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ΛΑΓΟΣ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ  ΠΓΝΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΥ, ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΣΔΙΤ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΠΡΟΨΥΗ, ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΝΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΜΚΕ ΕΠΡΟΨΥΗ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ. ΦΛΟΥΔΑΣ. 

Μια εξαιρετικά επιζήμια απόφαση (επισυνάπτεται), για τις εναπομείνασες ταλαιπωρημένες από την 

υποστελέχωση δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας του ΠΓΝΙ  έλαβε το ΔΣ του ΠΓΝΙ. Με μια fast track  απόφαση 

του, στις 9 Αυγούστου και με οριακή σύνθεση 4 μελών (2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά-ένα εκ των οποίων ο 

εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ)  αποφάσισε την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με την ΑΜΚΕ ΕΠΡΟΨΥΗ. 

Η απόφαση αφορά την παροχή 10ετούς δωρεάν στέγασης της ΕΠΡΟΨΥΗ, στο κτίριο του Κέντρου Ψυχικής 

Υγείας, το οποίο πριν λίγους μήνες ενοικίασε το ΠΓΝΙ από ΓΝ Χκώστα με πρόσχημα την ανάπτυξη 

δημόσιων κοινοτικών δράσεων ψυχικής υγείας της Ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΙ. Η απόφαση επίσης 

αφορά την παραχώρηση προσωπικού με κλινική εμπειρία στην υπό διεκδίκηση Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης 

στην Ψύχωση από την ΕΠΡΟΨΥΗ.  

Για την ΕΠΡΟΨΥΗ, η οποία καταθέτει σήμερα 26-08 φάκελο υποψηφιότητας  διεκδίκησης χρηματοδότησης 

500.000 χιλ ευρώ/ 18 μήνες  (από το Υπουργείο Υγείας δια του Ταμείου Ανάκαμψης για την ανάπτυξη Μονάδας 

Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση), η κατοχή 1ον δωρεάν κτιρίου για 10 έτη και 2ον  προσωπικού του ΠΓΝΙ με 

κλινική και επιστημονική εμπειρία στην εν λόγω Υπηρεσία, είναι όροι απαραίτητοι και μοριοδοτούμενοι  για να 

γίνει κύριος και φορέας υλοποίησης του έργου. Η ανάληψη του έργου σημαίνει συνέχιση της χρηματοδότησης για 

μια 10ετία από το ΕΣΠΑ 2021-2027 ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.  

Εν ολίγοις με δωρεάν στέγαση και δάνεια εμπειρία από το ΠΓΝΙ μπορεί να διεκδικήσει να γίνει ο φορέας 

ελέγχου μιας Υπηρεσίας, την οποία λειτουργεί η Ψυχιατρική Κλινική ως 1η και μοναδική σε όλη την Ελλάδα από το 

2008 και η οποία με ευθύνη των διοικήσεων και της διεύθυνσης υπολειτουργεί μετά από μια 10 ετή 

παραγωγικότατη λειτουργία, με τεράστια προσφορά στους νέους ασθενείς με ψύχωση. 

Το ΠΓΝΙ με την στήριξη του στην ΕΠΡΟΨΥΗ όχι μόνο δεν λαμβάνει καμιά ωφέλεια, αλλά δεν έχει και λόγο 

και έλεγχο σε κανένα επίπεδο στην νέα μονάδα : οικονομικό, διοικητικό και επιστημονικό αλλά και στο 

προσωπικό που θα προσληφθεί. 

Το ΠΓΝΙ όμως με αυτήν του την αδιανόητη απόφαση υπονομεύει την δική του Υπηρεσία Έγκαιρης 

Παρέμβασης στην Ψύχωση, η οποία πέρα από 1η και μοναδική σε όλη την Έλλάδα, εγκαινίασε την λειτουργία 

της με παγκόσμιο συνέδριο στα Γιάννενα,  λειτούργησε από το 2008 έως το 2017 με δικό της προσωπικό  

πλήρους απασχόλησης, αυτοτελή κλινική επίσκεψη, προσέφερε υπηρεσίες σε εκατοντάδες νέους ασθενείς με 

ψύχωση, έκανε ημερίδες, έστησε δίκτυο συνεργασίας με τα σχολεία και το πανεπιστήμιο και ανέμενε να στεγαστεί 

σε χώρο εκτός της κλινικής κοντά στην κοινότητα της πόλης .  

Αυτή η προσδοκία  έλαβε σάρκα και οστά  όταν πριν λίγους μήνες, το ΠΓΝΙ σε συνεργασία με το 

πανεπιστήμιο και το ΓΝ Χκώστα διεκδίκησε και απέκοψε από το σώμα του ΓΝ Χ/κώστα το κτίριο του ΚΨΥ στο 

κέντρο της πόλης, νοικιάζοντας το για περίπου 10.000 ευρώ/έτος. 

http://kozanimedia.gr/?attachment_id=40295


Αντί λοιπόν της μεταφοράς στο ΚΨΥ και της ενδυνάμωσης της πρωτοπόρας αυτής υπηρεσίας, 

καθώς η επιστροφή των ιδρυτών της Υπηρεσίας, του μεν  διευθυντή κ.Υφαντή από τα καθήκοντα του συμβούλου 

του υπουργού Υγείας κ.Ξανθού και του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και νυν μέλους της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαντά,  

αναπτέρωσε τις ελπίδες ώθησης της ανάπτυξής της,  συνέβηκε το απίθανο και αντίθετο αυτής της 

δυνατότητας. Η ίδρυση και ανάπτυξη μιας τέτοιας μονάδας να γίνει από την ΑΜΚΕ ΕΠΡΟΨΥΗ, με 

υψηλότατη χρηματοδότηση 10 ετούς διάρκειας με την δωρεάν στήριξη του ΠΓΝΙ. 

