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Ο απολογισμός της θητείας του Δ.Σ. και της Διοικούσας Επιτροπής αφορά την τριετή θητεία 

του Δ.Σ. και την παράταση για έναν ακόμα χρόνο με τον ορισμό Διοικούσας Επιτροπής, λόγω 

των ειδικών συνθηκών της πανδημίας.  

Οι βασικοί στόχοι επιστημονικοί, οργανωτικοί και επαγγελματικοί της ΕΨΕ ασφαλώς 

ξεπερνούν την θητεία ενός Δ.Σ. Εγγράφονται σε μια προσπάθεια με συνέχεια στους στόχους, 

που συνεχίζουν, προσαρμόζουν και εμπλουτίζουν τα διαδοχικά Δ.Σ. 

Οι κύριες καταγραμμένες δραστηριότητες της ΕΨΕ αφορούν:  

 

Τα Πανελλήνια συνέδρια 

Τα ετήσια Πανελλήνια συνέδρια ξεκίνησαν από το προηγούμενο Δ.Σ. στη Λάρισα το 2015 και 

συνεχίστηκαν στην Αλεξανδρούπολη το 2016: 

Αποτελούν την κεντρική επιστημονική εκδήλωση της εταιρείας, με κεντρικό στόχο τη 

συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και την παρουσίαση εργασιών σε όλους τους τομείς που 

απαρτίζουν το γνωστικό και επαγγελματικό μας αντικείμενο. Σε κάθε συνέδριο υπάρχουν 

συμμετοχές της Ένωσης Ελλήνων Ειδικευομένων Ψυχιάτρων και του Τομέα νέων ψυχιάτρων. 

 

 25ο:Κέρκυρα, Corfu Holiday Palace, 11-14 Μαΐου 2017 

 26ο: Κως, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, 17-20 Μαΐου 2018  

 27ο: Ηράκλειο, Ξενοδοχείο Atlantic Aquila, 18-21 Απριλίου 2019 

 28ο: Θεσσαλονίκη (διαδικτυακό): 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2020 

 29ο: Θεσσαλονίκη (διαδικτυακό): 10-13 Ιουνίου 2021 

Στα Πανελλήνια συνέδρια δίνεται το βραβείο στη μνήμη Μ. Ζαούση για εργασίες για τις 

διπολικές διαταραχές, το βραβείο στη μνήμη Α. Παράσχου για την σχιζοφρένεια και επίσης 

από το 2020 βραβεύονται τρείς αναρτημένες ανακοινώσεις (posters). 

 

Τα Ψυχοφαρμακολογικά συνέδρια 

 

Έχουν εξελιχθεί επίσης σε κεντρική εκδήλωση της ΕΨΕ με μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα στους 

ειδικευόμενους και τους νέους ψυχιάτρους.  
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 4οΨυχοφαρμακολογικό Συνέδριο:Crowne Plaza, Αθήνα, 15-17/12/2017 

 5οΨυχοφαρμακολογικό Συνέδριο: Crowne Plaza, Αθήνα, 7-9/12/2018 

 6οΨυχοφαρμακολογικό Συνέδριο: Crowne Plaza, Αθήνα ,13-15/12/2019 

 7οΨυχοφαρμακολογικό Συνέδριο: Διαδικτυακό, 28/11/2020 

 

Τα διεθνή συνέδρια 
 
 CINP meeting in Athens (3-5 October 2019) 

Πρόταση της ΕΨΕ: HPA Proposal for round table for CINP meeting 3-5 October 2019,Athens 

Pharmacological augmentation in treatment resistant mental disorders 

Chairs: Touloumis Charalampos, Tsopelas Christos 

Add on treatment in Schizophrenia spectrum disorders, Touloumis Ch. 

Add on treatment in Treatment Resistant Depression, TsopelasC.–Dimitraka M. 

Clinical challenges in Dual Diagnosis patients, Tzeferakos G. 

 Θεματικό συνέδριο της WPA :Psychological trauma, Global burden on mental and physical 

health, Athens 11-13/12/2010. Έγινε σε συνεργασία και συν-προεδρία με την ΕΨΕ. 

Καλύψαμε την συμμετοχή πολλών ειδικευομένων. Λόγω πανδημίας πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά. 

