ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙ
Ο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ιστοσελίδα: https://www.auth.gr/committee/19083

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙ ΚΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/05.09.2018
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 05.09.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., συνήλθαν σε
συνεδρίαση στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ., στην αίθουσα 318, τα μέλη της Διεπιστημονικής
Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών του ΑΠΘ, κατόπιν
της από 30-08-2018 νόμιμης πρόσκλησης της Προέδρου αυτής, προκειμένου να κρίνουν για
τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1)

Απολογισμός έργου για το έτος 2017 – 2018.

2)

Σχεδιασμός επερχόμενων δράσεων για το έτος 2018 – 2019.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι Ελ. Συμεωνίδου – Καστανίδου (Πρόεδρος), Δ. Χατζηπαύλου
– Λίτινα (Μέλος), Β. Παπαχαρίσης (Μέλος), Α. Γκίκας (Μέλος), Θ. Παπακυριάκου (Μέλος).
Απόντες ήταν οι Ε. Γεωργάκα (Μέλος), Ι. Διακογιάννης (Μέλος), Θ. Τέγος (Μέλος).
Τα μέλη της Επιτροπής, αφού διαπίστωσαν απαρτία, εισήλθαν στη συζήτηση των θεμάτων
της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα Πρώτο: Απολογισμός Έργου για το έτος 2017 – 2018
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα λοιπά μέλη της Επιτροπής για τον απολογισμό του
έργου της για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, το οποίο ήταν αναλυτικά το εξής:
1. […]
2. Σε επίπεδο άμεσης πρόληψης, είχε κριθεί από την Επιτροπή ότι η παρουσία της μονάδας
του Ο.ΚΑ.ΝΑ. εντός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης λειτουργεί επιβαρυντικά προς την
αντιμετώπιση του προβλήματος της διακίνησης εντός αυτής.
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Για τον λόγο αυτό, διενεργήθηκε επαφή με τις διοικητικές αρχές του Α.Π.Θ. και με τη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ
διεύθυνση του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ για τη διερεύνηση της δυνατότητας μετακίνησης της
μονάδας του Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε άλλο χώρο εκτός ή και εντός του campus, με γνώμονα τη
διευκόλυνση τόσο της λειτουργίας του πανεπιστημίου, όσο και των ίδιων των
θεραπευομένων. Αντί της μετακίνησης, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. δεσμεύθηκε να αλλάξει τη φυσιογνωμία
του κέντρου ως το Πάσχα του 2018, ώστε να γίνει μονάδα για άτομα που βρίσκονται στην
επανένταξη.
Πράγματι, ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. μετέβαλε τη φυσιογνωμία της μονάδας και τη μετέτρεψε στην πρώτη
Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης του φορέα στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποδέχεται άτομα
που έχουν ολοκληρώσει την πρώτη φάση της θεραπείας, έχουν σταματήσει ή θα
σταματήσουν πολύ σύντομα τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής. Προς το σκοπό αυτό,
διενεργήθηκε συνάντηση μεταξύ των πρυτανικών αρχών του Α.Π.Θ. και των μελών της
Διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών
του Α.Π.Θ. με τη Διοίκηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. την 03-05-2018 με θέμα τη μεταβολή αυτή και τη
συνεργασία προς αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών ευρύτερα, στο τέλος δε
αυτής δόθηκε συνέντευξη τύπου.
Μετά τη μεταβολή αυτή, το πρόβλημα έχει αμβλυνθεί, αλλά παραμένει υπαρκτό στο χώρο
γύρω από τη μονάδα του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
3. Σε επίπεδο άμεσης πρόληψης, η Επιτροπή είχε αποτιμήσει ως ιδιαίτερα επωφελές μέτρο
στον αγώνα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διακίνησης των ναρκωτικών εντός
της Πανεπιστημιούπολης τη λειτουργία του προγράμματος «Street Work» εντός των χώρων
