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Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 11.4.2016, 12.00 μ., συναντήθηκαν τα μέλη της Επιτροπής
Μελέτης του Προβλήματος των Ναρκωτικών του ΑΠΘ, προκειμένου να συζητήσουν τα
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που είχε διανεμηθεί στις 5.4.2016 και είχε ως εξής:
1. Διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας ΑΠΘ με ΚΕΘΕΑ, μεταξύ άλλων, στους
ακόλουθους τομείς:


Οργάνωση "καμπάνιας" κατά των ναρκωτικών στο ΑΠΘ



Οργάνωση ομάδων εθελοντών φοιτητών κατά των ναρκωτικών



Οργάνωση δράσεων στην πλατεία του Χημείου



Οργάνωση εκδηλώσεων στο ΑΠΘ για τα ναρκωτικά και τις συνέπειές τους



[...]

2. Δράσεις του ΑΠΘ για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Ε. Γεωργάκα, Α. Γκίκας, Θ. Παπακυριάκου, Β.
Παπαχαρίσης, Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου και Δ. Χατζηπαύλου - Λίτινα. Απουσίαζε ο κ. Ι.
Διακογιάννης.
Τα μέλη της Επιτροπής, αφού διαπίστωσαν απαρτία, αποφάσισαν τα ακόλουθα, τα οποία
θα κατατεθούν ως προτάσεις στις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ:
1. Να οργανωθεί ηλεκτρονική καμπάνια από το ΚΕΘΕΑ, με σχετικά μηνύματα, τα οποία
θα βρίσκονται αναρτημένα στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ και στις ιστοσελίδες
όλων των Σχολών και Τμημάτων του. Τα μηνύματα θα μπορούν επίσης να
παρουσιάζονται όταν οι φοιτητές αναζητούν μαθήματα ή άλλες πληροφορίες. [...]
2. Να διοργανώνεται μία τουλάχιστον ημερίδα για τα ναρκωτικά (ή ευρύτερα για τις
εξαρτήσεις – λ.χ. από αλκοόλ ή Internet) στο πλαίσιο της οποίας να προσφέρεται στους
φοιτητές και σχετικό ενημερωτικό υλικό, με στόχο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών
για το συγκεκριμένο θέμα.

3. Να προσφέρει το ΑΠΘ σε όλους τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του, κάποιο έξυπνο
μήνυμα κατά των ναρκωτικών, με γνωστοποίηση και δυνατοτήτων παροχής βοήθειας,
λ.χ. με τη μορφή ενός σελιδοδείκτη.
4. Να δημιουργηθούν μόνιμοι σταθμοί άσκησης στα πάρκα της Πανεπιστημιούπολης
(ιδιαίτερα σε αυτά που υπάρχουν προβλήματα) με όργανα άθλησης εξωτερικού
χώρου. Τα όργανα αυτά έχουν δοκιμαστεί σε εξωτερικούς χώρους του
Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου (ΠΓ) με επιτυχία και είναι απολύτως ασφαλή. Τα
όργανα μπορεί να αξιοποιούνται από άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα του
ΠΓ, από ομάδες της πόλης μας που γυμνάζονται στο κολυμβητήριο και το
Καυταντζόγλειο στάδιο αλλά και από οποιονδήποτε άλλο το επιθυμεί. [...]
5. Να πραγματοποιούνται αθλητικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με ομοσπονδίες (π.χ.
αγώνες ποδηλασίας για παιδιά 3, 4 φορές τον χρόνο), αθλητικούς συλλόγους, σχολεία).
Αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση είναι να αδειάζει η Πανεπιστημιούπολη από
αυτοκίνητα τις συγκεκριμένες ημέρες. [Ήδη η πρώτη τέτοια εκδήλωση έχει
προγραμματιστεί για Δευτέρα 18.4.2016, ώρα 18.00 – 19.00: cross training
φοιτητών/τριων του ΠΓ. Οι φοιτητές/τριες θα τρέξουν μέσα στην Πανεπιστημιούπολη
και θα ασκηθούν στην Πλατεία Χημείου και στα γρασίδια ανάμεσα στη Φιλοσοφική και
στο κτήριο Διοίκησης. Η δεύτερη εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 14.5:
8ος
Αριστοτέλειος Δρόμος Αφετηρία – Τερματισμός Πλατεία Χημείου].
6. Για τις εκδηλώσεις να ενημερώνεται εγκαίρως το ΚΕΘΕΑ ώστε να μπορεί να συμβάλλει
ουσιαστικά στην επεξεργασία και προβολή μηνυμάτων προς τους συμμετέχοντες (ως
αθλητές ή κοινό).
7. Να μεταφερθούν, σε μόνιμη βάση, προγράμματα κλειστού και ανοιχτού χώρου του
Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου σε χώρους και κτήρια της Πανεπιστημιούπολης όπου
έχουν εντοπιστεί τα προβλήματα [...]. [Ήδη οι πρώτες τέτοιες δράσεις έχουν
προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 23.5 και Δευτέρα 30.5: yoga, στα γρασίδια του
Αστεροσκοπείου].
8. Να αναρτώνται εγκαίρως όλες οι δράσεις στους ανοικτούς χώρους του Πανεπιστημίου
στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ και στις ιστοσελίδες όλων των Σχολών και των Τμημάτων. Τα
μηνύματα να παρουσιάζονται επίσης όταν οι φοιτητές αναζητούν μαθήματα ή άλλες
πληροφορίες. (Για την υλοποίηση και αυτής της δράσης θα ζητηθεί βοήθεια από τους
αρμόδιους τεχνικούς του ΑΠΘ).
9. Να ζητήσει ο κ. Πρύτανης από τους προέδρους όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ, να
ορίσουν ένα μέλος ΔΕΠ υπεύθυνο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο Τμήμα
του. [...]
10. Μέσω των εκπροσώπων κάθε Τμήματος, να οργανώσει η Επιτροπή συναντήσεις με
συλλόγους μεταπτυχιακών φοιτητών ή άλλες φοιτητικές ενώσεις, ώστε από κοινού να
συνδιοργανώσουν δράσεις αντιμετώπισης του προβλήματος των εξαρτήσεων.
11. Να γνωστοποιηθούν οι πιο πάνω δράσεις του ΑΠΘ κατά των ναρκωτικών και ευρύτερα
κατά των εξαρτήσεων σε όλα τα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές του ιδρύματος, καθώς και
στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο.

12. Να συναντηθεί η Επιτροπή με τον υπεύθυνο του ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη, τον κ.
Γαζγαλίδη, καθώς και με τον υπεύθυνο του Προγράμματος Αυτοβοήθειας του ΑΠΘ.
13. Να εγκριθεί η κατασκευή ιστοσελίδας της Επιτροπής, όπου θα αναρτώνται όλες οι
σχετικές δραστηριότητες και να ζητηθεί από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του ΑΠΘ
η διαμόρφωση LOGO της Επιτροπής.
14. [...].

Μετά από αυτά, έληξε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

Θεσσαλονίκη, 11.4.2016

Η πρόεδρος της Επιτροπής
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