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ΥΓΕΙΑ: κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο 
η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας (WHO Constitution, 1948)

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: μια κατάσταση ευεξίας στην οποία τα άτομα αναγνωρίζουν τις 
δυνατότητές τους, μπορούν να αντιμετωπίζουν τα συνήθη άγχη της ζωής, να εργάζονται 
παραγωγικά και να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Επηρεάζει:
  τον υγιεινό τρόπο ζωής, 
  τη σωματική υγεία και την ανάρρωση από ασθένειες, 
  τους περιορισμούς της καθημερινής διαβίωσης, 
  τη φοίτηση, 
  την παραγωγικότητα, 
  την εργασία, 
  τις οικογενειακές σχέσεις, 
  την κοινωνική συνοχή και 
  την ποιότητα ζωής 
(WHO Global Mental Health Action Plan 2013-2020)

ΕΥΕΞΙΑ:  κατάσταση στην οποία το άτομο μπορεί:
❑  να αξιοποιεί τις δυνατότητές του, 
❑  να αντιμετωπίζει τα συνήθη άγχη, 
❑  να εργάζεται παραγωγικά και 
❑  να συνεισφέρει στην κοινότητα

Η ψυχική υγεία είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της ευεξίας
(WHO, The World Health Report 2001. Mental Health: New Understanding, New Hope)

=>Ψυχική υγεία = κάτι περισσότερο από την 
απουσία ψυχικής διαταραχής



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: αναφέρεται στο τι μπορεί να κάνει μια κοινότητα κατά 
τρόπο συλλογικό και οργανωμένο για τη βελτίωση της υγείας του 
πληθυσμού και τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία. 

Αρχές και πρακτικές όσον αφορά τις χρόνιες ασθένειες: 
❑ ενδυνάμωση και συμμετοχή 
❑ προτεραιότητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα, την προαγωγή υγείας και την 

πρώιμη παρέμβαση 
❑ στόχευση στους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς καθοριστές υγείας *
❑ δέσμευση μείωσης των ανισοτήτων 
❑ αντιμετώπιση των αλληλεπικαλυπτόμενων καθοριστών υγείας
❑ εποπτεία και παρακολούθηση για τη μέτρηση των επιπτώσεων των 

παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων στην υγεία.
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services 

*   φτώχεια, οικονομική δυσπραγία, ανεργία, χρέη, αίσθημα εφήμερου και 
ρευστού, συχνή παραβίαση συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, 
μεταναστευτικό, προσφυγικό, κοινωνικές ανισότητες, φύλο, χαμηλή 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας, χαμηλής ποιότητας κατοικίες, αστεγία, στιγματισμός 

= μεταβλητές που μαζί με βιολογικούς και ψυχολογικούς άλλους παράγοντες 
καθορίζουν το επίπεδο ψυχικής υγείας του πληθυσμού

Καθ.Στέλιος Στυλιανίδης, Δέκα προτάσεις για την ΨΥ προς την Ζωή Ράπτη, 2020

https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services


Μόνο μια προσέγγιση δημόσιας 
υγείας με έμφαση στην 

πρόληψη και την προαγωγή 
υγείας, μπορεί να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά τους 
κοινωνικούς και 

περιβαλλοντικούς καθοριστές 
ψυχικής υγείας και τις συνέπειές 

τους, 

μέσω ενός συστήματος που 
στηρίζεται στην κανονιστική βάση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
(ΣΔΑμεΑ, ΣΔΑ)

ώστε να διασφαλίζεται 

❑ισότητα, 
❑μη-διάκριση και 

❑σεβασμός της αξιοπρέπειας 

ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ 21ο  ΑΙΩΝΑ  Ίδρυμα Μποδοσάκη, 2022



Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην προαγωγή και την πρόληψη εστιάζουν 

στους προσδιοριστές της υγείας και της ευεξίας (γενετικούς, κοινωνικούς, 
οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, εμπορικούς, πολιτισμικούς), 

στις συμπεριφορές υγείας, 

στην ισότητα και 
στη βιωσιμότητα.

ΩΣΤΟΣΟ
❖ $$$$$$$$$$$ στις εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικά ασθενών. 

❖ $$$$$ για τις κοινοτικές υπηρεσίες. 

❖ $$ για την προαγωγή της ψυχικής υγείας. 

• Η προαγωγή ψυχικής υγείας απαιτεί πολυ-τομεακή δράση (Κυβερνητικούς φορείς 
υγείας, παιδείας, εργασίας, κοινωνικής πρόνοιας, περιβάλλοντος, ΜΚΟ και άτυπες 
ομάδες  πχ.ομάδες αυτοβοήθειας

• Αναγνώριση κ αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν την ψυχική υγεία όλων 
των στρωμάτων της κοινωνίας  δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνική 
ενσωμάτωση σοβαρά περιθωριοποιημένων ομάδων  όπως οι πρόσφυγες, τα 
θύματα καταστροφών, οι κοινωνικά απομονωμένοι, οι ψυχικά ασθενείς, οι 
υπερήλικες, οι ανήμποροι, τα κακοποιημένα παιδιά και γυναίκες, και οι φτωχοί

Fact sheet No 220: Strengthening Mental Health Promotion - April 1999 (WHO, 1999, 3 p.)



