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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

O Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
«STAY TUNED - Πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου» στο πλαί-
σιο του Ευρωπαϊκού Ανταγωνιστικού Προγράμματος Συνεργασίας «URBACT III, 
Implementation Νetwork». Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από ένα δίκτυο 9 συνερ-
γαζόμενων πόλεων που είναι οι εξής: Γάνδη / Βέλγιο ως επικεφαλής εταίρος (Lead 
Partner / LP), Ταλίν / Εσθονία, Σόφια / Βουλγαρία, Αμπελόκηποι – Μενεμένη / 
Ελλάδα, Αβέιρο / Πορτογαλία, Βερολίνο / Γερμανία, Ναντ / Γαλλία, Γκέτεμποργκ / 
Σουηδία, Βαρκελώνη / Ισπανία.   

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι κάθε συμμετέχουσα πόλη να βελτιώ-
σει την υλοποίηση των στρατηγικών της με αποτελεσματικά και καλά αξιολογημένα 
προγράμματα δραστηριοτήτων και δράσεις. Ωστόσο, η ανάληψη τέτοιων ενεργειών 
μπορεί συχνά να παρουσιάζει κινδύνους και αβεβαιότητα. Οι πόλεις αντιμετωπίζουν 
συνεχή πρόκληση όταν μεταβαίνουν από τη συζήτηση, τη θεωρία και τον προγραμ-
ματισμό στο πεδίο της δέσμευσης πόρων και έναρξης ανάληψης δράσεων που αρχί-
ζουν να επιδρούν στους ανθρώπους.

Κατά τη διαδικασία μετάβασης από τη στρατηγική στο επιχειρησιακό σχέδιο δρά-
σης, οι εταίροι του προγράμματος είναι σε διαφορετικά επίπεδα, γεγονός που δημι-
ουργεί ταυτόχρονα προκλήσεις και ευκαιρίες. Οι πόλεις μπορούν να επωφεληθούν 
από τις εμπειρίες των άλλων πόλεων και να χρησιμοποιήσουν τα μοντέλα εφαρμογής 
για να τα αντιπαραθέσουν με τη δική τους πρακτική.

Στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης έχει δημιουργηθεί μια τοπική ομάδα στή-
ριξης που αποτελείται από εκπροσώπους από τις σχετικές με το θέμα υπηρεσίες 
του δήμου, διευθυντές από τα σχολεία του δήμου, εκπρόσωπους από το 2η ΕΠΑΣ 
Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Θεσ/νίκης, από το ΚΕΣΥΠ Νεάπολης, το ΚΕΚ «Εκπαιδευτική 
Παρέμβαση», το Δίκτυο Άλφα, το «Φάρο του Κόσμου», το Σύλλογο Γυναικών Ρομά, 
κ.α. Στο πλαίσιο των προτάσεων – λύσεων που προτάθηκαν από τα μέλη αυτής της 
ομάδας είναι και ο συγκεκριμένος οδηγός.

S TAY  T U N E D
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου έχει σημαντικές κοινωνικές και ατομικές 
συνέπειες. Αυτές περιλαμβάνουν τον αυξημένο κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και κοι-
νωνικού αποκλεισμού ή / και ψυχικών και σωματικών προβλημάτων υγείας. Το 2012, 
το 40,1% των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο ήταν άνεργοι. Από 
αυτούς αναφέρεται ότι περίπου το 70% θα ήθελε να εργαστεί. Επιπλέον, λόγω των 
χαρακτηριστικών της οικονομίας, μόνο μία στις δέκα θέσεις εργασίας θα είναι προ-
σιτή γι ‘αυτούς στο μέλλον. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις τα ποσοστά της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου είναι πολύ υψηλά, και βεβαίως πάνω από το μέσο όρο 
των χωρών τους και των ευρωπαϊκών συντελεστών στόχων.

Ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης συμμετέχει στο πρόγραμμα URBACT III με 
στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση της πρόωρης σχολικής εγκατά-
λειψης, μέσα από μια διαδικασία μάθησης και ανταλλαγής μεθοδολογίας, τεχνογνω-
σίας και καλών πρακτικών με άλλες 8 ευρωπαϊκές πόλεις. Ο δήμος μας συμμετέχει 
σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αξιοποιεί στο έπακρο τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς 
πόρους για την αυτοδιοίκηση και διεκδικεί κάθε πρόσθετο πόρο που θα του δώσει τη 
δυνατότητα να κάνει όσο το δυνατό περισσότερα έργα προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι στη δεύτερη φάση υλοποίησης των δικτύων εφαρμογής (Implementation 
Νetworks) του προγράμματος URBACT III προχώρησαν συνολικά 36 Ευρωπαϊκοί 
δήμοι, ένας εκ των οποίων ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ο μοναδικός δήμος 
από την Ελλάδα.
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Παραμένω συντονισμένος!!! 

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ατόμου και 
προστατεύεται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Το σχολείο συμβάλλει στην ολο-
κληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και στην κοινωνική τους 
ένταξη, διασφαλίζει την κοινωνική ισότητα, με τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης που 
παρέχει και ενισχύει την κοινωνική συνοχή.

