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Βουλή των Ελλήνων

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6835/27-05-2020 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Μαρία Απατζίδη, με θέμα
«Δρομολόγηση λύσεων στα επιτακτικά προβλήματα των Κέντρων Πρόληψης», σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.3459/2006 (Α΄ 103) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 36
του ν.4262/2014 (Α΄ 114), προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση της λειτουργίας των Κέντρων
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, πραγματοποιείται στο
πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης επταετούς διάρκειας, μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών και
Υγείας, του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών προέρχεται από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) των δήμων και καταβάλλεται μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,
μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), ενώ η χρηματοδότηση του
Υπουργείου Υγείας, πραγματοποιείται με πίστωση που αναγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό
του και καταβάλλεται μέσω του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Επίσης, προβλέπεται ότι μέχρι την έναρξη ισχύος και
εφαρμογής της εκάστοτε νέας προγραμματικής σύμβασης, εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται
η προηγούμενη αυτής προγραμματική σύμβαση, παρατεινόμενη κάθε φορά αυτοδικαίως, μέχρι την
ημερομηνία έναρξης ισχύος και εφαρμογής της εκάστοτε νέας και μελλοντικής Προγραμματικής
Σύμβασης.
Στο πλαίσιο των παραπάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., η
Κ.Ε.Δ.Ε. και η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., συνυπέγραψαν την από 16-05-2014 επταετή Προγραμματική
Σύμβαση για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, για τα έτη 2014 έως και 2020.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση από τους Κ.Α.Π., του 50% του
ετήσιου προϋπολογισμού των Κέντρων Πρόληψης, που ανέρχεται συνολικά σε δεκατρία (13)
εκατομμύρια ευρώ.
Ήδη, για το τρέχον έτος, με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 26252/28-04-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΙΩΓ46ΜΤΛ6-04Ε)
και 39177/24-06-2020 (Α.Δ.Α.: 6Χ4446ΜΤΛ6-ΧΞ6) αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, έγινε
κατανομή ποσού συνολικού ύψους 3.250.000,00€ για τη χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης.
Σε ό,τι αφορά την κάλυψη κενών θέσεων προσωπικού, σας γνωρίζουμε ότι πέραν των
προσλήψεων, είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτουν οι
σχετικές διατάξεις. Ωστόσο, για την ικανοποίηση των θεμάτων που αφορούν στην ενδοϋπηρεσιακή
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κινητικότητα των υπαλλήλων των φορέων αυτών, απαιτείται ειδικότερη ρύθμιση, η οποία θα πρέπει
να σταθμιστεί με όρους εξυπηρέτησης πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος.
Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το συνερωτώμενο
Υπουργείο Υγείας, το οποίο ασκεί την εποπτεία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 58 του
ν.3966/2011 (Α΄ 118), όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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