αυτής από εξειδικευμένα στελέχη των φορέων απεξάρτησης.
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:
α) Οργάνωση «street work» από στελέχη του Ο.ΚΑ.ΝΑ. δύο φορές την εβδομάδα, […].
β) Από τον Μάιο του 2016 άρχισε να πραγματοποιείται σε όλη τη διαδρομή από Χημείο ως
Πολυτεχνείο, με έξι στελέχη του Κ.Ε.Θ.Ε.Α., αρχικά δύο και στη συνέχεια τρεις φορές την
εβδομάδα, […]. Από τον Ιανουάριο 2017 το έργο συνεχίζεται με δύο στελέχη του
Κ.Ε.Θ.Ε.Α., πέντε ημέρες την εβδομάδα, […].
Το πρόγραμμα έχει ενισχύσει την αντιμετώπιση του προβλήματος τόσο αποκαταστατικά,
δηλαδή με την προώθηση της απεξάρτησης των ατόμων που κάνουν χρήση εντός του χώρου
της Πανεπιστημιούπολης, όσο και αποτρεπτικά, δηλαδή με την αποθάρρυνση των διακινητών
να δράσουν σε χώρους, όπου υλοποιείται το πρόγραμμα. Ως μειονέκτημα σημειώνεται η
απουσία ενός μόνιμου χώρου προς υποβοήθηση του προγράμματος.
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4. Σε επίπεδο έμμεσης πρόληψης και ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας και της
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ
κοινωνίας ευρύτερα σχετικά με το πρόβλημα της εξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες, η
Επιτροπή αποφάσισε και υλοποίησε πολυποίκιλες δράσεις. Ειδικότερα:
α) Καταγραφή μαθημάτων σχετικών με την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων:
Με βάση τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών των σχολών του Α.Π.Θ., καταγράφηκαν τα
μαθήματα που έχουν σχέση με τις εξαρτήσεις. Διαπιστώθηκε ότι στους φοιτητές
προσφέρονται συνολικά 22 μαθήματα, τα οποία έχουν ως κύριο ή τουλάχιστον εν μέρει
αντικείμενό τους τη μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση του φαινομένου των
εξαρτήσεων και συγκεκριμένα των ναρκωτικών και συγκεντρώθηκαν στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής.
β) Διανομή ενημερωτικού υλικού σε πρωτοετείς:
Διάθεση έντυπου ενημερωτικού υλικού στους φοιτητές του Α.Π.Θ. κατά την εγγραφή τους.
Το έντυπο ήταν διαθέσιμο στις Γραμματείες των Τμημάτων τον Σεπτέμβριο 2016 και δόθηκε
κεντρικά σε ηλεκτρονική μορφή για διάθεση στους φοιτητές και τον Σεπτέμβριο του 2017.
Φαίνεται, εντούτοις, ότι υπήρξε πρόβλημα στο να φθάσει σε όλες τις Γραμματείες.
γ) Συμμετοχή Φορέων κατά των Εξαρτήσεων σε πανεπιστημιακές δράσεις:
i. Συμμετοχή φορέων κατά των εξαρτήσεων στον 10ο Αριστοτέλειο Δρόμο, 19/05/2018.
ii. Συμμετοχή φορέων κατά των εξαρτήσεων στη Φοιτητική Εβδομάδα,
- Το Κ.Ε.Θ.Ε.Α. ΙΘΑΚΗ συμμετείχε με δύο εκθέσεις φωτογραφίας στο ισόγειο του Κτιρίου
Διοίκησης από την Δευτέρα 07/05/2018 έως την Δευτέρα 14/05/2017, ώρες 08:00 έως 15:00
- Το Π.Ε.Θ.Ε.Α. ΑΡΓΩ/Ψ.Ν.Θ. συμμετείχε με την Ετήσια Εκδήλωση Αποφοίτησης Μελών
του στο Πολιτιστικό Κέντρο «Χρήστος Τσακίρης», στο Δήμο Παύλου Μελά, Λαγκαδά 221,
Σταυρούπολη την Τετάρτη 16/05/2018, ώρα 18:30
δ) Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για φοιτητές σε Σχολές με παράδοση Βεβαιώσεων
Παρακολούθησης:
i. Επιστημονικό Σεμινάριο στο Τμήμα Ψυχολογίας, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα
Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ», με τίτλο: «Αναζητώντας
σύγχρονες απαντήσεις στο πρόβλημα της κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών», 20/11/2017 και
27/11/2017.
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ii. Επιστημονικό Σεμινάριο στο Τμήμα Ψυχολογίας, με τη συνεργασία του Προγράμματος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ
Προαγωγής Αυτοβοήθειας με τίτλο: «Εξαρτήσεις: Μύθοι και Πραγματικότητα», 24/11/2017.
iii. Επιστημονικό Σεμινάριο στο Τμήμα Ψυχολογίας, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, με τίτλο:
«Χόρτο ή αλκοόλ; Ιδού το ερώτημα;», 30/11/2017.
iv. Βιωματικό Εργαστήρι στο Τμήμα Φαρμακευτικής σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, με τίτλο:
