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Αθήνα, 31/10/2021 

 

Α.Π.: 15 

Προς: 1. Υπουργό Υγείας (κ. Αθανάσιο Πλεύρη) 

2. Υφυπουργό Υγείας(κ. Ζωή Ράπτη) 

Κοινοποίηση: Κοινή Διοικήτρια Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής και Ψυχιατρικού 

Νοσοκοµείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ»(κ. Δέσποινα Τσαγδή) 

 
 
Θέµα: Το Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ», ψυχορραγεί και εκθέτει τους Νοσηλευτές σε επισφαλές 
εργασιακό περιβάλλον, λόγω της υποστελέχωσης. 
 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 
 

 Επανερχόµαστε στο θέµα της τραγικής υποστελέχωσης του µεγαλύτερου 

Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου της χώρας αφού πολλάκις σας έχουµε προειδοποιήσει εδώ 

και καιρό, ότι η λειτουργία του είναι επισφαλής τόσο για την παροχή υπηρεσιών υγείας 

προς τους λήπτες, όσο και για την εργασιακή ασφάλεια των εργαζοµένων του και κυρίως 

των Νοσηλευτών. Η υποστελέχωση δεν δίνει τη δυνατότητα στους Νοσηλευτές να 

ασκήσουν Νοσηλευτική Ψυχική Υγείας, αλλά να περιορίζονται στην υποτυπώδη άσκηση 

του έργου τους και να αναλώνονται περισσότερο να καλύπτουν κενά άλλων ειδικοτήτων, 

ασκώντας αλλότρια καθήκοντα. Επιπρόσθετο βάρος, ήρθε να προστεθεί µε το µέτρο της 

αναστολής εργασίας, για το οποίο είµαστε εκ διαµέτρου αντίθετοι και το καταδικάζουµε 

ως απαράδεκτο, αλλά και οι αναµενόµενες συνταξιοδοτήσεις, παράγοντες οι οποίοι 
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αποδεκάτισαν τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ως αποτέλεσµα της αδιαφορίας 

σας για την επαρκή στελέχωση µε ανθρώπινο δυναµικό, βιώνουµε µια ανελέητη 

ψυχοπιεστική περίοδο προοδευτικής εργασιακής επιβάρυνσης και διευρυµένης 

εξουθένωσης.  

 

 Με µαθηµατική ακρίβεια θα οδηγηθούµε σε ακραίες καταστάσεις 

επικινδυνότητας και θα είναι αδύνατη ακόµη και η βασική παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής 

Υγείας προς τους συµπολίτες µας τόσο στην ενδονοσοκοµειακή νοσηλεία, τόσο και στην 

εξωνοσοκοµειακή – ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.  

 

Επιβάλλεται, επιτέλους να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να ληφθούν επειγόντως 

µέτρα ενίσχυσης του ανθρωπίνου δυναµικού του νοσοκοµείου. Η άµεση επαναφορά των 

συναδέλφων οι οποίοι βρίσκονται στο κωµικοτραγικό και πρωτοφανές απάνθρωπο µέτρο 

της αναστολής εργασίας θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. Ωστόσο δεν επαρκεί. Η 

άµεση πρόσληψη Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας µε ειδική προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π., η άµεση 

έναρξη της Ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας και η µονιµοποίηση όλων των 

συµβασιούχων (ώστε να µην αναλώνονται σε ανανεώσεις συµβάσεων), αποτελούν τους 

βασικούς πυλώνες για να διασωθεί η βασική λειτουργία του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου 

Αττικής. Σαφώς και θα πρέπει να ληφθούν παρόµοια µέτρα και για τις υπόλοιπες 

ειδικότητες, ώστε οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας να είναι σε θέση να ασκούν µε 

ασφάλεια το έργο τους κι όχι να παριστάνουν το προσωπικό εστίασης, το τεχνικό 

προσωπικό, το προσωπικό ασφαλείας και εν γένει οποιαδήποτε µορφή ειδικότητας 

«παρέχει» Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στο µεγαλύτερο επαναλαµβάνουµε Ψυχιατρικό 

Νοσοκοµείο της χώρας.    

 

Σας επισηµαίνουµε ότι η κατάρρευση της λειτουργίας του νοσοκοµείου βρίσκεται 

προ των πυλών του και το αποτέλεσµα αυτής ισοδυναµεί µε τραγικές συνέπειες για το 

σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, η οποία εξακολουθεί να µαστίζεται ανελέητα από τις 

συνέπειες της πρωτόγνωρης πανδηµίας COVID – 19. 

 

Αναµένουµε τόσο από τη Διοίκηση του Ψ.Ν.Α., όσο και από το Υπουργείο 

Υγείας να µας ενηµερώσουν για τις ενέργειες τους και για το σκοπό αυτό δηλώνουµε τη 

διαθεσιµότητά µας, ανά πάσα στιγµή, ώστε από κοινού να σχεδιάσουµε και να 
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καταλήξουµε σε ρεαλιστικές λύσεις, πάντα στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισµού, ώστε 

να αντιµετωπίσουµε ολιστικά κι όχι µε ηµίµετρα την υποστελέχωση, η οποία απειλεί τη 

βιωσιµότητα του Ψ.Ν.Α., των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, αλλά κυρίως των ευάλωτων 

συµπολιτών µας.  

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νοµού Αττικής 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραµµατέας                                                          
 
 
Αθανάσιος Τζιάτζιος           Παναγιώτης Ζαρκαδούλας 
 


