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Κπξία Πξόεδξε ηνπ ΟΚΑΝΑ, 

 

Με απνξία δηαβάζακε ηελ επηζηνιή ζαο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 12048/03.08.2012 

[επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα], κε ηελ νπνία αθ’ ελόο θαηαζθεπάδεηαη δίιεκκα, αθ’ εηέξνπ 

εμαθνληίδεηαη αθέξαην πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο, πνπ κε αγσλία 

βηώλνπκε ηελ θαηάξξεπζε ησλ δνκώλ καο.   

 

Υπελζπκίδνπκε όηη ε ρξεκαηνδόηεζε όισλ αλεμαηξέησο ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο ηεο 

ρώξαο πξνβιέπεηαη ξεηώο θαη αλαιπηηθά ζηελ ηζρύνπζα Προγραμμαηική Σύμβαζη για ηην 

Λειηοσργία ηων Κένηρων Πρόληψης, ηελ νπνία έρνπλ ζπλππνγξάςεη ηα Υπνπξγεία Υγείαο 

θαη Δζσηεξηθώλ, ε ΚΔΓΔ, ν ΟΚΑΝΑ θαη ε ΔΔΤΑΑ θαη ηειεί ελ ηζρύ. Σπλεπώο, ε 

επίθιεζε ησλ 71 επί κέξνπο ηξηεηώλ ζπκβάζεσλ, ηηο νπνίεο ν ΟΚΑΝΑ ππνγξάθεη 

δηκεξώο κε έθαζην ησλ ηζάξηζκσλ Κέληξσλ Πξόιεςεο, είλαη πιεκκειήο.  

Σε ζπλέρεηα ηνπ παξαπάλσ ππελζπκίδνπκε, πεξεηαίξσ, όηη ε θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Υγείαο ζηα Κέληξα Πξόιεςεο γίλεηαη από ηνλ ΟΚΑΝΑ βάζεη απνινγηζκώλ, 

όρη εμ αηηίαο θάπνηνπ Νόκνπ, πξνο ηνλ νπνίν απαηηείηαη ζπκκόξθσζε, αιιά εμ αηηίαο 

δηαρξνληθώλ ζρεηηθώλ πξσηνβνπιηώλ ησλ Γ.Σ. ηνπ ΟΚΑΝΑ, όπσο απνηππώλνληαη ζηηο 

δηκεξείο ζπκβάζεηο κεηαμύ ΟΚΑΝΑ θαη εθάζηνπ ησλ 71 Γ.Σ. ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο. 

Δάλ πξάγκαηη ππάξρεη δηάζεζε ζηήξημεο όισλ ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο ηεο ρώξαο, απηή ε 

δηαησληδόκελε βάζε ππνρξεκαηνδόηεζεο ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο θαη απώιεηαο ησλ 

πόξσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο πξνο άγλσζηε θαηεύζπλζε, κπνξεί θαη πξέπεη λα 

Αθήνα, 14/08/2012 

Αρ. Πρωτ.: 668 

ΠΡΟ:  

- Πξόεδξν Γ.Σ. ΟΚΑΝΑ 

- Μέιε Γ.Σ. ΟΚΑΝΑ 

ΚΟΘΝ.: 

- Υθππνπξγό Υγείαο. 

- Πξνέδξνπο θαη Δξγαδνκέλνπο 
Κέληξσλ Πξόιεςεο.  

- Πξόεδξν θαη Μέιε Δπηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο ηεο 

Λεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ 

Πξόιεςεο. 
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αληηθαηαζηαζεί από ξεηή πξόβιεςε θαηαβνιήο ησλ ρξεκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο 

βάζει ηων προϋπολογιζμών ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο.  

Υπελζπκίδνπκε, θαηόπηλ θαη πξνο δηεπθξίληζε ηεο πξνεγνύκελεο πξόηαζεο, όηη ν 

ΟΚΑΝΑ έρεη αδηάζεηα πξνο ηα Κέληξα Πξόιεςεο πνζά, πξνεξρόκελα από ηελ 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο, ζύκθσλα θαη κε δηθή ζαο δεκόζηα παξαδνρή 

ζηελ ηειεπηαία (13/07/2012) ζπλεδξίαζε ηεο Επιηροπής Παρακολούθηζης ηης Λειηοσργίας 

ηων Κένηρων Πρόληψης. Σπγθεθξηκέλα, δειώζαηε όηη ζηα Κέληξα Πξόιεςεο δελ έρνπλ 

απνδνζεί «πεξίπνπ 1.000.000€». Σε απηά ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ηα 880.000€, ηα νπνία 

ην ΥΥΚΑ έθηνηε δηέζεζε γηα ηα Κέληξα Πξόιεςεο (440.000€ ζηηο 17/07/2012 θαη 

440.000€ ζηηο 01/08/2012). Άξα, ζύκθσλα κε ηνπο δηθνύο ζαο ηζρπξηζκνύο, νη νθεηιέο 

ηνπ ΟΚΑΝΑ πξνο ηα Κέληξα Πξόιεςεο αλέξρεηαη, ηελ ζηηγκή απηή, ζην πνζό ησλ 

1.880.000€, πεξίπνπ [Από ηηο έσο ζήκεξα (14 Απγνύζηνπ 2012, πξσί) αλαξηήζεηο ηνπ 

ΟΚΑΝΑ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ 

ΥΥΚΑ πξνο ηα Κέληξα Πξόιεςεο, δελ πξνθύπηεη θαηαλνκή ησλ επηπιένλ 880.000€, 

νπόηε ηα ρξήκαηα απηά ζα πξέπεη λα είλαη αδηάζεηα]. Σύκθσλα δε κε ηνπο δηθνύο καο 

ππνινγηζκνύο, ηα πνζά ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο, ηα νπνία ν ΟΚΑΝΑ δελ έρεη θαηαζέζεη 

ζηα Κέληξα Πξόιεςεο ηεο ρώξαο, αλέξρνληαη ζε  4,8 εθ. επξώ, πεξίπνπ.  