«ΖΟΟΜ στην Εξάρτηση», 12/12/2017.
v. Επιστημονικό Σεμινάριο στη Φιλοσοφική Σχολή, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα
Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ», με τίτλο: Μιλώντας επί της…
ουσίας», 11/12/2017 και 18/12/2017.
vi. Επιστημονικό Σεμινάριο στη Φιλοσοφική Σχολή, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, με τίτλο:
«Χόρτο ή αλκοόλ; Ιδού το ερώτημα;», 14/12/2017.
vii. Επιστημονικό Σεμινάριο στο Τμήμα Ψυχολογίας, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ – Ιθάκη,
με τίτλο: «Χόρτο ή αλκοόλ: Ιδού το ερώτημα;» 03/05/2018.
viii. Επιστημονικό Σεμινάριο στο Τμήμα Ψυχολογίας, με τη συνεργασία του Προγράμματος
Προαγωγής Αυτοβοήθειας με τίτλο: «Εξαρτήσεις: Μύθοι και Πραγματικότητα», 10/05/2018.
ix. Επιστημονικό Σεμινάριο στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, σε συνεργασία με το
Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ», με τίτλο: «Μιλώντας
επί της… ουσίας», 14/05/2018
x. Επιστημονικό Σεμινάριο στην Παιδαγωγική Σχολή, σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά
των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), με τίτλο: «Εξαρτήσεις: Γονική Επάρκεια και Ψυχοκοινωνική
Προσαρμογή των Παιδιών», 14/05/2018
xi. Επιστημονικό Σεμινάριο στο Τμήμα Ψυχολογίας, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα
Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ», με τίτλο: «Αναζητώντας
σύγχρονες απαντήσεις στο πρόβλημα της κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών», 29/05/2018.
xii. Βιωματικό Εργαστήρι στη Νομική Σχολή σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, με τίτλο:
«ΖΟΟΜ στην Εξάρτηση», 23/05/2018.
Οι δράσεις αυτές αποτιμήθηκαν ως ιδιαίτερα επωφελείς από το σύνολο των εμπλεκόμενων
φορέων και προκάλεσαν το ενδιαφέρον σε μεγάλο αριθμό φοιτητών. Ως μειονέκτημα
σημειώθηκε η απουσία μόνιμων και σταθερών μέσων πληροφόρησης και προώθησης του
αγώνα κατά των ναρκωτικών.
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5. Προς υλοποίηση όλων των ανωτέρω δράσεων, η Επιτροπή έχει θεμελιώσει ένα δίκτυο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ
συνεργασίας με όλους του Φορείς κατά των Εξαρτήσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη
της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα: α) με το Κ.Ε.Θ.Ε.Α. – Ιθάκη, β) με το Π.Ε.Θ.Ε.Α. – Αργώ,
γ) με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., δ) με το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, ε) με τον φορέα
ΙΑΝΟΣ – Ψ.Ν.Θ., στ) με τον φορέα ΜΕΘΕΞΙΣ – Ψ.Ν.Θ., ζ) 18 ΆΝΩ. Ειδικότερα:
α) Η Επιτροπή έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Κ.Ε.Θ.Ε.Α. – Ιθάκη.
β) Η Επιτροπή έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.
γ) Η Επιτροπή έχει επαφή με το σύνολο των φορέων απεξάρτησης που δραστηριοποιούνται
κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα με: ΙΘΑΚΗ, ΟΚΑΝΑ, ΑΡΓΩ, ΠΠΑ, ΙΑΝΟΣ,
ΜΕΘΕΞΙΣ, αλλά και το 18 ΆΝΩ από την Αθήνα. Συναντήσεις με τα μέλη της Επιτροπής και
τους υπεύθυνους των φορέων για την οργάνωση ενός κοινού σχεδίου αντιμετώπισης του
προβλήματος.
Το δίκτυο αυτό εκτιμάται ως απολύτως αναγκαίο για την προώθηση κάθε πτυχής του έργου
της Επιτροπής.
6. Σε υλοποίηση προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, διαμορφώθηκε ηλεκτρονική σελίδα
της Επιτροπής. Ειδικότερα, δημιουργήθηκε ιστοσελίδα της Επιτροπής όπου αναρτάται και
προωθείται το έργο της, έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι με όλους τους φορείς της πόλης για
την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών και έχει αναρτηθεί σχετικό
ενημερωτικό υλικό, στην «κατατοπιστική» διεύθυνση: https://www.auth.gr/committee/19083.
Ο ανωτέρω απολογισμός του έργου της Επιτροπής για το έτος 2017 – 2018, κατόπιν
διαλογικής συζήτησης, εγκρίθηκε ομόφωνα από τα παρόντα μέλη.

