
 

 
           

Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου:  742/2011 
 

ΘEMA: « υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ επί αιτιματοσ του «ΚΕΘΕΑ» για ζκδοςθ 
ψθφίςματοσ ςυμπαράςταςθσ ». 
 

       Α Π  Ο  Π Α   Μ Α  
                Από το Πρακτικό  30/2011 υνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

            ιμερα  τθν 10/10/2011, θμζρα Δευτζρα και ϊρα  19.00  το Δθμοτικό υμβοφλιο 
ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα, (αίκουςα ςυνεδριάςεων 
«Ακανάςιοσ Σςακάλωφ»), φςτερα από τθν 46170/6-10-2011 πρόςκλθςθ του Προζδρου του, 
που δθμοςιεφκθκε  ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου και επιδόκθκε με αποδεικτικό 
ςτουσ υμβοφλουσ αυτοφ,  ( Άρκρο  65  του N. 3852 /2010  ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεφχοσ Αϋ ), για 
τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ  διάταξθσ. 
Ο κ. Διμαρχοσ είναι παρϊν. 
          Πριν από τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ  ο Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο 41 Δθμοτικϊν  
υμβοφλων, ιταν: 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε   

  1. Γιωτίτςασ  Δθμιτριοσ Πρόεδροσ 22. Κατθρτςίδθσ  Δθμιτριοσ 
  2. Βλζτςασ  Βαςίλειοσ Αντιπρόεδροσ 23. Χρυςοςτόμου  Ευκφμιοσ 
  3. Κιτςοφλθσ  Παναγιϊτθσ Γραμματζασ 24. Γκόγκοσ  Κωνςταντίνοσ 
  4. Σςίλθ  Παραςκευι  Αντιδιμαρχοσ 25. Γκόντασ  Νικόλαοσ 
  5. Θεμελισ  Δθμιτριοσ » 26. Κοςμάσ  Βαςίλειοσ 
  6. Μάντθσ  Νικόλαοσ » 27. Αςθμακοποφλου  Άννα 
  7. Μπζγκασ  Θωμάσ » 28. Ριςτάνθσ  Επαμεινϊνδασ 
  8. Μαςςαλάσ  Βαςίλειοσ » 29. Σςάγκασ  Κωνςταντίνοσ 
  9. Βίνθσ  Γεϊργιοσ » 30. Μπουραντασ  Φϊτιοσ 
10. Ελιςάφ  Μωχςισ » 31. Λαδόπουλοσ  Κωνςταντίνοσ 
11. Σςουμάνθσ  Φίλιπποσ Δθμοτικόσ φμβουλοσ 32. Χιτοσ  Βαςίλειοσ 
12. Γκλίναβοσ  Θωμάσ                    » 33. ίντοσ  Αχιλλζασ 
13. Παπαδιϊτθσ  Γεϊργιοσ                    » 34. Μάντηιοσ  τζφανοσ 
14. Σςαμπαλάσ  Βαςίλειοσ » 35. Λιςγάρασ  Γεϊργιοσ 
15. κοποφλθσ  Ιωάννθσ » 36. Σηίμασ  Λάμπροσ 
16. Δοβανάσ  Ελευκζριοσ » 37. Σαςιοφλασ  Δθμιτριοσ 

17. Λϊλθσ  Γεϊργιοσ » 38. κοποφλθσ  τζφανοσ 
18. Γκόλασ  Νικόλαοσ  » 39. Μαντάσ  Χριςτοσ 
19. Παπαδόπουλοσ  Δθμιτριοσ »   
20. Μανταλόβασ  Ακανάςιοσ »  
21. Βικασ  Βαςίλειοσ »  
 

