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ΑΘΗΝΑ 2/10/2011  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Tα μέλη του  Δικτύου Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας 

«ΑΡΓΩΣ» δηλώνουμε πλέον  ότι εξαιτίας της περικοπής 36,8 εκατ. Ευρώ από τον 

ΚΑΕ 2544 σύμφωνα με την απόφαση 000 15 00207  του Υφυπουργού Οικονομικών 

την 26-8-2011 και τη μείωση του Προϋπολογισμού  από 82 εκατ. Ευρώ σε 45 εκατ. 

Ευρώ, ποσό που έχει ήδη απορροφηθεί το πρώτο εξάμηνο, αδυνατούμε πλέον να 

εξασφαλίσουμε τη λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των ΝΠΙΔ.  

Η αδυναμία της συνέχισης λειτουργίας των Μονάδων προκύπτει από την έλλειψη 

βασικών προμηθειών (τρόφιμα, φάρμακα, χαρτικά, καθαριστικά), την αδυναμία 

κάλυψης των προβλεπόμενων προϋποθέσεων σε θεραπευτικό και αποκαταστασιακό 

επίπεδο, αφού οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι και αποχωρούν καθημερινά, 

αλλά  ακόμα και σε επίπεδο απλής διαμονής, αφού πλέον πολλοί λογαριασμοί είναι 

ανεξόφλητοι και πολλοί ιδιοκτήτες κτιρίων προχωρούν σε εξώσεις. Τα χρέη ήδη 

αγγίζουν τα 22 εκατ. ευρώ. 

Η συνεχής όξυνση των παραπάνω προβλημάτων μοιραία οδηγεί, μέσα στις 

επόμενες εβδομάδες, στο κλείσιμο 210 μονάδων ψυχικής υγείας, στην διακοπή 

εργασίας 3050 επαγγελματιών ψυχικής υγείας και στην επιστροφή στα ψυχιατρεία 

1500 ψυχικά πασχόντων που φιλοξενούνται στις στεγαστικές δομές. 

 

Σας τονίζουμε ότι ήδη πολλά Οικοτροφεία αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες 

διατροφής των φιλοξενούμενων, δεκάδες εργαζόμενοι αποχωρούν αφού είναι 

απλήρωτοι από τον Ιούνιο, η προμήθεια φαρμάκων είναι πλέον αδύνατη λόγω μη 

πίστωσης από τους φαρμακοποιούς και βασικές παροχές όπως ηλεκτρικό και 

τηλέφωνο διακόπτονται και οι ελλείψεις προσωπικού εκθέτουν σε κίνδυνο την ζωή, 
την υγεία και την ασφάλεια όλων των εξυπηρετούμενων από τις παραπάνω 



Μονάδες, με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. 
Η υγεία και η ασφάλεια των ασθενών βρίσκονται ήδη σε κίνδυνο, αφού 

αντιμετωπίζουμε πρωτόγνωρες εντάσεις λόγω της ανασφάλειας για το αύριο και του 

άγχους επιστροφής στα ψυχιατρεία. Πολλοί ασθενείς εκφράζουν, εν όψει του 

κινδύνου επιστροφής τους στα ψυχιατρεία, σκέψεις αυτοκτονίας. 

Η κατάσταση είναι οριακή και ιδιαίτερα κρίσιμη και οι απαντήσεις που θα πρέπει να 

δοθούν άμεσες. Χρειάζονται σαφείς απαντήσεις και οδηγίες από το υπουργείο Υγείας 

για τον χειρισμό της κατάστασης. Τι θα πρέπει να κάνουμε;  

• Πώς συνεχίζουμε την ύπαρξη και λειτουργία των 210 Μονάδων και με 
ποια χρηματοδότηση και πότε; 

• Πότε και πώς θα καλυφθούν τα 22 εκατ. Ευρώ που ήδη χρωστάμε; 

• Πως θα προστατεύσουμε την υγεία και την ζωή των ασθενών υπό αυτές 
τις απαράδεκτες θεραπευτικές συνθήκες και χωρίς επαρκές προσωπικό 
και χωρίς τα βασικά για την κάλυψη των αναγών φροντίδας και 
διαβίωσης τους; 

• Συνεχίζουμε τη λειτουργία μας, προσθέτοντας και νέες υποχρεώσεις στις 
ήδη οφειλόμενες;  

• Ποιος θα αναλάβει να πληρώσει τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ που 
εκκρεμούν;  

• Πώς θα εξασφαλίσουμε τρόφιμα για τις επόμενες εβδομάδες; 

• Σε ποιον θα πρέπει να απευθύνονται οι ιδιοκτήτες των κτιρίων για να 
πάρουν τα μισθώματά τους;  

• Από ποιου νοσοκομείου το φαρμακείο θα προμηθευτούμε φάρμακα; 

• Πώς θα διασφαλιστεί από το ΙΚΑ η χορήγηση Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας όλων των  φορέων, που αδυνατούν πλέον να καλύψουν 
τις υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο; 

 

Οι αναπόφευκτες πλέον αυτές τραγικές εξελίξεις πέρα από την ακύρωση του 

θεραπευτικού και κοινωνικού έργου του Προγράμματος Ψυχαργώς και την 

κατάρρευση όλου τη Δημόσιου Συστήματος Ψυχικής Υγείας θα οδηγήσουν σε 

επανάνοιγμα όλων των ψυχιατρείων και πισωγύρισμα στα άσυλα των 1500 

φιλοξενούμενων ψυχικά πασχόντων, με τεράστια κοινωνικά και οικονομικά κόστη.  

Πέρα από το κοινωνικό και θεραπευτικό έγκλημα που θα συντελεστεί, η χώρα θα 

βρεθεί αντιμέτωπη με τη Διεθνή Κατακραυγή και τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που θα απαιτήσει την επιστροφή των 1,4 δισεκατομμυρίων Ευρώ που έχει 

χρηματοδοτήσει την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. 



Στο πλαίσιο αυτό και πρωτίστως για την εξασφάλιση της προστασίας της ζωής και 

της υγείας των εξυπηρετούμενων μας ζητάμε: 

• Άμεση ανάκληση της παραπάνω απόφασης με ακύρωση της περικοπής των 

36,8 εκατ. Ευρώ και άμεση καταβολή των ωφελούμενων 22 εκατ. Ευρώ για 

τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και τα έως τώρα ωφελούμενα 

λειτουργικά από τον Απρίλιο. 

• Άμεση παρέμβαση προς το ΙΚΑ για την εξασφάλιση Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας όλων των  φορέων που αδυνατούν πλέον να την 

εξασφαλίσουν λόγω της μη καταβολής των παραπάνω ποσών από το 

Υπουργείο Υγείας 

• Άμεση εξασφάλιση των αναγκαίων φαρμάκων από τα Φαρμακεία των 

Δημόσιων Νοσοκομείων 

• Άμεση εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων και για το 2012 

 

Στο πλαίσιο αυτό και πρωτίστως για την εξασφάλιση της προστασίας της ζωής και 

της υγείας των εξυπηρετούμενων μας, ζητάμε να μας προσδιοριστεί την Τρίτη 
4/10/2011 επίσημο ραντεβού με τον Υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο και τον 
αρμόδιο υφυπουργό κ. Μπόλαρη,  μαζί με τα σωματεία εργαζομένων, στο 
οποίο θέλουμε υπάρχει άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις της 
χρηματοδότησης και για τη διάσωση των 210 Μονάδων ή για το εναλλακτικό 
σχέδιο (αν υπάρχει) για την εξασφάλιση της προστασίας της ζωής και της 
υγείας των ασθενών στην άμεση αδυναμία λειτουργίας και παροχής των 
υπηρεσιών των παραπάνω 210 Μονάδων. 
 
Το Δίκτυο άμεσα θα προχωρήσει σε για όλα τα παραπάνω σε κατάθεση Μηνυτήριας 

αναφοράς στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά παντώς υπευθύνου 

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής. 

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, Παναγιώτης Χονδρός, 
Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής 

του Δικτύου ΑΡΓΩΣ, 
Τηλ. επικοινωνίας: 6944291331 

Γενικός Γραμματέας, 
Τηλ. επικοινωνίας 6948374927 

 


