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ΘΕΜΑ: Συστάσεις σχετικά με τα δικαιώματα ληπτών στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
ΣΧΕΤ:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α΄/ 17.05.1999), σχετικά με την
Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α΄/11.07.2014)

2. Τις διατάξεις του Νόμου 4074/2012 (ΦΕΚ 88/Α΄/11.04.2012), με θέμα «Κύρωση της Σύμβασης
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες»

3. World Health Organization (2012). WHO quality rights tool kit: assessing and improving quality
and human rights in mental health and social care facilities. Facility-based assessment report.
Geneva: World Health Organization.
Η προστασία και η βελτίωση της ψυχικής υγείας των πολιτών, προκειμένου να είναι αποτελεσματική,
απαιτεί την ανάπτυξη και εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων πολιτικής, όπως η ανεμπόδιστη πρόσβαση του
συνόλου των πολιτών στις κατάλληλες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η ποιοτική
περίθαλψη και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.
Παράλληλα, σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του έργου της προστασίας και βελτίωσης της ψυχικής
υγείας μιας κοινωνίας αποτελεί και η πλήρης και αντικειμενική καταγραφή των στοιχείων της ψυχικής
υγείας των κοινοτήτων, ο συνεχής έλεγχος και αξιολόγηση των συστημάτων ψυχικής υγείας, η μείωση
των παραγόντων που οδηγούν στις ψυχικές διαταραχές, η έρευνα και η ενδυνάμωση των ατομικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και προγραμμάτων προαγωγής
της ψυχικής υγείας.
Η χάραξη της πολιτικής για την ψυχική υγεία πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής για
την υγεία, την πρόνοια και την κοινωνία γενικότερα. Επίσης, η πολιτική για την ψυχική υγεία θα πρέπει
να προάγει τα δικαιώματα των ασθενών όπως η ισότητα και η εξάλειψη των διακρίσεων, το
απαραβίαστο της προσωπικής ζωής, η αυτονομία, η σωματική ακεραιότητα, το δικαίωμα
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πληροφόρησης και συμμετοχής, η ανεξιθρησκεία, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και της ελεύθερης
κίνησης. Πολύ συχνά τα παραπάνω δικαιώματα αγνοούνται, δεν εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα και
παραβιάζονται και υιοθετούνται στερεοτυπικές στάσεις και συμπεριφορές τόσο από το γενικό πληθυσμό,
όσο κάποιες φορές και από επαγγελματίες στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στο σχεδιασμό
αντίστοιχων μέτρων πολιτικής.
Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα πραγματοποιείται μια σημαντική προσπάθεια αποασυλοποίησης των
ψυχικά πασχόντων με μακρά παραμονή στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία της χώρας και μετάβασής τους σε
ενταγμένες στην κοινότητα μονάδες (ξενώνες, οικοτροφεία, προστατευμένα διαμερίσματα). Η μετάβαση
αυτή διαφοροποιεί σημαντικά τη νομική θέση και τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.
Από τη σχεδόν πλήρη έλλειψη δικαιωμάτων και ευθυνών που συνεπάγεται η ζωή στο άσυλο, το άτομο
προχωρά σταδιακά, μέσω της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, στην ανάκτηση της ελευθερίας και της
αξιοπρέπειάς του.
Στο πλαίσιο αυτό, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας,
και πιο συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, καλούνται να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα,
ώστε να διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ που κυρώθηκε από το Ελληνικό κράτος, τα πρότυπα και
κριτήρια ποιότητας που ορίζει ο ΠΟΥ για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας όπως προκύπτουν από τη
Σύμβαση του ΟΗΕ, καθώς και τις συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των
Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές.
Ειδικότερα, το Άρθρο 12 της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ προβλέπει το δικαίωμα στην ισότητα
ενώπιον του νόμου, το οποίο αποτελείται από δύο συνιστώσες: (i) την αναγνώριση της νομικής
προσωπικότητας των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, με την έννοια πως είναι υποκείμενα όλων των
δικαιωμάτων, καθώς και (ii) την αναγνώριση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας, με την έννοια πως
μπορούν πραγματικά να ασκούν τα νομικά δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους βάσει του νόμου.
Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας καλούνται να υποστηρίζουν τους λήπτες, προκειμένου να
είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικά τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα, καθώς και να
διασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών εγγυήσεων, ώστε η παρεχόμενη
υποστήριξη να μην καταστρατηγεί την ουσιαστική άσκηση του δικαιώματος από το ίδιο το άτομο.
Η δε υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να παρέχεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται
ότι ο υποστηριζόμενος ασκεί τη δικαιοπρακτική του ικανότητα στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ειδικότερα, η
υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα, τη βούληση και τις προτιμήσεις του
ατόμου, να μην υπόκειται σε σύγκρουση συμφερόντων ή σε αθέμιτη επιρροή, να είναι αναλογική με την
ανάγκη του ατόμου για υποστήριξη και όσο το δυνατόν λιγότερο περιοριστική, να είναι προσαρμοσμένη
στις συνθήκες και τις ανάγκες του συγκεκριμένου ατόμου που αφορούν, να περιορίζεται χρονικά μόνο
στις περιόδους που είναι απαραίτητη και να υπόκειται σε τακτική επανεξέταση από ανεξάρτητο και
αντικειμενικό φορέα.
Το Άρθρο 14 της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ προβλέπει το δικαίωμα στην ελευθερία και ασφάλεια
του ατόμου. Το δικαίωμα αυτό συνίσταται αφ’ ενός στην απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής στέρησης
της ελευθερίας αποκλειστικά και μόνο λόγω της ύπαρξης ψυχικής διαταραχής. Αφ’ ετέρου, προβλέπει τη
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διασφάλιση του ότι τα άτομα με ψυχικές διαταραχές που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους με νόμιμο
τρόπο που δε σχετίζεται με την αναπηρία, έχουν ίσα δικαιώματα με όλα τα υπόλοιπα άτομα που εκτίουν
στερητικές της ελευθερίας ποινές και απολαμβάνουν, σε ίση βάση, τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και τις
απαραίτητες εύλογες προσαρμογές.
Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι λήπτες υπηρεσιών δε
στερούνται την ελευθερία τους παράνομα ή αυθαίρετα, ότι οποιαδήποτε στέρηση της ελευθερίας τους
είναι σύμφωνη με το νόμο και ότι η ύπαρξη ψυχικής διαταραχής δεν αποτελεί, από μόνη της, το
δικαιολογητικό λόγο για τη στέρηση της ελευθερίας του ατόμου. Επομένως:


Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας οφείλουν να σέβονται την ελευθερία των ατόμων με ψυχική
αναπηρία και να μην την περιορίζουν παρά μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο επιστημονικά
και δικαιολογημένο νομικά.



Η αναγκαστική νοσηλεία δικαιολογείται μόνο με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου και
κατόπιν δικαστικής απόφασης.



Τα περιοριστικά μέτρα δικαιολογούνται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία και με σχολαστική
τήρηση του εκάστοτε πρωτοκόλλου.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, όπως ορίζονται
στα Άρθρα 12 και 14 της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας καλούνται να
διασφαλίζουν ότι:


Οι προτιμήσεις των χρηστών υπηρεσιών σχετικά με τη θέση και τη μορφή της θεραπείας
αποτελούν πάντα προτεραιότητα.



Προβλέπονται διαδικασίες και εγγυήσεις για την πρόληψη των περιορισμών και της θεραπείας
χωρίς ελεύθερη συναίνεση.



Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να ασκήσουν τη νομική τους ικανότητα και τους παρέχεται
η απαιτούμενη υποστήριξη για να ασκήσουν τη νομική ικανότητά τους.



Οι χρήστες της υπηρεσίας έχουν δικαίωμα στο απόρρητο και στην πρόσβαση σε προσωπικές
πληροφορίες για την υγεία τους.

