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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: 

«Ζητούμενα της αλλαγής θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης» 

 

Η πρότασή μας για επίλυση του θεσμικού προβλήματος των Κέντρων Πρόληψης 

[εφ’ εξής ΚΠ] κωδικοποιείται στην ίδρυση ενός αυτοτελούς, ολιγάριθμου, 

ευέλικτου, μοντέρνου φορέα, που θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και 

στον οποίο, με λύση των σημερινών 67 αστικών εταιρειών, υπάγονται τα υπάρχοντα 

75 ΚΠ ως τοπικές μονάδες και οι εργαζόμενοί/ές τους ως προσωπικό.   

Η πρόταση αυτή -που στην πορεία των εργασιών της ομάδας θα κατατεθεί 

σε αναλυτική μορφή- καλύπτει, θεωρούμε, την αναγκαία μετάβαση των δομών σε 

μια εποχή ελάχιστης απαιτούμενης ευστάθειας, που ωστόσο θα δημιουργήσει 

πολλαπλασιαστικά όρους ανάπτυξης στη βάση κατακτήσεων βάθους 20ετίας, με 

βασικό ζητούμενο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες στο 

πλαίσιο της κοινότητας.   

Η ουσία ή τα ζητούμενα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει η πρότασή μας, 

επί των οποίων θεωρούμε ότι και κάθε κατατεθειμένη πρόταση χρειάζεται να 

προτείνει λύσεις, αναλύονται στα ακόλουθα:  

 Σεβασμός και φροντίδα για το «άυλο», που περιλαμβάνει αξίες, 

αντιλήψεις, αναπαραστάσεις, συναισθήματα, διάφορες μορφές γνώσης και 

εμπειρίας, καθώς και τα εκτεταμένα δίκτυα ανθρώπων, συλλογικοτήτων,  

σχέσεων και τα σύνθετα δυναμικά γύρω από αυτά. 

 Αναγνώριση των απαιτήσεων που η μεγάλη πολυπλοκότητα του πεδίου 

παρεμβάσεων των ΚΠ συνεπάγεται˙ και ανταπόκριση σε αυτές. 
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 Κατανόηση του ζητήματος ότι η διαρκώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα 

του φαινομένου της εξάρτησης, οι απορρέουσες δυσκολίες και τα πιθανά  

ελλείμματα ως προς την ταχύτητα κατανόησης και ανταπόκρισης σε αυτή 

στο πεδίο της πρόληψης, μπορεί να αντιμετωπιστούν μονάχα με μια 

πλαισιωμένη ευελιξία σε αντίθεση τόσο με την ανυπαιτιότητα όσο και με τις 

άκαμπτες γραμμικότητες.  

 Διασφάλιση της διεπιστημονικότητας, της κοινοτικής φιλοσοφίας, των 

αρχών και αξιών της πρόληψης, των βασικών χρησιμοποιούμενων μεθόδων 

(βιωματική μάθηση, έρευνα δράσης) και της εστίασης στην πρωτογενή και 

καθολική πρόληψη των εξαρτήσεων.  

 Εμβάθυνση στην πρωτογενή και καθολική πρόληψη των εξαρτήσεων, 

για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες, 

όπως αυτές διατυπώνονται και απευθύνονται στα ΚΠ από την ίδια την 

κοινότητα. 

 Κατά συνέπεια, συνέχιση και εξέλιξη μιας ιδιαίτερης επιστημονικής 

κουλτούρας και ταυτότητας, με έμφαση στη συμβολή στην ενιαία υπόθεση 

της προσωπικής αυτονομίας και της κοινωνικής συνοχής. 

 Σεβασμός στο συνεχές της αντιμετώπισης της εξάρτησης (Πρόληψη-

Θεραπεία-Υποκατάσταση-Επανένταξη) μέσα από τον σεβασμό στο διακριτό 

καθενός πυλώνα. 

 Κατοχύρωση όλων των εργαζομένων στα ΚΠ, με την έννοια:  

 της μεταφοράς όλων στον νέο, ενιαίο και αυτοτελή φορέα, 

 του δομημένου πλαισίου εργασίας,  

 της οριοθετημένης αλλά δημιουργικής ελευθερίας εντός του,  

 της αξιόπιστης συνεχιζόμενης εκπαίδευσής τους, στη βάση 

καταγεγραμμένων αναγκών/αιτημάτων της κοινότητας και 

των εργαζομένων,  

 της εποπτείας από έμπειρους και σχετικούς με τα 

αντικείμενα εργασίας συνεργάτες με έμφαση στη δουλειά 

στην κοινότητα,  
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 της πιστοποίησής τους, 

 της εν γένει προσωπικής και συλλογικής ανάπτυξής τους ως 

εργαζόμενοι/ες. 

 Δημιουργία όρων ενίσχυσης των δομών και των εργαζομένων τους με 

νέο προσωπικό, υλικά και πνευματικά μέσα, δια της εξοικονόμησης 

κρατικών πόρων αλλά και των προοπτικών συγκροτημένης, ενιαίας 

διεκδίκησης πόρων από άλλες πηγές, που θα ανοιχτούν και που σήμερα 

απουσιάζουν.  

 Οριοθέτηση και  αποσαφήνιση υποχρεώσεων, δικαιωμάτων και 

δεοντολογίας με την εκπόνηση και εφαρμογή, προς τον σκοπό αυτό, 

ενιαίου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των μονάδων του νέου φορέα.  

 Εκσυγχρονισμός, αποτελεσματικότητα και δημοκρατία στην 

επιστημονική, οργανωτική, διοικητική και κοινωνική ζωή των ΚΠ. 

 Σεβασμός στις τοπικές ιδιαιτερότητες, αλλά με ενιαίο και συγκροτημένο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των επί μέρους ζητημάτων, ελλειμμάτων κ.ο.κ.  

 Ενδυνάμωση της άμεσης συμμετοχής και του ελέγχου εκ μέρους των 

τοπικών κοινωνιών ως προς το έργο των ΚΠ.  

 Εξορθολογισμός της έμμεσης συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη 

διοίκηση του νέου φορέα, μέσω των πανελλαδικών οργάνων των αιρετών 

εκπροσώπων τους Α΄ και Β΄ βαθμού. 

 Συνέχιση, απλοποίηση και εμβάθυνση της συνεργασίας Υπουργείου 

Υγείας και ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού στην υπόθεση της πρόληψης των 

εξαρτήσεων και της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.  

 Έλεγχος, διαφάνεια και λογοδοσία αναφορικά με τα οικονομικά, 

διοικητικά και επιστημονικά στοιχεία του νέου φορέα των ΚΠ. 

 Ενίσχυση της πρακτικής της αξιολόγησης και καλλιέργεια της 

κουλτούρας της αυτοαξιολόγησης, στη βάση της φιλοσοφίας και των 

σκοπών των ΚΠ. 
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 Διάχυση και προβολή του καινοτόμου έργου των ΚΠ και άνοιγμα 

γόνιμου διαλόγου γύρω από αυτό. 

 Μείωση της γραφειοκρατίας και απελευθέρωση των συλλογικών 

δημιουργικών δυνάμεων στα ΚΠ, που έως σήμερα συμπιέζονται, 

κερματίζονται, εξασθενούν και αναιρούνται μέσα από την ενασχόλησή τους 

με πλήθος ζητημάτων, άσχετων με την προσφορά στην κοινότητα. 

 Απρόσκοπτη και ισότιμη συμβολή στη συγκροτημένη, σύγχρονη άσκηση 

δημόσιας πολιτικής για την αντιμετώπιση του δυναμικού φαινομένου της 

εξάρτησης και για την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των πολιτών 

στο πλαίσιο αυτό. 

 Συγκρότηση τοπικών, περιφερειακών και κεντρικών σχεδίων δράσης ως 

προς τον σκοπό αυτό. 

 Απαλλαγή του όλου συστήματος φορέων αντιμετώπισης της εξάρτησης 

και των ασκούμενων πολιτικών για την εξάρτηση από μια υποκειμενική 

πηγή διαρκούς αποσταθεροποίησής τους.  

 Απαλλαγή των κρατικών και δημόσιων υπηρεσιών από κατασπατάληση 

πόρων (οικονομικών και μη οικονομικών), που ως σήμερα κυριαρχεί περί τα 

ζητήματα των ΚΠ εξ αιτίας του ασαφούς και δαιδαλώδους θεσμικού 

καθεστώτος λειτουργίας τους.  

 Ενίσχυση των όρων δικτύωσης στα τέσσερα επίπεδά της (επικοινωνία, 

συνεργασία, συντονισμός, διασύνδεση), τόσο μεταξύ των φορέων 

αντιμετώπισης της εξάρτησης όσο και μεταξύ αυτών και άλλων συστημάτων 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, σε επίπεδο κεντρικό, περιφερειακό και 

τοπικό.  

 Ολοκληρωμένη αξιοποίηση της πρόληψης και της προαγωγής της 

ψυχοκοινωνικής υγείας, ως μεθόδων και διαδικασιών συμβολής στην 

αυθεντική ενεργοποίηση των ανθρώπων και την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής.  

 Εξασφάλιση της διαρκούς δημόσιας χρηματοδότησης των ΚΠ, άρα και 
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της ελάχιστης προαπαιτούμενης σταθερότητας για τη συνέχεια των 

υπηρεσιών τους στον άνθρωπο και την κοινότητα.  

 Εξοικονόμηση πόρων σε επάλληλα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του 

οικονομικού όχι όμως αποκλειστικά αυτού.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, με την πρότασή μας δημιουργίας ενιαίου αυτοτελούς 

φορέα των Κέντρων Πρόληψης ζητάμε να μας δοθεί η δυνατότητα: 

 αντιμετώπισης σύγχρονων φαινομένων με σύγχρονους τρόπους, ώστε να 

βελτιώνονται οι υπηρεσίες των ΚΠ προς τους πολίτες με τη συμμετοχή των 

ίδιων και με πολλαπλές εξοικονομήσεις πόρων. 

 ελευθερίας κίνησης και παρέμβασης μέσα στο ευρύτατο πλέγμα δικτύων 

στο οποίο συνίσταται το πεδίο της κοινοτικής πρόληψης των εξαρτήσεων και 

προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας˙ παράλληλα για πρώτη φορά εντός 

πλαισίου σαφώς προσδιορισμένου, συγκροτημένου αλλά και 

τεκμηριωμένου ως προς την εστίαση στην κοινοτική πρόληψη.  

 τελικά, ζητάμε να μας δοθεί η δυνατότητα να δουλεύουμε μέσα σε συνθήκες 

αυξημένης συνθετότητας, δυσκολιών και απαιτήσεων,  δηλαδή να 

δουλεύουμε ακόμα περισσότερο και με υψηλότερους στόχους – αίτημα 

στον αντίποδα γραμμικών μοντέλων που ουδεμία σχέση έχουν με την 

πρόληψη και καταλήγουν στην υποτίμηση και εγκατάλειψή της, ακριβώς 

επειδή δεν (θέλουν να) την κατανοούν.  

 

 

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης στα μέλη της Ομάδας Εργασίας για το Θεσμικό Πλαίσιο των 

Κέντρων πρόληψης: 30/09/2016 


