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Αξιότιμε κύριε Επίτροπε, 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη των απαιτούμενων 

ενεργειών που απορρέουν από το σύμφωνο ΑNDOR-ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ και την υλοποίηση του 

προγράμματος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που πραγματοποιείται στην Ελλάδα.  

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας στις 27-3-2014 με το αρ.Υ5α,β 26480/26-3-2014 έγγραφο, 

υπέβαλε επικαιροποιημένη αποτίμηση των ενεργειών της στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση του 

Μνημονίου Συνεργασίας μας . 

Επίσης κατατέθηκε φάκελος που τεκμηριώνει τις αναφερόμενες ενέργειες. 

Συνοπτικά σας αναφέρουμε τα εξής: 

 Έχει ολοκληρωθεί με την έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων ο νέος 

τρόπος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής υγείας, με βάση το κόστος ανά 

ωφελούμενο και τύπο μονάδας και εφαρμόζεται ήδη ένα έτος. 

 Υπολείπονται να συμπεριληφθούν στον τρόπο χρηματοδότησης και οι ποιοτικοί 

παράμετροι των παρεχόμενων υπηρεσιών, ως χρονικός στόχος έχει οριστεί ο 

Ιούνιος του 2015 και ήδη βρίσκονται σε διαδικασία εξέλιξης οι απαραίτητες 

ενέργειες. 

 Έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες απλουστεύθηκαν οι 

διαδικασίες αδειοδότησης των μονάδων ψυχικής υγείας ενώ τηρούνται σε 

ηλεκτρονική βάση όλα τα στοιχεία και τα κριτήρια αδειοδότησης των υφιστάμενων 

Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Το σύστημα παρακολουθείται συνεχώς. 

 Από το σύνολο των 210 Μονάδων Ψυχικής Υγείας, έως σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί 

οι 180.  
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 Με την αριθ. πρωτ. Υ5β/ΓΠ/οικ. 68700/04-08-2014 απόφαση της Υφυπουργού 

Υγείας, μετατέθηκε το χρονικό σημείο προσωρινής αδειοδότησης στις 31/10/2014 

για τις μονάδες Ψυχικής Υγείας που δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδώσει άδεια 

λειτουργίας. 

 Σε ό,τι αφορά την υπογραφή συμφώνων μεταξύ των πιστοποιημένων δομών ΝΠΙΔ 

και του Υπουργείου Υγείας για την παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, παρότι ο 

χρονικός στόχος υλοποίησής του έχει οριστεί ο Ιανουάριος του 2014, εντούτοις 

ζητήθηκε η μετάθεσή του για τον Ιούνιο του 2015, αφού για την υπογραφή 

συμφώνων πρέπει να προηγηθεί η οριστικοποίηση των προδιαγραφών ποιότητας, 

η οποία συνδέεται με ενέργειες του Συμφώνου (κλινικές οδηγίες-θεραπευτικά 

πρωτόκολλα κ.α). Για τις εν λόγω προδιαγραφές απαιτείται η σύμπραξη διαφόρων 

επιστημονικών Ομάδων-Επιτροπών και συνεπώς ικανός χρόνος για την υλοποίησή 

του. 

Παρόλα ταύτα η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας θα επισπεύσει κάθε απαιτούμενη εκ 

μέρους της διαδικασία, ώστε ο στόχος να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2014. 

 Βρίσκεται σε εξέλιξη ο καθορισμός προτύπων ποιότητας στη βάση της αξιολόγησης 

του αποκαταστασιακού έργου και της θέσπισης θεραπευτικών πρωτοκόλλων και 

κλινικών οδηγιών παρακολούθησης του αποκαταστασιακού έργου, αξιοποιώντας 

το ήδη υπάρχον σε ισχύ εγχειρίδιο διασφάλισης–βελτίωσης της ποιότητας στις 

Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.    

Έχουν εκπονηθεί οδηγίες για τις κυριότερες ασθένειες που καταγράφονται στις 

υφιστάμενες μονάδες, όπως είναι η άνοια, η σχιζοφρένεια, η διπολική 

συναισθηματική διαταραχή, ενώ έχουν καταγραφεί κλινικές οδηγίες και για άλλες 

κατηγορίες διάγνωσης (π.χ. κατάθλιψη). 

Όλα τα προαναφερόμενα βρίσκονται σε διαβούλευση με τα αρμόδια επιστημονικά 

όργανα, καθώς επίσης είναι σε πιλοτική εφαρμογή, ώστε να ακολουθήσει η 

προσαρμογή τους στο σύνολο των μονάδων καθώς και η θεσμοθέτησή τους. 

 Για την οριστικοποίηση των κλινικών οδηγιών έχουν συγκροτηθεί επιστημονικές 

ομάδες για την Άνοια, τη Σχιζοφρένεια και τη Διπολική Συναισθηματική Διαταραχή. 

