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ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Óáíßäá óùôçñßáò ç ÊÅÄÊÅ 
ãéá ôá ÊÝíôñá Ðñüëçøçò

Ανάσα στα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και των δήμων έδωσε εκ νέου η ΚΕΔΚΕ. Με δεκάδες εργαζόμενους να είναι απλήρωτοι και
τη λειτουργία των Κέντρων να βρίσκεται υπό κατάρρευση, η Ένωση των δήμων της χώρας αποφάσισε να καταβάλλει 5 εκατομμύρια

ευρώ, παρά το γεγονός πως η κεντρική διοίκηση έχει οφειλές που ανατρέχουν ακόμη και στο 2006.

Στις πλάτες της σηκώνει η Αυτοδιοίκη-
ση και αυτή τη φορά τη συνέχιση λει-
τουργίας άλλης μίας κοινωνικής δο-

μής, αυτής των 72 Κέντρων Πρόληψης που
υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Με δική της
πρωτοβουλία η ΚΕΔΚΕ και σύμφωνα με ο-
μόφωνη απόφαση που έλαβε στις αρχές Ο-
κτωβρίου, προχώρησε σε νέα παράταση της
προγραμματικής σύμβασης έως τα τέλη Δε-
κεμβρίου και διασφαλίστηκε η καταβολή σε
δύο δόσεις επιπλέον 5 εκατομμυρίων ευρώ α-
πό τους θεσμοθετημένους πόρους των δήμων
«αποκλειστικά σε δαπάνες των Κέντρων
Πρόληψης για το έτος 2008».
Για την εκταμίευση των πόρων αυτών, το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ έθεσε δύο
προϋποθέσεις:
Μέχρι 15 Νοεμβρίου 2008, να έχει υπο-

γραφεί η νέα πενταετής Προγραμματική Σύμ-
βαση, στην οποία θα αναφέρεται ρητά η ισό-
ποση και εναλλάξ χρηματοδότηση των Κέ-
ντρων Πρόληψης, από υπουργείο Εσωτερι-
κών- ΚΕΔΚΕ και από υπουργείο Υγείας-
ΟΚΑΝΑ.
Το υπουργείο Υγείας και ο ΟΚΑΝΑ να κα-

ταβάλλουν στα Κέντρα Πρόληψης τα οφειλό-
μενα ποσά ετών 2006 και 2007, πριν την υπο-
γραφή της νέας πενταετούς Προγραμματικής
Σύμβασης.
Πρόκειται για την πολλοστή προσπάθεια της
ΚΕΔΚΕ να κρατήσει στη… ζωή τις κοινωνι-
κές αυτές υπηρεσίες, οι οποίες αποτελούν
πρότυπα ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ό-
σον αφορά την αποτροπή χρήσης ναρκωτι-
κών από τους νέους.

Πρόβλημα ετών η χρηματοδότηση
Το ιστορικό της λειτουργίας των Κέντρων

Πρόληψης ξεκινάει από το 1995. Τότε οι δα-
πάνες των Κέντρων καλύπτονταν κατά 50%
από τον ΟΚΑΝΑ και κατά 50% από μη κερ-
δοσκοπικές εταιρείες της Αυτοδιοίκησης. Α-
ναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης μίας πιο
μόνιμης λύσης, οι δήμοι προχώρησαν ήδη α-
πό το 2002 σε τροποποίηση του πλαισίου
χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης.
Έτσι, υπήρξε συμφωνία το δικό τους ποσο-
στό για τις δαπάνες των Κέντρων να καλύ-
πτεται μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πό-
ρων. Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε και πε-
νταετής προγραμματική σύμβαση μεταξύ υ-
πουργείων Υγείας και Εσωτερικών, ΟΚΑΝΑ,
ΚΕΔΚΕ και ΕΕΤΑΑ στην οποία αναφέρο-
νταν οι υποχρεώσεις όλων των μερών.
Έκτοτε, υπήρξαν αλλεπάλληλες παρατάσεις
της σύμβασης από πλευράς ΚΕΔΚΕ και αντί-
στοιχες καθυστερήσεις καταβολής των προ-
βλεπόμενων πόρων από την κεντρική διοίκη-
ση. Τον περασμένο Ιούλιο ομόφωνα η ΚΕΔ-

