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Ιωάννινα 24-08-2022 

 

Αξιότιμα μέλη του ΔΣ του ΠΓΝΙ, 

 

Το υπόμνημα μου έχει ως στόχο να διασαφηνιστούν πλευρές της ομόφωνης απόφασής σας (με σύνθεση 

3 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος),  οι οποίες αναδεικνύουν ότι η εν λόγω συνεργασία δεν έχει καμία 

ωφέλεια για το ΠΓΝΙ αλλά τουναντίον ζημία, και ωφελεί μόνο την ΜΚΟ ΕΠΡΟΨΥΗ. Έχω διατελέσει τακτικό και 

αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του ΠΓΝΙ την τετραετία 2014-2018 και έχω επίγνωση της ευθύνης και των 

διαδικασιών ενός ΔΣ πανεπιστημιακού νοσοκομείου, ιδίως όταν σοβαρά ζητήματα έρχονται με την έννοια του 

κατεπείγοντος, σε χρόνο όπου απουσιάζουν πολλά τακτικά μέλη και ο χρόνος μελέτης για την λήψη της 

ορθότερης δυνατής απόφασης είναι ασφυκτικά λίγος. Γι αυτό και ζήτησα χθες από τον διοικητή του ΠΓΝΙ την 

παρέμβαση μου μέσω υπομνήματος και φυσικής παρουσίας στην συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΓΝΙ, την Πέμπτη 25-

08 και ώρα 13.00. 

 

Το ΔΣ του ΠΓΝΙ κλήθηκε να αποφασίσει «την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του ΠΓΝΙ και της 

Εταιρίας Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου ΕΠΡΟΨΥΗ, για την ανάπτυξη Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης 

στην Ψύχωση» όπως αναγράφεται στον τίτλο της σχετικής απόφασης. Αυτό που δεν αποτυπώνεται ξεκάθαρα 

στον τίτλο αλλά και στο κείμενο της εισήγησης είναι ότι η ΝΕΑ αυτή μονάδα έχει 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 μισθώσει και τις υπηρεσίες του επιστημονικά 

υπευθύνου της Μονάδας που θα επιλέξει.  

 

Μιλάμε για ένα ΣΔΙΤ επ΄ωφελεία μιας ΜΚΟ και με ζημία του ΠΓΝΙ καθώς πλάι στην ήδη λειτουργούσα με 

προβλήματα στελέχωσης και χρηματοδότησης Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση του ΠΓΝΙ, 

αναπτύσσεται μια πανομοιότυπη Μονάδα μιας ΜΚΟ με μεγάλη χρηματοδότηση. Την νέα αυτήν μονάδα   

προσπαθεί ο ίδιος ο διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής ( οπότε και της μονάδας του ΠΓΝΙ) να την παρουσιάσει 

ως ενισχυτική της προϋπάρχουσας, διαμορφώνοντας στην αίτηση του προς το ΔΣ του ΠΓΝΙ την ψευδή αίσθηση 

ότι  ο έλεγχος της νέας μονάδας θα ανήκει στο ΠΓΝΙ!!! οπότε δια της «συλλειτουργίας τους θα εμπλουτιστεί η 

προϋπάρχουσα μονάδα » . Δεν είναι όμως έτσι, σύμφωνα με το πλαίσιο που θέτει το υπουργείο . 

 

Ποιος θα είναι ο ρόλος του ΠΓΝΙ και ποια η ωφέλεια του ΠΓΝΙ και της ψυχιατρικής κλινικής του ΠΓΝΙ από 

αυτήν την συνεργασία? Το ΠΓΝΙ ως συνεργαζόμενο πρόσωπο ΝΠΔΔ, θα λειτουργήσει ως αρωγός μιας ΜΚΟ 

παρέχοντας στέγαση δωρεάν για κατ ελάχιστον 10 έτη και προσωπικό της κλινικής για να μπορέσει η 

ΕΠΡΟΨΥΗ να καταθέσει υποψηφιότητα ένταξης στην χρηματοδότηση καθώς η κατοχή κτιρίου είναι αναγκαίο 

κριτήριο για το υπουργείο όπως επίσης και η δάνεια εμπειρία από προσωπικό της κλινικής που έχει κλινική 

εμπειρία από την ήδη λειτουργούσα μονάδα του ΠΓΝΙ . Και τα 2 αυτά στοιχεία ενισχύουν την μοριοδότηση της 

υποψηφιότητας του φακέλου της ΕΠΡΟΨΥΗ. 

