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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

H Ομοσπονδία Φορέων Ψυχικής Υγείας Αργώ, με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα 
περί δήθεν δημιουργίας ΣΔΙΤ  στον χώρο της ψυχικής υγείας μέσω της συνεργασίας 
της  ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της αστικής μη 
κερδοσκοπικής εταιρείας ΕΠΡΟΨΥΗ, τη σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ  και τη 
σχετική επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ, θα ήθελε να επισημάνει τα εξής: 

• Προϋποθέσεις για τη λειτουργία ΣΔΙΤ είναι αφενός η ύπαρξη κέρδους και 
αφετέρου η συμμετοχή κερδοσκοπικών φορέων,  προϋποθέσεις που στην 
περίπτωση της συνεργασίας της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και της ΑμΚΕ ΕΠΡΟΨΥΗ  δεν ισχύουν αφού αφενός η  ΑμΚΕ 
ΕΠΡΟΨΥΗ  είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το καταστατικό της και 
αφετέρου ρητά  προβλέπεται  στο σύστημα διαχείρισης των μονάδων ψυχικής 
υγείας των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου  μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, ο συμψηφισμός των όποιων ετήσιων πλεονασμάτων -”κερδών” 
από τις σχετικές χρηματοδοτήσεις με μελλοντικές χρηματοδοτήσεις επόμενων 
ετών. Έτσι, για άλλη μία φορά τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία πάνω 
από 270 κοινοτικών μονάδων ψυχικής υγείας στα πλαίσια του Προγράμματος 
Ψυχαργώς, Μονάδων  που παρέχουν δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες Δημόσιας 
Ψυχικής Υγείας από το 1985 έως και σήμερα, από τους συνδικαλιστές της 
ΠΟΕΔΗΝ και τους εκπροσώπους του ΚΚΕ μετατρέπονται παραπλανητικά σε 
κερδοσκοπικούς φορείς και αποδιοπομπαίοι τράγοι στην υγεία, ενώ 
κατηγορούνται παράλληλα με ανυπόστατα ψεύδη από την ανακοίνωση της 
ΠΟΕΔΗΝ για διάφορα επιστημονικά και διαχειριστικά παραπτώματα στα 
οποία όμως θα απαντήσουμε με άλλη ανακοίνωση. Θα περιμέναμε 
σοβαρότερη τοποθέτηση και γνώση του θεσμικού πλαισίου καθώς επίσης θα 
περιμέναμε από την ΠΟΕΔΗΝ κίνηση υποστήριξης των μονάδων των 
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων του ΕΣΥ που πλήττονται και υπολειτουργούν. Η 
ψυχική υγεία χρειάζεται συνέργειες και όχι στείρες αντιπαλότητες. 

• Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
υπάγονται στις διατάξεις του ν.2716/99, του ιδρυτικού και βασικότερου νόμου 
για την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αποτέλεσαν και αποτελούν 
βασικό πυλώνα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που πραγματοποιείται στην 
Ελλάδα και η οποία βασίστηκε σε αυτήν την διαφορετική φιλοσοφία και 
κουλτούρα τους,  που εστιάζει στην κοινωνική και στην κοινοτική προσέγγιση 
της ψυχιατρικής, προσέγγιση που συνέβαλε στην αλλαγή του μοντέλου της 
ασυλιακής ψυχιατρικής που κυριαρχούσε στα περισσότερα νοσοκομεία της 
χώρας τη δεκαετία του 1980, συνθήκη που ήταν καταδικαστέα. Υλοποιώντας 
μάλιστα ιδιαίτερα καινοτόμες παρεμβάσεις όπως αυτή της λειτουργίας 
κινητών μονάδων ψυχικής υγείας από τον αείμνηστο καθηγητή Παναγιώτη 
Σακελλαρόπουλο και την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής 

• Με αυτή τη διαφορετική κουλτούρα και την κοινοτική προσέγγιση της 
ψυχιατρικής τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα  πρωτοστατούν, με συντονισμό της Ομοσπονδίας μας, στην 
παροχή επείγουσας ψυχιατρικής φροντίδας προς τον πληθυσμό σε όλες τις 



έκτακτες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και που πλήττουν τους 
συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα: 
• στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κοροναϊού μέσω της γραμμής 

10306, που λειτουργεί σε συνεργασία με την Α πανεπιστημιακή ψυχιατρική 
κλινική του ΕΚΠΑ, και  του Προγράμματος Κανένας Μόνο στην Πανδημία 
που υλοποιείται σε συνεργασία 24 νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με τις ΥΠΕ  και 400 μονάδες του ΕΣΥ. 

• στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων μετά από τις πυρκαγιές τόσο στη 
Βόρεια Εύβοια όσο και στην Ανατολική Αττική το 2021,  στο Μάτι το 2019 
καθώς και στη Ζαχάρω το 2007 αλλά και τους σεισμούς στο Αρκαλοχώρι σε 
συνεργασία με το ΠΑΓΝΥ το 2021 και στη Θεσσαλία το 2020.  

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποτελώντας ένα σημαντικό κοινωνικό κεφάλαιο 
της χώρας μας, συνεργάζονται και συνεργάστηκαν με διάφορες δημόσιες 
υπηρεσίες και φορείς του Κράτους χωρίς να υπάρξει καμία αναφορά σε 
κέρδος και καμία άλλη κατηγορία ιδιωτικοποίησης των σχετικών υπηρεσιών 
γιατί λειτουργούν συμπληρωματικά στο Κράτος, πιο κοντά στον πολίτη και 
πιο άμεσα όντως φορείς της κοινωνίας των πολιτών με γρηγορότερα 
αντανακλαστικά και μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία από τις  κρατικές 
νομικές οντότητες που απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες για να 
ενεργοποιηθούν. 

Ολοκληρώνοντας, θέλουμε να επισημάνουμε ότι η συμμετοχή των νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στη λειτουργία του νέου 
θεσμού των μονάδων έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση μόνο θετικά 
αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει, τόσο μέσω της βαθύτατης κοινωνικής και 
κοινοτικής προσέγγισης που έχουν ως φορείς της κοινωνίας των πολιτών όσο και 
μέσω της ευελιξίας τους για άμεσες προσλήψεις και άμεση υλοποίηση των 
παραπάνω  μονάδων,. Θα αποτελέσουν  καινοτόμες μονάδες με σύγχρονη 
επιστημονική μεθοδολογία και προσέγγιση και θα παρέχουν υπηρεσίες κινούμενες 
εντός του ευρύ κοινωνικού ιστού.  
Στο πλαίσιο αυτό συγχαίρουμε την ΕΠΡΟΨΥΗ όπως και τα υπόλοιπα νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συμμετέχουν στο 
σχετικό διαγωνισμό για τις μονάδες έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση με ή χωρίς 
τη συνεργασία πανεπιστημιακών ψυχιατρικών κλινικών (ΕΚΠΑ και Αττικού 
Νοσοκομείου, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ.α), γιατί μέσω των 
συνεργασιών αυτών διασφαλίζουν την μεταφορά τεχνογνωσία αμφίπλευρα και την 
άμεση υλοποίηση των νέων μονάδων όπως απαιτεί το στενό χρονοδιάγραμμα του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μονάδες που θα ενισχύσουν σημαντικά τη 
λειτουργία του δημόσιου συστήματος δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 
αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελούν άλλωστε και όλες οι άλλες Μονάδες που 
λειτουργούν με ευθύνη των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. 
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