Το βέλτιστο μείγμα υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Π.Ο.Υ. 







Χρηματοδότηση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
Αποτελέσματα Ταχείας Αξιολόγησης (2019-2020)

ΨΝ – ΨτΓΝ & κοινοτικές δομές
(ΨΝ: 300 εδώ κ δεκαετίες, οξέα: 3ΨΝ:525–38ΨτΓΝ:665 = 1490κλ. 
ΚΨΥ: 50, ΚΗ: 80, ΚΜ: 20
ΥΨΥΠΕ: 189, Τμ.ΠΨ σε ΓΝ: 7, Εξωτ.για Π/Ε σε ΚΨΥ: 18
Εξειδ.ΥΨΥ- ΚΗ-Ξ.Alzh.: 13, KH-Ξ.ΔΑΦ: 17, ΚΗ επιλ..καταθλ.: 1

163,6 εκατ.

ΜΨΥ από ΑΜΚΕ
(ΜΨΑ: 4000 κλ.)

77,3 εκατ.

Νοσήλεια ιδιωτ.ψυχιατρ.κλινικών από ΕΟΠΠΥ
(5550 ασθ.,1200+ εδώ κ δεκαετίες)

64,3 εκατ.

Συμβεβλημένοι Ψυχίατροι του ΕΟΠΠΥ 600.000

Ψυχιατρικά φάρμακα 164,6 εκατ.

ΣΥΝΟΛΟ - 3,3% της συνολικής υγειονομικής δαπάνης 470,4 εκατ.



Διαταραχή Επιπολασμός Εκτιμώμενος αρ.
ασθενών

Με σοβαρή 
αναπηρία

Σχιζοφρένεια & ψυχώσεις 1% 100.000 5.000

Διπολική διαταραχή 1-2% 100-200.000 5.000

Μείζων κατάθλιψη & καταθλίψεις 6% 600.000 10.000

Αγχώδεις διαταραχές 15% 1.500.000 Άγνωστο

Ιδεοκαταναγκαστική διαταραχή 1% 100.000 Άγνωστο

Άνοια 1% 100.000 30.000

Παιδοψυχιατρικές καταστάσεις 2-3% 200-300.000 Άγνωστο

Εξάρτηση από αλκοόλ & ουσίες 5-7% 500-700.000 Άγνωστο

Άλλα 5-10% 500.000-1.000.000 Άγνωστο

ΣΥΝΟΛΟ >25% >2.500.000 >50.000









https://civio.es/medicamentalia/2021/03/09/access-to-mental-health-in-europe/#brief-
methodology 

European Data Journalism Network

https://civio.es/medicamentalia/2021/03/09/access-to-mental-health-in-europe/
https://civio.es/medicamentalia/2021/03/09/access-to-mental-health-in-europe/
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Ένα μη κοστολογημένο Σχέδιο, χωρίς κοστολογημένες 
δράσεις (στην πλειοψηφία)  και χωρίς Όραμα, 

Έλλειψη σαφούς οράματος για τη μεταρρύθμιση του 
συστήματος ψυχικής υγείας: Τα τελευταία χρόνια, η 
οικονομική κρίση και η πανδημία της COVID-19, είχαν 
ως αποτέλεσμα τη σημαντική μεταρρυθμιστική κόπωση 
μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών, των ΕΨΥ, των πολιτών 
και των ασθενών και φροντιστών τους, αλλά και της 
κοινωνίας γενικότερα (σελ.30)

Οραματιζόμαστε έναν κόσμο όπου η ψυχική υγεία εκτιμάται και προστατεύεται, με ίση 
πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, με μηδενική ανοχή στο στίγμα και τις 
διακρίσεις.

Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, 1ο Διεθνές φόρουμ για το Wellbeing, 10.10.2022





Στόχοι 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία 

2021-2030

• ΥΨΥ για όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις 
•  Συνέχιση της ανάπτυξης ενός συστήματος με σύγχρονο σχεδιασμό 

που θα ανταποκρίνεται με ρεαλισμό στις πραγματικές ανάγκες του 
πληθυσμού 

• Εύκολη πρόσβαση 
• Συνέχεια της φροντίδας βασισμένη σε επιστημονικά τεκμήρια και 

δεδομένα θεραπείας και φροντίδας
•  Επικέντρωση στην βέλτιστη θεραπεία και αποκατάσταση των ασθενών 
• Εξάλειψη του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική νόσο 
• Προστασία της αξιοπρέπειας και των ατομικών δικαιωμάτων των 

ασθενών 
• Ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της πρόσβασης σε 

κοινωνικά αγαθά (εκπαίδευση, εργασία, αξιοπρεπές εισόδημα) 
• Ενδυνάμωση των ασθενών και των οικογενειών τους 
• Έλεγχος κόστους και ποιότητας υπηρεσιών 





Global Patient Safety Action Plan 2021-2030







Context and rationale Key components 
policy and plan





Δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη:
Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α’ 11-04-2012): Κύρωση της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτόκολλου 

στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (νόμος 

αυξημένης τυπικής ισχύος βάσει άρθρ.28 παρ.1 Συντ.)

Στο Άρθρο 1 ορίζεται ότι: «Στα άτομα με αναπηρία συμπεριλαμβάνονται 

άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, ψυχικές ή αισθητηριακές 

βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να 

παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην 

κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.»

https://dikaioma.autismthessaly.gr/blog/dt_articles/n-4074-2012-kyrwsh-symvasis-gia-dikaiwmata-atomwn-me-anapiria-proairetiko-prwtokollo/
https://dikaioma.autismthessaly.gr/blog/dt_articles/n-4074-2012-kyrwsh-symvasis-gia-dikaiwmata-atomwn-me-anapiria-proairetiko-prwtokollo/
https://dikaioma.autismthessaly.gr/blog/dt_articles/n-4074-2012-kyrwsh-symvasis-gia-dikaiwmata-atomwn-me-anapiria-proairetiko-prwtokollo/


N. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’ 13-09-2017): Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 

Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της 

προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και 

άλλες διατάξεις  Στο Μέρος Δ’ του Ν 4488/2017 και συγκεκριμένα στα 

άρθρα 59-74 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β παρατίθενται Κατευθυντήριες διατάξεις 

υλοποίησης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες.

Δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη:

Άρθρο 61 παρ. 1: διακηρύσσεται ως γενική υποχρέωση ΚΑΘΕ φυσικού ή 
νομικού προσώπου να απέχουν από διακρίσεις σε βάρος των ατόμων 
με αναπηρία 

https://dikaioma.autismthessaly.gr/blog/dt_articles/n-4488-2017-syntajiodotikes-rythmiseis-dhmosiou-kai-loipes-asfalistikes-diatakseis/
https://dikaioma.autismthessaly.gr/blog/dt_articles/n-4488-2017-syntajiodotikes-rythmiseis-dhmosiou-kai-loipes-asfalistikes-diatakseis/
https://dikaioma.autismthessaly.gr/blog/dt_articles/n-4488-2017-syntajiodotikes-rythmiseis-dhmosiou-kai-loipes-asfalistikes-diatakseis/
https://dikaioma.autismthessaly.gr/blog/dt_articles/n-4488-2017-syntajiodotikes-rythmiseis-dhmosiou-kai-loipes-asfalistikes-diatakseis/


• D1: 
Σελ.22, 175 -Εμπλοκή των χρηστών των υπηρεσιών:
• Η εμπλοκή των χρηστών και η συνηγορία δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς, παρόλο που έχει υπάρξει πρόοδος και έχουν δημιουργηθεί κάποιοι σχετικοί οργανισμοί.
Σελ. 145 SWOT ANALYSIS
• ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ: … Περιορισμένη εμπλοκή των χρηστών και συνηγορία.

• D2:
Σελ.66-67, 70
• Α4. Αξιολόγηση Εσωτερικής Συνοχής
• Τη χαμηλότερη συνάφεια παρουσιάζει ο άξονας 4 «Προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, συνηγορία και συμμετοχή των ασθενών και των οικογενειών τους στις 

αποφάσεις» σε σχέση με τα σημεία της ανάλυσης SWOT.
Σελ.81-82
• A.7.3 Επικαιρότητα των ειδικών στόχων σε σχέση την έκθεση του ΟΟΣΑ «Making Mental Health Count»:  • Μόνο ο Άξονας προτεραιότητας της πολιτικής για την ΨΥ 

«Προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και συνηγορία για την ΨΥ και συμμετοχή των ασθενών» δε συνάδει με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ.
Σελ.90-91
• Α.8.4 Εξωτερική συνοχή των ειδικών στόχων σε σχέση με το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020.
• Εξετάζοντας το βαθμό συνάφειας των δύο κειμένων ανά Άξονα Προτεραιότητας της πολιτικής για την ΨΥ, παρατηρούνται τα ακόλουθα:
• Το χαμηλότερο βαθμό συνάφειας εμφανίζει ο Άξονας «4. Προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και συνηγορία για την ΨΥ και συμμετοχή των ασθενών και των 