ΚΕ συναίνεσε στην παράταση της προγραμ-
ματικής σύμβασης έως το τέλος Σεπτεμβρίου,
παρ' ότι έληγε στις 30 Ιουνίου 2008.
Μάλιστα, η ΚΕΔΚΕ χορήγησε το 2007 τα 5
εκατομμύρια ευρώ που της αντιστοιχούσαν
βάσει της προγραμματικής σύμβασης, αλλά
και αποφάσισε να δώσει τον Ιούλιο του 2007
συμπληρωματικά άλλα 1,2 εκατομμύρια ευ-
ρώ για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
Αντιθέτως, σήμερα οι οφειλές του ΟΚΑΝΑ
προς τα Κέντρα Πρόληψης ξεπερνούν τα 15
εκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικό είναι πως ο ί-
διος ο ΟΚΑΝΑ σε απάντησή του προς την
ΚΕΔΚΕ τον περασμένο Ιούνιο παραδεχόταν
πως εκκρεμεί ακόμη η εκταμίευση πάνω από
5,5 εκατομμυρίων ευρώ έως το τέλος 2007,
αφού μάλιστα είχε λάβει υπόψη «την έκτακτη
επιχορήγηση του υπουργείου Υγείας ύψους
2.000.000 ευρώ».
Σύμφωνα με τον ΟΚΑΝΑ οι οφειλές στο τέ-
λος του 2007 ξεκινούσαν από 19.630 ευρώ
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για την δομή στο δήμο Καρπενησίου και α-
νέρχονταν μέχρι τα 300.604 ευρώ για τις α-
ντίστοιχες των Κυκλάδων (στα νησιά Σύρου
και Πάρου).
Είναι όμως χαρακτηριστικό πως σύμφωνα
με την αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικής Πολι-
τικής, Απασχόλησης και Αλληλεγγύης της
ΚΕΔΚΕ παρά τις επανειλημμένες προσπά-
θειες «ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη
συνέχιση του έργου των Κέντρων Πρόλη-
ψης, από τον ΟΚΑΝΑ δεν υπήρξε καμία α-
νταπόκριση».
Η στάση αυτή είχε ως αποτέλεσμα σε αρκε-
τά Κέντρα να μην καταβάλλονται επί μεγά-
λο χρονικό διάστημα οι μισθοί των εργαζο-
μένων. Στο «κόκκινο» βρέθηκαν Κέντρα σε
Ζάκυνθο, Θεσπρωτία, Κω, Βοιωτία, Χανιά,
Ξάνθη αλλά και στην Αττική όπως εκείνα
στην Αργυρούπολη, τον Άλιμο, το Ελληνι-
κό, την Γλυφάδα, το Αιγάλεω, την Αγία
Βαρβάρα και την Αθήνα. Μάλιστα, σε ορι-
σμένα Κέντρα οι εργαζόμενοι δήλωναν έτοι-
μοι να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας.

Αντιδράσεις και από εργαζόμενους
Έτσι, τον περασμένο Αύγουστο φούντωσαν
και οι αντιδράσεις των 400 εργαζομένων στα
Κέντρα Πρόληψης. «Λαμβάνουμε από πα-
ντού μηνύματα διάλυσης, βαθειάς απογοή-
τευσης αλλά και οργής πρωτίστως από συνα-
δέλφους που ήδη δεν πληρώνονται εδώ και
μήνες» ανέφεραν σε επιστολή τους προς τον

ΟΚΑΝΑ τον Αύγουστο, ζητώντας την άμεση
καταβολή των χρεών του Οργανισμού προς
τα Κέντρα, καθώς και ενημέρωση για το μέλ-
λον του θεσμού.
Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα ο ΟΚΑΝΑ
δήλωνε αναρμόδιος  παραπέμποντας στην
προγραμματική σύμβαση, που υπέγραψε με
τα υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών, την
ΚΕΔΚΕ και την ΕΕΤΑΑ. «Για θέματα σχετι-
κά με την χρηματοδότηση των Κέντρων
Πρόληψης παρακαλώ όπως απευθύνεστε στο
υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και στο υπουργείο Εσωτερικών» ση-
μειώνει ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ.
Επισημαίνοντας δε ότι τα Κέντρα «αποτε-
λούν για τον ΟΚΑΝΑ την αιχμή του δόρατος
της πολιτικής του για την καταπολέμηση των
ναρκωτικών», ο πρόεδρος του Οργανισμού
ανέφερε ότι «η απρόσκοπτη λειτουργία τους
είναι ευθύνη όλων μας».
Μετά την απάντηση αυτή, οι εργαζόμενοι
των Κέντρων Πρόληψης απευθύνθηκαν και
στην ΚΕΔΚΕ. «Κατανοούμε τη δυσανασχέ-
τησή σας, καθώς ήσασταν συνεπείς στις οι-
κονομικές σας υποχρεώσεις, με τη διάθεση
χρημάτων των Κεντρικών Αυτοτελών Πό-
ρων και στηρίξατε τα τελευταία χρόνια με
αυτό τον τρόπο τα Κέντρα Πρόληψης, παρ'
όλο που το υπουργείο Υγείας και ο ΟΚΑΝΑ
έδωσαν μόνο ένα απειροελάχιστο ποσό απ'
αυτό που υποχρεούνταν να καταβάλλουν»
ανέφερε στην επιστολή του προς την αρμό-

