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Θέµα: Παραχώρηση Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κερκύρας στο ΤΑΙΠΕΔ 
 
Κυρία και κύριοι Βουλευτές Κέρκυρας 
 
Η διυπουργική επιτροπή αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων, 
συνεχίζοντας την πολιτική εκποίησης δηµόσιων εκτάσεων - ακινήτων, µε το 
1387Β/30.5.2014 ΦΕΚ, µεταβίβασε χωρίς αντάλλαγµα µεταξύ άλλων στο 
Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε., (ΤΑΙΠΕΔ), δυο 
ακίνητα που βρίσκονται στην Κέρκυρα. 
 
Πιο συγκεκριµένα,   πρόκειται για: 
 
α) Ακίνητο εµβαδού 17.365,67 τ.µ., µε όλα τα επικείµενα σε αυτό κτήρια και 
εγκαταστάσεις, επί της πλατείας Ψυχιατρείου, ιδιοκτησίας Ψυχιατρικού 
Νοσοκοµείου Κέρκυρας (ΝΠΔΔ) και   
 
β)  Το ακίνητο «Τουριστικό περίπτερο Ξενία Παλαιοκαστρίτσας» µε εµβαδόν 
2.586,39 τ.µ.  ιδιοκτησίας ΕΟΤ.  
 
Το ακίνητο του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας «περιήλθε  στην πλήρη 
κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου, δυνάµει του υπ’ αριθµ. 7870/25.7.1987 
συµβολαίου του συµβολαιογράφου Κερκύρας Νικολάου Τριβόλη περί 
συµβιβαστικής κατά το νόµο ΑΦΔ’ της 28ης Μαΐου 1887 λύσεως εκκρεµών 
διαφορών µεταξύ του δηµοσίου, της εγχωρίου περιουσίας Κερκύρας, και του 
Δήµου Κερκυραίων, ως φύλακος του Μοντσενιγείου κληροδοτήµατος». 
 
Εντός του χώρου του Ψ.Ν. τα τελευταία χρόνια στεγάζονται ο ΚοιΣΠΕ 
(Κοινωνικός Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης), ο ΟΚΑΝΑ, δοµές 
πρωτοβάθµιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και, έναντι µισθώµατος, τρία, 
από τα συνολικά έξι, τµήµατα και άλλες δοµές του Ιονίου Πανεπιστηµίου 
(Τµήµα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, το Τµήµα Πληροφορικής και το Τµήµα Ξένων 
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Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερµηνείας). Στο ίδιο κτηριακό συγκρότηµα 
στεγάζεται και η Φοιτητική Λέσχη του Ιονίου Πανεπιστηµίου. 
 
Ο συγκεκριµένος χώρος κάλυψε και καλύπτει βασικές κτηριακές ανάγκες του 
Ιονίου Πανεπιστηµίου, η έλλειψη των οποίων είναι και το βασικότερο πρόβληµα 
που αντιµετωπίζει στα 30 χρόνια της λειτουργίας του.  Μάλιστα το Ι.Π. τα 
τελευταία χρόνια έχει καταβάλει, εκτός από τα µισθώµατα και σηµαντικά ποσά 
για την αποκατάσταση και διαρρύθµιση των κτηρίων που χρησιµοποιεί.  
 
Ακόµα, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η µεταβίβαση του ακινήτου, σε κάθε 
περίπτωση,  έρχεται σε αντίθεση µε το σχεδιασµό του δηµοσίου για την ύπαρξη 
του Πανεπιστηµίου, ενώ τα µισθώµατα καταβάλλονται στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Κέρκυρας, σε µια περίοδο που ο κλάδος της δηµόσιας υγείας 
υποχρηµατοδοτείται.  
 
Με τη µεταβίβαση ειδικά του ακινήτου του Ψ.Ν. στο ΤΑΙΠΕΔ, θα προκύψουν 
σοβαρά προβλήµατα για την Κέρκυρα, όπως: 
 

q Στέγασης των υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου σε ακαδηµαϊκό  επίπεδο 
αλλά και σε επίπεδο φοιτητικής µέριµνας.  

q Μετεγκατάστασης των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα που 
φιλοξενούνται στο χώρο. 

q Απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας ψυχικής υγείας. 
q Στέρηση σηµαντικών εσόδων από το Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας 

 
Τέλος, είναι αδύνατο να παραβλέψει κανείς το ιδιαίτερης σηµασίας ιστορικό 
φορτίο του συγκεκριµένου χώρου, αφού  αποτελεί την πρώτη ψυχιατρική δοµή 
της Βαλκανικής Χερσονήσου που λειτούργησε αδιάλειπτα από το 1838, έως τις 
ηµέρες µας, στο ίδιο σηµείο όπου βρίσκεται και σήµερα, στο κέντρο της Πόλης 
της Κέρκυρας καθώς και τη σηµαντική αρχιτεκτονική αξία των κτιρίων του και 
την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου. 
 
Για τους παραπάνω λόγους, η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Τ. Κέρκυρας του ΤΕΕ  
εκφράζει την κατηγορηµατική της αντίθεση µε την παραχώρηση του ακινήτου 
του Ψ.Ν. στο ΤΑΙΠΕΔ και ζητάει την παρέµβασή σας για την ανάκληση της 
απόφασης της διυπουργικής Επιτροπής.  

Ο Πρόεδρος 
 
 

Νίκος Τρίαντος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 