Θέμα Δεύτερο: Σχεδιασμός επερχόμενων δράσεων για το έτος 2018 – 2019
Η Πρόεδρος της Επιτροπής, με βάση τον απολογισμό δράσης που εγκρίθηκε, εισηγήθηκε στα
λοιπά μέλη της Επιτροπής το σχεδιασμό των επερχόμενων δράσεων για το ακαδημαϊκό έτος
2017 – 2018, οι οποίες κατόπιν διαλογικής συζήτησης διαμορφώθηκαν ως εξής:
1. […]
2. Σε επίπεδο άμεσης πρόληψης και κάθετης επέμβασης στο φαινόμενο της διακίνησης των
ναρκωτικών ειδικά στους χώρους εντός της Πανεπιστημιούπολης, αποφασίστηκε η
διατήρηση του προγράμματος «Street Work» στους χώρους αυτούς […].
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3. Σε επίπεδο έμμεσης πρόληψης και ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας και της
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ
κοινωνίας ευρύτερα σχετικά με το πρόβλημα της εξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες,
προτείνεται:
α) Διανομή ενημερωτικού υλικού σε πρωτοετείς:
Διάθεση σε ηλεκτρονική μορφή ενημερωτικού υλικού στους φοιτητές του Α.Π.Θ. κατά την
εγγραφή τους και για τον Σεπτέμβριο του 2018.
β) Συμμετοχή Φορέων κατά των Εξαρτήσεων σε πανεπιστημιακές δράσεις:
i. Συμμετοχή φορέων κατά των εξαρτήσεων στον 11ο Αριστοτέλειο Δρόμο.
ii. Συμμετοχή φορέων κατά των εξαρτήσεων στη Φοιτητική Εβδομάδα.
γ) Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για φοιτητές σε συνεργασία με τους Φορείς κατά
των Εξαρτήσεων και τις Σχολές με παράδοση Βεβαιώσεων Παρακολούθησης.
δ) Προς το σκοπό της «μονιμοποίησης» εντός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης μέσων
πληροφόρησης και προώθησης για τον αγώνα κατά των εξαρτήσεων:
- Επαφή με Κ.Ε.Θ.Ε.Α. προκειμένου να εγκατασταθεί μόνιμος χώρος – «κιόσκι» του φορέα
εντός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας και την υποβοήθηση του προγράμματος «Street Work»
- Επαφή με Κ.Ε.Θ.Ε.Α. προκειμένου να παρασχεθούν από τον φορέα και με τη συνδρομή του
Α.Π.Θ. «banners» με μηνύματα κατά των ναρκωτικών τα οποία θα τοποθετηθούν σε
κεντρικά σημεία της Πανεπιστημιούπολης.
- Επαφή με Π.Ε.Θ.Ε.Α. προκειμένου να διενεργηθεί εικαστική παρέμβαση στο campus σε
συντονισμό με την Σχολή Καλών Τεχνών.
4. Θεμελίωση και επέκταση της συνεργασίας της Επιτροπής με τους Φορείς κατά των
Εξαρτήσεων, ιδίως με το Κ.Ε.Θ.Ε.Α. και τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., με τους οποίους έχει υπογραφεί
μνημόνιο συνεργασίας.
5. Συντήρηση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας της Επιτροπής.
Ο ανωτέρω σχεδιασμός των επερχόμενων δράσεων για το έτος 2018 – 2019 εγκρίθηκε
ομόφωνα από τα παρόντα μέλη.
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Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ
παρόν ως ακολούθως:

Θεσσαλονίκη, 05.09.2018
Η πρόεδρος της Επιτροπής

Ο Γραμματέας

Ε. Συμεωνίδου–Καστανίδου

Δ. Νταφόπουλος

Τα μέλη της Επιτροπής

Ε. Γεωργάκα

Πατήρ Α. Γκίκας

Δ. Διακογιάννης

Θ. Παπακυριάκου

Δ. Χατζηπαύλου - Λίτινα
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