και 

Εφηβικό Ηλικύα», Ίοσ 

2004 Ομιλύα-υζότηςη με θϋμα: «Χυχικό Τγεύα: Αντιλό-

ψεισ και τϊςεισ ςτην Κοινότητα», ςε ςυνεργαςύα με το 

Δόμο Νϊξου και το CINE NAXOS αύθουςα Ιϊκωβοσ Καμ-

πανϋλησ, Νϊξοσ 

2004 «Παιδιϊ και Οικογϋνεια: Ο ρόλοσ των γονϋων ςτην 

ομαλό βιολογικό και ψυχολογικό εκπαύδευςη των παιδι-

ών τουσ», αύθουςα του πολιτιςτικοϑ υλλϐγου Κορωνι-

διατών, Νϊξοσ  

2004 «ΕΥΗΒΕΙΑ», ςε ςυνεργαςύα με την Αναπτυξιακό 

Κοινοτικό Επιχεύρηςη Ούασ, την Κοινϐτητα Ού-

ασ ,Δημοτικϐ ςχολεύο Ούασ, Θόρα  

2004 «Σο Παιδύ- η Οικογϋνεια- το χολεύο», ςε ςυνεργα-

ςύα με τα χολεύα και τουσ ςυλλϐγουσ Γονϋων-

Κηδεμϐνων Θόρασ , Μπελλώνειο Πολιτιςτικϐ κϋντρο 

ςτη Θόρα, Θόρα 

2004 «Σο Παιδύ και ο Ρόλοσ του ςτην Οικογϋνεια και το 

χολεύο», Λϑκειο Φώρασ Νϊξου, Νϊξοσ 

2005 «Σροχαύα Ατυχόματα», Θόρα  

2006 «Γονεύσ και Παιδιϊ: Οικογϋνεια με ό χωρύσ επικοι-

νωνύα;», Αύθουςα του πολιτιςτικοϑ ςυλλϐγου Κορωνιδι-

ατών, Νϊξοσ 

2006 «Οικογϋνεια – Παιδύ – χολεύο: για μια καλύτερη 

επικοινωνύα», Αύθουςα του πολιτιςτικοϑ ςυλλϐγου Βύβ-

λου, Νϊξοσ 

2007 «Χυχικό Τγεύα και Χυχικϋσ Διαταραχϋσ», Πνευμα-

τικϐ Κϋντρο Παντϊναςςασ, Νϊξοσ  

2007 «Αγχώδεισ νευρωςικϋσ και ωματόμορφεσ Διατα-

ραχϋσ (κρύςεισ πανικού, ϊγχοσ, φοβύεσ)», με τη ςυνεργα-

ςύα του Ιςτορικοϑ ομύλου Νϊξου «ΑΡΟ» και το περιο-

δικϐ «ΥΛΕΑ», Πνευματικϐ Κϋντρο Αγύου Νικοδόμου, 

Νϊξοσ   

2007 «Παγκόςμια ημϋρα κατϊ του AIDS», ςε ςυνεργαςύ-

α με το Ευρωπαώκϐ Κϋντρο πληροφϐρηςησ-Europe Di-

rect και την Αναπτυξιακό Επαρχύασ Νϊξου-Αριϊδνη 

Α.Ε., Λϑκειο Φώρασ Νϊξου, Νϊξοσ  

2007 «Βύα ςτα χολεύα», Λϑκειο Φώρασ Νϊξου, Νϊξοσ  

2008 4 Ομιλύεσ «Ωγχοσ,  Μελαγχολύα και  Κατϊθλιψη 

ςτην Σρύτη Ηλικύα», ΚΑΠΗ Νϊξου, Νϊξοσ  

Υοιτητϋσ του Σμόματοσ Χυχολογύασ του ΕΚΠΑ ςτο πλαύςιο 
τησ πρακτικόσ τουσ ϊςκηςησ ςυμμετϋχουν ςτισ ημερύδεσ τησ 

Κινητόσ Μονϊδασ 
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Ομιλύεσ-υζητόςεισ 