 

Υπελζπκίδνπκε, ηέινο, όηη ηα πνζά, πνπ ην Υπνπξγείν Υγείαο εθηακηεύεη γηα ηελ 

ρξεκαηνδόηεζε ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο, έρνπλ σο απνθιεηζηηθνύο αποδέκηες ηα Κέληξα 

Πξόιεςεο ηεο ρώξαο θαη θαλέλα άιιν λνκηθό ή θπζηθό πξόζσπν. Σηελ επηζηνιή, 

σζηόζν, δελ γίλεηαη θαλ αλαθνξά ζην αδηάζεην πνζό -πνιιώ δε κάιινλ ζην ύςνο ηνπ- 

παξόηη ηνύην κπνξεί θαη πξέπεη λα δηαπηζησζεί θαη δηαηεζεί άκεζα ζε όια ηα Κέληξα 

Πξόιεςεο ηεο ρώξαο, δίλνληαο αλάζα αλαθνύθηζεο ζηνπο απνθιεηζηηθνύο απνδέθηεο 

ήηνη, επαλαιακβάλνπκε, ηα Κέληξα Πξόιεςεο ηεο ρώξαο. Αλη’ απηνύ, κάιηζηα, ε 

επηζηνιή δνκείηαη πεξί ηεο εθ ηνπ κε όληνο θαηαζθεπήο δηιήκκαηνο, ην νπνίν κνλάρα 

εξσηεκαηηθά σο πξνο ηελ έκπλεπζε θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ εγείξεη, θαζόηη σο πξνο ην 

πεξηερόκελν είλαη αλεδαθηθό.  

 

Πεξαηηέξσ, ε  «επηιεθηηθή» ρξεκαηνδόηεζε Κέληξσλ Πξόιεςεο -ηελ νπνία ζέηεηε σο 

έλαλ εθ ησλ δύν ππιώλσλ ηνπ «απγνπζηηάηηθνπ δηιήκκαηνο» ελώ εδώ θαη πνιινύο κήλεο 

εθαξκόδεηε ζηελ πξάμε-  απνηειεί ελέξγεηα πνπ θαηαπαηά ηελ ηζρύνπζα Προγραμμαηική 

Σύμβαζη για ηην Λειηοσργία ηων Κένηρων Πρόληψης. Τόζν δε σο πξνο ηελ δηαδηθαζία όζν 

θαη σο πξνο ηελ νπζία είλαη αηειέζθνξε θαζώο, αλ δελ αιιάμνπλ ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, 

απιώο πνιύ ζύληνκα ηα πεξηζζόηεξα Κέληξα Πξόιεςεο ζα απνκείλνπλ κε κεδεληθό 

ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό. Γελ κπνξνύκε ινηπόλ λα ζπλαηλέζνπκε ζε έλα ππνθαηάζηαην 

«ιύζεο», πνπ θαη δελ είλαη ζύλλνκν θαη, επηπιένλ, ζπζθνηίδεη ηελ αλάδεημε ηνπ ζνβαξνύ 

πξνβιήκαηνο ηεο ππνρξεκαηνδόηεζεο επηθνηλσληαθά, ελώ ζηελ πξάμε όρη κόλν δελ 

απνηξέπεη ηελ άκεζε θαηάξξεπζε ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο, αιιά δηεπξύλεη ην πεδίν ηεο.   

 

Καινύκε ινηπόλ ην Γ.Σ. ηνπ ΟΚΑΝΑ όπσο πξνβείηε ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο θαη 

ζύλλνκεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο ζεζκηθά ζάο αλαινγνύλ θαη ζαο θαζηζηνύλ ππεύζπλνπο, θαη 

πνπ νθείινπλ λα έρνπλ σο απνδέθηεο ηνπο αξκόδηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί αίζην ηέινο 
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ζε επηλνήκαηα απζαίξεηα θαη επηθνηλσληαθά, θαη ζε θάζε πεξίπησζε δηαρεηξηζηηθά ηεο 

δηάιπζεο ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο κέζσ ηεο ππνρξεκαηνδόηεζήο ηνπο.   

 

Δκείο, ηνπιάρηζηνλ, απηήλ ηελ αλαηξνπή, από ην (παξ)άηππν ζην ζεζκηθό θαη από ηελ αδηθία 

ζην ειαρίζησο απηνλόεην, ζα ζπλερίζνπκε λα δηεθδηθνύκε κε πξάμεηο θαη πξνο όθεινο όισλ 

αλεμαηξέησο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο. 

 

Αλακέλνπκε, πάληνηε κε ηξόπν ελεξγεηηθό, όπσο ε θηινζνθία καο παξαγγέιιεη, ηηο δηθέο ζαο 

πξάμεηο πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. 

 

 

Δθ κέξνπο ηνπ Γ.Σ. 

 
 

 


