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ΚΟΙΝ.: 

   

                     «Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την Πρόληψη της ουσιοεξάρτησης 

  από το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών (ΕΣΥΝ)   

          ΣΧΕΤ.:   η με αρ. πρωτ.   Φ2.1/168483/Δ7/09-10-2018  Έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας  σε 

συνεργασία με το Eθνικό Συμβούλιο κατά των Nαρκωτικών (Ε.ΣΥ.Ν. - Παράρτημα Πάτρας),  τον Δήμο 

Πατρέων / Αντιδημαρχία Παιδείας και Αθλητισμού και την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 

του Δήμου Πατρέων, διοργανώνει εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές/τριες των σχολείων της 

Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, με θέμα την Πρόληψη της ουσιοεξάρτησης, με την έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις έχουν διαδραστικό χαρακτήρα με τη χρήση οπτικοακουστικού 

υλικού, το οποίο έχει εγκριθεί με το υπ΄ αριθμ. 48/20-09-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.  

Στόχος των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων είναι: 

 να συνομιλήσουν οι μαθητές για το ζήτημα της εξάρτησης,  

 να μοιραστούν σκέψεις,  

 να θέσουν ερωτήματα για τα ναρκωτικά και  

 να αναστοχαστούν πάνω στις αιτίες της εξάρτησης, τα αντίδοτα της κρίσης που την 

προκαλούν και τους δικούς τους προστατευτικούς παράγοντες. 

Οι παρεμβάσεις θα έχουν διάρκεια μία ή δύο διδακτικές ώρες, απευθύνονται σε ομάδες 

μαθητών ανά τάξη ή σε σύνολο έως και 80 μαθητών /τριών   και μπορούν να υλοποιηθούν: 

 α) στον χώρο των σχολείων, για τις σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πατρέων 

  

Σχολικές Μονάδες  Δ/θμιας Εκπ/σης 
Αχαΐας 
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 β) στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων στην Πλαζ Αγυιάς, οι οποίες θα 

υλοποιούνται ημέρα Τετάρτη, ώρα: 10:00-12:00 π.μ.   

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις υλοποιούνται από επαγγελματίες υγείας, ιατρούς και 

ψυχολόγους, στελέχη-μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΣΥ.Ν. (Εθνικό Συμβούλιο κατά των 

Ναρκωτικών ) και συγκεκριμένα από τους: κ. Γκρεκιώτη  Χρήστο, κα Ροδοπούλου Γεωργία, κα  Τσούνη 

Έλενα και κα Μαντζάνα Δήμητρα, καθώς και από προσωπικό θεραπείας του ΚΕ.Θ.Ε.Α. (Kέντρο 

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) και συγκεκριμένα από την κα Παππά Ελευθερία, Υπεύθυνη του 

ΚΕ.Θ.Ε.Α. «Οξυγόνο». Υπεύθυνος και συντονιστής του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. 

Χρήστος Γκρεκιώτης, Πρόεδρος του ΕΣΥΝ Πάτρας. 

 

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας και του συλλόγου διδασκόντων 

έτσι ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα (ΦΕΚ 681Β/6-3-2017). Οι παρεμβάσεις είναι 

δωρεάν και προαιρετικές για τους μαθητές και  τους εκπαιδευτικούς. Για τη συμμετοχή των μαθητών 

απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων /κηδεμόνων τους. Επίσης, δεν επιτρέπεται σε καμιά 

περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών /τριών, ενώ κρίνεται απαραίτητη η 

αποφυγή διάθεσης οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής 

υπηρεσιών ατόμων ή φορέων, καθώς και η προβολή μη εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας 

εκπαιδευτικού υλικού.  

 

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της υλοποίησης των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, 

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή, επικοινωνώντας 

τηλεφωνικά με τον κ. Χρήστο Γκρεκιώτη,  Πρόεδρο του Ε.ΣΥ.Ν. Πάτρας, στο τηλέφωνο 6937 201020. 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                     

                                                
                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. Ε΄                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

  
                                                                                                                

                                                                                                                       
                 ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΜΑΡΑΝΤΗ                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ 
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