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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Δημοτικό Συμβούλιο Χίου 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

Εκ της υπ' αριθμ. 19 της 18/10/2019 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 
Αριθμός απόφασης 

588/2019 
36ο θέμα Η.Δ. 

Περίληψη απόφασης 
Ψήφισμα περί του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ 
Στη Χίο και στην αίθουσα “Ανδρέας Λοϊζος” σήμερα την 18η Οκτωβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας 
Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε 
ο κ. Παύλος Π. Καλογεράκης , ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 14/10/2019, που 
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4555/2018 και αφού 
διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Παναγιώτης Κ. Αναγνώστου                  2 Κωνσταντίνος Θ. Βεργίνας                 
 3 Ζαννής Γ. Ζαννίκος (1)                    4 Κυριάκος Σ. Ζωάνος                       
 5 Παύλος Π. Καλογεράκης                     6 Γεώργιος Μ. Κλιαμενάκης                  
 7 Παναγιώτης Κ. Μανδάλας                    8 Δημήτριος Σ. Μάντικας                    
 9 Χαράλαμπος Μ. Μπουρνιάς                   10 Ισίδωρος Π. Ντομάτας                     

 11 Ιωάννης Κ. Ξενάκης                        12 Γεώργιος Ι. Πατεριμός                    
 13 Βασίλειος Π. Μυριαγκός                    14 Νικόλαος Α. Νύκτας (5)                   
 15 Γεώργιος Δ. Σαραντινούδης (7)             16 Σταυρούλα Σ. Σάτρα                       
 17 Παντελής Σ. Στεφάνου (2)(3)               18 Κωνσταντίνος Δ. Τριαντάφυλλος            
 19 Κυριάκος Γ. Φρεζούλης                     20 Ανδρέας Ι. Βεργίτσης (1)(6)              
 21 Εμμανουήλ Μ. Βουρνούς                     22 Παναγιώτης Π. Γιακούμας                  
 23 Παντελής Σ. Καμπούρης (8)                 24 Νικόλαος Γ. Καρασούλης (2)(5)            
 25 Γεώργιος Ε. Λιγνός (1)                    26 Γεώργιος Μ. Μπελέγρης (2)(4)             
 27 Παρασκευή Η. Ποταμούση (5)                28 Θεόδωρος Ι. Γλύκας (2)(5)                
 29 Γεώργιος Λ. Καλλέργης                     30 Ιωάννης Χ. Καραβασίλης                   
 31 Λεωνίδας Μ. Μπιλιράκης (2)(5)             32 Αγγελική Ι. Παμπάλου                     
 33 Σταμάτιος Γ. Σαραντινός                   34 Κλεάνθη Ν. Γιόμελου-Κωστάλα              
 35 Μάρκος Ι. Σκούφαλος                       36 Δημήτριος Κ. Αντωνόγλου                  

    
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Αλέξανδρος Κ. Γεωργούλης                  2 Μάρκος Γ. Μεννής                         
 3 Αναστάσιος Κ. Ποδιάς                      4 Ματθαίος Ν. Φαφαλιός                     
 5 Εμμανουήλ Σ. Στάθης                        

Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 
υπογράφονται. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος 

---- Απαρτία – Αποχωρήσεις – Προσελεύσεις ---- 
Η απαρτία που διαπιστώθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης, (31 μέλη), διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης με τις παρακάτω μεταβολές που παραπέμπουν στον ανωτέρω πίνακα των παρόντων.  
 
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: 1ο έως 3ο, 35ο, 36ο, 
5ο έως 14ο, 4ο, 15ο έως 34ο,  38ο, 37ο, 39ο έως 47ο.  
 
(1)   Απουσίαζε κατά την διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 35ο και 36o της Ημερήσιας Διάταξης.  
(2)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης  του 4ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(3)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 16ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
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(4)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 17ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(5)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 18ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(6)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 19ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(7)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 20ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(8)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 22ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
 
Τέθηκαν -2- θέματα για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης:  
1ο: Ορισμός εκπροσώπων Δ. Χίου στις τριμελείς διοικούσες επιτροπές του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Χίου.  
2ο: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Χίου ως εκπροσώπου στην Τράπεζα της Ελλάδος.  
 