 

Ημερίδες και Διημερίδες της Ένωσης Ειδικευομένων Ψυχιάτρων 

Εγγράφονται σε μια μακρά εκπαιδευτική παράδοση της Ε.Ψ.Ε. σε συνεργασία με την Ένωση 

Ελλήνων Ειδικευομένων Ψυχιάτρων (ΕΕΨΕ) και τον Τομέα νέων ψυχιάτρων. 

 

 34η Πανελλήνια Εκπαιδευτική Διημερίδα Ειδικευομένων Ψυχιατρικής 
Οργάνωση ΕΨΕ, ΕΕΨΕ και τομέας νέων ψυχιάτρων. Αθήνα ,2018πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη συμμετοχή νέων ειδικευομένων Ψυχίατρων στο» στην Αθήνα Ξενοδοχείο 
«CROWNEPLAZA , 19 – 21 Οκτωβρίου 2018 

 35η Πανελλήνια Εκπαιδευτική Διημερίδα Ειδικευομένων Ψυχιάτρων. 
Οργάνωση Ε.Ψ,Ε, και ΕΕΨΕ , Βόλος, Ξενοδοχείο VALISRESORTHOTEL, 22-24/11/2019 

 Λόγω πανδημίας δεν έγινε η διημερίδα το 2020 
 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διαδικτυακών Σεμιναρίων (Webinars) από την Ένωση Ελλήνων 

Ειδικευομένων Ψυχιάτρων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρεία. Πραγματοποιήθηκε 
εξολοκλήρου διαδικτυακά το 2020-21 
Αποτελούν σταθερό πόλο εκπαίδευσης με μεγάλη ζήτηση από τους ειδικευόμενους καθώς 
καλύπτουν σημαντικά κενά εκπαίδευσης στην ειδικότητα.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΨΕ 

 

Έχουν καθιερωθεί ετήσια και επαναλαμβανόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία 

ανταποκρίνονται σε διαρκή αιτήματα παρακολούθησης. Υπερκαλύπτουν την ικανότητα 

υποδοχής της αίθουσας συνεδριάσεων της ΕΨΕ και για τον λόγο αυτό από το 2018 ξεκινήσαμε 

την ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση με live-streaming και στη συνέχεια με το δικό μας 
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σύστημα τηλεκπαίδευσης, που επέτρεψε τη σχετικά ομαλή συνέχιση των προγραμμάτων τους 

μήνες των μέτρων κατά της πανδημίας. 

Η οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης,  

των πανελλήνιων  και ψυχοφαρμακολογικών συνεδρίων έχουν ιδιαίτερη σημασία τόσο για τον 

επιστημονικό, όσο και τον οργανωτικό και οικονομικό σχεδιασμό της ΕΨΕ. 

 

1. Διοργάνωση Σεμιναρίων Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας, από την Ελληνική Ψυχιατρική 

Εταιρεία και τον Κλάδο Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας 

Οργανώνεται κάθε χρόνο από το 2015. Τα έτη 2017-18 και 2018-19 στην αίθουσα 

συγκεντρώσεων της ΕΨΕ, με διαδικτυακή κάλυψη. Το 2019-20 το τελευταίο δίμηνο 

ολοκληρώθηκε διαδικτυακά και το 2021 εξ΄ ολοκλήρου διαδικτυακά. 

2. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικών Δεξιοτήτων στην Ψυχοπαθολογία “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΟΥΛΗΣ” της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας & της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ 

Ετήσιο σεμινάριο με καταβολή διδάκτρων και μεγάλη ζήτηση από τους εκπαιδευόμενους. 

Απευθύνεται σε όσους ολοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο αυτού του σεμιναρίου. 

Οργανώνεται στα γραφεία του περιοδικού «Ψυχιατρική» από τα σχολικά έτη: 2017-18, 

2018-19, ενώ το 2019-2020ολοκληρώθηκε διαδικτυακά και γίνεται εξ’ ολοκλήρου 

διαδικτυακά το 2020-21.  

3. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο “Ψυχοδυναμική κατανόηση και ψυχοθεραπευτική 

αντιμετώπιση ψυχικά ασθενών” 

Συνδιοργάνωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και του Κλάδου Ψυχοθεραπείας& 

της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ. Έγινε το 2016, το 2018, ενώ συνεχίζεται διαδικτυακά 

από τον Φεβρουάριο ως Δεκέμβριο 2021.  

