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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ:  Αγνοείται η εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στο 

«Κέντρο Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών Νοµού Φωκίδας» 

 

Με επιστολή – καταγγελία, η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κα Παναγιώτα Γαζή προς 

τους Υπουργούς Υγείας, Εσωτερικών, τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., την Κ.Ε.∆.Ε. και την 

Ε.Ε.Τ.Α.Α., καταγγέλει ότι αγνοείται η εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας 

Φωκίδας στο Συµβούλιο της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Κέντρο 

Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών Νοµού Φωκίδας». 

Συγκεκριµένα στην επιστολή της αναφέρει τα εξής: 

«Κύριοι, 

Με προγραµµατική σύµβαση που υπογράφτηκε τον Ιούλιο του 2007 µεταξύ του 

Οργανισµού κατά των ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και της Αστικής µη Κερδοσκοπικής 

Εταιρίας «Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών Νοµού 

Φωκίδας»,  «Κ.Π.Χ.Ε.Ο. Νοµού Φωκίδας», υλοποιείται το πρόγραµµα πρωτογενούς 

πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Στην Αστική Εταιρία που συνεστήθη συµµετείχε η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας 

και τώρα η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας µε ποσοστό 24% (το µεγαλύτερο ποσοστό 

όλων των εταιριών τότε συµβαλλοµένων). 

Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, στήριζε και στηρίζει το πρόγραµµα αλλά δεν θα 

ανεχθεί πλέον να αγνοείται η εκπροσώπηση της και να µη γίνονται σεβαστές οι 

αποφάσεις του αιρετού οργάνου του Περιφερειακού Συµβουλίου. 



Συγκεκριµένα µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου στις 27/09/2011 ορίστηκε 

εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας στο Κέντρο Πρόληψης ο Περιφερειακός 

Σύµβουλος Θανάσης Λατσούδης ως τακτικό µέλος και ο Περιφερειακός Σύµβουλος 

Παναγιώτης Μπεχλιβανίδης ως αναπληρωµατικό. 

Από τη λήψη της απόφασης µέχρι σήµερα οι εκπρόσωποι µας ουδέποτε καλέστηκαν στο 

Κέντρο. 

∆εν γνωρίζουµε εάν γίνονται ∆ιοικητικά Συµβούλια, οικονοµικοί απολογισµοί, αν η 

σύνθεση του ∆.Σ. είναι νόµιµη και οι διοικητικές και οικονοµικές αποφάσεις έγκυρες, 

γιατί δεν εκπροσωπούµεθα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Η Πρόεδρος του Κέντρου κα Παναγιώτα Λαΐνη η οποία δεν εκπροσωπεί φυσικά την 

Περιφερειακή Ενότητα και κανένα φορέα µε απόφασή του, µας στέλνει µόνο 

προσκλήσεις εκδηλώσεων, στις οποίες δεν µπορούµε να συµµετέχουµε για λόγους 

ουσιαστικούς, ηθικής και διοικητικής τάξης. 

Κατόπιν τούτου σκεπτόµαστε να εισηγηθούµε την αποχώρησή µας από το Κέντρο, γιατί 

η µέχρι τώρα αντιµετώπισή µας δεν συνάδει µε τη σωστή διοίκηση και λειτουργία του». 
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