Το κατεπείγον των θεμάτων έγκειται στο γεγονός ότι:  
Για το 1ο θέμα: Οι εκπρόσωποι του Δ. Χίου πρέπει να οριστούν άμεσα για να συνεχιστεί ομαλά η λειτουργία των 
επιτροπών.  
Για το 2ο θέμα: Η εξουσιοδότηση στον κ. Δήμαρχο πρέπει να δοθεί άμεσα για να συνεχιστεί η ομαλή συνεργασία 
των Υπηρεσιών του Δήμου με την Τράπεζα της Ελλάδος.  
 
Ομόφωνα αποφασίστηκε, τα ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θέματα, να συζητηθούν πριν την έναρξη 
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 
Η.Ψήφισμα περί του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ 
 

---------- ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ---------- 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Χιακή Συμπολιτεία έστειλε ένα κείμενο το οποίο θα διαβάσω γιατί δεν έχουμε κάνει συζήτηση 
καθόλου επ' αυτού,  που αφορά το ΚΕΘΕΑ. Φωτοτυπία του κειμένου έχετε μπροστά σας, παρά το ότι το 
κοινοποιήσαμε σε όλους μέρες τώρα και το οποίο λέει:  Ψήφισμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου απαιτεί την 
άμεση απόσυρση της αιφνίδιας και αντισυνταγματικής απόφασης της κυβέρνησης, να καταργήσει το 
αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ αντικαθιστώντας το άμισθο και εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο με έμμισθο 
διορισμένο από την ίδια. Επί τέσσερις 10ετίες η αυτοδιοίκηση του ΚΕΘΕΑ με την συμμετοχή και την ψήφο των 
ίδιων των μελών των θεραπευτικών προγραμμάτων, των γονιών τους, των εργαζομένων και της κοινωνίας των 
πολιτών, έχει διασφαλίσει την υποδειγματική δημοκρατική λειτουργία και χρηστή διοίκηση του Οργανισμού, 
εκλέγοντας ένα Διοικητικό Συμβούλιο εθελοντών υπόλογο σε όλους τους παραπάνω και την ελληνική κοινωνία. 
Ειδικά στο νησί μας γνωρίζουμε και εκτιμούμε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει στην τοπική μας 
κοινωνία το συμβουλευτικό κέντρο του ΚΕΘΕΑ που λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2017 ενταγμένο στο δίκτυο 
υπηρεσιών ΝΟΣΤΟΣ.  Ο διορισμός έμμισθου Διοικητικού Συμβουλίου στο ΚΕΘΕΑ αποτελεί ευθεία πολιτική 
παρέμβαση στο εσωτερικό του Οργανισμού από την κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να στηρίξει την επιλογή της 
αφήνοντας ψευδείς και συκοφαντικούς υπαινιγμούς για τον τρόπο λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ. Με την 
γραφειοκρατική συγκεντρωτική πολιτική της η κυβέρνηση αφαιρεί απροκάλυπτα το δικαίωμα ψήφου των άμεσα 
εμπλεκομένων στον Οργανισμό, απαξιώνει τα προγράμματα απεξάρτησης και βάζει εμπόδια στην κοινωνική 
επανένταξη των απεξαρτημένων.  Ζητούμε την άμεση απόσυρση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό 
είναι το κείμενο, εάν βέβαια θέλει συμπληρωματικά κάτι ο κύριος Αντωνόγλου, πολύ συνοπτικά σας παρακαλώ, 
έχει το λόγο.  
 
