
Mε τη συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 
Πρόληψης για τα Ναρκωτικά και Ενημέρωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ποιότητας 
στον τομέα της Πρόληψης 

ΕυΠρο



Τι είναι οι ΕυΠρο;



Ευρωπαϊκές 
Προδιαγραφές Ποιότητας 
στον τομέα της Πρόληψης

ΕυΠρο



Σχετικά με τις ΕυΠρο

Οι ΕυΠρο: 

 παρέχουν ένα σύνολο αρχών οι οποίες διευκολύνουν την αποτίμηση και 
την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεμβάσεων πρόληψης

 αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που καλύπτει όλες τις 
παραμέτρους που συντελούν στην υψηλή ποιότητα πρωτοβουλιών στον 
τομέα της πρόληψης. 

 αναπτύχθηκαν από τη ‘Σύμπραξη για τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές 
Πρόληψης’ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 συνιστούν το πρώτο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς σε θέματα ποιότητας 
στην πρόληψη με ευρωπαϊκή συναίνεση και ενσωματώνοντας επιστημονικά 
δεδομένα και εμπειρία



Οι ΕυΠρο οργανωμένες σε 8 στάδια, 4 
οριζόντια ζητήματα και 35 άξονες

 Οι ΕυΠρο παρουσιάζονται σε δομή κύκλου με οκτώ στάδια και τέσσερα 
οριζόντια ζητήματα (‘ο κύκλος της πρόληψης’).

 Κάθε στάδιο του κύκλου αποτελείται από άξονες, με βάση τους οποίους 
παρουσιάζονται μια σειρά προδιαγραφών (ΕυΠρο).

 Οι ΕυΠρο περιγράφουν τις απαιτούμενες ενέργειες και προτείνουν 
τρόπους για την ενίσχυση της ποιότητας των παρεμβάσεων πρόληψης.

 Ο κύκλος αποτελεί ένα απλουστευμένο πρότυπο της δουλειάς που γίνεται 
στην πρόληψη, το οποίο προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες, την 
τοπική κοινότητα και τις ανάγκες της ομάδας-στόχος. 



ΕυΠρο – ‘Ο κύκλος της πρόληψης’



ΕυΠρο – 35 άξονες



Γαλλία

Observatoire français des drogues et 

des toxicomanies (OFDT)

Ισπανία

Consejeria de Sanidad – Servicio Gallego 

de Salud (Xunta de Galicia) (CS-

SERGAS)

Delegacion del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas

Ιταλία

Azienda Sanitaria Locale Milano (ASL Milano)

Azienda Sanitaria Locale 2 - Savonese (ASL 2 Savonese)

Ελλάδα

ΕΠΙΨΥ - ΕΚΤΕΠΝ

Ουγγαρία

Institute for Social Policy and Labour (SZMI-NDI)

Eötvös Loránd University

Ρουμανία

National Anti-Drug Agency (NAA)

Τσεχική Δημοκρατία

Charles University Prague (CUNI)

Πολωνία

National Bureau for Drug Prevention (NBDP)

Mazowieckie centrum polityki społecznej (MCPS)

United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC)

European Monitoring 

Centre for Drugs and Drug 

Addiction (EMCDDA)

Αυστρία

Institut Suchtprävention, pro mente Oberösterreich

Gesundheit Österreich GmbH

Σουηδία

Social Development Unit, Social 

Services Administration Stockholm

Γερμανία

Federal Centre for Health Education (BZgA)

University Hospital Heidelberg
Ηνωμένο Βασίλειο 

Liverpool John Moores University 

(LJMU)

Σύμπραξη ΕυΠρο 2008-2015



Ανασκόπηση προδιαγραφών / 
κατευθυντήριων γραμμών

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαδικτυακή έρευνα 
με δελφική μέθοδο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

ΕυΠρο 2008-2010: Δημιουργία ΕυΠρο

Ομάδες εστιασμένης συζήτησης με 
επαγγελματίες πρόληψης

ΕυΠρο



ΕυΠρο 2013-2015: Δημιουργία 
υποστηρικτικού υλικού



Τι σημαίνει ποιότητα στην πρόληψη;

Γιατί είναι σημαντικές οι προδιαγραφές ποιότητας;



Ποιες σημαντικές πτυχές συνιστούν 
‘ποιότητα’ σύμφωνα με τις ΕυΠρο?