δια Κοινωνική Επιτροπή της Ένωσης το Σω-
ματείο Στελεχών Πρόληψης στις αρχές Σε-
πτεμβρίου.
Παράλληλα, το Σωματείο σημείωνε πως «εί-
ναι μέγιστης σημασίας τα Κέντρα Πρόληψης
να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και οι ερ-
γαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να παρέ-
χουν τις υπηρεσίες τους ανεμπόδιστα» και
κατέληγε: «Για τους παραπάνω λόγους σας
καλούμε για ύστατη φορά να αποδεσμεύσετε
το ποσό των 5.000.000 ευρώ που προβλέπε-
ται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
και να χρησιμοποιήσετε ό,τι άλλο μέσο είναι
δυνατό, ώστε το υπουργείο Υγείας να κατα-
βάλλει τα χρέη του χωρίς να χρειάζεται να ε-
πωμίζονται οι εργαζόμενοι τις συνέπειες, ό-
πως συμβαίνει στις παρούσες συνθήκες».

Λύση από την ΚΕΔΚΕ
Πίστωση χρόνου για τη λειτουργία των Κέ-
ντρων Πρόληψης έδωσαν τελικά τόσο η
ΚΕΔΚΕ όσο και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι
μάλιστα προχώρησαν σε απεργιακές κινητο-
ποιήσεις και στη σχετική ανακοίνωσή τους
τόνιζαν πως «πέρα από τις άμεσες λύσεις
για την επιβίωση των Κέντρων Πρόληψης
αυτή τη στιγμή, τα αιτήματά μας για ένα
σαφές και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο, κα-
θώς και για πάγια χρηματοδότηση από τον
προϋπολογισμό παραμένουν ενεργά και μά-
λιστα στις παρούσες συνθήκες ακόμα πιο ε-
πίκαιρα».
Παρά την απουσία επίσημης δέσμευσης από
πλευράς ΟΚΑΝΑ, η ΚΕΔΚΕ δέχθηκε να δώ-
σει τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τα Κέντρα
Πρόληψης σε μία περίοδο που τα οικονομικά
της σε σχέση με τις αρμοδιότητες που ανα-
λαμβάνει βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή.
Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της
ΚΕΔΚΕ το ποσό αυτό από τους ΚΑΠ θα κα-
ταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη
μετά την υπογραφή της παράτασης της προ-
γραμματικής σύμβασης έως το τέλος του
χρόνου και η δεύτερη μετά την υπογραφή
της νέας προγραμματικής σύμβασης για τα
Κέντρα Πρόληψης.
Η απόφαση αυτή ελήφθη με δεδομένο πως η
ΚΕΔΚΕ «μέχρι σήμερα είναι απόλυτα συνε-
πής στις υποχρεώσεις της προς τα Κέντρα
Πρόληψης, καθώς και την επισήμανση του
ότι και οι εργαζόμενοι των Κέντρων Πρόλη-
ψης αναγνωρίζουν τις προσπάθειες της
ΚΕΔΚΕ για τη στήριξη των Κέντρων».
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Τα Κέντρα Πρόληψης αποτελούν βασικές κοινωφελείς υπηρεσίες, που εφαρμόζουν προ-
γράμματα για την διασφάλιση της ψυχοσυναισθητικής υγείας και της αποτροπής χρήσης
ουσιών σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στο πλαίσιο
της οικογένειας.
Ειδικότερα, προσπαθούν μέσα από την συμβουλευτική ατόμων που βρίσκονται αντιμέτωπα
με την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή των οικογενειών αυτών να τα κινητοποιήσουν να
αναζητήσουν θεραπεία σε οργανωμένες και δημόσιες θεραπευτικές δομές.
Παράλληλα, παρέχουν μέσα από τη δημιουργία ομάδων εφήβων την δυνατότητα να καλ-
λιεργήσουν και να αναπτύξουν όλες εκείνες τις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες
που χρειάζονται οι νέοι, προκειμένου να είναι σε θέση να αντισταθούν στην χρήση εξαρτη-
σιογόνων ουσιών.
Στον τομέα της εκπαίδευσης, τα Κέντρα Πρόληψης σχεδιάζουν και υλοποιούν μεγάλο α-
ριθμό προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας στις πρωτοβάθμιες και δευτερο-
βάθμιες σχολικές μονάδες. Ειδικότερα, λειτουργούν ως επιμορφωτές εκπαιδευτικών σχετι-
κά με τους τρόπους που μπορούν να συμπαρασταθούν καλύτερα στα παιδιά, αλλά και ως
συντονιστές δράσεων, που εθελοντικά οργανώνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.


