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 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην κηίριο ΛΑΔΟΠΟΤΛΟΤ, 

ζήκεξα ηελ 9
η
 Οκηωβρίοσ 2019, εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 16.00 κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ 

θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 17/4-10-2019 ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. 

Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ 27 ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε - Αληηπξόεδξνο, 3) Παπαληθήηαο 

Αλδξέαο – Γξακκαηεύσλ 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι - 

Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 8) 

Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- 

Αλη/ξρνο, 11) ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή - Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13) 

Αζπξνύιηα νθία, 14) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) 

Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 21) 

Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 22) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 23) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 24) Γξεγόξεο 

Ζιίαο, 25) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 26) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 27) Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, 28) 

Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 29) Κνπλάβεο Αληώληνο, 30) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 31) Μπαθαιάξνο 

Υξήζηνο, 32) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 33) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 34) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 35) 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 36) Παηνύραο Υξήζηνο, 37) Ρώξνο Γεώξγηνο, 38) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 

39) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 40) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 41) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 42) 

Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 43) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  44) Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη Φηινπνύινπ Μαξία δελ ήιζαλ από ηελ αξρή ηεο  

ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.  

Οη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο θαη Καπθάο Γεώξγηνο δελ ήιζαλ ζηε 

ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.  

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

………………………………………………………………………………………………................ 

 ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα: «Έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα 

απόζπξζε ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ πνπ θαηαξγεί ην ΚΔΘΔΑ» (ζρεηηθή εηζήγεζε 

ηνπ θ. Γεκάξρνπ κε αξηζ. 4183/9-10-2019 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ κε αξηζ. 

4184/9-10-2019) (ην νπνίν θεξύρζεθε θαηεπείγνλ κε ηελ αξηζ. 558/2019 Απόθαζε Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ) 

 Σο ώμα θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν θαη ηελ 

εηζήγεζή ηνπ επί νπ ζέκαηνο, σο θάησζη: 
«Σν  ΚΔΘΔΑ (Κέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηόκσλ ) είλαη γηα 37 ρξόληα ν βαζηθόο θνξέαο γηα 

ηελ απεμάξηεζε από ρξήζε λαξθσηηθώλ  θαη άιιεο εμαξηήζεηο (ηδόγνο, αιθνόι, δηαδίθηπν). 

Ζ πξνζθνξά ηνπ κε δσξεάλ ππεξεζίεο είλαη αλαγλσξηζκέλε από ην ζύλνιν ηεο θνηλόηεηαο ηεο 

ρώξαο αιιά θαη δηεζλώο. ηελ Πάηξα θαη ζηελ πεξηνρή ην ΚΔΘΔΑ –Ομπγόλν έρεη ζπκβάιεη όρη κόλν ζηελ 

απεμάξηεζε εθαηνληάδσλ λέσλ αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε, ζηελ πξόιεςε θαη γεληθά ζηνλ αγώλα 

θαηά ησλ λαξθσηηθώλ. 

Όια απηά ηα ρξόληα ην ΚΔΘΔΑ έρεη κηα εύξπζκε θαη απόιπηα δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ράξηο ζηνλ 

απηνδηνηθνύκελν ραξαθηήξα ηνπ. 

Ζ δηνίθεζή ηνπ εθιέγεηαη από ηελ Γεληθή ζπλέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ,  ζεξαπεπόκελσλ θαη γνλέσλ 

θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. είλαη εζεινληέο (άκηζζνη). 
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Ζ θπβέξλεζε έξρεηαη μαθληθά θαη θαηαξγεί ην απηνδηνίθεην ηνπ ΚΔΘΔΑ κε Πξνεδξηθό δηάηαγκα. 

ην εμήο ην Γ.. ηνπ θνξέα ζα δηνξίδεηαη από ηνλ Τπνπξγό Τγείαο θαη ηα κέιε ηνπ ζα είλαη έκκηζζα. 

Ζ θίλεζε απηή απνθόπηεη ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα από ηνπο αλζξώπνπο πνπ νπζηαζηηθά 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ (ζεξαπεπόκελνη, γνλείο, εξγαδόκελνη) θαη πξνθαλώο είλαη κηα θίλεζε 

πνπ έρεη ζηόρν ην ίδην ην ΚΔΘΔΑ, ηε θηινζνθία ηνπ, ηνλ αλζξσπνθεληξηθό ραξαθηήξα ηνπ, ην δσξεάλ ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ.  