Το Άρθρο 15 της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ προβλέπει την απαλλαγή από βασανιστήρια ή σκληρή,
απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει (i) την
απαγόρευση των βασανιστηρίων, της σκληρής, απάνθρωπης, ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας των
ατόμων με ψυχικές διαταραχές, (ii) την προστασία των ατόμων με ψυχικές διαταραχές μέσω της
νομοθεσίας από την υποβολή τους σε ιατρικά πειράματα χωρίς την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή
τους, καθώς και (iii) τη λήψη μέτρων για την αποτροπή ανάλογων συμπεριφορών σε βάρος των ατόμων
με ψυχικές διαταραχές και τη συμπερίληψη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές σε εθνικές στρατηγικές ή
πολιτικές για την απάλειψη των βασανιστηρίων.
Το Άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ προβλέπει την απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη
βία και την κακομεταχείριση. Δεδομένου ότι τα άτομα με ψυχικές διαταραχές είναι συχνά περισσότερο
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ευάλωτα στη θυματοποίηση, θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας, εντός και εκτός κατοικίας, από κάθε
μορφή εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης, σωματικής, ψυχολογικής ή πνευματικής,
λαμβάνοντας υπόψη και τις πτυχές ανάλογων συμπεριφορών που βασίζονται στο φύλο ή την ηλικία. Το
άρθρο 16 έχει συνεπώς ως στόχο, αφ’ ενός, να προστατεύσει τα άτομα με ψυχικές διαταραχές από τη βία,
την εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση και, αφ’ ετέρου, να αποτρέψει και να καταστείλει τέτοιες
μορφές συμπεριφοράς.
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, όπως ορίζονται
στα Άρθρα 15 και 16 της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας καλούνται να
διασφαλίζουν ότι:


Οι χρήστες της υπηρεσίας έχουν το δικαίωμα να είναι ελεύθεροι από λεκτική, ψυχολογική,
σωματική και σεξουαλική κακοποίηση και σωματική και συναισθηματική παραμέληση.



Χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι αντί της απομόνωσης και του σωματικού περιορισμού
ως μέσο για την αποκλιμάκωση ενδεχόμενων κρίσεων.



Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία, η ψυχοχειρουργική και άλλες ιατρικές διαδικασίες που μπορεί να
έχουν μόνιμες ή μη αναστρέψιμες επιπτώσεις, είτε διενεργούνται στη μονάδα είτε σε άλλο
χώρο, δεν πρέπει να πραγματοποιούνται σε υπερβολή και πρέπει να διενεργούνται μόνο με τη
συναίνεση του χρήστη.



Κανένας λήπτης δεν υποβάλλεται σε ιατρικά ή επιστημονικά πειράματα χωρίς τη συναίνεση
του.



Υπάρχουν εγγυήσεις για την αποτροπή των βασανιστηρίων ή της σκληρής, απάνθρωπης ή
ταπεινωτικής μεταχείρισης και άλλων μορφών κακομεταχείρισης και κακοποίησης.

Το Άρθρο 19 της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ προβλέπει το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση
και ένταξη στην κοινωνία, το οποίο αναφέρεται στο δικαίωμα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές να
ζουν στην κοινωνία με ίσους όρους και να έχουν ίσες επιλογές με όλους τους υπόλοιπους πολίτες.
Ειδικότερα, το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι τα άτομα με ψυχικές διαταραχές θα πρέπει (i) να έχουν τη
δυνατότητα επιλογής των συνθηκών διαβίωσής τους σε ίση βάση με τους άλλους και να μην είναι
υποχρεωμένα να ζουν υπό ιδιαίτερες διευθετήσεις διαβίωσης, (ii) να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες
υπηρεσίες (σε κατοικία, καταστήματα και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης) και προσωπικής
βοήθειας για την υποστήριξη της διαβίωσης και της ένταξης στην κοινωνία, και (iii) να έχουν πρόσβαση
στο σύνολο των κοινοτικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων οι οποίες είναι διαθέσιμες για το σύνολο του
πληθυσμού και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
Ως εκ τούτου, ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας οφείλει να συμβάλλει στην ανεξάρτητη και αυτόνομη
ζωή στην κοινότητα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, όπως ορίζονται
στο Άρθρο 19 της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας καλούνται να
διασφαλίζουν ότι:
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Οι χρήστες της υπηρεσίας υποστηρίζονται ώστε να έχουν πρόσβαση σε ένα μέρος για να ζήσουν
και να αποκτήσουν τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για να ζήσουν στην κοινότητα.



Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε ευκαιρίες
απασχόλησης.



Υποστηρίζεται το δικαίωμα των ληπτών να συμμετέχουν στην πολιτική και δημόσια ζωή και να
ασκήσουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι.