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε έχω και εισήγηση. Είθισται να πληροφορούμε το Σώμα με εισήγηση για να 
γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες για τι θα ψηφίσει. Στις 30 Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση με μια εντελώς 
αιφνιδιαστική πράξη νομοθετικού περιεχομένου καταργεί το δικαίωμα του κέντρου θεραπείας εξαρτημένων 
ατόμων ΚΕΘΕΑ να διοικείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από άμισθα μέλη, εκλεγμένα από 
την Γενική Συνέλευση των μελών του, δηλαδή από άτομα που συμμετέχουν στα θεραπευτικά προγράμματα του, 
από τις οικογένειες τους, από εργαζομένους αλλά και από όσους στηρίζουν εθελοντικά το έργο του. Η πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου ορίζει ότι το Δ.Σ. θα διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και θα είναι έμμισθο. Η 
κυβέρνηση προσπαθώντας να αιτιολογήσει την πράξη αυτή, επικαλέστηκε την αποκατάσταση της χρηστής 
διοίκησης και δημοσιονομικής διαχείρισης ή λόγους διαφάνειας κυρίως στα οικονομικά του ΚΕΘΕΑ, πράγμα το 
οποίο δεν μπορεί να πείσει κανέναν εφόσον είναι γνωστό ότι στα 37 χρόνια λειτουργίας του το ΚΕΘΕΑ ποτέ δεν 
απασχόλησε με οικονομικά ή άλλου είδους σκάνδαλα, δεν προέβη σε δανεισμό και είναι ο πρώτος δημόσιος 
ελληνικός οργανισμός στον τομέα της υγείας - κοινωνικής φροντίδας που καθιέρωσε από το 1995 τον κατ' έτος 
δημόσιο απολογισμό. Ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές, διαθέτει διπλογραφικό σύστημα και εσωτερικό έλεγχο 
ενώ η πολύ καλή του επίδοση στον τομέα αυτό επιβεβαιώθηκε και από τον πρόσφατο έλεγχο, δεν διαβάζω 
περισσότερες λεπτομέρειες για να συντομεύσω.  
Με δυο λόγια εν μία νυκτί με την διαδικασία του κατεπείγοντος η κυβέρνηση επιχειρεί με παντελώς συκοφαντικό 
και ατεκμηρίωτο τρόπο να διαταράξει έναν Οργανισμό που λειτουργούσε για σχεδόν τέσσερις 10ετίες με 
υποδειγματικό τρόπο. Το ΚΕΘΕΑ από την ίδρυσή του έως σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών 
απεξάρτησης, κοινωνικής επανένταξης και πρόληψης σε όλη την Ελλάδα. Εφαρμόζει με συνέπεια τα στεγνά 
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προγράμματα του δίνοντας ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στέκοντας στο πλευρό των εξαρτημένων ατόμων και των 
οικογενειών τους, στηρίζοντας τους σε πολλαπλά επίπεδα να δώσουν την μάχη για την ζωή τους και να την 
κερδίσουν. Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα χωρίς λίστες αναμονής και ασχολείται με τις 
εξαρτήσεις από ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ, τζόγο - τυχερά παιγνίδια και από το διαδίκτυο. Επίσης το ΚΕΘΕΑ 
στην Αθήνα προσφέρει ενημέρωση, συμβουλευτική στήριξη και πρόληψη της υποτροπής σε εξαρτημένους 
μετανάστες και πρόσφυγες προετοιμάζοντας όσους το επιθυμούν για ένταξη σε διαδικασία ψυχικής 
αποκατάστασης. Στην Χίο λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2017 συμβουλευτικός σταθμός ο οποίος απευθύνεται 
σε χρήστες ουσιών και στις οικογένειες τους. Επιπλέον παρέχει υποστήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν σε 
προσωπικό-οικογενειακό επίπεδο προβλήματα εξαρτήσεων.  Στους χρήστες ουσιών παρέχει υπηρεσίες 
