
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Για τον κ. Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Επιστολή Διευθύντριας Παιδοψυχιατρικού Τμήματος και Ιατρικού & 
Διεπιστημονικού Προσωπικού του Γ.Ν.Π «Τζάνειο», για την απόφαση μεταφοράς του 
Τμήματος, στο Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα». 

 

 

Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία,  Θοδωρής Δρίτσας, καταθέτει ως Αναφορά 
την επιστολή της Διευθύντριας του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος και του Ιατρικού και 
Διεπιστημονικού Προσωπικού του Γ.Ν.Π. «Τζάνειο», προς τον Υπουργό Υγείας κ. 
Αθανάσιο Πλεύρη, στην οποία αναφέρουν ότι με την υπ. Αριθμ. 4536/24-1-23 Εισήγηση της 
2ης ΥΠΕ  Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εγκρίθηκε στην 7η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Γενικού 
Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» (ΑΔΑ: ΨΗΖΨ46906Ψ), ουσιαστικά 
καταργείται το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα στο Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» και μεταφέρονται όλες οι 
οργανικές θέσεις του Ιατρικού, Ειδικού Επιστημονικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού, στο 
Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα».  

 

Επισημαίνουν ότι, παρά την προφορική διαβεβαίωση που είχαν μετά την συνάντηση με τον 
διοικητή της 2ης ΥΠΕ Κο Ροϊλό Χρήστο την Τετάρτη 15/2/2023, ότι η μεταφορά έχει ανασταλεί, 
ενημερώθηκαν εκ νέου ότι, η απόφαση είναι κανονικά σε ισχύ και θα εκτελεστεί άμεσα  εντός 
των επόμενων 3 έως 6 μηνών αφού γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις  σχετικά με την 
μεταφορά.    
 

Θεωρούν ότι τόσο η λογική της απόφασης όσο και η αιφνιδιαστική διαδικασία της 
κατάργησης του Τμήματος από ένα Γενικό Νοσοκομείο, α) υποβαθμίζει το ίδιο το Νοσοκομείο, 
β) την ψυχική υγεία της περιφερειακής ενότητας του Πειραιά και των νησιών του Αιγαίου και γ) 
αντιβαίνει σε όλες τις αρχές της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και των δικαιωμάτων του 
παιδιού. Η εν λόγω απόφαση, καταργεί όχι μόνο το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα από το 
Νοσοκομείο αλλά και μια σειρά από αρχές, που περιγράφονται αναλυτικά. 
 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή. 
Παρακαλούμε για τις σχετικές ενέργειές σας, καθώς και για την ενημέρωσή μας γι’ 
αυτές. 
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2023 

 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

Θοδωρής Δρίτσας 

 

 

 

 

 

 

 



           

      Πειραιάς, 16.02.23 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

‘ΤΖΑΝΕΙΟΥ’ Γ.Ν ΠΕΙΡΑΙΑ 

Σχετικά με την Απόφαση 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου περί  «Μεταφοράς του 

Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν.Π ¨Τζάνειο¨  στο Γ.Ν Δυτικής Αττικής ‘Η 
Αγία Βαρβάρα» 

Με την υπ. Αριθμ. 4536 / 24-1-23 Εισήγηση της 2ης ΥΠΕ  Πειραιώς και Αιγαίου για την εν 
λόγω μεταφορά, η οποία εγκρίθηκε και στην 7η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Γενικού 
Νοσοκομείου Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» (ΑΔΑ: ΨΗΖΨ46906Ψ), ουσιαστικά 
καταργεί το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα στο Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» και μεταφέρει όλες τις 
οργανικές θέσεις του Ιατρικού, Ειδικού Επιστημονικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού. στο 
Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα»  

Παρά την προφορική διαβεβαίωση, ότι η μεταφορά έχει ανασταλεί, μετά την συνάντηση 
με τον διοικητή της 2ης

 ΥΠΕ Κο Ροϊλό Χρήστο την Τετάρτη 15/2/2023 ενημερωθήκαμε 
εκ νέου ότι : η απόφαση είναι κανονικά σε ισχύ και θα εκτελεστεί άμεσα  εντός των 
επόμενων 3 έως 6 μηνών αφού γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις  σχετικά με την 
μεταφορά.    
Θεωρούμε ότι τόσο η λογική της απόφασης όσο και η αιφνιδιαστική διαδικασία της 
κατάργησης του Τμήματος από ένα Γενικό Νοσοκομείο, α) υποβαθμίζει το ίδιο το 
Νοσοκομείο, β) την ψυχική υγεία της περιφερειακής ενότητας του Πειραιά και των 
νησιών του Αιγαίου και γ) αντιβαίνει σε όλες τις αρχές της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης 
και των δικαιωμάτων του παιδιού. Η εν λόγω απόφαση, καταργεί όχι μόνο το 
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα από το Νοσοκομείο αλλά και μια σειρά από αρχές, που διέπουν την 
Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και συνολικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως: 

1.ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗΣ, καθώς αποκλείει μια ολόκληρη περιοχή του 
Πειραιά, των όμορων δήμων και των νησιών του Αιγαίου, από εξειδικευμένες 
παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες για το παιδί και τον έφηβο. Με το ενδεχόμενο της μεταφοράς 
και, με δεδομένη τη διατήρηση της υφιστάμενης τομεοποίησης, το Παιδοψυχιατρικό τμήμα 
δε θα εξυπηρετεί πια τις ανάγκες της  αναφερόμενης παραπάνω περιοχής, αλλά του τομέα της 
Δυτικής Αττικής και τις ανάγκες των δήμων που υπάγονται εκεί.  

