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Το σχολικό έτος 2021-2022 
ξεκίνησε η υλοποίηση των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. 

√ Παρεμβάσεις ψυχικής υγείας και 
πρόληψης των εξαρτήσεων 
εντάσσονται πλέον στο υποχρεωτικό 
εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του 
νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του 
γυμνασίου.

Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα των 
περιφερειών της χώρας

Για την ενίσχυση της δράσης των Κέντρων Πρόληψης, 
ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την έναρξη και υλοποίηση 
έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού ύψους 
€ 3.960.276 σε 12 από τις 13 περιφέρεις της χώρας με 
δικαιούχο τον ΟΚΑΝΑ.

Πρόληψη της χρήσης ουσιών και άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών

Η πρόληψη στην Ελλάδα υλοποιείται κατά βάση 

από το πανελλαδικό δίκτυο των 75 Κέντρων 

Πρόληψης που λειτουργούν στο πλαίσιο της 

συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ με την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και τοπικούς φορείς. 

Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη έχει και το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) 

μέσω των δύο θεσμών που έχουν θεσπιστεί για 

την υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης στα 

σχολεία της χώρας, τα Προγράμματα Αγωγής 

Υγείας και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. 

Παρεμβάσεις πρόληψης υλοποιούνται και από 

άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ: 

Τα τελευταία χρόνια οι παρεμβάσεις 
πρόληψης δεν περιορίζονται σε θέματα 
εξαρτήσεων αλλά καλύπτουν και άλλες 
επικίνδυνες συμπεριφορές και ευρύτερα 
θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 
Σημαντικό είναι το έργο των Κέντρων / 
φορέων Πρόληψης στην κατάρτιση και 
την υποστήριξη των εκπαιδευτικών. 
Αρκετά από τα σεμινάρια υλοποιούνται 
στο πλαίσιο της υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών στην υλοποίηση των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και των 
Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. 

ΕυΠρο Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές 
Ποιότητας

Ενσωματώθηκαν οι Ευρωπαϊκές 
Προδιαγραφές Ποιότητας (ΕυΠρο) 
στο έργο των Κέντρων Πρόληψης. 

√ Εκπαιδεύτηκαν στις ΕυΠρο οι Υπεύθυνοι των 75 Κέντρων 
Πρόληψης πανελλαδικά
√ Ο σχεδιασμός των Κέντρων Πρόληψης για τις παρεμβάσεις 
και τις στρατηγικές πρόληψης για την περιοχή τους 
πραγματοποιείται με τα κριτήρια των ΕυΠρο.

Σχολική κοινότητα
Παρεμβάσεις σε μαθητές - Εκπαίδευση 
και υποστήριξη εκπαιδευτικών

Οικογένεια
Ευαισθητοποίηση - Εκπαίδευση γονέων

Κοινότητα
Ευαισθητοποίηση – Δικτύωση -
Εκπαίδευση

Κέντρα Πρόληψης
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής υγείας 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Πού δίνεται η έμφαση στην πρόληψη;

Από το 2021 είναι διαθέσιμο και στην 

Ελλάδα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

κατάρτισης στην επιστήμη της πρόληψης. 

Απευθύνεται σε επαγγελματίες που 

σχεδιάζουν, παίρνουν αποφάσεις ή 

χαράσσουν πολιτική στον τομέα της 

πρόληψης. Επαγγελματίες που θα πρέπει 

να γνωρίζουν τα τελευταία επιστημονικά 

δεδομένα στην πρόληψη. 

ΕΣΠΑ στην πρόληψηΚαθολικές παρεμβάσεις σε μαθητές κατά το σχολικό έτος 2019-20

Ο κύκλος της πρόληψης των ΕυΠρο

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Κατάρτιση στην πρόληψη

Φορείς που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη

Περισσότερα για τις ΕυΠρο www.ektepn.gr/prevention-quality-standards

Περισσότερα www.ektepn.gr/activities/EkpaideutikoProgrammaASAP-EUPC

Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ 2022

Περισσότερες 
πληροφορίες

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη συλλογή επίσημων αντιπροσωπευτικών 

στοιχείων σχετικά με την κατάσταση της χρήσης ουσιών στη χώρα, ως το εθνικό παρατηρητήριο για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Αποτελεί ένα από τα Εθνικά 

Κέντρα που λειτουργούν στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Νορβηγία και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, τα οποία 

λειτουργούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα ναρκωτικά (EMCDDA, www.emcdda.europa.eu). Είναι μονάδα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού 

Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (ΕΠΙΨΥ, www.epipsi.gr). Περισσότερες πληροφορίες www.ektepn.gr

Προτεινόμενη αναφορά: ΕΚΤΕΠΝ 2022. Πρόληψη της χρήσης ουσιών και άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών – Συνοπτική αναφορά. ΕΠΙΨΥ: Αθήνα

ΣΥΝΟΛΟ

14.935 μαθητές

309 σχολεία

ΣΥΝΟΛΟ

11.544 μαθητές

355 σχολεία

http://www.ektepn.gr/prevention-quality-standards
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