Η Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου ή η σχολική / μαθητική διαρροή από το 
εκπαιδευτικό σύστημα θεωρούνται σήμερα από τις σημαντικότερες προκλήσεις για 
τις σύγχρονες κοινωνίες. Παρά την ευρεία αποδοχή των όρων Πρόωρη Εγκατάλειψη 
της Εκπαίδευσης (Early School Leaving) και Σχολική / μαθητική διαρροή (School 
Drop Out), δεν υπάρχει ταύτιση στον ορισμό και την εννοιολογική σημασία τους. 
Αποτέλεσμα της ύπαρξης ποικίλων ορισμών στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ύπαρξη διαφορετικών μεθόδων για την προσέγγιση 
και την καταγραφή του φαινομένου. Ένας γενικός θεωρητικός ορισμός της Μαθη-
τικής Διαρροής (School drop out) είναι: “Η εγκατάλειψη οποιασδήποτε βαθμίδας 
εκπαίδευσης, στην οποία έχει εισέλθει ο μαθητής, πριν την ολοκληρώσει”. Άλλος πιο 
συγκεκριμένος ορισμός είναι: “Η εγκατάλειψη του σχολείου, πριν την ολοκλήρωση 
της απαραίτητης από το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα, υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης”. Σχηματοποιώντας το φαινόμενο της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου 
μπορεί να ειπωθεί ότι προηγείται η μαθητική διαρροή, η οποία αφορά τη διακοπή 
της φοίτησης του μαθητή στο εκπαιδευτικό σύστημα και μπορεί να μην έχει μόνιμο 
χαρακτήρα, ακολουθεί η «Πρόωρη Εγκατάλειψη της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» 
(Early Leaving from Education and Training), η οποία αναφέρεται σε άτομα ηλικίας 
18-24 ετών που μπορεί να έχουν ολοκληρώσει την κατώτερη υποχρεωτική εκπαίδευ-
ση της χώρας, αλλά έχουν εγκαταλείψει πρόωρα την περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρ-
τιση, και, τέλος, υπάρχουν και οι περιπτώσεις των άνεργων – αδρανών νέων ηλικίας 
16 – 29 ετών οι οποίοι δεν εντάσσονται σε κάποια δομή εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
απασχόλησης, δηλαδή, οι «Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης», από 
τον όρο NEET’s (Not in Education, Employment or Training). 
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Το άτομο που διακόπτει και δεν ολοκληρώνει την εκπαίδευσή του έχει αυξημένες  
πιθανότητες να βρεθεί άνεργο, υποαπασχολούμενο ή με χαμηλό εισόδημα για όλη 
τη ζωή του, με αρνητικές συνέπειες στην σωματική και ψυχική του υγεία. Είναι πιο 
πιθανό να βρεθεί περιθωριοποιημένο και αποκλεισμένο από την κοινωνική, οικονο-
μική και πολιτιστική ζωή της κοινότητας. Τα άτομα με τίτλο βασικής εκπαίδευσης 
είναι τρεις φορές πιο πιθανό να ζήσουν φτωχά ή αποκλεισμένα. 
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Οι νέοι που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, είναι πιθανότερο να συνδεθούν 
με συνομηλίκους με παρόμοια χαρακτηριστικά/πορεία ζωής και να εμπλακούν σε 
επικίνδυνες συμπεριφορές. Ταυτόχρονα, η κοινωνία στερείται ένα σημαντικό  κομμά-
τι του ενεργού δυναμικού της, καθώς νέοι άνθρωποι μένουν αδρανείς. Η μη ένταξη 
νέων ανθρώπων στην οικονομική και κοινωνική ζωή συντηρεί και αυξάνει τις κοινω-
νικές ανισότητες. 

Η σχολική διαρροή (school drop out) παρατηρείται στην Ελλάδα, όπως και στις 
περισσότερες χώρες του κόσμου. Μύθοι γύρω από τη σχολική διαρροή υπάρχουν 
πολλοί. Ένας από τους πιο διαδεδομένους είναι ότι αφορά μόνο μαθητές με δυσκολί-
ες ή που δεν έχουν στόχους. ΛΑΘΟΣ – αφορά όλους τους μαθητές, αφού οποιοσδή-
ποτε κάποια στιγμή μπορεί να σκεφτεί να τα παρατήσει ή να έχει κάποιον φίλο που 
το σκέφτεται σοβαρά, ή έχει ήδη εγκαταλείψει το σχολείο. Οι έρευνες δείχνουν ότι, 
από αυτούς που σταματούν το σχολείο, οι περισσότεροι σταματούν στην Α΄ τάξη του 
ΕΠΑΛ, αρκετοί στην Α΄ Γυμνασίου και λιγότεροι στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου.  
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 7+1 πιο συνηθισμένοι λόγοι εγκατάλειψης του σχολείου

Οι έρευνες δείχνουν ότι μαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο γιατί:

•	 Το	σχολείο	έχει	πάψει	να	τους	ενδιαφέρει	
•	 Έχουν	πολλές	απουσίες	ή	αποβολές
•	 Νιώθουν	ότι	δεν	τα	καταφέρνουν	στα	μαθήματα
•	 Νιώθουν	ότι	το	σχολείο	δεν	έχει	κάτι	να	τους	προσφέρει	και	βιάζονται	να	

