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Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από
τους Βουλευτές κ.κ. Ι. Βρούτση, Ν. Κακλαμάνη, Ι. Φωτήλα και Β.
Οικονόμου, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Η Μονάδα Σκαραμαγκά βρισκόταν σε Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
του Σκαραμαγκά, χώρο εντελώς απομονωμένο και ακατάλληλο από κάθε
πλευρά για τη διαβίωση των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, σε
εγκαταστάσεις που εγκυμονούσαν σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την
ασφάλειά τους.
Είναι περισσότερο από σαφές ότι η Κοινωνία, η Επιστήμη, η Πολιτεία
ομόφωνα διέκοψαν τη λειτουργία ενός «κλειστού» Ιδρύματος, το οποίο
πριν λίγα χρόνια χαρακτηρίζονταν στον Τύπο ως «αποθήκη ψυχών» και
«κολαστήριο» (δημοσιεύματα στο Τύπο 03/05/2009).
Η παύση λειτουργίας της Μονάδας Σκαραμαγκά για όσους
πραγματικά είχαν την ευθύνη και γνώριζαν τη περίπτωση του, είναι προς
όφελος όχι μόνο των εξυπηρετούμενων αλλά και ολόκληρης της ελληνικής
Κοινωνίας. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω γεγονός σχετίζεται με την
αναβάθμιση του Προνοιακού Συστήματος αλλά και του πολιτισμού μας.
Τόσο η τωρινή όσο και η προηγούμενη Διοίκηση του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠ Αττικής)
είχε
αποφασίσει τη διακοπή της λειτουργίας της Δομής Σκαραμαγκά του
ΠΑΑΠΑΒ στο συγκεκριμένο χώρο, και τη μετακίνησή της, όπως
συστήνεται από ετών από ειδικούς επιστήμονες, Ανεξάρτητες Αρχές,
Σώματα Επιθεωρητών και Σωματεία Εργαζομένων. Περαιτέρω, ο
Συνήγορος του Πολίτη με δύο σχετικές Εκθέσεις του συνέστησε τη
μετακίνηση των περιθαλπόμενων από το Σκαραμαγκά, με κύριο κριτήριο
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την εκτός του οικιστικού και κοινωνικού ιστού θέση της Μονάδας και τον
τρόπο λειτουργίας.
Το Υπουργείο πήρε την ευθύνη και έκλεισε τη Μονάδα Σκαραμαγκά,
γεγονός που υποδέχτηκαν πολύ θετικά οι θεσμοί, οι ενώσεις των
Αναπήρων (ΕσαμεΑ, ΠΟΣΓΚΑμεΑ κ.λπ.), όπως και η Κοινωνία των Ατόμων
με Αναπηρία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη περίπτωση της «ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ
ΑΝΟΧΗΣ» που έχει δημοσιοποιήσει την έκθεση από την έκτακτη επίσκεψή
του σε δελτίο τύπου στις 03/03/2018.
Προκειμένου να μετακινηθούν οι φιλοξενούμενοι της Μονάδας
Σκαραμαγκά σε καταλληλότερες δομές του Kέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Αττικής, εκπονήθηκε από τα αρμόδια επιστημονικά και
διοικητικά όργανα ολοκληρωμένο ατομικό σχέδιο μετάβασης, με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους, της εξυγίανσης και του
εξορθολογισμού των υπηρεσιών που προσφέρονται και της καλύτερης
πρόσβασης για το υποστηρικτικό περιβάλλον των φιλοξενουμένων.
Οι περιθαλπόμενοι μεταφέρθηκαν σε δύο άλλα Ιδρύματα, στο
Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής & Δυτικής Αθήνας, όπου πράγματι συμβιούν
με άλλους ενήλικες περιθαλπόμενους. Μεταφέρθηκαν μαζί με το
προσωπικό που τους φρόντιζε και παραμένουν σε πτέρυγες από κοινού
ώστε να μη διαταραχτούν από τις αλλαγές οι ισορροπίες τους.
Επισημαίνεται ότι καμία σύγχρονη επιστημονική πρακτική δεν προκρίνει
πλέον την απομόνωση ανθρώπων με τέτοια προβλήματα.
Ακριβώς, επειδή, η μετακίνηση έγινε με κάθε επιστημονική
πρόβλεψη και η προσαρμογή στα νέα πλαίσια υπήρξε ομαλή, ήδη
διαφαίνονται οι θετικές εξελίξεις σε όλους. Η καθήλωση που ήταν χρόνια
καθημερινή πρακτική στο Σκαραμαγκά, όπως βεβαιώνει το Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, έχει ήδη περιοριστεί
περιστασιακά σε τέσσερα άτομα (και στις δυο Μονάδες) και στόχος είναι
η πλήρης κατάργησή της μέσα στους επόμενους μήνες, εφόσον οι ίδιοι οι
ωφελούμενοι παρουσιάσουν την αναμενόμενη βελτίωση. Ήδη, οι δυο από
τους τέσσερις δεν κάνουν χρήση της πρακτικής .
Ακριβώς ένας από τους βασικούς λόγους της μετακίνησης ήταν η
ασφαλής κατάργηση αυτής της πρακτικής, και για το λόγο αυτό γίνεται
σταδιακά η κατάργησή της.
Όλες οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας τηρούνται στα δύο
Παραρτήματα, όπου διαμένουν πλέον τα άτομα που ήρθαν από το
Σκαραμαγκά και τα αιτούμενα έγγραφα έχουν παραδοθεί στο Σώμα
Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Y.Π.) που ήδη
πραγματοποιεί έλεγχο σε όλες τις εγκαταστάσεις αναφορικά με την υγεία
και την ασφάλεια όλων των περιθαλπομένων και όχι μόνο των είκοσι επτά.
Το πόρισμα αναμένεται να ολοκληρωθεί.
Έως 18.5.2018 δεν είχε διαταχθεί κανένας πειθαρχικός έλεγχος,
διότι δεν υπάρχουν κακόβουλες ή αμελείς ενέργειες εκ μέρους του
προσωπικού. Για τα «ύποπτα» τραύματα και τις δήθεν σημερινές
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καθηλώσεις και τραύματα, οι γονείς άλλων ατόμων που παραβρίσκονται
καθημερινά στο χώρο, μπορούν να δώσουν τη δική τους μαρτυρία.
Οι γιατροί που παρακολουθούν τα θέματα της υγείας των 25
περιθαλπόμενων στις 2 Δομές είναι οι παρακάτω: 2 Ψυχίατροι, 1
Παθολόγος, 1 Φυσίατρος και 1 Καρδιολόγος.
Για την κάλυψη των αναγκών των 20 περιθαλπομένων (ενηλίκων και όχι παιδιών )
που προέρχονται από την Μονάδα Σκαραμαγκά και βρίσκονται τώρα στο Παράρτημα
Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας διατίθενται, πέραν των ιατρών :

