Σύμφωνα με τη με αρ. 97/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λαρισαίων αποφασίστηκε KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραπομπή στη
Διαπαραταξιακή Επιτροπή της λήψης απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος για το
νέο σχέδιο νόμου για το ΚΕΘΕΑ και μετά από συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής
Επιτροπής στις 28-04-2021, χωρίς τη συμμετοχή της Δημοτικής παράταξης «Λάρισα
Μπροστά», αποφασίστηκε η έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος.
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

To Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων στηρίζει το ΚΕΘΕΑ
«Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τον κανονισμό λειτουργίας
του ΚΕΘΕΑ»
To Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων στηρίζει διαχρονικά το έργο του ΚΕΘΕΑ
και αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών του προγραμμάτων για
την απεξάρτηση. Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης
και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας, ένας από τους βασικούς φορείς του
εθνικού σχεδιασμού κατά των εξαρτήσεων και σύμβουλος οργανισμός του
Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) του ΟΗΕ σε θέματα
ναρκωτικών.
Σήμερα το ΚΕΘΕΑ διαθέτει περισσότερες από 100 μονάδες πανελλαδικά, σε
29 πόλεις και 19 σωφρονιστικά καταστήματα, οι οποίες σε ετήσια βάση προσφέρουν
υπηρεσίες σε 15.000 αποδέκτες, ανθρώπους με διαφορετικές μορφές εξάρτησης
(ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγο και διαδίκτυο) και τις οικογένειές τους. Έρευνες
τεκμηριώνουν τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την οικονομική
ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών του. Το ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζει ολιστικά το
πρόβλημα της χρήσης και της εξάρτησης, προσφέροντας “στεγνές” παρεμβάσεις,
θεραπευτικά δηλαδή προγράμματα που στηρίζονται αποκλειστικά στην εντατική
ψυχοκοινωνική θεραπεία και όχι στη χρήση υποκατάστατων ουσιών.
Ήδη από το Φθινόπωρο του 2019, η κυβέρνηση αιφνιδιαστικά, με Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου, ανέτρεψε το “αυτοδιοίκητο” του ΚΕΘΕΑ, που ήταν ένα
κομβικό στοιχείο της θεραπευτικής και κοινωνικής του αυτοτέλειας. Τώρα, με σχέδιο
νόμου, επιχειρεί να το μετατρέψει σε ένα γραφειοκρατικό μόρφωμα και να
υπονομεύσει την αποτελεσματικότητά του, περικόπτοντας τη θεραπευτική και
επιστημονική του εμβέλεια και υποβαθμίζοντας τον ρόλο των εργαζομένων.
Συγκεκριμένα:
• Συρρικνώνει θεραπευτικά και επιστημονικά το ΚΕΘΕΑ, μειώνοντας κατά το
ένα τρίτο τις μονάδες πρώτης γραμμής, ενώ ενισχύει τη γραφειοκρατία και
τον συγκεντρωτισμό, διογκώνοντας τις κεντρικές διοικητικές του υπηρεσίες.
• Εξαφανίζει τις Θεραπευτικές Κοινότητες και καταργεί τις επωνυμίες των
προγραμμάτων απεξάρτησης, που αποτελούν θεμέλιο λίθο του ΚΕΘΕΑ.
• Μετατρέπει το ΔΣ του ΚΕΘΕΑ από άμισθο σε έμμισθο, σφραγίζοντας τη
μετάβαση από ένα αιρετό συμβούλιο εθελοντών σε ένα κομματικά
ελεγχόμενο όργανο. Ταυτόχρονα, καταργεί όλα τα συλλογικά όργανα, πλην
της Γενικής του Συνέλευσης την οποία διατηρεί σε διακοσμητικό ρόλο καθώς
συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες στο διορισμένο από την εκάστοτε κυβέρνηση
ΔΣ.

•

Καταρτίζει έναν αυταρχικό κανονισμό εργασίας με πειθαρχικό και τιμωρητικό
χαρακτήρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, εκφράζοντας την εκτίμησή του στο έργο του
ΚΕΘΕΑ και στην προσφορά του μετά από 38 χρόνια λειτουργίας του θεραπευτικού
του μοντέλου, στηρίζει και συμπαρίσταται στον αγώνα των εργαζομένων και των
μελών του ΚΕΘΕΑ, γιατί το σχέδιο νόμου αλλάζει τον χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ και
πλήττει σφοδρά το έργο και τη λειτουργία του, σε μια στιγμή που οι ανάγκες της
ελληνικής κοινωνίας εντείνονται, εν μέσω υγειονομικής και οικονομικής κρίσης. Ήδη
από τις 10/10/2019 με την απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων,
εξέφρασε την αντίθεσή του στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία
καταργεί το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ και απειλεί τη φυσιογνωμία και τον
χαρακτήρα της θεραπευτικής πρότασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η
διατήρηση ενός διορισμένου Δ.Σ από την εκάστοτε κυβέρνηση και όχι μέσα από
εκλογικές διαδικασίες μετατρέπει το ΚΕΘΕΑ σε έναν γραφειοκρατικό και κεντρικά
ελεγχόμενο οργανισμό γεγονός το οποίο αποτελεί πλήγμα στον αγώνα για μια
Κοινωνία χωρίς εξαρτήσεις.
Απαιτούμε:
• Την άμεση απόσυρση του νέου Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ.
• Την προώθηση οργανωτικών και διοικητικών αλλαγών με την κατάργηση της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, υπερασπίζοντας το αυτοδιοίκητο του
χαρακτήρα του μέσα από αποφάσεις του ανώτατου συλλογικού οργάνου του
οργανισμού της Γενικής Συνέλευσης και διασφαλίζοντας τη συμμετοχή στη
λήψη των αποφάσεων όλων των άμεσα εμπλεκομένων στο έργο του ΚΕΘΕΑ.
• Την απόρριψη οποιασδήποτε λογικής “κόστους-οφέλους” στη διαχείριση του
ΚΕΘΕΑ και των θεραπευτικών του δράσεων και την κατάργηση της
“ιατρικοποίησης” στον τρόπο αντιμετώπισης των εξαρτημένων.
• Την ενίσχυση του υφιστάμενου μοντέλου λειτουργίας των Θεραπευτικών
Κοινοτήτων και των “στεγνών” θεραπευτικών προγραμμάτων, με
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