2008 4 Ομιλύεσ «Ωγχοσ,  Μελαγχολύα και  Κατϊθλιψη 

ςτην Σρύτη Ηλικύα», , ΚΗΥΗ Νϊξου, Νϊξοσ  

2008 «Σο επϊγγελμα του νοςηλευτό ςτισ δομϋσ ψυχι-

κόσ υγεύασ», ΕΠΑΛ Ίου, Ίοσ 

2008 «Μαθητόσ-χολεύο-Οικογϋνεια», ΕΠΑΛ Νϊξου, Νϊ-

ξοσ 

2008 «Προαγωγό τησ Χυχικόσ Τγεύασ ςτο χολεύο, την 

Οικογϋνεια και την Κοινότητα για εκπαιδευτικούσ» χο-

λεύο Κουφονηςύου, Κουφονόςι 

2008 «Οι αλλαγϋσ ςτην εφηβεύα» ςε ςυνεργαςύα με την 

αγροτικό ιατρϐ, χολεύο Κουφονηςύου, Κουφονόςι 

2008 «Προαγωγό τησ Χυχικόσ Τγεύασ ςτο χολεύο, την 

Οικογϋνεια και την Κοινότητα για γονεύσ» χολεύο Κου-

φονηςύου, Κουφονόςι 

2008 «Εξαρτόςεισ: ναρκωτικϊ, οινοπνευματώδη, τζόγοσ, 

διαδύκτυο, παθολογικό διατροφό- Πρόληψη και Θεραπεύ-

α», cine ASTRA, Νϊξοσ 

2009 «Χυχικό Τγεύα ςτην Οικογϋνεια» χολεύο Απειρϊν-

θου, Νϊξοσ 

2009 «Παιδαγωγικϋσ ςχϋςεισ» 1ο Γυμνϊςιο Νϊξου, Νϊ-

ξοσ 

2009 «Ο Ρόλοσ τησ Οικογϋνειασ και του χολεύου», δημο-

τικϐ ςχολεύο Ίου, Ίοσ  

2009 «Παρϋμβαςη ςτην Κρύςη», Πνευματικϐ κϋντρο 

Λαγκϊδασ, Αμοργϐσ 

υμμετοχϋσ ςε ςυνϋδρια 

“Evaluation of telepsychiatry: clinical applications in 

Greece”  Konstantakopoulos G., Zacharopoulou C., Valma V., 

Tsirika N., Yfantis, A., Katsadoros K.  Tromsø Telemedicine Tromsø Telemedicine 

and eHealth Conference  and eHealth Conference  Oslo,   2004 

“Reliability of telepsychiatry assessments in patients 

with chronic schizophrenia” Konstantakopoulos G., 

Zacharopoulou C., Papastergiou M., Tsirika N., Valma V., Lym-

peraki G. , Tromsø Telemedicine and eHealth ConferenceTromsø Telemedicine and eHealth Conference 

Oslo, 2004 

“KLIMAKA and Mental Health Mobile Unit for the South-

eastern Cyclades - 2 years of experience in telepsychiatry 

- evaluation of the programme and patients satisfaction 

reports”  Vlantoni, D., Kotsyfi, M., Papastefanou, Y., Toumpa, 

P., Katsadoros, K.  , Παγκϐςμιο υνϋδριο Χυχιατρικόσ Παγκϐςμιο υνϋδριο Χυχιατρικόσ , Αθόνα,  

2005 

“Applications of telepsychiatry and evaluation of the 

programme by the patients” Vlantoni, D., Kotsyfi, M., Pa-

pastefanou, Y., Toumpa, P., Katsadoros, K, FEANTSA Confer-FEANTSA Confer-

ence,ence, Wroclaw 2006 

«Εφαρμογό τησ τηλεψυχιατρικόσ ςτο Κϋντρο Τγεύασ 

Θόρασ ςτο πλαύςιο τησ Κινητόσ Μονϊδασ Χυχικόσ Τγεύασ 

ΝΑ Κυκλϊδων» αχ, Φ., Κολονιϊρησ, Δ., ΚαϏϊφα, Ο., ύνοσ, Π., 

Βλαντώνη, Δ., Κοτςυφό, Μ., κοπελύτου, ., Κατςαδώροσ, Κ. 

