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Νομός Αττικής
1, Ζωγράφου
2. Αθήνα (1ο Διαμέρισμα)
3. Αθήνα (2ο Διαμέρισμα)
4. Αθήνα (3ο Διαμέρισμα)
5. Αθήνα (5ο Διαμέρισμα)
6.Περιστέρι
7. Αργυρούπολη
8. Χολαργός
9. Καλλιθέα
10. Αιγάλεω
11. Κηφισιά
12. Αχαρναί
13. Ηλιούπολη

Νομός Θεσσαλονίκης
1. ΠΥΞΙΔΑ
2. Καλαμαριά
3. Θεσσαλονίκη 1 (Κεν. Τομέας)
4. Θεσσαλονίκη 2 (Αν. Τομέας)
5. Αμπελόκηποι

Κέντρα πρόληψης σε λειτουργία: 64

Κέντρα πρόληψης ΟΚΑΝΑ - Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' & Β' Βαθμού)
& άλλων τοπικών φορέων



ΙδρύθηκεΙδρύθηκε τοτο 1998 1998 μεμε πρωτοβουλίαπρωτοβουλία
τωντων ΟΤΑΟΤΑ καικαι άλλωνάλλων κοινωνικώνκοινωνικών φορέωνφορέων



ΣεΣε συνεργασίασυνεργασία μεμε τοντον
ΟργανισμόΟργανισμό ΚατάΚατά τωντων
ΝαρκωτικώνΝαρκωτικών ΟΚΑΝΑΟΚΑΝΑ

ΙερήΙερή ΜητρόποληΜητρόπολη ΣυκεώνΣυκεών, , ΝεαπόλεωςΝεαπόλεως, , ΣταυρουπόλεωςΣταυρουπόλεως

ΝομαρχιακήΝομαρχιακή ΑυτοδιοίκησηΑυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης

ΔήμοςΔήμος ΣυκεώνΣυκεών ΔήμοςΔήμος ΤριανδρίαςΤριανδρίας

ΔήμοςΔήμος ΑγίουΑγίου ΠαύλουΠαύλου ΔήμοςΔήμος ΛαγκαδάΛαγκαδά

ΔήμοςΔήμος ΣοχούΣοχού ΔήμοςΔήμος ΜαδύτουΜαδύτου ΔήμοςΔήμος ΡεντίναςΡεντίνας

ΒιοτεχνικόΒιοτεχνικό ΕπιμελητήριοΕπιμελητήριο ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης

ΕπαγγελματικόΕπαγγελματικό ΕπιμελητήριοΕπιμελητήριο ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης

ΕργατικόΕργατικό ΚέντροΚέντρο ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης

ΚίνησηΚίνηση ΠολιτώνΠολιτών ΧορτιάτηΧορτιάτη





19981998--20062006

30.000 30.000 γονείςγονείς, , εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί, , εκπρόσωποιεκπρόσωποι φορέωνφορέων & & 
συλλόγωνσυλλόγων, , αιρετοίαιρετοί τοπικήςτοπικής αυτοδιοίκησηςαυτοδιοίκησης κκ..αα συμμετείχανσυμμετείχαν
σεσε ενημερωτικέςενημερωτικές συζητήσειςσυζητήσεις μεμε θέμαθέμα τηντην πρόληψηπρόληψη

650 650 άτομαάτομα & & οικογένειεςοικογένειες σεσε ατομικήατομική συμβουλευτικήσυμβουλευτική

8.050 8.050 μαθητέςμαθητές συμμετείχανσυμμετείχαν σεσε ενημερώσειςενημερώσεις

400400 δάσκαλοιδάσκαλοι καικαι παιδαγωγοίπαιδαγωγοί & & 540540 καθηγητέςκαθηγητές γυμνασίωνγυμνασίων, , 
λυκείωνλυκείων καικαι ΤΕΕΤΕΕ σεσε ειδικάειδικά σεμινάριασεμινάρια

1.5601.560 γονείςγονείς εκπαιδεύτηκανεκπαιδεύτηκαν στηστη ΣχολήΣχολή ΓονέωνΓονέων





