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Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 75 Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ζητούν με ερώτησή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
από το Υπουργείο Υγείας. Την ερώτηση συνυπογράφουν μεταξύ άλλων οι Ηπειρώτες
βουλευτές Μερόπη Τζούφη και Κώστας Μπάρκας.
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Οι βουλευτές επικαλούνται δυσλειτουργίες στα Κέντρα Πρόληψης και το γεγονός ότι πάνω
από 50 θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, παρά το ότι υφίστανται κονδύλια, λόγω
συνεχιζόμενων γραφειοκρατικών προβλημάτων.

Το σημαντικότερο ωστόσο σημείο της ερώτησης είναι η επιμονή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
στην ανάγκη αλλαγής του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων, κάτι που
επιχειρήθηκε αλλά αποκρούστηκε από την αντίδραση των Κέντρων Πρόληψης όταν ήταν
κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θεωρήθηκε ότι θα ήταν καταστροφικό για χάρη των
εργαζομένων που επιθυμούν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι... να αλλάξει το επιτυχημένο
μοντέλο λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης. Eρώτηση με παρόμοιο περιεχόμενο κατέθεσε
προ μηνών και το ΚΚΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο επιμένει και στην ερώτηση σημειώνεται: «Ολιγωρία επιδεικνύουν τα
αρμόδια υπουργεία και η Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ και όσον αφορά στην επίλυση του
καθομολογούμενου από όλους προβλήματος του παρωχημένου θεσμικού πλαισίου των
Κέντρων Πρόληψης. Ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Κοντοζαμάνης στη Διακομματική Επιτροπή
της Βουλής στις 14.01.2020 το χαρακτήρισε υβριδικό μοντέλο λειτουργίας και δήλωσε ότι
μελετάται η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ωστόσο καθυστερεί να φέρει συγκεκριμένες
προτάσεις. Η κυβέρνηση του Α. Τσίπρα είχε προβεί σε όλη την προεργασία για τον σκοπό
αυτό: Η Ομάδα Εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 2016, με σκοπό την
κατάθεση πρότασης προς τον Υπουργό Υγείας για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου
των Κέντρων Πρόληψης, κατέθεσε, στις 4-4-2017, το πόρισμά της στον Υπουργό Υγείας. Σε
συνέχεια των εργασιών της Ομάδας Εργασίας, συστάθηκε Διυπουργική Επιτροπή μεταξύ
του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εσωτερικών. Μετά τις κοινοβουλευτικές
εκλογές και την αλλαγή Κυβέρνησης φαίνεται να σταμάτησε κάθε διαδικασία».

Επιπλέον, η συζήτηση για το Θεσμικό των Κέντρων Πρόληψης γίνεται επίκαιρη από την
ζητούμενη Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπ. Εσωτερικών, Υγείας,
ΟΚΑΝΑ, ΚΕΔΕ και ΕΕΤΑΑ που λήγει στις 31.12.2020.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται κατά βάση το Σωματείο των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης που
θεωρεί αναγκαία την εισαγωγή Ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού και από εκεί ξεκινά το
αίτημα για αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας
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