3ο Πανελλόνιο υνϋδριο κλϊδου Κλινικόσ Χυχολογύασ3ο Πανελλόνιο υνϋδριο κλϊδου Κλινικόσ Χυχολογύασ 

Αθόνα, 2007 

«Αναςκόπηςη τησ λειτουργύασ τησ Κινητόσ Μονϊδασ 

Χυχικόσ Τγεύασ ΝΑ Κυκλϊδων κατϊ την τετραετύα 2003-

2007» Κατςαδώροσ Κ., Ζαχαροποϑλου Φ., καρβϋλησ Κ., Μπε-

κιϊρη Ε. 2020οο  Πανελλόνιο υνϋδριο ΧυχιατρικόσΠανελλόνιο υνϋδριο Χυχιατρικόσ,  Κρότη,2008 

«Ακούςια Νοςηλεύα και Σηλεψυχιατρικό» Ζαχαροποϑλου 

Φ., Μπεκιϊρη Ε., καρβϋλησ Κ., Κατςαδώροσ Κ., 2020οο  Πανελλό-Πανελλό-

νιο υνϋδριο Χυχιατρικόσνιο υνϋδριο Χυχιατρικόσ, Κρότη, 2008 

«Κινητό Μονϊδα Χυχικόσ Τγεύασ ΝΑ Κυκλϊδων και Ση-

λεψυχιατρικό – Απολογιςμόσ λειτουργύασ», 11οο  Πανελλόνιο Πανελλόνιο 

υμπϐςιο Κινητών Μονϊδων Χυχικόσ Τγεύασυμπϐςιο Κινητών Μονϊδων Χυχικόσ Τγεύασ,  Δελφού, 2008 

“Providing mental health services in the community-The 

example of the Mobile Mental Health Unit of SE Cyclades” 

Garoni D., Violatzis A., Bekiari E., Theodorikakou O. 

11stst  South Eastern Europe Regional Conference of PsychologySouth Eastern Europe Regional Conference of Psychology, 

Bulgary,2009 

«Η Σϋχνη ωσ μϋςο ευαιςθητοπούηςησ για την ψυχικό 

υγεύα» Γαρώνη Ν. , Αλμπϊνη Α., 77οο  Διεθνϋσ ςυνϋδριο Πολιτις-Διεθνϋσ ςυνϋδριο Πολιτις-

μοϑ &Σουριςμοϑμοϑ &Σουριςμοϑ, Αμοργϐσ, 2009 

«Review of the characteristics of clients served by Telep-

sychiatry  from June 2003 to February 2009”  Sarantidis 

D.,  Garoni D.,  Bekiari E., Katsadoros K.,, World Mental Health World Mental Health 

Congress of the World Federation for Mental HealthCongress of the World Federation for Mental Health, Αθόνα, 

2009 

«υγκριτικό ανϊλυςη ςτατιςτικών δεδομϋνων ςχετι-

κών με τισ ακούςιεσ νοςηλεύεσ ςτισ ΝΑ Κυκλϊδεσ κατϊ 

την περύοδο 2000-2009» Γαρώνη Ν., Σοϑμπα Π., Κατςαδώ-

ροσ Κ., 44οο  Πανελλόνιο υνϋδριο Κλινικόσ Χυχολογύασ και Χυ-Πανελλόνιο υνϋδριο Κλινικόσ Χυχολογύασ και Χυ-

χολογύασ τησ Τγεύασ  τησ ΕΛΧΕχολογύασ τησ Τγεύασ  τησ ΕΛΧΕ, Αθόνα, 2010 

«Ακούςια νοςηλεύα και δικαιώματα ψυχικϊ παςχόν-

των» Θεοδωρικϊκου Ο., Κατςαδώροσ Κ. 