Οι χρήστες της υπηρεσίας υποστηρίζονται ώστε να συμμετέχουν σε κοινωνικές, πολιτιστικές,
θρησκευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Το Άρθρο 25 της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ προβλέπει το δικαίωμα απόλαυσης του υψηλότερου
δυνατού επιπέδου υγείας, χωρίς διακρίσεις βάσει της υφιστάμενης ψυχικής διαταραχής. Ειδικότερα, το
άρθρο αυτό προβλέπει ότι, στα άτομα με ψυχικές διαταραχές, θα πρέπει παρέχεται ελεύθερη ή προσιτή
υγειονομική περίθαλψη και αντίστοιχα προγράμματα στο ίδιο εύρος, ποιότητα και επίπεδο όπως και
στους λοιπούς πολίτες. Σε αυτό, συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής
υγείας και των προγραμμάτων δημόσιας υγείας.
Κάθε άτομο με ψυχική διαταραχή έχει αξίωση στην περίθαλψη (εκούσια και ακούσια), δηλαδή στην
πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, στη διάγνωση τυχόν ψυχικής διαταραχής και στη λήψη των
πλέον κατάλληλων και σύγχρονων (επιστημονικά) υπηρεσιών. Προσιτές υπηρεσίες ψυχικής υγείας
σημαίνει κατάλληλο χώρο (εγγύτητα στον τόπο διαμονής, τομεοποίηση) και χρόνο (ωράριο λειτουργίας
των υπηρεσιών), αλλά και την κουλτούρα («πολιτισμική» προσβασιμότητα). Η περίθαλψη καλύπτει
αφενός την ιατρική, παραϊατρική και νοσηλευτική φροντίδα, αλλά και αφετέρου την επιστημονικά
τεκμηριωμένη χρήση θεραπευτικών μεθόδων και φαρμακευτικών θεραπειών, σε κατάλληλες συνθήκες
διαμονής. Επομένως, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας οφείλουν να προσφέρουν τη συνδρομή τους στο
άτομο με ψυχική αναπηρία, με τον πλέον κατάλληλο γι΄ αυτό τρόπο και σύμφωνα με τις πλέον
σύγχρονες επιστημονικές παραδοχές.
Επίσης, όπως κάθε χρήστης υπηρεσιών υγείας, το άτομο με ψυχική διαταραχή έχει δικαίωμα στην
επιλογή θεραπείας μετά από ενημέρωση, ακόμα και όταν πρόκειται για ακούσια εξέταση ή νοσηλεία. Η
ενημέρωση πρέπει να καλύπτει την κατάσταση της (ψυχικής) υγείας και τις δυνατές θεραπείες, να είναι
αναλυτική, πλήρης, σαφής και να γίνεται κατανοητή από το άτομο. Αν προτείνεται η λήψη φαρμάκων,
αυτή θα πρέπει να γνωστοποιείται, όχι με τη μορφή απειλής, αλλά κατά τρόπο που να προάγει την
ενεργή συνεργασία του ατόμου στη θεραπεία του. Σε περίπτωση ακούσιας νοσηλείας, ο λήπτης θα
πρέπει εκτός των παραπάνω να ενημερωθεί και για τα δικαιώματά του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο
επαγγελματίας ψυχικής υγείας οφείλει να ενισχύει την ενεργό συμμετοχή του ασθενούς ή/και των
φροντιστών (εφόσον αυτό ενδείκνυται) στην επιλογή της θεραπείας, απαντώντας στα ερωτήματά τους
και βοηθώντας στην καλύτερη κατανόηση των δεδομένων.
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Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, όπως ορίζονται
στο Άρθρο 25 της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας καλούνται να
διασφαλίζουν ότι:


Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε όλους όσους χρήζουν ή αιτούνται θεραπείας και υποστήριξης.



Η μονάδα διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ψυχικής
υγείας.



Η θεραπεία, η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και οι σύνδεσμοι για την υποστήριξη δικτύων και
άλλων υπηρεσιών αποτελούν στοιχεία μιας υπηρεσίας προσανατολισμένης στην αποκατάσταση
των χρηστών και συμβάλλουν στην ικανότητα των χρηστών να ζουν ανεξάρτητα στην κοινωνία.



