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                                                    ΣΥΝΘΕΣΗ  
 

ΔΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, που πρόσφατα 

έχουν λάβει εξιτήριο από μία ψυχιατρική νοσηλεία, ή ζουν στην κοινότητα, αλλά έχουν 

αυξημένο αριθμό υποτροπών και νοσηλειών.  

 

 

Ποιοί είμαστε: 

Η Δομή Κατ’ Οίκον Ψυχιατρικής Νοσηλείας  είναι μια νεοσυσταθείσα υπηρεσία και 

λειτουργεί υπό την αιγίδα του Κέντρου Ημέρας «ΕΣΤΙΑ» της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρίας Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΣΥΝΘΕΣΗ» και 

συγχρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Στελεχώνεται από Ειδική Θεραπευτική Ομάδα Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας και 

συγκεκριμένα: Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Νοσηλευτή. 

 

Σε ποιους απευθύνεται: 

Η υπηρεσία απευθύνεται σε ενήλικες ανθρώπους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές 

ψυχικές δυσκολίες και προέρχονται από περιοχές που ανήκουν στον Τομέα Ψυχικής 

Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής [περιοχή ευθύνης του Το.Ψ.Υ. είναι οι 

Περιφερειακές Ενότητες: Δήμοι Βόλβης, Θέρμης, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς, Πυλαίας – 

Χορτιάτη, 5η Δημοτική Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης του Δήμου 

Θεσσαλονίκης και όλοι οι δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (ΦΕΚ 

244/Β/5-2-2019)]. Αφορά λήπτες υπηρεσιών Ψυχικής υγείας, οι οποίοι κατά κύριο 

λόγο πρόσφατα έχουν λάβει εξιτήριο από μία ψυχιατρική νοσηλεία ή ζουν στην 

κοινότητα, αλλά έχουν αυξημένο αριθμό υποτροπών και νοσηλειών.  

 

Απώτερος στόχος: 

Ο στόχος της ομάδας είναι να προσφέρει κατ’ οίκον θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσω 

εξατομικευμένου πλάνου φροντίδας που έχει σαν στόχο την πρόληψη/ύφεση της 



 

υποτροπής, την αποφυγή της νοσηλείας, την  βελτίωση της ποιότητας ζωής και την 

αυτονομία του εξυπηρετούμενου. 

 

 

 

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 

• Ψυχιατρική διάγνωση, αξιολόγηση και παρακολούθηση 

• Συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη 

• Δικτύωση και διασύνδεση με υπηρεσίες ψυχικής υγείας (Κέντρα Ημέρας, 

Κοι.Σ.Π.Ε., Κοινοτικές Δομές) 

• Κοινωνική Υπηρεσία – Κάλυψη κοινωνικοπρονοιακών αναγκών  

• Η  ενδυνάμωση με σκοπό την ενεργή συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων σε 

σχέση με τη φροντίδα 

• Η ενδυνάμωση με σκοπό την διεκδίκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των 
μελών, ως ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

• Νοσηλευτικές παρεμβάσεις και εκτίμηση της σωματικής υγείας 

• Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και στήριξη της οικογένειας 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας 

• Προαγωγή ψυχικής υγείας και πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών στο 

κοινωνικό περιβάλλον 

• Επαγγελματική αποκατάσταση και επανένταξη 

 

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Διεύθυνση: Α. Δανιόλου 27, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη 

Τ.Κ.: 54249  

Τηλέφωνο: 2310-312193 / 6970407265 

email: psy.katoikon@gmail.com 

 

 

΄Ωρες επικοινωνίας:  

Δευτέρα – Παρασκευή 

09:00 – 20:00 
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