44οο  Πανελλόνιο υνϋδριο Κλινικόσ Χυχολογύασ και Χυχολογύασ Πανελλόνιο υνϋδριο Κλινικόσ Χυχολογύασ και Χυχολογύασ 

τησ Τγεύασ  τησ ΕΛΧΕτησ Τγεύασ  τησ ΕΛΧΕ, Αθόνα, 2010 

«Κινητό Μονϊδα  Χυχικόσ Τγεύασ ΝΑ Κυκλϊδων: εφαρ-

μογϋσ των αρχών τησ Κοινοτικόσ  Χυχιατρικόσ και Χυχο-

λογύασ» Θεοδωρικϊκου Ο., Κατςαδώροσ Κ. 

44οο  Πανελλόνιο υνϋδριο Κλινικόσ Χυχολογύασ και Χυχολογύασ Πανελλόνιο υνϋδριο Κλινικόσ Χυχολογύασ και Χυχολογύασ 

τησ Τγεύασ  τησ ΕΛΧΕτησ Τγεύασ  τησ ΕΛΧΕ. Αθόνα, 2010 

«Νοςηλεύα δύςκολου ψυχιατρικού αςθενό ςτο Γενικό 

Νοςοκομεύο Νϊξου: Παρουςύαςη περιςτατικού» καρβϋ-

λησ Κ., Κατςαδώροσ Κ., 44οο  Πανελλόνιο υνϋδριο Κλινικόσ Χυ-Πανελλόνιο υνϋδριο Κλινικόσ Χυ-

χολογύασ και Χυχολογύασ τησ Τγεύασ  τησ ΕΛΧΕχολογύασ και Χυχολογύασ τησ Τγεύασ  τησ ΕΛΧΕ Αθόνα, 2010 

 

http://www.klimaka.org.gr/newsite/downloads/telepsychiatry2.pdf
http://www.klimaka.org.gr/newsite/downloads/telepsychiatry3.pdf
http://www.klimaka.org.gr/newsite/downloads/telepsychiatry3.pdf
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Η λειτουργύα του Παραρτόματοσ τησ 

Κινητόσ Μονϊδασ Χυχικόσ Τγεύασ Ν.Α. Κυκ-

λϊδων- ΚΛΙΜΑΚΑ ςτη αντορύνη ϋχει απο-

δειχτεύ ωφϋλιμη για τουσ κατούκουσ, αφού 

μϋχρι ςόμερα πολλϋσ και ποικύλεσ περιπτώ-

ςεισ αςθενών ϋχουν αντιμετωπιςθεύ με 

επιτυχό θεραπευτικϊ αποτελϋςματα. Επο-

μϋνωσ, η ςυνϋχιςη τησ λειτουργύασ του Πα-

ραρτόματοσ ςτη αντορύνη εύναι αυταπό-

δεικτη και αναγκαύα. 

Ο Δήμαρχοσ Θήρασ, 

Ζώρζοσ Αναςτάςιοσ-Νικόλαοσ 

Θα όθελα να εκφρϊςω την ικανοπούηςη μου για τη ςυνεργαςύα 
του Δόμου Αμοργού με την Κινητό Μονϊδα Χυχικόσ Τγεύασ ΝΑ Κυκλϊ-
δων τησ ΚΛΙΜΑΚΑ. Θεωρώντασ την διαςφϊλιςη τησ ψυχικόσ υγεύασ 
αναπόςπαςτο κομμϊτι τησ γενικότερησ υγεύασ του πληθυςμού  ο Δό-
μοσ Αμοργού υποςτηρύζει το ϋργο τησ Μονϊδασ μϋςα από μια δϋςμη 
ενεργειών που αφορούν: την δωρεϊν παραχώρηςη χώρου για τη ςτϋ-
γαςη του ιατρεύου, την προώθηςη δρϊςεων προαγωγόσ τησ ψυχικόσ 
υγεύασ και τη διαςύνδεςη των υπηρεςιών μασ με τη Μονϊδα Χυχικόσ 
Τγεύασ. Ο Δόμοσ Αμοργού θα εύναι ςυμπαραςτϊτησ ςτην προςπϊθεια 
αυτό, που ελπύζουμε να ςυνεχύςει να  καρποφορεύ προσ όφελοσ των 
κατούκων του νηςιού μασ. 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΑΜΟΡΓΟΤ, 

ΡΟΤΟ ΝΙΚΗΣΑ 

 το πλαύςιο των δραςτηριοτότων που αφορούν ςτην ευαιςθητο-
πούηςη τησ κοινωνύασ του Δόμου μασ και ςτην προαγωγό τησ υγεύ-
ασ των κατούκων, μεταξύ του Δόμου Νϊξου και Μικρών Κυκλϊδων 
και τησ ΚΛΙΜΑΚΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΝΑ ΚΤΚ-
ΛΑΔΨΝ, ϋχει πραγματοποιηθεύ ςυνεργαςύα, ςτουσ εξόσ τομεύσ: Πα-
ραπομπό περιςτατικών από τισ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ του Δόμου, 
Εκπαιδευτικϊ ςεμινϊρια (για γονεύσ, εκπαιδευτικούσ, νϋουσ, δημόςι-
ουσ υπαλλόλουσ), Ενημερωτικϋσ ομιλύεσ, Διοργϊνωςη ημερύδων, 
Διεξαγωγό κοινωνικο-ψυχολογικών ερευνών και δημοςιοπούηςη 
των αποτελεςμϊτων, Ϊκδοςη πιςτοποιητικών πρόςληψησ, Ετόςιοσ 
απολογιςμό ςυνεργαςύασ κ.ϊ. 

Θεωρούμε, ότι η παρουςύα τησ Μονϊδασ, με τη ςυνϋπειϊ τησ την 
επαγγελματικό, την επιςτημονικό τησ κατϊρτιςη και τη διαθεςιμό-
τητα που διαθϋτει, αποτελεύ απαραύτητο παρϊγοντα διατόρηςησ 
ποιότητασ τησ Τγεύασ των κατούκων του Δόμου μασ. 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΝΑΞΟΤ και Μ. ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ 

Για μϋνα η κινητό μονϊδα ψυχικόσ υγεύασ ςημαύνει: ςιγουριϊ, ϊνθρωποι που μπορούν ϊμεςα να με βοηθόςουν, να 
μιλόςω μαζύ τουσ όταν το χρειϊζομαι, που μπορούν να με καταλϊβουν για να ξεπερϊςω το ςυντομότερο δυνατόν το 
πρόβλημα μου. Ϊχεισ ανθρώπουσ να ςε βοηθούν και να ςε ακούνε πϊντα και ϋτςι νιώθω πολύ καλϊ. 

Μ.Φ. Εξυπηρετούμενη τησ Μονϊδασ Χυχικόσ Τγεύασ Θόρασ 

Εκτιμώντασ γενικότερα την ςυμβολό τησ Κινητόσ Μονϊδασ Χυχικόσ Τγεύασ Ν.Α Κυκλϊδων  ςτην παροχό υπηρεςιών πολύπ-
λευρησ υποςτόριξησ των ατόμων με ψυχικϊ προβλόματα, θεωρώ ότι οι προςπϊθειϋσ ςασ, ςασ ϋχουν κατατϊξει ςτη ςυνεύδη-
ςη των Κυκλαδιτών ωσ ϋναν από τουσ πλϋον πολύτιμουσ φορεύσ ανϊπτυξησ ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαύου. 
Η πολύχρονη διαδρομό ςασ με πληθώρα δρϊςεων για την προαγωγό τησ ψυχικόσ υγεύασ, με ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούη-
ςη τησ κοινόσ γνώμησ καθώσ και επιμόρφωςη του επιςτημονικού προςωπικού ϋχουν θαυμαςτϊ αποτελϋςματα ςτη ςτην 
επύτευξη του ςτόχου μεύωςησ του ςτύγματοσ και του κοινωνικού αποκλειςμού των ανθρώπων με προβλόματα ψυχικόσ υγεύ-
ασ, ςτην αγωγό του πληθυςμού των Περιφερειακών Ενοτότων τησ Νϊξου και τησ αντορύνησ αλλϊ και ςτη δικτύωςη του 
ςυνόλου των υπηρεςιών του Σομϋα Χυχικόσ Τγεύασ των Κυκλϊδων.  
Θϋλω να ςασ διαβεβαιώςω ότι η Περιφϋρεια Νοτύου Αιγαύου ενθαρρύνει και ςτηρύζει την κοινωνικό ςασ δρϊςη και προςβλϋ-
πει ςε εντατικοπούηςη τησ μϋχρι ςόμερα μεταξύ μασ αγαςτόσ και γόνιμησ ςυνεργαςύασ. 