4. Σεμινάρια Ψυχογηριατρικής 2018-2019, του Κλάδου Ψυχογηριατρικής της Ελληνικής 

Ψυχιατρικής Εταιρείας 

Ξεκίνησε το 2018-19, το 2019-20 ολοκληρώθηκε διαδικτυακά, ενώ το 2021 

πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά. 

5. Σεμινάρια “Η Συστημική Ψυχοθεραπεία στην Ψυχιατρική Κλινική Πράξη” 

Διοργάνωση: Β΄ & Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ και Κλάδος Ψυχοθεραπείας της Ελληνικής 

Ψυχιατρικής Εταιρείας. Ξεκίνησε το 2018-19, το 2019-20 ολοκληρώθηκε διαδικτυακά και 

πραγματοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά το2020-21. 

6. Σεμινάρια Τέχνης & Ψυχιατρικής  

Του Κλάδου Τέχνης & Ψυχιατρικής της Ε.Ψ.Ε. οργανώνεται συστηματικά από το 2018-19. 

Το 2019-20 ολοκληρώθηκε διαδικτυακά και το 2020-21 ξεκίνησε δια ζώσης και 

ολοκληρώθηκε διαδικτυακά. 

7. Σεμινάρια Ψυχιατροδικαστικών Θεμάτων στην καθημερινή ψυχιατρική πρακτική 

Από τους Κλάδους Ψυχιατροδικαστικής & Βίαιων Συμπεριφορών της Ε.Ψ.Ε. Έγινε τα έτη 

2017-18 και 2018-19 στο ξενοδοχείο Crowne Plaza. 

8. Σεμινάρια Προάσπισης Ψυχιατρικής Πρακτική. 
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Του νέου Κλάδου Μελέτης της Επαγγελματικής Προάσπισης του Ψυχιάτρου της Ελληνικής 

Ψυχιατρικής Εταιρείας. Έγινε στην αίθουσα συγκεντρώσεων της ΕΨΕ και διαδικτυακά, το 

έτος 2018-19. 

Άλλες ημερίδες ή διημερίδες και μονοθεματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που 

πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία: 

9. Σεμινάρια Ψυχιατροδικαστικών Θεμάτων. 4η Διημερίδα Διαχείρισης επικινδυνότητας 

Ψυχικά πασχόντων στην καθημερινή κλινική πρακτική, από τους Κλάδους 

Ψυχιατροδικαστικής& Βίαιων Συμπεριφορών της Ε.Ψ.Ε. 2017. 

10. Μετεκπαιδευτικό Κλινικό Φροντιστήριο με τίτλο “Χρήση των ενέσιμων αντιψυχωτικών 

μακράς διάρκειας δράσης: Ενημέρωση - Εκπαίδευση Νοσηλευτών”  

Διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκηο Κλάδος Στρατιωτικής Ψυχιατρικής της Ε.Ψ.Ε., τον 

Νοέμβριο 2017. 

11. 5η Διημερίδα Διαχείρισης επικινδυνότητας Ψυχικά πασχόντων στην καθημερινή κλινική 

πρακτική,από τους Κλάδους Ψυχιατροδικαστικής & Βίαιων Συμπεριφορών της Ε.Ψ.Ε.2018. 

12. 6η Διημερίδα Διαχείρισης επικινδυνότητας Ψυχικά πασχόντων στην καθημερινή κλινική 

πρακτική, από τους Κλάδους Ψυχιατροδικαστικής& Βίαιων Συμπεριφορών της Ε.Ψ.Ε.08-

09 Νοεμβρίου 2019. 

13. Σεμινάριο για την αντιμετώπιση της οριακής διαταραχής προσωπικότητας “Good 

Psychiatric Management”, από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία.  

Πραγματοποιήθηκε με προσκεκλημένους ξένους ομιλητές τον Οκτώβριο 2019.  

Υπάρχουν επίσης σημαντικές εκδηλώσεις των Περιφερειακών Τμημάτων, διαλέξεις και άλλες 

εκδηλώσεις με σημαντική συμμετοχή που δεν καταγράφονται σε αυτό τον απολογισμό. Για 

παράδειγμα δυο εκδηλώσεις του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας , Ψυχοσωματική 

Ιατρική στις 13/2/20 και Ιατρική Ηθική και Δεοντολογία 14/2/20 με ομιλητή τον 

Γ.Χριστοδούλου. 

