
 

 

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

           την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Θέμα: Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας πέρασε από το Γενικό Νοσοκομείο «Γ. 

Χατζηκώστα» στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων πέρασαν και επίσημα από 

το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» οι ειδικές μονάδες της 

Ψυχιατρικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

με κοινή υπουργική απόφαση του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

κ. Ευάγγελου Συρίγου και του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Βασίλη 

Κοντοζαμάνη, με ημερομηνία 2 Μαρτίου. 

Όπως ενημερωνόμαστε, η ευθύνη λειτουργίας του Κέντρο Ψυχικής Υγείας 

που είναι πανεπιστημιακή δομή, αλλά η λειτουργία του γινόταν από το 

«Χατζηκώστα» με δικό του προσωπικό, αλλάζει χέρια μετά από 30 ολόκληρα 

χρόνια. Μάλιστα, για την αλλαγή αυτή είχαν υπάρξει σφοδρές αντιδράσεις τον 

Σεπτέμβριο του 2020, με τον διευθυντή της Ψυχιατρικής Κλινικής του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, καθηγητή Ψυχιατρικής κ Θωμά 

Υφαντή να κάνει λόγο για οικειοποίηση εδώ και δεκαετίες του Κέντρου 

Ψυχικής Υγείας από τον ψυχιατρικό τομέα του «Χατζηκώστα», υποσχόμενος 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όπως διευκρίνιζε σε επιστολή του 

το Κέντρο Ψυχικής Υγείας είναι ειδική μονάδα ενταγμένη λειτουργικά και 

οργανικά στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική από το 1991 (ΦΕΚ 45/Β/4-

2-1991) και συμπλήρωσε πως, εκείνη την εποχή, στις αρχές της δεκαετίας, 

όλες οι μονάδες της πανεπιστημιακής ψυχιατρικής κλινικής ήταν 

εγκατεστημένες στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα». Και διευκρίνισε πως, με την 

κτιριακή αποπεράτωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, η Ψυχιατρική 

Κλινική μετακόμισε, αλλά κάποιες μονάδες έμειναν στο «Χατζηκώστα». 
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Για ιδιοκτησιακή λογική είχε κάνει, εμμέσως πλην σαφώς, λόγο στην 

ανταπάντησή του τότε ο διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων, 

προερχόμενος από το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα, κ Φίλιππος Πρίφτης, 

υπεραμυνόμενος του έργου που προσφέρεται και προειδοποιώντας ότι η 

αλλαγή καθεστώτος λειτουργίας θα δημιουργήσει προβλήματα. Αντιδράσεις 

είχαν υπάρξει και από την πλευρά των εργαζόμενων του Νοσοκομείου 

«Χατζηκώστα», οι οποίοι έβλεπαν ένα σχέδιο συρρίκνωσης του νοσηλευτικού 

ιδρύματος πίσω από αυτή την εξέλιξη. «Αν ξεκινήσει η συρρίκνωση σήμερα, 

δε γνωρίζουμε τι θα συμβεί αύριο με άλλους τομείς», ανέφερε χαρακτηριστικά 

τότε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου 

«Χατζηκώστα» κ Κωνσταντίνος Καλαμπόκας. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Για ποιο λόγο μεταφέρθηκε τώρα το Κέντρο Ψυχικής Υγείας από το 

Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο; 

2. Με ποιο καθεστώς λειτουργούσε, διοικητικά και πρακτικά, 30 χρόνια το 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας; 

3. Πόσα άτομα απασχολούνται στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας; 

4. Είναι εργαζόμενοι του «Χατζηκώστα» ή του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου; 

5. Αν είναι εργαζόμενοι του «Χατζηκώστα», ποιες οι συνέπειες στην 

εργασία τους από τη μεταφορά λειτουργίας στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Ιωαννίνων; 

6. Η μεταφορά λειτουργίας συνεπάγεται και νέες θέσεις εργασίας; Αν ναι,  

πόσες θέσεις και ποιων ειδικοτήτων θα προκύψουν; 

7. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας υπάγεται ή όχι στο ΕΣΥ; 

8. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας εξυπηρετούσε τις ανάγκες του ΕΣΥ; 

9. Αν ναι, θα συνεχίσει να τις καλύπτει; 



10. Το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» θα συνεχίσει να έχει ψυχιατρικό τμήμα; 

11. Ποιος ο ετήσιος προϋπολογισμός του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, ποιος 

τον διαχειριζόταν προηγουμένως και ποιος θα τον διαχειρίζεται πλέον; 

 

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