δουλέψουν	για	να	κερδίσουν	τα	πρώτα	τους	χρήματα
•	 Οικογενειακά	ή	προσωπικά	προβλήματα	τους	εμποδίζουν	να	συνεχίσουν	

το	σχολείο	
•	 Νιώθουν	 ότι	 «δεν	 ανήκουν»	 στη	 σχολική	 κοινότητα	 ή	 ότι	 κανείς	 εκεί	

μέσα	δεν	νοιάζεται
•	 Οι	γονείς	τους,	με	τον	τρόπο	τους,	τους	έδειξαν	ότι	το	σχολείο	δεν	είναι	

ιδιαίτερα	σημαντικό
•	 Έχουν	φίλους	που	εγκατέλειψαν	το	σχολείο	ή	δεν	ενδιαφέρονται	ιδιαίτερα	

γι’	αυτό

Οι	παραπάνω	καταστάσεις	αποτελούν	μόνο	μερι-
κούς	από	τους	πιο	συνηθισμένους	λόγους	που	συν-
δέονται	με	τη	σκέψη	ή	την	απόφαση	να	διακόψει	
κανείς	το	σχολείο.	Τις	περισσότερες	φορές	δεν	αρκεί	
μόνο	ένας	από	αυτούς	τους	λόγους,	για	να	οδηγήσει	
κάποιον	στην	απόφαση	να	αφήσει	το	σχολείο	
αλλά	ένας	συνδυασμός	τους	(οικογενειακοί,	ατομι-
κοί,	σχολικοί,	κοινωνικοί	λόγοι).
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Γιατί να παραμείνω στο σχολείο; Τι θα γίνει αν σταματήσω; 

Αξίζω κάτι καλύτερο: Οι νέοι που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να έχουν τη 
βασική εκπαίδευση ή κάποια κατάρτιση, δυσκολεύονται να βρουν δουλειά και αν 
δεν παραμείνουν άνεργοι, καταφεύγουν σε κακοπληρωμένες θέσεις, για λίγες συνή-
θως ώρες, χωρίς προοπτικές εξέλιξης. Η αγορά εργασίας σήμερα απαιτεί όχι μόνο 
εργασιακή εμπειρία, αλλά και τυπικά προσόντα (απολυτήριο, πτυχίο, κ.α.) καθώς και 
συνεχή επανακατάρτιση. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Έχει φανεί, ότι τα άτομα με 
τίτλο βασικής εκπαίδευσης είναι τρεις φορές πιο πιθανό να ζήσουν φτωχά για όλη 
τη ζωή τους ή αποκλεισμένα από την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της 
κοινότητάς τους. 

Πολλοί νέοι που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, έχουν στη συνέχεια 
αισθήματα κατωτερότητας, αποτυχίας και απογοήτευσης. Αν δεν ακολουθήσουν κά-
ποιον εναλλακτικό δρόμο εκπαίδευσης και κατάρτισης και δεν βρουν κάποια εργα-
σία, έχουν απεριόριστο ελεύθερο χρόνο, χωρίς ωστόσο, συγκεκριμένο προσανατολι-
σμό και χρήματα για να τον αξιοποιήσουν δημιουργικά. Η πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου, οδηγεί πολλές φορές, στη σύνδεση με παρέες που αναπτύσσουν επικίνδυ-
νες συμπεριφορές. Οι κοπέλες, στην αναζήτηση οικονομικής και συναισθηματικής 
ασφάλειας, μπορεί να οδηγηθούν πρόωρα σε γάμο και τεκνοποίηση, εγκαταλείπο-
ντας τις πιθανότητες να είναι οικονομικά ανεξάρτητες.  

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ… 

Το σχολείο μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε εμπειρίες, γνώσεις, ικανότη-
τες και παρέες. Όλα αυτά, είναι σημαντικά εφόδια για τη ζωή μας και το μέλλον μας. 
Ωστόσο, στο σχολείο χρειάζεται, πολλές φορές, να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από 
δυσκολίες, όπως είναι η πίεση 
της αξιολόγησης, ο ανταγωνι-
σμός, το βαρετό μερικές φορές 
πρόγραμμα, η αδιαφορία και η 
αρνητική στάση από κάποιους 
καθηγητές, συμπεριφορές βίας 
και εκφοβισμού από μαθητές, 
άγχος και απομόνωση. Ένα τέ-
τοιο περιβάλλον μπορεί να μας 
καταπιέζει αφόρητα και να μας 
οδηγήσει στην επιθυμία να εγκα-
ταλείψουμε πρόωρα το σχολείο. 
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Πώς θα αντιμετωπίσω τις δυσκολίες του σχολείου; 
•	 Προσπάθησε να δώσεις έμφαση στην εσωτερική αξία μιας μαθησιακής δραστη-

ριότητας, δηλαδή στις γνώσεις και ικανότητες που σου προσφέρει και όχι στην 
επίδοση και στο βαθμό που θα πάρεις.

•	 Τις όποιες αποτυχίες, προσπάθησε να τις δεις ως προκλήσεις, ως ένδειξη ότι δεν 
κατέβαλες τη μέγιστη προσπάθεια (ή δεν οργάνωσες καλά το χρόνο σου) και όχι 
σαν σημάδι ανικανότητας ή κακοτυχίας.