Αιγίδες 

Ζητήθηκε και δόθηκε από την ΕΨΕ η αιγίδα της σε δεκάδες επιστημονικούς φορείς με συναφές 

επιστημονικό αντικείμενο. Επίσης στα Πανελλήνια συνέδρια των φοιτητών των Ιατρικών 

Σχολών της Ελλάδας.   

 

 

Κινηματογραφικά/ Πολιτιστικά 

 

Έχουν καθιερωθεί τα κινηματογραφικά αφιερώματα του Κλάδου Τέχνης και Ψυχιατρικής που 

περιλαμβάνουν σειρά προβολών στην Κινηματογραφική Λέσχη (κινηματογράφο «Λαΐς»)καιστο 

τέλοςτου κύκλου ημερίδα σχετική με τη θεματολογία των προβολών, στο Ινστιτούτο Γκαίτε.  

 2017: "Προσφυγιά: Διαδρομές και Τραύμα" 
 2018: "Η πρόκληση του πάθους- από τον έρωτα στον θάνατο" 
 2019: "Η πρόκληση της ευθανασίας" 
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 2020: "Αιμομικτικές σχέσεις στον κινηματογράφο". Έγιναν 3 προβολές έως 8 
Μαρτίου2020καιδεν μπόρεσε να συνεχιστεί λόγω καραντίνας. 

Ο κλάδος τέχνης και ψυχιατρικής οργάνωσε επίσης, στην οικία Κατακουζηνού βραδιές 
ποίησης. 
 2018: 2 βραδιές αφιερωμένες στον Σολωμό και στον Καβάφη 
 2019: 1 βραδιά ποίησης αφιερωμένη στους διθυράμβους του Νίτσε 

 

Παγκόσμιες Ημέρες Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου) & Πρόληψης των 

Αυτοκτονιών(10 Σεπτεμβρίου) 

Α)Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας:  

 2017: Ψυχική Υγεία στο χώρο εργασίας, στο αμφιθέατρο Δρακόπουλου του ΕΚΠΑ 

 2018:Η Ψυχική Υγεία των Νέων σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Σε συνεργασία με την 

Παιδοψυχιατρική Εταιρεία, στη Μεγάλη αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ. 

 2019: Προαγωγή ψυχικής υγείας και πρόληψη της αυτοκτονικότητας, στη Μεγάλη αίθουσα 

τελετών του ΕΚΠΑ 

 2020: Δεν έγινε λόγω πανδημίας  

Β)Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την πρόληψη των αυτοκτονιών από το 2015 

έχουν γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου ημερίδες στα γραφεία της ΕΨΕ, με πρόσκληση εκπροσώπων 

του τύπου. Τα έτη 2019, 2020και 2021 αναρτήθηκαν ανακοινώσεις του κλάδου 

αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών, καθώς και της «Κλίμακας».  

 

Εκπροσώπηση της ΕΨΕ στο Υπουργείο Υγείας 

 

Θεσμικός σύμβουλος του Υπ. Υγείας είναι το ΚΕΣΥ και η Επιτροπή ψυχικής υγείας, η οποία 

γνωμοδοτεί για τα ζητήματα που του απευθύνει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και του ΚΕΣΥ.  

Η ΕΨΕ πάντα δήλωσε εγκαίρως τη διαθεσιμότητα και τη συνεργασία της στη νεκάστοτε 

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και συνεργάστηκε σε συγκεκριμένα προγράμματα, 

όποτε αυτό της ζητήθηκε. 

Επίσης έχει εκφράσει επιστολικά ή με αναρτήσεις στον δικτυακό μας τόπο την κριτική της 

τοποθέτηση σε αποφάσεις του Υπ. Υγείας.  

 

Α)  Με την ηγεσία του Υπ.Υγείας το 2017-2019 συνεργάστηκε στα εξής: 

 Ο πρόεδρος της ΕΨΕ μετείχε με άλλους εκλεκτούς συναδέλφους στις νομοπαρασκευαστικές 

επιτροπές που κατέληξαν στον νόμο 4509/2017 Μέτρα θεραπείας ατόμων που 

απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις, 

καθώς και το άρθρο 23 του νόμου 4488/2017, με τον οποίο δεν διακόπτεται το αναπηρικό 

επίδομα αν ένας ασθενής βρει απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα.  