 Παρεμβαίνει πουθενά, ασκεί έλεγχο το ΠΓΝΙ στην ΝΕΑ μονάδα έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση της 

ΕΠΡΟΨΥΗ ; Ξεκάθαρα από το πλαίσιο που ορίζει το υπουργείο για τα συνεργαζόμενα πρόσωπα των ΜΚΟ, 

στην από 27-09-2022 σχετική πρόσκληση του υπουργείου ΟΧΙ. 

 



Η ΕΠΡΟΨΥΗ μόνο κερδίζει:  1ον  στέγη στο ΚΨΥ το οποίο ενοικίασε το ΠΓΝΙ πριν κάποιους μήνες από το 

ΓΝ Χ/κώστα για να αναπτύξει τις δικές του κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τώρα το παρέχει ως στέγη 

ανάπτυξης δράσεων μιας ΜΚΟ και 2ον δάνεια εμπειρία από προσωπικό της κλινικής, διότι όπως αναφέρει 

αληθώς  η επιστολή-αίτηση του διευθυντή του κ. Υφαντή  «η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση της 

ψυχιατρικής κλινικής του ΠΓΝΙ είναι η 1η και μοναδική σε όλη την Ελλάδα». 

 

Γιατί λοιπόν αφού το ΠΓΝΙ έχει μια τέτοια Μονάδα 1η και μοναδική σε όλη την Ελλάδα δεν επιλέγεται η 

διεκδίκηση της χρηματοδότησης, της ενίσχυση και της ανάπτυξή της, ως Μονάδα του ΠΓΝΙ αλλά επιλέγεται η 

υποβοήθηση από το ΠΓΝΙ της χρηματοδότηση μιας ΝΕΑΣ μονάδας  που θα ανήκει σε μια ΜΚΟ ? Μήπως αυτή η 

πρακτική του ΔΣ υπονομεύει την ανάπτυξη της μονάδας του ΠΓΝΙ προς όφελος της ΕΠΡΟΨΥΗ ? Κατά την γνώμη 

μου την υπονομεύει και ακριβώς για να καλυφθεί αυτή η πραγματικότητα, στην αίτηση του κ. Υφαντή 

επινοούνται οι όροι της «συλλειτουργίας των 2 μονάδων ως μίας…….. με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό της 

υφιστάμενης Μονάδας του ΠΓΝΙ». Έτσι εντέχνως αποφεύγεται και ο σκόπελος του στόχου ύπαρξης ΜΙΑΣ και 

ΜΟΝΟ Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση ανα 150.000 πληθυσμό όπως αναφέρεται στην από 22-

04-2022  Απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας πολιτικών ψυχικής υγείας για την περίοδο 2021-2023, με 

χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης) ή και 

από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας . 

 

Η σύμπραξη αυτή γίνεται επ; ωφελεία της ΕΠΡΟΨΥΗ, γι΄αυτό και τα μόνα επιχειρήματα που 

χρησιμοποιούνται στην αίτηση του κ.Υφαντή είναι τα γενικά οφέλη των ασθενών και των οικογενειών τους 

απ΄την ανάπτυξη των υπηρεσιών και το άνοιγμα θέσεων εργασίας,  επιχειρήματα  που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν και από κάθε  φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Μάλιστα η φράση στην επιστολή του ότι « θα εμπλουτιστεί με νέο προσωπικό η ήδη λειτουργούσα 

Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης της κλινικής μας, διότι η επιστημονική ευθύνη της νέας μονάδας θα ανήκει στην 

κλινική μας…» αντιστρέφει την πραγματικότητα με τη χρήση ενός αναληθούς κομβικού στοιχείου. Η 

επιστημονική ευθύνη σύμφωνα με την από 29-08 πρόσκληση του υπουργείου προς τις υποψήφιες ΜΚΟ, ανήκει 

αποκλειστικά στην ΕΠΡΟΨΥΗ  και σε αυτόν που θα επιλέξει ως μισθωτό του υπάλληλο το ΔΣ της ΕΠΡΟΨΥΗ ως 

κύριος και φορέας υλοποίησης του έργου, εάν εγκριθεί ο φάκελος υποψηφιότητας της ΕΠΡΟΨΥΗ στις 2 -09-

2022 δηλ. σε 10 ημέρες..  

Το ΔΣ της ΕΠΡΟΨΥΗ μπορεί να αναθέσει στον κ. Υφαντή ή σε οποιονδήποτε άλλον επιλέξει την 

επιστημονική ευθύνη μισθώνοντας τις υπηρεσίες του στο ύψος αμοιβής ενός προϊστάμενου διεύθυνσης του 

Δημοσίου, σύμφωνα με την από 29-08 πρόσκληση του υπουργείου .  

Το ότι αναφέρεται στην αίτηση του κ. Υφαντή προς το ΔΣ του ΠΓΝΙ, ότι επιστημονικά υπεύθυνος της νέας 

μονάδας θα είναι ο διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής ουδόλως σχετίζεται με έλεγχο ή εμπλοκή της κλινικής ή 

του ΠΓΝΙ με την εποπτεία και λειτουργία της νέας μονάδας, η οποία ανήκει αποκλειστικά στην ΜΚΟ ΕΠΡΟΨΥΗ. 

Το γεγονός ότι η ΕΠΡΟΨΥΗ επιλέγει πιθανά ως επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Υφαντή που τυγχάνει 

συγκυριακά να είναι και διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής του ΠΓΝΙ, σημαίνει απλά ότι ο επιστημονικά 

υπεύθυνος της συγκεκριμένης μονάδας λογοδοτεί στον εργοδότη του που είναι η ΜΚΟ ΕΠΡΟΨΥΗ.  

Επίσης στην επιστολή του κ Υφαντή αναφέρεται από την αρχή κιόλας ότι : «απαραίτητη προϋπόθεση για 

την υλοποίηση του έργου είναι η συνεργασία του ΠΓΝΙ με ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εν προκειμένω 

του ΠΓΝΙ με την ΕΠΡΟΨΥΗ» Η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική και πρέπει να διατυπωθεί με ορθό τρόπο δηλ. 

η ΕΠΡΟΨΥΗ για να λάβει έγκριση χρηματοδότησης δύναται να αναζητήσει συνεργαζόμενο πρόσωπο που θα 

της παρέχει κτίριο και μέρος του προσωπικού  Το συνεργαζόμενο πρόσωπο σύμφωνα με την από 29-07 



πρόσκληση του υπουργείου μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Δικαίωμα συμμετοχής στη παρούσα πρόσκληση έχουν οι φορείς του 

άρθρου 11 του ν. 2716/1999, οι οποίοι δύνανται να συνεργάζονται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή 

δημοσίου δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης 

για την ανάληψη της λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τρίτο και τέταρτο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2, της Γ3β/οικ. 63439/2017 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με το 

αρθ. 2 της ΥΑ Γ3β/Γ.Π.ΟΙΚ.38393/04.07.2022 (β’3464)» 

Από την πρόσκληση προκύπτει ότι για την υλοποίηση του έργου δεν είναι προϋπόθεση η συνεργασία του 

ΠΓΝΙ αποκλειστικά, αλλά η ΕΠΡΟΨΥΗ επιλέγει το ΠΓΝΙ ως συνεργαζόμενο φορέα διότι έχει το κτίριο του ΚΨΥ 

και προσωπικό με εμπειρία στην έγκαιρη παρέμβαση στην ψύχωση , τα οποία θα αξιοποιήσει προς όφελός της 

και στην κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας αλλά και στη συνέχεια στην 10ετή λειτουργία της μονάδας. 