Οι παρεμβάσεις πρόληψης να:

 Είναι εύστοχες (ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ομάδας-στόχος)

 Είναι δεοντολογικές (λαμβάνουν υπόψη αρχές ηθικής και δεοντολογίας)

 Βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα (αξιοποιούν με τον καλύτερο 
τρόπο τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα)

 Παράγουν επιστημονικά δεδομένα (βοηθούν στο σχεδιασμό αντίστοιχων 
δράσεων)

 Είναι αποδοτικές (πετυχαίνουν τους στόχους τους χωρίς να προκαλούν 
βλάβη και διαχειρίζονται τους διαθέσιμους πόρους καταλλήλως)

 Είναι εφικτές (μπορούν να υλοποιηθούν με τους διαθέσιμους πόρους και 
έχουν εσωτερική λογική και συνέπεια)

 Είναι βιώσιμες (έχουν επαρκείς πόρους ώστε να είναι βιώσιμες όσο 
απαιτείται από τις ανάγκες της ομάδας-στόχος)



Τι είναι οι “προδιαγραφές ποιότητας”?

 Οι προδιαγραφές ποιότητας είναι γενικά αποδεκτές 
αρχές ή κανόνες για τον καλύτερο / πιο ενδεδειγμένο 
τρόπο υλοποίησης μιας παρέμβασης. 

 Αναφέρονται κυρίως σε δομικές πτυχές της 
διασφάλισης της ποιότητας, όπως το περιβάλλον και η 
σύνθεση του προσωπικού. 

 Ωστόσο, μπορούν επίσης να αναφέρονται σε θέματα 
διαδικασίας, όπως καταλληλότητα του περιεχομένου, 
ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης της 
παρέμβασης ή αξιολόγησης. 

(EMCDDA online glossary)



ΕυΠρο – Ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς

 για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων

 για την ανατροφοδότηση παρεμβάσεων

 για την ενδυνάμωση στελεχών πρόληψης

 για την ανάπτυξη των οργανισμών / φορέων

 για την εκπαίδευση φοιτητών

 για την επιλογή παρεμβάσεων για χρηματοδότηση / στήριξη

 για τον εντοπισμό καλών πρακτικών

 για την υποστήριξη / θεμελίωση της πρόληψης 



Ποιο είναι το διαθέσιμο υλικό για τις ΕυΠρο;

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;



ΕυΠρο – έκδοση EMCDDA

 284 σελίδες

 Λεπτομερείς επεξηγήσεις 
και προδιαγραφές, 
γλωσσάρι

 Δεν είναι διαθέσιμη στα 
ελληνικά, διαθέσιμη σε 
λίγες γλώσσες

 Διαθέσιμη: www.ektepn.gr

http://www.ektepn.gr/


ΕυΠρο – Συνοπτικός Οδηγός

 Διαθέσιμος στα ελληνικά

 46 σελίδες

 Περίληψη περιγραφής ΕυΠρο 
και πίνακας εκτίμησης

 Διαθέσιμος: www.ektepn.gr

http://www.ektepn.gr/


ΕυΠρο – Υποστηρικτικό υλικό

 Υλικό και εργαλειοθήκες για την 
εφαρμογή των ΕυΠρο στην πράξη

 Υλικό για διαφορετικούς σκοπούς 
και αποδέκτες
 για χαράσσοντες πολιτική
 για ανθρώπους που λαμβάνουν 

αποφάσεις στην πρόληψη
 για στελέχη πρόληψης
 για επαγγελματίες που υλοποιούν 

παρεμβάσεις πρόληψης
 για επαγγελματίες που σχεδιάζουν 

παρεμβάσεις πρόληψης
 …



Yλικό ΕυΠρο

www.emcdda.europa.eu www.ektepn.gr

http://www.prevention-standarts.eu/
http://www.ektepn.gr/


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ΕυΠρο και πρόσθετο υλικό, 
μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΕΠΙΨΥ, μέλος της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για 

τις ΕυΠρο και φορέας επικοινωνίας για την Ελλάδα:  

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ & 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ‘ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ’ (ΕΠΙΨΥ) 
Σωρανού του Εφεσίου 2, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα 

(ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 665 17, Τ.Κ. 156 01, Παπάγου) 
Τηλ.: 210 6536902, 6170014

E-mail: ektepn@ektepn.gr
URL: www.ektepn.gr

mailto:ektepn@ektepn.gr
http://www.ektepn.gr/