 

6 
 

 Επίσης στην ομάδα εργασίας τηςΔ/νσης Ψυχικής Υγείας για τον κανονισμό λειτουργίας των 

ΚΨΥ ενηλίκων και ΚΟΚΕΨΥΠΕ παιδιών και εφήβων, που κατέληξε σε Υπουργική απόφαση: 

Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, ΦΕΚ 2289, 

11.6.2019. 

 Ο πρόεδρος της ΕΨΕ συμμετείχε σε δύο τριμελείς επιτροπές, στη μία με τον Α. Πολίτη και Δ. 

Κόντη, στην άλλη με τον Χ. Ιστίκογλου και Ν. Μαρκέτο, που συνέστησε η Δ/νση Ψυχικής 

υγείαςτο 2018, για να εξετάσει φακέλους υποψηφιοτήτων σχετικούς με την ανάθεση σε 

ΑΜΚΕ οικοτροφείων και κέντρων ημέρας για τον αυτισμό, την υποδοχή χρόνιων 

ψυχιατρικών και ψυχογηριατρικών ασθενών. Το πρόγραμμα των αναθέσεων ολοκληρώθηκε 

σταδιακά, οι τελευταίες μονάδες την άνοιξη του2021. 

 Στη Μόνιμη επιτροπή για την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδιασμού για την 

ψυχική υγεία, από τις 14/11/2018 μετείχαν δύο μέλη του Δ.Σ. της ΕΨΕ, ο Δ. Πλουμπίδης και 

Χ. Τσόπελας ως τη διακοπή της λειτουργίας της το 2019.  

 Με φορέα υλοποίησης την ΕΨΕ και μετά μακρά προεργασία και επανειλημμένες τεχνικές 
συναντήσεις το 2018, διαμορφώθηκε και κατατέθηκε τον Μάιο 2019 πρόταση 
χρηματοδότησης από τα ΕΣΠΑ ενός μεγάλου και ολοκληρωμένου προγράμματος 
«Ανάπτυξης προτύπων ποιότητας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας μέσω εκπόνησης 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών». Δεν έχει ως σήμερα ληφθεί 
απάντηση για την εφαρμογή ή ματαίωση του.  
 

Β)Με την παρούσα ηγεσία του Υπ. Υγείας από τον Ιούλιο 2019 

 Υπάρχει διαρκής συνεργασία σε ότι αφορά τις ψυχικές επιπτώσεις του covid-19,τη 

διαχείριση της πανδημίας και τη γραμμή 10306. 

 Δύο μέλη του Δ.Σ. μετέχουν στη Μόνιμη επιτροπή Ψυχικής Υγείαςτου Υπ.Υγείας, ο Γ. 

Αλεβιζόπουλος και Χ. Τσόπελας, ΔΙΑΥΓΕΙΑ 27/4/2021. 

Γ)Με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας 

1. Επιτροπή Ψυχικής Υγείας 

 Από το 2016 ως τον Ιούλιο του 2017ο πρόεδρος της ΕΨΕ ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής 

Ψυχικής Υγείας του ΚΕΣΥ, καθώς και άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι μέλη της ΕΨΕ. 

 Συνεργαζόμαστε με τη νέα Επιτροπή Ψυχικής Υγείας από το φθινόπωρο 2020, στην οποία 

μετέχει ο Β. Μποζίκας και άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι μέλη της ΕΨΕ.  

2. Επιτροπή του ΚΕΣΥ για την Ψυχιατρική Ειδικότητα. Δύο μέλη του Δ.Σ. ο Χ. Τουλούμης, η Λ. 

Μαρκάκηκαι άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι μετείχαν το 2018-19 στην επιτροπή που όρισε τις 

συνθήκες άσκησης των ειδικευόμενων της ψυχιατρικής, το βιβλιάριο ειδικευόμενου 

(logbook) και άλλα ζητήματα. Εκδόθηκε :Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 

Γ5α/Γ.Π.οικ.48900/2019, ΦΕΚ 2745/Β/3-7-2019, Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της 

Ψυχιατρικής. 

