
 

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

Θέμα: “Να προβεί σε άμεση έρευνα και να αναθεωρήσει το τρέχον σύστημα διαχείρισης 

του ΚΕΘΕΑ η κυβέρνηση” 

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), αποτελεί το μακροβιότερο μοντέλο 

οργανισμού απεξάρτησης,  με αμιγώς δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Στο Διοικητικό του 

Συμβούλιο έχουν υπηρετήσει αμισθί αναγνωρισμένες προσωπικότητες από διαφορετικούς 

πολιτικούς χώρους, μεταξύ των οποίων και η αποβιώσασα Αμαλία Μεγαπάνου, μέσω 

δημοκρατικών εκλογικών διαδικασιών και υπό πλήρη διαφάνεια της Γενικής Συνέλευσης 

του ΚΕΘΕΑ. Επίσης, αποτελεί υπόδειγμα επιτυχούς αυτοδιοικούμενου οργάνου και έχει 

αποτελέσει  παράδειγμα προς μίμηση στην Ελλάδα και διεθνώς.  

Με την πρόσφατη ΠΝΠ της 30-9-2019,  χωρίς να συντρέχουν «έκτακτες περιστάσεις», η 

Κυβέρνηση αποφάσισε αυθαίρετα να καταργήσει το Αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ 

επικαλούμενη την «ανάγκη χρηστής διοίκησης και δημοσιονομικής διαχείρισης». Κύριο 

επιχείρημα ήταν ότι, εφόσον το Υπουργείο χρηματοδοτεί το ΚΕΘΕΑ, θα πρέπει να ορίζει και 

την διοίκησή του. Με αυτόν, όμως, τον τρόπο εξαρτά τη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ από την 

εκάστοτε κυβέρνηση. Και μπορεί η μετατροπή της υπόθεσης ΚΕΘΕΑ σε πεδίο πολιτικής 

αντιπαράθεσης να εξυπηρέτησε την προσπάθεια πολιτικών κομμάτων να κερδίσουν τις 

εντυπώσεις, αλλά έχει βλάψει σοβαρά το ίδιο το ΚΕΘΕΑ και την αποστολή του. 

Στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου ΚΕΘΕΑ, λειτουργούσε Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και ο 

οργανισμός ελέγχονταν σε ετήσια βάση από εταιρεία ορκωτών ελεγκτών. Η ετήσια έκθεσή 

τους υποβαλλόταν στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αυτοτελές Τμήμα 

Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Δ/νση Οικονομικού) και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Υπ. 

Δημοσιονομικού Ελέγχου στο ΥΥΚΑ, Δ20-Δ/νση Προϋπολογισμού, Δ39-Δ/νση ΝΠΔΔ). Σε 

αντίθεση με άλλους συγγενείς οργανισμούς,  που διαθέτουν διορισμένες από το Κράτος 

αμειβόμενες διοικήσεις και εμφανίζουν διοικητική δυσλειτουργία και ελλειμματική 

διαχείριση του δημόσιου χρήματος, το ΚΕΘΕΑ -ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης- είχε 

καταφέρει στην έως τώρα λειτουργία του να μην εμφανίσει οποιοδήποτε διαχειριστικό 

οικονομικό σκάνδαλο. Σημειώνεται ότι ελεγχόταν και από διεθνείς έμπειρους αξιολογητές 

στον τομέα των εξαρτήσεων.  

Μόλις μερικούς μήνες μετά την αλλαγή της διοίκησης, ενημερωθήκαμε από την Εφημερίδα 

των Συντακτών (3-6-2020) ότι το μέλος της νέας Διοίκησης του ΚΕΘΕΑ, δικηγόρος Ιωάννης 

Δεληγεώργης, κατηγορείται για ατασθαλίες. Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ 

διεγράφη από τους καταλόγους Νομικής Βοήθειας και επιπλέον ζητήθηκε η παραίτησή του 
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από το ΔΣ του ΔΣΑ, επειδή εξέδιδε πλασματικά γραμμάτια. Οι καταγγελίες επιβεβαιώθηκαν 

μετά από έρευνα της Επιτροπής Νομικής Βοήθειας του ΔΣΑ, που κατέληξε σε σχετικό 

πόρισμα στις 20 Μαΐου 2020 (δείτε συνημμένο 1).  

Στις 26 Μαΐου 2020, το ΔΣ του ΔΣΑ σε συνεδρίασή του καταδίκασε τη σχετική συμπεριφορά 

και τις ατασθαλίες που διαπιστώθηκαν από την παραπάνω έρευνα (δείτε συνημμένο 2). 

Βάσει της παραγράφου 7, αποφασίστηκε η οριστική διαγραφή του κ. Δεληγεώργη από τον 

κατάλογο Νομικής Βοήθειας.   

Επρόκειτο για πρωτοφανή ενέργεια στους κόλπους  του ΔΣΑ: Να αποδοκιμάσει δημόσια 

σύμβουλο του ΔΣ, να ζητηθεί η παραίτησή του και να διαγραφεί από τον κατάλογο Νομικής 

Βοήθειας. Παρά ταύτα, ο κ. Δεληγεώργης διατήρησε και διατηρεί τη θέση του στο ΔΣ του 

ΚΕΘΕΑ.  

Περαιτέρω, αναρτήθηκαν στη Διαύγεια απευθείας αναθέσεις στον κ. Δεληγεώργη νομικής 

εκπροσώπησης από φορείς του Δημοσίου. Πρόκειται για ανάθεση, συνολικού ύψους 43000 

πλέον ΦΠΑ: από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (29.300 ευρώ πλέον ΦΠΑ)  και από 

το «Πράσινο Ταμείο» (13.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ) (δείτε συνημμένα 3 και 4).   

Σε συνέχεια αυτών των αποκαλύψεων, ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ έχει ζητήσει να 

παραιτηθεί ο κύριος Δεληγεώργη από τη Διοίκησης του ΚΕΘΕΑ (δείτε συνημμένο 5).  

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο μέλος της Διοίκησης του ΚΕΘΕΑ χαρακτηρίζει εν συνόλω 

την τρέχουσα Διοίκηση του ΚΕΘΕΑ. 

Δεδομένου ότι η τρέχουσα διοίκηση του ΚΕΘΕΑ διορίστηκε από την παρούσα  κυβέρνηση. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Σκοπεύει να λάβει υπόψη του το αίτημα του προσωπικού του ΚΕΘΕΑ και τις 

αποφάσεις του Δικηγορικό Σύλλογο των Αθηνών και να ζητήσει  την παραίτηση του 

κ. Δεληγεώργη; 

2. Σκοπεύει να διεξάγει έρευνες για το ιστορικό των μελών του τρέχοντος ΔΣ; 

3. Σκοπεύει να εγκαταλείψει το τρέχον σύστημα διαχείρισης του ΚΕΘΕΑ και να 

επαναφέρει το αυτοδιοικούμενο παλαιότερο καθεστώς του; 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία: 

1. Αποφάσεις του ΔΣ του ΔΣΑ της 20ης Μαΐου 2020 

2. Πόρισμα της Επιτροπής Νομικής Βοήθειας του ΔΣΑ της 26ης Μαΐου 2020 

3. Απευθείας ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας Α.Ε. 

4. Απευθείας ανάθεση παροχής Νομικών Συμβουλών στο Πράσινο Ταμείο 

5. Δήλωση συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ της 3ης Ιουνίου 2020 

Ο ερωτών Βουλευτής 

Κρίτων Αρσένης 