ενημέρωσης συμβουλευτικής και κινητοποίησης για θεραπεία. Στη συνέχεια εφόσον  το επιθυμούν μπορούν να 
ενταχθούν σε κάποιες από τις θεραπευτικές κοινότητες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την χώρα. Παράλληλα απευθύνεται 
στο οικογενειακό και προσωπικό περιβάλλον του εξαρτημένου. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν ανάγκη και 
απαίτηση της κοινωνίας της Χίου η λειτουργία συμβουλευτικού σταθμού του ΚΕΘΕΑ μετά την γνωστή υπόθεση 
με έξαρση του φαινομένου εξάρτησης (υπόθεση LOCOS το 2011) και ανεξάρτητα από την σημερινή συζήτηση ο 
Δήμος Χίου  έχει την υποχρέωση να στηρίξει έμπρακτα την λειτουργία του συμβουλευτικού σταθμού, πράγμα 
που δεν έχει πράξει μέχρι σήμερα παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις.  
Το θέμα της εξάρτησης είναι ένα φαινόμενο πολυπαραγοντικό, διαταξικό και κυρίως κοινωνικό που αφορά όλες 
και όλους μας.  Πρόκειται για ένα φαινόμενο έκφρασης της κρίσης της κοινωνίας και του πολιτισμού, μια κρίση 
που δια μέσου της οικογένειας που δυσλειτουργεί αποτυπώνεται με τον πιο δραματικό τρόπο στον πολύ ευάλωτο, 
γεμάτο εσωτερικά κενά, ψυχισμό του ατόμου το οποίο κατά την συνάντηση του με το αντικείμενο της εξάρτησης 
του βιώνει το απόλυτο αδιέξοδο. Σε μια εποχή που οι εξαρτήσεις κάθε είδους πληθαίνουν, που οι θάνατοι από 
ουσίες αυξάνονται, είναι ζωτικής σημασίας η κοινωνία και το κράτος να σταθούν στο πλευρό των ανθρώπων που 
προσπαθούν να κρατηθούν στη ζωή και τις οικογένειες τους. Η κίνηση της κυβέρνησης εγείρει ερωτήματα για το 
ποιες θα είναι οι πολιτικές που θα ακολουθήσουν στο μέλλον, τόσο στο χώρο της απεξάρτησης όσο και στον 
χώρο των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων. Το μέτρο αυτό ίσως είναι το πρώτο βήμα μιας σειράς 
επιθέσεων που θα ακολουθήσουν στον δημόσιο χώρο της απεξάρτησης με σκοπό την υποβάθμιση των 
θεραπευτικών υπηρεσιών, τον πολιτικό έλεγχό τους και πιθανώς την ιδιωτικοποίηση τους. Η απαξιωτική αυτή 
πολιτική μας βρίσκει αντίθετους και καλούμε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα υπέρ της λειτουργίας των 
θεραπευτικών προγραμμάτων, να διασφαλίσει την δωρεάν πρόσβαση των εξαρτημένων και των γονιών τους σε 
υπηρεσίες των κέντρων απεξάρτησης και να πάρει πίσω την κατάργηση του αυτοδιοίκητου  του ΚΕΘΕΑ. Μ' 
αυτά τα δεδομένα καταθέτουμε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισμα ταυτόσημο με το κείμενο του 
ΚΕΘΕΑ, με το οποίο έχουν συλλεγεί πάνω από 20.000 υπογραφές πανελλαδικά και σας καλούμε να το 
υπερψηφίσετε. Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιοι θα ήθελαν επί του θέματος να μιλήσουν;  Κύριε Τριαντάφυλλε.  
 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ξεκινάω από το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το νομικό. Κάποιος ο οποίος θέλει να 
κάνει μια μεταρρύθμιση δεν βάζει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ως γνωστόν προβλέπεται στο 
σύνταγμα προκειμένου να ρυθμίζει έκτακτες περιπτώσεις, επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Επομένως μια 
πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν δικαιολογείται προκειμένου εάν κάποιος έχει στο πίσω μέρος του μυαλού 
του να κάνει μια μεταρρύθμιση στον πολύ ευαίσθητο χώρο των ναρκωτικών, να προχωρήσει σ' αυτήν.  Δεύτερον, 
