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ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 321/2015
Σήµερα 10/11/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 212585/04-112015 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στις
04-11-2015 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους.
Θέµα 5ο Η.∆.
Λήψη απόφασης για την σκοπιµότητα συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρου,
στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία του ∆ήµου Αθηναίων «Κέντρο Πρόληψης των
Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Αθηνά Υγεία”».
∆ιαπιστώθηκε η απαρτία, µε σύνολο εβδοµήντα οκτώ (78) παρόντων Περιφερειακών
Συµβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη
συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα ∆ούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερµιόνη (Ερµίνα), Καραµέρος
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Φιλίππου
Πέτρος.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
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Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαµοπούλου – Κουτσογιάννη
Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος,
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη
Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάµω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βασιλάκη Άννα,
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος,
Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία,
∆αµιανός Πέτρος, ∆ανάκος Χριστόφορος, ∆ανιά Νικολέττα, ∆ηµοπούλου Ελένη, ∆ήµου
Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ηλιόπουλος
Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καµάρας
Παύλος, Καραµάνος Χρήστος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος,
Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καµπά Σοφία, Κουτσούµπα ∆έσποινα, Κρητικού
Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαµπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη
Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης), Μαραβέλιας
∆ηµήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυµάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης,
Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου
Μαρία, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας,
Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδηµητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα,
Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά
Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σµέρος Ιωάννης, Στεργίου Ιωάννα, ΤασούληΓεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήµερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουντζή Παρασκευή
(Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φωτόπουλος Ανδρέας,
Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης) και Βασιλείου Ιωάννης.
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Βάβουλα Αριστέα, Γιάµαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεµιστοκλής
(Θέµης), ∆ηµάκος ∆ηµήτριος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεµέ Ελένη, Θεοχάρη
Αικατερίνη (Καίτη), Καράµπελας Κωνσταντίνος, Κοροµάντζος Βασίλειος, Κουκά
Μαρίνα, Κουµουτσάκος Γεώργιος, Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαντούβαλος Πέτρος,
Μπαλού Αλεξάνδρα, Νικηταρά Φωτεινή, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης,
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τζίβα Αιµιλία, Φαρµάκης
Ταξιάρχης, Χρήστου - Γερµενή Ευγενία, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραµµατέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής
Ευαγγελία Σωτηροπούλου και Ευτυχία Παπαδηµητρίου.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής κ.
Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Αικ. Θανοπούλου, η οποία
θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. πρωτ. 205062 /23-10-2015
εισήγησή της, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και έχει ως εξής:
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
αποτελούν αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, που έχουν συσταθεί στη βάση
συνεργασιών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικών συλλογικών φορέων
(σύλλογοι γονέων, εκπαιδευτικών κλπ). Κάθε Κέντρο Πρόληψης συνεργάζεται µε τον
Ο.ΚΑ.ΝΑ., υπό την επιστηµονική εποπτεία του οποίου παρέχουν τις δωρεάν
υπηρεσίες τους.
Ανά την Ελλάδα, όπως και στο παρελθόν έχουµε αναφέρει, λειτουργούν συνολικά 75
Κέντρα Πρόληψης, που αντιστοιχούν σε 67 αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες. Τα 21
από αυτά λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και αντιστοιχούν σε 13 αστικές µη
κερδοσκοπικές εταιρείες. Στις 12 εξ αυτών, ως σήµερα, η Περιφέρεια Αττικής
συµµετέχει ως εταίρος. ∆εν συµµετείχε στην 13η, µε διακριτικό τίτλο «Κέντρα
Πρόληψης ∆. Αθηναίων ‘Αθηνά Υγεία’», η οποία λειτουργεί στην παρούσα φάση µε 7
παραρτήµατα / Κέντρα Πρόληψης, σε ισάριθµα δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου
Αθηναίων.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
«Αθηνά Υγείας», µε έδρα την Αθήνα, µετά από συναντήσεις µε την Αντιπεριφερειάρχη
Αττικής για την Κοινωνική Πολιτική, καθώς και µε εκπροσώπους του πανελλαδικού
Σωµατείου των Εργαζοµένων στα Κέντρα Πρόληψης, εξέφρασε την επιθυµία
συνεργασίας Περιφέρειας και Κέντρου Πρόληψης. Στη συνέχεια, και κατόπιν
απόφασης του ∆.Σ του, στις 2/9/2015, εκδήλωσε εγγράφως την επιθυµία αυτή, ήτοι τη
συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
"Αθηνά Υγεία" ιδρύθηκε το 1998 και έχει τη µορφή µη κερδοσκοπικής αστικής
εταιρείας, µέλη της οποίας είναι ο ∆ήµος Αθηναίων, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο
Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και το Ελληνικό
Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Ψυχιατρικής & Περίθαλψης, ενώ χρηµατοδοτείται από το
Υπουργείο Υγείας & την ΚΕ∆Ε και εποπτεύεται διοικητικά από το ∆ήµο Αθηναίων
και επιστηµονικά από τον ΟΚΑΝΑ (Οργανισµός κατά των ναρκωτικών).
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 7 Κέντρα στα
γεωγραφικά όρια του ∆ήµου Αθηναίων, γίνονται όµως παρεµβάσεις και πέραν
αυτών.
ΣΤΟΧΟΣ
Το Κέντρο Πρόληψης "Αθηνά Υγεία" επιδιώκει τόσο την ενδυνάµωση του ατόµου, όσο
και τη µείωση των παραγόντων που οδηγούν στη χρήση νόµιµων και παράνοµων

