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«Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από το 2019, 

όταν η παρούσα κυβέρνηση αντικατέ-

στησε πραξικοπηματικά, με μια πρωτοφανή στη 

διάρκεια της μεταπολίτευσης Πράξη νομοθε-

τικού Περιεχομένου, το εκλεγμένο και άμισθο 

Διοικητικό του Συμβούλιο με ένα κομματικά 

διορισμένο χωρίς να προσφέρει δημοσίως καμία 

ουσιαστική αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της 

πράξης της».

Έτσι ξεκινά σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου 

Έργαζομένων κΈΘΈΑ, ενώ στη συνέχεια ανα-

φέρεται στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν 

έκτοτε:

«Το σοκ της παρέμβασης ήταν τέτοιο που ξεσή-

κωσε σημαντική και σχεδόν καθολική αντίδραση 

στο σύνολο της κοινωνίας, του πολιτικού κόσμου 

και των μμΈ. Ακόμη μεγαλύτερη αντίδραση 

ξεσηκώθηκε με την απόπειρα γραφειοκρατικής 

μετάλλαξης του κΈΘΈΑ από την νέα διοίκηση 

όταν παρουσίασε ένα σχέδιο νόμου που τεμάχιζε 

και στη συνέχεια επανένωνε τα κομμάτια του 

κΈΘΈΑ σε κάτι που έμοιαζε περισσότερο με το 

συμπαθές δημιούργημα του Δρ. Φρανκενστάιν, 

παρά με οργανισμό που σέβεται την ιστορία, το 

επιστημονικό έργο και το θεραπευτικό μοντέλο 

του. Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε σιωπηλά από 

το υπουργείο υγείας και ουδείς ασχολήθηκε 

ξανά με αυτό, ενώ παρά την κατάθεση από τους 

εργαζόμενους συνολικής πρότασης οργανισμού, 

οργανογράμματος, κανονισμού εργασίας και 

συστήματος αξιολόγησης, μετά από αίτημα 

του υπουργείου, ουδέποτε λάβαμε απάντηση». 

κάνοντας έναν απολογισμό των 3 χρόνων της 

διορισμένης διοίκησης, ο Σύλλογος Έργαζομέ-

νων αναφέρει:

«Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία γενική Συνέ-

λευση του Οργανισμού, παρά την πρόβλεψη 

της ίδιας της ΠνΠ για ετήσια σύγκληση του 

ανώτατου θεσμικού οργάνου.

Δεν έχει κατατεθεί κανονισμός λειτουργίας του 

Διοικητικού Συμβουλίου, παρά την πρόβλεψη 

της ΠνΠ.

Δεν έχει εκδοθεί καμία από τις υπουργικές 

Αποφάσεις που απαιτούνταν από την ΠνΠ 

για τη ρύθμιση εσωτερικών λειτουργιών του 

Οργανισμού.

Δεν γίνεται σεβαστός ο υφιστάμενος κανονι-

σμός λειτουργίας και η συντριπτική πλειοψηφία 

των θέσεων προϊσταμένων καλύπτονται κατ’ 

ανάθεση, χωρίς καμία διαδικασία.

Δεν λειτουργεί κανένα συλλογικό όργανο είτε 

σχεδιασμού πολιτικής, όπως το Συμβούλιο 

Πολιτικής κΈΘΈΑ, είτε ελέγχου και ρύθμισης 

της εσωτερικής λειτουργίας όπως η Έπιτροπή 

Δεοντολογίας, παρότι προβλέπονται ρητά από 

το νόμο και τον κανονισμό εργασίας».

Η απάντηση του κου Λιάπη
Στο μεταξύ, αλγεινή εντύπωση προξενεί το 

γεγονός ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ. κΈΘΈΑ κος 

Χρήστος Λιάπης εξέδωσε ανακοίνωση για τις 

αιτιάσεις του Συλλόγου Έργαζομένων χωρίς να 

δίνει καμιά απάντηση για όσα καταλογίζονται. 

Το μόνο που επαναλαμβάνει ο κος Λιάπης εί-

ναι ότι «το κΈΘΈΑ δεν έκλεισε»! Συγκεκριμένα 

αναφέρει:

«Τελικά, το κΈΘΈΑ όχι μόνον δεν έκλεισε, όπως 

ακούστηκε τόσο τον Απρίλιο του 2021, όσο και 

τον νοέμβριο του 2019 όταν ξεκίνησε η θητεία 

μου ως Προέδρου του Διοικητικού του Συμβου-

λίου, αλλά αντίθετα ενισχύθηκε με προσλήψεις 

μόνιμου προσωπικού. Συγκεκριμένα, αναφορικά 

με τον θόρυβο που επιχειρείται να προκληθεί 

κατά καιρούς σχετικά με τη βιωσιμότητα του 

κΈΘΈΑ, ο χρόνος απέδειξε ότι ο ορυμαγδός 

αυτός μπορεί να αποδοθεί μόνο σε πολιτική 

σκοπιμότητα, στρέβλωση και κακοπιστία».

Ουσιαστικά ο κος Λιάπης επιβεβαιώνει την 

ανακοίνωση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι 

προφανώς και δεν είπαν ότι το κΈΘΈΑ έκλεισε, 

αναφέρθηκαν όμως σε συγκεκριμένες πράξεις 

και παραλείψεις που το οδηγούν να βαλτώνει, 

με ένα συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας, ξένο 

προς τις αρχές και τους σκοπούς του. καταγγέλ-

λουν μάλιστα ότι δεν έχουν γίνει καν οι ενέργειες 

που προβλέπονταν από την ίδια την ΠνΠ για τη 

λειτουργία του οργανισμού. για όλα αυτά, ο κος 

Λιάπης δεν απαντά απολύτως τίποτα.

Βάση διαλόγου
Τέλος, σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση 

αλλά και το τι μέλει γενέσθαι, ο Σύλλογος Έρ-

γαζομένων αναφέρει τα εξής:

«κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το κΈ-

ΘΈΑ βρίσκεται σε πολύ χειρότερη κατάσταση 

από αυτήν που βρισκόταν πριν την ΠνΠ. Τα 

αναμφισβήτητα προβλήματα που είχε ο Οργα-

νισμός πριν την κατάργηση του αυτοδιοίκητου, 

είχαν ταυτόχρονα τον χώρο και τα όργανα για να 

επιλυθούν, όπως γινόταν σε όλη τη διάρκεια της 

πορείας του. Σήμερα, στον οργανισμό-λάφυρο 

στο κομματικό κράτος, με κονιορτοποιημένη 

οποιαδήποτε συλλογική διαδικασία διαλόγου 

και αποφάσεων, η, όποια, διοίκηση δεν μπορεί 

παρά να μεγεθύνει με γεωμετρική πρόοδο τα 

προβλήματα. Το πλαίσιο που επέβαλε η κυ-

βέρνηση με την ΠνΠ απέτυχε και βάλτωσε το 

κΈΘΈΑ. 

Πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί 

μέσα από μια συναινετική διαδικασία: Η πρό-

ταση για την οργάνωση και τη λειτουργία του 

κΈΘΈΑ που έχει κατατεθεί από τους εργαζόμε-

νους στο υπουργείο υγείας είναι λειτουργική, 

τεκμηριωμένη, άμεσα εφαρμόσιμη και έχει τη 

συναίνεση των εργαζομένων και των στελεχών 

του οργανισμού. Αποτελεί την καλύτερη βάση 

διαλόγου για έναν καλύτερο, αυτοδιοικούμενο 

και αποτελεσματικό οργανισμό για τις εξαρτήσεις 

στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας».

Μ.Α.

ΚΕΘΕΑ: Τι συμβαίνει 

τρία χρόνια μετά την ΠΝΠ

Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων  – Εκτός τόπου

και χρόνου η απάντηση του προέδρου του φορέα κου Λιάπη
''

Ο κόσμος της Σητείας έδειξε τεράστια αλληλεγγύη σε αυτούς που 

επλήγησαν, χωρίς απαραίτητα να πρόκειται για γνωστούς ή φίλους. 

Φαίνεται πως δεν έχουν χαθεί η αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός, σε 

τέτοιες δύσκολες στιγμές

μία προειδοποίηση, μία προετοιμασία. Το 

θέμα είναι ουσιαστικά ότι τα παλιά ρέματα 

για τα οποία μίλησα, που δεν είχαν δώσει 

τέτοια φαινόμενα την τελευταία 50ετία, 

είναι τώρα χτισμένα, όχι απλά μπαζωμέ-

να. Ένα μέρος του σχεδίου πόλης, περνά 

πάνω από τα ρέματα και άρα είναι πολύ 

δύσκολο να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοια 

φαινόμενα, όπως έχει προχωρήσει το σχέ-

διο πόλης. Ευθύνες αυτή τη στιγμή είναι 

δύσκολο να αναζητηθούν άμεσα, γιατί το 

βασικό πρόβλημα δεν είναι στο κοντινό 

παρελθόν, καθώς το ζήτημα αυτό πηγαί-

νει είκοσι με τριάντα χρόνια πίσω. Τότε τα 

σχέδια πόλης που έγιναν δεν αφορούσαν 

το καλό της πόλης, ώστε να αποφευχθούν 

τέτοια φαινόμενα στο μέλλον, αλλά στην 

εξυπηρέτηση ορισμένων συμφερόντων. 

Έτσι αντί για να αναζητηθεί η ασφαλέ-

στερη λύση, καταλήγουμε σε καταστάσεις 

όπου επιλέγονται λύσεις σύμφωνα με τα 

συμφέροντα όσων στηρίζουν την εκάστοτε 

εξουσία, ώστε, για παράδειγμα, να κερδί-

ζουν πουλώντας ακριβά κάποια οικόπεδα, 

τα οποία είναι μπαζωμένα ρέματα ή έλη, 

αδιαφορώντας βέβαια για το αν μερικές 

δεκαετίες αργότερα θα υπάρχουν φαινό-

μενα όπως το σημερινό.