ΑΠΟΝΣΕ : 1. Νάςτοσ  Δθμιτριοσ, 2. Γκζκασ  Κωνςταντίνοσ. 
          τθ ςυνεδρίαςθ παρευρζκθκε και ο Χριςτοσ Βαγγελισ, υπάλλθλοσ του Διμου για τθν 
τιρθςθ των πρακτικϊν. 
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                Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Δθμιτριοσ Γιωτίτςασ  ςτο κζμα τθσ 
θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: « υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ επί αιτιματοσ του «ΚΕΘΕΑ» για 
ζκδοςθ ψθφίςματοσ ςυμπαράςταςθσ »  δίνει το λόγο ςτον  Διμαρχο κ. Φίλιππο Φίλιο, ο 
οποίοσ  ειςθγείται το κζμα και λζει : Κφριοι φμβουλοι, κζτω υπόψθ του ςϊματοσ τθν υπϋ 
Αρίκμ. Πρωτ. 379/29-09-2011 επιςτολι του ΚΕΘΕΑ, θ οποία  ζχει ωσ κατωτζρω:  
   «Θζμα: Ψιφιςμα ςυμπαράςταςθσ ςτο ΚΕΘΕΑ  (Κζντρο  Θεραπείασ Εξαρτθμζνων Ατόμων) 
Σο ΚΕΘΕΑ  απειλείται  με κλείςιμο των μονάδων  του, λόγω  τθσ δραματικισ μείωςθσ  τθσ 
κρατικισ  επιχοριγθςθσ, τθσ μείωςθσ του προςωπικοφ  και τθσ επαπειλοφμενθσ ςυγχϊνευςισ 
του με τον ΟΚΑΝΑ. Σθν ϊρα που θ οικονομικι κρίςθ  δίνει ϊκθςθ  ςτθν εξάπλωςθ  τθσ χριςθσ  
και οξφνει τον κοινωνικό αποκλειςμό, χιλιάδεσ  εξαρτθμζνοι αλλά  και οι οικογζνειζσ  τουσ  που 
λαμβάνουν  υπθρεςίεσ  ςτισ πάνω  από 100 μονάδεσ του ΚΕΘΕΑ  ςε όλθ  τθ χϊρα, τελοφν υπό 
κακεςτϊσ  ομθρείασ  για τθ ςυνζχιςθ τθσ κεραπείασ τουσ.  
το πλαίςιο  τθσ (πολφχρονθσ) αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ μασ για τθν αντιμετϊπιςθ  του 
προβλιματοσ των ναρκωτικϊν θ ςυμπαράςταςι ςασ, με τθν ζκδοςθ  ψθφίςματοσ, μπορεί  να 
αποτελζςει πολφτιμθ  βοικεια  ςτον αγϊνα μασ για τθ διατιρθςθ  του δικαιϊματοσ τθσ 
πρόςβαςθσ  των εξαρτθμζνων ςε υπθρεςίεσ  κεραπείασ και ζνταξθσ  ςτθν κοινωνία, του 
δικαιϊματόσ τουσ ςτθ ηωι. ϋΗδθ το δθμοτικό ςυμβοφλιο του Διμου  Ακθναίων  ζχει με 
ομόφωνθ απόφαςι του εκδϊςει ψιφιςμα, εκφράηοντασ  τθ ςυμπαράςταςι του προσ τον 
οργανιςμό. 
Σο ΚΕΘΕΑ  Ιωαννίνων  είναι μια από τισ κεραπευτικζσ  μονάδεσ του ΚΕΘΕΑ που απευκφνεται ςε 
χριςτεσ ψυχοτρόπων  ουςιϊν  και τισ οικογζνειζσ τουσ όχι μόνο ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου  
αλλά και ςτθν ευρφτερθ περιοχι  τθσ Δυτικισ Ελλάδασ. Πάνω από 350 χριςτεσ  και 700 γονείσ, 
ςυγγενείσ  και φίλοι χρθςτϊν ζχουν απευκυνκεί  ςτθν μονάδασ  θ οποία  λειτουργεί από το 
επτζμβριο του 2007 με τζςςερισ (4)  δομζσ. 
Πιο ςυγκεκριμζνα, οι λόγοι  που κζτουν  ςε κίνδυνο τθ λειτουργία  του ΚΕΘΕΑ αφοροφν: 
ΣΗ ΤΡΡΙΚΝΩΗ  ΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ 
Που κλείνει μονάδεσ, τινάηοντασ ςτον αζρα τθ κεραπεία χιλιάδων ανκρϊπων , οι οποίοι  μαηί 
με τισ οικογζνειζσ τουσ  ςυμμετζχουν  ςτα «ςτεγνά»  προγράμματα του ΚΕΘΕΑ  και παλεφουν  
για τθν απεξάρτθςθ  από κάκε ουςία. Αυξάνει  δε μακροπρόκεςμα  τισ δαπάνεσ για τθ δθμόςια 
υγεία , τθ δίωξθ και τθν απονομι τθσ ποινικισ δικαιοςφνθσ. 
ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 
Που κα οδθγιςει  ςε κλείςιμο μονάδων, τθ ςτιγμι που θ οικονομικι κρίςθ αυξάνει  τθ χριςθ 
ουςιϊν και τισ ανάγκεσ  για πρόλθψθ, κεραπεία  και επανζνταξθ. 
ΣΗ ΤΓΧΩΝΕΤΗ ΚΕΘΕΑ- ΟΚΑΝΑ 
Που δθμιουργεί  αςάφεια  και ςφγχυςθ, ενζχει ςοβαροφσ κινδφνουσ για τθ δθμιουργία  ενόσ 
υδροκζφαλου γραφειοκρατικοφ  οργανιςμοφ με ελλείμματα  και πλιττει  τθν  ποιότθτα των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 
Περιςςότερεσ  πλθροφορίεσ  για το κζμα μπορείτε  να βρείτε  ςτα δελτία τφπου και τισ 
ανακοινϊςεισ  που ζχουν αναρτθκεί ςτο WWW.kethea.gr. 
τθν περίπτωςθ που λάβετε  απόφαςθ, παρακαλοφμε να μασ τθν κοινοποιιςετε ςτο FΑΧ ςτο 
2651075655. ασ ευχαριςτοφμε ». 
           υνεχίηοντασ ο κ. Διμαρχοσ αναφζρκθκε ςτθν προςφορά του Κζντρου  Θεραπείασ 
Εξαρτθμζνων Ατόμων τονίηοντασ ότι θ ζλλειψθ τζτοιων δομϊν κα δθμιουργιςει προβλιματα 
τόςο ςτθ κεραπεία χιλιάδων ανκρϊπων, οι οποίοι  παλεφουν  για τθν απεξάρτθςθ  από κάκε 
ουςία, όςο και ςτθν  ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.   Κλείνοντασ τθν τοποκζτθςι του  
ο κ. Διμαρχοσ ηιτθςε από το ςϊμα  να εγκρίνει ψιφιςμα, το οποίο να κινείται ςτο πνεφμα των 
προτάςεων του ΚΕΘΕΑ (ζγγραφο 379/29.9.2011), τισ οποίεσ και παρουςίαςε ιδθ και 
ςυνοψίηονται  ςε τρεισ βαςικοφσ άξονεσ :  
α) τθν αναγκαιότθτα  να ςυνεχίςει τθ λειτουργία του το ΚΕΘΕΑ ,  
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β) τθν ιδιαίτερθ χρθςιμότθτα των υπθρεςιϊν που προςφζρει ςε μία εποχι οικονομικισ και 
κοινωνικισ κρίςθσ  και  
γ) τθν ανάγκθ ςυνζχιςθσ τθσ ομαλισ χρθματοδότθςθσ, ωσ αυτοτελοφσ φορζα και χωρίσ  
εφαρμογι του μζτρου  τθσ εργαςιακισ εφεδρείασ. 
         Από τθ διαλογικι ςυηιτθςθ, θ οποία καταγράφεται ςτο  απομαγνθτοφωνθμζνο πρακτικό 
30/10-10-2011, προζκυψε  ότι το ςφνολο  των παρόντων Δθμοτικϊν υμβοφλων ςυμφωνεί με 
τισ απόψεισ  που εκφράηει το ΚΕΘΕΑ  ςτο προαναφερόμενο ζγγραφό του.  
        το ςθμείο αυτό ο επικεφαλισ τθσ παράταξθσ « Λαϊκι υςπείρωςθ » κ. Δθμιτριοσ 
Σαςιοφλασ χωρίσ να διαφωνεί με τισ προτάςεισ του ΚΕΘΕΑ, κατζκεςε ςχζδιο ψθφίςματοσ το 
οποίο αναφζρει μεταξφ άλλων ότι επιχειρείται θ απαξίωςθ των κρατικϊν προγραμμάτων 
απεξάρτθςθσ, ότι διαφαίνεται κίνδυνοσ να κλείςουν δθμόςιεσ και  δωρεάν δομζσ ςτιριξθσ  και 
ότι το μεγάλο πρόβλθμα των ναρκωτικϊν είναι ζνασ ιδιότυποσ τρόποσ καταςτολισ και 
κοινωνικοφ ελζγχου. τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ζκεςε το κζμα ςε 
ψθφοφορία. 

