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Επιςτθμονικι Επιτροπι 
 

 Ηορμπά Γιάννα, Κοινωνικι Λειτουργόσ, Επιςτθμονικά Υπεφκυνθ Κζντρου  
Ρρόλθψθσ Ρ.Ε. Αχαΐασ «Καλλίπολισ», Συντονίςτρια Ρανελλινιου Δικτφου Φορζων 
Ρρόλθψθσ  

 Αλεξάκθ - Αναςταςοποφλου Αρχοντοφλα, Κοινωνικι Λειτουργόσ,  
Ψυχοκεραπεφτρια, Στζλεχοσ Ρρόλθψθσ ςτο Κζντρο Ρρόλθψθσ «Ρρονόθ» Διμου 
Κθφιςιάσ 

 Βερεςιζσ Κυριάκοσ, Νευρολόγοσ-Ψυχίατροσ, Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ ΚΕΝΘΕΑ- 
Κφπροσ 

 Γζροσ Γιϊργοσ, Κοινωνιολόγοσ, Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ Κζντρου Ρρόλθψθσ 
Νομοφ Ρρζβεηασ 

 Γεωργαλά Νίκθ, Κοινωνιολόγοσ MSc, Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Εφαρμογϊν 
Ρρόλθψθσ ΟΚΑΝΑ  

 Γεωργίου Μάκθσ, Ρρόεδροσ Συνδζςμου Καταπολζμθςθσ Ναρκωτικϊν Λάρνακασ 
 Γιϊτςα Άρτεμισ, Επ. Κακθγιτρια Κοινωνικισ Ψυχολογίασ, Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ 

Νθπιαγωγϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 
 Καραγιαννοποφλου Ευαγγελία, Αν. Κακθγιτρια Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ, 

Φ.Ρ.Ψ. Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 
 Κοφτρασ Βαςίλειοσ, Κακθγθτισ Αγωγισ Υγείασ, Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ 

Νθπιαγωγϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ Κζντρου 
Ρρόλθψθσ Νομοφ Ιωαννίνων «Σχεδία» 

 Κυρίτςθ Ιωάννα, M.Med.Sc Υπεφκυνθ Δικτφου Υπθρεςιϊν Ρρόλθψθσ και Ζγκαιρθσ 
Ραρζμβαςθσ ΚΕΘΕΑ 

 Μαμιδάκθ Μαρία, Κοιν.ψυχολόγοσ DEA, Στζλεχοσ Ρρόλθψθσ ςτο Κζντρο 
Ρρόλθψθσ Διμου Ηωγράφου 

 Μαρίνου Ιωάννα, Εκπρόςωποσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ  του Σωματείου 
Εργαηομζνων ςτθν Ρρόλθψθ, Επιςτθμονικά Υπεφκυνθ Κζντρου Ρρόλθψθσ Νομοφ 
όδου «ΔΙΟΔΟΣ»  

 Μαυρζασ Βενετςάνοσ, Κακθγθτισ Ψυχιατρικισ, Ιατρικισ Σχολισ,  Ρανεπιςτθμίου 
Ιωαννίνων 

 Μπάφθ Ιουλία, Υπεφκυνθ του Τομζα Μείωςθσ τθσ Ηιτθςθσ ΕΚΤΕΡΝ / ΕΡΙΨΥ 
 Μπροφηοσ Ανδρζασ, Κακθγθτισ Συμβουλευτικισ, Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ 

Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 
 Νζηθσ Γιάννθσ, Κοινωνιολόγοσ MSc, Στζλεχοσ Ρρόλθψθσ ςτο Κζντρο Ρρόλθψθσ 

Διμου Ακθναίων «Ακθνά-Υγεία» 
 Οικονομίδθσ Θεόδωροσ, Ραιδοψυχίατροσ, Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ Κζντρου 

Ρρόλθψθσ Νομοφ Άρτασ 
 Ραπαγιάννθ Άννα, Ψυχολόγοσ, Επιςτθμονικά Υπεφκυνθ Κζντρου Ρρόλθψθσ 

Νομοφ Θεςπρωτίασ «ΑΙΑΔΝΘ» 
 Ραςςά Αγγελικι, Εκπαιδευτικόσ, Υπεφκυνθ του Κζντρου Δθμιουργικισ 

Απαςχόλθςθσ τθσ Κίνθςθσ «ΡΟΤΑΣΘ» 
 Ραςςάσ Βαςίλθσ, Ιατρόσ,  Διδάκτωρ Ραν/μίου Ακθνϊν, Ιδρυτισ-Επιςτ. Υπεφκυνοσ 

Κίνθςθσ «ΡΟΤΑΣΘ» 
 Ρερακάκθ Σοφία, Κοινωνικι Λειτουργόσ, Med Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, Στζλεχοσ 

Ρρόλθψθσ ΚΕΣΑΝ, Κζντρου Ρρόλθψθσ Θρακλείου Κριτθσ  
 Ρροκοπίου Αναςταςία, Βιολόγοσ, Σφμβουλοσ Ρρόλθψθσ, Επιςτθμονικά Υπεφκυνθ 

Κζντρου Ρρόλθψθσ «ΘΘΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» 
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 επάςοσ Γεράςιμοσ, Ψυχοκεραπευτισ, Ομαδικόσ Αναλυτισ, Ειδικόσ ςτθ Διοίκθςθ 
και τον Κοινωνικό Σχεδιαςμό, Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ Γραφείου Κοινωνικισ 
Διακονίασ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Αιτωλίασ και Ακαρνανίασ 

 οφςςοσ Αχιλλζασ, Κοινωνιολόγοσ, Msc Κοινωνικι Ψυχιατρικι, Σφμβουλοσ 
Τοξικοεξάρτθςθσ, Υπεφκυνοσ Μονάδασ Ρρόλθψθσ «Κκαροσ» του Δικτφου 
υπθρεςιϊν πρόλθψθσ και ζγκαιρθσ παρζμβαςθσ  ΚΕΘΕΑ  

 Σακελλαρίου Μαρία, Αν. Κακθγιτρια Ρροςχολικισ Ραιδαγωγικισ, Ραιδαγωγικοφ 
Τμιματοσ Νθπιαγωγϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 

 Σιάντςθσ Λάηαροσ, Κλινικόσ Ψυχολόγοσ, Ψυχοκεραπευτισ, ΑΤΕΙ Δθμοςίων 
Σχζςεων και Επικοινωνίασ, MSc Δθμιουργικι Γραφι, Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ 
Κζντρου Ρρόλθψθσ Νομοφ Ρζλλασ «Πραμα», Εκπρόςωποσ Δικτφου Κζντρων 
Ρρόλθψθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 Τςακμάκθσ Νίκοσ,  Κοινωνικόσ Λειτουργόσ, Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ Κζντρου 
Ρρόλθψθσ Ρ.Ε Κοηάνθσ «Ορίηοντεσ» 

 Τςαπαρδϊνθ Ραναγιϊτα, Ψυχολόγοσ, Επιςτθμονικά Υπεφκυνθ Κζντρου 
Ρρόλθψθσ Ρ.Ε Θλείασ «Ραρεμβάςεισ» 

 Τςελζντθ Αννζτα, Ψυχίατροσ-Ψυχοκεραπεφτρια, Επιςτθμονικά Υπεφκυνθ Κζντρου 
Ρρόλθψθσ Νομοφ Κζρκυρασ ΔΘΜΟΡ «Νίκοσ Μϊροσ» 

 Φίλιου Ελζνθ, Κοινωνικι Λειτουργόσ, Επιςτθμονικά Υπεφκυνθ Κζντρου Ρρόλθψθσ 
Διμων Ιλίου, Ρετροφπολθσ, Αγ. Αναργφρων-Καματεροφ «Φαζκων» 

 Φωτιάδου Ανδρονίκθ, Ψυχίατροσ – Ραιδοψυχίατροσ, Συντονίςτρια Διευκφντρια 
Ψυχιατρικοφ Τομζα Γενικοφ Νοςοκομείου Χατηθκϊςτα.  

 Χατηθγεωργιάδου Μαρία, Ψυχολόγοσ, Στζλεχοσ Ρρόλθψθσ ςτο Κζντρο Ρρόλθψθσ 
Ρ. Ε. Κιλκίσ  «ΝΘΕΑΣ»  
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Οργανωτικι Επιτροπι: 
 

Υπεφκυνεσ:   
 Κομνθνοφ Καλλιόπθ (Ρϊλα), Κοινωνιολόγοσ, Στζλεχοσ Ρρόλθψθσ ςτο Κζντρο 

Ρρόλθψθσ Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία».  
 Φείδθ Εραςμία, Ψυχοπαιδαγωγόσ, Στζλεχοσ Ρρόλθψθσ ςτο Κζντρο Ρρόλθψθσ Ν. 

Ιωαννίνων «Σχεδία».  
Μζλθ:  

 Γιαννακάκθσ Ιωάννθσ, Ιατρόσ Ρακολόγοσ, Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. ςτο Κζντρο 
Ρρόλθψθσ Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία».  

 Γκόντα Σοφία, Ψυχολόγοσ, Στζλεχοσ Ρρόλθψθσ και μζλοσ Δ.Σ. ςτο Κζντρο 
Ρρόλθψθσ Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία».  

 Ηινδροσ Βαςίλειοσ, Εκπαιδευτικόσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Μζλοσ Γ.Σ. ςτο 
Κζντρο Ρρόλθψθσ Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία».   

 Θλιοποφλου Λυγερι, Ψυχίατροσ, Επιμελιτρια Αϋ Γενικοφ Νοςοκομείου 
Χατηθκϊςτα Ιωαννίνων.  

 Θεοδϊρου Ακανάςιοσ, Κοινωνιολόγοσ, Στζλεχοσ Ρρόλθψθσ ςτο Κζντρο Ρρόλθψθσ 
Ν. Θεςπρωτίασ. 

 Θϊμοσ Στζργιοσ, Κοινωνικόσ Λειτουργόσ, Διευκυντισ Ραραρτιματοσ Ρροςταςίασ 
Ραιδιοφ Ιωαννίνων. 

 Κατςαδιμα Ζφθ, Εργαςτθριακό Διδακτικό Ρροςωπικό, Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ 
Νθπιαγωγϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 

 Κατςαράκθ Μαρία, Δικθγόροσ, Οικονομικι Επόπτθσ Δ.Σ. ςτο Κζντρο Ρρόλθψθσ Ν. 
Ιωαννίνων «Σχεδία».  

 Κεφάλα Ραναγιϊτα, Κοινωνικι Λειτουργόσ, Στζλεχοσ Ρρόλθψθσ ςτο Κζντρο 
Ρρόλθψθσ Ν. Ρρζβεηασ. 

 Κυπριανόσ Σπφροσ, Ραιδοψυχίατροσ, Διευκυντισ ΕΣΥ, Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ 
Κζντρου Ψυχικισ Υγείασ  Γενικοφ Νοςοκομείου Χατηθκϊςτα Ιωαννίνων. 

 Μπακζλα Μαρία, Κοινωνικι Λειτουργόσ, Στζλεχοσ Ρρόλθψθσ ςτο Κζντρο 
Ρρόλθψθσ Ν. Άρτασ. 

 Μπαςογιάννθ Βαςιλικι, Ψυχολόγοσ MSc Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ, Στζλεχοσ 
Ρρόλθψθσ ςτο Κζντρο Ρρόλθψθσ Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία».  

 Ρανοςιολογιότατοσ Αρχιμανδρίτθσ Ντζτςικασ Εφραίμ, Μζλοσ Δ.Σ. ςτο Κζντρο 
Ρρόλθψθσ Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία».   

 Ντόγου Μάγδα, Εργαςτθριακό Διδακτικό Ρροςωπικό, Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ 
Νθπιαγωγϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 

 Ραπαγεωργίου Γεϊργιοσ, Φαρμακοποιόσ, Μζλοσ Γ.Σ. ςτο Κζντρο Ρρόλθψθσ        Ν. 
Ιωαννίνων «Σχεδία».   

 Ραςςατηόγλου Μαρία, Ψυχολόγοσ, Στζλεχοσ Ρρόλθψθσ ςτο Κζντρο Ρρόλθψθσ Ν. 
Ρρζβεηασ. 

 Σιόντθ – Ευταξία Αλεξάνδρα, Ιατρόσ Κυτταρολόγοσ, Μζλοσ Δ.Σ. ςτο Κζντρο 
Ρρόλθψθσ Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία».  

 Τηιμογιάννθσ Στζφανοσ, Οικονομολόγοσ, Ρρόεδροσ Δ.Σ. ςτο Κζντρο Ρρόλθψθσ Ν. 
Ιωαννίνων «Σχεδία».  

 Τςιαπίλθ Ανδρονίκθ, Νθπιαγωγόσ, Υπεφκυνθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ςτο Κζντρο 
Ρρόλθψθσ Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία».  

 Φαςοφλθσ Νικόλαοσ, Ρρόεδροσ Εργατικοφ Κζντρου Ιωαννίνων, Μζλοσ Γ.Σ. ςτο 
Κζντρο Ρρόλθψθσ Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία».  
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Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ τθσ Εξάρτθςθσ 
Χαιρετιςμόσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ 

 
Αγαπθτοί φίλοι, 

Το Ρανελλινιο Δίκτυο Φορζων Ρρόλθψθσ τθσ Εξάρτθςθσ τα τελευταία 22 
χρόνια αποτελεί για όλουσ όςουσ εργάηονται ςτθν πρόλθψθ των εξαρτιςεων ζνα 
ςτακερό ςθμείο αναφοράσ. Θ πορεία του Δικτφου είναι παράλλθλθ με τθν ιςτορικι 
διαδρομι τθσ Ρρόλθψθσ ςτθν Ελλάδα ςυμβάλλοντασ και ςυνδιαμορφϊνοντασ τθν 
εξζλιξι τθσ. Σε μία πραγματικότθτα που ςυνεχϊσ αλλάηει, θ ανκρϊπινθ ανάγκθ για 
ςυνάντθςθ, ανταλλαγι εμπειρίασ και αλλθλοχποςτιριξθσ παραμζνει και το Δίκτυο 
ςυνεχίηει να απαντάει ςε αυτι διοργανϊνοντασ τθν 10θ Ρανελλινια Συνάντθςθ ςε 
ςυνεργαςία με το Κζντρο Ρρόλθψθσ Ιωαννίνων «Σχεδία».  

Αφουγκραηόμενοι τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ και προβλθματιςμοφσ των φορζων 
που εργάηονται ςτθν πρόλθψθ, ελπίηουμε θ 10θ Ρανελλινια Συνάντθςθ να δϊςει για 
ακόμθ μια φορά νζα ϊκθςθ ςτθ δυναμικι τθσ πρόλθψθσ. Θ πραγματοποίθςθ τθσ 
Ρανελλινιασ Συνάντθςθσ τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι ςτα Γιάννενα, ςτον τόπο που 
δθμιουργικθκε το πρϊτο Κζντρο Ρρόλθψθσ ςτθν Ελλάδα, πιςτεφουμε ότι 
ςθματοδοτεί τθν ολοκλιρωςθ ενόσ κφκλου τθσ πρόλθψθσ και τθν επανεκκίνθςθ τθσ 
ςε ζνα ανϊτερο εξελικτικά επίπεδο.  

Θ ςθμερινι πραγματικότθτα ζχει δθμιουργιςει νζεσ ςυςχετίςεισ για τθν 
πρόλθψθ. Οι φορείσ πρόλθψθσ μπροςτά ςτισ νζεσ ανάγκεσ και  προκλιςεισ  
καλοφνται να αναπτφξουν νζεσ δεξιότθτεσ και πρακτικζσ. Είναι θ ςτιγμι να 
αναδείξουμε τισ δυνάμεισ και δυνατότθτεσ τθσ πρόλθψθσ ωσ ςθμαντικοφ παράγοντα 
αλλαγισ μζςα ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ. Να δϊςουμε μία ευκαιρία διαλόγου και με 
άλλεσ κοινωνικζσ δυνάμεισ προκειμζνου να ςυνδιαμορφϊςουμε το όραμα τθσ 
πρόλθψθσ και να επαναπροςδιορίςουμε το ρόλο των φορζων ςτον τομζα τθσ 
πρόλθψθσ των εξαρτιςεων και τθσ προαγωγισ τθσ ψυχοκοινωνικισ υγείασ. 

 
Θ Συντονιςτικι Επιτροπι του Δικτφου 

 
 Γιάννα Ηορμπά, Κζντρο Ρρόλθψθσ των Εξαρτιςεων & Ρροαγωγισ τθσ  

Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ Ρ.Ε Αχαΐασ «Καλλίπολισ» 

 Αρχοντοφλα Αλεξάκθ, Κζντρο Ρρόλθψθσ των Εξαρτιςεων & Ρροαγωγισ τθσ  
Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ Δ. Κθφιςιάσ «ΡΟΝΟΘ» 

 Νίκθ Γεωργαλά, ΟΚΑΝΑ-Τμιμα Εφαρμογϊν Ρρόλθψθσ 

 Αχιλλζασ οφςςοσ, ΚΕ.Θ.Ε.Α. – Δίκτυο Ρρόλθψθσ και Ζγκαιρθσ Ραρζμβαςθσ 
 Γεράςιμοσ επάςοσ, Γραφείο Κοινωνικισ Διακονίασ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ   

Αιτωλίασ και Ακαρνανίασ 

 Λάηαροσ Σιάντςθσ, Κζντρο Ρρόλθψθσ των Εξαρτιςεων & Ρροαγωγισ τθσ  
Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ Ν. Ρζλλασ «ΟΑΜΑ» 

 Νίκοσ Τςακμάκθσ, Κζντρο Ρρόλθψθσ των Εξαρτιςεων & Ρροαγωγισ τθσ 
Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ Ρ.Ε Κοηάνθσ «ΟΙΗΟΝΤΕΣ» 

 Αννζτα Τςελζντθ, Κζντρο Ρρόλθψθσ των Εξαρτιςεων & Ρροαγωγισ τθσ  
Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ Ν. Κζρκυρασ ΔΘΜΟΡ «Ν. Μϊροσ» 
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Χαιρετιςμόσ διοργανωτι φορζα 
 

Το Κζντρο Ρρόλθψθσ των εξαρτιςεων και Ρροαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ 
Υγείασ «Σχεδία» διοργανϊνει ςτα Ιωάννινα τθ 10θ Ρανελλινια Συνάντθςθ Φορζων 
Ρρόλθψθσ. Θ ευκφνθ και θ πρόκλθςθ αυτισ τθσ διοργάνωςθσ  αποτελεί  για τθ 
«Σχεδία», ζναν ακόμθ ςτακμό ςε μια δθμιουργικι πορεία, αλλά και αφορμι  
δθμιουργικοφ αναςτοχαςμοφ και ςυνδιαμόρφωςθσ οράματοσ. 

Το Κ.Ρ. Ιωαννίνων ζκλειςε φζτοσ 20 χρόνια λειτουργίασ και δράςθσ ςτθν 
τοπικι κοινότθτα, προςφζροντασ τισ υπθρεςίεσ του με ςεβαςμό ςτισ ανάγκεσ και 
προςδοκίεσ τθσ. Πντασ το πρϊτο Κζντρο Ρρόλθψθσ που δθμιουργικθκε ςτθν Ελλάδα 
από τον ΟΚΑΝΑ, χρειάςτθκε να αντιμετωπίςει δυςκολίεσ, κακϊσ θ πρόλθψθ των 
εξαρτιςεων ζκανε τότε τα πρϊτα τθσ βιματα. Ωςτόςο, ο ενκουςιαςμόσ εκείνων των 
χρόνων, αποτζλεςε κινθτιρια δφναμθ υπζρβαςθσ των προβλθμάτων και 
διαμόρφωςθσ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν ωρίμανςθσ και δθμιουργίασ. Σιμερα, το 
δίκτυο των φορζων Ρρόλθψθσ αναδεικνφεται ςε φορζα διαμόρφωςθσ 
επιςτθμονικισ, ζγκυρθσ και πολυδιάςτατθσ κοινωνικισ παρζμβαςθσ. 

Θ 10θ Ρανελλινια Συνάντθςθ, οφείλει να αποτελζςει για όλουσ όςουσ 
δραςτθριοποιοφμαςτε ςτθν Ρρόλθψθ, αφορμι γόνιμου διαλόγου και 
προβλθματιςμοφ, λειτουργικότερθσ δικτφωςθσ, υπζρβαςθσ πεπατθμζνων 
διαδρομϊν, ςυμπλθρωματικότθτασ και αποτελεςματικότερθσ εντζλει προςφοράσ 
υπθρεςιϊν.  

Σε μια εποχι κρίςθσ και μετάβαςθσ, οι παρεμβάςεισ τθσ πρόλθψθσ, 
ςτοχευμζνα δθμιουργικζσ, αλλά και απροςδόκθτα ανατρεπτικζσ ευελπιςτοφν να 
διαμορφϊςουν ςυνκικεσ εξζλιξθσ και μεταβολισ. Ο «λόγοσ» τθσ, οφείλει να 
αμφιςβθτεί, να αναδιατυπϊνει και να ςθματοδοτεί το νζο και διαφορετικό.  

Θ κρίςθ μεταςχθματίηει τα δεδομζνα και προκαλεί τθν πρόλθψθ να 
επαναχαρτογραφιςει τισ πρακτικζσ και τισ παραδοχζσ τθσ. Θ εςωςτρζφεια δεν τθσ 
ταιριάηει. Θ ςυμμετοχι, θ ςυμπερίλθψθ και θ ςυνευκφνθ, δεν μπορεί ζτςι, παρά να 
αποτελοφν ςιμερα διακφβευμα τθσ πρόλθψθσ, που αλλάηει και οραματίηεται τθν 
αλλαγι. 
 
 
 
 
 

Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ περιμζνουμε 
ςτα Γιάννενα 

 
 

Το Δ.Σ. και θ Επιςτθμονικι ομάδα  
του Κ.Ρ. «Σχεδία» 
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Δομι Πανελλινιασ Συνάντθςθσ 
 

Θ δομι τθσ 10θσ Ρανελλινιασ Συνάντθςθσ ςυμφωνικθκε από τα μζλθ του Δικτφου 
κακϊσ και τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ να καλλιεργεί το κλίμα τθσ ςυνεφρεςθσ και 
ανταλλαγισ μεταξφ των ςυμμετεχόντων κακϊσ και τθσ εμψφχωςθσ των ανκρϊπων 
που εργάηονται ςτθν πρόλθψθ. Ταυτόχρονα να αποτελζςει μια ευκαιρία 
ςυνδιαλλαγισ και με άλλεσ κοινωνικζσ δυνάμεισ (φορείσ, ομάδεσ τθσ κοινότθτασ 
κ.ά.).  Ρροκειμζνου να υπθρετθκεί αυτι θ βαςικι ανάγκθ θ Συνάντθςθ κα 
περιλαμβάνει: 

 Ειςθγιςεισ προςκεκλθμζνων ομιλθτϊν 
 Στρογγυλά τραπζηια 
 Ομάδεσ εργαςίασ 
 Ολομζλειεσ 
 Βιωματικά Εργαςτιρια 
 Προφορικζσ και αναρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ 
 Παράλλθλεσ δράςεισ ςτθν κοινότθτα 

 
 
 

Θεματολογία Συνάντθςθσ 
 

Θ 10θ Ρανελλινια κα περιλαμβάνει δφο βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ:  
1. Η πρόλθψθ ωσ παράγοντασ αλλαγισ. 
2. Η πρόλθψθ ςιμερα: νζεσ ςυνκικεσ, νζεσ ανάγκεσ, νζεσ δεξιότθτεσ. 
Ειδικότερα τα κζματα που κα προςεγγιςτοφν είναι:   

 ο νζοσ ρόλοσ τθσ πρόλθψθσ (προτάςεισ-προοπτικζσ) 
 θ νζα πραγματικότθτα των ομάδων τθσ κοινότθτασ και τι ςθμαίνει αυτό για 

τθν πρόλθψθ  
 επαναπροςδιοριςμόσ τθσ πρόλθψθσ 
 οι αξίεσ τθσ πρόλθψθσ 
 το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ πρόλθψθσ: νζεσ ανάγκεσ, νζεσ δεξιότθτεσ και 

υποςτθρικτικά πλαίςια, θ εμπειρία και το βίωμα μασ- τι μάκαμε μζχρι τϊρα 
 αξιολόγθςθ-αποτελεςματικότθτα 
 ςυνεργαςίεσ και ςυμπλθρωματικότθτα των φορζων 
 ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ 
 προβολι και δθμόςιεσ ςχζςεισ των φορζων 
 καλζσ πρακτικζσ, νζα εργαλεία και εκπαιδευτικά υλικά 
 κοινοτικι αυτοοργάνωςθ 
 διαχείριςθ κρίςεων 
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Προςχζδιο Προγράμματοσ 
 

Πζμπτθ 15 Οκτωβρίου Παραςκευι 16 Οκτωβρίου Σάββατο 17 Οκτωβρίου Κυριακι 18 Οκτωβρίου 

Εγγραφζσ  Στρογγυλό τραπζηι–ςυηιτθςθ 

ςτθν ολομζλεια 

«Θ πρόλθψθ ωσ παράγοντασ 

αλλαγισ» 

Στρογγυλό τραπζηι –ςυηιτθςθ 

ςτθν ολομζλεια.  

«Θ πρόλθψθ ςιμερα, νζεσ 

ςυνκικεσ, νζεσ ανάγκεσ, νζεσ 

δεξιότθτεσ» 

Ραρουςίαςθ ςυμπεραςμάτων 

ομάδων εργαςίασ-Συηιτθςθ 

Ραρουςίαςθ των αποφάςεων τθσ 

ολομζλειασ του Δικτφου 

Ζναρξθ: Χαιρετιςμοί, 

κεντρικζσ ομιλίεσ 

Διάλειμμα- καφζσ Διάλειμμα- καφζσ Διαδραςτικι αξιολόγθςθ τθσ 

Ρανελλινιασ Συνάντθςθσ 

Δεξίωςθ 

καλωςορίςματοσ 

Ομάδεσ εργαςίασ- προφορικζσ 

ανακοινϊςεισ 

Ομάδεσ εργαςίασ-ςφνκεςθ 

ςυμπεραςμάτων 

 

 Ελαφρφ Γεφμα Ελαφρφ Γεφμα  

 Αναρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ Ολομζλεια Ρανελλινιου 

Δικτφου 

 

 Βιωματικά Εργαςτιρια Βιωματικά Εργαςτιρια   

  Αποχαιρετιςτιριο Δείπνο  
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Πρόςκλθςθ για Υποβολι Περίλθψθσ για Προφορικι Ανακοίνωςθ, 
Βιωματικό Εργαςτιρι και Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ    
 

Θ Επιςτθμονικι Επιτροπι προςκαλεί τισ/τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν 
προτάςεισ για ενεργι ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα τθσ Συνάντθςθσ με ζναν από τουσ 
παρακάτω τρόπουσ:  
Α) Προφορικι Ανακοίνωςθ 
Β) Βιωματικό Εργαςτιριο  
Γ) Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ  
 

Κριτιρια για τθν επιλογι των εργαςιϊν: 
 

Α) Εργαςίεσ με τθν μορφι προφορικισ ανακοίνωςθσ: 
 Επειδι ο αρικμόσ των προφορικϊν ανακοινϊςεων κα είναι περιοριςμζνοσ κα 
τθρθκοφν τα παρακάτω κριτιρια:  

 να αναφζρονται ςε πρόςφατεσ δράςεισ (τελευταία διετία),  
 να παρουςιάηουν νζεσ παρεμβάςεισ ι υλικά,  
 να κζτουν προβλθματιςμοφσ ςτα κζματα τθσ Συνάντθςθσ,  
 να αποτελοφν καλι πρακτικι και 
 να είναι ςφντομεσ (θ διάρκειά τουσ να είναι αυςτθρά ζωσ 10 λεπτά)  

 
Β) Εργαςτιρια: 
Τα βιωματικά εργαςτιρια:  

 να ζχουν ωσ ςτόχο είτε τθν ανταλλαγι τθσ  δουλειάσ μασ (τεχνικζσ, εργαλεία, υλικά 
κ.λ.π) είτε τθν εμψφχωςθ και ανατροφοδότθςθ των ςτελεχϊν πρόλθψθσ, 

 να ζχουν βιωματικό χαρακτιρα, 
 να δίνουν ερεκίςματα για ςυηιτθςθ-προβλθματιςμό ςε κζματα τθσ Συνάντθςθσ,   
 να είναι ολοκλθρωμζνεσ και ιδθ εφαρμοςμζνεσ παρεμβάςεισ ι προγράμματα 

κατά προτίμθςθ μζςα από μια καινοτόμο προςζγγιςθ 
 
Γ) Αναρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ: 

 να είναι  παρεμβάςεισ βραχείασ κυρίωσ διάρκειασ 
 να είναι προγράμματα που ζχουν ανακοινωκεί ιδθ ςτο παρελκόν 
 να είναι προγράμματα που είναι ςτθν φάςθ του ςχεδιαςμοφ 
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Όροι για τθν υποβολι περίλθψθσ: 
 

Ραρακαλοφμε πολφ να λάβετε υπόψθ ςασ πωσ ςτθν υποβολι προτάςεων για 
ςυμμετοχι με Ανακοίνωςθ ι Βιωματικό Εργαςτιριο κα ιςχφςουν οι ακόλουκοι όροι:  

 Κάκε φορζασ ι οργανιςμόσ ζχει το δικαίωμα να υποβάλει ζωσ τρεισ (3)    
προτάςεισ για προφορικι ι αναρτθμζνθ ανακοίνωςθ.  

 Κάκε ςφνεδροσ ζχει δικαίωμα να υποβάλει ζωσ  (2) προτάςεισ, ςτισ οποίεσ το 
όνομά του να αναγράφεται πρϊτο (να είναι ο κφριοσ ειςθγθτισ/ειςθγιτρια), για 
προφορικι ι αναρτθμζνθ ανακοίνωςθ.  

 Κάκε ςφνεδροσ ζχει δικαίωμα να περιλαμβάνεται το όνομά του – ςε   οποιαδιποτε 
ςειρά εκτόσ από πρϊτο – ςε απεριόριςτο αρικμό προτάςεων για προφορικι ι 
αναρτθμζνθ ανακοίνωςθ.  

 Κάκε ςφνεδροσ και κάκε φορζασ ζχει δικαίωμα να υποβάλει μζχρι δφο (2)    
προτάςεισ για πραγματοποίθςθ βιωματικοφ εργαςτθρίου.  

 Ρροχπόκεςθ για τθν υποβολι περιλιψεων είναι θ καταβολι δικαιϊματοσ                             
ςυμμετοχισ.  

 
Θ Επιςτθμονικι Επιτροπι κα ενθμερϊςει ςε εφκετο χρόνο τουσ ενδιαφερόμενουσ  εάν 
θ πρόταςι τουσ ζγινε αποδεκτι ϊςτε να ςυμπεριλθφκεί ςτο πρόγραμμα.  
Οι ςυγγραφείσ παρακαλοφνται να ακολουκιςουν πιςτά τισ οδθγίεσ  που αναγράφονται 
ςτα ςυνθμμζνα Δελτία Υποβολισ Ρεριλιψεων για Ρροφορικζσ και Αναρτθμζνεσ 
Ανακοινϊςεισ κακϊσ και Ρροτάςεων για πραγματοποίθςθ Εργαςτθρίου. 

 
 
 
Οδθγίεσ για τθν υποβολι πρόταςθσ  
 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι των περιλιψεων για τισ προτεινόμενεσ 
προφορικζσ και αναρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ κακϊσ και των προτάςεων για 
πραγματοποίθςθ βιωματικϊν εργαςτθρίων είναι θ 30θ Μαΐου.  

Η υποβολι κα γίνεται μόνο θλεκτρονικά.  
   
Προςοχι: 
 

Με τθν υποβολι τθσ πρόταςισ ςασ κα ςασ αποςταλεί email επιβεβαίωςθσ ορκισ 
υποβολισ και παραλαβισ τθσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ παρακαλοφμε να 
επικοινωνιςετε με τθ γραμματεία τθσ Ρανελλινιασ Συνάντθςθσ.   
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Οδθγίεσ για τθ ςυγγραφι και υποβολι τθσ Περίλθψθσ για 
Ανακοίνωςθ 
 

Θ υποβολι των περιλιψεων για Ανακοίνωςθ (προφορικι ι αναρτθμζνθ),  γίνεται μζςω 
τθσ Ιςτοςελίδασ τθσ 10θσ Ρανελλινιασ με τθ ςυμπλιρωςθ των πεδίων ςτθν θλεκτρονικι 
φόρμα υποβολισ. Ραρακαλοφμε να ακολουκιςετε προςεκτικά τισ παρακάτω οδθγίεσ 
για τθ ςυγγραφι τθσ περίλθψθσ.  

 Το κείμενο κα πρζπει να είναι ςε τυπικζσ διαςτάςεισ Α4 (21εκ. × 29,7 εκ.) με 
περικϊρια 2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριςτερά (είναι οι τυπικζσ 
διαςτάςεισ ενόσ αρχείου word). 

 Το κείμενο κα πρζπει να χρθςιμοποιεί τθ γραμματοςειρά Arial 11 pt., να είναι 
μορφοποιθμζνο ςε μονό διάςτθμα και να ζχει πλιρθ ςτοίχιςθ (justified).  

 Ο τίτλοσ τθσ εργαςίασ να μθν υπερβαίνει τουσ 250 χαρακτιρεσ, μαηί με τα κενά και 
να γραφεί με πεηά (όχι κεφαλαία, εκτόσ από τα αρχικά) γράμματα. 

 Τα ονόματα των ςυγγραφζων, ο φορζασ / οι φορείσ, θ χϊρα και θ πόλθ / πόλεισ 
να γραφοφν κάτω από τον τίτλο. Τα αρχικά του μικροφ ονόματοσ των ςυγγραφζων 
να γραφοφν πρϊτα. Υπογραμμίςτε τον κφριο ςυγγραφζα – παρουςιαςτι εργαςίασ. 
Να μθν αναγράφονται επιςτθμονικοί τίτλοι των ςυγγραφζων. 

 Αφιςτε μια ςειρά κενι πριν αρχίςετε το κείμενο τθσ περίλθψθσ, το οποίο δε κα 
πρζπει να υπερβαίνει τισ 250 λζξεισ. 

 Το κείμενο τθσ περίλθψθσ να αναγραφεί ςε μονό διάςτθμα, χωρίσ επιπλζον 
διάςτθμα μεταξφ των παραγράφων. Χωρίςτε παραγράφουσ όπου εςείσ 
επικυμείτε. 

 Στθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφν ςυντομογραφίεσ, να αναφερκοφν αυτζσ 
τθν πρϊτθ φορά ολογράφωσ. 

 Μθ ςυμπεριλαμβάνετε γραφικά, ςχζδια ι παραςτάςεισ ςτο κείμενο τθσ 
περίλθψθσ. 

 Τα κείμενα κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο πρόγραμμα, όπωσ ακριβϊσ υποβλικθκαν 
προσ ζγκριςθ. Εκ των υςτζρων διορκϊςεισ ι αντικαταςτάςεισ κειμζνων δε κα 
γίνονται αποδεκτζσ από τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι. 
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Οδθγίεσ για τθν υποβολι πρόταςθσ για Βιωματικό Εργαςτιριο 
 

Θ υποβολι τθσ Ρρόταςθσ για πραγματοποίθςθ Βιωματικοφ Εργαςτθρίου γίνεται μζςω 
τθσ Ιςτοςελίδασ τθσ 10θσ Ρανελλινιασ με τθ ςυμπλιρωςθ των πεδίων ςτθν θλεκτρονικι 
φόρμα υποβολισ. Ραρακαλοφμε να ακολουκιςετε προςεκτικά τισ παρακάτω οδθγίεσ 
για τθ ςυγγραφι τθσ πρόταςθσ.  

 Ο τίτλοσ τθσ εργαςίασ να μθν υπερβαίνει τουσ 250 χαρακτιρεσ, μαηί με τα κενά και 
να γραφεί με πεηά (όχι κεφαλαία, εκτόσ από τα αρχικά) γράμματα. 

 Τα ονόματα του ςυντονιςτι / ςυντονιςτϊν του εργαςτθρίου, ο φορζασ / οι 
φορείσ, θ χϊρα και θ πόλθ / πόλεισ να γραφοφν κάτω από τον τίτλο. 
Να αναφζρετε ακόμθ: 

 Θ χρονικι διάρκεια των ςυναντιςεων του Εργαςτθρίου. (Υπενκυμίηουμε ότι θ 
διάρκεια είναι από μιάμιςθ ζωσ δφο ϊρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πικανϊν 
διαλειμμάτων). 

 Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν που απαιτοφνται για  τθν πραγματοποίθςθ του 
Εργαςτθρίου. 

 Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν που απαιτοφνται για τθν πραγματοποίθςθ του 
Εργαςτθρίου. 

 Ο απαιτοφμενοσ χϊροσ (διαςτάςεισ, άλλα απαιτοφμενα ειδικά χαρακτθριςτικά). 
 Ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ (μθχανιματα  εικόνασ και ιχου, υπολογιςτζσ, 

πίνακεσ κ.λπ.). 
 Το υλικό που κα δοκεί από τουσ ςυντονιςτζσ ςε όςουσ / όςεσ ςυμμετάςχουν. 
 Ο ςκοπόσ και θ μεκοδολογία του Εργαςτθρίου. 
 Το εργαςτιριο που προτείνετε να μθν ζχει παρουςιαςτεί ςε κάποια προθγοφμενθ 

Πανελλινια Συνάντθςθ. 
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Εγγραφζσ – Δθλϊςεισ Συμμετοχισ 
 

Αν ενδιαφζρεςτε να ςυμμετζχετε ςτθν 10θ Ρανελλινια Συνάντθςθ Φορζων Ρρόλθψθσ, 
παρακαλοφμε να ςυμπλθρϊςετε τθν Θλεκτρονικι Αίτθςθ Συμμετοχισ που βρίςκεται 
ςτθν ιςτοςελίδα http://10thpanhellenic-ioannina.gr 

Ραρακαλείςτε να υποβάλετε ξεχωριςτι αίτθςθ για κάκε ςυμμετοχι.  

Διαδικαςία εγγραφισ 
 

Ρροκειμζνου να δθλϊςετε ςυμμετοχι, ςυμπλθρϊςετε τθν Αίτθςθ Συμμετοχισ. 
Εν ςυνεχεία παρακαλοφμε όπωσ προχωριςετε ςε καταβολι ολόκλθρου του ποςοφ 
(Συμμετοχι), ξεχωριςτά για κάκε ςυμμετζχοντα,  μζςω τραπεηικισ κατάκεςθσ ςτον 
λογαριαςμό:    
Eurobank, αρικ. λογαρ.:  0026.0270.51.0201065895,  
αρικμόσ ΙΒΑΝ: GR  6602602700000510201065895  
με τθν επωνυμία: Κζντρο Πρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και Προαγωγισ τθσ 
Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ «Σχεδία». 
 

Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ανά ςφνεδρο ανζρχεται ςτο ποςό των 30 €. 
 

Στισ τραπεηικζσ κατακζςεισ είναι απαραίτθτο να ςυμπεριλάβετε το ονοματεπϊνυμο 
ςασ, τον φορζα που εκπροςωπείτε (αν εκπροςωπείτε κάποιον) και τθν αιτιολογία  
«10θ Ρανελλινια Συνάντθςθ Φορζων Ρρόλθψθσ τθσ Εξάρτθςθσ».  
 

Προκεςμία καταβολισ αντιτίμου ςυμμετοχϊν: εντόσ  πζντε (5) θμερϊν από τθν 
αποςτολι τθσ αίτθςθσ. 
 

Θ ςυμμετοχι ςασ οριςτικοποιείται με τθν αποςτολι τθσ αίτθςθσ ςασ και με τθν 
καταβολι του αντίςτοιχου ποςοφ ςυμμετοχισ (30 €). 
 
Τζλοσ, αποςτείλετε μζςω fax ςτο 2651033649 ι μζςω e-mail ςτο 
sxedia2015@gmail.com τo αποδεικτικό κατάκεςθσ. 
Με τον τρόπο αυτό ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία τθσ ςυμμετοχισ ςασ. 

Ακυρωτικι Πολιτικι 
 

Σε περίπτωςθ που δθλϊςετε ςυμμετοχι και δεν μπορζςετε τελικά να παρευρεκείτε, κα 
χαροφμε να δεχκοφμε άλλο άτομο ςτθν κζςθ ςασ χωρίσ επιπλζον χρζωςθ. 
Θ ακφρωςθ ςυμμετοχισ πρζπει να γνωςτοποιείται γραπτϊσ μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ι fax ςτθ Γραμματεία τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ.  
Επιςτροφι χρθμάτων δεν προβλζπεται από τθ διοργάνωςθ 
 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ περιλαμβάνει: 
 Ραρακολοφκθςθ των εργαςιϊν 
 Ζντυπο υλικό και βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ 
 Δεξίωςθ καλωςορίςματοσ με ελαφρφ μπουφζ 
 Καφζ, αναψυκτικό και ελαφρφ γεφμα ςτο χϊρο τθσ Συνάντθςθσ 

http://10thpanhellenic-ioannina.gr/
http://10thpanhellenic-ioannina.gr/?page_id=260
mailto:sxedia2015@gmail.com
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Ιςτοςελίδα Πανελλινιασ Συνάντθςθσ  
 

Θ ανακοίνωςθ, το δελτίο ςυμμετοχισ, το δελτίο υποβολισ πρόταςθσ για προφορικι 
ανακοίνωςθ, για αναρτθμζνθ ανακοίνωςθ κακϊσ και το δελτίο υποβολισ πρόταςθσ για 
βιωματικό εργαςτιριο, κα βρίςκονται  ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ 10θσ Ρανελλινιασ 
Συνάντθςθσ:  
http://10thpanhellenic-ioannina.gr/  
 
Στθν Ιςτοςελίδα κα βρίςκονται αναρτθμζνεσ και όλεσ οι Ρεριλιψεισ που κα εγκρικοφν 
από τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι, το προκαταρκτικό και το αναλυτικό πρόγραμμα, τα 
ςτοιχεία των καταλυμάτων κακϊσ και οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικι με τθν 10θ 
Ρανελλινια Συνάντθςθ.  

 
 
Πλθροφορίεσ       
 

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι πλθροφορία παρακαλοφμε πολφ να απευκφνεςτε:  

ςτθ Γραμματεία τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ τθσ 10θσ Πανελλινιασ Συνάντθςθσ   
Κζντρο Ρρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και Ρροαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ Νομοφ 
Ιωαννίνων «Σχεδία» 
Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ: Ραπαδοποφλου 11, ΤΚ 45444  Ιωάννινα 
Τθλ. : 26510 25595 / Fax: 26510-33649 
Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: sxedia2015@gmail.com 
http://www.kp-ioanninon.gr 
http://10thpanhellenic-ioannina.gr/  
 
 
ι ςτθ Γραμματεία του Πανελλθνίου Δικτφου Φορζων Πρόλθψθσ  
ΚΔΑ - Κζντρο Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ τθσ Κίνθςθσ «ΡΟΤΑΣΘ» 
Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ: Σαρανταπόρου 20, ΤΚ 26223 ΡΑΤΑ 
Τθλ/Fax: 2610-451790 
Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: protasi@pat.forthnet.gr    
http: \\www.protasi.org.gr    

http://10thpanhellenic-ioannina.gr/
mailto:sxedia2015@gmail.com
http://www.kp-ioanninon.gr/
http://10thpanhellenic-ioannina.gr/
mailto:protasi@pat.forthnet.gr
file://www.protasi.org.gr

