
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Ι�ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
 
 Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) κατέθεσε στη Βουλή το τρίτο 
αναθεωρηµένο σχέδιο νόµου µε τίτλο «#ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες 
διατάξεις».  

Όσον αφορά το ζήτηµα των εξαρτήσεων το νέο σχέδιο νόµου (άρθρο 50, παρ. 10) ορίζει 
µεταξύ άλλων ως αρµοδιότητες της νεοσύστατης #ιεύθυνσης Εξαρτήσεων του ΥΥΚΑ «τη χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, την εποπτεία και τον έλεγχο αυτών των Μονάδων Αντιµετώπισης 
της Εξάρτησης, µετά από γνώµη του ΟΚΑΝΑ … την επιχορήγηση των Δηµόσιων Μονάδων ή άλλων 
φορέων που λειτουργούν προγράµµατα εγκεκριµένα από τη Διεύθυνση, από πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισµού, του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων ή οποιαδήποτε άλλη πηγή 
εσόδων, για την αντιµετώπιση της εξάρτησης». Το ΥΥΚΑ στη τρίτη αναθεώρηση του 
πολυνοµοσχεδίου απάλειψε τις αναφορές, των δύο προηγούµενων προσχεδίων, στη 
δυνατότητα λειτουργίας µονάδων απεξάρτησης από ιδιωτικές κλινικές και µονάδες. 

 
Το Υπουργείο Υγείας υπό την οµόθυµη διαµαρτυρία και πίεση των φορέων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της θεραπείας των εξαρτήσεων και των φορέων του 
αντιναρκωτικού κινήµατος προχωρά σε µία κίνηση τακτικής, συγκαλύπτοντας φραστικά και 
µόνο τους διατυπωµένους σχεδιασµούς του για άνοιγµα στην επιχειρηµατική δραστηριότητα 
και του κλάδου παροχής υπηρεσιών αντιµετώπισης των εξαρτήσεων στην Ελλάδα.         

 
 Οι φορείς οι οποίοι συνυπογράφουν την παρούσα ανακοίνωση και οι οποίοι όλο το 
προηγούµενο διάστηµα ανέπτυξαν πολύµορφη ενηµερωτική δραστηριότητα ενάντια στην 
επιχειρούµενη ιδιωτικοποίηση της απεξάρτησης, διατυπώνουν την επιφύλαξή τους και για τη 
νέα διατύπωση του πολυνοµοσχεδίου καθώς αυτή αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα ίδρυσης 
µονάδων απεξάρτησης και από ιδιωτικούς φορείς, µετά από µία απλή έγκριση σκοπιµότητας 
του ΟΚΑΝΑ.  

 
Οι φορείς της πόλης επαναδιατυπώνουν την:  
 

• κατηγορηµατική τους αντίθεση σε οποιαδήποτε συµµετοχή ιδιωτών (ιδιωτικών κλινικών ή 
µονάδων, επιδοτούµενων ή µη) στις υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας, επανένταξης και 
αποκατάστασης των εξαρτήσεων 

• αντίθεσή τους στη λειτουργία των δηµόσιων προγραµµάτων απεξάρτησης µε κριτήρια κόστους 
– οφέλους 

• αντίθεση τους στη γενίκευση των πολιτικών διαχείρισης των εξαρτήσεων 
• και διεκδικούν την κατοχύρωση και διεύρυνση του δηµόσιου και δωρεάν χαρακτήρα των 

υπηρεσιών πρόληψης, θεραπείας, επανένταξης, έρευνας και αξιολόγησης των εξαρτήσεων 
στη χώρα  

• καθώς και την άρση των οικονοµικών περικοπών και την υποστελέχωση που προκαλούν οι 
κυβερνητικές περικοπές των προσλήψεων σε έναν τόσο ευαίσθητο κοινωνικά τοµέα, συνθήκες 
που κάνουν ακόµη δυσκολότερο το έργο της απεξάρτησης.  

 
 

Θεσσαλονίκη, 23 Ιανουαρίου 2011 
Οι υπογράφοντες φορείς: 

 
Εθνικό Συµβούλιο κατά των Ναρκωτικών (ΕΣΥΝ) – παράρτηµα Θεσσαλονίκης 

Πρόγραµµα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΠΕΘΕΑ) «Αργώ» ΨΝΘ 
Σωµατείο Εργαζοµένων Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ) 

Σωµατείο Εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης 
Σύλλογος Οικογένειας και Φίλων Θεραπευτικού Προγράµµατος «Ιθάκη» - ΚΕΘΕΑ 

Σύλλογος γονέων κηδεµόνων και φίλων του τµήµατος εξαρτηµένων ατόµων ΨΝΘ "#ΕΛΦΟΙ"  
Σύλλογοι Γυναικών Θεσσαλονίκης - µέλη της ΟΓΕ 

Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών – ΜΑΣ 
Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο – ΠΑΜΕ 


