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ΘΕΜΑ: Έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση του αυτοδιοίκητου των Θεραπευτικών 
Κοινοτήτων του ΚΕΘΕΑ. 
 

Στη Λάρισα, σήμερα 10η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη 
με αρ. πρωτ. 43065/04-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν. 4555/2018 . 

 
Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 

Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος 
Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) 
Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γεωργάκης 
Δημήτριος 13) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 14) Γούλας Παναγιώτης, 15) Δαούλας Θωμάς, 16) 
Διαμάντος Κωνσταντίνος, 17) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 18) Ζαούτσος Γεώργιος, 19) Καλαμπαλίκης 
Κωνσταντίνος, 20) Καλτσάς Νικόλαος, 21) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 22) Καραλαριώτου 
Ειρήνη, 23) Καφφές Θεόδωρος, 24) Κρίκης Πέτρος, 25) Κυριτσάκας Βάιος, 26) Λώλος Αχιλλέας, 
27) Μαβίδης Δημήτριος, 28) Μαμάκος Αθανάσιος, 29) Μόρας Ευάγγελος, 30) Μπουσμπούκης 
Ιωάννης, 31) Νασιώκας Παναγιώτης, 32) Νταής Παναγιώτης, 33) Ξηρομερίτης Μάριος, 34) 
Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 35) Παναγιώτου Ιωάννης, 36) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 37) 
Παπαδούλης Γεώργιος, 38) Παπαπαρίσης Απόστολος, 39) Παπαποστόλου Δημήτριος, 40) Πράπας 
Αντώνιος, 41) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 42) Σάπκας Παναγιώτης, 43) Σούλτης Γεώργιος, 44) 
Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 45) Τάχος Δημήτριος, 46) Τερζούδης Χρήστος, 47) Τζατζάκης Φώτιος, 
και 48) Τσιλιμίγκας Χρήστος 

 
και δεν προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος: κ. 1) Τσακίρης Μιχαήλ. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 

49 παρευρίσκονταν οι 48, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του 
Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γαμβρούλας 
Νικόλαος, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, Κυριτσάκας Βάιος, Μαμάκος Αθανάσιος, Μόρας 
Ευάγγελος, Μάριος Ξηρομερίτης, Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα και Παπαδημητρίου Βασίλειος.   

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έκδοση ψηφίσματος 

για την κατάργηση του αυτοδιοίκητου των Θεραπευτικών Κοινοτήτων του ΚΕΘΕΑ. και αφού 
έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το σχέδιο ψηφίσματος που προτάθηκε από τη Δημοτική Αρχή, το οποίο έχει ως εξής: 
 
Το Δ. Σ. του Δήμου Λαρισαίων εκφράζει την συμπαράστασή του στους εργαζόμενους και τα 

μέλη του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αιφνιδιαστική  απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει το 
αυτοδιοίκητο του φορέα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. 

Η αιφνίδια και αντισυνταγματική απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει το αυτοδιοίκητο 
του ΚΕΘΕΑ, αντικαθιστώντας το άμισθο και εκλεγμένο Διοικητικό του Συμβούλιο με έμμισθο, 
διορισμένο από την ίδια, πλήττει τον ίδιο το πυρήνα του, την φιλοσοφία και τις αρχές λειτουργίας 
του. 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. 

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.  

Με μια γραφειοκρατική, συγκεντρωτική προσέγγιση 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 η θεραπευτική του πρόταση, που 

βασίζεται στην εσωτερική δημοκρατία και σε συλλογικές διαδικασίες. και να ενισχυθεί 
με νέες μονάδες, με επαρκές μόνιμο προσωπικό, με πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση 
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  

• την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για μια εθνική στρατηγική με σεβασμό στα 
δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων. Να στηριχθούν τα «στεγνά» θεραπευτικά 
προγράμματα ως βασικό μοντέλο θεραπείας. 

  
3. Το σχέδιο ψηφίσματος που προτάθηκε από την παράταξη  «Λάρισα Μπροστά», το οποίο 

έχει ως εξής: 
 

Το Δ.Σ. του Δήμου Λαρισαίων εκφράζει την συμπαράστασή του στους εργαζόμενους και τα µέλη 
του ΚΕΘΕΑ σχετικά µε την αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει το 
αυτοδιοίκητο του φορέα, µε πράξη νομοθετικού περιεχομένου.  
Η απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει το άμισθο και αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΚΕΘΕΑ, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση και χωρίς να αιτιολογηθεί η απόφαση, 
πλήττει τον ίδιο το πυρήνα του, την φιλοσοφία και τις αρχές λειτουργίας του µε τις οποίες 
λειτουργούσε για τέσσερις δεκαετίες, µε αδιαμφισβήτητη διαφάνεια.  
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Οι αιφνίδιες αλλαγές που συμβαίνουν στο ΚΕΘΕΑ καθώς δεν υπάρχει καμία επίσημη αιτιολόγηση, 
αφήνουν το πεδίο ανοιχτό σε κάθε είδους ερμηνείες.  