οικογενειών τους στις αποφάσεις που τους αφορούν»

• D3:
Σελ. 6-7
• Οι λήπτες συνεχίζουν να μην έχουν συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, στον έλεγχο των μονάδων . Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται άμεσα τροποποίηση σχετικά 

με την ακούσια νοσηλεία, τη δικαιοπραξία 

• D4:
Σελ.18 -Δικαιώματα, ικανοποίηση Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΛΥΨΥ), συνηγορία και εκπροσώπηση 
• μη ύπαρξη διαδικασιών για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σχετικών με την ικανοποίηση των ληπτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο σε δομές ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ 

αλλά και του ιδιωτικού τομέα. 
• Η μη ύπαρξη συστηματικών διαδικασιών επιμέτρησης, εγείρει ερωτηματικά σχετικά με τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων, καθώς οι έλεγχοι που διενεργούνται από τις 

αντίστοιχες αρχές σε συνέχεια καταγγελιών ή δειγματοληπτικά δεν διασφαλίζουν την επιθυμητή και διεθνώς προσδιορισμένη εμπειρία που πρέπει να βιώνει ο χρήστης κατά 
τη διάρκεια του «ταξιδιού» του στο σύστημα παροχής υπηρεσιών.

Σελ.61 -Πίνακας 3: Δυνατότητες και Αδυναμίες του συστήματος ψυχικής υγείας
• ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ: …. Περιορισμένη εμπλοκή των ΛΥΨΥ και συνηγορία
Σελ.74
• Όπως παρουσιάζεται και στην αναφορά του ΠΟΥ (Policies and practices for mental health in Europe - meeting the challenges, 2008) …. η Ελλάδα δεν έχει συμπεριλάβει στη 

πολιτική της …. τη συμμετοχή των χρηστών των υπηρεσιών, των οικογενειών και των φροντιστών και τη συνηγορία.
Σελ.85
• Πίνακας 13: Τελικά αξιολογητικά συμπεράσματα με τη χρήση κριτηρίων του ΠΟΥ: 
• η Ελλάδα δεν έχει συμπεριλάβει στη πολιτική της …. τη συμμετοχή των χρηστών των υπηρεσιών, των οικογενειών και των φροντιστών και τη συνηγορία.



Σελ.103
• Δράσεις προαγωγής της ΨΥ των χρηστών υπηρεσιών ΨΥ και συνηγορίας …
Σελ.116-117
• Δράσεις ενίσχυσης της συλλογικής έκφρασης των χρηστών υπηρεσιών, Στρατηγικές ενδυνάμωσης και 

προαγωγής της συμμετοχής των ΑμΨΔ και των οικείων τους. 
• Άξονας δράσης  Προαγωγή & Πρόληψη Ψυχικής Υγείας
• Σελ.103Δράσεις προαγωγής της ΨΥ των χρηστών υπηρεσιών ΨΥ και συνηγορίας …
• Σελ.116-117Δράσεις ενίσχυσης της συλλογικής έκφρασης των χρηστών υπηρεσιών, Στρατηγικές ενδυνάμωσης 

και προαγωγής της συμμετοχής των ΑμΨΔ και των οικείων τους. Οι χρήστες των υπηρεσιών θα πρέπει να 
συμμετέχουν στο σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και προγραμμάτων ΨΥ.  
Ενδεικτικές δράσεις: Υποστήριξη και τακτική χρηματοδότηση για τη δημιουργία ομοσπονδίας συλλόγων ψυχικά 
ασθενών σε εθνικό επίπεδο. Δημιουργία κοινωνικής λέσχης για τη διενέργεια επιμορφωτικών και 
ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων. Ενημέρωση του κοινού και δράσεις καταπολέμησης του στίγματος…

• ΕΜΠΟΔΙΑ/ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 
• Οι δράσεις που προτείνονται είναι «ενδεικτικές», κάτι που δεν αντανακλά την υποχρεωτική 

εφαρμογή.  
• Δεν γίνεται αναφορά σε υπεύθυνους φορείς
• Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα
• Δεν υπάρχει κοστολόγηση ούτε ένταξη στον προϋπολογισμό (δέσμευση πόρων)
• Δεν περιγράφεται σε ποιο βαθμό οι τομείς δράσης αντανακλούν τη συνηγορία με ολοκληρωμένο 

τρόπο
• Δεν περιλήφθηκε ο στόχος της ανάπτυξης μηχανισμών και διαδικασιών παραπόνων ή 

καταγγελιών
• Δεν περιλήφθηκαν διαδικασίες για την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σχετικών με την 

ικανοποίηση των ληπτών υπηρεσιών ΨΥ από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
• Δεν περιγράφονται παρεμβάσεις με μετρήσιμους δείκτες και στόχους. =>2011=2022





Ευχαριστώ !
aikaterininomidou@gmail.com 
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