Ακούμε συνέχεια ότι το
πρόβλημα των ναρκωτικών είναι

μεγάλο…
Είναι αλήθεια ότι οι
περισσότεροι νέοι

χρησιμοποιούν ναρκωτικά;



Στοιχεία από έρευνες σε μαθητές
14 - 18 χρονών (ΕΠΙΨΥ 2003)
ΣτοιχείαΣτοιχεία απόαπό έρευνεςέρευνες σεσε μαθητέςμαθητές
14 14 -- 18 18 χρονώνχρονών ((ΕΠΙΨΥΕΠΙΨΥ 2003)2003)

11 στουςστους 1010 μαθητέςμαθητές (14(14--1818χρχρ) ) έχειέχει
δοκιμάσειδοκιμάσει κάποιακάποια παράνομηπαράνομη ουσίαουσία
ΠερισσότεραΠερισσότερα αγόριααγόρια
ΜαθητέςΜαθητές αναγνωρίζουναναγνωρίζουν κινδύνουςκινδύνους
ΜαθητέςΜαθητές ανησυχούνανησυχούν γιαγια τιςτις αρνητικέςαρνητικές
επιπτώσειςεπιπτώσεις στηνστην υγείαυγεία

Παράνομες ουσίες (κάνναβη, «έκσταση» κλπ.)



ΚάνναβηΚάνναβη
∆ιαχρονικά∆ιαχρονικά στοιχείαστοιχεία (1984(1984--2003)2003) –– ΗλικίαΗλικία 1414--18 18 –– ΕλλάδαΕλλάδα
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Στοιχεία: 1984, 1993, 1998, 2003 - Πηγή: ΕΠΙΨΥ, 2004
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13,4%13,4% τωντων εφήβωνεφήβων έχειέχει χρησιμοποιήσειχρησιμοποιήσει
εισπνεόμενεςεισπνεόμενες ουσίεςουσίες
3,9%3,9% τωντων εφήβωνεφήβων έχειέχει κάνεικάνει χρήσηχρήση
ηρεμιστικώνηρεμιστικών //υπνωτικώνυπνωτικών χαπιώνχαπιών χωρίςχωρίς
ιατρικήιατρική συνταγήσυνταγή

Κατάχρηση νόμιμων ουσιών
(πρόθεση αλλαγής διάθεσης με τη χρήση ψυχοδραστικών
φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή και τη χρήση οργανικών

διαλυτών)

Κατάχρηση νόμιμων ουσιών
(πρόθεση αλλαγής διάθεσης με τη χρήση ψυχοδραστικών
φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή και τη χρήση οργανικών

διαλυτών)



ΗρεμιστικάΗρεμιστικά//υπνωτικάυπνωτικά
∆ιαχρονικά∆ιαχρονικά στοιχείαστοιχεία (1984(1984--2003)2003) –– ΗλικίαΗλικία 1414--18 18 –– ΕλλάδαΕλλάδα
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ΚάπνισμαΚάπνισμαΚάπνισμα

11 στουςστους 22 μαθητέςμαθητές έχειέχει καπνίσεικαπνίσει έστωέστω μιαμια
φοράφορά στηστη ζωήζωή τουτου
1 1 στουςστους 44 μαθητέςμαθητές καπνίζεικαπνίζει καθημερινάκαθημερινά
ΕπηρεάζονταιΕπηρεάζονται απόαπό φιλικόφιλικό περιβάλλονπεριβάλλον, , 
αδέρφιααδέρφια καικαι απόαπό ««άδειαάδεια γονέωνγονέων»»



Κάπνισμα
∆ιαχρονικά στοιχεία (1984-2003) – Ηλικία 14-18 – Ελλάδα

ΚάπνισμαΚάπνισμα
∆ιαχρονικά∆ιαχρονικά στοιχείαστοιχεία (1984(1984--2003)2003) –– ΗλικίαΗλικία 1414--18 18 –– ΕλλάδαΕλλάδα
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ΑλκοόλΑλκοόλΑλκοόλ