Για το λόγο αυτό, στεκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους και τα µέλη του ΚΕΘΕΑ και στους 
ανθρώπους που στηρίζουν τόσα χρόνια µε το έργο τους. 

Ζητούμε  
α) να διαφυλαχθεί ο σκοπός, η αποστολή, η λειτουργία και η χρηματοδότηση του ΚΕΘΕΑ καθώς 
επίσης να καταστεί σαφές ότι η Γενική Συνέλευση θα είναι το κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων 
που θα χαράσσει και θα διαμορφώνει την στρατηγική του οργανισμού σε ζητήματα σχεδιασμού 
των δράσεων, στους ειδικότερους τομείς της θεραπείας και των ιδεολογικών θεμάτων, αλλά και 
της επιλογής προγραμμάτων απεξάρτησης  
β) να ενισχυθεί µε νέες μονάδες, µε επαρκές μόνιμο προσωπικό, µε πλήρη και επαρκή 
χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 
γ) την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για μια εθνική στρατηγική µε σεβασμό στα δικαιώματα των 
ευάλωτων ομάδων. Να στηριχθούν τα «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα ως βασικό μοντέλο 
θεραπείας.  
 

4. Το σχέδιο ψηφίσματος που προτάθηκε, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», το οποίο 
έχει ως εξής: 

 
Στις 30/09/2019 δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης η απαράδεκτη 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με την οποία η κυβέρνηση της ΝΔ 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 μια προκλητική ενέργεια, που επιχειρεί να αλλάξει το χαρακτήρα του 
ΚΕΘΕΑ. Τα ΚΕΘΕΑ, μεταξύ των οποίων και το ΚΕΘΕΑ « ΈΞΟΔΟΣ» στη Λάρισα, στις 4 
δεκαετίες δράσης τους στη χώρα μας έχουν δώσει «δείγματα γραφής». Με τα προγράμματά τους 
έχουν συμβάλει στο να ξεφύγουν από την κόλαση των ναρκωτικών και να ενταχτούν λειτουργικά 
στην κοινωνική ζωή και δράση χιλιάδες νέοι.  

Η απαράδεκτη αυτή παρέμβαση της κυβέρνησης της ΝΔ στοχεύει  στην πιστή εφαρμογή 
της δήθεν «αντιναρκωτικής» πολιτικής της Ε.Ε., που υποβαθμίζει τα «στεγνά» θεραπευτικά 
προγράμματα. Το απαράδεκτο σχετικό ψήφισμα της 13/02/2019 του Ευρωκοινοβουλίου, ανοίγει το 
δρόμο στον απόλυτο συμβιβασμό με το κοινωνικό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης, 
νομιμοποιώντας την πώληση, τη χρήση και την καλλιέργεια της κάνναβης.  

Η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζοντας τον «Στρατηγικό Σχεδιασμό» της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ, με πρόσχημα την προώθηση συνεργασιών όλων των εμπλεκόμενων φορέων ουσιαστικά 
δρομολογεί το ΚΕΘΕΑ, από αυτόνομος Οργανισμός, να μετατραπεί σε υποστηρικτική δομή των 
προγραμμάτων «υποκατάστασης» του ΟΚΑΝΑ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στις 
θεραπευτικές κοινότητες, στους θεραπευόμενους και τους θεραπευτές του ΚΕΘΕΑ.  

Στεκόμαστε πλάι τους στον αγώνα για μια κοινωνία ελεύθερη από κάθε είδους εξάρτηση 
Απαιτούμε: 

- Να ανακληθεί άμεσα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που αποτελεί προκλητική 
παρέμβαση στο ΚΕΘΕΑ. 

- Να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ και να ενισχυθεί η δράση του με νέες μονάδες, 
με επαρκές μόνιμο προσωπικό, με πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό ώστε να στηριχθούν τα «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα.  

 
5. Τη γενομένη ψηφοφορία επί των τριών προταθέντων ψηφισμάτων, κατά την οποία:  
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Α).ΥΠΕΡ του προταθέντος  ψηφίσματος της δημοτικής Αρχής τάχθηκαν ο Πρόεδρος κ. 
Δεληγιάννης Δημήτριος και είκοσι τρείς (23) Δημοτικοί Σύμβουλοι ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
κ.κ. Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 
Γεωργάκης Δημήτριος, Δρυστέλλας Αθανασίος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Καραλαριώτου 



Ειρήνη, Παπαπαρίσης Απόστολος, Παπαποστόλου Δημήτριος Πράπας Αντωνίος, Σταυροθεόδωρος 
Αχιλλέας, Τερζούδης Χρήστος, Τζατζάκης Φώτιος, Κρίκης Πέτρος, Παναγιώτου Ιωάννης και 
Παπαδούλης Γεώργιος ψήφισαν ΚΑΤΑ. 
 
