
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βαλτετσίου 42, Τ.Κ.: 106 81 Αθήνα  FAX : 210 / 33.01.408  e-mail:chafartg@otenet.gr

                                                                     Αθήνα, 15/10/2019
 Tηλ. 210. 3300 016                                                                               ΔΤ 45 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με διαταγές, εντολές και διορισμούς, δεν γίνεται κοινωνικό έργο!
ΕΕΤΕ: ΟΧΙ  ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΘΕΑ

Με ομόφωνη απόφαση του  ΔΣ του, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, 
καταγγέλλει την κατάπτυστη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 30/9/2019) της 
κυβέρνησης που αφορά τη λειτουργία και το διορισμό ΔΣ του ΚΕΘΕΑ από την 
κυβέρνηση.

Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που πλήττει την πρόληψη, τη θεραπεία και την 
κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων.

Η κυβέρνηση της ΝΔ με αυτή την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου βάζει 
"ταφόπλακα" στο χαρακτήρα και τη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ, αφού με άμεση κρατική 
παρέμβαση θα διορίζεται από τον εκάστοτε υπουργό Υγείας το ΔΣ του ΚΕΘΕΑ από το 
οποίο θα καθορίζονται όλες του οι λειτουργίες. 
Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στην πιστή εφαρμογή της δήθεν "αντιναρκωτικής" 
πολιτικής της ΕΕ που υποβαθμίζει τα "στεγνά" θεραπευτικά προγράμματα και 
στρώνει το δρόμο για τον απόλυτο συμβιβασμό με το κοινωνικό φαινόμενο της 
τοξικοεξάρτησης.
Αυτή η απόφαση της κυβέρνησης είναι η συνέχεια του  Στρατηγικού Σχεδιασμού του 
υπουργείου Υγείας στον Τομέα Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 
που έθετε ως προτεραιότητα την προώθηση συνεργασιών όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων και ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο το ΚΕΘΕΑ, από αυτόνομος οργανισμός να 
μετατραπεί σε υποστηρικτική δομή των προγραμμάτων "υποκατάστασης" του ΟΚΑΝΑ.
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Το ΚΕΘΕΑ στις τέσσερις δεκαετίες δράσης του στη χώρα μας έχει δώσει τα "δείγματα 
γραφής" του και είναι οι χιλιάδες νέοι και οι οικογένειές τους, που από το δρόμο των 
ναρκωτικών σήμερα είναι λειτουργικά ενταγμένοι στην κοινωνική ζωή και δράση.

Το ΕΕΤΕ εκτιμά, ότι πρέπει να αντιταχθούμε όχι μόνο στην Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου για να διαφυλαχτεί ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ,  αλλά και για να ενισχυθεί 
η δράση του με νέες μονάδες, με επαρκές μόνιμο προσωπικό, με πλήρη και επαρκή 
χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Για το Δ.Σ. του ΕΕΤΕ

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Εύα Μελά Παναγιώτης Βαρελάς
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