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Συνεδρίαση 34η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 323/2015
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. 212585/04-11-2015 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 8ο Η.∆.
Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης ποσού 5.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.) για την υλοποίηση του υποπρογράµµατος των δράσεων πρόληψης και
έγκαιρης παρέµβασης σε σχολεία της Αττικής από το ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του
συνολικού υπερτοπικού προγράµµατος πρόληψης και προαγωγής της υγείας σε
µαθητικό πληθυσµό σχολείων της Αττικής.
∆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.
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος κ. ∆αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης)
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,
Τασούλη- Γεωργιάδου 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. Σχετ.
205163/23-10-2015 εισήγησή της, η οποία έχει σταλεί µαζί µε την πρόσκληση και
έχει ως εξής:
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H Περιφέρεια Αττικής και το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη για την Κοινωνική Πολιτική
έχοντας αρµοδιότητες βάσει του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α7.6.2010/0 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης», το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27.12.2010 ) Οργανισµός της
Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 44403/4-11-2011 απόφαση
του Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», που αφορά την
προαγωγή υγείας, και τις ανάγκες για κατάρτιση στρατηγικής για την κοινωνική
πολιτική, προχωρά στην υλοποίηση διατοµεακού προγράµµατος πρόληψης και
προαγωγής της υγείας στα σχολεία της Α/Βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Αττικής.
Προκειµένου να υλοποιηθεί το πρόγραµµα πρόληψης των εξαρτήσεων στους
µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, το Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη για την Κοινωνική Πολιτική θα συνεργαστεί µε το Κέντρο
Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ).
Περιγραφή
Οι παρεµβάσεις πρόληψης & έγκαιρης παρέµβασης πραγµατοποιούνται στην
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Οι παρεµβάσεις πρωτογενούς πρόληψης που υλοποιεί το Τµήµα Πρωτογενούς
Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα
είναι µακροχρόνιες, δηλαδή έχουν
µακροπρόθεσµο χαρακτήρα, και βραχύχρονες παρεµβάσεις στην Κοινότητα που
έχουν
χαρακτήρα
ενηµέρωσης
και
ευαισθητοποίησης.
Επίσης
είναι
ολοκληρωµένες, δηλαδή απευθύνονται σε µαθητές ∆ηµοτικού και Γυµνασίου, σε
∆ασκάλους και Καθηγητές, καθώς και σε γονείς µαθητών ∆ηµοτικού και Γυµνασίου.
Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση επίσης πραγµατοποιούνται παρεµβάσεις που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της συγκεκριµένης σχολικής κοινότητας
Επαγγελµατικών και Εσπερινών Λυκείων.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
Αρχική επαφή µε τον ∆ιευθυντή και τον υπεύθυνο για την παρέµβαση
καθηγητή/τρια έτσι ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες από τις οποίες απορρέει το
αίτηµα και οι πραγµατικές προσδοκίες της ∆ιεύθυνσης και των εκπαιδευτικών µέσα
από την παρέµβαση του ΙΚΑΡΟΥ.
2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ
Μια τουλάχιστον δίωρη συνάντηση µε τους εκπαιδευτικούς, όπου επιχειρείται
ουσιαστική ενηµέρωση σε ζητήµατα αιτιολογίας, εξέλιξης και αντιµετώπισης των
εξαρτήσεων που αφορούν κυρίως την ηλικία των µαθητών τους, και παράλληλα
διερευνάται ο βαθµός αλληλεγγύης και ετοιµότητας του συστήµατος των
καθηγητών, η αποτελεσµατικότητά τους στην αντιµετώπιση δύσκολων καταστάσεων
στο σχολείο /ή και περιστατικών χρήσης ή υποψίας χρήσης, στο Σύλλογο και στο
σχολείο. Με αυτό τον τρόπο γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν αλλά και να
δηµιουργηθούν «πυρήνες πρόληψης» στο Σύλλογο διδασκόντων, οι οποίοι
εκπαιδεύονται πιο συστηµατικά( είτε µέσω άλλων ενηµερώσεων είτε µέσω ατοµικής
συµβουλευτικής) να δώσουν σηµαντική υποστήριξη στους µαθητές και τις
οικογένειές τους και να ενισχύσουν την επαφή µε τις υπηρεσίες του ∆ικτύου. Στα
σχολεία που υπάρχει επιτυχής δικτύωση και ενεργοποίηση « πυρήνων πρόληψης»
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και δηµιουργία «κοινότητας» των εκπαιδευτικών, υπάρχει και αποτελεσµατική
αντιµετώπιση και φυσικά στη συνέχεια, διερευνώνται δυνατότητες και τρόποι
υποστήριξης του συστήµατος.
