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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΑΔΑ:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
 

                    Απόσπασμα Πρακτικού Νο 10/18-05-2021 
                                            Αριθμός Απόφασης: 50/2021 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε με 

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Κρήτης (σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/08-05-2021 ΚΥΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 
6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00»), ύστερα από τη με 
αριθμ. πρωτ.: 116329/12-05-2021 Πρόσκληση του Προέδρου του. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος 
Αρναουτάκης, καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος, 
Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαμβακάς Λάμπρος, Γουλιδάκης 
Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου), Γύπαρης 
Κωνσταντίνος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), Δοξαστάκης 
Ζαχαρίας, Ζάχαρης Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος 
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης 
Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη 
Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Κώτσογλου Κυριάκος, Λιονή Μαρία 
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μαλανδράκη – Κρασουδάκη 
Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης, Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, 
Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, 
Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος (Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), 
Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος, Παπαβασιλείου Νεκτάριος, Παπαδεράκης 
Αντώνιος, Παρασύρης Ιωάννης, Πιαγκαλάκης Γεώργιος, Σκουλάς Νικόλαος Συντυχάκης 
Εμμανουήλ, Συριγωνάκης Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος, Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης 
Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εμμανουήλ, Χουδετσανάκη – 
Γιακουμάκη Ειρήνη και Χρονάκης Νικόλαος. 

Δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ: 
Καλλέργης Νικόλαος, Καμπουράκης Λάμπρος, Κωνσταντινίδης Ευθύμιος (Θέμης), 
Λεονταράκης Ιωάννης, Πιτσούλης Γεώργιος, και Σπυρόπουλος Γεώργιος.  

 Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αντωνακάκη Μάρω 
Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Προϊσταμένη Γενικής 
Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Κριτσωτάκης Μαρίνος Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΠE.XΩ.Σ. 
ΠΚ, Γιάνναρη Ιωάννα ειδική σύμβουλος Περιφερειάρχη, Καλλέργη Μαρία Πρόεδρος 
Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, Στεφανάκης Ιωάννης Δήμαρχος Οροπεδίου 
Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα, 
Μιχελινάκη Άννα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών 
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Οργάνων ΠΚ. 
Παρατήρηση:  
1. Ο κος Συντυχάκης Εμμανουήλπικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΚΡΗΤΗΣ» συμμετείχε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των ψηφισμάτων, του 
εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, των επερωτήσεων, των αριθμ. 1.1 και 1.2 
ημερήσιας διάταξης θεμάτων και στη συνέχεια αποχώρησε, κατά δήλωση του 
στον Πρόεδρο του Π.Σ. 

 

      Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας ζήτησε από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο να αποφανθεί για την έκδοση ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 13 
παρ. 9 του κανονισμού λειτουργίας του. 

     Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη 
έκδοσης ψηφίσματος για το προσχέδιο νόμου για τη λειτουργία και τον 
χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ, αποφάνθηκε ομόφωνα για την έκδοση σχετικού 
ψηφίσματος. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
Ψήφισμα 02: Έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με το προσχέδιο νόμου για τη 
λειτουργία και τον χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
σήμερα. 
γ) του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] ………. και άλλες διατάξεις»,  
όπως ισχύουν 

2. Το Π.Δ.149/2010 με θέμα: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (Φ.Ε.Κ. 242/27-
12-2010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/16-2-2021 
(ΦΕΚ 762/τ.Β΄/26-02-2021) Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης. 

3. Την πρόταση ψηφίσματος από τον Σύλλογο Οικογένειας και Φίλων ΚΕΘΕΑ, η 
οποία κατατέθηκε από τον Προέδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ως 
παρακάτω:  

«Ανοικτή επιστολή των 14 Συλλόγων Οικογένειας και Φίλων ΚΕΘΕΑ  προς τον 
Υπουργό Υγείας, την Υφυπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ, 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
Μετά τις διασκέψεις που είχαν οι εκπρόσωποι των δεκατεσσάρων Συλλόγων 
Οικογένειας και Φίλων, αρχικά με τον Πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ κ. Λιάπη και στην συνέχεια 
με την Υφυπουργό Υγείας κ. Ράπτη, σας απευθύνουμε δεύτερη ανοικτή επιστολή με τα 
συμπεράσματά μας, τις αποφάσεις μας και τις θέσεις μας υπό το φως των όσων 
ελέχθησαν σ’ αυτές τις διασκέψεις πάνω στο προσχέδιο νόμου για την λειτουργία και 
τον χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ. 
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Αρχικά θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με την παρατήρηση ότι αυτό το προσχέδιο ήταν η 
συνέχεια της πραξικοπηματικής κατάργησης του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ πριν από 
δύο χρόνια. Κυριολεκτικά εν μία νυκτί και χωρίς κανέναν λόγο καθαιρέθηκε το εκλεγμένο 
και άμισθο Δ.Σ. ενός οργανισμού με πανελλήνια και διεθνή ακτινοβολία, για να 
αντικατασταθεί από πρόσωπα με ελλιπή έως μηδενική προσφορά πάνω στο πρόβλημα 
των εξαρτήσεων, απλώς και μόνο επειδή ήταν επιλογές αρεστές στην Κυβέρνηση. Το 
ΚΕΘΕΑ όμως δεν είναι ούτε πρέπει να γίνει πεδίο πολιτικών σκοπιμοτήτων για να 
ικανοποιηθούν όσοι έχουν συμφέροντα από την αλλοίωση της φιλοσοφίας του και της 
δομής του. Το ΚΕΘΕΑ, από την σύστασή του μέχρι και σήμερα, είναι ένας οργανισμός 
που η λειτουργία του στηρίχθηκε πάνω σε αρχές και αξίες με επίκεντρο τον Άνθρωπο. 
Η αλληλεγγύη, η ανιδιοτέλεια, η εθελοντική προσφορά και η αδελφοσύνη είναι οι 
υπέρτατες αξίες των θεραπευτικών του κοινοτήτων που καταξίωσαν το ΚΕΘΕΑ στην 
συνείδηση του ελληνικού λαού ανεξάρτητα από τις κομματικές του πεποιθήσεις. Έναν 
τέτοιο οργανισμό η πολιτεία οφείλει να τον σέβεται και να τον υποστηρίζει με όλους τους 
δυνατούς τρόπους. 

Αντί όμως αυτού του σεβασμού και της – με κάθε τρόπο – υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ, 
μετά την πρώτη επίθεση γίναμε μάρτυρες μιας δεύτερης και πιο ξεκάθαρης επίθεσης. 
Το διορισμένο Δ.Σ. συνέταξε το απαράδεκτο προσχέδιο νόμου το οποίο έφτασε στα 
χέρια μας και μετά τις έντονες διαμαρτυρίες μας, μας έγινε η «χάρη» να εκφέρουμε κι 
εμείς άποψη! 

Η άποψή μας διατυπώθηκε ξεκάθαρα και τεκμηριωμένα στην πρώτη μας ανοιχτή 
επιστολή η οποία σας κοινοποιήθηκε. Πέραν των επί μέρους θέσεων αυτής της 
επιστολής, τρεις ήταν οι κυρίαρχες. 

-Επαναφορά του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ. 

-Διατήρηση του στεγνού θεραπευτικού μοντέλου των προγραμμάτων του, χωρίς 
κανένα υποκατάστατο. 

-Γενναία χρηματοδότηση των δομών του και μόνιμοι διορισμοί για τους 
θεραπευτές του. 

Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να ισχύσουν οι αμετακίνητες αυτές θέσεις μας, που 
είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας σχέσης μας με το ΚΕΘΕΑ, αποφασίσαμε να 
διασκεφθούμε καλή τη πίστει με τον κ. Λιάπη και στη συνέχεια με την κ. Ράπτη. Αυτά 
που αποκομίσαμε από τους συνομιλητές μας ήταν πλήρως απογοητευτικά ξεκινώντας 
από την ελάχιστα κρυμμένη υποτίμηση των εκπροσώπων μας, την χειριστική στην 
συνέχεια αντιμετώπισή τους, μέχρι την τελική ξεκάθαρη άρνηση να ληφθούν υπ’ όψιν οι 
προβληματισμοί και οι προτάσεις μας. Προβληματισμοί και προτάσεις που είναι 
γεννήματα μακροχρόνιας και επώδυνης διαδρομής στον κόσμο των εξαρτήσεων και της 
τελικής νικηφόρας εξόδου των αγαπημένων μας προσώπων από αυτόν, με την βοήθεια 
του ΚΕΘΕΑ. 

Απαντάμε λοιπόν στις χειριστικές προσκλήσεις που μας έγιναν να συμμετέχουμε στην 
δήθεν βελτίωση ενός απαράδεκτου και καταστροφικού για το ΚΕΘΕΑ προσχεδίου με 
τρία βροντερά ΔΕΝ. 

ΔΕΝ θα γίνουμε συνένοχοι ενός προσχεδιασμένου θανάτου του ΚΕΘΕΑ. 

ΔΕΝ θα στείλουμε τους εξαρτημένους νέους από την παράνομη «πιάτσα» στην 
νόμιμη «πιάτσα» των υποκατάστατων. 

ΔΕΝ θα σταματήσουμε τους αγώνες μας μέχρι να αποσυρθεί το απαράδεκτο 
προσχέδιο του δοτού Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ. 

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ, στην 
οποία θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας. 
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Με εκτίμηση 

Οι Σύλλογοι Οικογένειας θεραπευτικών προγραμμάτων ΚΕΘΕΑ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA APIAΔNH (Κρήτη) 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA ΔIABAΣH (Αθήνα) 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΦΙΛΩΝ KEΘEA ΕΞΟΔΟΣ (Λάρισα) 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  KEΘEA ΗΠΕΙΡΟΣ (Ήπειρος)                   

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΦΙΛΩΝ KEΘEA ΙΘΑΚΗ (Θεσσαλονίκη)                
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA KIBΩTOΣ (Καβάλα & Αλεξανδρούπολη)        

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΘΕΡ/ ΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΘΕΑ  ΚΥΤΤΑΡΟ 
(Καλαμάτα) 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA NOΣTOΣ  (Πειραιάς) 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΦΙΛΩΝ KEΘEA ΟΞΥΓΟΝΟ (Πάτρα) 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ KEΘEA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  
(Αθήνα) 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ, ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ &ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA ΠIΛOTOΣ (Βόλος) 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA ΠΛEYΣH (Αθήνα) 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ KEΘEA ΣΤΡΟΦΗ  (Αθήνα) 

ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΚΕΘΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Κάλυμνος)» 

4. Τις απόψεις του Περιφερειάρχη Κρήτης, του  Προέδρου του Π.Σ. και των επικεφαλής 
των παρατάξεων του ΠΣ.   

5. Τις απόψεις των μελών του. 
      Μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Την έκδοση του ψηφίσματος με το οποίο ζητάει : 

- Την Επαναφορά του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ. 

- Την Διατήρηση του στεγνού θεραπευτικού μοντέλου των προγραμμάτων 
του, χωρίς κανένα υποκατάστατο. 

- Την Γενναία χρηματοδότηση των δομών του και να γίνουν μόνιμοι 
διορισμοί για τους θεραπευτές του. 

- Να γίνουν δεκτές οι θέσεις και προτάσεις των 14 Συλλόγων Οικογένειας και 
Φίλων ΚΕΘΕΑ 

- Να αποσυρθεί το προσχέδιο νόμου που υπέβαλλε το Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ. 

- Να γίνει άμεση σύγκληση της γενικής συνέλευσης του ΚΕΘΕΑ στην οποία 
θα συζητηθούν οι προτάσεις του συλλόγου. 

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 

 

     Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
 Ηράκλειο, 18-05-2021 
 

 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ 

 
 

Παύλος   Μπαριτάκης 

Η Γραμματέας 
 
 

Γεωργία   Μηλάκη 

Τα μέλη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων 
 

  
 
 
 
 
Ηράκλειο,  11 Ιουνίου 2021 
 Αρ. πρωτ.: 170131 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες  
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Άννα Μιχελινάκη   
:2813 400228 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Υπουργείο Υγείας 
- Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 
- Βουλευτές Κρήτης 
- Ευρωβουλευτές  
- Σύλλογοι ΚΕΘΕΑ 

 
KOIN:  -   Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. 
                            

 
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  της αριθ. 50/2021 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου. 
 

                Σας  διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. 

50/2021 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 10/18-05-2021), που αφορά 

στην έκδοση ψηφίσματος αναφορικά με το προσχέδιο νόμου για τη λειτουργία και τον 

χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ.  

 

                                                                                Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
 
 

        Νίκη Βαρδιάμπαση  
 

 
 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ. 
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