Σο Δθμοτικό υμβοφλιο  αφοφ άκουςε τα παραπάνω  και είδε τισ διατάξεισ του άρκρου 
65 του  N. 3852/2010 

 
 

                                  ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Εγκρίνει  το ακόλουκο ψιφιςμα, το οποίο  ςυνοψίηει τισ απόψεισ του ΚΕΘΕΑ  και τθσ 
διαλογικισ ςυηιτθςθσ  του Δθμοτικοφ υμβουλίου, ιτοι: 
Ι. Θεωρεί ωσ απολφτωσ απαραίτθτθ τθν ομαλι ςυνζχιςθ λειτουργίασ του ΚΕΘΕΑ  Ιωαννίνων, το 
οποίο  προςφζρει  πολφτιμεσ υπθρεςίεσ ςε χριςτεσ ψυχοτρόπων ουςιϊν και ςτισ οικογζνειζσ 
τουσ, ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου  και ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Βορειοδυτικισ Ελλάδοσ. 
ΙΙ. Η ςυνζχιςθ  λειτουργίασ του είναι  απαραίτθτθ, περιςςότερο από κάκε άλλθ φορά ςιμερα  
που οι ευπακείσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ  πλιττονται  ςκλθρά  από τθν οικονομικι και κοινωνικι 
κρίςθ  που βιϊνει θ χϊρα μασ. 
ΙΙΙ. Θεωρεί  επίςθσ  ότι προτάςεισ για μείωςθ τθσ επιχοριγθςθσ των ΚΕΘΕΑ, για εφαρμογι  του 
μζτρου τθσ εργαςιακισ εφεδρείασ και για ςυγχϊνευςθ με τον ΟΚΑΝΑ, κα οδθγιςουν ςε 
ςυρρίκνωςθ  των δραςτθριοτιτων  τουσ και μοιραία ςε κλείςιμο των μονάδων, ιδιαίτερα των 
περιφερειακϊν. 

  
Η απόφαςθ αυτι ζλαβε αφξοντα αρικμό   742/2011. 
Aφοφ αναγνϊςκθκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ. 
 

 
ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
(Ακολουκοφν υπογραφζσ) 

 
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ                                                            Ακριβζσ  Αντίγραφο  

 

 

 

         ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΙΩΣΙΣΑ 
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