•	 Προσπάθησε να βρεις συνδέσεις ανάμεσα στις εργασίες του σχολείου και στην 
καθημερινότητά σου ή με το επάγγελμα που θες να ακολουθήσεις.

•	 Εστίασε σε δραστηριότητες και μαθήματα που νιώθεις ότι τα καταφέρνεις, ή που 
νιώθεις ευχαρίστηση από τη συμμετοχή σου σε αυτά.

•	 Μην συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους. Καθένας είναι διαφορετικός και 
όλοι έχουν την ίδια αξία, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις τους στα μαθήματα. 

•	 Σκέψου ότι η εκπαίδευση ίσως έχει αξία για σένα, επειδή σε φέρνει πιο κοντά στους 
στόχους που έχεις θέσει και σε βοηθά να πετύχεις αυτό που έχεις σκεφτεί για σένα 
στο μέλλον.

•	 Μη μένεις μόνος σου. Το σχολείο είναι μία ευκαιρία να γνωρίσεις διάφορες προ-
σωπικότητες. Επέλεξε την παρέα που νιώθεις ότι σου ταιριάζει και δώσε την ευκαι-
ρία σε άλλους να σε γνωρίσουν. 

•	 Αναζήτησε συμβουλευτική υποστήριξη/καθοδήγηση για τυχόν προσωπικά ή οι-
κογενειακά προβλήματα ή δυσκολίες που έχεις στην κατανόηση και την απόδοσή 
σου στα μαθήματα. Για τα περισσότερα προβλήματα υπάρχουν λύσεις και τρόποι 
αντιμετώπισης. Υπάρχουν υπηρεσίες που δωρεάν μπορούν να σε υποστηρίξουν. 
Μίλησε με κάποιο πρόσωπο που εμπιστεύεσαι (γονέα, καθηγητή, συγγενή, φίλο, 
συμμαθητή) για να σε βοηθήσει.

•	 Έχε στο νου σου ότι όλα τα άτομα δεν μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο. Οργανώσου 
και ψάξε τον πιο αποδοτικό τρόπο διαβάσματος για σένα (πάρε ιδέες και από κα-
θηγητές, συμμαθητές, διαδίκτυο).

•	 Επιδίωξε τη συμμετοχή σου σε δραστηριότητες που συμβαίνουν είτε στο σχολείο, 
είτε στον ελεύθερο χρόνο σου (αθλητικές, καλλιτεχνικές ομάδες, μαθητικά συμ-
βούλια κ.α.), με σκοπό να εξελίξεις τις ικανότητες και τα ταλέντα σου. Πρότεινε 
στους συμμαθητές ή στους καθηγητές κάποια νέα ιδέα ή δράση στην οποία θα 
συμμετέχεις.

•	 Υιοθέτησε τη σκέψη ότι η επιτυχία στο σχολείο αλλά και παντού, εξαρτάται περισ-
σότερο από την προσπάθεια που καταβάλλεις. Και η προσπάθεια δεν γίνεται για 
τους βαθμούς και τους καθηγητές, αλλά γιατί εσύ δεν τα παρατάς στις δυσκολίες. 

•	 Ότι κάνεις, το κάνεις για τον εαυτό σου. Χρειάζεται να αναρωτηθείς αν αυτό που 
κάνεις σε συμφέρει ή όχι, αν είσαι ευχαριστημένος, αν οι επιλογές σου σε οδηγούν 
στους στόχους σου.

•	  Αν δεν έχεις στόχους, είναι ευκαιρία να τους βρεις!      
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Πώς να υποστηρίξω τον συμμαθητή μου που σκέφτεται να εγκαταλεί-
ψει;

Πολλές φορές, όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα και δεν μπορούμε να 
βρούμε λύση, είναι συνηθισμένο να στρεφόμαστε στους φίλους μας και σε άτομα 
που βρίσκονται κοντά μας και περνούν την ίδια «φάση» με εμάς. Οι συνομήλικοι 
μπορούν να λειτουργήσουν σαν κολλητοί, βοηθοί, υποστηρικτές στα μαθήμα-
τα, σύμβουλοι στις δυσκολίες αλλά και ως υπερασπιστές των δικαιωμάτων μας.                                                                                                                                   
Σε αυτό το πλαίσιο, εάν θέλεις να υποστηρίξεις έναν συμμαθητή σου, που σκέφτεται 
να εγκαταλείψει το σχολείο:                                                                                                                                   

•	 Άκουσε	με	προσοχή,	ό,τι	έχει	να	σου	πει.	

•	 Ενθάρρυνε	τον/την	να	εκφράσει	τα	συναισθήματα	του/της.	Απόφυγε	να	

παρέχεις	ψευδή	καθησυχασμό,	απόφυγε	να	κρίνεις,	να	συμβουλεύσεις	ή	

να	του	πεις	τι	πιστεύεις	εσύ	για	αυτήν	του	την	απόφαση.	

•	 Βοήθησε	τον/την	να	διερευνήσει	τους	λόγους	που	θέλει	να	εγκαταλείψει	

το	σχολείο,	να	σκεφτεί	εάν	αυτοί	οι	λόγοι	μπορούν	να	αλλάξουν,	καθώς	

και	αν	το	σχολείο	έχει	να	του	προσφέρει	κάτι	ακόμα	που	δεν	έχει	σκε-

φτεί.

