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Αθήνα, 18/6/08
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008:
∆ΙΑ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Κατά των Ναρκωτικών (26 Ιουνίου) η
ΟΛΜΕ επανέρχεται για πολλοστή φορά στο θέµα της Πρόληψης και της
Προαγωγής της Υγείας στα σχολεία και τονίζει τα εξής:
- Οι δράσεις της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας στη σχολική
κοινότητα πρέπει να είναι ενταγµένες στην εκπαιδευτική διαδικασία, να γίνονται σε
όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης από το Νηπιαγωγείο µέχρι και το Λύκειο και να
µετέχουν όλες οι µαθήτριες και όλοι οι µαθητές. Να είναι επιστηµονικά στοχευµένες
προγραµµατισµένες, συστηµατικές και να βασίζονται στις αρχές της σύγχρονης
παιδαγωγικής, µε την αξιοποίηση του ίδιου του δυναµικού των εκπαιδευτικών και
άλλων ειδικών δοµών του ΥΠΕΠΘ όπως οι Συµβουλευτικοί Σταθµοί. Ταυτόχρονα
όµως να στηρίζονται και στη σύνδεση και τη συνεργασία του σχολείου µε ειδικές
επιστηµονικές µονάδες όπως τα Κέντρα Πρόληψης, που αφορούν όλο το πλαίσιο της
ευρύτερης κοινότητας.
- Εκφράζουµε την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή µας για στην άρνηση της
Πολιτείας και κυρίως του Υπουργείου Υγείας να καταβάλει στα Κέντρα Πρόληψης
του ΟΚΑΝΑ και της Αυτοδιοίκησης τα χρήµατα του κρατικού προϋπολογισµού,
(που έχουν συµφωνηθεί και υπογραφεί µε τις αντίστοιχες συµβάσεις) οδηγώντας τα
σε υποβάθµιση και εξαθλίωση µε τελικό στόχο ένα «προσεχτικά µελετηµένο
κλείσιµο». Σύµφωνα και µε το ∆ελτίο Τύπου - ∆ιαµαρτυρία (10-6-08) του Σωµατείου
Εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ & Αυτοδιοίκησης τα περισσότερα
Κέντρα έχουν δυσκολίες στην πληρωµή ακόµα και των πάγιων εξόδων τους (πχ.
ρεύµα, εργοδοτικές εισφορές), έχουν µειώσει τις δράσεις τους, έχουν σταµατήσει την
επιµόρφωση και επιστηµονική εποπτεία του προσωπικού τους και σε κάποια από
αυτά τα Κέντρα το προσωπικό έχει µείνει έως και 7 µήνες απλήρωτοι!
Στηρίζουµε τον δίκαιο αγώνα των εργαζοµένων και διεκδικούµε όλοι
µαζί:
1. Την άµεση εξόφληση των χρεών του Υπουργείου Υγείας προς τα Κέντρα
Πρόληψης.
2. Την συνέχιση της χρηµατοδότησης από την ΚΕ∆ΚΕ και το Υπουργείο
Εσωτερικών.
3. Την πάγια και τακτική χρηµατοδότηση των Κέντρων Πρόληψης µε εγγραφή στο
κρατικό προϋπολογισµό, τη µονιµοποίηση του προσωπικού καθώς καλύπτει
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, την υπογραφή συλλογικής σύµβασης εργασίας, την
αναγνώριση επαγγελµατικών δικαιωµάτων και τη πιστοποίηση των δοµών µέσα
από τη θέσπιση ενός λειτουργικού θεσµικού πλαισίου.

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ, εκφράζοντας τη συµπαράσταση της
οµοσπονδίας µας στους εργαζόµενους στην πρόληψη, καλεί τους
εκπαιδευτικούς την Πέµπτη 26-6-2008 στις 10 π.µ. στην Οµόνοια
(και στην Πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης για την Βόρεια Ελλάδα)
για να διαδηλώσουµε µε πορεία προς το Υπουργείο Υγείας και τη
Βουλή, µαζί µε τους εργαζόµενους από όλο το φάσµα Πρόληψης –
Αντιµετώπισης των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ) για
την διεκδίκηση µιας σοβαρής κρατικής χρηµατοδότησης.
Γιατί ο Αγώνας είναι το πρώτο αντίδοτο για την Κάθε Εξάρτηση και µε τον
αγώνα µας κάνουµε την µέγιστη πράξη ΠΡΟΛΗΨΗΣ!