 

Δ) Ομάδα εργασίας που συγκρότησαν oι Γ. Αλεβιζόπουλος και Λ. Μαρκάκη με εκλεκτούς 

συναδέλφους εργάστηκε πάνω στο σχέδιο νόμου για την ακούσια νοσηλεία που είχε 
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συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής  από την προηγούμενη κυβέρνηση την άνοιξη 

2019. Το κείμενο που προέκυψε έχει κατατεθεί σε αρμόδιους φορείς. 

 

Εκπροσώπηση σε άλλους Δημόσιους φορείς 

 

 Η ΕΨΕ μετέχει με δύο μέλη του Δ.Σ., τον Δ.Πλουμπίδη και Λ. Μαρκάκη στο Ερευνητικό 

Ινστιτούτο του ΠΙΣ. 

 Το μέλος του Δ.Σ. Λ. Μαρκάκη είναι και μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΑ. 

 Το μέλος του Δ.Σ. Β. Μποζίκας είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον 

covid-19. 

 

Θεραπευτικά πρωτόκολλα 

 

Για έναν ολόκληρο χρόνο, το 2019συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας από τους: Ρ. Γουρνέλη, Λ. 

Μαρκάκη, Ι. Μιχόπουλο, Σ. Κλείσα, Δ.Πλουμπίδη,Π. Σκαπινάκη, Μ.Χατζούλη και συνεργάστηκε 

με τον Ε. Θηραίο και ομάδα συνεργατών από την ΗΔΙΚΑ για την κατάρτιση θεραπευτικών 

πρωτοκόλλων για την κατάθλιψη, την ΙΔΨ διαταραχή και τη διαταραχή του γενικευμένου 

άγχους. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα για την κατάθλιψη έχουν αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική 

Συνταγογράφηση χωρίς να είναι όμως υποχρεωτικά. 

 

Πανδημία 

 

Η ΕΨΕ ακολούθησε τις οδηγίες του Π.Ο.Υ., του Υπ. Υγείας, του ΠΙΣ, του ΙΣΑ και των κατά τόπους 

ιατρικών συλλόγων, με αναρτήσεις στον δικτυακό της τόπο και τις σχετικές ενέργειες.  

Παρακολούθησε από κοντά τις εξελίξεις στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, τις ψυχιατρικές μονάδες 

στα γενικά νοσοκομεία, τις στεγαστικές μονάδες που διαχειρίστηκαν πλήθος προβλημάτων 

που αφορούσαν τα μέσα προστασίας, ανεπαρκή στην πρώτη φάση της πανδημίας και τη 

συνέχιση της φροντίδας των ασθενών.  

Ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων και του άλλου προσωπικού της ψυχικής υγείας 

προσβλήθηκαν από τον covid-19.  

Τα μέτρα προστασίας επιβράδυναν τον ρυθμό παρακολούθησης των ασθενών. Από τον Μάιο 

2021, με το σταδιακό άνοιγμα των υπηρεσιών και της κινητικότητας του πληθυσμού 

σημειώνουμε ορμητική αύξηση των αιτημάτων παρακολούθησης τόσο στον δημόσιο, όσο και 

τον ιδιωτικό τομέα. 

Ένα ιδιαίτερα αρνητικό φαινόμενο είναι η οφθαλμοφανής αδυναμία της ελλιπέστατης ΠΦΥ 

στη χώρα μας να συνδράμει τους πάσχοντες από covid-19 και τις οικογένειές τους, όπως και η 

απογύμνωση Κέντρων Υγείας και ΤοΜΥ από γενικούς γιατρούς και ειδικούς παθολόγους για να 

ενισχυθούν τα νοσοκομεία και εμβολιαστικά κέντρα, με τον κίνδυνο ανάπτυξης παράπλευρης 

παθολογίας, που θα επιβαρύνει δευτερογενώς τα αποδυναμωμένα νοσοκομεία.  
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Τόσο στο 28ο, όσο και στο 29ο Πανελλήνιο συνέδριο πολλές παρουσιάσεις αναδεικνύουν όψεις 

της επιβάρυνσης του προσωπικού των υγειονομικών υπηρεσιών και του γενικού πληθυσμού 

από τον covid-19.  

 

Διαδικτυακή οργάνωση εν μέσω πανδημίας 

 

Η πανδημία επιτάχυνε την ανάγκη διαδικτυακής οργάνωσης τόσο της διοικητικής 

λειτουργίαςτης ΕΨΕ, των συνεδριάσεων του Δ.Σ., όσο και κατά κύριο λόγο της εκπαίδευσης. 

