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ΠΡΟΣ: 
- τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και  

Θρησκευµάτων 
 κ. Ευρ. Στυλιανίδη 
- τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας 

και Θρησκευµάτων 
 κ. Ανδρ. Λυκουρέντζο 
- τον Υπουργό Υγείας και 

Κοινωνική Αλληλεγγύης κ. ∆ηµ.  
             Αβραµόπουλο 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Η πρόληψη και προαγωγή  της Υγείας στα σχολεία. 
               Αναγκαία η στήριξη των κέντρων πρόληψης. 

 
 

Κύριοι Υπουργοί, κύριε Υφυπουργέ, 
 
Πρόσφατα πραγµατοποιήθηκε συνάντηση της ΟΛΜΕ και του Σωµατείου 

Εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ & Αυτοδιοίκησης.  
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέµατα σχετικά µε την πρόληψη που αφορά στη 

χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο σχολείο, ο ρόλος των Κέντρων Πρόληψης στην 
Πρωτογενή Πρόληψη, καθώς και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα Κέντρα και  
τα οποία δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους.  

Η ΟΛΜΕ  θεωρώντας ότι το πρόβληµα της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών 
είναι σοβαρό, και µε βάση τα δεδοµένα  πρόσφατων ερευνών για µετατόπιση της 
χρήσης και των θανάτων από ναρκωτικές ουσίες σε µικρές ηλικίες καθώς και τη 
µεγάλη εξάπλωση και µετατόπιση του προβλήµατος από τα αστικά κέντρα στην 
επαρχία, έδωσε στη δηµοσιότητα (30.1.2008) τις παρακάτω προτάσεις της για την 
Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας στο Εκπαιδευτικό Σύστηµα:  
 Κεντρικός σχεδιασµός των διαδικασιών ένταξης της Αγωγής και Προαγωγής της 
Υγείας στο σχολείο µε στόχο το συντονισµό των ενεργειών και την 
αποτελεσµατικότερη λειτουργία της. 
 ∆ηµιουργία  κεντρικού συντονιστικού οργάνου για θέµατα Πρόληψης και 
Προαγωγής της Υγείας του µαθητικού πληθυσµού. 



 Αναµόρφωση των σχολικών προγραµµάτων, ώστε η Αγωγή Υγείας να ενταχθεί 
στο ωρολόγιο πρόγραµµα, για να δίνεται η δυνατότητα να συµµετέχουν όλοι/ες οι 
µαθητές/-τριες και σε όλη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής. 
 Επανεξέταση της ύλης και των σχολικών βιβλίων, ώστε θέµατα Αγωγής 
Υγείας να διαχέονται σε µαθήµατα όλων των τάξεων του δευτεροβάθµιου σχολείου. 
 Προώθηση στο σχολείο δραστηριοτήτων για διάφορα θέµατα Αγωγής και 
Προαγωγής της Υγείας (εκδηλώσεις, εκθέσεις, καµπάνιες κ.ά.). 
 Παρεµβάσεις στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου, ώστε αυτό να 
προάγει την υγεία των νέων. 
 Ουσιαστική στήριξη των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και αναβάθµιση του ρόλου 
τους.  
 Στήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράµµατα Αγωγής Υγείας.  
 Επαρκής χρηµατοδότηση όλων των δοµών και δραστηριοτήτων που αφορούν την 
Προαγωγή της Υγείας στη σχολική κοινότητα. 
 Ίδρυση και λειτουργία Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων σε κάθε περιοχή (δήµο 
ή δηµοτικό διαµέρισµα για τους µεγάλους δήµους) µε πλήρη στελέχωση και τη 
χρηµατοδότηση που απαιτείται για την επαρκή λειτουργία τους. 
 Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας 

(στις βασικές σπουδές, στην εισαγωγική επιµόρφωση, στην ετήσια επιµόρφωση και 
σε  ταχύρυθµες επιµορφώσεις). 
 ∆ηµιουργία δικτύων συνεργασίας µε τους γονείς, µε υπηρεσίες και φορείς της 
ευρύτερης κοινότητας. 

Θέση της ΟΛΜΕ είναι ότι οι δράσεις της πρόληψης στη σχολική κοινότητα 
πρέπει να γίνονται µε την αξιοποίηση του ίδιου του δυναµικού των εκπαιδευτικών  
και άλλων ειδικών δοµών του ΥΠΕΠΘ, όπως οι Συµβουλευτικοί Σταθµοί. ∆εν µπορεί 
όµως, ταυτόχρονα, να µη στηρίζονται και στη σύνδεση του σχολείου µε ειδικές 
επιστηµονικές µονάδες, όπως τα Κέντρα Πρόληψης, που αφορούν όλο το πλαίσιο της 
ευρύτερης κοινότητας. Είναι αναγκαίο ένα πλαίσιο λειτουργίας που θα προάγει τη 
συνεργασία και τη συµπληρωµατικότητα αυτών των δοµών του ΥΠΕΠΘ µε τα 
Κέντρα Πρόληψης. 