95,8%95,8% τωντων μαθητώνμαθητών έχειέχει πιειπιει αλκοόλαλκοόλ
33 στουςστους 1010 καταναλώνεικαταναλώνει συχνάσυχνά αλκοόλαλκοόλ
(1(1--2 2 φορέςφορές τηντην εβδομάδαεβδομάδα) ) 
ΠροτιμώνταιΠροτιμώνται τατα ««βαριάβαριά»» ποτάποτά
ΣυνδέεταιΣυνδέεται μεμε κοινωνικότητακοινωνικότητα καικαι
χαλάρωσηχαλάρωση
ΑυξητικήΑυξητική τάσητάση στηστη συστηματικήσυστηματική χρήσηχρήση
αλκοόλαλκοόλ



Αλκοόλ
∆ιαχρονικά στοιχεία (1984-2003) – Ηλικία 14-18 – Ελλάδα

ΑλκοόλΑλκοόλ
∆ιαχρονικά∆ιαχρονικά στοιχείαστοιχεία (1984(1984--2003)2003) –– ΗλικίαΗλικία 1414--18 18 –– ΕλλάδαΕλλάδα
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Τι μπορούμε να κρατήσουμε: ΤιΤι μπορούμεμπορούμε νανα κρατήσουμεκρατήσουμε: : 

ΗΗ χρήσηχρήση ναρκωτικώνναρκωτικών χρειάζεταιχρειάζεται νανα
μαςμας απασχολείαπασχολεί όχιόχι νανα μαςμας τρομοκρατείτρομοκρατεί

ΗΗ άποψήάποψή μαςμας γιαγια τητη διάδοσηδιάδοση επηρεάζειεπηρεάζει
τητη συμπεριφοράσυμπεριφορά μαςμας καικαι τωντων παιδιώνπαιδιών

ΈμφασηΈμφαση στηνστην πρόληψηπρόληψη

ΧρήσηΧρήση νόμιμωννόμιμων ουσιώνουσιών ((κάπνισμακάπνισμα, , 
αλκοόλαλκοόλ, , βενζίνηβενζίνη, , κόλλεςκόλλες κλπκλπ.).)



ΗΗ δοκιμήδοκιμή μιαςμιας ουσίαςουσίας δενδεν οδηγείοδηγεί
απαραίτητααπαραίτητα στηνστην εξάρτησηεξάρτηση

ΗΗ σχέσησχέση μεμε τηντην ουσίαουσία είναιείναι μιαμια
εξελικτικήεξελικτική πορείαπορεία

ΣεΣε κάθεκάθε στάδιοστάδιο τοτο άτομοάτομο επιλέγειεπιλέγει αναν θαθα
συνεχίσεισυνεχίσει.  .  

Μπορεί το παιδί μου να εξαναγκαστεί
στη χρήση χωρίς να το θέλει;

ΜπορείΜπορεί τοτο παιδίπαιδί μουμου νανα εξαναγκαστείεξαναγκαστεί
στηστη χρήσηχρήση χωρίςχωρίς νανα τοτο θέλειθέλει;;



Μονοπάτια προς την εξάρτησηΜονοπάτιαΜονοπάτια προςπρος τηντην εξάρτησηεξάρτηση



Τι κάνει τους έφηβους πιο ευάλωτους
στον πειραματισμό ουσιών …

Ρευστότητα των συναισθημάτων τους

Η τάση για ανεξαρτησία

Έλλειψη εμπειρίας ζωής
Στόχος διαφημιστικών μηνυμάτων

Η ανάγκη αποδοχής από συνομηλίκους

Η ανάγκη για πειραματισμό

Το άγχος που συχνά βιώνουν



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΤΗΤΗ ΧΡΗΣΗΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛΑΛΚΟΟΛ & & ΑΛΛΩΝΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝΟΥΣΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΕΣΕΠΙΡΡΟΕΣ
ΑΠΟΑΠΟ ΤΟΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
& & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
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Πώς να συζητήσω με τα παιδιά
μου για τα ναρκωτικά;

