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θέμα: «Ενημέρωση για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν από το Κέντρο 
Πρόληψης καθώς και για τη συνεργασία με τις σχολικές μονάδες» 
 

Το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας 
Π.Ε. Ηλείας «Παρεμβάσεις» είναι φορέας που λειτουργεί από το 1998, υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΑΝΑ. Βάσει του άρθρου 61 του Ν. 
3459/2006 όπως συμπληρώθηκε από το Ν.3966/2011 και του άρθρου 60 του Ν. 
4139/2013 είναι εγκεκριμένος φορέας για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης 
στα πλαίσια του Εθνικού σχεδίου Δράσης.  

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/434/17-03-2011 το Κέντρο Πρόληψης είναι εγκεκριμένος 
φορέας υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της 
ψυχοκοινωνικής υγείας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Υλοποιεί προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους με 
στόχο την ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους καθώς και 
στους σημαντικούς γι’ αυτά ενήλικες – γονείς και εκπαιδευτικούς, με στόχο την 
υποστήριξή τους στον γονεϊκό και παιδαγωγικό τους ρόλο αντίστοιχα. 

Στα πλαίσια της πολυετούς και γόνιμης συνεργασίας μας, θα θέλαμε με την επιστολή 
αυτή να σας ενημερώσουμε, αφ’ ενός για τα προγράμματα που σχεδιάζονται από το 
Κέντρο πρόληψης για την  τρέχουσα σχολική χρονιά, και αφ’ ετέρου για την ανάγκη 
στήριξης των δράσεων μας μέσω της διαδικτυακής πια ενημέρωσης των 
ενδιαφερομένων για τις δράσεις μας από τις σχολικές μονάδες, λόγω των έκτακτων 
υγειονομικών συνθηκών. Δεδομένου ότι δεν μπορεί να δοθεί έντυπο ενημερωτικό 
υλικό σε μαθητές και γονείς για την ενημέρωσή τους είναι αναγκαία η προώθηση του 
ενημερωτικού υλικού των δράσεων μας στις οικογένειες  από τις σχολικές μονάδες 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).  

 

  



 
 
Τα προγράμματα του Κέντρου πρόληψης αφορούν σε: 

- Προγράμματα για την οικογένεια 

Πρόκειται για παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης-ψυχοεκπαίδευσης, από την 
προσχολική έως και την εφηβική ηλικία, που έχουν στόχο την ενίσχυση του 
γονεικού ρόλου, ως προς την πορεία αυτονόμησης των παιδιών.   

- Προγράμματα για παιδιά Β’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης  και για εφήβους  

Πρόκειται για εργαστήρια - προγράμματα ενίσχυσης των προσωπικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών και εφήβων. Τα προγράμματα υλοποιούνται 
εντός και εκτός σχολικού προγράμματος. 

- Σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης  

Στοχεύουν στην ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου των εκπαιδευτικών μέσα από 
την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας, δυναμικής της 
ομάδας - τάξης, και την εκπαίδευση τους στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια προαγωγής 
της ψυχοκοινωνικής υγείας του Κέντρου πρόληψης.  

Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης Ηλείας αξιοποιώντας την πολυετή      
εμπειρία από την υλοποίηση των προγραμμάτων σε παιδιά και εφήβους έχει 
δημιουργήσει τρία εκπαιδευτικά υλικά ενίσχυσης των προσωπικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων για παιδιά και εφήβους, εγκεκριμένα από το ΙΕΠ, Αρ. Πρωτ.: 
Φ.2.1/ΜΓ/56210/99803/Δ7 -11/08/2021.  

• «Έλα να πετάξουμε στη χώρα του εαυτού» για μαθητές Β΄ τάξης δημοτικού 

• «Ο κόσμος ανάποδα» για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικού 

• «Όλα είναι δρόμος» για μαθητές Γυμνασίου 

Λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας οι 
δράσεις θα υλοποιηθούν δια ζώσης ανά δήμο, αλλά και διαδικτυακά. 

Όλα τα προγράμματα μας υλοποιούνται και κατόπιν αιτήματος από την ίδια τη  
σχολική κοινότητα -σύλλογος διδασκόντων και γονέων-, παρέχονται δωρεάν και 
συμπληρώνονται από την υπηρεσία ατομικής συμβουλευτικής σε θέματα 
συμπεριφορών, επικοινωνίας και σχέσεων που αναδύονται στο οικογενειακό και 
σχολικό πλαίσιο.  

Θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική τη συνεργασία και στήριξη σας όλα αυτά τα 
χρόνια, παρακαλούμε για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων σχετικά με τα 
προγράμματα του Κέντρου και το πλαίσιο συνεργασίας (ΦΕΚ Β/434/17-3-2011) 
προκειμένου να διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την υλοποίηση των 
προγραμμάτων στις παρούσες ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες για όλους μας. 

Σας ευχόμαστε μια ασφαλή και δημιουργική σχολική χρονιά , παραμένοντας 
σταθερά στη διάθεση της σχολικής κοινότητας. 

 

Η Αν. επιστημονικά Υπεύθυνη 
 
 
 

Διονυσία Γκομώλη 
Κοινωνική Λειτουργός 

 
 
 

 

σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)  