εάν όμως έπρεπε να κάνει μια πολύ γρήγορη κίνηση, δίνει την δυνατότητα σε όσους αντιλέγουν σ' αυτήν την 
κίνηση, ότι αυτή έγινε για λόγους εκλογικής ιστορίας ή οτιδήποτε ή ελέγχου ενός χώρου ή ενός φορέα. Αυτό 
είναι προδήλως αντισυνταγματικό και είναι αντισυνταγματικό γιατί δεν μπορεί ένας φορέας ο οποίος δεν ανήκει 
στον σκληρό πυρήνα του κράτους, ξαφνικά να μεταβεί σ' αυτό με μία νομοθετική παρέμβαση με μία πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου, και όταν αυτό συμβαίνει στον ευαίσθητο χώρο των ναρκωτικών, είναι προφανές ότι 
αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα, διάφορους προβληματισμούς. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι σ' ένα χώρο που 
έχει να κάνει με την απεξάρτηση, με την δυνατότητα να μπορέσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι περνούν μέσα 
απ' αυτόν τον εφιάλτη, οι συγγενείς τους, οι οικογένειες τους που ζουν αυτόν τον γολγοθά, να μπορέσουν να 
χτίσουν έναν φορέα που κατά κοινή ομολογία, δεν είναι θέμα της πολιτικής διαμάχης που ενδεχομένως να έχει 
βγει μέσα απ' αυτήν την ιστορία, κατά κοινή ομολογία ο φορέας αυτός ανταποκρίθηκε πολύ αποτελεσματικά και 
μάλιστα εμείς όντως εδώ στην Χίο έχουμε το παράδειγμα ότι μετά την περιπέτεια που έζησε η τοπική κοινωνία, 
ανταποκρίθηκε αυτός ο φορέας, ήρθε στην Χίο και βοήθησε πάρα πολλά παιδιά και πολλές οικογένειες να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των εξαρτήσεων.  
Επομένως, εγώ διαφωνώ προφανώς στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την οποία την κρίνω ως 
αντισυνταγματική και νομίζω αυτό θα φανεί και άμεσα. Διαφωνώ στον πυρήνα της σκέψης αυτής, ότι δηλαδή 
αυτοί οι φορείς οι οποίοι βγαίνουν μέσα από τα σπάργανα αυτής όλης της κοινότητας πρέπει να 
κρατικοποιούνται, την ώρα που η λογική λέει να ανοίγεις  στην κοινωνία των πολιτών, να ανοίγεις στους 
ανθρώπους όλες αυτές τις δομές. Θυμίζω εδώ τα ζητήματα της μεταρρύθμισης στην Ψυχική Υγεία της 10ετίας 
του '90, που από τις εικόνες ντροπής των κρατικών ιδρυμάτων ψυχιατρικής περάσαμε σε ιδρύματα πολύ 
σύγχρονα. Είναι λογική ευρωπαϊκή ότι πρέπει όλα αυτά να έχουν το αυτοδιοίκητο και σε καμία περίπτωση ένας 
φορέας όπως είμαστε εδώ, ένα Δημοτικό Συμβούλιο ενός ΟΤΑ δεν μπορεί παρά να εγκρίνει αυτό το ψήφισμα το 
οποίο είναι λιτό. Εγώ δεν είδα κανένα σημείο στο οποίο να διαφωνώ με το ψήφισμα της Χιακής Συμπολιτείας, 
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ένα ψήφισμα το οποίο τι λέει; Λέει ότι ένας φορέας ο οποίος ανήκει στην κοινωνία των πολιτών, βγαίνει μέσα 
από τις οικογένειες που έχουν το πρόβλημα, έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, έχει ένα έργο και μια παρουσία 
αρκετών ετών, τέσσερις 10ετίες είναι αυτή η αυτοδιοίκητη παρουσία του ΚΕΘΕΑ. Πιστεύω ότι δεν είναι δυνατό 
παρά να βγει ένα ψήφισμα έστω και συμβολικού χαρακτήρα, προκειμένου να υπάρχει ένα επιχείρημα όταν η 
πράξη νομοθετικού περιεχομένου έρθει στην Βουλή προκειμένου να εγκριθεί, να προστεθεί δίπλα στα διάφορα 
ψηφίσματα τα οποία υπάρχουν και το ψήφισμα του Δήμου Χίου, με όποια βαρύτητα μπορεί να έχει το σημερινό 
Δημοτικό Συμβούλιο με την παρούσα σύνθεση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σκούφαλος.  
 
ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ: Επειδή το θέμα δεν είναι εθιμοτυπικό και έχουμε βγάλει και εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση 
αντίστοιχη ανακοίνωση και μάλιστα με τίτλο, θυμίζουμε σε παράφραση κάποιους στίχους του Βάρναλη, δεν 
είναι ακριβώς του Βάρναλη, εν  πάση περιπτώσει που έλεγε ότι "στης χούντας το αλισβερίσι λεύτερο ήταν το 
χασίσι". Και δεν είναι τυχαίο ότι σ' αυτά τα ζητήματα πρέπει να δείχνουμε την ευαισθησία μας πλέρια.  Αυτήν 
την στιγμή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εάν θα δείτε τα μαγαζιά με τα είδη καπνιστού δίπλα τέλος πάντων στα 
κλασικά πούρα, τσιγάρα, θα δείτε και τα είδη καπνιστών μπάφου και βεβαίως και το χασισάκι εξευγενισμένο με 
διάφορα προσδιοριστικά επίθετα, υγιεινό ή μη υγιεινό κ.λ.π.  Δεν είναι τυχαία επίσης η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή 
οδηγία που επί της ουσίας απενοχοποιεί μια σειρά ναρκωτικών ουσιών, γιατί όποιος εξαρτάται από αυτές τις 
ουσίες παύει να σκέφτεται και όποιος παύει να σκέφτεται είναι και χειραγωγήσιμος μέσα σε μια κοινωνία που 
δεν θέλει ανθρώπους αλλά θέλει πρόβατα. Έτσι λοιπόν έχει σημασία μεγάλη  γιατί επελέγη το ΚΕΘΕΑ να 
χτυπηθεί ως προς τον αυτόνομο χαρακτήρα του, ως προς το γεγονός ότι το Διοικητικό του Συμβούλιο είναι 
αιρετό και άμισθο.  Γιατί ασχολείται με στεγνά προγράμματα. Στεγνά προγράμματα συνάδελφοι είναι τα 
προγράμματα τα οποία δεν εναπόκειται η επιτυχία τους σε υποκατάστατα όπως η μεθαδόνη ή όποιες άλλες 
ουσίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Άρα, το πάνω από 90% επιτυχία των στεγνών 
προγραμμάτων, επιτυχία θεωρούν την μη επάνοδο του χρήστη στις ουσίες, αυτή λοιπόν η επιτυχία τους που 
αγγίζει το 90% δείχνει το πόσο έχει ανάγκη η κοινωνία μας και το ΚΕΘΕΑ και το 18 Άνω και την Ιθάκη και όλες 
εκείνες τις δομές που ακολουθούν αυτά τα στεγνά προγράμματα. Μ' αυτήν λοιπόν την έννοια εμείς θα 
συμφωνήσουμε απόλυτα και με το ψήφισμα της Χιακής Συμπολιτείας, θα θέλαμε βέβαια να προσθέσουμε δύο 
ζητήματα αν τα δέχεται το Σώμα και αν τα δέχεται και ο εισηγητής.  Μετά την δεύτερη παράγραφο να μπει, η 
απαράδεκτη αυτή απόφαση έρχεται να προστεθεί στην πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που 
αποσκοπούσε το ΚΕΘΕΑ από αυτόνομος οργανισμός να γίνει υποστηρικτική δομή των προγραμμάτων 
υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ και να προστεθούν στο τέλος, εκεί που λέει ζητούμε την άμεση απόσυρση της 
πράξης νομοθετικού περιεχομένου, να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας του και να ενισχυθεί η δράση του με νέες 
μονάδες, επαρκές μόνιμο προσωπικό και πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.  Το Δημοτικό 
Συμβούλιο Χίου τάσσεται κατά όλων των ναρκωτικών και υπέρ μιας καθαρής από εξαρτήσεις κοινωνίας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μιλάμε για ένα λεπτό και ευαίσθητο θέμα. Βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι τωρινό, 
έχει ξεκινήσει το θέμα του αυτοδιοίκητου από την προηγούμενη κυβέρνηση με διάφορους τρόπους και 
ξαναέρχεται τώρα με την κυβέρνηση της Ν.Δ. Απ' ό,τι γνωρίζω γιατί έχω ασχοληθεί με το ζήτημα αλλά και αυτά 
τα οποία ειπώθηκαν εδώ από τον εισηγητή του θέματος, εγώ δεν βλέπω να επηρεάζεται η λειτουργία του 
συγκεκριμένου φορέα όπου εκεί θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τα πάντα. Αυτό το οποίο συζητείται είναι αν 
έχει αυτοδιοίκητο ή εάν εν πάση περιπτώσει ο φορέας ορίζεται από την συντεταγμένη πολιτεία. Εμένα δεν με 
ενοχλεί καθόλου αυτό, να ορίζεται από την συντεταγμένη πολιτεία και μάλιστα ίσως διευκολύνει γιατί ξέρουμε 
πολύ καλά ότι εδώ στην Χίο κάποια στιγμή ψάχναμε και στέγη, ψάχναμε από την Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου 
βαθμού να βοηθήσει τον φορέα, εδώ μ' αυτόν τον τρόπο θα αναλάβουν και τις ευθύνες, θα αναλάβει η ίδια η 
πολιτεία τις ευθύνες της απέναντι σ' έναν φορέα που δεν βλέπω να αγγίζει όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν. 
Δηλαδή, τον πόνο και τον καημό και των χρηστών και των οικογενειών τους και νομίζω ότι κανείς εδώ δεν 
μπορεί να πλειοδοτήσει περισσότερο από τον άλλον σε ένα ζήτημα το οποίο καθημερινά βρίσκεται στην πόρτα 
μας κυριολεκτικά και φυσικά η αγκαλιά μας πρέπει και θα είναι ανοιχτή προς κάθε κατεύθυνση. Επειδή λοιπόν 
το ζήτημα έχει να κάνει με την ίδια την πολιτεία το πώς θα έχει την ευθύνη, την κύρια ευθύνη απέναντι στο τόσο 
σοβαρό ζήτημα και φυσικά δεν έρχεται ένας τυχαίος φορέας να πει καταργώ και διορίζω. Αν είναι 
αντισυνταγματικό ας πέσει με τις διαδικασίες και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Ας εισαχθεί στην Βουλή, 
εισάγεται, για να ληφθεί η απόφαση. Συνεπώς και επειδή το ξαναλέω και πάλι δεν επηρεάζεται και δεν μπαίνω 
στην διαδικασία να σκεφτώ όλα αυτά τα οποία αιωρούνται, συζητήθηκαν, για κακοδιαχείριση κ.λ.π., είναι 
ζητήματα τα οποία ας επιληφθεί η ίδια η Δικαιοσύνη. Συνεπώς η παράταξη μας διαφωνεί με το ψήφισμα, δεν το 
ψηφίζει και νομίζω ότι μπορούσαμε να υπεισέλθουμε σ' αυτό το ζήτημα εάν κινδύνευε η δομή, η λειτουργία της 
δομής,  γύρω απ' όλο αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκούφαλε.  
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ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ: Επειδή διορισμός και μισθίον σημαίνει και υποταγή των διορισμένων σ' αυτόν που τους 
πληρώνει. Αυτό και μόνο βάλει κατά του αυτοδιοίκητου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ψηφίσουμε. Με τους παρόντες έχουμε την ψηφοφορία.  
 
