
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION 

 

 
Ανακοίνωση: Για την υπουργική απόφαση περί υποδοχής περιστατικών ακούσιας 
νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινικές  

 
 

           Από τις 11/11/2020  έχει αναρτηθεί  στο δικτυακό τόπο της ΕΨΕ η απόφαση  
που υπογράφει η υφυπουργός Υγείας κ. Ζωή Ράπτη :(ΦΕΚ 4704/ Β’/ 23.10.2020), Αθήνα 

13 / 10 /20,  Αριθμ. Πρωτ.: Γ3α,β/Γ.Π.οικ.65047 
 

    «Όροι και προϋποθέσεις ακούσιας νοσηλείας σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές» 
                                                                       
 Τα κύρια σημεία είναι τα εξής:  
1.Με την απόφαση για την ακούσια νοσηλεία, το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο δύναται να 
διατάξει, 
με γνώμονα  το συμφέρον του ασθενούς, τη συνέχισή της σε συγκεκριμένη ιδιωτική ψυχιατρική 
κλινική,  
εφόσον διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τους αιτούντες την ακούσια νοσηλεία.  
 
2.Η οριζόμενη στη δικαστική απόφαση ιδιωτική ψυχιατρική κλινική πρέπει να έχει βεβαίωση καλής  
λειτουργίας εν ισχύ, να είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ και να υπάγεται κατά προτίμηση στον 
τομέα ψυχικής υγείας του τόπου κατοικίας του ασθενούς. Για την επιλογή της λαμβάνεται υπόψη η 
πρόταση που διατυπώνεται στη σχετική αίτηση. Αποκλείονται οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, για 
τις οποίες 
έχει συνταχθεί αρνητική έκθεση ελέγχου από την ειδική επιτροπή προστασίας δικαιωμάτων των  
ατόμων με ψυχικές διαταραχές και δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις που διατυπώνονται σε 
αυτήν,  
σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάζει ετησίως η ειδική επιτροπή προς τις εισαγγελίες πρωτοδικών. 

 
3.Η κάλυψη της δαπάνης της ακούσιας νοσηλείας σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική γίνεται σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ για την παροχή υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας.  
 
4.Η ιδιωτική ψυχιατρική κλινική υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί για κάθε ακούσια νοσηλεία 
που πραγματοποιείται σε αυτήν, καθώς και για τη λήξη της, την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου 
Προστασίας  
Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του Υπουργείου Υγείας, η οποία τηρεί σχετικό 
αρχείο ακούσιων νοσηλειών ανά κλινική και πραγματοποιεί αυτεπαγγέλτως επισκέψεις και ελέγχους 
στο  
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.  
 
5.Για την ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές ισχύουν οι όροι και οι συνθήκες που  
προβλέπονται για την ακούσια νοσηλεία σε δημόσιες δομές.  
 

 Υπογραμμίζουμε τα εξής :    
 

1. Πρόκειται για  υπουργική απόφαση που ακολουθεί τις βασικές γραμμές του ν. 

2071/92.  Απαιτούνται δύο πιστοποιητικά από δημόσιο νοσοκομείο , ενώ η 
εισαγωγή στην ιδιωτική κλινική αφορά την συνέχιση  της νοσηλείας και όχι την εξ΄ 

αρχής εισαγωγή. Σημειώνουμε ότι αυτή γίνεται μετά από αίτηση  των αιτούντων την 
ακούσια νοσηλεία και δεν είναι ξεκάθαρος ο βαθμός συμμετοχής του ασθενούς σε 
αυτή την επιλογή. 



 

2. Η βεβαίωση καλής λειτουργίας δίνεται σύμφωνα με τον νόμο 4600/2019 ο οποίος 
αναθέτει σε επιτροπή  που ορίζει η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τον οικείο Ιατρικό 
Σύλλογο, την αδειοδότηση και τον έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών.  Το ζήτημα όμως 

του φορέα και των μεθόδων  αξιολόγησης των παρεχομένων  υπηρεσιών τόσο στον 
δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα παραμένει ανοικτό. 

 
3. Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές 

Διαταραχές (Ν. 2716/1999)  αποκτά κεντρικό ρόλο στον έλεγχο  της καλής 

λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών και της δυνατότητας τους να νοσηλεύουν 
ακούσια ψυχικά πάσχοντες.  

 
4. Η κάθε ιδιωτική κλινική οφείλει να ενημερώνει την Ειδική Επιτροπή για την 

έναρξη και την λήξη της  ακούσιας νοσηλείας.  Η επιτροπή  στέλνει ετήσια έκθεση 

στις εισαγγελίες Πρωτοδικών και με αρνητική της έκθεση μπορεί να  αποκλειστεί 
μια κλινική.                            Θα παρατηρήσουμε εδώ ότι στην Ειδική Επιτροπή  
ανατίθεται ένα πολύ σημαντικό έργο που  απαιτεί την ενίσχυση της σε προσωπικό. 

  
5. Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι η ενεργοποίηση των ανάλογων ειδικών 

επιτροπών στις ΥΠΕ, σύμφωνα με τον  νόμο   4461/2017, για τις Περιφερειακές 
Διοικήσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας. 

 

6. Η κάλυψη της δαπάνης από την ιδιωτική κλινική γίνεται σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ 
του ΕΟΠΥΥ. 

 
7. Είναι απαραίτητο να γίνει απτή πραγματικότητα, όπως προβλέπει η υπουργική 

απόφαση , το να  ισχύουν  οι ίδιοι όροι  για την ακούσια και εκούσια νοσηλεία 

ψυχικά πασχόντων, τόσο στις δημόσιες  και όσο στις  ιδιωτικές κλινικές.   Επίσης 
να υπάρξει πρόνοια για την εναρμόνιση της λειτουργίας των ιδιωτικών ψυχιατρικών 
κλινικών με το τομεοποιημένο σύστημα ψυχιατρικής φροντίδας όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 101 του ν.2071/92,  έχει λάβει μορφή με το άρθρο 11  του ν. 
4272/2014 , με την ένταξη των ιδιωτικών κλινικών  στους τομείς και την παρουσία 

ιδιωτών ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων στις τομεακές επιτροπές ψυχικής υγείας, 
και στη συνέχεια τον ν. 4461/2017 σε ότι αφορά τις Τομεακές Επιστημονικές 
Επιτροπές. Ως σήμερα όμως αυτή η αναφορά στην  τομεοποίηση δεν αποτελεί 

λειτουργική πραγματικότητα. 
 
 

 
Προτάσεις και παρατηρήσεις σας στο psych@psych.gr 

 
 
 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας  
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