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Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. από το 2003 συμμετέχει σε διαδοχικές Προγραμματικές
Συμβάσεις με το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ)., τον
Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και την Κεντρική ένωση Δήμων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) , προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργία των Κέντρων
Πρόληψης των Εξαρτήσεων.
Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων «… είναι εγκεκριμένοι οργανισμοί για
την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης κατά των Ναρκωτικών» (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου
60 του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74 Α’).
Τα Κέντρα Πρόληψης έχουν τη νομική μορφή Αστικών Μη Κερδοσκοπικών
Εταιριών, 67 εταιριών σε όλη την επικράτεια, οι οποίες λειτουργούν 75
Κέντρα Πρόληψης. Αναμένεται δε η στελέχωση ενός ακόμα Κέντρου στην
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, καθώς και η δημιουργία ενός ακόμα Κέντρου
στους όμορους Δήμους Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου.
Όπως αναφέρεται και στο προοίμιο των Προγραμματικών Συμβάσεων, «Ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση αξιόπιστων προγραμμάτων πρόληψης αποτελεί
ουσιώδη πυλώνα της πολιτικής κατά της εξάρτησης από τα ναρκωτικά. Για
την υλοποίηση των προγραμμάτων πρόληψης είναι αναγκαία η συμμετοχή
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων για την ενεργοποίηση
του συνόλου των τοπικών κοινωνιών, με τη συνεργασία του Ο.ΚΑ.ΝΑ.».
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο της ανωτέρω προγραμματικής, έχει αναλάβει:
1. Την καταβολή των ποσών που προέρχονται από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους προς τα Κέντρα Πρόληψης
2. Την τεχνική υποστήριξη και παροχή τεχνικής βοήθειας στους Δήμους
και στα Κέντρα Πρόληψης που αυτοί συμμετέχουν, για τη συμμετοχή
τους σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και έχουν στόχους που συνάδουν με την αποστολή των
Κέντρων Πρόληψης, με τη σύμφωνη γνώμη του ΟΚΑΝΑ και την
ταυτόχρονη ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης και του
Υπουργείου Υγείας
3. Την υπό προϋποθέσεις προβολή και δημοσιότητα του θεσμού και του
Έργου των Κέντρων Πρόληψης στο σύνολο τους, με σχέδιο δράσης
που θα υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Υγείας μέσω του
ΟΚΑΝΑ και της Επιτροπής Παρακολούθησης.
4. Την από κοινού συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την, υπό
προϋποθέσεις, ανάθεση και σε εξωτερικό αξιολογητή της αξιολόγησης
των Κέντρων Πρόληψης, μέσω διαγωνισμού, μία φορά στη διάρκεια

της επταετίας και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στην
προγραμματική σύμβαση, καθώς και
5. να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής, και σε όποιες
Ομάδες Εργασίας κρίνεται αναγκαίο.
Ο ετήσιος προϋπολογισμός λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης ανέρχεται
στα 13.000.000€. Εξ αυτών, το 50% προέρχεται από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και καταβάλλεται στα Κέντρα
μέσω του ΟΚΑΝΑ σε 4 ισόποσες δόσεις, το δε υπόλοιπο 50% προέρχεται
από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(Κ.Α.Π.), και καταβάλλεται μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α, επίσης σε 4 ισόποσες
δόσεις. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται εναλλάξ, προκειμένου
να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η συνεχής και απρόσκοπτη
χρηματοδότηση των Κέντρων, και κατόπιν ετήσιας εισηγητικής έκθεσης
του ΟΚΑΝΑ με τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία τους.