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ: Επίσης κύριε Πρόεδρε αποδεχόμαστε τις προσθήκες του κυρίου Σκούφαλου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Να δούμε πρώτα τα λευκά. Κανένα λευκό. Να δούμε τα αρνητικά. Όλη η Σύμπραξη 
Δημιουργίας, 11 όχι. Δεν είναι παρών ο Ζαννής ο Ζαννίκος άρα δεν ψηφίζει. Θετικά ψηφίζουν 17. Να 
προχωρήσουμε στο 4ο, επειδή μου είπαν κάποιοι συνάδελφοι για την αναμονή στην παρουσία κάποιων 
συναδέλφων και είναι το σημείο θετικό, θέλετε να προχωρήσουμε σε άλλο θέμα;  Να πούμε ένα άλλο θέμα να 
δείτε ποιοι θα έρθουν αφού κάποιοι είναι στον δρόμο και δεν θέλουμε να τους στερήσουμε την παρουσία τους 
στο θέμα 4ο που είναι ουσιώδες και ούτε θέλουμε να υφαρπάξουμε διαδικασίες.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, την εισήγηση καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 
3852/2010, όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν από αυτές του 4555/2018 
 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
(Μειοψηφούντων των κ.κ. Π.Καλογεράκη, Π.Αναγνώστου, Κ.Βεργίνα, Κ.Ζωάνου, Γ.Κλιαμενάκη, Π.Μανδάλα, 
Δ.Μάντικα, Χ.Μπουρνιά, Ι.Ντομάτα, Ι.Ξενάκη, Δ.Πατεριμού σε σύνολο -28- παρόντων) 