Τα ψυχοτρόπα φάρμακα είναι διαθέσιμα, οικονομικά προσιτά και χρησιμοποιούνται σωστά.



Διατίθενται επαρκείς υπηρεσίες για τη γενική και την αναπαραγωγική υγεία.

Τέλος, το Άρθρο 28 της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ προβλέπει το δικαίωμα απόλαυσης ενός
ανεκτού βιοτικού επιπέδου και κοινωνικής προστασίας. Το δικαίωμα αυτό αφορά το δικαίωμα των
ατόμων με ψυχικές διαταραχές να απολαμβάνουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τα ίδια και τις
οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης σε κατάλληλη διατροφή, ένδυση και
κατοικία. Η κοινωνική προστασία είναι δικαίωμα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και αφορά την
πρόσβαση σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας που αφορούν το σύνολο του πληθυσμού, αλλά και
εξειδικευμένα προγράμματα στοχευμένα στις εξειδικευμένες ανάγκες τους. Έτσι, τα άτομα με ψυχικές
διαταραχές δικαιούνται σε ίση βάση με τους άλλους πρόσβαση σε υπηρεσίες απαραίτητες για τη
διαβίωση (όπως καθαρό πόσιμο νερό), αλλά και σε κάθε επιπλέον βοήθεια που είναι απαραίτητη,
προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σχετικές με την ψυχική διαταραχή. Επιπλέον, τα προγράμματα
κοινωνικής προστασίας και τα προγράμματα μείωσης της φτώχειας πρέπει να είναι προσβάσιμα από τα
άτομα με ψυχικές διαταραχές και ειδικά από ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες, όπως οι γυναίκες ή οι
ηλικιωμένοι.
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, όπως ορίζονται
στο Άρθρο 28 της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας καλούνται να
διασφαλίζουν ότι:


Οι κτηριακές υποδομές είναι σε καλή κατάσταση και πληρούν τις ισχύουσες κτηριακές
προδιαγραφές. Απαραίτητη θεωρείται η τήρηση των κανόνων πυροπροστασίας του χώρου
φιλοξενίας των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και η λήψη όλων των
απαραίτητων μέτρων ασφάλειας όπως αυτά περιγράφονται στις παραπάνω κτηριακές
προδιαγραφές.



Οι συνθήκες ύπνου των χρηστών των υπηρεσιών είναι άνετες και επιτρέπουν επαρκή προστασία
της ιδιωτικής ζωής.



Οι εγκαταστάσεις πληρούν τους κανόνες υγιεινής και τις υγειονομικές απαιτήσεις.

: 7-1


Παρέχονται στους χρήστες της υπηρεσίας κατάλληλη τροφή, ασφαλές πόσιμο νερό, καθώς και
ρουχισμός, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.



Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να επικοινωνούν ελεύθερα και διασφαλίζεται το δικαίωμά
τους στην ιδιωτική ζωή.



Η μονάδα παρέχει ένα φιλόξενο, άνετο περιβάλλον που ευνοεί την ενεργό συμμετοχή και
αλληλεπίδραση.



Οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να απολαύσουν την κοινωνική και προσωπική τους ζωή και
να εμπλέκονται σε δραστηριότητες της κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικό υποστηρικτικό υλικό, μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του Προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ www.psychargos.gov.gr, στην Ενότητα Δικαιώματα
Ληπτών.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Κοινοποίηση για ενέργεια
(με την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα όλα τα Νοσοκομεία αρμοδιότητάς τους):
1.

1η ΥΠΕ Αττικής, Ζαχάρωφ 3, ΤΚ 115 21, Αθήνα

2.

2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 40 – 42, ΤΚ 185 43, Πειραιάς

3.

3η ΥΠΕ Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη

4.

4η ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη

5.

5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Νικηταρά 18, ΤΚ 412 21, Λάρισα

6.

6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, Υπάτης 1 & ΝΕΟ ΠατρώνΑθηνών, ΤΚ 264 41, Πάτρα

7.

7η ΥΠΕ Κρήτης, Σμύρνης 26, ΤΚ 712 01, Ηράκλειο Κρήτης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

Γραφείο Υπουργού

2.

Γραφείο Υφυπουργού

3.

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

4.

Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας

5.

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας

6. Μηχανισμός Υποστήριξης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
7. Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές

