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Τα βήματα της Ψυχιατρικής 

Μεταρρύθμισης σήμερα από την πλευρά 

του Πανεπιστημίου 

Αθήνα, 11/01/2023 

Χαιρετισμός του Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλου 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Με ιδιαίτερη τιμή χαιρετίζω εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών και 

της Συγκλήτου την Ημερίδα με θέμα Τα βήματα της Ψυχιατρικής 

Μεταρρύθμισης σήμερα από την πλευρά του Πανεπιστημίου. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει την ψυχική υγεία 

ως έναν από τους 4 πυλώνες πολιτικής του για την περίοδο 2020-

2025. 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν και είναι 

πάντα πρωτοπόρο στα θέματα Ψυχικής Υγείας. Όπως διαπιστώσαμε 
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κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο γενικός πληθυσμός επηρεάστηκε 

ιδιαίτερα και η δυσκολία πρόσβασης στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

φάνηκε να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. 

Αυτός είναι και ο λόγος που, όπως όλοι και όλες γνωρίζουμε, 

για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της 

πανδημίας, το ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με την Πολιτεία πήρε έγκαιρα 

μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων προσαρμοσμένων στις 

ανάγκες της κρίσης με την Οργάνωση και λειτουργία της ανοιχτής 

Γραμμής Ψυχιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης εθνικής 

εμβέλειας, τη γνωστή γραμμή 10306, με μεγάλο και σημαντικό 

έργο, που αναγνωρίστηκε από την κοινωνία. 

Το ΕΚΠΑ, επιτρέψτε μου να πω, διαχρονικά στήριξε και συμμετείχε 

ενεργά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας της Χώρας. 

Το πέρασμα από την Ψυχιατρική των Ασύλων σε μια διαφορετική 

συνολική προσέγγιση με επίκεντρο τον ψυχικά πάσχοντα μέσα στην 

κοινότητα, στην Κοινωνική - Κοινοτική Ψυχιατρική και στην 

Ψυχοκοινωνική του Αποκατάσταση ήταν πάντα βασική επιδίωξή μας. 

Σκοπός, λοιπόν, της σημερινής ημερίδας είναι, όπως όλες και όλοι 

καταλαβαίνουμε, να παρουσιασθούν οι δράσεις και τα έργα του 

Ιδρύματός μας σε έναν τόσο νευραλγικό τομέα, όπου είναι απαραίτητη 

μια νέα μεταρρύθμιση.  
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Στο Πανεπιστήμιό μας στα ζητήματα αυτά υπηρετούν και 

προσφέρουν πλούσιο έργο διακεκριμένοι επιστήμονες, με 

ευρύτερη αναγνώριση, με μεγάλη συμβολή στην έρευνα, με 

διεθνείς συνεργασίες με έγκυρους φορείς και μεγάλες κλινικές 

μελέτες.  

Γενικότερα, όμως, επιτρέψτε μου να τονίσω, η Ιατρική μας Σχολή, 

με όλα τα μέλη της, που πολλά βρίσκονται σήμερα και εδώ μαζί μας, έχει 

κάνει τα τελευταία χρόνια τεράστια σταθερά βήματα προς το 

μέλλον που οραματιζόμαστε.  

Οι Διεθνείς Κατατάξεις αναδεικνύουν τη σημαντική θέση της 

Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ ανάμεσα σε χιλιάδες Ιατρικές Σχολές σε όλο 

τον κόσμο. Επίσης, για το μέγεθος της χώρας μας, έχουμε ένα σημαντικό 

αριθμό Highly Cited Επιστημόνων από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.  

Στο σημείο αυτό με υπερηφάνεια σημειώνω ότι το Πανεπιστήμιό 

μας  είναι, μαζί με άλλα 11 Πανεπιστήμια  ιδρυτικό μέλος από το 2018 του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS, μιας Συμμαχίας η οποία έχει ως στόχο 

να διαμορφώσει το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος. Κατά το 

προηγούμενο εξάμηνο και με το ΕΚΠΑ να είναι στην Προεδρία της 

Συνόδου των Πρυτάνεων του CIVIS, πετύχαμε χρηματοδότηση από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη 4ετία.  

Ως Πρυτανική Αρχή δώσαμε και δίδουμε ιδιαίτερη έμφαση 

στην βελτίωση των υποδομών και τη ανάπτυξη νέων με σκοπό τη 
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δημιουργία όσο γίνεται καλύτερων συνθηκών για τη διεξαγωγή 

της έρευνας.  

Πρόσφατα είχαμε τη χαρά να παραδώσουμε σε πλήρη πλέον 

λειτουργία τη νέα νοσοκομειακή εγκατάσταση του ΕΚΠΑ στο 

Συγκρότημα του Αιγινήτειου και Αρεταίειου Νοσοκομείου.  

Η νέα δομή λειτουργεί με την προσθήκη 3 ορόφων και την 

ανακατασκευή του ισογείου για την εγκατάσταση κλινικών και άλλων 

τμημάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης νευρολογικού 

και ψυχιατρικού αντικειμένου του Αιγινητείου Νοσοκομείου και την 

διαμόρφωση του υπογείου χώρου για την εγκατάσταση του πρώτου σε 

Δημόσιο Νοσοκομείο Συστήματος Ρομποτικής Στερεοτακτικής 

Ακτινοχειρουργικής και Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας (Cyberknife).  

Άλλο ένα απτό δείγμα της φροντίδας μας με έργα για την 

Ψυχική Υγεία και τις Δημόσιες Δομές Ψυχικής Υγείας, όπως και 

άλλες παρεμβάσεις μας με έργα για το Αιγινήτειο Νοσοκομείο. 

Το ΕΚΠΑ, επίσης, πρόκειται να στεγάσει την Μονάδα 

Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση με περιοχή ευθύνης τον 

κεντρικό τομέα Αθηνών στο πλαίσιο της δράσης του Υπουργείου 

Υγείας για την ίδρυση, την οικονομική στήριξη και τη λειτουργία 8 νέων 

Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση ανά την επικράτεια.  
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Η Μονάδα θα στεγάζεται στο εμβληματικό νεοκλασικό κτήριο 

Σπύρου Μαγγίνα επί της οδού Πειραιώς 33 το οποίο παραχωρήθηκε 

για το σκοπό από το ΕΚΠΑ. 

Επίσης, η λειτουργία του Κέντρου Νέων Τεχνολογιών και 

Ιατρικής Ακριβείας ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα 

πρωτοποριακής έρευνας. Ενώ ταχύτατα προχωρούμε και στην 

ολοκλήρωση των core facilities, και στην Ίδρυση Ερευνητικών 

Ινστιτούτων με βάση το νέο νομικό πλαίσιο. 

Επίσης, όπως καλά γνωρίζετε, η δημιουργία ξενόγλωσσων 

προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, έγινε πλέον πραγματικότητα, 

και με το ήδη λειτουργούν “BA Program in the Archaeology, History, and 

Literature of Ancient Greece”  το οποίο αποτελεί το πρώτο Ξενόγλωσσο 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ελλάδα και βεβαίως με το BA 

in Medicine! Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι! 

Κυρίες και κύριοι, 

Ημερίδες όπως η σημερινή αποτελούν σημαντικά επιστημονικά 

γεγονότα, που ωφελούν πολλαπλώς. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω 

την κυρία Υπουργό, την κ. Ζωή Ράπτη, για τη συμμετοχή της και για τη 

στήριξή της στο έργο μας.  

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διακεκριμένους ομιλητές 

που θα ακολουθήσουν παρουσιάζοντας το έργα μας σχετικά με την 

Ψυχική Υγεία και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση.  
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Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών θα ήθελα να αποτίνω 

ελάχιστο φόρο τιμής σε μια μεγάλη μορφή της Ψυχιατρικής του 

Πανεπιστημίου μας, της Χώρας και διεθνώς, τον αείμνηστο 

Καθηγητή μας και Ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Στεφανή, όπου το 

μεταρρυθμιστικό έργο του υπήρξε και παραμένει σημείο αναφοράς 

για την Ψυχική Υγεία.   

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


