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Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2016

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
και τη Διεύθυνση του ΚΕΘΕΑ

Περιμένοντας  την  14η  του  Σεπτέμβρη  αναβιώνουμε  την  τραγική  περίοδο  ενός
προαναγγελθέντος θανάτου. Οι δομές των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ
σε  7  πόλεις  (Αθήνα,  Θεσσαλονίκη,  Ηράκλειο,  Καλαμάτα,  Λάρισα,  Ιωάννινα  και  Μυτιλήνη)
πρόκειται να κλείσουν οριστικά λόγω λήξης των 8μηνων συμβάσεων του προσωπικού. 

Τα Κέντρα ξεκίνησαν να λειτουργούν από το Σεπτέμβριο του 2013 και μέχρι τον Ιούλιο του
2015  πρόσφεραν  υπηρεσίες  συμβουλευτικής,  θεραπείας,  ψυχοκοινωνικής  και  φαρμακευτικής
υποστήριξης  σε  περισσότερους  από  2000  συμπολίτες  μας.  Άνθρωποι  που  αντιμετωπίζουν
προβλήματα  εξάρτησης  από  παράνομες  ουσίες,  αλκοόλ,  τζόγο  ή  διαδίκτυο,  άνθρωποι  που
ταυτόχρονα  με  την  εξάρτησή  τους  υποφέρουν  από  σοβαρά  προβλήματα  ψυχικής  υγείας,   οι
ταλαιπωρημένες οικογένειες  των ανθρώπων αυτών, βρήκαν ένα καταφύγιο που ανταποκρινόταν
ολιστικά στις πολύπλευρες ανάγκες τους. Ωστόσο, η αυξημένη ανάγκη των ανθρώπων αυτών για
σταθερότητα και η απαραίτητη για αυτούς συνέχεια στη φροντίδα διαταράχθηκαν απότομα όταν
τον Ιούλιο του 2015 έληξαν οι συμβάσεις  του προσωπικού.  Τότε τα Κέντρα υπολειτούργησαν,
μέσω της συνδρομής κάποιου από το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό του φορέα και μέσω εθελοντών,
ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους. 

Οι ελπίδες αναπτερώθηκαν όταν τον Ιανουάριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν νέες 8μηνες
συμβάσεις  προσωπικού,  τα  Κέντρα  επαναστελεχώθηκαν  και  ξεκίνησε  ένας  καινούριος
θεραπευτικός σχεδιασμός, χωρίς ημερομηνία λήξης, όπως οφείλει να γίνεται σε ένα πλαίσιο που
απευθύνεται σε ανθρώπους που οι ανάγκες τους δεν λήγουν στο τέλος του 8μήνου. Η αδιάκοπη
λειτουργία των Κέντρων, έπειτα μάλιστα και από την τραγική εμπειρία της προηγούμενης διακοπής
τους, αποτέλεσε δέσμευση προς τους ανθρώπους αυτούς, τόσο εκ μέρους του ΚΕΘΕΑ όσο και εκ
μέρους του Υπουργείου Υγείας. Λίγο πριν από τη λήξη των συμβάσεων του προσωπικού ερχόμαστε
δυστυχώς για ακόμη μία φορά αντιμέτωποι με την αναίρεση μίας υπόσχεσης, με το κλείσιμο των
Κέντρων να διαφαίνεται αυτή τη φορά οριστικό, μέσα σε ένα κλίμα σιωπηλής αβεβαιότητας και
ανομολόγητης ενοχής.

Το προσωπικό ορισμένου χρόνου των Κέντρων καλείται να αναλάβει, παράλληλα με τη
διαχείριση της δικής του εργασιακής ανασφάλειας, τη φροντίδα των εξυπηρετούμενων κατά την
επαναβίωση  της  τόσο  επιζήμιας  για  τη  ζωή  τους  απώλειας  της  σταθερότητας.  Το  ανεπαρκές
αριθμητικά  μόνιμο  προσωπικό  του  φορέα  καλείται  να  απορροφήσει  τους  κραδασμούς  της
κατάρρευσης  υποστηρίζοντας  μερικώς  τη  συνέχιση  λιγοστών  δράσεων  των  Κέντρων.  Οι
οικογένειες των εξυπηρετούμενων καλούνται για μία ακόμη φορά να επιστρέψουν στην αγωνία της
επόμενης  μέρας.  Οι  άνθρωποι  που  κατάφεραν  να  αποκαταστήσουν  ένα  τμήμα  της  ζωής  τους
καλούνται να ξαναβγούν στην αναζήτηση μιας καινούριας σχέσης, με ένα ή περισσότερα πλαίσια,
με  μία  ή  περισσότερες  υπηρεσίες,  αντιμέτωποι  για  μία  ακόμη  φορά  με  τις  ανεπάρκειες  του
συστήματος να ανταποκριθεί στις πολλαπλές και εξειδικευμένες ανάγκες τους, μέσα στο αδιέξοδο
στροβίλισμα της περιστρεφόμενης πόρτας που η δημιουργία των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών
Κέντρων από το ΚΕΘΕΑ υποσχέθηκε να αναχαιτίσει.