Η πρόσκληση του υπουργείου ΔΕΝ «αναγκάζει» κανένα νοσοκομείο σε συνέργεια. Δίνει την εναλλακτική 

στις ΜΚΟ να βρουν συνεργαζόμενα πρόσωπα ακόμη και ΝΠΔΔ. Το ΔΣ και η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου 

αναλαμβάνουν την ευθύνη της συνεργασίας και στην περίπτωσή μας την εκχώρηση σε μια ΜΚΟ μιας δράσης 

ψυχικής υγείας, που όπως ορθώς περηφανεύεται ο αιτών διευθυντής είναι η 1η  και ΜΟΝΑΔΙΚΗ σε όλη την 

Ελλάδα.  

 

Κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις:  

 

Η απόφαση του ΔΣ ΠΓΝΙ στις 09-08-2022 είχε εισήγηση προφορική του διοικητή  και κατάθεση του 

εγγράφου-αίτησης  του διευθυντή της ψυχιατρικής κλινικής του ΠΓΝΙ για υπογραφή συμφωνητικού του ΠΓΝΙ με 

την ΜΚΟ ΕΠΡΟΨΥΗ. Στην εισήγηση δεν αναφέρονται οι όροι και το πλαίσιο συνεργασίας που ορίζει η από 22-

09-2022 πρόσκληση του υπουργείου υγείας. 

Την αίτηση για την συγκεκριμένη συνεργασία την υπέβαλλε ο κ. Υφαντής,  υπογράφοντας ως διευθυντής 

της ψυχιατρικής κλινικής!!! και όχι ως μέλος του ΔΣ της ΕΠΡΟΨΥΗ . Εμφανίζεται λοιπόν την συνεργασία να την 

ζητά λειτουργός του ΠΓΝΙ με την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού του ΠΓΝΙ.Η ιδιότητα του κ. Υφαντή  ως 

μέλους του ΔΣ της ΜΚΟ ΕΠΡΟΨΥΗ ΔΕΝ αναφέρεται πουθενά. Είναι θεσμικά άσχετες, ανεξάρτητες  μεταξύ τους  

οι 2 ιδιότητες του κ. Υφαντή. Στην αίτηση δεν υπάρχει υπογραφή του προέδρου ή του γραμματέα  του ΔΣ της 

ΕΠΡΟΨΥΗ παρά η υπογραφή του ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ της κλινικής του ΠΓΝΙ.!!!! 

Η εισήγηση λοιπόν που παρουσιάστηκε στα μέλη του ΔΣ για να "εξουσιοδοτηθεί ο Διοικητής του 

νοσοκομείου κ .Ν.Κατσακιώρης να υπογράψει το ΣΧΕΤΙΚΟ σύμφωνο συνεργασίας και να προβεί στις 

κατάλληλες ενέργειες για την υλοποίησή του" δίνει την απατηλή εντύπωση ότι τον έλεγχο της νέας μονάδας θα 

την έχει η κλινική και κατ΄επέκταση το ΠΓΝΙ.  

Όλα ξεκαθαρίζονται εάν κανείς διαβάσει την από 29-07-2022 πρόσκληση του υπουργείου υγείας. 

Σύμφωνα με αυτήν   

«Για λόγους ορθότερης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει 

την ύπαρξη κτιριακών εγκαταστάσεων ή τη δέσμευση εξασφάλισης χώρου (στα πλαίσια συνεργασίας με φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο) πριν προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να προβεί 

σε προσλήψεις προσωπικού μετά την ολοκλήρωση των διαμορφώσεων των κτιριακών εγκαταστάσεων (εφ’ όσον 

απαιτούνται) και την αγορά του εξοπλισμού.» 



