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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών
Απαντώντας στην με αρ. 1879/6-12-2017 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των
Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Μ. Τριανταφύλλου, Ε. Αυλωνίτου, Β. Φωτεινή, Γ. Βαρεμένο,
Π. Βράντζα, Θ. Δρίτσα, Ν. Ηγουμενίδη, Μ. Θελερίτη, Γ. Θεωνά, Ν. Θηβαίο, Κ. Ιγγλέζη, Α.
Καββαδία, Ε. Καρακώστα, Α. Καστόρη, Χ. Καφαντάρη, Π. Κοζομπόλη-Αμανατίδη, Γ.
Μιχελογιαννάκη, Κ. Μορφίδη, Μ. Μπαλαούρα, Γ. Ντζιμάνη, Γ. Πάντζα, Ν. Παπαδόπουλο, Σ.
Παπαδόπουλο, Τ. Πρατσόλη, Δ. Ρίζο, Γ. Σαρακιώτη, Δ. Σεβαστάκη, Ε. Σκούφα, Ε. Σταματάκη, Α.
Σταμπουλή, Ο. Τελιγιορίδου και Γ. Τσόγκα, σχετικά με εκπόνηση και ψήφιση νέου θεσμικού
πλαισίου για τα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα τις οποίες έχουν συστήσει ή συστήνουν οι Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού ή μετέχουν σε
αυτές, με αποκλειστικό σκοπό τη -σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ- λειτουργία Κέντρων
Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (τα οποία έχουν πλέον μετονομαστεί σε
Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, εφεξής Κ.Π.),
διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις ρυθμίσεις του παρόντος (άρθρο 61
του ν.3459/2006/Α΄103).
Τα Κ.Π. συμβάλλουν και συντελούν με τη λειτουργία τους και την παροχή των
υπηρεσιών τους στην υλοποίηση και στην επίτευξη των ιδρυτικών σκοπών του ΟΚΑΝΑ,
δηλαδή στην πρόληψη των εξαρτήσεων και την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της
ψυχοκοινωνικής υγείας.
Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) που λειτουργεί σύμφωνα με τα
άρθρα 52 έως 55 του ν.4139/2013, έχει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα της περιγραφής
θέσεων και αρμοδιοτήτων, του πλαισίου στελέχωσης των Κέντρων, της εισήγησης και
έγκρισης για το μισθολόγιο, της διοικητικής υποστήριξης, της επιστημονικής
παρακολούθησης-εποπτείας και του οικονομικού-διαχειριστικού ελέγχου, καθώς και της
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε αυτά, όπως αυτά δηλώνονται στην από 16-5-2014
Προγραμματική Σύμβαση με ισχύ από 1-1-2014 έως 31-12-2020 και στις αντίστοιχες διμερείς
μεταξύ εκάστου Κέντρου και του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
Οι δομές αυτές αποτελούν εγκεκριμένους οργανισμούς για την υλοποίηση
προγραμμάτων πρόληψης στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών.
Η χρηματοδότηση τους πραγματοποιείται από το Υπουργείο Υγείας, μέσω του ΟΚΑΝΑ, σε
ποσοστό 50% και από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, σε
ποσοστό 50% και καταβάλλεται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Σελίδες απάντησης: 3
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων: 3

2

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Ε.).
Με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των δομών αυτών,
ρυθμίσεις που αφορούν το δημόσιο τομέα εφαρμόστηκαν αναλογικά στα Κ.Π.
Το προσωπικό τους από 19-3-2015 (άρθρο 41 του ν.4320/2015/Α΄29), έχει ενταχθεί
στο ενιαίο μισθολόγιο, ενώ τυχόν καταλογισμοί που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αίρονται
και δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχουν χορηγηθεί ως
μισθολογικές παροχές, επιδόματα, αποζημιώσεις στους εργαζόμενους στα Κ.Π. δυνάμει
προβλέψεων ΣΣΕ, αποφάσεων των Δ.Σ. των Κ.Π., ατομικών συμβάσεων εργασίας έως την
ψήφιση του ως άνω νόμου και κατά ακολουθία στις προβλέψεις του ν.4345/2015.
Στο ΦΕΚ Β΄ 3197/2017 δημοσιεύτηκε η με αρ. Α4γ/64337/23-8-2017 Κοινή Υπουργική
Απόφαση του Υπουργού Υγείας και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα
«Αντιστοίχιση θέσης ευθύνης των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας του άρθρου 61 του ν.3459/2006 (ΦΕΚ Α` 103), ως ισχύει, όπως αυτή
ορίζεται στο καταστατικό σύστασης αυτών, που δημοσιεύεται στα οικεία βιβλία εταιρειών
του Πρωτοδικείου, στις Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ του Οργανισμού Κατά των
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και εκάστου Κέντρου Πρόληψης και στις εγκεκριμένες, από τον
Ο.ΚΑ.ΝΑ. προδιαγραφές στελέχωσης τους, με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 16 του Ν.4354/2015».
Η πρόσληψη προσωπικού στα Κ.Π. και δη στα κέντρα που ιδρύονται, υλοποιείται,
σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2190/1994 (Α` 28), όπως ισχύει, μετά και από σύμφωνη
γνώμη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τις σχετικές διατάξεις περί
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα (έκδοση απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1).