Καλούμε  τη  διοίκηση  του  ΚΕΘΕΑ να  τοποθετηθεί  επίσημα  σχετικά  με  το  επικείμενο
κλείσιμο των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων και  να αναλάβει  την ευθύνη που της
αναλογεί  απέναντι  στους  ανθρώπους  και  τις  οικογένειές  τους  που  υποστηρίζονται  από  αυτά.
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Θεωρούμε ότι οφείλει να αξιοποιήσει, αφού πρώτα τις κοινοποιήσει, τις αξιολογήσεις που έχουν
διενεργηθεί  σχετικά  με  την  ποσότητα  και  την  ποιότητα  των  προσφερόμενων  από  τα  Κέντρα
υπηρεσιών. Με βάση αυτές οφείλει να αιτιολογήσει τις αποφάσεις της σχετικά με τον μελλοντικό
θεραπευτικό  σχεδιασμό  και  τις  διοικητικές  αναδιαρθρώσεις  που  είναι  απαραίτητες  για  τη
διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της ποιότητας του κοινωνικού έργου που προσφέρεται από
τις υπηρεσίες αυτές. 

Κάθε  μέρα  που  περνάει  συντελεί  πλέον  στη  σταδιακή  απαξίωση  των  δομών  και  στη
μοιρολατρική αποδοχή της κατάργησής τους. 

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να επισπεύσει τις αναγκαίες διαδικασίες για την επίλυση του
προβλήματος υποστελέχωσης του Φορέα, εξασφαλίζοντας επαρκείς, μόνιμες και σταθερές θέσεις
εργασίας για την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων, ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης, αναγκών
του πληθυσμού. Κάθε επιθεματική λύση του τύπου 8μηνες συμβάσεις, “μπλοκάκια”, εθελοντική
εργασία, εξωτερικές δωρεές, αποδεικνύεται μακροπρόθεσμα επιζήμια στην αντιστοιχία κόστους –
οφέλους, καθώς συμβάλλει στην πτώση της ποιότητας και του όγκου των υπηρεσιών, μέσω των
συνεχών εναλλαγών προσωπικού και του ανεπαρκούς χρόνου για την εκπαίδευσή του, καθώς και
μέσω της χαμηλής συγκρατησιμότητας των μελών στο θεραπευτικό πλαίσιο, γεγονός που μπορεί να
οδηγεί μέχρι και στο εξαπλασιασμό του δημόσιου κόστους ανά άτομο.

 
Θα είναι λυπηρό η συλλήβδην κατάργηση των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων

να αποτελέσει  ένα  ακόμη μελανό  παράδειγμα  για  τη  μη  αξιοποίηση των αποτελεσμάτων  μιας
επιτυχημένης  και  πρωτοποριακής  για  τα  ελληνικά  δεδομένα  πρωτοβουλίας,  για  την  αδυναμία
συνέχισης  ενός  επιστημονικά  σχεδιασμένου  και  κοινωνικά  επωφελούς  προγράμματος  που
χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το ΕΣΠΑ, για την απαξίωση των δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών
υγείας στις οποίες “κανείς πια δεν μπορεί να βασιστεί”.

Διεκδικούμε το αυτονόητο: να συνεχιστεί μετά τις 14 Σεπτέμβρη 2016, χωρίς διακοπή, η
λειτουργία των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων, να προσληφθεί με σταθερούς όρους
εργασίας το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και να
πραγματοποιηθεί η ένταξή τους στο οργανόγραμμα των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ.

Το προσωπικό του Πολυδύναμου Ψυχοδιαγνωστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης:

Γηρούκη Μαρία, Παιδοψυχίατρος
Μιμίκος Στέλιος, Ψυχολόγος
Πετρίδου Ηρώ, Κοινωνική Λειτουργός
Νικολαΐδου Μαρία, Νοσηλεύτρια
Σλαβάκη Ευφροσύνη, Ειδική Θεραπεύτρια
Τσιμιτσέλης Γιώργος, Ψυχίατρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Διεύθυνση ΚΕΘΕΑ Β. Ελλάδος
-Υπεύθυνη Πολυδύναμου Ψυχοδιαγνωστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
-Τμήμα Ενημέρωσης ΚΕΘΕΑ
-Σύλλογο Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ
-Πολυδύναμα  Ψυχοδιαγνωστικά  Κέντρα  Αθήνας,  Ηρακλείου,  Ηπείρου,  Καλαμάτας,  Λάρισας,
Μυτιλήνης
-ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ
-ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
-ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ


