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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  20/2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ  529/2019 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην  
«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο της οδού Αριστομένους 28, 
συνέρχεται στην 20η/2019  συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την με αριθμ. πρωτ. 48951/23-10-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) Αθανασόπουλος 
Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 6) Αναστασόπουλος Χρήστος, 7) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 8) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 9) Γκλεγκλέ Ελένη (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 531 απόφαση), 10) Δούβας Ιωάννης, 11) Δρούγας Παντελής, 12) Ζαφειρόπουλος 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 531 απόφαση), 13) Κανάκης Βασίλειος, 14) Καραγιάννης 
Ανδρέας, 15) Κλάδης Παύλος, 16) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 17) Κουζή Αντωνία (Τόνια), 18) 
Κουκούτσης Δημήτριος, 19) Λιάππας Λεωνίδας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 531 απόφαση), 
20) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 21) Μαλαπάνη Μαρία, 22) Μαρινάκης Σαράντος, 23) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 24) Μπάκας Δημήτριος,  25) Μπάκας Ιωάννης, 26) Μπαρούνη 
Μαρία, 27) Μπασακίδης Νικόλαος, 28) Μπεχράκης Σταμάτης, 29) Νιάρχος Αναστάσιος, 30) 
Οικονομάκος Δημήτριος, 31) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 531 απόφαση), 
32) Σκοπετέας Αναστάσιος, 33) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 34) Σωφρονάς Γεώργιος,  35) 
Τζαμουράνης Βασίλειος,  36)  Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 37) Φάβας Γεώργιος, 38) Φαββατάς 
Δημήτριος και 39) Χριστόπουλος Ιωάννης.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Λαζαρίδης Γεώργιος και 2) 
Χειλάς Παναγιώτης. 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν 
λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων: 1) Βέργας κ. Κουρεντζής 
Γεώργιος και 2) Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης.   

 Δεν παραβρίσκονται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μ. Μαντίνειας κ. Σπίνος 
Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Ευάγγελος.  

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το εκτός ημερήσιας 

διάταξης θέμα που το Σώμα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, λόγω του 

επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο: 

 

Ψήφισμα περί υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ 
 
μετά από γραπτή πρόταση που κατέθεσε στην αρχή της συνεδρίασης ο κ. Δήμαρχος, όπου για 
το συγκεκριμένο θέμα αναφέρει τα εξής: 

 
Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα.  

Την προηγούμενη εβδομάδα δέχτηκα μια επίσκεψη από τη διευθύντρια 
δομής του ΚΕΘΕΑ και συζητήσαμε για θέματα που αφορούν την πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου, τη λειτουργία γενικότερα της θεραπευτικής αυτής κοινότητας. 
Επισκεφτήκαμε μετά τον χώρο εκεί και ειλικρινά αυτό που αντίκρισα, ήταν μια άρτια 
λειτουργία, εξαιρετική λειτουργία της συγκεκριμένης δομής η οποία τιμά το χώρο και τιμά 
και τις δράσεις τις οποίες υλοποιεί.  

Σ’ αυτό λοιπόν το πλαίσιο συζητήσαμε και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία 
έχει φέρει αυτή την αναστάτωση στη συγκεκριμένη θεραπευτική κοινότητα. Εκεί μου 
εξήγησαν ότι το αυτοδιοίκητο όταν λέμε, του ΚΕΘΕΑ, αφορά ένα συμβούλιο με 11 μέλη εκ 
των οποίων ένα είναι από το Υπουργείο Υγείας, ένα από το Υπουργείο Εργασίας και εννέα 
μέλη εκλέγονται μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες από τα στελέχη του ΚΕΘΕΑ.  

Μέσα από τη συζήτηση λοιπόν προέκυψε… Τώρα βέβαια με την πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου αυτό αλλάζει και αυτό που αλλάζει είναι ότι το διοικητικό συμβούλιο πλέον 
είναι διορισμένο και τις αποφάσεις θα τις παίρνει αυτό και θα ακολουθεί η θεραπευτική 
κοινότητα τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Παρ’ ότι εγώ εξέφρασα την άποψή 
μου ότι ενδεχομένως και έτσι να λειτουργήσει καλλίτερα απ’ ότι λειτουργούσε, λειτουργεί 
άριστα, όμως και εμείς αναζητήσαμε γενικότερα εάν υπάρχουν προβλήματα στη 
λειτουργία της συγκεκριμένης δομής, είδαμε ότι εντάσσεται στο δημόσιο λογιστικό, 
ελέγχεται από ορκωτό λογιστή και όλες οι πράξεις που γίνονται είναι εξαιρετικές, δεν έχει 
αναφερθεί καμία ατασθαλία ή οτιδήποτε άλλο αρνητικό ως προς τη λειτουργία του.  

Σ’ αυτό λοιπόν το πλαίσιο τους πρότεινα ως Δήμαρχος Καλαμάτας να φέρουν ένα ψήφισμα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο που να λέει αυτό, ότι: να γίνει αναστολή της πράξης νομοθετικού 
περιεχομένου και να ξεκινήσει μια ουσιαστική διαβούλευση μεταξύ της θεραπευτικής 
κοινότητας και των αρμόδιων υπουργείων ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή διοίκησης.  

Συμφώνησαν σ’ αυτό, έχουν δει και το ψήφισμα αυτό που φέρνουνε προς ψήφιση σήμερα 
και σήμερα σας καταθέτω αυτό το ψήφισμα που λέει εκτός των άλλων, αυτά που 
ανέφερα, ότι να ανασταλεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την ταυτόχρονη έναρξη 
δημόσιου διαλόγου με τη μορφή διαβούλευσης μ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
(Υπουργείο, επιστημονικούς φορείς για τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, μέλη της 
κοινότητας, τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλες οι τοπικές 
ιδιαιτερότητες κ.α.), τα αποτελέσματα της οποίας θα επιφέρουν τις αλλαγές που αρμόζουν 
στο ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας του φορέα. 

 
 
Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Λοιπόν, σύμφωνα με τον Κανονισμό προβλέπεται ολιγόλεπτη τοποθέτηση των 
παρατάξεων.  

Το πρώτο Ψήφισμα του κ. Δημάρχου για το ΚΕΘΕΑ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Πρόεδρε, νομίζω το ανέπτυξα νωρίτερα, εξέφρασα την άποψή μου. Αν θέλει να 
τοποθετηθεί, είναι και η υπεύθυνη της Δομής εδώ, δεν ξέρω αν κάτι θέλει να 

προσθέσει. Σας ζητώ να το ψηφίσετε.  
 
Λοιπόν, θέλετε να μιλήσετε;  
 
Καλησπέρα. Λέγομαι Τσουράπα Ιωάννα, είμαι υπεύθυνη του δικτύου υπηρεσιών 
στην Πελοπόννησο του ΚΕΘΕΑ.  

Λοιπόν, σε συνέχεια του Ψηφίσματος που φέρνει ο κ. Δήμαρχος, θέλω να πω ότι για μας το 
αυτοδιοίκητο στο ΚΕΘΕΑ είναι αυτό που έχει διασφαλίσει εδώ και 37 χρόνια, από το 1987, τη 
χρηστή λειτουργία, την αποτελεσματικότητα, την επιστημονικότητα. Και όλο αυτό 
διασφαλίζεται και διαπνέει τον Οργανισμό από την κορυφή μέχρι τον άνθρωπο που έρχεται να 
εξυπηρετηθεί. Είναι μία φιλοσοφία, δηλαδή, που μας διέπει. Και αυτό το πράγμα ίσως δεν είναι 
πολύ κατανοητό αλλά είναι υποδειγματικός ο Οργανισμός και αυτό νομίζω ότι είναι γνωστό 
στην ελληνική κοινωνία. Είναι παράδοξο το ότι ασκείται κοινωνική πολιτική αυτή τη στιγμή με 
μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Θα ήταν και είναι δικό μας αίτημα να ανοίξει ένας 
διάλογος, αν υπάρχει ας πούμε πρόθεση, τέλος πάντων, μια πρόθεση της κυβέρνησης να 
παρέμβει στον τομέα των εξαρτήσεων, αλλά με διάλογο με μας που βρισκόμαστε στο πεδίο 
όλα αυτά τα χρόνια και είμαστε πολύ κοντά στις ανάγκες των κοινωνιών.  

Το ΚΕΘΕΑ να πω, για να μην τρώω το χρόνο, ότι έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές 
κοινωνίες και αυτό είναι σε όλη την Ελλάδα γνωστό, όπου έχει δομές, γιατί εξυπηρετούμε 
εκτός από τους ίδιους τους εξαρτημένους και τις οικογένειες, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, έχουν 
πολύ σοβαρό πρόβλημα όταν έχουν τέτοιο πρόβλημα μέσα στους κόλπους τους.  

Και είναι σημαντικό αυτό να συνεχίσει να υπάρχει και εμείς κινδυνεύουμε με αυτό που έχει 
ψηφιστεί αυτή τη στιγμή, με αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που ζητάμε να 
αποσυρθεί, κινδυνεύει η λειτουργία ενός Οργανισμού που έχει δώσει αποτελέσματα στην 
ελληνική κοινωνία και γι’ αυτό ζητάμε την υποστήριξή σας ώστε να μην γίνει.  

 
ΦΩΝΗ: Με το ψήφισμα συμφωνείτε; 
 
ΤΣΟΥΡΑΠΑ: Συμφωνούμε. 
 
(διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΤΣΟΥΡΑΠΑ: Αναστολή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και έναρξη διαλόγου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ομόφωνα;  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Ομόφωνα. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Να μιλήσουμε, να μιλήσουμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα Δημήτρη.  

 
Έχουμε μία μανία τα Ψηφίσματα να τα περνάμε στο πόδι και μιλάμε για 
σοβαρά ζητήματα.  

Λοιπόν, η συγκεκριμένη δομή είναι σημαντική, σπουδαία και είναι κομβική ειδικά για το νομό 
μας. Προάγει, παλεύει, τέλος πάντων, τα στεγνά προγράμματα και προσπαθεί να 
αποκαταστήσει παιδιά από τα ναρκωτικά. Ήδη τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και 
πρόσφατες έρευνες δείχνουνε ότι όσοι φεύγουν από το Πρόγραμμα, η συντριπτική 
πλειοψηφία, παραμένουν «καθαροί» για όλη τους τη ζωή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΣΟΥΡΑΠΑ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  
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Φοβόμαστε ότι η συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου τα υποβαθμίζει, έρχεται σε 
συνέχεια μιας υποβάθμισης όλων αυτών των χρόνων και θέλει να περάσει την ανοχή στα 
ναρκωτικά, αυτό ουσιαστικά, την ανοχή και να περάσει και την υποβάθμιση να πάμε από τα 
στεγνά στα υποκατάστατα και να δημιουργηθούν νέες πιάτσες όπως δημιουργήθηκαν στην 
Αθήνα.  

Κατά τη γνώμη μας πρέπει αυτό να χτυπηθεί και ο Δήμος πρέπει να παίξει ένα ρόλο ενάντια σε 
όλα τα ναρκωτικά, με εκδηλώσεις και δράσεις που θα μπορεί να κάνει το αμέσως επόμενο 
διάστημα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ομόφωνα; ΟΜΟΦΩΝΑ. 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος : 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίαση της 29
ης

 Οκτωβρίου 2019, αφού έλαβε 

υπόψη ότι:  

1. Ο φορέας ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) είναι αυτοδιοικούμενο 

Ν.Π.Ι.Δ. υπό την εποπτεία του Υπ. Υγείας. 

2. Οι επερχόμενες αλλαγές όπως αυτές προσδιορίζονται στη πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου της 30-9-2019 αφορούν μεταξύ άλλων; στην αλλαγή του τρόπου διοίκησης 

του ΚΕΘΕΑ. 

3. Οι αντιδράσεις του ΚΕΘΕΑ είναι διαρκείς και έντονες σε ολόκληρη τη χώρα με 

αποτέλεσμα τη γενικότερη αναστάτωση και ανησυχία για το μέλλον του φορέα σε εθνικό 

αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Οι αντιδράσεις του φορέα εστιάζονται ιδιαίτερα στη πρόθεση 

της Π.Ν.Π. να αλλάξει, όπως υποστηρίζει ο φορέας, η αυτοδιοίκηση του οργανισμού, η 

οποία έχει αποδώσει σημαντικά οφέλη σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της και είναι απόλυτα 

συνυφασμένη με το θεραπευτικό μοντέλο της κοινότητας με επίκεντρο τους ίδιους τους 

συμμετέχοντες, καθώς κύριος στόχος του φορέα είναι η κοινωνική επανένταξη όχι μόνο 

καθαρών από εξαρτήσεις και ουσίες αλλά και ενεργών πολιτών. 

4. Το έργο που προσφέρει στην κοινωνία το ΚΕΘΕΑ είναι σημαντικό.  

 

Ψ η  φ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

Συμμερίζεται τις ανησυχίες του φορέα ΚΕΘΕΑ και θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη 

τα ακόλουθα: 

 Να ανασταλεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την ταυτόχρονη έναρξη 

δημόσιου διαλόγου, με τη μορφή διαβούλευσης, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

(Υπουργείο, επιστημονικούς φορείς για τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, μέλη της 

κοινότητας, τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλες οι τοπικές 

ιδιαιτερότητες κ.α), τα αποτελέσματα της οποίας θα επιφέρουν τις αλλαγές που 

αρμόζουν στο ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας του φορέα. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πολίτης Δημήτριος   1. Αγγελή Μαρία 

  2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος) 

  3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη 

  5. Αναστασόπουλος Χρήστος 

  6. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  7. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  8. Γκλεγκλέ Ελένη 

  9. Δούβας Ιωάννης 

  10. Δρούγας Παντελής 

  11. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  12. Κανάκης Βασίλειος 

  13. Καραγιάννης Ανδρέας 

  14. Κλάδης Παύλος 

  15. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  16. Κουζή Αντωνία (Τόνια) 

  17. Κουκούτσης Δημήτριος 

  18. Λιάππας Λεωνίδας 

  19. Μάκαρης Εμμανουήλ - Λεονάρδος 

  20. Μαλαπάνη Μαρία 

  21. Μαρινάκης Σαράντος 

  22. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

  23. Μπάκας Δημήτριος 

  24. Μπάκας Ιωάννης 

  25. Μπαρούνη Μαρία 

  26. Μπασακίδης Νικόλαος 

  27. Μπεχράκης Σταμάτης 

  28. Νιάρχος Αναστάσιος 

  29. Οικονομάκος Δημήτριος 
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  30. Οικονομάκου Μαρία 

  31. Σκοπετέας Αναστάσιος 

  32. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

  33. Σωφρονάς Γεώργιος 

  34. Τζαμουράνης Βασίλειος  

  35. Τσαπόγας Κωνσταντίνος  

  36. Φάβας Γεώργιος 

  37. Φαββατάς Δημήτριος 

  38. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 7 Νοεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 


