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                                                                             Αρ.Απόφασης:199/2019 

 
     Στην Κίσσαμο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Δραπανιά σήμερα 

στις 23 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κισσάμου, ύστερα από την  

28/10216/18-10-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. 

Κατερινάκη Νίκης, που νόμιμα κοινοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ. 
Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 
 
   ………………… 
 17. Ψήφισμα για την λειτουργία του ΚΕΘΕΑ. 
   
 

      Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μυλωνάκη Γεωργίου, διαπιστώθηκε από την 
Πρόεδρο ότι το Δημοτικό  Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις 

δ/ξεις του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών 

παραβρέθηκαν παρόντα 27 μέλη και ονομαστικά οι: 
 

1. Κατερινάκη Νίκη, Πρόεδρος 2. Μαυροδημητράκης Σπύρος, 

Αντιδήμαρχος 3. Κουμάκης Νεκτάριος 4. Θεοδωρογλάκης Μιχαήλ 5. 

Λυμπινάκης Ιωάννης 6. Μυλωνάκη Ειρήνη 7. Σκορδυλάκης Γεώργιος 

8. Σκαλιδάκης Θεόδωρος 9. Ξηρουχάκη-Ανουσάκη Αλκηστη 10. 

Σταθόπουλος Αντώνης 11. Κελαιδής Ιωάννης, Αντιδήμαρχος 12. 

Χριστουλάκης Θεόφιλος, Αντιδήμαρχος 13. Τουλουπάκης Θεόδωρος 

14. Κουρτάκη-Δεικτάκη Δήμητρα 15. Χαχλάκης Γεώργιος, 

Αντιδήμαρχος 16. Σταθάκης Θεόδωρος 17. Γλαμπεδάκης Βασίλειος 

18. Ξυπολιτάκης Εμμανουήλ 19. Ψαράκης Νεκτάριος 20. Καστανάκης 

Γεώργιος 21. Μακράκης Γεώργιος 22. Πατερομιχελάκη-Νικολακάκη 

Αικατερίνη 23. Βαρουχάκη Σταυρούλα 24. Καρτσωνάκης Γεώργιος 

25. Δερουκάκης Εμμανουήλ. 26. Λιουδάκης Κων/νος και 27. 

Φραγκιουδάκης Γεώργιος. 
 

 
   
            Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Κισσάμου και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, Λουσακιών, Πολυρρήνιας, 
Σηρικαρίου,Σασάλου,Γραμβούσας, Πλατάνου, Βουλγάρω, Δραπανιά, Καλουδιανών, 
Αμυγδαλοκεφαλίου, Βλάτους, Κάμπου, Κεφαλίου, Περιβολίων, Στροβλών, 
Καλαθενών, Κουκουναράς, Περβολακίων, Ρόκκας, Σφακοπηγαδίου, Φαλελιανών, 
Χαιρεθιανών  και Βάθης. 
 
          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Φωτεινόπουλος 
Βασίλης για την τήρηση των πρακτικών. 
             
    Η κ. Πρόεδρος  καλησπέρισε το Σώμα  και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………. 

    

   Ο κ.  Φραγκιουδάκης Γεώργιος  που εισηγήθηκε το δέκατο έβδομο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης ,  έκανε γνωστό στο Συμβούλιο τα παρακάτω: 
 