•	 Προέτρεψε	τον/την	να	κάνει	μια	λίστα	(νοερή	ή	γραπτή)	με	τις	πιθανές	

συνέπειες,	θετικές	και	αρνητικές	που	θα	έχει	για	αυτόν/αυτήν	η	εγκατά-

λειψη	του	σχολείου,	καθώς	και	να	σκεφτεί	το	«μετά	τί;»,	τις	εναλλακτι-

κές	επιλογές	που	υπάρχουν	(εύρεση	εργασίας,	προγράμματα	επαγγελμα-

τικής	κατάρτισης,	εσπερινό	σχολείο	κτλ).	

•	 Θύμισε	του/της	ότι	σε	κάθε	περίπτωση,	μπορεί	να	απευθυνθεί	σε	κά-

ποιον	σύμβουλο,	εάν	χρειάζεται	πιο	εξειδικευμένη	υποστήριξη	ή	πληρο-

φόρηση).																													

•	 Ενθάρρυνέ	τον/την	να	μιλήσει	και	με	κάποιον	ενήλικα	που	εμπιστεύεται.	  
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Πού μπορώ να απευθυνθώ για βοήθεια και υποστήριξη;

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού  https://www.eoppep.gr/
teens/index.php/consultant/16-symvoulos

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

1ο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Δυτικής Θεσσαλονίκης - 
ΚΕΣΥΠ Νεάπολης 

Διεύθυνση:  Αγίου Στεφάνου 26 / 1ος Όροφος – Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 
Τ.Κ. 56727
Τηλ. 2310 550 240, Φαξ. 2310 550 240    
Email: mail@1kesyp-v.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: 1kesyp-v.thess.sch.gr/
Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 – 17:00
Περιοχή ευθύνης: Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια και ΤΕΕ της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Απευθύνονται: Σε όλους τους μαθητές. Σε υποψήφιους για τα ΑΕΙ, 
τα ΑΣΕΙ, την ΑΣΠΑΙΤΕ, τις ΑΕΑ, τα ΤΕΙ, τις ΑΣΣΥ, την ΑΕΝ, τις ΑΣΤΕ, 
το ΕΑΠ, αλλά και σε κάθε άλλη σχολή κατάρτισης και επιμόρφωσης: 
ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ/ΟΤΕΚ-ΚΕΚ-ΣΔΕ-ΚΕΕ. Σε γονείς. 
Σε καθηγητές που εφαρμόζουν τον ΣΕΠ, τις Βιωματικές Δράσεις ή και 
Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας στα σχολεία τους. Σε κάθε νέο και νέα.
Προσφέρουν: Συμβουλευτική στήριξη στους μαθητές προκειμένου να πάρουν 
τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους. Ενημέρωση για κάθε αλλαγή 
του Εκπαιδευτικού Συστήματος. Πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές,
 τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας. Στήριξη των καθηγητών που 
εφαρμόζουν τον ΣΕΠ, τις Βιωματικές Δράσεις ή και Προγράμματα Αγωγής 
Σταδιοδρομίας στα σχολεία τους.
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Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 22 , 564 30, Σταυρούπολη
Τηλ.: 2310587401, Fax: 2310587401
E-mail: Ssneon@dide-v.thess.sch.gr
Απευθύνεται σε: μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς.
Περιοχή ευθύνης: Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια και ΕΠΑΛ της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Παρεχόμενες υπηρεσίες: Πληροφόρηση για υπηρεσίες ψυχολογικής και 
κοινωνικής υποστήριξης. Εντοπισμός προβλημάτων μαθητών/τριών που φοιτούν
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Βραχείες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. 
Συμβουλευτική.

Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής 
ψυχοκοινωνικής υγείας Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης

 «Δίκτυο Άλφα»
Διεύθυνση: Κέννεντυ 32, 561 21, Αμπελόκηποι (έναντι κλειστού Γυμναστηρίου 
Αμπελοκήπων)
Τηλ.: 2310729090, Φαξ: 2310729091
E-mail: info@diktioalpha.gr, Ιστοσελίδα: www.diktioalpha.gr 
Απευθύνεται σε: μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς.
Περιοχή ευθύνης: Δήμοι Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Κορδελιού - Ευόσμου, 
Παύλου Μελά, Ωραιοκάστρου, Δέλτα, Χαλκηδόνας.
Παρεχόμενες υπηρεσίες: Ατομική ψυχολογική υποστήριξη γονέων και μαθητών 
(Λυκείου), παρεμβάσεις πρόληψης στο σχολείο, δημιουργικά εργαστήρια 
για έφηβους, σχολές γονέων.
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1ο Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων 
Διεύθυνση: Φιλιπουππόλεως και Δαβάκη, 56121, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 732 064, Φαξ. 2310 731 747
Email:  mail@1lyk-ampel.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: 1lyk-ampel.thess.sch.gr/

1ο Γενικό Λύκειο Μενεμένης
Διεύθυνση: Ναυάρχου Κουντουριώτη 29, Μενεμένη, 56122, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:  2310 748 730, Φαξ. 2310 720 550
Email:  mail@1lyk-menem.thess.sch.gr 
Ιστοσελίδα:  http://1lyk-menem.thess.sch.gr/  

