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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

25-26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 

 

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ»σε 
συνεργασία με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, σας προσκαλεί στις 25 και 26 
Ιουνίου στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των 
Ναρκωτικών στο Θησείο, στο σταθμό του Ηλεκτρικού. 

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ», 
ιδρύθηκε το 1998 και έχει τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, μέλη της οποίας είναι ο 
Δήμος Αθηναίων, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Αθηνών και το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής & Περίθαλψης, ενώ 
χρηματοδοτείται από την ΚΕΔΕ και εποπτεύεται διοικητικά από το Δήμο Αθηναίων και επιστημονικά από 
τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Στελεχώνεται από ομάδα επιστημόνων εξειδικευμένων σε θέματα πρόληψης των 
εξαρτήσεων, στην υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και στην παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και οι υπηρεσίες που προσφέρει διατίθενται δωρεάν. 
Μέχρι σήμερα λειτουργούν 5 Κέντρα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αθηναίων, γίνονται όμως 
παρεμβάσεις και πέραν αυτών. 

Φέτος, όπως κάθε χρόνο, στις 26 Ιουνίου, Παγκόσμια  Ημέρα  κατά των  Ναρκωτικών, το Κέντρο 
Πρόληψης «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ», ο Δήμος Αθηναίων και το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής & 
Περίθαλψης θα διοργανώσουν εκδηλώσεις που στόχο έχουν την ενημέρωση του κοινού σε θέματα που 
αφορούν τη χρήση ουσιών και τη ψυχοκοινωνική υγεία. Ακολουθώντας, όμως, την εποχή και 
αντιλαμβανόμενοι την επιτακτική ανάγκη ενημέρωσης του κοινού για το HIV/AIDS, συμπράττουμε φέτος 
με το «Κέντρο Ζωής» και τη «Θετική Φωνή», δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις, που αγωνίζονται για την 
ενημέρωση του κοινού, αλλά και για την υποστήριξη ατόμων που ζουν με τον υιό HIV. Έτσι, για δύο 
ημέρες, στις 25 και στις 26 Ιουνίου, θα μοιραστεί ενημερωτικό υλικό και μπλουζάκια με μηνύματα 
πρόληψης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Πιο συγκεκριμένα: 
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Στις 25/6, οι φορείς θα βρίσκονται στο Θησείο, από τις 4.00 έως τις 8.00 μμ, και στις 26/6, από τις 10.00 
πμ έως τις 2.00 μμ και από τις 4.00 έως τις 8.00 μμ. 

Πίστη μας είναι ότι με τη συνεργασία μεταξύ των φορέων, διευρύνουμε τις ομάδες πληθυσμού στις 
οποίες απευθυνόμαστε, στέλνοντας έτσι ένα πιο ηχηρό μήνυμα για την πρόληψη της χρήσης ουσιών και 
της μετάδοσης των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. 

 

Επικοινωνία – πληροφορίες: 210 3413483  
   κα Μαρκίδη 

 

                   