3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Στο ∆ηµοτικό υλοποιούνται Εκπαιδευτικά Προγράµµατα εκπαιδευτικών Π.Ε. µε
στόχο την ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα ανάπτυξης Προσωπικών και
Κοινωνικών ∆εξιοτήτων, ∆υναµικής της Οµάδας, ∆ιαχείρισης Περιστατικών κρίσης
στη σχολική κοινότητα. Τα Προγράµµατα µεταξύ των άλλων αξιοποιούν και το
υλικό του ΚΕΘΕΑ: «∆εξιότητες για τα Παιδιά του ∆ηµοτικού». Επίσης
πραγµατοποιούνται εργαστήρια πρόληψης µε βάση το υλικό: «Ο Κήπος µε τις 11
Γάτες», καθώς και εργαστήρια ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών σε θέµατα
διαχείρισης συναισθηµάτων. Παρέχεται εποπτεία σε εκπαιδευτικούς που υλοποιούν
προγράµµατα Αγωγής Υγείας στις τάξεις τους. Τέλος πραγµατοποιούνται
παρεµβάσεις σε τµήµατα µαθητών ∆ηµοτικού και σε οµάδες γονέων παιδιών
∆ηµοτικού.
Στο Γυµνάσιο υλοποιούνται Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Καθηγητών Γυµνασίου µε
στόχο την Προώθηση της Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα. Επίσης
Μακροχρόνιες Οµάδες Μαθητών µε στόχο την καλλιέργεια Προσωπικών και
Κοινωνικών ∆εξιοτήτων των µαθητών. Τέλος πραγµατοποιούνται συναντήσεις
Γονέων µαθητών Γυµνασίου µε θέµα τους Προστατευτικούς προς τη Χρήση
Παράγοντες στην Οικογένεια. Όλες οι παρεµβάσεις υλοποιούνται σε συνεργασία µε
τα Γραφεία Αγωγής Υγείας των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας µε τη ανάλογη χορήγηση άδειας.
Στο Λύκειο ∆ίωρες ενηµερώσεις σε µαθητές, στο χώρο κάθε τµήµατος, για
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, καθώς αξιοποιείται η ήδη υπάρχουσα δυναµική
της οµάδας. Μέσα από συζήτηση και βιωµατικές ασκήσεις επιχειρείται η αλλαγή
στάσεων των µαθητών σε θέµατα ουσιών, η ουσιαστική ενηµέρωση όσον αφορά
την αιτιολογία, την εξέλιξη και την αντιµετώπιση των εξαρτήσεων που συνδέονται
στενά µε την καθηµερινότητά τους καθώς και η διερεύνηση/εντοπισµός µαθητών
υψηλού κινδύνου έτσι ώστε να δηµιουργηθεί « γέφυρα» µεταξύ του µαθητή, του
σχολείου και των υπηρεσιών της Μονάδας για έγκαιρη αντιµετώπιση .
4. ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Σε επιµέρους σχολεία, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτηµα, και µέσα στα πλαίσια
προγραµµάτων υγείας εφαρµόζεται αριθµός δίωρων συναντήσεων(3-6) σε σχέση
µε την αιτιολογία, την εξέλιξη και την αντιµετώπιση των εξαρτήσεων µέσα από
βιωµατικές ασκήσεις και συζήτηση και αξιοποιώντας αρχές συµβουλευτικής,
συστηµάτων, παιδαγωγικής, συνέντευξης κινητοποίησης και γνωστικής
ψυχολογίας.
5. ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Όπου κρίνεται αναγκαίο και υπάρχει και σχετικό αίτηµα, πραγµατοποιούνται
ατοµικές συναντήσεις συµβουλευτικής:
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- Στο Σύλλογο των ∆ιδασκόντων για υποστήριξη, παρέµβαση στην κρίση και
αντιµετώπιση συγκεκριµένων καταστάσεων είτε µε τους µαθητές είτε µε τους γονείς
τους σε θέµατα έγκαιρης παρέµβασης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και
άλλων παραβατικών συµπεριφορών, ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο το σχολικό
σύστηµα και την επιτυχή λειτουργία του.
-Σε µεµονωµένες περιπτώσεις µαθητών, πάντα σε συµφωνία µε τους ίδιους, τους
κηδεµόνες τους και το σχολείο, για διερεύνηση προβληµάτων και κινητοποίηση για
συνέχεια µε διασύνδεση µε εξειδικευµένες υπηρεσίες και φορείς.
-Σε µεµονωµένα περιστατικά γονέων που χρειάζονται υποστήριξη για περαιτέρω
δράση σε σχέση µε συµπεριφορές υψηλού κινδύνου των παιδιών τους.
6. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Μία τουλάχιστον – και κατά περίπτωση περισσότερες- συναντήσεις µε τους γονείς
των µαθητών, όπου επιχειρείται κάλυψη των αναγκών τους σε θέµατα γονεϊκού
ρόλου, καθώς και ενηµέρωση/ συζήτηση σχετικά µε την αιτιολογία, την εξέλιξη των
εξαρτήσεων και το ρόλο της οικογένειας στην πρόληψη και έγκαιρη παρέµβαση.
Επίσης επιχειρείται/ δίνεται έµφαση στην ουσιαστική σύνδεση της οικογένειας µε το
σχολείο και τις υπηρεσίες έγκαιρης παρέµβασης.
7. Όλες οι παρεµβάσεις υλοποιούνται σε συνεργασία µε τους Σχολικούς
Συµβούλους παιδαγωγικής ευθύνης και των δύο βαθµίδων
8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ
Κατά περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα να οργανωθούν εκπαιδευτικά σεµινάρια/
εργαστήρια 20 ωρών σε διευθυντές και καθηγητές της περιφέρειας, όπου µέσα από
βιωµατικές ασκήσεις, παρουσιάσεις, και συζήτηση, επιχειρείται τόσο η ενηµέρωση
σε θέµατα εξαρτήσεων, όσο και η ουσιαστική ενδυνάµωση των διδασκόντων σε
καθηµερινά περιστατικά µέσα στο σχολείο τους. Παρέχεται επαγγελµατική
υποστήριξη/ εποπτεία και αναπτύσσεται δικτύωση µεταξύ των σχολείων και των
υπηρεσιών του ∆ικτύου, ή /και οργανώνονται περαιτέρω δράσεις στα επιµέρους
σχολεία. Η οργάνωση ανάλογων εκπαιδευτικών γίνεται σε συνεργασία µε τους
Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας, Σχολικούς Συµβούλους και Υπεύθυνους
Συµβουλευτικών Σταθµών Νέων της εκάστοτε περιφέρειας.
Με βάση τα ανωτέρω:
Εισηγούµαστε στο Περιφερειακό Συµβούλιο την έγκριση σκοπιµότητας
δαπάνης του ποσού των 5.000 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) τα οποία θα
αξιοποιηθούν για τις ανάγκες έκδοσης ενηµερωτικών φυλλαδίων που θα
αφορούν στην σχολική κοινότητα
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του
αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τη σκοπιµότητα και τη δαπάνη ποσού 5.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.), τα οποία θα αξιοποιηθούν για τις ανάγκες έκδοσης ενηµερωτικών
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φυλλαδίων που θα αφορούν στην σχολική κοινότητα, για την υλοποίηση του
υποπρογράµµατος των δράσεων πρόληψης και έγκαιρης παρέµβασης σε σχολεία
της Αττικής από το ΚΕΘΕΑ, στο πλαίσιο του συνολικού υπερτοπικού
προγράµµατος πρόληψης και προαγωγής της υγείας σε µαθητικό πληθυσµό
σχολείων της Αττική.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ

6

