
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ιωάννα Γιαννοπούλου  
Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής ΕΚΠΑ 

Αντιπρόεδρος της ΠΕΕ-Ενω.Ψυ.Π.Ε. 

H πανδημία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την 
αντιμετώπιση μακροχρόνιων συστημικών 

προβλημάτων και ελλείψεων στις υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας. Η αξιοποίηση αυτής της συγκυρίας θα 

απαιτήσει αυξημένη επένδυση στην ψυχική υγεία για 
την προώθηση προσβάσιμων και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η 
υποστήριξη και η προαγωγή ψυχικής υγείας και θα 

πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας για 
την αποκατάσταση μετά την COVID-19, προκειμένου 

να αποφευχθεί η εμφάνιση χρόνιων ψυχικών 
ασθενειών, ως αποτέλεσμα της πανδημίας. 



• Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους όλων των κοινωνιών είναι 
να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους έχουν την ευκαιρία να γίνουν 
υγιείς ενήλικες ικανοί να συνεισφέρουν πίσω στις κοινότητές 
τους.  

• Σήμερα, η μεγαλύτερη πρόκληση οι νέοι να φτάσουν σε υγιή 
ενηλικίωση είναι η ψυχική υγεία. 

 Το 75% των ψυχικών διαταραχών έχει έναρξη πριν την ηλικία 
των 25 ετών. 

 Τουλάχιστον ένας στους τέσσερις εφήβους  
   παρουσιάζει 1-2 συμπτώματα ψυχικής υγείας  
   > 1 φορά την εβδομάδα. 
 
 

 

 

 

Ελλάδα:  10-19 χρονών  
18%   

(κορίτσια 18.7%,  
αγόρια 17.4%)  

Χωρίς υγεία δεν υπάρχει οικονομία ούτε μέλλον  



Πρόβλημα πρόσβασης, συνέχειας της φροντίδας 
και συντονισμού των υπηρεσιών.  
 

Κατακερματισμένο, ασυνεχές και ασυντόνιστο, με 
έντονη ανάγκη για διορθωτικές δράσεις.  
 

ΔΙΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 

 

Τομεοποίηση υπηρεσιών (1535 την καταργεί) 

Ψηφιακή υποδομή (ηλεκτρονικό σύστημα 
υγείας), για παραπομπή σε Ε.Ι. ή Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε., 

καταγραφή αποπειρών αυτοκτονίας, κ.ά. 
 

Ολοκληρωμένο πολύ-επίπεδο δίκτυο παροχής υπηρεσιών; 
Έμφαση  και προτεραιότητα σε διακριτές υπηρεσίες για παιδιά, εφήβους, 
νέους και τις οικογένειές τους. 
 



Πρωτοβάθμια 
ΦΥ 

Σταθμοί Προστασίας 
Μάνας Παιδιού και 
Εφήβου (ΣΠΜΠ & Ε) 

λειτουργούν στις Τοπικές 
και Νομαρχιακές Μονάδες 

Υγείας του ΕΟΠΥΥ  

Κέντρα Υγείας 

ΤΟΜΥ 

Μ.Κ.Ο.  
ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Γραμμές 
υποστήριξης  

π.χ. 10306 

Δευτεροβάθμια/ 

Τριτοβάθμια ΦΥ 

Ε.Ι. Νοσοκομείων, 
Νοσηλεία 

Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. 

Μετανοσοκομειακοί  
Ξενώνες 

ΕΔιΤ 

2η ΥΠΕ 

«διαδρομή» από μια υπηρεσία σε μια άλλη εντός του 
Τομέα και Διατομεακά  

Δεν διαχωρίζονται με σαφήνεια οι λειτουργίες  
και αρμοδιότητες της κάθε υπηρεσίας.  

Παράλληλα – μη διασυνδεόμενα μεταξύ τους – συστήματα παροχής ψυχοκοινωνικής φροντίδας 



Τηλεοπτική διαφήμιση σποτ ΟΠΑΠ – Ζήσε 
το παιχνίδι.  
Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει το βαρετό 
να γίνεται συναρπαστικό;  
Τι είναι αυτό που μπορεί να σε κάνει να ζεις 
όλα τα συναισθήματα σε μία στιγμή και να 
πιστεύεις ότι τα πάντα μπορούν να 
συμβούν;  
Αυτό είναι το παιχνίδι, κι εσύ μπορείς να το 
ζεις όπως θέλεις! 

GAMBLING: Η ΝΕΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών χωρών στον στοιχηματισμό / τζόγο στους 
16χρονους: (υπερ)διπλάσιο ποσοστό εφήβων στην Ελλάδα 
αναφέρουν ότι έχουν στοιχηματίσει τον τελευταίο χρόνο, είτε 
διαδικτυακά είτε σε ειδικούς χώρους στοιχηματισμού 

(Στοίχημα, Τζόκερ, Λόττο, Κίνο και Σκρατς). 