Σημειώνεται ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί
διαδικασίες πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και στα ήδη λειτουργούντα Κέντρα και
σε νεοϊδρυόμενα. Για τις υπό πρόσληψη θέσεις έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση στον
προϋπολογισμό του κάθε Κέντρου στο πλαίσιο της από 16-5-2014 Προγραμματικής Σύμβασης
και των αντίστοιχων διμερών συμβάσεων μεταξύ κάθε Κέντρου και του ΟΚΑΝΑ. Με τις υπό
πρόσληψη θέσεις, όπως αυτές θα διαμορφωθούν, εξασφαλίζεται η υλοποίηση και η επίτευξη
του επιστημονικού έργου των δομών αυτών, όπως αυτό περιγράφεται στις σχετικές διμερείς
συμβάσεις κάθε δομής με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. με την αρμοδιότητα της επιστημονικής-οικονομικής
και διοικητικής εποπτείας του.
Τον Αύγουστο του 2016 συγκροτήθηκε, με πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας,
Ομάδα Εργασίας, με σκοπό την κατάθεση πρότασης προς τον Υπουργό Υγείας για τη
διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Κ.Π. (η αρ. Α1β/Γ.Π.οικ.61847/10-8-2016 απόφαση
του Υπουργού Υγείας - ΑΔΑ: ΨΞΒΓ465ΦΥΟ-ΦΨΣ), με εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας,
του Υπουργείου Εσωτερικών, του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε), της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) και του Σωματείου των
εργαζομένων σε αυτές τις δομές. Η αποτύπωση των ζητημάτων που προκύπτουν από το
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των Κέντρων, η μελέτη και αποτίμηση των κατατεθειμένων
προτάσεων εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων και η κατάθεση πορίσματος προς τον
Υπουργό Υγείας, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και πρόταση για τη διαμόρφωση του θεσμικού
πλαισίου των Κέντρων, αποτέλεσαν αντικείμενα της ως άνω Ομάδας Εργασίας.
Η Ομάδα Εργασίας κατέθεσε στις 4-4-2017 το πόρισμά της στο Υπουργό Υγείας. Με
αυτό κατατέθηκαν οι απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων περί διαμόρφωσης του θεσμικού
πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας. Σε συνέχεια των εργασιών της Ομάδας Εργασίας έχει συσταθεί και αναμένεται να
ξεκινήσει πολύ σύντομα τις εργασίες της Διυπουργική Επιτροπή μεταξύ του Υπουργείου
Υγείας και του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να προωθηθεί η ζητούμενη
αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κ.Π.
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Σήμερα, η Διοίκηση στα 75 Κέντρα Πρόληψης ασκείται από 67 Διοικητικά Συμβούλια
υπό την Επιστημονική και Οικονομική εποπτεία του ΟΚΑΝΑ.
Ο ΟΚΑΝΑ, τα τελευταία 2 χρόνια, έχει ενισχύσει την Εκπαίδευση των στελεχών των
Κέντρων Πρόληψης (εκπαιδεύοντας το μεγαλύτερο τμήμα του προσωπικού τους – 304 έναντι
389), με στόχο την κατάρτιση για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες που
επιτάσσει η επικαιρότητα (συστηματική εκπαίδευση στα στελέχη πρόληψης δεν είχε γίνει την
τελευταία δεκαετία).
Τα Κέντρα Πρόληψης αποτελούν έναν από τους τρεις πυλώνες για την αντιμετώπιση
των εξαρτήσεων (πρόληψη, θεραπεία, επανένταξη) και αποτελούν λειτουργικό κομμάτι του
Οργανισμού με τελικό στόχο την ενοποίηση των παρεμβάσεων στο χώρο των εξαρτήσεων:
από την Πρόληψη μέχρι και την Κοινωνική Επανένταξη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Βουλευτές κ.κ. Μ. Τριανταφύλλου, Ε. Αυλωνίτου, Β. Φωτεινή,
Γ. Βαρεμένο, Π. Βράντζα, Θ. Δρίτσα, Ν. Ηγουμενίδη,
Μ. Θελερίτη, Γ. Θεωνά, Ν. Θηβαίο, Κ. Ιγγλέζη,
Α. Καββαδία, Ε. Καρακώστα, Α. Καστόρη,
Χ. Καφαντάρη, Π. Κοζομπόλη-Αμανατίδη,
Γ. Μιχελογιαννάκη, Κ. Μορφίδη, Μ. Μπαλαούρα,
Γ. Ντζιμάνη, Γ. Πάντζα, Ν. Παπαδόπουλο,
Σ. Παπαδόπουλο, Τ. Πρατσόλη, Δ. Ρίζο, Γ. Σαρακιώτη,
Δ. Σεβαστάκη, Ε. Σκούφα, Ε. Σταματάκη,
Α. Σταμπουλή, Ο. Τελιγιορίδου, Γ. Τσόγκα
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Υπουργού
2.Τμήμα Νομ. Πρωτ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.
3. Δ/νση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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