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ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας 

  
Θέµα: «Προβλήµατα στον Χώρο της Ψυχικής Υγείας» 

  
Η χάραξη Εθνικής Πολιτικής Ψυχικής Υγείας µε βασικούς πυλώνες την 
προαγωγή της ψυχικής υγείας των Ελλήνων πολιτών και την πρόληψη 
ψυχικής ασθένειας, την καταπολέµηση του στίγµατος και του κοινωνικού 
αποκλεισµού, καθώς και την µείωση των µακροχρόνιων νοσηλειών µέσα από 
την εφαρµογή προγραµµάτων αποασυλοποίησης οφείλει να αποτελέσει 
προτεραιότητα προκειµένου να διαµορφωθεί µία ολοκληρωµένη στρατηγική 
για την ψυχική υγεία. 
  
Σηµαντική αύξηση εκτιµάται ότι σηµείωσαν τα περιστατικά µε ψυχικές 
ασθένειες στην Ελλάδα εν έτει 2017 καθώς σύµφωνα µε το από 26/3/2018 
Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Δηµόσιων 
Νοσοκοµείων (ΠΟΕΔΗΝ), τουλάχιστον 200 χιλιάδες άτοµα επισκέφθηκαν τα 
τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής (ΨΝΑ) και 
του Δροµοκαΐτειου. 
  
Την ίδια στιγµή, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα ψυχιατρικά 
νοσοκοµεία της Αθήνας έχει µειωθεί δραµατικά, καθώς στη διάρκεια των 
τελευταίων έξι ετών έχουν αποχωρήσει από το ΨΝΑ 507 εργαζόµενοι κι 
έχουν προσληφθεί 88, από το Δροµοκαΐτειο έχουν αποχωρήσει 175 
εργαζόµενοι και έχουν προσληφθεί 25, ενώ από το Δαφνί εκ των 
προβλεπόµενων 2.500 οργανικών θέσεων υπηρετούν µόλις 1.400 
εργαζόµενοι όλων των ειδικοτήτων. 
  



Σύµφωνα µε καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ, προγραµµατίζεται η   µεταφορά των 
Κέντρων Ψυχικής Υγείας και των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, 
όπως    ξενώνες, οικοτροφεία και διαµερίσµατα από τα Ψυχιατρικά 
Νοσοκοµεία στις Υγειονοµικές Περιφέρειες. 
  
Στόχος εκτιµάται ότι είναι η κατάργηση της πλειονότητας αυτών και όσες 
µονάδες αποµείνουν να περάσουν στα χέρια µη Κυβερνητικών-
Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και την Ανώνυµη Εταιρία Μονάδων Υγείας 
(ΑΕΜΥ Α.Ε.). Ειδικότερα, µη Κερδοσκοπικές Εταιρίες και η ΑΕΜΥ Α.Ε. - που 
συνιστά νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινής ωφέλειας - επιδιώκουν να 
διαχειριστούν κοινοτικά κονδύλια, την κρατική χρηµατοδότηση και να 
εκµεταλλευτούν το εκτεταµένο δίκτυο των Πρωτοβάθµιων υπηρεσιών, των 
τµηµάτων Νοσηλείας καθώς και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των 
µεγάλων ψυχιατρικών νοσοκοµείων. 
  
Σύµφωνα µάλιστα µε καταγγελίες που έχουν δηµοσιευθεί στον ηµερήσιο 
έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, τρεις συγκεκριµένες Μη Κυβερνητικές 
Εταιρίες Ψυχικής Υγείας έχουν λάβει αυξηµένη χρηµατοδότηση πλέον του 
ενός εκατοµµυρίου ευρώ έκαστη για προγράµµατα ψυχικής υγείας στην 
βάση των προϋπολογισθεισών δαπανών ανά ωφελούµενο Ασθενή και όχι 
των απολογιστικών δαπανών, όπως σαφώς ορίζεται στις σχετικές 
Υπουργικές Αποφάσεις. 
  