Μέσα στον Μάρτιο 2020 προχωρήσαμε τη διαδικτυακή οργάνωση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων που είχαν ξεκινήσει με φυσική παρουσία, συνεχίστηκαν κανονικά από τον 

Απρίλιο 2020 ή ξεκίνησαν εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά τη νέα περίοδο.  

Η σύμβαση που είχαμε υπογράψει με την Cisco/Webex το 2019 για την οργάνωση υβριδικής 

εκπαίδευσης, με φυσική παρουσία στην έδρα της ΕΨΕ και διαδικτυακή μετάδοση, μας 

επέτρεψε την ταχεία προσαρμογή στις ανάγκες της διαδικτυακής εκπαίδευσης.  

Η ΕΨΕ μετείχε από την αρχή με εθελοντές στην οργάνωση της εθνικής γραμμής 10306, όπως 

και νωρίτερα στη γραμμή 1110 του ΙΣΑ/Περιφέρειας Αττικής. Μέλη μας μετείχαν και σε πολλές 

άλλες τηλεφωνικές γραμμές, που ξεκίνησαν κυρίως κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας 

του Μαρτίου-Μαΐου 2021.  

Χάρη στη βοήθεια του Κλάδου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και την διαδικτυακή 

πλατφόρμα melapus, 30 περίπου συνάδελφοι πρόσφεραν δωρεάν υπηρεσίες τηλεψυχιατρικής 

από τον Μάρτιο ως τον Ιούνιο 2020.  

Η χρήση της τηλεφωνικής επικοινωνίας, της άυλης συνταγογράφησης, της τηλεψυχιατρικής, 

έλυσε πολλά επείγοντα προβλήματα παρακολούθησης τον χρόνο της πανδημίας. Στον δημόσιο 

τομέα αναδείχτηκαν οι ελλείψεις σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και σε δικτυακή κάλυψη των 

μονάδων υγείας. 

Είναι σαφές ότι η εξέταση με φυσική παρουσία και η ενίσχυση των μονάδων που 

εξασφαλίζουν την βασική εξωνοσοκομειακή φροντίδα αποτελεί προτεραιότητα, ενώ 

απαιτείται η επαγρύπνηση μας σε ότι αφορά την τήρηση του ιατρικού απόρρητου στις 

διαδικτυακές επαφές.  

 

Επαγγελματική εκπροσώπηση 

 

 Ανάρτηση οδηγιών για τις δημόσιες μονάδες και τα ιδιωτικά ιατρεία που αφορούν τον 

covid-19. Επαγρύπνηση για την παρακολούθηση της πανδημίας και των πολλαπλών της 

συνεπειών είναι κεντρικής σημασίας.  

 Προγράμματα επαγγελματικής ασφάλισης των ψυχιάτρων συζητήθηκαν αλλά λόγω 

περιορισμένης δικαιοδοσίας της Διοικούσας Επιτροπής μένουν για το επόμενο Δ.Σ.  

 Ο ΕΚΠΥ περιλαμβάνει τη χρηματική αποζημίωση ενός αριθμού ψυχοθεραπειών ανά 

ασφαλισμένο. Η επιπλέον θεσμοθέτηση της κάλυψης μέρους του κόστους των ιατρικών 
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πράξεων που αφορούν την ιδιωτική πρακτική από τον ΕΟΠΥΥ θα αποτελούσε σημαντική 

ενίσχυση τόσο για την παρακολούθηση των ασθενών, όσο και για τους συναδέλφους.  

 

Το περιοδικό «Ψυχιατρική» 

 

Μετά την παραίτηση του Β. Κονταξάκη, του οποίου η συμβολή στη θετική πορεία του 

περιοδικού υπήρξε καθοριστική, ανέλαβε στην υπάρχουσα συντακτική επιτροπή ως 

Διευθυντής Σύνταξης ο Γ. Κωσταντακόπουλος και Αναπληρωτής Διευθυντής ο Δ. Πλουμπίδης. 

Το περιοδικό ακολουθεί θετική πορεία και στην επόμενη Γ.Σ. θα φέρει η Συντακτική επιτροπή 

προτάσεις για σημαντικές αλλαγές με στόχο την περαιτέρω ποιοτική του αναβάθμιση. 

