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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
---------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Κατερίνη,   22-11-2010

Αριθμ. Πρωτ. 6682      

ΠΡΟΣ: Σχολεία B/θμιας Εκπ/σης 
Ν. Πιερίας 

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο B/θμιας Εκπ/σης 

    Ν. Πιερίας

2. Γραφείο Επαγγελματικής 

    Εκπ/σης Ν. Πιερίας

3. Γραφείο Σχ. Συμβούλων

    B/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας

4. Φ. Αγωγής Υγείας

                                     
ΘΕΜΑ:  Ενημερωτική  δράση  του  Κέντρου  Πρόληψης  ΑΤΡΑΚΤΟΣ  με  τίτλο  «Αλκοόλ  και 
Τσιγάρο: μύθοι και αλήθεια»

ΣΧΕΤ. : α) Το με αρ. πρωτ. 2284/04-10-2010 έγγραφο του Κέντρου Πρόληψης ΑΤΡΑΚΤΟΣ

β)  Το  με  αρ.  πρωτ.  132176/Γ7/03-11-2010  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Σ.Ε.Π.ΕΔ  του  Υπουργείου 

Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων .    

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, διαμέσου του Υπευθύνου Αγωγής Υγείας, 

σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης κατά των Ψυχοδραστικών ουσιών Ν. Πιερίας «ΑΤΡΑΚΤΟΣ», 

διοργανώνει για το σχολικό έτος 2010-2011 ενημερωτική δράση με τίτλο «Αλκοόλ και Τσιγάρο: μύθοι 

και αλήθεια».

Σκοπός της ενημερωτικής δράσης είναι η ενημέρωση των εφήβων μαθητών για το φαινόμενο της 

εξάρτησης από αλκοόλ ή καπνό με ειδικότερους στόχους:

α) την ενημέρωση των εφήβων μαθητών σχετικά με τα αίτια της χρήσης και  εξάρτησης από 

ψυχοτρόπες ουσίες,

β)  την  ευαισθητοποίηση  των  εφήβων  μαθητών  σχετικά  με  την  επιλογή  υγιών  στάσεων  και 

συμπεριφορών ζωής απορριπτικών ως προς τη χρήση των συγκεκριμένων ουσιών,

γ) τη διάλυση των μύθων που περιλαμβάνονται σήμερα στη νοοτροπία των εφήβων μαθητών 

σχετικά με τη στάση τους απέναντι στη χρήση των συγκεκριμένων ουσιών.

Η παρέμβαση αυτή απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου του  N. Πιερίας και θα 

πραγματοποιηθεί σε μία (1) συνάντηση (με ανώτερο αριθμό συμμετεχόντων τα 35 άτομα για κάθε 

συνάντηση) δυο (2) διδακτικών ωρών, στο χώρο του σχολείου. 

Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη  8
Τ.Κ. – Πόλη: 60100,  Κατερίνη
Πληροφορίες: Δημήτρης Κυριακού 

Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας  
Τηλ. & fax: 23510-46952   
Ε-mail: gragyg  @  dide  .  pie  .  sch  .  gr       

mailto:gragyg@dide.pie.sch.gr


Η  παρέμβαση  είναι  προαιρετική  για  τους  μαθητές  και  θα  πραγματοποιηθεί  χωρίς  να 

παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων. Οι διευθυντές των σχολείων που ενδιαφέρονται για 

την πραγματοποίηση της ενημερωτικής δράσης παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο 

Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσής μας.  

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης 
 Νομού Πιερίας

     
  

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΤΑΡΙΔΗΣ      

 