 18 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό εκ των οποίων 1 Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης
 2 Εργοθεραπευτές και 2 Φυσιοθεραπευτές σε 4ωρη καθημερινή
απασχόληση
 2 Ψυχολόγοι και 1 Κοινωνική Λειτουργός, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι
με την στήριξη και των οικογενειών των περιθαλπομένων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αναλογία προσωπικού φροντίδας προς
περιθαλπόμενα άτομα υπερβαίνει την σχέση 1 προς 2 (1 προς 5 ανά βάρδια) ενώ για
το επιστημονικό προσωπικό η σχέση είναι 1 προς 10 ανά ειδικότητα.
Τέλος, το Υπουργείο μας στα πλαίσια των πολιτικών αποϊδρυματοποίησης
εξέδωσε την υπ’αρ. 60135/1579(ΦΕΚ

4590, τΒ,

27-12-2017)ΚΥΑ,

«Πρόγραμμα Αποϊδρυματοποίησης ΑμεΑ», άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο
άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται στα παραρτήματα ΑμεΑ

του

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής, προβλέπεται να μεταστεγαστούν
σε ασφαλή και υποστηρικτική δομή ή σε δομή οικογενειακού τύπου ή να
επιστρέψουν

στην οικογένεια με ταυτόχρονη

υποστήριξή τους από το

πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2

η

αποϊδρυματοποίηση και η πρόληψή της περιλαμβάνει την ανάπτυξη δομών
φιλοξενίας

των

προγράμματος

ατόμων

με

επαγγελματικής

αναπηρία,
αναδοχής,

την
την

ανάπτυξη
ανάπτυξη

πιλοτικού
μονάδας

βραχείας υποδομής ατόμων με αναπηρία, τη δημιουργία κινητής μονάδας
παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε οικογένειες με άτομα με αναπηρία
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είτε βιολογικές, είτε θετές, είτε ανάδοχες, την ανάπτυξη κέντρων
δημιουργικής απασχόλησης και τη δημιουργία κέντρων ημέρας για ΑμεΑ.
Συν/να: έντεκα (11) έγγραφα
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Θ. ΦΩΤΙΟΥ
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