«Στην περίπτωση που ο φορέας προτίθεται να διαθέσει, δίχως σχετική αποζημίωση, ακίνητο για τη 

στέγαση της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται για τη 

συγκεκριμένη παραχώρηση και θα δηλώνει τα στοιχεία της κυριότητας του ακινήτου, τα στοιχεία διεύθυνσης του 

ακινήτου, καθώς και ότι αυτό είναι έτοιμο προς χρήση, πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, με 

επιλέξιμες προσαρμογές μόνο ελάσσονος χαρακτήρα (π.χ. μπάνια ΑμεΑ, ράμπες-ασανσέρ ΑμεΑ, 

μικροεπισκευές εγκαταστάσεων, κ.λπ.), οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) 

ευρώ. Στην περίπτωση που ο φορέας προτίθεται να καλύπτει, με ίδιες δαπάνες και δίχως σχετική επιχορήγηση, 

το μισθολογικό κόστος (αμοιβή και εισφορές) για τουλάχιστον το 50% του προσωπικού που πρόκειται να 

απασχοληθεί για κύρια απασχόληση στην προκηρυσσόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας, υπεύθυνη δήλωση με την 

οποία θα δεσμεύεται για τη συγκεκριμένη κάλυψη του μισθολογικού κόστους. Σε κάθε περίπτωση, η χρονική 

διάρκεια τόσο της δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου, όσο και της κάλυψης της δαπάνης του μισθολογικού 

κόστους από το φορέα, θα πρέπει να προβλέπεται για εύλογο χρονικό διάστημα ως προς το χρόνο λειτουργίας 

της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, το οποίο θα είναι κατ’ ελάχιστο 10 έτη, και θα δηλώνεται ρητά 

στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση δε, που για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η δωρεάν 

παραχώρηση του ακινήτου ή η κάλυψη της δαπάνης μισθολογικού κόστους, σύμφωνα με τα παραπάνω, προ της 

λήξης του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει δεσμευθεί ο φορέας, το κόστος διασφάλισης του ακινήτου που 

θα στεγασθεί η προκηρυσσόμενη Μονάδας Ψυχικής Υγείας καθώς και του προσωπικού της Μονάδας, δεν 

θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη για επιχορήγηση.»  

 Το ουσιαστικό ερώτημα είναι σε τι ωφελείται το ΠΓΝΙ και το δημόσιο νοσοκομείο από αυτήν την 

συνέργεια στην οποία μπαίνει ως συνεργαζόμενος φορέας μιας ΜΚΟ που έχει την κυριότητα του έργου ? Γιατί το 

ΠΓΝΙ μπαίνει ως υποβοήθημα της χρηματοδότησης μιας ΜΚΟ που θα αναπτύξει μια ΔΙΚΗ της μονάδα έγκαιρης 

παρέμβασης στην ψύχωση, και δεν διεκδικεί την ενδυνάμωση και στήριξη της μονάδας έγκαιρης παρέμβασης 

στην ψύχωση του ΠΓΝΙ η οποία υπολειτουργεί ? Η εξέλιξη αυτή αποτελεί καραμπινάτο ΣΔΙΤ επ ωφελεία της 

ΜΚΟ, που ανοίγει το δρόμο εκχώρησης κλινικών δραστηριοτήτων σε ΜΚΟ δηλ σε «ιδιώτες».΄ 

Το ότι στην άτυπη συνάντηση (που προηγήθηκε της συνεδρίασης του ΔΣ), μεταξύ της διοίκησης του ΠΓΝΙ 

και της διοίκησης της ΕΠΡΟΨΥΗ, παρευρίσκονταν και πανεπιστημιακοί ιατροί της ψυχιατρικής κλινικής για να 

ενισχύσουν (μάλλον) την συνεργασία, δεν σημαίνει από μόνο του ότι η συνεργασία αυτή είναι επωφελής για το 

ΠΓΝΙ και τους ασθενείς του. Η ωφέλεια του ΠΓΝΙ που πρέπει να αποτελεί και το κύριο κριτήριο της απόφασής 

σας συνάγεται από την μελέτη του πλαισίου και των όρων της σύμπραξης αυτής, στόχο τον  οποίο θεωρώ ότι 

υπηρετεί το υπόμνημα που σας καταθέτω. 

Σας καλώ ως μέλη της διοίκησης ενός δημόσιου νοσοκομείου να στηρίξετε την διεκδίκηση 

χρηματοδότησης και ανάπτυξης της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση της Ψυχιατρικής Κλινική του 

ΠΓΝΙ, η οποία ανήκει, ελέγχεται και λειτουργεί από το ΠΓΝΙ ανεξαρτήτως των προσώπων τα οποία κάθε φορά θα 

έχουν την κλινική ή επιστημονική ευθύνη της κλινικής και να αποσύρετε την στήριξη ενός συμφώνου 

συνεργασίας επ΄ωφελεία μιας ΜΚΟ, με ζημία του ΠΓΝΙ.  

Το ΠΓΝΙ δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει υποστήλωμα ανάπτυξης μιας ΜΚΟ η οποία μάλιστα θα 

καταλάβει για μια 10ετία τον ζωτικό χώρο ανάπτυξης δράσεων ψυχικής υγείας τις οποίες οφείλει και μπορεί με 

την ύπαρξη του κτιρίου του ΚΨΥ να αναπτύξει αυτοτελώς το ΠΓΝΙ. Αλλιώς, εκτός της ζημίας-συρρίκνωσης μιας 

μονάδας του ΠΓΝΙ προς όφελος μιας ΜΚΟ,  συνάγεται ευκόλως αναδρομικά  ότι και η ενοικίαση και αποστέρηση 

του κτιρίου του ΚΨΥ από το ΓΝ Χ/κώστα δεν έγινε για την ανάπτυξη του Ψυχιατρικού Τομέα του ΠΓΝΙ, για την 

οποία ανάπτυξη στερήθηκε πολύτιμο προσωπικό η κλινική και η Μονάδα Οξέων Περιστατικών, αλλά για την 

στέγαση και ανάπτυξη δράσεων μιας ΜΚΟ. 



Σας επισημαίνω ότι στην από 22-04-2022 απόφαση του υπουργείου για την ανάπτυξη δομών ψυχικής 

υγείας υπάρχουν άλλες 6 μονάδες-δράσεις ψυχικής υγείας τις οποίες θα διεκδικήσουν οι ΜΚΟ το επόμενο 

διάστημα. Κάνοντας σήμερα την αρχή ως ΔΣ του ΠΓΝΙ πόσες ακόμη αλλότριες του ΠΓΝΙ μονάδες θα στεγάσουμε 

και θα στηρίξουμε στο νοικιασμένο κτίριο του ΚΨΥ ; 

Με τιμή 

Γιώργος Πρέντζας 

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ 

Επικεφαλής της ΛΑΣΥ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου 

Νοσηλευτής ΠΕ της ψυχιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΙ,  

με  απασχόληση στην Υπηρεσία Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση της ψυχιατρικής κλινικής  

 από την εγκατάστασή της το 2008 έως το 2017. 

 

ΥΓ. Επισυνάπτω 4 απολύτως αναγκαία έγγραφα. Δεν έχω στην κατοχή μου το συμφωνητικό που 

υπέγραψε ο διοικητής με την ΕΠΡΟΨΥΗ, όμως αυτό μπορεί να κινηθεί μόνο στο πλαίσιο που ορίζει η 

πρόσκληση του υπουργείου. Οι φάκελοι κατατίθενται στις 26 Αυγούστου και η αξιολόγησή τους θα γίνει στις 02 -

09-2022. 

 