Β) ΥΠΕΡ του προταθέντος  ψηφίσματος της παράταξης «Λάρισα Μπροστά» τάχθηκαν δέκα τρεις 
(13) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δεληγιάννης Δημήτριος, 
Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αλεξούλης Ιωάννης, Αναστασίου Μιχαήλ, Απρίλη Αγορίτσα, Βαϊούλης 
Κωνσταντίνος, Βούλγαρης Σωτήριος, Γιαννακόπουλος Κοσμάς, Γούλας Παναγιώτης, Δαούλας 
Θωμάς, Διαμάντος Κωνσταντίνος, Ζαούτσος Γεώργιος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Καλτσάς 
Νικόλαος, Καφφές Θεόδωρος, Κρίκης Πέτρος, Λώλος Αχιλλέας, Μαβίδης Δημήτριος, 
Μπουσμπούκης Ιωάννης, Νασιώκας Παναγιώτης, Νταής Παναγιώτης, Παναγιώτου Ιωάννης, 
Παπαδούλης Γεώργιος, Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, Σάπκας Παναγιώτης, Σούλτης Γεώργιος, Τάχος 
Δημήτριος, και Τσιλιμίγκας Χρήστος ψήφισαν ΚΑΤΑ. 
 
Γ) ΥΠΕΡ του προταθέντος  ψηφίσματος της παράταξης «Λαική Συσπείρωση» τρεις (3) Δημοτικοί 
Σύμβουλοι ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δεληγιάννης Δημήτριος, Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 
Αλεξούλης Ιωάννης, Αναστασίου Μιχαήλ, Απρίλη Αγορίτσα, Βούλγαρης Σωτήριος, 
Γιαννακόπουλος Κοσμάς, Γούλας Παναγιώτης, Δαούλας Θωμάς, Διαμάντος Κωνσταντίνος, 
Ζαούτσος Γεώργιος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Καλτσάς Νικόλαος, Καφφές Θεόδωρος, 
Κρίκης Πέτρος, Λώλος Αχιλλέας, Μαβίδης Δημήτριος, Μπουσμπούκης Ιωάννης, Νασιώκας 
Παναγιώτης, Νταής Παναγιώτης, Παναγιώτου Ιωάννης, Παπαδούλης Γεώργιος, Ρεβήσιος 
Κωνσταντίνος, Σάπκας Παναγιώτης, Σούλτης Γεώργιος, Τάχος Δημήτριος, Τσιλιμίγκας Χρήστος, 
Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, Βλαχούλης Κωνσταντίνος, Γεωργάκης 
Δημήτριος, Δρυστέλλας Αθανασίος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Καραλαριώτου Ειρήνη, 
Παπαπαρίσης Απόστολος, Παπαποστόλου Δημήτριος Πράπας Αντωνίος, Σταυροθεόδωρος 
Αχιλλέας, Τερζούδης Χρήστος, Τζατζάκης Φώτιος,Γούλας Παναγιώτης, Νασιώκας Παναγιώτης, 
Λώλος Αχιλλέας, Βαϊούλης Κωνσταντίνος, ψήφισαν ΚΑΤΑ 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος 

Το Δ. Σ. του Δήμου Λαρισαίων εκφράζει την συμπαράστασή του στους εργαζόμενους και τα 
μέλη του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αιφνιδιαστική  απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει το 
αυτοδιοίκητο του φορέα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. 

Η αιφνίδια και αντισυνταγματική απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει το αυτοδιοίκητο 
του ΚΕΘΕΑ, αντικαθιστώντας το άμισθο και εκλεγμένο Διοικητικό του Συμβούλιο με έμμισθο, 
διορισμένο από την ίδια, πλήττει τον ίδιο το πυρήνα του, την φιλοσοφία και τις αρχές λειτουργίας 
του. 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. 

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.  

Με μια γραφειοκρατική, συγκεντρωτική προσέγγιση 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  
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• την άμεση απόσυρση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.  
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•  να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ και η θεραπευτική του πρόταση, που 
βασίζεται στην εσωτερική δημοκρατία και σε συλλογικές διαδικασίες. και να ενισχυθεί 
με νέες μονάδες, με επαρκές μόνιμο προσωπικό, με πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση 
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  

• την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για μια εθνική στρατηγική με σεβασμό στα 
δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων. Να στηριχθούν τα «στεγνά» θεραπευτικά 
προγράμματα ως βασικό μοντέλο θεραπείας.  

 
 Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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