Οι δύο πανεπιστημιακοί ψυχίατροι βρέθηκαν ως  διαμεσολαβητές σε συνάντηση της διοίκησης του ΠΓΝΙ και 

του ΔΣ της ΕΠΡΟΨΥΗ, ενισχύοντας  την απαράδεκτη και επιζήμια απόφαση του ΔΣ του ΠΓΝΙ. 

Μάλιστα αίτημα προς το ΔΣ του ΠΓΝΙ για την υπογραφή συμφωνητικού 10ετους δωρεάν  παραχώρησης 

κτιρίου και παροχής προσωπικού της Ψυχιατρικής Κλινικής, ΔΕΝ κατέθεσε  η πρόεδρος του ΔΣ της ΕΠΡΟΨΥΗ 

αλλά ο ίδιος ο διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής. Όχι υπογράφοντας με την ιδιότητα του ως μέλους του ΔΣ 

της ΕΠΡΟΨΥΗ, αλλά με την ιδιότητα του  διευθυντή της Ψυχιατρικής κλινικής!!!! Η αίτηση αυτή βρίθει από 

αναλήθειες χρησιμοποιώντας το τρικ ότι αφού ο ίδιος θα είναι επιστημονικά υπεύθυνος της ΝΕΑΣ μονάδας ως 

συνεργάτης ή μισθωτός της ΕΠΡΟΨΥΗ , την επιστημονική ευθύνη θα την έχει η Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝΙ!!!!! 

Η μόνη αλήθεια είναι ότι η ΝΕΑ αυτή μονάδα έχει κύριο και φορέα υλοποίησης την  ΕΠΡΟΨΥΗ, με 

προσωπικό που θα προσλάβει η ΕΠΡΟΨΥΗ και θα λειτουργεί με χρηματοδότηση που θα λάβει αποκλειστικά η 

ΕΠΡΟΨΥΗ, η οποία μέσω του ΔΣ της θα ελέγχει την λειτουργία της θα μισθώσει και τις υπηρεσίες του 

επιστημονικά υπευθύνου της Μονάδας που θα επιλέξει και θα έχει τον πλήρη 10ετή έλεγχο, όπως ακριβώς 

προβλέπει η από 29-07 πρόσκληση του υπουργείου υγείας (επισυνάπτεται). 
 

Όλα τα παραπάνω και ακόμη περισσότερα επιχειρήματα συζητήθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση του 

ΔΣ του ΠΓΝΙ, το οποίο δέχτηκε το αίτημα του επικεφαλής της ΑΣΥ και ΓΣ. της  ΠΟΕΔΗΝ, Γιώργου Πρέντζα,  για 

επανεξέταση της ληφθείσας απόφασης  ΔΣ του ΠΓΝΙ στις 09-08 στην βάση του υπομνήματος που απέστειλε 

στα μέλη του ΔΣ του ΠΓΝΙ με την φυσική του παρουσία στην συνεδρίαση. Η συζήτηση στη βάση του σχετικού 

υπομνήματος (κοινοποιείται) είναι άγνωστο προς το παρόν σε ποια απόφαση κατέληξε. 

Η δυσμενής αυτή εξέλιξη ανοίγει κερκόπορτα για ανάλογες συμπράξεις ΣΔΙΤ.  Το Υπουργείο Υγείας με 

απόφαση του στις 22-04-2022 διαθέτει 67 εκατομ. ευρώ για την ανάπτυξη δράσεων ψυχικής υγείας στην 

κοινότητα, από τα οποία η μερίδα του λέοντος κατευθύνεται σε ΜΚΟ και ιδιώτες .Ήδη έχει ανακοινωθεί η 

χρηματοδότηση άλλων 6 δράσεων ψυχικής υγείας στην Ήπειρο με 2.200.000 ευρώ που κατευθύνονται σε 

ΑΜΚΕ και ΝΠΙΔ, με προαπαιτούμενο την σύμπραξη με φυσικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ,ΝΠΔΔ και τοπική αυτοδιοίκηση, 

με την παροχή κτιρίου και δάνειου προσωπικού να είναι στα κυρίαρχα κριτήρια της σύμπραξης .  

Αυτός είναι ένας από τους τρόπους προώθησης του ΝΕΟΥ ΕΣΥ από  το υπουργείο Υγείας, δια του 

Ταμείου Ανάκαμψης,  με συμμάχους τις διοικήσεις και τους συνδικαλιστές της, αλλά και λειτουργούς του ΕΣΥ με 

παράλληλες ιδιότητες και δραστηριότητες, που θα συρρικνώσουν και θα εμπορευματοποιήσουν τις κρατικές, 

δημόσιες υπηρεσίες υγείας παραπέρα. 

Καλούμε όλους τους υγειονομικούς κάθε δομής υγείας, ιδίως της Ψυχιατρικής Κλινικής 

του ΠΓΝΙ, τα σωματεία υγειονομικών και γιατρών, και κάθε άλλον φορέα να πάρει θέση και να 

εμποδίσει την αρχή του ξετυλίγματος ενός επικίνδυνου κουβαριού και να απαιτήσουν την 

χρηματοδότηση, στελέχωση και ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών υγείας, με επείγουσα την 

ανάγκη στελέχωσης της βαριά υποστελεχωμένης Ψυχιατρικής Κλινικής Να καταδικάσουν 

όλους εκείνους τους συνδικαλιστικούς, επιστημονικούς και  πολιτικούς  φορείς που «σκάβουν 

το λάκκο» της δημόσιας υγείας. 


