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Θέμα: Υπαγωγή των ιδιωτικών θεραπευτηρίων στις διατάξεις των άρθρων 91-100 του      
            Ν. 2071/1992 
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ), ως επίσημος επιστημονικός φορέας των Ελλήνων 
ψυχιάτρων και μετά από έγγραφη αναφορά, η οποία υποβλήθηκε προς αυτήν εκ της 
Πανελλήνιας Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών (σχ. 1), θα ήθελε να θέσει υπόψη σας μια 
νομική εκκρεμότητα, η οποία υφίσταται επί 25 έτη και αφορά την υπαγωγή των ιδιωτικών 
ψυχιατρικών κλινικών στις διατάξεις των άρθρων 91-100 του Ν. 2071/1992.   
 
Το ιστορικό της υποθέσεως αφορά την διάκριση των δημοσίων και ιδιωτικών μονάδων 
ψυχικής υγείας ως προς τη νοσηλεία ψυχιατρικών ασθενών ακουσίως νοσηλευομένων. Όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 96 παρ.4 του Ν. 2071/1992, όταν συντρέχουν οι τυπικές 
προϋποθέσεις και οι δύο ιατρικές γνωματεύσεις συμφωνούν για την ανάγκη ακούσιας 
νοσηλείας, ο εισαγγελέας διατάσσει την μεταφορά του ασθενούς «…σε κατάλληλη μονάδα 
ψυχικής υγείας…». Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, δεν εξαιρούνται οι ιδιωτικές 
ψυχιατρικές κλινικές, αλλά στο άρθρο 101 παρ.2 αναφέρεται «…με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας…καθορίζονται οι προϋποθέσεις, όροι και η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις των 
άρθρων 91 έως και 100 των ιδιωτικών θεραπευτηρίων…». Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει 
εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση, διατηρώντας την εκκρεμότητα αυτή και 
υποχρεώνοντας τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών  των κατά τόπους Πρωτοδικείων να 
διατάσσουν την μεταφορά των ασθενών οι οποίοι χρήζουν ακούσιας νοσηλείας,  
υποχρεωτικά και μόνον σε δημόσιες μονάδες ψυχικής υγείας (σχ. 2). 
 
Κατά την άποψη της ΕΨΕ, η διάκριση αυτή στερείται επιστημονικού, κοινωνικού ή άλλου 
επιχειρήματος, για κάθε μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, δημόσια ή ιδιωτική, όταν αυτή 
λειτουργεί μέσα στο προβλεπόμενο νομοθετικό καθεστώς.  
 
Είναι γνωστό ότι οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές συνέβαλλαν και συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην προσπάθεια συνολικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τη νοσηλεία των ψυχικά πασχόντων. Επιπρόσθετα 
θεωρούμε ότι η διάκριση αυτή συνεισφέρει, με τον τρόπο της, στον περαιτέρω στιγματισμό 



των ψυχικά πασχόντων έναντι των λοιπών ασθενών, στερώντας το θεμελιώδες δικαίωμα 
κάθε πολίτη ως προς την επιλογή του παρόχου υπηρεσιών υγείας του. 
 
Άλλωστε, σε πρακτικό και οργανωτικό επίπεδο δεν είναι ασυνήθης η συνεργασία ιδιωτικών 
θεραπευτηρίων με το Δημόσιο προς κάλυψη των αναγκών των ασθενών μέσω της συμβολής 
των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.  
 
Οι ιδιωτικές κλινικές με το νόμο 4272/2014 έχουν ενταχθεί σε ΤΕΨΥ και εμπίπτουν στον 
έλεγχο τόσο των νέων διοικητικών θεσμών (ΠΕΔΙΤΟΨΥ) όσο και της Επιτροπής Ελέγχου 
Δικαιωμάτων των Ψυχικά Ασθενών.  
 
Το υπάρχον νομικό πλαίσιο περί ακούσιας νοσηλείας μπορεί να τύχει εφαρμογής χωρίς 
προβλήματα και νομικά κενά και ως προς τις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές. Φρονούμε δε, 
ότι η δυνατότητα παραπομπής ασθενών από τους Εισαγγελείς και σε ιδιωτικές κλινικές θα 
συνέβαλε στην αποφόρτιση του συστήματος υγείας αλλά και στη διευκόλυνση του 
συστήματος δικαιοσύνης,  δεδομένου του υπερπληθυσμού και των λειτουργικών δυσκολιών 
των υπαρχόντων δημοσίων ψυχιατρικών νοσοκομείων.  
 
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας, ως προς τα προβλήματα των ψυχικά πασχόντων 
συμπολιτών μας, θεωρούμε ότι θα επιλύσετε με γνώμονα τα επιστημονικά δεδομένα και την 
διαμορφωμένη κοινωνική πραγματικότητα την εκκρεμότητα που σας περιγράψαμε και θα 
προβείτε στην έκδοση της εκκρεμούσας Υπουργικής Απόφασης. 
 
 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας  
 
 

 
 
Συνημμένα:  
1.    Η από 18/07/2017 αναφορά της Πανελλήνιας Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών  
2.    Η Γνωμοδότηση 2/2009 του Αντεισαγγελέα Εφετών κ. Δημητρίου Παπαγεωργίου 
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