2ο Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων «Εμμανουήλ Παπάς» 
Διεύθυνση: Πλαστήρα Νικολάου 54, Αμπελόκηποι, 56121,  Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 735 720, Φαξ. 2310 735 720
Email: mail@2lyk-ampel.thess.sch.gr 
Ιστοσελίδα: http://2lyk-ampel.thess.sch.gr

3ο Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων «Όμηρος»  
Διεύθυνση: Πανταζοπούλου 12Α, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 731 524, Φαξ. 2316 012 153 
Email: mail@3lyk-ampel.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/3lykampe/

1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων «Ήρων ο Αλεξανδρεύς»
Διεύθυνση: Νικ. Πλαστήρα 54, Αμπελόκηποι, 56121, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 729 160, Φαξ.  2310 729 160
Email: mail@1epal-ampel.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://1epal-ampel.thess.sch.gr/autosch/epal/

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Εκπαιδευτικές Δομές που μπορώ να απευθυνθώ μετά την ολοκλήρωση της βασι-

κής εκπαίδευσης:
Μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, μπορεί κανείς να επιλέξει να 

συνεχίσει τη φοίτηση του στις κλασικές δομές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 
οποίες χωρίζονται σε Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια. Αφού ολοκληρώσει 
τη φοίτησή του μπορεί να εισαχθεί, μετά από εξετάσεις, σε κάποιο Ίδρυμα Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.). Για τον Δήμο 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης τα σχολεία που  μπορεί να απευθυνθεί είναι: 
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Για κάποιον έφηβο, ο οποίος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, έχει δια-
κόψει τη φοίτηση στο σχολείο, εργάζεται και επιθυμεί να πάρει απολυτήριο Γυμνασίου 
ή Λυκείου μπορεί να απευθυνθεί:

Εσπερινό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων «Πηνελόπη Δέλτα» 
Διάρκεια φοίτησης: 3 έτη
Ωράριο λειτουργίας: 19:00- 22:10
Διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 52, Αμπελόκηποι, 56121, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 742 004, Φαξ. 2310 742 004
Ιστοσελίδα: gym-esp-ampel.thess.sch.gr/

Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων «Ρήγας Φεραίος» 
Διάρκεια φοίτησης: 3 έτη
Ωράριο λειτουργίας: 19:00- 22:10
Διεύθυνση: Φιλιππουπόλεως & Δαβάκη, Αμπελόκηποι ,56123, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 748 552, Φαξ: 2310 729 152
Email: mail@lyk-esp-ampel.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://lyk-esp-ampel.thess.sch.gr

Εσπερινό ΕΠΑΛ Κορδελιού - Ευόσμου 
Διάρκεια φοίτησης: 3 έτη
Ωράριο λειτουργίας: 19:00- 22:10
Διεύθυνση: Τέρμα Σμύρνης, Εύοσμος, 56224, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 758 985
Email: mail@4epal-esp-evosm.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: 4epal-esp-evosm.thess.sch.gr/

Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στην Α’ Τάξη Λυκείου, μπορεί να απευθυνθεί 
επίσης στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ: Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ http://www.
oaed.gr/epas. Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι τουλάχι-
στον Ενδεικτικού Α’ Τάξης Λυκείου και ηλικίας έως 23 ετών. Η εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ 
επιτυγχάνεται μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων των υποψηφίων 
(βαθμός Τίτλου Σπουδών, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια). 
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1η Σχολή Μαθητείας ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης: 
Διεύθυνση: Λαγκαδά 117- 119, 56123, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 721 858, Φαξ. 2310 721 855
Email: epas.thes1@oaed.gr
Ιστοσελίδα: http://www.oaed.gr/1e-epa.s.-thessalonikes

2η Σχολή Μαθητείας ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης: 
Διεύθυνση: Λαγκαδά 117- 119, 56123, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 729 250, Φαξ. 2310 729 791
Email: epas.thes2@oaed.gr
Ιστοσελίδα: http://www.oaed.gr/2e-epa.s.-thessalonikes

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης: 
Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 73, 57013, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 696 216, Φαξ. 2310 696 214
Email: epas.oreokastro@oaed.gr
Ιστοσελίδα:  http://www.oaed.gr/epas-oraiokastrou

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Λακκιάς Θεσσαλονίκης: 
Διεύθυνση: Λακκιά Θέρμης, 57006, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 23960 22 769 & 508, Φαξ. 23960 22 508
Email: epas.lakkia@oaed.gr
Ιστοσελίδα:  http://www.oaed.gr/epas-lakkias
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Αν κάποιος είναι απόφοιτος Λυκείου και επιθυμεί να 
συνεχίσει τις σπουδές του, μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί σε 
κάποιο ΙΕΚ: 

Δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου κάθε τύπου, 
καθώς και οι απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ Κύκλου σπουδών, ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ (Επαγγελματι-
κό Λύκειο, Επαγγελματική Σχολή του ν.3475/2006), ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Οι 
εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι κατατάξεις σπουδαστών στα ΙΕΚ, πραγμα-
τοποιούνται από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 
Οι ζητούμενες ειδικότητες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος επιλο-
γής των υποψηφίων αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται από τη Δ/νση 
Κατάρτισης του ΟΑΕΔ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του.