Η συνεργασία με την Εισαγγελία Πειραιά και τις αστυνομικές αρχές επίσης δεν θα υφίσταται, 
καθώς το Τμήμα θα συνδέεται με την Εισαγγελία Αθηνών.  

2. ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, καθώς στο νοσοκομείο Δυτικής Αττικής δεν υπάρχει 
καμιά κλινική παθολογική ή παιδιατρική που να λειτουργεί σε 24 ωρη βάση. Με αυτόν τον 
τρόπο, τόσο τα παιδιά και οι έφηβοι με χρόνιες ιατρικές παθήσεις, αυτοκαταστροφική 
συμπεριφορά, ψυχικά τραύματα  όσο και οι οικογένειές τους, δεν θα μπορούν να λαμβάνουν 
κατάλληλη και ολιστική (βλ. το βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο) φροντίδα σε ιατρικό, 
νοσηλευτικό, κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο. Η λειτουργία της Διασυνδετικής είναι 
αμφίδρομη, καθώς τα νοσηλευόμενα παιδιά της Παιδοψυχιατρικής  Κλινικής, καθημερινά 

χρειάζονται τη συνδρομή της Παιδιατρικής και άλλων συναφών με αυτήν ειδικοτήτων, όπως 
παιδονευρολογική, παιδοχειρουργική, παιδοενδοκρινολογική, παιδοκαρδιολογική, καθώς και 
άλλων ιατρικών ειδικοτήτων του γενικού νοσοκομείου που λειτουργούν σε 24ωρη βάση. 

 

 

3. ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, καθώς καταργείται ένα 
παιδοψυχιατρικό τμήμα για παιδιά και εφήβους ως 16 ετών, για να στελεχώσει και να 
λειτουργήσει μια νέα υπηρεσία, για εφήβους άλλης ηλικιακής ομάδας, 14 ως 18 ετών. 
Εφόσον τεθεί σε ισχύ η απόφαση αυτή θα δημιουργήσει ανεπανόρθωτο κενό για τις 



μικρότερες ηλικίες στην Αττική. 

Η νοσηλεία στην κλινική μας μπορεί να είναι μικρής δυναμικότητας (5 κλινών) αλλά είναι η 
μόνη στη 2η ΥΠΕ για παιδιά και εφήβους έως 16 ετών και έχει, αν παραμείνει, την 
δυνατότητα εξέλιξης, καθώς πρόσφατα με απόφαση του ΚΕΣΥ έχει αξιολογηθεί ως 
εκπαιδευτικό κέντρο τύπου Α, ενώ μεταφερόμενη θα παραμείνει  ως εκπαιδευτικό κέντρο 
τύπου Β. 

4. ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. Η ενδεχόμενη σκέψη για συστέγαση 
κατά την νοσηλεία από 0 έως 18 παραβαίνει τις οδηγίες του «Ψυχαργώς» για τον ηλικιακό 
διαχωρισμό, καθώς δημιουργεί κινδύνους και εγείρει θεραπευτικά προβλήματα. 

5. Μια ακόμα αρχή που καταργείται και αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, ως 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αρχή της δημιουργίας, παιδοψυχιατρικών τμημάτων 
μέσα στα γενικά νοσοκομεία για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. 
Χρειάζεται να τονιστεί ότι, στην παρούσα φάση, το Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «η Αγία 
Βαρβάρα» δε λειτουργεί ως Γενικό Νοσοκομείο και η μεταφορά μιας κλινικής σε ένα 
περιβάλλον, που δε λειτουργεί ως Γενικό Νοσοκομείο, παραπέμπει σε ιδρυματικού τύπου 
λογικές.  

Αναφορικά με την ασφάλεια λειτουργίας του τμήματος στον 5ο όροφο, πάνω στην οποία 
η απόφαση  βασίζεται  είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι το τμήμα διαθέτει 
χώρο 271 τ.μ. για Εξωτερικά Ιατρεία και Νοσηλεία. Η λειτουργία του τμήματος στον 5ο  

όροφο βασίζεται  στην  λεπτομερή περιγραφή  της τεχνικής υπηρεσίας  σύμφωνα με τεχνικό 
δελτίο, με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και μέσα. Στα 13 χρόνια πλήρους 
λειτουργίας και εξέλιξης, της έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και 
την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και αξιολογείται με ISO από το 2012, το 
οποίο ανανεώνεται ετήσια.  
Τέλος, από ηθικής άποψης, η απόφαση αυτή εγείρει το κοινό αίσθημα όλων των 
εργαζομένων του νοσοκομείου και των κατοίκων της περιοχής. Ακυρώνει την 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ με την οποία επεκτάθηκε και συμπληρώθηκε το 
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα με την Μονάδα Νοσηλείας και καταστρατηγείται ο στόχος του 
κληροδοτήματος «Μητέρας- Παιδιού», στο οποίο στεγάζεται εδώ και δύο σχεδόν δεκαετίες. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Δήμητρα Κοττορού 

Διευθύντρια Παιδοψυχιατρικού Τμήματος. 

 

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

 