Σν Γεκνηηθό καο πκβνύιην, ζε κία πεξίνδν πνπ ηα δηθαηώκαηα ησλ λέσλ αλζξώπσλ ζηε δνπιεηά, 

ηε κόξθσζε, ηελ ςπραγσγία δέρνληαη αλειέεηε επίζεζε, πνπ νη δηαθεκηζηέο ηεο λαξθσθνπιηνύξαο γίλνληαη 

«πξσηαγσληζηέο» ζηα ΜΜΔ, πνπ όιν θαη πεξηζζόηεξνη λένη εκπιέθνληαη ζηε ρξήζε νπζηώλ αιιά θαη ηηο 

άιιεο επηθίλδπλεο εμαξηήζεηο, δελ κπνξεί λα κελ βξεζεί κπξνζηά ζηελ πξνζπάζεηα λα ζπλερίζεη ην ΚΔΘΔΑ 

λα πξνζθέξεη ηηο πνιύηηκεο ππεξεζίεο  ηνπ. 

Πξηλ κεξηθνύο κήλεο ε πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζηελ πόιε θαη 

ηελ επξύηεξε πεξηνρή βξήθε ηεξάζηηα απήρεζε ηόζν ζηελ ζύζθεςε θνξέσλ ζηηο 18/02/2019, όζν θαη ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ αηηεκάησλ από 43 θνξείο. 

ήκεξα κπξνζηά ζηηο λέεο εμειίμεηο πξέπεη λα θαιέζνπκε ηνπο θνξείο   ηεο πόιεο ζε λέα ζπλάληεζε 

κε ζηόρν λα ζπδεηήζνπκε γηα ηνπο ηξόπνπο πνπ ζα ζπληνλίζνπκε ηε δξάζε καο, γηα λα κελ πεξάζεη ε 

θαηάξγεζε ηνπ απηνδηνίθεηνπ ηνπ ΚΔΘΔΑ, λα κελ πξνρσξήζεη ε αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ε δηάιπζε 

ηνπ. 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο λα απνζύξεη ηελ πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ γηα ην ΚΔΘΔΑ θαη λα ζπλερίζεη ε δηνίθεζή ηνπ λα εθιέγεηαη από ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζεξαπεπόκελσλ θαη γνλέσλ θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. λα είλαη εζεινληέο (άκηζζνη). 

Να κελ αιινησζεί ην ζεξαπεπηηθό ηνπ κνληέιν, κε αξλεηηθό αληίθηππν ζην έξγν ηεο απεμάξηεζεο θαη ηεο 

επαλέληαμεο ζηελ θνηλσλία. Να εληζρπζεί ε δξάζε ηνπ, λα έρεη επαξθή ρξεκαηνδόηεζε θαη ην αλαγθαίν 

κόληκν πξνζσπηθό».  

 

Σο ώμα, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ πξνζήιζε ζηε θαη ζπλεδξίαζε ν θ. ηαδήκαο 

Βαζίιεηνο, άθνπζε επίζεο ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, εθπξνζώπνπο ηνπ πιιόγνπ  

Οηθνγελεηώλ θαη Φίισλ ΚΔΘΔΑ – Ομπγόλν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο.  

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ηο ώμα: 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο λα απνζύξεη ηελ πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ γηα ην ΚΔΘΔΑ θαη λα ζπλερίζεη ε δηνίθεζή ηνπ λα εθιέγεηαη από ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζεξαπεπόκελσλ θαη γνλέσλ θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. λα είλαη εζεινληέο  

(άκηζζνη). Να κελ αιινησζεί ην ζεξαπεπηηθό ηνπ κνληέιν, κε αξλεηηθό αληίθηππν ζην έξγν ηεο 

απεμάξηεζεο θαη ηεο επαλέληαμεο ζηελ θνηλσλία. Να εληζρπζεί ε δξάζε ηνπ, λα έρεη επαξθή 

ρξεκαηνδόηεζε θαη ην αλαγθαίν κόληκν πξνζσπηθό.  

ήκεξα κπξνζηά ζηηο λέεο εμειίμεηο  πξέπεη λα θαιέζνπκε ηνπο θνξείο ηεο πόιεο ζε λέα ζπλάληεζε 

κε ζηόρν λα ζπδεηήζνπκε γηα ηνπο ηξόπνπο πνπ ζα ζπληνλίζνπκε ηε δξάζε καο, γηα λα κελ πεξάζεη ε 

θαηάξγεζε ηνπ απηνδηνίθεηνπ ηνπ ΚΔΘΔΑ, λα κελ πξνρσξήζεη ε αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ε δηάιπζε 

ηνπ. 

Καινύκε ηνπ Βνπιεπηέο ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ λα κελ θπξώζνπλ ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ.  

 

 

                    Ο Πρόεδρος               Ο Γραμμαηεύων 

 

 

 ΠΑΝΑΓIΩΣΗ ΜΕΛΑ    ΑΝΔΡΕΑ  ΠΑΠΑΝΘΚΗΣΑ 
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