ΙΕΚ Θεσσαλονίκης: 
Διεύθυνση: Λαγκαδά 117 - 119,  56123, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 721 852, Φαξ. 2310 721 857
Email: iek.thes@oaed.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.oaed.gr/iek-thessalonikes

ΙΕΚ Ωραιοκάστρου: 
Διεύθυνση: Ωραιόκαστρο, 57013, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 698 223, Φαξ. 2310 694 548 
Email: iek.oreokastro@oaed.gr, 
Ιστοσελίδα: http://www.oaed.gr/iek-oraiokastrou
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Δ.ΙΕΚ που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου 
Μάθησης : 

Δ.ΙΕΚ Μοναστηρίου:
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 169-171, 56123, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 554 501, 2310 554 511, Φαξ. 2310 520 683 
Email: iekmonastiriou@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://iek-monast.thess.sch.gr/
  
Δ.ΙΕΚ Ευόσμου
Διεύθυνση: Τέρμα Σμύρνης, Εύοσμος, 56226, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 709 759, 2310 708 671, Φαξ. 2310 758 188 
Email: iekmonastiriou@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://iek-evosm.thess.sch.gr/

Δ.ΙΕΚ Τριανδρίας
Διεύθυνση: Αθ. Διάκου 17 & Ζαϊμη 2, 55337, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 949 237, Φαξ. 2310 949 069 
Email: grammateia@iek-triandr.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://iek-triandr.thess.sch.gr/contact.php

Δ.ΙΕΚ Νεάπολης
Διεύθυνση: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Νεάπολη, 56701, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 600 963, 2310 640 198, 2310 658 724, Φαξ. 2310 600 964
Email: grammateia@iek-neapol.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://iek-neapol.thess.sch.gr

Δ.ΙΕΚ Θεσσαλονίκης: 
Διεύθυνση: Ολυμπίου Διαμαντή 1, Κτήριο Δημόκριτος, 4ος όροφος, 54626, Θεσσα-
λονίκη
Τηλ. 2310 500 484, 2310 539 622, 2310 538 298, Φαξ. 2310 539 256 
E-mail: mail@1iek-thess.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: 1iek-thess.thess.sch.gr

Δ.ΙΕΚ Πυλαίας- Χορτιάτη: 
Διεύθυνση: Ισμήνης 4, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 313 595, Φαξ. 2310 313 295 
E-mail: grammateia@iek-pylaias.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: iek-pylaias.thess.sch.gr

Δ.ΙΕΚ Σίνδου: 
Διεύθυνση: Λύκειο Σίνδου, 57400, Σίνδος, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 795 154, Φαξ. 2310 795 153 
E-mail: grammateia@iek-sindou.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: iek-sindou.thess.sch.gr
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Για κάποιον ενήλικο, 18 ετών και άνω, ο οποίος έχει διακόψει 
τη φοίτηση του στο σχολείο, εργάζεται και επιθυμεί να πάρει 
απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου μπορεί να απευθυνθεί:

Σ.Δ.Ε. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 
http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/deyteri-efkairia/s-d-e-sxoleia-
deyteris-efkairias 
Διάρκεια φοίτησης: 2 έτη
Ωράριο λειτουργίας: 16:30 - 20:30

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
Ευόσμου: 
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 2, 
Εύοσμος, 56440, Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 769 575, 764 026, 
Φαξ. 2310 769 575
Email: mail@sde-el-kordel.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://sde-kordelio-evosmos.
mysch.gr/

Από τη σχολική χρονιά 2018 - 2019, λειτουργεί Παράρτημα του ΣΔΕ Ευόσμου 
στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στο 3ο 
Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης. 

1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης (Νεάπολη): 
Διεύθυνση: Στρ. Στρεμπενιώτη, 1ο & 3ο Γυμνάσιο, Περιοχή Στρεμπενιώτη, 56760, 
Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 2310 672 715, Φαξ. 2310 672 715 
Email: sdethes@sch.gr
Ιστοσελίδα: sde-thess.thess.sch.gr/

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Δήμου Δέλτα (Διαβατά): 
Διεύθυνση: 2ο Γυμνάσιο Διαβατών, Ανδρέα Γεωργίου, Διαβατά, 57008, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 782 358
Email: sdedelta@sch.gr
Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/sdedelta/
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Πού μπορώ να απευθυνθώ για υποστήριξη; 

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 

 https://www.eoppep.gr/teens/index.php/consultant/16-symvoulos

1ο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Δυτικής Θεσσαλονίκης - ΚΕΣΥΠ 
Νεάπολης 
Διεύθυνση:  Αγίου Στεφάνου 26 / 1ος Όροφος – Νεάπολη Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310 550 240, Φαξ. 2310 550 240    
Email: mail@1kesyp-v.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: 1kesyp-v.thess.sch.gr/
Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 – 17:00
Απευθύνονται: Σε όλους τους μαθητές. Σε υποψήφιους για τα ΑΕΙ, τα ΑΣΕΙ, την ΑΣ-
ΠΑΙΤΕ, τις ΑΕΑ, τα ΤΕΙ, τις ΑΣΣΥ, την ΑΕΝ, τις ΑΣΤΕ, το ΕΑΠ, αλλά και σε κάθε 
άλλη σχολή κατάρτισης και επιμόρφωσης: ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ/ΟΤΕΚ-ΚΕΚ-ΣΔΕ-
ΚΕΕ. Σε γονείς. Σε καθηγητές που εφαρμόζουν τον ΣΕΠ, τις Βιωματικές Δράσεις ή και 
Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας στα σχολεία τους. Σε κάθε νέο και νέα.

