
 

 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2022 

Ερώτηση  

Προς τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Απαξίωση της μονάδας απεξάρτησης «Διάπλους». 

 

Κύριε Υπουργέ,  

Το θεραπευτικό πρόγραμμα «Διάπλους», του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, αν και 

αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης σε 

ευάλωτες ομάδες εξαρτημένων πολιτών και των οικογενειών τους, οδηγείται στον 

μαρασμό και την απαξίωση εξαιτίας κυβερνητικών πολιτικών και επιλογών.  

Πρόκειται για ένα πρότυπο θεραπευτικό πρόγραμμα της Ψυχιατρικής Κλινικής του 

Γ.Ν. Κέρκυρας που, αν και πρόγραμμα δημόσιου νοσοκομείου, υποστηρίζεται πλέον 

μόνο από τις υπεράνθρωπες προσπάθειες εθελοντών και ελάχιστου προσωπικού. 

Στο πρόγραμμα εργάζονται μόνο δύο άτομα ιατρικό προσωπικό καθώς και δύο 

διοικητικό με οργανική θέση στη Ψυχιατρική Κλινική, που καλούνται να καλύψουν 135 

αυτή τη στιγμή  ασθενείς, στηρίζοντας παράλληλα και τις φυλακές. Αντίστοιχη με την 

έλλειψη προσωπικού είναι και η έλλειψη σε υλικοτεχνικές υποδομές με εθελοντές και 

εργαζόμενους να αναγκάζονται να προμηθεύονται μόνοι τους τα απαραίτητα και να 

στηρίζονται στη διακριτική ευχέρεια ιδιωτών δωρητών, ενώ μόλις πρόσφατα 

διατέθηκαν 2 υπάλληλοι καθαριότητας. Το κοινωνικό έργο που παρέχει το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς και κάθε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα οφείλει να 

υποστηρίζεται από το κράτος και να μην εξαρτάται από τις ενδεχόμενες δωρεές και 

εθελοντική εργασία, πολλώ δε μάλλον όταν το πρόγραμμα είναι κρατικό.  Το 

θεραπευτικό πρόγραμμα «Διάπλους» καλύπτει περιπτώσεις  σε ολόκληρο το νησί της 
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Κέρκυρας, όπως επίσης και σημαντικό αριθμό ασθενών από τη γειτονική Ήπειρο, 

γεγονός που αναδεικνύει την αξία του έργου του και την αυταπάρνηση των ελαχίστων 

εργαζομένων και εθελοντών.  

Όπως ενημερωθήκαμε από εκπροσώπους του προγράμματος, η κυβέρνηση έχει 

ενημερωθεί αναλυτικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει χωρίς να έχει αναληφθεί 

οποιαδήποτε πρωτοβουλία, από τη μεριά της, εκτός από πλήθος υποσχέσεων. 

Δεδομένων τούτων ερωτάστε, κύριε Υπουργέ: 

1. Είστε ενήμερος για την κατάσταση που επικρατεί με τις ελλείψεις προσωπικού 

και υλικοτεχνικών υποδομών στο θεραπευτικό πρόγραμμα «Διάπλους»; 

2. Σκοπεύετε να προχωρήσετε στις απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού ώστε  

το πρόγραμμα να προσφέρει τις απαραίτητες ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς 

πρόβλημα;  

3. Προτίθεστε να αυξήσετε τη χρηματοδότηση του προγράμματος ώστε να μπορεί 

να προμηθευτεί τα απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του υλικά; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

Πρόεδρος Κ.Ο. ΜέΡΑ25 

     