 

Γενικότερα ζητήματα που μας απασχόλησαν 

 

1. Τομεοποίηση, κοινοτική ψυχιατρική και ΠΦΥ 

Το υψηλό ποσοστό αναγκαστικής νοσηλείας αποτελεί τον πιο ορατό δείκτη των σοβαρών 

προβλημάτων οργάνωσης της βασικής εξωνοσοκομειακής φροντίδας στη χώρα μας, τόσο 

στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα και των πολύ μεγάλων ελλειμμάτων στην Π.Φ.Υ. 

Τα μεγάλα ελλείμματα συνυπάρχουν με διάσπαρτες καλές πρακτικές και τηθετική εμπειρία 

των κινητών μονάδων.  

Η δικτύωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών με την τομεοποίηση αποτελεί ζητούμενο 

τριακονταετίας για την οργάνωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ο νόμος 

4461/2017 επιχείρησε να δώσει νέα πνοή στην τομεοποίηση με τη θεσμοθέτηση 

Περιφερειακών Διευθύνσεων Ψυχικής Υγείας στις ΥΠΕ. Απαιτείται στενή παρακολούθηση 

αυτής της διοικητικής μεταρρύθμισης που βρίσκεται στα πρώτα της βήματα. 

Ο ΠΟΥ θεωρεί ως την κύρια μορφή άσκησης της ψυχιατρικής, την κοινοτική. Ο αριθμός 

αυτών των μονάδων είναι μικρός και καλούνται να εντάξουν στη λειτουργία τους νέες 

μορφές ψυχιατρικής φροντίδας όπως η πρώιμη παρέμβαση στην ψύχωση, παρέμβαση στην 

κρίση, στήριξη για τις συνέπειες της πανδημίας covid-19, που έχουν απαιτήσεις 

συμπληρωματικού προσωπικού και εκπαίδευσης.  

Είναι κοινή διαπίστωση η γήρανση και ανεπάρκεια του προσωπικού του ΕΣΥ μετά από 

αλλεπάλληλα κύματα αποχωρήσεων. Οι ΑΜΚΕ που μετέχουν στην ψυχοκοινωνική 

αποκατάσταση και την τομεοποιημένη λειτουργία των υπηρεσιών ψυχικήςυγείας έχουν 

επίσης ανάγκη ενίσχυσης και εναρμόνισης της λειτουργίας τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, 

καθώς το Υπ.Υγείας από το φθινόπωρο 2020 διευρύνει το φάσμα των παρεμβάσεων τους. 

 

2. Τηλεψυχιατρική 

Το θεσμικό πλαίσιο της τηλεψυχιατρικής και η διασφάλιση του ιατρικού απόρρητου είναι 

ζητήματα που απαιτούν διαρκή ενημέρωση και επαγρύπνηση. Πρόκειται για τομέα που 
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εισήλθε δυναμικά στη φροντίδα των ασθενών και η ΕΨΕ καλείται να συμβάλει στην 

εναρμόνισή του με το σύνολο της απαιτούμενης ψυχιατρικής φροντίδας.  

 

3. Covid -19: Επαγρύπνηση και τεκμηρίωση για τη βέλτιστη στρατηγική σε ότι αφορά την 

έρευνα και την αντιμετώπιση του συνόλου των συνεπειών του.  

 

4. Επαγγελματικά των ψυχιάτρων  

Προγράμματα ιατρικής ασφάλισης. Θεσμοθέτηση των όρων άσκησης της ψυχοθεραπείας. 

Διαρκής ενημέρωση των κανόνων για την ψυχιατρική ειδικότητα. Επαγρύπνηση για τις 

δυνατότητες απασχόλησης των νέων ψυχιάτρων.  

 

5. Σημαντικά ζητήματα αναμένουν την θεσμοθέτηση τους με την σύγκλιση καταστατικής Γ.Σ. 

Πρώτα, η θεσμοθέτηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής Γ.Σ. και ψηφοφορίας, όπως και άλλα 

σημαντικά ζητήματα που αφορούν την λειτουργία της ΕΨΕ π.χ. η δυνατότητα να εκλέγεται 

και ο επόμενος πρόεδρος (president elect) και η αναμόρφωση της Συντακτικής Επιτροπής 

του περιοδικού.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