 
     Η κυβέρνηση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 30/9/2019, 
αρ. φύλλου 145, άρθρο 8) καταργεί με αυταρχικό τρόπο το αυτοδιοίκητο 
του μεγαλύτερου δικτύου υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής 
επανένταξης της χώρας, του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕΘΕΑ), παρεμβαίνει στη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ, ορίζοντας ότι με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας θα διορίζεται το ΔΣ του και θα 
καθορίζονται οι λειτουργίες του. 
Πρόκειται για προκλητική ενέργεια που επιχειρεί να αλλάξει το 
χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ που παράγει πάνω από 30 χρόνια 
αποδεδειγμένα αποτελεσματικό έργο υψίστης σημασίας για τη νεολαία, 
παρά τα τεράστια οικονομικά εμπόδια που του έχουν θέσει όλες οι μέχρι 
τώρα κυβερνήσεις, περιορίζοντας δραματικά την κρατική χρηματοδότησή 
του. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα προγράμματά του είναι «στεγνά» (δηλαδή 
δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή φάρμακα), όλες οι υπηρεσίες του 
παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής με στόχο την  πλήρη και 
σταθερή αποχή από τις ουσίες και άλλες μορφές εξάρτησης και την 
ισότιμη επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία.  
Η ωμή αυτή παρέμβαση της κυβέρνησης της ΝΔ γίνεται στην κατεύθυνση της 
πιστής εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά που υποβαθμίζει τα 
«στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα στρώνοντας το δρόμο για τον απόλυτο 
συμβιβασμό με το κοινωνικό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης και που προωθεί 
τη νομιμοποίηση της πώλησης, της χρήσης και της καλλιέργειας κάνναβης, 
όπως με το απαράδεκτο σχετικό ψήφισμα της 13/02/2019 του 
Ευρωκοινοβουλίου. 
Έρχεται να προστεθεί στο «Στρατηγικό Σχεδιασμό» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 
που θέτοντας ως προτεραιότητα την προώθηση συνεργασιών όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, ουσιαστικά δρομολόγησε το ΚΕΘΕΑ από αυτόνομος 
Οργανισμός να μετατραπεί σε υποστηρικτική δομή των προγραμμάτων 
«υποκατάστασης» του ΟΚΑΝΑ. 
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» θεωρεί ότι είναι υποχρέωση του Δημοτικού 
Συμβουλίου να ταχθεί ενάντια στην ΠΝΠ, με την οποία η κυβέρνηση 
έρχεται να βάλει ταφόπλακα στο δικαίωμα χιλιάδων εξαρτημένων νέων 
και οικογενειών που ζητούν και βρίσκουν μέσα από τις θεραπευτικές 
κοινότητες τον δρόμο της επιστροφής στη ζωή και την κοινωνία, και την 
οποία, ΠΝΠ, καταδικάζει το ΚΕΘΕΑ, εργαζόμενοι και γονείς νέων σε 

απεξάρτηση. 
   Μετά τα παραπάνω προτείνετε να εκδοθεί ανάλογα ψήφισμα. 
     
 
  Στη συνέχεια η κ.Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει 
 

                                                          Αριθμός απόφασης 199 

 
    Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τα παραπάνω  και διαλογική συζήτηση 
 

                                                        Αποφασίζει ομόφωνα 



 
    Εκφράζει την έντονη καταδίκη του, για την  παρέμβαση της κυβέρνησης στη 
λειτουργία του ΚΕΘΕΑ, που καταργεί  τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα του, 
υπονομεύει πλήρως το έργο του, αφού καταργεί την αποστολή του, τον σκοπό 
του και τη δυνατότητά του για ίδρυση νέων μονάδων και επηρεάζει συνολικά 
όσους εμπλέκονται στο χώρο των εξαρτήσεων στην Ελλάδα. Δηλώνουμε την 
αμέριστη συμπαράστασή μας στις θεραπευτικές κοινότητες, στους 
θεραπευόμενους και τους θεραπευτές του ΚΕΘΕΑ. 
 
Απαιτούμε: 
- Να ανακληθεί άμεσα η προκλητική αυτή απόφαση παρέμβασης στο ΚΕΘΕΑ. 
- Να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας του και να ενισχυθεί η δράση του με νέες 
μονάδες, με επαρκές μόνιμο προσωπικό, με πλήρη και επαρκή 
χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  
 
 
 
   Ακριβές απόσπασμα                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
          (υπογραφές) 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 

                                         

 
     
 
    
 
 
 
 
     
     

 
   
 
          
      
 
 
 
  
                   
 



 
 
            

      
  
                   
 
  
                   