ΠώςΠώς νανα συζητήσωσυζητήσω μεμε τατα παιδιάπαιδιά
μουμου γιαγια τατα ναρκωτικάναρκωτικά;;

ΓενικότητεςΓενικότητες καικαι υπερβολέςυπερβολές δεδε βοηθούνβοηθούν
ΑμεσότηταΑμεσότητα καικαι αυθεντικότητααυθεντικότητα
διευκολύνουνδιευκολύνουν επικοινωνίαεπικοινωνία
ΕνημέρωσηΕνημέρωση γονέωνγονέων



Πως μπορεί η οικογένεια να
προστατεύσει τα παιδιά της;
ΠωςΠως μπορείμπορεί ηη οικογένειαοικογένεια νανα
προστατεύσειπροστατεύσει τατα παιδιάπαιδιά τηςτης;;

ΑμοιβαίοςΑμοιβαίος συναισθηματικόςσυναισθηματικός δεσμόςδεσμός
ΓονείςΓονείς συμμετέχουνσυμμετέχουν στηστη ζωήζωή τωντων παιδιώνπαιδιών
ΓονείςΓονείς ικανοποιούνικανοποιούν μεμε κατάλληλοκατάλληλο τρόποτρόπο τιςτις

ανάγκεςανάγκες τωντων παιδιώνπαιδιών
ΣαφείςΣαφείς κανόνεςκανόνες καικαι όριαόρια

ΠρότυπαΠρότυπα καικαι αξίεςαξίες





Οι γονείς μου είναι οι καλύτεροι γονείς του κόσμου.                   
Είναι πάντα κοντά μου όταν τους χρειάζομαι. Μαλώνουμε
συχνά, όμως μετά τα συζητάμε και τα ξαναβρίσκουμε. 
Μ’ αγαπάνε πολύ, αλλά δε μου φέρονται σα μωρό. 
Προσέχουν να μην πάθω τίποτα, όμως μ’ αφήνουν

ν’ ανακαλύψω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου.

Μου δείχνουν εμπιστοσύνη, κι εγώ είμαι περήφανη για τον
εαυτό μου και περήφανη που έχω τέτοιους γονείς. 

Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να τους μοιάσω.



Πως μπορώ να καταλάβω αν το
παιδί μου κάνει χρήση;

ΠωςΠως μπορώμπορώ νανα καταλάβωκαταλάβω αναν τοτο
παιδίπαιδί μουμου κάνεικάνει χρήσηχρήση;;

ΣχέσηΣχέση μεμε τοτο παιδίπαιδί καικαι επικοινωνίαεπικοινωνία
ΑλλαγέςΑλλαγές στηστη συμπεριφοράσυμπεριφορά μπορείμπορεί νανα
οφείλονταιοφείλονται στηνστην εφηβείαεφηβεία
ΕνδείξειςΕνδείξεις πουπου παρατηρούμεπαρατηρούμε μπορείμπορεί νανα
οφείλονταιοφείλονται σεσε άλλαάλλα προβλήματαπροβλήματα



Τι μπορώ να κάνω αν μάθω ότι
το παιδί μου κάνει χρήση;

ΤιΤι μπορώμπορώ νανα κάνωκάνω αναν μάθωμάθω ότιότι
τοτο παιδίπαιδί μουμου κάνεικάνει χρήσηχρήση;;

∆ε∆ε βοηθάβοηθά::
◊◊ ΠανικόςΠανικός
◊◊ ΚρυφήΚρυφή παρακολούθησηπαρακολούθηση
◊◊ ΑπόκρυψηΑπόκρυψη απόαπό άμεσαάμεσα ενδιαφερόμενοενδιαφερόμενο//ηη
◊◊ ΕνοχέςΕνοχές καικαι ντροπήντροπή
◊◊ ΑλληλοκατηγορίεςΑλληλοκατηγορίες
◊◊ ΑπόδοσηΑπόδοση ευθυνώνευθυνών



Από πού μπορώ να ζητήσω βοήθεια;
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