 Το μοντέλο ποιότητας πρέπει να ενισχυθεί με τα απαραίτητα υποστηρικτικά 

εργαλεία σύμφωνα με τις κλινικές οδηγίες και τα πρότυπα ποιότητας, ενώ ο 

προγραμματισμός υλοποίησης των εργαλείων βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 Η διαδικασία κατάρτισης της συμπληρωματικής σύμβασης του Ανεξάρτητου 

Αξιολογητή είναι σε εξέλιξη μετά την ολοκλήρωση της οποίας η ροή της υποβολής 

των ενδιάμεσων και ετήσιων εκθέσεων θα γίνεται κανονικά. 

 Έχει εκπαιδευτεί το μεγαλύτερο μέρος των φορέων ψυχικής υγείας για τη χρήση 

του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Ψυχικής Υγείας και 

προκειμένου για την άμεση παροχή αλλά και έλεγχο των παρεχομένων στοιχείων. 

 Ήδη από 31-3-2014 η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας έχει αδειοδοτηθεί από την 

αρμόδια Αρχή για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αφού με το 
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ν.4213/2013 αρ.27 (ΦΕΚ 261Α/2013) έχει θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική εφαρμογή 

του Συστήματος Παρακολούθησης Ψυχικής Υγείας. 

 Με την έκδοση του ν.4272/2014 θεσμοθέτηκε σειρά διατάξεων οι οποίες ρυθμίζουν 

θέματα στον τομέα ψυχικής υγείας που σχετίζονται με την οργάνωση των Μονάδων 

Ψυχικής Υγείας, των καταργημένων ψυχιατρικών νοσοκομείων, τη διακριτή 

οικονομική τους διαχείριση, τη λειτουργία θεσμικών οργάνων, που εμπλέκονται 

στην εποπτεία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ενίσχυση των τομεακών επιτροπών 

και της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου) και το θέμα της εποπτείας των ιδιωτικών 

ψυχιατρικών κλινικών. 

 Στο πρόγραμμα της κατάργησης των ψυχιατρικών νοσοκομείων έχουν γίνει 

ενέργειες αποασυλοποίησης, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα των προστατευμένων 

διαμερισμάτων, την καταγραφή κενών κλινών και χρόνιων ασθενών Ψυχιατρικών 

Νοσοκομείων, ενώ έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό σχέδιο για το μετασχηματισμό 

των ψυχιατρικών νοσοκομείων. Με σχετικές παρεμβάσεις εντείνεται η μετακίνηση 

των χρόνιων περιστατικών σε κενές θέσεις των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής 

Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου. 

 Επισημαίνεται ότι ο μετασχηματισμός των ψυχιατρικών νοσοκομείων απαιτεί 

πρόσθετη επιχορήγηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 2007-2013», ύψους περίπου 30.000.000 ευρώ και προς τούτο έχουμε 

στείλει σχετικά έγγραφα στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και στο ΕΤΠΑ. Παράλληλα, ζητήθηκε η άμεση πρόσληψη προσωπικού 

ανερχόμενη σε 1.795 άτομα για τη στελέχωση Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΝΠΔΔ). 

 Για την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους σε μονάδες 

που διαθέτουν υποδομές έχουμε υποβάλει στην Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή 

έγγραφα, με τα οποία καθορίζεται το κόστος για την ανάπτυξη ανάλογων 

υπηρεσιών. 

 Στα πλαίσια της απασχόλησης ληπτών υπηρεσιών υγείας με την επέκταση του 

θεσμού των ΚοιΣΠΕ, ήδη έχουμε συστήσει δύο νέους ΚοιΣΠΕ στην Ημαθία και το 

Ηράκλειο, αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης στην Κορινθία, 

Λασίθι, Ρέθυμνο ενώ απαιτείται ο προσδιορισμός πρόσθετων ώριμων 

επιχειρηματικών σχεδίων ΚοιΣΠΕ και ένταξή τους σε συγχρηματοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση ο στόχος του συμφώνου για την 

ανάπτυξη νέων ΚοιΣΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 Η συμμετοχή ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη λήψη αποφάσεων και την 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους θεσμοθετήθηκε με το ν.4272/2014 άρθρα 9,10. 

 Τέλος η χρηματοδότηση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας από το ΕΣΠΑ γίνεται 

κανονικά ύστερα από την έκδοση των απαραίτητων Υπουργικών αποφάσεων. 

Από την περιγραφή όλων των προηγουμένων καθίσταται σαφές ότι τα οριζόμενα 

από το Σύμφωνο συνεργασίας τηρούνται απαρέγκλιτα χωρίς να υπάρχουν 

αποκλίσεις στους χρόνους υλοποίησης των προβλεπόμενων ενεργειών. 
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                                       Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

                                    Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1.Γραφείο κου Υπουργού 

2.Γραφείο κας Υφυπουργού 

3.Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα 

4.Γραφείο κας Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας 

5.Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας 

 