› Τι θέση έχουν πάρει οι τοπικές αρχές; Ποια 
είναι η κατάσταση την επόμενη μέρα από την 
καταστροφή αυτή;
Ο τοπικός βουλευτής και υπουργός Ναυτι-

λίας εξήγγειλε αποζημιώσεις. Έχει ειπωθεί 

κάτι για αρχική αποζημίωση της τάξης των 

5.000 ευρώ στις επιχειρήσεις, και 600 ευρώ 

για οικοσκευές σε κάποια σπίτια. Ωστόσο, τα 

ποσά αυτά είναι αστεία όταν μιλάμε για επι-

χειρήσεις που η ζημιά ξεκινάει από 20.000 

ευρώ και φτάνει έως και 250.000-300.000 

ευρώ. Για να καταλάβετε, πρόκειται για 

επιχειρήσεις που βρέθηκαν στην πορεία 

αυτού του χειμάρρου και είχαν προμηθευ-

τεί το εμπόρευμα ενόψει της ελαιοκομικής 

περιόδου (ραντιστικά μηχανήματα, αλυ-

σοπρίονα κ.λπ.), που είναι πολύ ακριβά 

εμπορεύματα και βεβαίως αυτά έχουν 

καταστραφεί. Υποτίθεται, ότι ο υπουρ-

γός Ναυτιλίας δεσμεύτηκε πως θα πάει 

το ζήτημα στη Βουλή, για να ξεκινήσει η 

διαδικασία των αποζημιώ-

σεων. Εγώ προσωπικά δεν 

ελπίζω ότι μπορεί να γίνει 

κάτι σημαντικό άμεσα. Μην 

ξεχνάμε ότι στο Αρκαλοχώ-

ρι οι σεισμόπληκτοι, ακόμα 

περιμένουν τα λεφτά που 

τους είχαν τάξει, περισσό-

τερο από ένα χρόνο. Με λίγα 

λόγια, αν κάποιος μικρός 

μαγαζάτορας έχει χρήμα-

τα στην άκρη, μπορεί να ξανανοίξει την 

επιχείρησή του. Με τους υπόλοιπους δεν 

ξέρω τι θα συμβεί.

› Κλείνοντας θα θέλαμε να μας πείτε σε τι 
κατάσταση βρίσκεται ο κόσμος στη Σητεία 
και αν μπορούμε εμείς, από την υπόλοιπη 
χώρα, να βοηθήσουμε σε κάτι;
Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό που λει-

τούργησε στην πόλη αυτές τις μέρες και 

συνεχίζει να λειτουργεί είναι η αλληλεγγύη 

του κόσμου. Δηλαδή, όλοι όσοι μπόρεσαν 

βρέθηκαν στα μαγαζιά και βοηθάνε ακόμη 

και τώρα να βγουν τα μπάζα, οι λάσπες, να 

καθαρίσουμε. Ο κόσμος της Σητείας έδειξε 

τεράστια αλληλεγγύη σε αυτούς που επλή-

γησαν, χωρίς απαραίτητα να πρόκειται για 

γνωστούς ή φίλους. 

Ειδικά τα παιδιά του ΤΕΙ και οι μαθητές, 

βοήθησαν πραγματικά, όσο μπορούσαν, με 

αφενός άμεσα και πρακτικά αποτελέσματα 

στο καθάρισμα αλλά, πολύ περισσότερο, 

η στάση τους λειτούργησε και σαν μία 

τονωτική ένεση. Φαίνεται πως δεν έχουν 

χαθεί η αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός, σε 

τέτοιες δύσκολες στιγμές. Σε ό,τι αφορά 

τις κατοικίες, το πρόβλημα δεν είναι εξί-

σου μεγάλο, αν εξαιρέσουμε εκείνες που 

βρίσκονταν δίπλα στο ρέμα της Βάγκας, 

όπου οι άνθρωποι φιλοξενούνται σε κάποια 

καταλύματα, είτε σε κάποια άλλα σπίτια. 

Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα βρίσκεται σε 

επιχειρήσεις και είναι βασικά οικονομικό. 

Δυστυχώς, το ποσό που πρέπει να συγκε-

ντρωθεί είναι τεράστιο και άρα είναι δύ-

σκολο να γίνει κάτι. 

Όμως, αυτό που χρειάζεται ο κόσμος εί-

ναι ηθική συμπαράσταση, να νιώσει ότι 

δεν είναι μόνος του. Από εκεί και πέρα 

θα πρέπει να ξεκινήσει μία συζήτηση για 

το πώς φτιάχνουμε τα σχέδια πόλης και 

ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται κάθε 

φορά. Αυτό το διαχρονικό «καρκίνωμα», 

που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει 

κάποια στιγμή να τελειώσει. Εκείνο που θα 

βοηθούσε τη Σητεία, θα ήταν να πιέσουμε 

να υλοποιηθούν οι οποίες εξαγγελίες και 

ειδικά ό,τι αφορά τόσο στο ύψος των απο-

ζημιώσεων, όσο και στο να δοθούν εγκαί-

ρως, για να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις.