Ένας στους επτά μαθητές (14%) παίζει τουλάχιστον δύο φορές 
το μήνα.  
Ένας στους 12 εφήβους (8,4%) είναι σε κίνδυνο για παθολογικό 
τζόγο, δηλαδή αν συνεχίσει αυτή τη συμπεριφορά θα 
προχωρήσει σε εξάρτηση.  
2,9% πληροί ήδη τα κριτήρια παθολογικού τζόγου.  
 

 

 





    Οι βασικές προκλήσεις στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
     

• Υπο-στελέχωση: 30–40% λιγότερους εργαζόμενους στις δημόσιες 
ΥΨΥΠΕ  - συνταξιοδότηση – κενές οργανικές θέσεις 

• Ανισομερής (γεωγραφική) κατανομή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

 

• Σοβαρή έλλειψη σε κλίνες εφήβων 14-18 ετών.  Έχουμε 31 
παιδοψυχιατρικές κλίνες έως 15 χρονών (24 στην Αθήνα, 7 στην 
Πάτρα), έως 17 χρονών  (18 στην Θεσσαλονίκη, 9+1 στην Κρήτη) και 
10 κλίνες για εφήβους 14–17 χρονών (στην Αθήνα). Αυξημένη 
ζήτηση για νοσηλεία, σε συνδυασμό με την έλλειψη κλινών οδηγεί 
στη νοσηλεία σε τμήματα ενηλίκων. 

• Μετανοσοκομειακή παιδοψυχιατρική περίθαλψη(2 Ξενώνες 
εφήβων (για 17 περίπου ωφελούμενους) στην Αττική 

• Εισαγγελικά «ψυχοκοινωνικά περιστατικά» 

• Υπηρεσίες Δικαστικής Ψυχιατρικής – π.χ. το Σπίτι του Παιδιού  
• Υπηρεσίες για παραβατικούς εφήβους με ψυχιατρική 

συννοσηρότητα 

• Ανήλικοι πρόσφυγες και μετανάστες (ασυνόδευτοι ή μη), με 
προβλήματα  ψυχικής υγείας.  
 

• Αδύνατες/ανεπαρκείς υπηρεσίες μετάβασης από ΥΨΥΠΕ στις ΥΨΥΕ 
(γραπτό πρωτόκολλο;)   
 

 

        Προτεραιότητα στην κάλυψη των υπαρχουσών δομών. Προκήρυξη   
κενών οργανικών θέσεων. 

• Μ.Κ.Ο. –  Κινητές Μονάδες σε απομονωμένες περιοχές για την 
παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους. 

 Μονάδα Εφήβων στο Ασκληπιείο Βούλας 2022/23 – 7 κλίνες                                
Μονάδα Εφήβων στο Δυτικής Αττικής – 10-12 κλίνες / Στην Τρίπολη – 7     
κλίνες (14-18 χρονών) 

 

 

         

 Ξεκίνησε η λειτουργία στο Φάληρο 

  Κέντρο Ημέρας «Οσελότος» (Αθήνα) 

Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας για τη διαγνωστική & θεραπευτική 
παρέμβαση, παρέμβαση στην κρίση   

 

   Μηχανισμός παρακολούθησης αυτών των περιστατικών 



Πανεπιστήμιο 
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Ενεργοποίηση των άρθρων 4,5,6&7 της Υπουργικής Απόφασης Γ5α/Γ.Π.οικ.27037/5-4-2019 (ΦΕΚ 1356 Β’), στα 
οποία ορίζονται οι ομάδες  Εκπαιδευτικών Κέντρων άσκησης των ιατρών στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής Παιδιού 
και Εφήβου»  
• Θέσεις ειδικευομένων:  46  91 

• Εκπαιδευτικά Κέντρα:    07  10   
 

ΕΡΕΥΝΑ  
 
Η τρέχουσα κρίση μπορεί επίσης να είναι μια ευκαιρία να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της κοινοτικής συνοχής 
στις αντικοινωνικές συμπεριφορές, την ψυχοπαθολογία και στην αυτοκτονικότητα των εφήβων/νεαρών 
ενηλίκων  
 
Επιδημιολογικές μελέτες, μελέτες κοόρτης, επεξεργασία δεδομένων ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ 
 
 Ψηφιακές πλατφόρμες (ιδιαίτερα σημαντικές για νέους),  ψηφιακές υπηρεσίες, tele-health – 
εκδημοκρατισμός της πρόσβασης σε αναδυόμενες και εξειδικευμένες θεραπείες 
 

 



 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ 12–25 χρονών 

Jigsaw face-to-face services 

  

 

Information & Resources 

Information and eLearning 

  

Talk Online 