3

ΑΔΑ: 611Γ7Λ7-ΣΨΨ

εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και σε άλλες µορφές εξαρτητικών στάσεων και
συµπεριφορών.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Η φιλοσοφία των προγραµµάτων που υλοποιεί το Κέντρο Πρόληψης βασίζεται
στην ενεργητική συµµετοχή και δράση όλης της κοινωνίας και όχι µόνο των ειδικών.
Οι δράσεις που αναπτύσσει δεν εξαντλούνται µόνο στην παροχή έγκυρης και
επιστηµονικής πληροφόρησης, αλλά στοχεύουν επίσης στην ανάπτυξη
προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, στην υιοθέτηση θετικών στάσεων ζωής και
στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων και οµάδων στα πλαίσια της
τοπικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της συλλογικής παρέµβασης σε θέµατα και
προβλήµατα που αφορούν σε όλους.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

•

Οργάνωση και υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης των εξαρτήσεων στη
σχολική, σπουδαστική, φοιτητική κοινότητα

•

Οργάνωση σεµιναρίων ευαισθητοποίησης & ενηµέρωσης σε οµάδες γονέων

•

Οργάνωση σεµιναρίων ενηµέρωσης για τις νέες εξαρτήσεις (τζόγος, διαδίκτυο)

•

Οργάνωση εργαστηρίων δηµιουργικής απασχόλησης σε παιδιά & εφήβους

•

Παροχή πληροφόρησης για θέµατα, όπως ναρκωτικά, αλκοόλ, AIDS, διαδίκτυο
κλπ

•

Υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης των εξαρτήσεων και αγωγής υγείας σε
παιδιά και εφήβους εκτός σχολείου

•

Υλοποίηση δράσεων και παρεµβάσεων σε εργασιακούς χώρους

•

Υλοποίηση προγραµµάτων στο δρόµο (street work)

•

Εκπαίδευση επιστηµόνων και επαγγελµατιών υγείας σε θέµατα πρόληψης των
εξαρτήσεων

•

Ευαισθητοποίηση-ενηµέρωση
κοινωνικών
φορέων,
υπηρεσιών σε θέµατα πρόληψης των εξαρτήσεων

•

Συνεργασία µε άλλους φορείς, οργανισµούς, κοινωνικά δίκτυα

•

Εκδηλώσεις – ηµερίδες

οργανώσεων

και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα 7 παραρτήµατα του κέντρου, τα οποία λειτουργούν στα γεωγραφικά όρια του ∆ήµου
Αθηναίων είναι τα εξής:
1. «Παλλάς Αθηνά», 1η ∆ηµοτική Κοινότητα
2. «Αθηνά Προµάχος», 2η ∆ηµοτική Κοινότητα
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3. «Αθηνά Προναία», 3η ∆ηµοτική Κοινότητα
4. «Αθηνά Αφαία», 4η ∆ηµοτική κοινότητα
5. «Αθηνά Πολιάς», 5η ∆ηµοτική Κοινότητα
6. «Αθηνά Εργάνη», 6η ∆ηµοτική Κοινότητα
7. «Αθηνά Πολύβουλος», 7η ∆ηµοτική Κοινότητα
ΜΕΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Όπως σε κάθε Κέντρο Πρόληψης, την ιδιότητα του µέλους της αστικής εταιρείας
δύνανται
να
αποκτήσουν
Οργανισµοί,
φορείς
και
συλλογικότητες,
συµπεριλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α.
Οι υποχρεώσεις των µελών απορρέουν από τα καταστατικά λειτουργίας των Κέντρων
Πρόληψης, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η ετήσια οικονοµική συνδροµή, η συµβολή
σε τεχνογνωσία, υποδοµές, δράσεις, κλπ.
∆εδοµένου, ότι η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει έµπρακτα τη λειτουργία των Κέντρων
Πρόληψης και συµµετέχει ήδη ως εταίρος σε 12 από τις υπάρχουσες εταιρίες στην
Περιφέρεια Αττικής, προτείνουµε τη συµµετοχή µας, ως εταίρος, στο Κέντρο
Πρόληψης «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ», το οποίο δραστηριοποιείται στο µεγαλύτερο ∆ήµο
της Περιφέρειας Αττικής.
Συγκεκριµένα,
Λαµβάνοντας υπόψη:
-

τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. Ζ Υγεία, στοιχείο 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7-6-2010) Πρόγραµµα «Καλλικράτης» σύµφωνα µε τις οποίες, στις
αρµοδιότητες της Περιφερειών υπάγεται και η επιχορήγηση αστικών εταιρειών
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες είχε ιδρύσει η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση ή µετείχε σε αυτές , εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην
αντιµετώπιση προβληµάτων, που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων
ουσιών και εφόσον η πραγµατοποίηση του σκοπού τους ασκείται, κατά διαδοχή,
από την Περιφέρεια.

-

ότι τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας συστάθηκαν µε βάση το Π.∆.410/1995 και το Π.∆.30/96 ως Αστικές µη
Κερδοσκοπικές Εταιρείες και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που είχε θέσει ο
Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και λειτουργούν σήµερα µε
βάση το Ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
σε συνδυασµό µε το άρθρο 61 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ118Α/24.05.2011),

-

το µεγάλο αριθµό εργαζοµένων στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία «Κέντρα
Πρόληψης του ∆ήµου Αθηναίων ‘Αθηνά Υγεία’» (34), που ξεπερνούν κατά πολύ
τον µέσο όρο εργαζοµένων στις υπόλοιπες αστικές εταιρείες / Κέντρα
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Πρόληψης, στις οποίες η Περιφέρεια συµµετέχει ως εταίρος (εκάστη περί τους 6
εργαζοµένους, κατά Μ.Ο.),
Ενηµερώνοντας ότι:
στο επόµενο διάστηµα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες,
προκειµένου η συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής να είναι ισότιµη, νοµικά ορθή και
αποτελεσµατική, στο πλαίσιο των αναγκαίων καταστατικών αλλαγών που βασικά
οριοθετούνται στα σηµεία:
1. Τροποποίηση του άρθρου 12 που αφορά στη συµµετοχή της Περιφέρειας
Αττικής στο ∆.Σ. της εταιρίας µε τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος.
2. Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού σε ότι αφορά στο καθεστώς
συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, ώστε να µην ταυτίζονται τα µέλη της Γ.Σ. µε
τα µέλη του ∆.Σ.
3. Σε ότι αφορά τις αποχωρήσεις µελών ή τη διάλυση της εταιρίας, να τηρηθούν τα
τυπικά δια του νόµου (ως προβλέπεται από το ήδη υπάρχον καταστατικό).
Εισηγούµαστε:

1. τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, στην αστική µη
κερδοσκοπική εταιρεία Κέντρα Πρόληψης του ∆ήµου Αθηναίων «Αθηνά Υγεία».
2. τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στα ετήσια λειτουργικά έξοδα της
αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας, µε το ποσό των 30.000 ευρώ.
3. τον καθορισµό, ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στη Γενική
Συνέλευση
της
αστικής
µη
κερδοσκοπικής
εταιρείας,
του/της
…………………………, µε αναπληρωτή του/της τον/την …………………………., µε
την προϋπόθεση ότι οι ως άνω εκπρόσωποι θα οριστούν ως µέλη του ∆.Σ. του
κέντρου.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α) τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρου, στην αστική µη κερδοσκοπική
εταιρεία Κέντρα Πρόληψης του ∆ήµου Αθηναίων «Αθηνά Υγεία».
Β) τη συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής στα ετήσια λειτουργικά έξοδα της αστικής µη
κερδοσκοπικής εταιρείας, µε το ποσό των 30.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
Γ) ορίζει ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής στη Γενική Συνέλευση της αστικής
µη κερδοσκοπικής εταιρείας, την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αναλογίδου Μαρία Καλλιόπη, µε αναπληρώτριά της την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Αδαµοπούλου –
Κουτσογιάννη Αικατερίνη, µε την προϋπόθεση ότι οι ως άνω εκπρόσωποι θα οριστούν
ως µέλη του ∆.Σ. του κέντρου.
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Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Παναγιώταρος Ηλίας, Μεγάλης
Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαρµπούρης Ευάγγελος, Φωτόπουλος Ανδρέας,
Κουτσούµπα ∆έσποινα και ως προς τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής
οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ. Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα,
Μαντάς Ασηµάκης (Μάκης).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ
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