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ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ 2 /8.9.2016

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 8.9.2016, 10.00 Π.Μ., συναντήθηκαν στη Νομική Σχολή
του ΑΠΘ (αίθουσα 108), τα μέλη της Επιτροπής Μελέτης του Προβλήματος των
Ναρκωτικών του ΑΠΘ, προκειμένου να συζητήσουν τα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης που είχε διανεμηθεί από 5.9.2016 και είχαν ως εξής:
1) Απολογισμός έργου.
2) Σχεδιασμός επερχόμενων δράσεων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Ε. Γεωργάκα, Α. Γκίκας, Ι. Διακογιάννης, Θ.
Παπακυριάκου, Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου και Δ. Χατζηπαύλου – Λίτινα, ενώ τη
διαδικασία παρακολούθησαν και εκπρόσωποι του ΚΕΘΕΑ. Απουσίαζε ο κ. Β.
Παπαχαρίσης.
Τα μέλη της Επιτροπής, αφού διαπίστωσαν απαρτία, εισήλθαν στη συζήτηση των
θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
[Α] Απολογισμός Έργου
Κατά το πρώτο μέρος της συνεδρίασης έγινε απολογισμός του έως τώρα έργου της
Επιτροπής. Τούτο αναλυτικότερα αφορούσε τα εξής:
1. Δημιουργία ιστοσελίδας της Επιτροπής όπου αναρτάται το έργο της και έχουν
δημιουργηθεί link με όλους τους φορείς αντιμετώπισης του προβλήματος των
ναρκωτικών. Τη δημιουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας ανέλαβε ο
υποψήφιος διδάκτορας κ. Α. Παραφέλας, που έχει αναλάβει και την υποστήριξη
των δράσεων της Επιτροπής.
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2. Διάθεση έντυπου ενημερωτικού υλικού στους φοιτητές του ΑΠΘ κατά την
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εγγραφή τους. Το έντυπο υλικό έχει σταλεί από το ΚΕΘΕΑ και έχει ήδη διατεθεί
στις Γραμματείες των Τμημάτων.
3. Κατόπιν συνεργασίας με το ΚΕΘΕΑ, το 18 Άνω και το ΠΠΑ, διανομή
ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού μέσω του ΚΗΔ στα ακαδημαϊκά mail του
συνόλου του φοιτητικού δυναμικού του ΑΠΘ.
4. Διαμόρφωση διαδικτυακής ενότητας της Επιτροπής στη σελίδα του ΑΠΘ (υπό
επεξεργασία). Εκκρεμεί η δημιουργία υπερσυνδέσμου στις σελίδες των Σχολών.
5. Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που αφορούν τα σχετικά με τις εξαρτήσεις
διδασκόμενα μαθήματα στο ΑΠΘ, μετά από έρευνα στα προγράμματα σπουδών
όλων των τμημάτων των επιμέρους σχολών. Το έργο υλοποίησε ο κ. Παραφέλας.
6. Συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ για την οργάνωση «Street Work». Το έργο αυτό
αποτιμήθηκε ως ιδιαίτερα θετικό για την αντιμετώπιση του φαινομένου των
ναρκωτικών στο campus. [...]
7. Προετοιμασία διήμερης εκδήλωσης από 18-19 Οκτωβρίου σε συνεργασία με
φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων
(ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, ΙΑΝΟΣ, ΑΡΓΩ, ΠΠΑ, 18 ΆΝΩ, ΜΕΘΕΞΙΣ). Η Επιτροπή
αποτίμησε θετικά τις μέχρι τώρα δράσεις.
8. [...].
[Β] Σχεδιασμός επερχόμενων δράσεων
Κατά τη συνεδρίαση της η Επιτροπή έλαβε τις εξής αποφάσεις για τις δράσεις της
κατά το επόμενο διάστημα:
1. Διασφάλιση μόνιμου χώρου στο campus για το όχημα του προγράμματος «Street
Work» του ΚΕΘΕΑ. [...]
2. Προσδιορισμός προγράμματος εκδηλώσεων Οκτωβρίου (εκθέσεις φωτογραφίας
και ζωγραφικής, συζητήσεις, προβολές, θεατρική παράσταση, συναυλία). Ο κ.
Παραφέλας ανέλαβε να διαμορφώσει το τελικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το
αργότερο ως το Σάββατο 17.9.
Η Επιτροπή αποφάσισε: (Α) η έκθεση φωτογραφίας να πραγματοποιηθεί στο
φουαγιέ της Νομικής ή του κτιρίου της Διοίκησης, μετά από πρόταση του
ΚΕΘΕΑ. (Β) Να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση με συμμετοχή
εκπροσώπων από όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ εξαρτήσεων το απόγευμα της Τρίτης 18.10.2016. (Γ) Να πραγματοποιηθεί μεγάλη
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συναυλία κατά το κλείσιμο των εκδηλώσεων στην πλατεία Χημείου την Τετάρτη
19.10.2016. Για την περίπτωση που δεν θα επιτρέπει ο καιρός την υπαίθρια
πραγματοποίηση της συναυλίας, να έχει εξασφαλισθεί η Αίθουσα Τελετών. (Δ)
Να πραγματοποιηθούν 2 τουλάχιστον προβολές ταινιών, όπως προτείνει το ΠΠΑ
και το ΚΕΘΕΑ. (Ε) Να πραγματοποιηθεί μια θεατρική παράσταση της ΑΡΓΩ.
(Στ) Να διαμορφωθούν χώροι προβολής του υλικού όλων των φορέων που θα
συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις. (Ζ) Να οργανωθούν μικρότερες συζητήσεις σε
επιμέρους Σχολές, σε συνεννόηση και με τους Συλλόγους των φοιτητών τόσο σε
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
3. Διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τις διήμερες εκδηλώσεις, μέσω Δελτίων
τύπου, αφισών και προσκλήσεων. [...]
4. [...].
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

Θεσσαλονίκη, 12.9.2016
Η πρόεδρος της Επιτροπής

Ε.Συμεωνίδου–Καστανίδου
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Δ. Χατζηπαύλου - Λίτινα.
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