Ο ΑΝΣΙΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΠΟΤΑΙΟ 
 

 

H δημιουργύα τησ Μονϊδασ ψυχικόσ υγεύασ Ίου, 

μϋςω τησ εγκατϊςταςησ του ιατρεύου τηλεψυχι-

ατρικόσ, η οπούα ϋχει εγκαταςταθεύ ςτο Κ.Τ. 

Ίου, προςφϋρει ςημαντικό βοόθεια ςτο μόνιμο 

πληθυςμό τησ νόςου Ίου, που πϊςχει από χρό-

νιεσ παθόςεισ ψυχιατρικόσ φύςεωσ, μϋςω των 

τακτικών ραντεβού που διενεργούνται. Επύςησ, 

εύναι ςημαντικό η βοόθεια την οπούα προςφϋρει 

ςτην αντιμετώπιςη οξϋων ψυχιατρικών ςυμ-

βϊντων, που αφορούν, εκτόσ από το μόνιμο 

πληθυςμό, και καλοκαιρινούσ επιςκϋπτεσ αλλο-

δαπούσ ό ημεδαπούσ. Η ςυνεργαςύα τησ με του 

ιατρούσ του Κ.Τ. Ίου εύναι ϊρτια τόςο ςτο επύ-

πεδο τησ ϊμεςησ αντιμετώπιςησ οξϋων περις-

τατικών όςο και ςτη διαςύνδεςη με ψυχιατρι-

κϋσ μονϊδεσ.  

Ο Επιςτημονικόσ Δ/ντήσ Κ.Τ. Ίου,  

Δ/ντησ Ε..Τ., Γενικόσ Ιατρόσ, 

Αλβανόσ Δημήτριοσ 



 

Η Κ.Μ.Ψ.Υ ζσγτρημαηοδοηήθηκε για 
12 μήνες από ηην Εσρωπαϊκή Ένωζη 

(ΕΚΤ) ζηο πλαίζιο ηοσ Ε.Π «Υγεία - 

Πρόνοια 2000-2006.*  

 

 

Μονϊδα Νϊξου 
Οδϐσ Δανακοϑ–Φώρα 

Νϊξου Σ.Κ 84300 
Σηλ.:  22850 26982  
Υαξ: 22850 26983 

email: kiniti-
monada@klimaka.org.gr 

Μονϊδα αντορύνησ 
Παλιϐ επαρχεύο  

Θόρασ  
Υηρϊ αντορύνησ 

Σ.Κ . 84700 
Σηλ.-Υαξ: 22860 

25961  

Μονϊδα Αμοργοϑ 
Κατϊπολα Αμοργοϑ 

Σ.Κ. 84008  
Σηλ.-Υαξ: 22850 

71840 

Μονϊδα Ίου 
Κϋντρο Τγεύασ Ίου 

Σ.Κ. 84001 
Σηλ.-Fax : 22860 

91279  

Κεντρικό Τπηρεςύα 
Ευμολπιδών 30-32, 

Σ.Κ. 11854,  
Γκϊζι, Αθόνα 

Σηλ. 210 341760-3 
Υαξ. 210 3417164 

http://
www.klimaka.org.gr 

email: central@klimaka.org.gr 

 

 

 

 


