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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
Προς τον υπουργό Υγείας  και τον υπουργό Εσωτερικών 
 

Θέμα: Προβλήματα και ελλείψεις στα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας  όλης της Ελλάδας. 
 

Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
αποτελούν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου-ΝΠΙΔ και ασχολούνται με την 
αντιμετώπιση  ευρέος πεδίου ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στις τοπικές κοινωνίες 
ανά την επικράτεια,  όπως  εξάρτηση από ουσίες και διαδίκτυο, ενδοοικογενειακή 
βία και δυσλειτουργίες  πάσης φύσεως στην οικογένεια. 
 
 Όπως πληροφορούμαστε από το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης 
Ελλάδας, το πρώτο Κ.Π. ιδρύθηκε το 1991 στα Ιωάννινα και έκτοτε έχουν ιδρυθεί 
και λειτουργούν 75 Κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός κρίνεται ανεπαρκής, με 
δεδομένο ότι η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα από το 2010 και η 
υγειονομική κρίση της πανδημίας τα τελευταία δυο χρόνια, έχουν επιφέρει μεγάλα 
πλήγματα στην ψυχική υγεία των πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, 
διαπιστώνεται  ότι κάποιοι μεγάλοι και πολυπληθείς Δήμοι, όπως για παράδειγμα ο 
Δήμος Πειραιώς και ο Δήμος Λαυρίου, δεν διαθέτουν ΚΠ. 
 
Επιπλέον, στην πλειονότητα των υπαρχόντων ΚΠ παρατηρείται έλλειψη 
επιστημονικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, στα περισσότερα εξ αυτών βρίσκονται 
εν ενεργεία τρεις ή τέσσερεις επιστήμονες αντί για έξι που προβλέπει ο κανονισμός 
λειτουργίας. Καταγράφεται άμεση ανάγκη για πλήρωση 80 κενών οργανικών 
θέσεων σε όλη τη χώρα, τα 50 εκ των οποίων έχουν προκύψει λόγω έλλειψης 
θεσμικού πλαισίου που να εξασφαλίζει μόνιμη  εργασία στους υπαλλήλους. Προς 
αυτή την κατεύθυνση το Σωματείο ζητά άμεση έκδοση σχετικής ΚΥΑ ,δρομολόγηση 
της χρηματοδότησης  και στελέχωση των Κέντρων Πρόληψης όλης της χώρας. 
 
Επίσης πρέπει  να δοθεί προτεραιότητα στην  εφαρμογή του  «Ενιαίου 
Εσωτερικού  Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης» και στην εφαρμογή  
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας, το οποίο θα «θεραπεύσει» πολλές δυσλειτουργίες 
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και αδικίες που παρατηρούνται έως τώρα. Για παράδειγμα, λόγω της έλλειψης 
θεσμικού πλαισίου ή κάποιας  ειδικής νομοθετικής ρύθμισης, οι εργαζόμενες στα 
ΚΠ εξαιρούνται του δικαιώματος στην άδεια μητρότητας. 
 
Σύμφωνα με τα παρατεθέντα στοιχεία, 
 
Ερωτώνται οι Υπουργοί 
 

 Πότε θα εκδοθεί η ΚΥΑ που αφορά την στελέχωση των Κέντρων Πρόληψης 
με μόνιμο ειδικευμένο και πεπειραμένο επιστημονικό προσωπικό; 

 

 Πότε προτίθεστε να ιδρύσετε Κέντρα Πρόληψης σε μεγάλους Δήμους της 
χώρας, όπου παρά τις εγνωσμένες ανάγκες των δημοτών σε ψυχολογκή 
στήριξη, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές για να παράσχουν τις σχετικές 
υπηρεσίες; 

 

 Γιατί κωλυσιεργείτε στην εφαρμογή  Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας; 
 

 Συμφωνείτε ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή ισχυρού και σύγχρονου 
θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης; 

 
Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 
Μαρία Απατζίδη 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