Προσφέρουν: Συμβουλευτική στήριξη στους μαθητές προκειμένου να πάρουν τις 
καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους. Ενημέρωση για κάθε αλλαγή του Εκπαι-
δευτικού Συστήματος. Πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και 
την αγορά εργασίας. Στήριξη των καθηγητών που εφαρμόζουν τον ΣΕΠ, τις Βιωματι-
κές Δράσεις ή και Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας στα σχολεία τους.

Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας 
Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Κέννεντυ 32, Αμπελόκηποι (έναντι κλειστού Γυμναστηρίου Αμπελοκήπων)
Τηλ. 2310 729 090, Φαξ. 2310 729 091
Email: info@diktioalpha.gr
Ιστοσελίδα: www.diktioalpha.grΠαρεχόμενες υπηρεσίες: Ατομική ψυχολογική υπο-
στήριξη γονέων και μαθητών (Λυκείου), παρεμβάσεις πρόληψης στο σχολείο, δημι-
ουργικά εργαστήρια για έφηβους, σχολές γονέων.
Απευθύνεται σε: Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς.
Περιοχή ευθύνης: Δήμοι Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου, Παύλου 
Μελά, Ωραιοκάστρου, Δέλτα, Χαλκηδόνας.



20

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης – Οργανισμός Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Θεσσαλονίκης Κ.Π.Α. 

Νεάπολης
Διεύθυνση: Λαγκαδά 117-119, 561 23, Αμπελόκηποι
Τηλ.: 2310727295, 2310725984, Fax: 2310726840
E-mail: kpaneapoli@oaed.gr Web site: www.oaed.gr
Απευθύνεται σε: Όλο το εν δυνάμει εργατικό δυναμικό, ηλικίας από 18 έως 64 ετών.
Παρεχόμενες υπηρεσίες: Εξατομικευμένη συμβουλευτική ανέργων. Παραπομπή 
και τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις εργασίας και σε θέσεις απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας. Ενημέρωση ανέργων και εργοδοτών για τα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.

Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων
Διεύθυνση: Λόρδου Βύρωνος και Κέννεντυ Τζων, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 561 21
Τηλ.: 2310 735695, 2310 729120, Fax: 2310 734077
E-mail: evs@ampelokipi-menemeni.gr
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Απευθύνεται σε: ανέργους δημότες και κατοίκους.
Περιοχή ευθύνης: Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
Παρεχόμενες υπηρεσίες: βοήθεια στην εύρεση εργασίας (ενημέρωση για προ- 
γράμματα απασχόλησης, αποδελτίωση αγγελιών, υποβολή αιτήσεων για εύρεση
 εργασίας, διασύνδεση με ΟΑΕΔ και εργοδότες, βοήθεια στη σύνταξη βιογραφι
κού σημειώματος, κλπ).

ΤΑΙΝΙΕΣ / ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Night school (netflix)
https://www.youtube.com/watch?v=c_
E7MlOyURM
The drop out (1962)
https://www.youtube.com/
watch?v=LVkdK2kv-SY
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Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης «Δίκτυο Άλφα», το οποίο ευχαριστούμε θερμά για 
την συνεργασία στην υλοποίηση του προγράμματος STAY TUNED, είναι αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρία, που ιδρύθηκε το 1999 και είναι ένα από τα 75 Κέντρα Πρόλη-
ψης που λειτουργούν στην Ελλάδα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και του 
Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Τα Κέντρα Πρόληψης αποτελούν 
εγκεκριμένους φορείς για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της εξάρτησης 
και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στα σχολεία, στην οικογένεια και στην 
ευρύτερη κοινότητα. Το Δίκτυο Άλφα διοργανώνει δράσεις που στοχεύουν στην 
ενίσχυση των παραγόντων που προστατεύουν από την εμφάνιση εξαρτητικών και 
άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών. Υλοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια για εκ-
παιδευτικούς, ομαδικά εργαστήρια για γονείς, εκπαιδευτικές ενημερώσεις για μαθη-
τές, δημιουργικά εργαστήρια για νέους, εκπαίδευση εθελοντικών ομάδων, συλλόγων 
και φορέων σε πρακτικές που προάγουν την πρόληψη, ατομική και οικογενειακή 
συμβουλευτική, δράσεις για ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως οι μονογονείς, οι ρομά, 
οι πρόσφυγες. Όλες οι δράσεις του Δικτύου Άλφα παρέχονται στους πολίτες δωρεάν. 

 Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στις σελίδες,
 www.diktioalpha.gr και www.facebook.com/DiktyoAlfa.  

 Κέννεντυ 32,  56121 Αμπελόκηποι – Θεσσαλονίκη
 Τηλ: 2310729090,   Fαx: 2310729091
 www.diktioalpha.gr, e-mail: info@diktioalpha.gr