Όπως αναφέρει στο υπόµνηµά του προς την ΟΛΜΕ (20.2.2008) το Σωµατείο 
Εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ & Αυτοδιοίκησης, «η λειτουργία για 
δέκα περίπου χρόνια των  Κέντρων Πρόληψης -72 σήµερα- σε όλη τη χώρα έχει 
συµβάλει στη µείωση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών  στον πληθυσµό (σύµφωνα µε 
στατιστικά δεδοµένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικοµανίας στην Ετήσια Έκθεση του 2006). Όµως παρά το αξιόλογο, διεθνώς 
αναγνωρισµένο έργο που παράγεται από τα Κέντρα Πρόληψης, η Ελληνική Πολιτεία 
δεν παρέχει επαρκή θεσµικά και οικονοµικά µέσα στήριξης της λειτουργίας τους και του 
ανθρώπινου εργατικού δυναµικού τους. Το σύστηµα χρηµατοδότησης αυτή τη στιγµή 
είναι εξαιρετικά ασταθές και στηρίζεται στις όποιες καλές προθέσεις του ΟΚΑΝΑ, της 
Τ.Α. και όλων των άλλων εµπλεκόµενων πλευρών ( π.χ. υπουργείο Εσωτερικών). Το 
θεσµικό και οικονοµικό πρόβληµα των Κέντρων πρόληψης. εντείνεται από την 
ελλειµµατική χρηµατοδότηση από τον ΟΚΑΝΑ (οφείλει συνολικά στα Κέντρα 
Πρόληψης άνω των 6,5 εκατοµµυρίων ευρώ), αλλά και τη λήξη της προγραµµατικής 
σύµβασης (Μάιος 2008) ανάµεσα στη ΚΕ∆ΚΕ, το υπουργείο Εσωτερικών, το 
Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΑΝΑ, που έδινε σταθερή χρηµατοδότηση στα Κέντρα 
Πρόληψης κατά 50% από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Η έλλειψη 



χρηµατοδότησης έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή εξαθλίωση πολλά Κέντρα, που δεν 
µπορούν να αντιµετωπίσουν πλέον βασικές λειτουργικές δαπάνες όπως η θέρµανση, το 
τηλέφωνο και η καθαριότητα, ενώ σε άλλα υπάρχουν εργαζόµενοι απλήρωτοι για 
µήνες.»  

Το ∆.Σ της ΟΛΜΕ διαπιστώνει ότι η κυβέρνηση απέναντι σε ένα τόσο 
σοβαρό πρόβληµα, όπως είναι τα ναρκωτικά, που αφορά νέους κυρίως ανθρώπους, 
τις οικογένειές τους αλλά και την κοινωνία γενικότερα, εφαρµόζει πολιτική 
απαξίωσης και αποσάθρωσης των θεσµών και των µηχανισµών πρόληψης, 
αντιµετώπισης και θεραπείας του προβλήµατος.  

Η συνεχής µείωση της χρηµατοδότησης οδήγησε, πριν ένα χρόνο, στην 
αναστολή της λειτουργίας του  Κέντρου Εκπαίδευσης Στελεχών Πρόληψης του 
ΕΠΙΨΥ, που ανήκει στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, και πρόσφατα (τέλος Γενάρη), του 
Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) του ίδιου 
φορέα, ενώ τώρα διαφαίνεται ότι η ίδια πρακτική θα ακολουθηθεί και για τα Κέντρα 
Πρόληψης (βλ. υπόµνηµα προς την ΟΛΜΕ -20.2.2008- του Σωµατείου Εργαζοµένων 
στα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ & Αυτοδιοίκησης). 

 
   Κύριοι Υπουργοί, κύριε Υφυπουργέ, 
Το ∆.Σ της ΟΛΜΕ, ζητεί από την πολιτεία να δώσει λύση στα παρακάτω 

αιτήµατα των εργαζοµένων Στελεχών στα Κέντρα Πρόληψης τα οποία θεωρεί δίκαια: 
• κανονική χρηµατοδότηση των Κέντρων Πρόληψης από την Πολιτεία και 

εξόφληση των χρεών του Ο.ΚΑ.ΝΑ προς αυτά, 
• θεσµική θωράκισή των Κέντρων Πρόληψης 
• εργασιακή εξασφάλιση του προσωπικού τους µε µόνιµη σχέση εργασίας,. 

 
            Γιατί η πρόληψη είναι η καλύτερη ασπίδα στην πάλη ενάντια στα 
ναρκωτικά και είναι χρέος της πολιτείας να την παρέχει δηµόσια και δωρεάν σε 
όλους!   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