 
Εγκρίνει την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος που αφορά στο αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ ως κάτωθι: 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου απαιτεί την άμεση απόσυρση της αιφνίδιας και αντισυνταγματικής 

απόφασης της κυβέρνησης να καταργήσει το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ, αντικαθιστώντας το άμισθο και 
εκλεγμένο Διοικητικό του Συμβούλιου με έμμισθο, διορισμένο από  την ίδια. 

   Επί 4 δεκαετίες η αυτοδιοίκηση του ΚΕΘΕΑ, με τη συμμετοχή και την ψήφο των ίδιων των  μελών των 
θεραπευτικών προγραμμάτων, των γονιών τους, των εργαζομένων και της κοινωνίας των πολιτών, έχει 
διασφαλίσει την υποδειγματική δημοκρατική λειτουργία και χρηστή διαχείριση του Οργανισμού, 
εκλέγοντας ένα ΔΣ εθελοντών υπόλογο σε όλους τους παραπάνω και την ελληνική κοινωνία. Η 
απαράδεκτη αυτή απόφαση έρχεται να προστεθεί στην πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
που αποσκοπούσε το ΚΕΘΕΑ από αυτόνομος οργανισμός να γίνει υποστηρικτική δομή των 
προγραμμάτων υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ.  

  Ειδικά στο νησί μας γνωρίζουμε και εκτιμούμε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει στην 
τοπική μας κοινωνία το Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ που λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2017 
ενταγμένο στο δίκτυο υπηρεσιών ΝΟΣΤΟΣ.  
 Ο διορισμός έμμισθου ΔΣ στο ΚΕΘΕΑ αποτελεί ευθεία πολιτική παρέμβαση στο εσωτερικό του 
οργανισμού από την κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να στηρίξει την επιλογή της αφήνοντας ψευδείς, 
συκοφαντικούς υπαινιγμούς για τον τρόπο λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ. Με τη γραφειοκρατική, 
συγκεντρωτική πολιτική της η κυβέρνηση αφαιρεί απροκάλυπτα το δικαίωμα ψήφου των άμεσα 
εμπλεκόμενων στον οργανισμό,   απαξιώνει τα προγράμματα απεξάρτησης και βάζει εμπόδια στην 
κοινωνική επανένταξη των απεξαρτημένων.  

  Ζητούμε την άμεση απόσυρση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας 
του ΚΕΘΕΑ και να ενισχυθεί η δράση του με νέες μονάδες, επαρκές μόνιμο προσωπικό και πλήρη 
χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.   

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου τάσσεται κατά όλων των ναρκωτικών και υπέρ μιας καθαρής από 
εξαρτήσεις κοινωνίας.    

 
Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Υπουργείο Υγείας, στους κ.κ. Βουλευτές Χίου, και στο ΚΕΘΕΑ 

(admin@kethea.gr  και chios@kethea-nostos.gr ) 
H απόφαση αυτή πήρε α/α 588/2019 

O Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη 
Υπογραφή                                                                           Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 31/10/2019 

Η επί των πρακτικών 
 

Μπελέγρη Αριάδνη 
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