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«                    «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη τησ ουςιοεξάρτηςησ 

  από το Εθνικό υμβοφλιο κατά των Ναρκωτικϊν (ΕΤΝ)   

          ΧΕΣ.:   θ με αρ. πρωτ.   Φ2.1/ΕΧ/201184/Δ7/18-12-2019  Ζγκριςη του Τ.ΠΑΙ.Θ.   

 

Η Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ δια τθσ Τπευκφνου Αγωγισ Τγείασ  ςε 

ςυνεργαςία με το Eκνικό υμβοφλιο κατά των Nαρκωτικϊν (ΕΤΝ - Παράρτθμα Πάτρασ) και τον Διμο 

Πατρζων / Αντιδθμαρχία Παιδείασ και Ακλθτιςμοφ διοργανϊνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςε 

μακθτζσ/τριεσ των ςχολείων τθσ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ, με κζμα τθν «Πρόληψη τησ ουςιοεξάρτηςησ», 

ςφμφωνα με τθν ζγκριςθ Φ2.1/ΕΧ/201184/Δ7/18-12-2019  Ζγκριςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ.   

Οι εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ ζχουν διαδραςτικό χαρακτιρα με τθ χριςθ οπτικοακουςτικοφ 

υλικοφ, το οποίο ζχει εγκρικεί με το υπϋ αρικμ. 49/29-11-2019 Απόςπαςμα Πρακτικοφ του Ι.Ε.Π.  

τόχοσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι θ ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των εφιβων 

ϊςτε να αναπτφξουν ικανότθτεσ αντίςταςθσ ςτθ χριςθ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν και να υιοκετιςουν 

εποικοδομθτικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ ςτθ ηωι τουσ. Οι μακθτζσ/τριεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα 

να ςυνομιλιςουν για το ηιτθμα τθσ εξάρτθςθσ, να μοιραςτοφν ςκζψεισ, να κζςουν ερωτιματα για τα 

ναρκωτικά και να αναςτοχαςτοφν πάνω ςτισ αιτίεσ τθσ εξάρτθςθσ και τουσ δικοφσ τουσ 

προςτατευτικοφσ παράγοντεσ.    

Οι παρεμβάςεισ κα ζχουν διάρκεια δφο διδακτικζσ ϊρεσ, απευκφνονται ςε ομάδεσ μακθτϊν 

ανά τάξθ ι ςε ςφνολο ζωσ και 60 μακθτϊν /τριϊν και μποροφν να υλοποιθκοφν εντόσ ςχολικοφ 

πλαιςίου και ωρολογίου προγράμματοσ, με τθν υποχρεωτικι παρουςία εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ.  

  

χολικζσ Μονάδεσ  Δ/θμιασ Εκπ/ςησ 
Αχαΐασ  
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Σο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ ςχολικϊν μονάδων 

Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ του Δήμου Πατρζων. τισ λοιπζσ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ μπορεί να 

υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ Προγραμμάτων Αγωγήσ Τγείασ. 

Οι εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ υλοποιοφνται αποκλειςτικά από ςτελζχθ του Εκνικοφ 

υμβουλίου κατά των Ναρκωτικϊν (Ε.Τ.Ν.) και του Kζντρου Θεραπείασ Εξαρτθμζνων Ατόμων 

«Οξυγόνο» (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) κ.κ. Γκρεκιϊτθ  Χριςτο, Μαντηάνα Διμθτρα, Ροδοποφλου Γεωργία, Σςοφνθ 

Ζλενα, Φουράκθ Παναγιϊτα,  Παππά Ελευκερία και Κρανιά Ειρινθ. Τπεφκυνοσ και ςυντονιςτισ του 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι ο κ. Χριςτοσ Γκρεκιϊτθσ, Πρόεδροσ του Ε.Τ.Ν. Πάτρασ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμμετοχι των ςχολικϊν μονάδων ςτο πρόγραμμα είναι προαιρετικι και 

πραγματοποιείται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ και του ςυλλόγου διδαςκόντων 

ζτςι ϊςτε να μθν παρακωλφεται το ςχολικό πρόγραμμα. Οι παρεμβάςεισ είναι δωρεάν και 

προαιρετικζσ για τουσ μακθτζσ, ενϊ για τθ ςυμμετοχι τουσ απαιτείται θ ζγγραφη ςυγκατάθεςη των 

γονζων /κηδεμόνων τουσ. Επίςθσ, κατά τθν υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ απαιτείται 

να είναι εξαςφαλιςμζνθ θ προςταςία των ατομικϊν δικαιωμάτων και των προςωπικϊν δεδομζνων 

των μακθτϊν/τριϊν βάςει τθσ ελλθνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, να μθν επιτραπεί ςε καμιά 

περίπτωςθ θ φωτογράφιςθ, βιντεοςκόπθςθ ι θχογράφθςθ των μακθτϊν /τριϊν, οφτε θ διάκεςθ ι 

προβολι οποιουδιποτε υλικοφ ι προϊόντοσ που αφορά ζμμεςθ ι άμεςθ διαφιμιςθ παροχισ 

υπθρεςιϊν ατόμων ι φορζων, ι προϊκθςθ προϊόντων, κακϊσ και θ προβολι μθ εγκεκριμζνου από το 

Τπουργείο Παιδείασ εκπαιδευτικοφ υλικοφ.  

 

Για τον καλφτερο προγραμματιςμό τθσ υλοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων, 

παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δθλϊςουν ςυμμετοχι, επικοινωνϊντασ 

τθλεφωνικά με τον κ. Χριςτο Γκρεκιϊτθ,  Πρόεδρο του Ε.Τ.Ν. Πάτρασ, στο τηλέυωνο 6937 201020. 
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