Το συνολικό σκηνικό απαξίωσης των δηµόσιων ψυχιατρικών νοσοκοµείων 
συµπληρώνει ο τερµατισµός της χρηµατοδότησης του προγράµµατος 
αποασυλοποίησης. Το υπουργείο Υγείας έπαυσε την χρηµατοδότηση του 
Θεραπευτικού Κινήτρου ύψους 176 ευρώ τον µήνα στους απασχολούµενους 
Ασθενείς σε δραστηριότητες των Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων, καθώς και του 
αντίστοιχου Θεραπευτικού Κινήτρου 139 ευρώ τον µήνα για τους 
εξωτερικούς και τους Νοσηλευόµενους Ασθενείς. 
  
Στην τραγική κατάσταση που επικρατεί, έρχεται να προστεθεί 
η de  facto µετατροπή των ψυχιατρικών νοσοκοµείων σε ανοιχτούς χώρους 
νοσηλείας µε δεδοµένο ότι δροµολογείται η κατάργηση τµηµάτων νοσηλείας 
οξέων περιστατικών και µέσης νοσηλείας των Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων, 
ενώ περιορίζονται και οι κλίνες βραχέως και µέσης νοσηλείας σε λιγότερες 
από 100. Ο συγκεκριµένος σχεδιασµός φαίνεται να αγνοεί την 
πραγµατικότητα, καθώς 10 χιλιάδες πάσχοντες ασθενείς κατ’ έτος 
νοσηλεύονται σε ψυχιατρικά νοσοκοµεία άνω των 200 κλινών. 
  
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 
  
- Είναι αληθές ότι προγραµµατίζεται η    µεταφορά των Κέντρων Ψυχικής 
Υγείας και των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, όπως   ξενώνες, 
οικοτροφεία και διαµερίσµατα από τα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία στις 
Υγειονοµικές Περιφέρειες; Εάν ναι, για ποιο λόγο και ποιος ο χρονικός 
προγραµµατισµός; 
  



-  Ισχύει ότι έχει παύσει η χρηµατοδότηση του προγράµµατος 
αποασυλοποίησης των Ασθενών µεταθέτοντας την χορήγηση του 
Θεραπευτικού Κινήτρου στους συρρικνωµένους προϋπολογισµούς των 
Ψυχιατρικών  Νοσοκοµείων; Ποια τα διαθέσιµα χρηµατικά εχέγγυα που 
επιτρέπουν την χορήγησή του; 
  
- Με ποιόν τρόπο προτίθεστε να αντιµετωπίσετε τις αυξηµένες εισαγωγές 
Ασθενών στα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία και τους Ψυχιατρικούς Τοµείς των 
Γενικών Νοσοκοµείων µε δεδοµένη την  πιθανή κατάργηση τµηµάτων 
νοσηλείας οξέων περιστατικών και µέσης νοσηλείας των Ψυχιατρικών 
Νοσοκοµείων και τον περιορισµό των κλινών βραχέως και µέσης νοσηλείας 
σε λιγότερες από 100; 
  
- Υφίσταται προγραµµατισµός για την πρόσληψη εξειδικευµένου ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία; Για ποιον λόγο 
επιτρέπει το Υπουργείο σας την απόσπαση υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα 
στην ΑΕΜΥ Α.Ε. αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόµενο σε περίπτωση 
µελλοντικών καταργήσεων ή συγχωνεύσεων να βρεθεί στον δρόµο το 
προσωπικό ψυχιατρικών µονάδων; 
  
- Ποιες οι ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί µέχρι σήµερα για τις 
περιπτώσεις αυξηµένων χρηµατοδοτήσεων τριών Μη Κυβερνητικών Εταιριών 
για προγράµµατα ψυχικής υγείας; Διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης 
Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) ή/και υποβλήθηκε σχετική αναφορά στην 
Εισαγγελία Αθηνών προκειµένου να διερευνηθεί έκαστη περίπτωση σε 
βάθος; 
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